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Gençlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısı Araştırması, evrensel insan hakları arayışı 
çerçevesinde Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla kurulan Yanındayız 

Derneği adına Evrim Kuran Danışmanlık tarafından yürütülmüştür.

Araştırma, 18-35 yaş aralığındaki gençlerin toplumsal cinsiyete bakışını ölçümlemeye yönelik 
hazırlanmıştır.

Araştırmanın toplam katılımcı sayısı 12.925’dir.  
Araştırmaya 18-35 yaş arasında, Türkiye’nin 81 ilinden 12.810, Türkiye dışında 28 ülkeden 

115 genç katılmıştır.
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Araştırmada gençlerin; cinsiyet eşitliğine yaklaşımı, kadına yönelik şiddet algısı, Türkiye'deki 
kurumların toplumsal cinsiyet ayrımcılığını önlemeye yönelik çalışmalarına dair bakışı, flört 
şiddeti algısı, gençlerin şiddete maruz kalıp kalmadığı ile ilgili veriler yer almaktadır.

Araştırma ile, Türkiye gençliğinin toplumsal cinsiyete bakışının analiz edilmesi ve bu alana 
yönelik gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutulması amaçlanmıştır. 

Araştırma, 16 Şubat - 4 Nisan 2022 tarihleri arasında 
 web tabanlı anket aracılığıyla gerçekleşmiştir.

Kapsam ve Metodoloji
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Toplumsal Cinsiyet

Cinsel Şiddet

Dijital Şiddet

Ekonomik Şiddet

Toplumsal cinsiyet kadının ve erkeğin rollerini, sorumluluklarını, güç ilişkilerini ve toplumsal 
konumlarını belirten bir kavramdır. Zaman, coğrafya ve kültüre göre değişen, farklı cinsiyetlere 

sahip insanlardan beklenen sosyal rol, davranış ve görünüşün bütününü ifade eder.*

Kişinin kendi rızası dışında herhangi bir cinsel eyleme maruz kalması ya da buna kalkışılmasıdır. 
Sadece sözel ya da mimik ve jestler aracılığıyla olabileceği gibi doğrudan (dokunmadan cinsel 

birlikteliğe varan) fiziksel etkileşimin de olduğu durumları kapsar.**

*Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP). Psikologlar için LGBTİ’lerle Çalışma Kılavuzu. 2017. 
**CETAD. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Cinsel Şiddet. 2022 
***Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği. Türkiye’de Dijital Şiddet Araştırması. 2021. 
****Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği. Şiddet Nedir 2022.

Dijital şiddet, bir bireyin veya grubun teknolojiyi kullanarak başka bir bireyi veya grubu hedef 
alması, tehdit etmesi, korkutması, küçük düşürmesi, manipüle etmesi, kontrol etmesi, nefret söylemine 

maruz bırakması, itibarını zedelemesi vb. zarar verici davranışlardan oluşur.***

Zorla çalıştırma veya çalışmasına engel olmak, para vermemek, parayı kullanarak aşağılamaya 
çalışma, devamlı hesap sormak, borçlanmaya zorlamak, ekonomik baskı içeren her türlü 

davranış.****
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Fiziksel Şiddet

Psikolojik Şiddet

Cam Tavan

İstanbul Sözleşmesi

Kadınların gerekli yetkinliklere sahip olduğu halde adil olmayan sınırlara tabii olmasıdır.

Flört Şiddeti
Partnerlerden birinin diğerine psikolojik, fiziksel, sosyal, cinsel ve dijital şiddet içeren 

davranışlarda bulunmasıdır.

Tokat atmak, iteklemek, tekmelemek, bir şey fırlatmak, yumrukla veya bir nesneyle vurmak, silah 
veya bunun gibi bir nesneyle zarar vermek ya da tehdit etmek, sağlık hizmetlerinden 

yararlanmasına engel olmak gibi kişinin bedenine zarar verecek her türlü davranıştır.*

*Adalet Bakanlığı. Ev İçi Şiddet. 2022. https://evicisiddet.adalet.gov.tr/ 
**Page,A., İnce, M.(2008). Aile İçi Şiddet Konusunda Bir Derleme. Türk Psikoloji Yazıları.11(22),81-94. 

Tehdit ederek kontrol altında tutma, baskı yaparak sosyal çevresiyle ilişkisini kesme, başkalarının 
yanında küçük düşürme, nasıl giyineceği, kimlerle görüşeceği gibi konularda kadına baskı yapma, 

kendini geliştirmesini ve güçlenmesini engellemek amacıyla sürekli aşağılama ve özgüvenini 
zedeleme,  anlayış ve sevgi göstermeme psikolojik şiddete girmektedir.**

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi, uluslararası bir insan hakları sözleşmesidir.



