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Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği çalışma yaşamında cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması için kurumsal politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmak 
amacıyla kuruldu. CEPD, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, platformlar, 
kamu kurumları ve özel sektöre kurumlarında cinsiyet eşitliğini hedefleyen bir 
politika ve ayrımcılık ve şiddeti önlemek üzere mekanizmalar oluşturmaları 
için danışmanlık yapıyor.

Bu broşürde, çalışma yaşamında toplumsal cinsiyete dair temel tanımları 
bulabilirsiniz. CEPD, ulusal ve uluslararası ilgili yasal düzenlemeleri (CEDAW, 
Istanbul Sözleşmesi, ILO 190, TCK, 6284 no’lu yasa)1 dayanak olarak almakta 
ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet alanında çalışan örgütlerin deneyimlerinden 
yararlanmaktadır. 

Daha fazla bilgi için: 

1  CEDAW https://kadinininsanhaklari.org/savunuculuk/uluslararasi-sozlesmeler-ve-mekanizmalar/
cedaw/ 
Istanbul Sözleşmesi https://rm.coe.int/1680462545 
ILO 190 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/docu-
ments/genericdocument/wcms_719975.pdf 
TCK https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf
6284 No’lu Yasa https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6284.pdf

Bu yayın Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle yayınlandı.
Çalışmada yer alan görüşler, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin
görüşleriyle örtüşmeyebilir.

https://kadinininsanhaklari.org/savunuculuk/uluslararasi-sozlesmeler-ve-mekanizmalar/cedaw/
https://kadinininsanhaklari.org/savunuculuk/uluslararasi-sozlesmeler-ve-mekanizmalar/cedaw/
https://rm.coe.int/1680462545
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/genericdocument/wcms_719975.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/genericdocument/wcms_719975.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6284.pdf


Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet ile İlişkili Tanımlar3

Kadınlık ve erkekliğin (ve ikili cinsiyet 
sisteminin) toplumsal olarak kurulduğunu, 
hiyerarşi ve güç içerdiğini, erkeklerin üstün 
olduğu varsayımına dayanarak cinsiyetlere 
atfedilen farklı rol ve sorumlulukların, içinde 
yaşanılan tarihsel, toplumsal ve coğrafi 
koşulların bir ürünü olduğunu ifade eder.

Kişinin, doğuştan atanmış cinsiyeti ile uyumlu 
veya uyumsuz olarak, toplumsal cinsiyetini 
nasıl tanımladığı veya deneyimlediğidir. 
Buna bedenini ve başka toplumsal cinsiyet 
ifadelerini (giyim, kıyafet, davranış vb.) nasıl 
tanımladığı da dahildir.

Yapıları, politikaları ve eylemleri toplumsal 
cinsiyet eşitsizliklerini azaltmak, sürdürmek 
veya artırmak yönünden analiz etmektir.

Kadınlar ve erkekler için uygun varsayılan 
ve bu doğrultuda davranmaları beklenen ve 
dayatılan normlardır.

Kadınların erkeklerden daha az ücret alması 
durumudur.

Tüm cinsiyetler için; eşit koşullar, eşit muamele, 
eşit fırsatlar, eşit değer, kaynakların eşit 
paylaşımı ve özgürlük, farklılık ve çeşitlilik 
demektir.2

Bir kişinin veya bir grubun cinsiyet kimliği ve/
veya cinsel yönelimine yönelik sözlü veya 
fiziksel saldırı ve ayrımcılıktır. Cinsiyetinden 
ötürü kişinin maruz kaldığı hakaret, küfür, 
tehdit, aşağılama, kötü muamele bu tanım 
kapsamına girer.  

2 https://ceidizler.ceid.org.tr/dosya/toplumsal-cinsiyet-esitligi-
nin-temel-kavramlaripdf.pdf

Toplumsal 
cinsiyet:

Toplumsal 
cinsiyet kimliği: 

Toplumsal 
cinsiyet etki 

değerlendirmesi: 

Toplumsal cinsiyet 
norm/stereotipleri: 

Toplumsal 
cinsiyete dayalı 
ücret eşitsizliği: 

Toplumsal 
cinsiyet eşitliği: 

Toplumsal 
cinsiyet temelli 

şiddet: 
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Kadınlara yalnızca kadın oldukları için 
uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete 
dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları 
ihlaline yol açan (ve 6284 sayılı Kanunda 
şiddet olarak tanımlanan) her türlü tutum ve 
davranışı ifade eder.3 Türkiye’de kadına yönelik 
şiddetin en görünür biçimi kadın cinayetleridir.4 
Kadına yönelik erkek şiddeti, birçok şiddet 
biçiminin toplamı olabilir.5

Cinsel nitelikli olan ve kişinin rızası olmadan 
gerçekleşen her türlü girişim veya tehdit 
içeren eylemdir. Cinsel şiddet; tecavüzü, 
cinsel istismar ve tacizi, sömürüyü ve 
zorla alıkoyarak fuhuşu kapsamaktadır. 
Bu tür şiddet, eşlerden biri tarafından 
cinsel faaliyette bulunmaya yönelik rıza 
gösterilmemesi durumunda evlilikler dâhilinde 
meydana gelebilmektedir.6

Sözle, beden diliyle veya iletişim araçları 
kullanılarak, kişinin rızasına dayanmayan ve 
cinsel özgürlüğünü ihlal eden cinsel içerikli 
davranışların tümüdür. Laf atmak, istenmediği 
halde cinsel içerikli konuşmalar yapmak, cinsel 
içerik paylaşmak cinsel taciz örnekleridir.7

Kişinin rızası olmaksızın temas ederek beden ve 
cinsel dokunulmazlığı ihlal eden davranışlardır. 
Türk Ceza Kanunu’na göre “vücuda organ veya 
sair bir cisim sokulması”8 cinsel saldırıda ceza 
artırıcı sebeptir. Evlilik içi cinsel saldırı da suç 
olarak tanımlanmıştır. 

3 6284 Sayılı Kanun https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMe-
tin/1.5.6284.pdf 

4 Türkiye’de 2020’de Bianet’e göre 284, Kadın Cinayetlerini 
Durduracağız Platformu’na göre 405, Anıt Sayaç’a göre 408 
kadın erkekler tarafından öldürülmüştür.

5  https://morcati.org.tr/siddet-bicimleri/ 

6  https://help.unhcr.org/turkey/tr/tcds/toplumsal-cin-
siyete-dayali-siddet-nedir/

7  https://citok.boun.edu.tr/tr/content/cinsel-taciz-nedir-0 

8 TCK madde 102. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMe-
tin/1.5.5237.pdf 

Kadına yönelik 
şiddet:

Cinsel şiddet: 

Cinsel taciz:

Cinsel saldırı:
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Kırılgan bir pozisyonun, varolan güç 
dengesizliğinin veya güvenin cinsel amaçlarla 
istismar edilmesi teşebbüsü veya fiilidir. Para 
aracılığıyla ya da sosyal veya politik biçimlerde 
sömürülen kişiden fayda sağlamak şeklinde 
gerçekleşebilir.

Eşcinsellere yönelik önyargı ve nefrettir. 
Eşcinselleri ve eşcinselliği aşağılayan, hakaret 
ya da komedi unsuru olarak gören söylem ve 
eylemlerin tümünü içerir. 

Trans kadınlara, trans erkeklere ve trans 
şemsiyesi altındaki kimliklere yönelik önyargı 
ve nefreti ifade eder. Transları ve trans olmayı 
aşağılayan, hakaret ya da komedi unsuru 
olarak gören söylem ve eylemlerin tümünü 
içerir. Homofobi ve transfobi, nefret söylemi 
ve nefret suçları ile yakından ilişkilidir. Bireysel 
ve psikolojik bir korkudan ziyade, toplumsal 
hiyerarşilerden güç alan, o hiyerarşileri sürekli 
olarak yeniden üreten bir toplumsal olgudur.9

Evlilik, sevgililik veya partnerlik ilişkisi içerisinde 
bir tarafın diğeri üzerinde egemenlik 
kurması, onu kontrol etmesi veya ona güç 
uygulamasıdır. Ilişkiye hâkim olan fiziksel, 
cinsel, psikolojik veya dijital şiddet içeren 
davranışlardır.

Internet ve sosyal medya araçları kullanılarak 
rahatsız edici veya istenmeyen, ayrımcı 
veya şiddet içeren davranışlardır. Izinsiz 
olarak kişinin fotoğraflarını paylaşmak veya 
bununla tehdit etmek, cinsel içerikli fotoğraf 
veya mesaj göndermek, başkasının sosyal 
medya hesaplarını kontrol etmek, sosyal 
medya aracılığıyla kişi üzerinde güç kullanmak 
örnekler arasındadır.

9 https://kaosgldernegi.org/images/library/sss-2022-web.pdf 

Cinsel sömürü:

Homofobi: 

Transfobi: 

Flört şiddeti:

Dijital şiddet: 

https://kaosgldernegi.org/images/library/sss-2022-web.pdf
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Kişinin güvende hissetmesini engelleyecek 
ölçüde izlenmesi ve takip edilmesi durumudur. 
Israrlı takip, yoluna çıkmak vb. fiziksel 
olabileceği gibi sosyal medya araçlarıyla veya 
telefonla sürekli rahatsız etmek, huzursuz etmek 
ve peşinde olmak biçiminde de olabilir. 6284 
Sayılı Kanun ısrarlı takipten korunmayı da içerir.

Bir cinsiyeti aşağılayıcı, hor görücü, 
ikincilleştirici ifade ve davranışlardır. Cinsiyetçi 
şakalar, sözcük seçimleri, hitaplar gündelik 
dilde sık karşılaşılan örneklerdendir. “Adam 
gibi”, “kız gibi”, vb. kullanımlar en sık kullanılan 
cinsiyetçi kalıplardır. 