2. DEMOGRAFİ



Yaş

Jenerasyon

66,9%

33,1%

Z 2000-18

Y 1980-99

   

%0

%15

%30

%45

%60

18- 20 yaş 21-25 yaş 26-30 yaş 31-35 yaş

%7,3%7,9

%53,4

%31,5
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Demografi 
(n: 12.925)



Eğitim Durumu

Medeni DurumCinsiyet

Bekar
%93,6

Evli
%6,4

Lisans

Ön Lisans

Lise

Yüksek Lisans

Doktora

Ortaokul
%0 %20 %40 %60 %80

%0,1

%0,7

%5,5

%5,6

%10,4

%77,8
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Kadın

Erkek

Diğer

%0 %20 %40 %60 %80

%1,3

%28,5

%70,2

            

Diğer: Belirtmek istemiyorum, Non-binary, Lgbti+, Genderfluid, Trans erkek, Trans kadın, Atak 
helikopteri, Henüz anlamadım.

Lokasyon

Yurt dışı
%0,9

Yurt içi
%99,1

Demografi 
(n: 12.925)



Çalışma Durumu

İlişki Durumu

Öğrenciyim.

Tam zamanlı çalışıyorum.

Çalışmıyorum.

Yarı zamanlı çalışıyorum.

Freelance (Serbest) çalışıyorum.

Kendi işimi yapıyorum.
%0 %20 %40 %60 %80

%2,1

%2,7

%5,3

%7,1

%12,4

%79,0

            

Partnerim yok.
%58,6

Partnerim var.
%41,4
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Demografi 
(n: 12.925)



3. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ALGISI



   

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin  
olduğunu düşünüyorum.

Türkiye’de kadın ve erkeğin her alanda  
eşit olduğuna inanıyorum.

Türkiye’de kadınların tam anlamıyla 
 eşitliğe ulaşmasında erkeklerin 

 desteği yeterlidir.

Türkiye’de insanlar cinsel yönelimlerini 
 aileleri ve yakın çevreleriyle 

 rahatlıkla paylaşabilir.

%0 %25 %50 %75 %100

%73,6

%69,0

%87,3

%82,6

%14,4

%25,4

%8,2

%13,5

%12,0

%5,6

%4,4

%3,9

Katılıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılmıyorum
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Türkiye’de toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin  

olduğunu düşünüyorum.

Türkiye’de kadın ve 
erkeğin her alanda  

eşit olduğuna 
inanıyorum.

%0 %25 %50 %75 %100

%84,4

%71,8

%87,0

%13,3

%21,3

%10,3

%2,3

%6,9

%2,7

Katılıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılmıyorum

Kadın  (n: 9074)

Erkek (n: 3678)

%0 %25 %50 %75 %100

%84,4

%78,1

%91,1

%12,1

%14,1

%5,8

%3,5

%7,8

%3,1

Erkek (n: 3678)

Kadın  (n: 9074)

Cinsiyete Göre

   

Diğer (n: 173)

Diğer (n: 173)

%3,1 %5,8
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Türkiye’de kadınların tam 
anlamıyla 

 eşitliğe ulaşmasında 
erkeklerin 

 desteği yeterlidir.

Türkiye’de insanlar cinsel 
yönelimlerini 

 aileleri ve yakın 
çevreleriyle 

 rahatlıkla paylaşabilir.

%0 %25 %50 %75 %100

%72,2

%59,2

%72,9

%22,0

%31,0

%23,3

%5,8

%9,8

%3,8

Erkek (n: 3678)

Kadın  (n: 9074)

%0 %25 %50 %75 %100

%76,9

%71,4

%74,4

%16,7

%16,2

%13,7

%6,4

%12,4

%11,9

Katılıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılmıyorum

Erkek (n: 3678)

Kadın  (n: 9074)

Cinsiyete Göre

Diğer (n: 173)

Diğer (n: 173)



   

Yaşamım boyunca en az bir kez  
cinsiyetimden dolayı ayrımcılığa uğradım.

Cinsiyetimden dolayı ayrımcılığa uğradığımda 
 yeterli tepkiyi gösterdim. /gösteririm.

Türkiye’de cam tavan (Kadınların gerekli  
yetkinliklere sahip olduğu halde  

adil olmayan sınırlara tabii olması) 
 ayrımcılığı olduğunu  

düşünüyorum.