Intikam almak veya mağdur edilmiş kişinin 
tekrar belirli bir şekilde davranmasını önlemek 
için çeşitli şekillerde taciz etmektir.  Kişinin 
cinsel veya duygusal amaçlı girişim ve 
teklifleri reddetmesi ya da tacize uğradığını 
düşünerek şikâyet etme yoluna gitmek 
istemesi/gitmesi nedeniyle, açıkça veya 
örtülü olarak iş veya eğitim yaşamının intikam 
amacıyla zorlaştırılmasıdır. Işten çıkarma ya 
da işten çıkarma tehdidi, istenmeyen işlerde 
görevlendirme, maaştan kesme gibi örnekler 
kişiyi sessizliğe mahkûm etmeyi hedefleyen 
misilleme örnekleridir.

Işveren veya amir konumundaki bir 
kişinin yetkisini/otoritesini kullanarak ast 
konumundaki bir işçinin, işini veya işiyle 
ilgili bazı kazanımları elde etmesini veya 
elde tutmasını, cinsel talepleri kabul etmesi 
koşuluna bağlaması veya bu taleplere boyun 
eğmeyen işçinin bir zarara uğratılmasıdır.10

10 Bakırcı, K. (1998). http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/
TEZ/32136.pdf

Israrlı takip:

Cinsiyetçilik:

Misilleme: 

Cinsel rüşvet        
/Gözdağı tacizi 
(quid pro quo):

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/32136.pdf
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/32136.pdf
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Açıkça cinsellik barındırmayan ama kadına 
karşı ilginin örtük bir şekilde imasını içeren 
davranışları kapsamaktadır. Mesai sonrasında 
görüşmekte ısrarcı olmak, iş dışı konularda 
iletişim kurmak üzere telefonla aramak ya da 
e-posta atmak, kadının özel hayatı hakkında 
sorular sormak veya yorumlarda bulunmak, 
‘canım’, ‘tatlım,’ tarzı hitaplar kullanmak, 
ilgisini ima eden iltifatlarda bulunmak örnekler 
arasındadır. Cinsel taciz kavramının alanına 
girebilir.

Çalışanı huzursuz etme, dışlama veya ihraç 
etme amacıyla uygulanan psikolojik baskılar 
olarak tanımlanır. Kişinin işini sabote etmek, 
hakkında dedikodu veya yanlış bilgiler yaymak, 
yokmuş gibi davranmak, gruptan izole etmek, 
e-postaya veya telefona rahatsız edici 
mesajlar bırakmak mobbing biçimleridir.

Kurban veya mağdur gibi, yaşanan eylem 
sonucu kişiyi güçsüzlük pozisyonuna sabitleyen 
yerine fiil belirtilerek “maruz kalan” tanımı 
önerilmektedir. Şiddet başvurularında, 
şikayetçi, başvuran gibi tanımlar da 
kullanılabilir.

Bu tanım kişiyi işaret ederken konu olanın 
şiddet uygulaması olduğunu vurgular. Cahil, 
sapık, öfke kontrol sorunu olan vb. tanımlar 
şiddetin sebebi olamayacağı için kullanılması 
doğru değildir.

Şiddet veya taciz vd. ilgili fiilden kendisi 
doğrudan etkilenmemiş ya da kendisi maruz 
kalmamış ancak bu fiili ilgili mekanizmalara 
bildiren kişiyi tanımlar.

Şiddet veya taciz vd. ilgili fiile tanık olup fiilin 
durması veya gerekli yaptırımın sağlanması 
için müdahalede bulunmaya denir. 

İlginin iması 
(Insinuation of 

interest): 

Mobbing: 

Şiddete              
maruz kalan: 

Şiddet 
uygulayan, fail: 

İhbar eden 
(whistleblower):

Tanık müdahalesi 
(bystander 

intervention): 
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Şiddete maruz kaldığımızda 
neler yapabiliriz?

Acil danışma hatlarını aramak: 
ALO 183  Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Sosyal 
Danışma Hattı

ALO 155 Polis Imdat
ALO 156 Jandarma Imdat
ALO 112 Acil Tıbbi Yardım Hattı

ŞÖNİM’lere başvurmak: 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na bağlı ilinizdeki Şiddet Önleme ve 
Izleme Merkezleri’ne  başvurabilirsiniz.

Belediyelerin kadın danışma 
merkezlerine başvurmak: 
Size en yakın il ve ilçe belediyesine 
ulaşabilirsiniz. 

Kadın örgütlerinden destek istemek:
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 
(0212) 292 52 31 – 32

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Aile Içi 
Şiddet Acil Yardım Hattı (0212) 656 96 96 ve 
(0549) 656 96 96 gibi kadın örgütlerinden 
destek isteyebilirsiniz.

Barolara başvurmak:
Barolar bünyesinde bulunan Kadın Hakları 
merkezlerinden yardım talebinde bulunabilir 
ve hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Kaynak: https://kadinininsanhaklari.org/wp-content/
uploads/2020/11/yasatir_brosur-B.pdf

https://kadinininsanhaklari.org/wp-content/uploads/2020/11/yasatir_brosur-B.pdf
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