İstanbul Sözleşmesi’nin kapsamıyla ilgili  
yeterince bilgiye sahibim.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasını 
 haklı buluyorum.

%0 %25 %50 %75 %100

%75,4

%12,0

%5,2

%13,0

%20,2

%20,8

%40,1

%15,1

%33,3

%9,8

%3,8

%47,9

%79,7

%53,7

%70,0

Katılıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılmıyorum
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Yaşamım boyunca en az 
bir kez cinsiyetimden 

dolayı ayrımcılığa 
uğradım.

Cinsiyetimden dolayı 
ayrımcılığa uğradığımda 

yeterli tepkiyi 
gösterdim. /gösteririm.

Türkiye’de cam tavan 
(Kadınların gerekli  

yetkinliklere sahip olduğu 
halde  

adil olmayan sınırlara 
tabii olması) 

 ayrımcılığı olduğunu  
düşünüyorum.

%0 %25 %50 %75 %100

%11,0

%43,4

%10,9

%13,9

%16,5

%7,1

%75,1

%40,1

%82,0

Katılıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılmıyorum

Kadın  (n: 9074)

Erkek (n: 3678)

%0 %30 %60 %90

%15,0

%19,1

%10,6

%43,4

%31,7

%33,7

%41,6

%49,2

%55,7Kadın  (n: 9074)

Erkek (n: 3678)

%0 %25 %50 %75 %100

%8,1

%10,7

%3,3

%19,1

%25,0

%10,8

%72,8

%64,3

%85,9

Erkek (n: 3678)

Kadın  (n: 9074)

Cinsiyete Göre

   

Diğer (n: 173)

Diğer (n: 173)

Diğer (n: 173)
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İstanbul Sözleşmesi’nin 
kapsamıyla ilgili  

yeterince bilgiye 
sahibim.

Türkiye’nin İstanbul 
Sözleşmesi’nden 

ayrılmasını 
 haklı buluyorum.

%0 %25 %50 %75 %100

%10,4

%17,6

%9,7

%35,3

%39,1

%40,6

%54,3

%43,3

%49,7

Katılıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılmıyorum

Kadın  (n: 9074)

Erkek (n: 3678)

%0 %25 %50 %75 %100

%76,3

%66,9

%78,8

%20,2

%26,4

%18,5

%3,5

%6,7

%2,7

Erkek (n: 3678)

Kadın  (n: 9074)

Cinsiyete Göre

   

Diğer (n: 173)

Diğer (n: 173)



Türkiye’de aşağıdaki kurumların toplumsal cinsiyet ayrımcılığını 
önlemeye yönelik çalışmalarını yeterli buluyorum. 

(n: 12.925)

   

Sivil Toplum Kuruluşları

Medya

Şirketler

Kamu

Siyasi Partiler

%0 %25 %50 %75 %100

%77,5

%73,4

%58,0

%48,3

%31,8

%19,0

%20,9

%35,8

%30,9

%43,4

%3,5

%5,7

%6,2

%20,8

%24,8

Katılıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılmıyorum
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Lokasyona Göre

Sivil Toplum Kuruluşları

Medya

Şirketler

Kamu

Siyasi Partiler

%0 %25 %50 %75 %100

%82,6

%43,5

%13,9

%31,6

%3,5

%24,9

Katılıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılmıyorum

Yurt İçi  (n: 12810)

Yurt Dışı  (n: 115)

%0 %25 %50 %75 %100

%73,9

%48,1

%18,3

%31,0

%7,8

%20,9Yurt İçi  (n: 12810)

Yurt Dışı  (n: 115)

%0 %25 %50 %75 %100

%67,8

%57,9

%27,8

%35,9

%4,3

%6,2Yurt İçi  (n: 12810)

Yurt Dışı  (n: 115)

%0 %25 %50 %75 %100

%84,3

%73,3

%11,3

%21,0

%4,3

%5,7Yurt İçi  (n: 12810)

Yurt Dışı  (n: 115)

Yurt İçi  (n: 12810)

Yurt Dışı  (n: 115)

%0 %25 %50 %75 %100

%82,6

%77,5

%13,9

%19,0

%3,5

%3,5

Türkiye’de aşağıdaki kurumların toplumsal cinsiyet ayrımcılığını 
önlemeye yönelik çalışmalarını yeterli buluyorum. 

(n: 12.925)

   



4. ŞİDDET TÜRLERİ



 Şiddet türlerinden herhangi 
birine maruz kaldınız mı? 

(n: 12.925)
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Hayır
%18,3

Evet
%81,7

Hangi şiddet türlerine maruz kaldığınızı 
belirtebilir misiniz?* 

(n: 10561)

Psikolojik şiddet

Dijital şiddet 
(İnternet veya sosyal medya şiddeti)

Ekonomik şiddet

Fiziksel şiddet

Cinsel şiddet

%0 %23 %45 %68 %90

%21,6

%30,6

%43,0

%47,6

%87,8

            

*Bir önceki soruda şiddet türlerinden herhangi birine maruz kaldıklarını belirten katılımcılar yanıtlamıştır.
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 Şiddet türlerinden herhangi birine maruz 
kaldınız mı? 

   

Kadın  
(n: 9074)

Erkek 
 (n: 3678)

Diğer (n: 173)

%0 %25 %50 %75 %100

%17,9

%30,4

%13,4

%82,1

%69,6

%86,6

Evet Hayır

Cinsiyete Göre



Maruz kaldıysanız, hangi şiddet türlerine maruz kaldığınızı 
belirtebilir misiniz?*

�24

Psikolojik şiddet

Dijital şiddet 
 (İnternet veya sosyal medya şiddeti)

Ekonomik şiddet

Fiziksel şiddet

Cinsel şiddet

%0 %25 %50 %75 %100

%35,9

%50,7

%47,2

%62,0

%95,1

%8,7

%36,7

%54,7

%43,1

%75,7

%22,1

%24,5

%33,8

%42,2

%79,4

Kadın (n: 7859) Erkek (n: 2560) Diğer (n: 142)

            

Cinsiyete Göre

*Bir önceki soruda şiddet türlerinden herhangi birine maruz kaldıklarını belirten katılımcılar yanıtlamıştır.



5. FLÖRT ŞİDDETİ 



Flört şiddeti, partnerlerden birinin diğerine psikolojik, fiziksel, sosyal, cinsel ve dijital 
şiddet içeren davranışlarda bulunmasıdır.  

 Flört şiddetine maruz kaldınız mı? 
(n: 12.925)

Hayır
%64,1

Evet
%35,9
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Kadın  
(n: 9074)

Erkek 
 (n: 3678)

Diğer  
(n: 173)

%0 %25 %50 %75 %100

%53,2

%75,2

%59,8

%46,8

%24,8

%40,2

Evet Hayır

Cinsiyete Göre

Flört şiddeti, partnerlerden birinin diğerine psikolojik, fiziksel, sosyal, cinsel ve dijital 
şiddet içeren davranışlarda bulunmasıdır.  

 Flört şiddetine maruz kaldınız mı? 
(n: 12.925)



   

Partnerimin beni kıskanmasını şiddet 
 olarak görürüm.

Partnerimin sosyal medya hesaplarımın 
 şifrelerini istemesini şiddet olarak görürüm.

Partnerimin beni cinsel ilişkiye zorlamasını 
 şiddet olarak görürüm.

Partnerimin giyimimden dolayı beni  
kısıtlamasını şiddet olarak görürüm.

%0 %25 %50 %75 %100

%8,0

%4,3

%16,8

%29,2

%15,2

%5,2

%21,8

%44,5

%76,8

%90,5

%61,4

%26,3

Katılıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılmıyorum
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Partnerimin sosyal 
medya 

 hesaplarımın şifrelerini 
istemesini  

şiddet olarak görürüm.

Partnerimin beni 
kıskanmasını  

şiddet olarak görürüm.

%0 %25 %50 %75 %100

%21,4

%53,9

%19,3

%56,1

%34,3

%48,4

%22,5

%11,7

%32,3

Katılıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılmıyorum

Kadın  (n: 9074)

Erkek (n: 3678)

%0 %25 %50 %75 %100

%13,3

%30,0

%11,5

%21,4

%24,0

%20,9

%65,3

%46,0

%67,6

Cinsiyete Göre

   

Diğer (n: 173)

Kadın  (n: 9074)

Erkek (n: 3678)

Diğer (n: 173)
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Partnerimin beni cinsel 
 ilişkiye zorlamasını 

 şiddet olarak görürüm.

Partnerimin giyimimden 
dolayı beni  

kısıtlamasını şiddet 
olarak görürüm.

Kadın  (n: 9074)

Erkek (n: 3678)

%0 %25 %50 %75 %100

%5,2

%19,0

%3,5

%13,9

%24,8

%11,3

%80,9

%56,2

%85,1Kadın  (n: 9074)

Erkek (n: 3678)

Cinsiyete Göre

%0 %25 %50 %75 %100

%2,9

%12,5

%1,0

%8,1

%14,4

%1,4

%89,0

%73,1

%97,5

Katılıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılmıyorum

%1,5 %1,0

Diğer (n: 173)

Diğer (n: 173)

   



6. UNIVERSUM 2021 ARAŞTIRMASI
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Türkiye’nin En Çekici İşverenleri 2021 Araştırması 

59 Üniversite 
71.584 Üniversite Öğrencisi 
20.798 Genç Profesyonel 

3.809 Deneyimli Profesyonel 

Saha Dönemi: 
Ocak 2021 - Mart 2021
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Öğrencilerin 
Maaş Beklentisi

Ortalama Aylık Maaş Beklentisi

6.328 TL 

Erkek Aylık Maaş Beklentisi

7.259 TL 

Kadın Aylık Maaş Beklentisi

5.828 TL 

Ortalama Aylık Maaş

Kadın Ortalama Aylık Maaş

Erkek Ortalama Aylık Maaş

6.319 TL 

6.910 TL 

5.665 TL 

Kaynak: Universum Türkiye’nin En Çekici İşverenleri 2021 Araştırması. 
Araştırma, Ocak 2021 - Mart 2021 saha döneminde, 59 üniversiteden 71.584 üniversite öğrencisi ve bu üniversitelerden mezun 20.538 genç profesyonel ve 
3.809 deneyimli profesyonel ile web tabanlı olarak gerçekleştirilmiştir.

Profesyonellerin 
Maaş Durumu
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“Mezun olur olmaz iş bulacağıma inanıyorum.” 
Öğrenciler

Evet

Emin değilim

Hayır

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80

%24

%30

%46

%27

%34

%39

Kadın 
Erkek

Kaynak: Universum Türkiye’nin En Çekici İşverenleri 2021 Araştırması. 
Araştırma, Ocak 2021 - Mart 2021 saha döneminde, 59 üniversiteden 71.584 üniversite öğrencisi ve bu üniversitelerden mezun 20.538 genç profesyonel ve 
3.809 deneyimli profesyonel ile web tabanlı olarak gerçekleştirilmiştir.

   



7. YORUMLAR



Yorumlar
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“Bu ülkede bir kadın olarak yer edinmenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Hatta buna farkındalık 
yaratmak için bu hafta üniversitede cam tavan kavramını anlatan bir sunum yapacağım. Haklarımıza ve 

istediğimiz her şeye ulaşmamızın kolay olduğu bir ülke diliyorum. “

“Cinsiyet ayrımcılığına babam tarafından uğradım, maddi imkansızlığımdan tepki gösteremedim ama aile 
dışında ayrımcılığa sürekli karşı çıkıyorum.“

“Türkiye’de cinsiyet eşitliği  hakkında yeterli çalışma yok. İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girmeli.“

“Türkiye'de kadın erkek eşitliği eksik tabular üzerine kurulmuş normlarla ifade edilmektedir. Siyasal konumda 
olanlar bu konuda daha fazla örnek niteliğinde karar verirse, değişebileceğine inancım hâlâ var. Sesini 
çıkaramayan kadınların da sesi olmak zorundayız. Kadının üstün değil kadın ve erkeğin her alanda eşit 

olması gerektiğine inanıyorum.“

“Bu ülkede kadın-erkek eşitliğinin sadece lafta olduğunu düşünüyorum. Her gün bir cinayet ve şiddet 
haberi görüyoruz. Bu gittikçe artıyor. Kadınlar bu ülkede nefes almaya korkar oldu. Faillere verilen ceza 

yeterli değil. Gereken acilen yapılmalı.“

“Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçli olmak ve bu yönde hareket etmek için en önemli faktör 
büyüdüğümüz ailedir. Bu yüzden bizler kendimizi bu konuda eğiterek gelecek nesilleri eğitebiliriz.”
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“Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliği yokmuş gibi hareket ediliyor. Özel sektör ve kamu kurumları, sivil 
toplum örgütleri bu konuyla ilgili çalışmalar yürütüyor ancak bu çalışmalar böylesine büyük ve köklü bir 

sorunu çözmek için yetersiz. “

“Medya, kadına karşı şiddeti önemsiyormuş gibi gösterirken, aslında kadına ‘kadın’ olduğu için suçlama 
yapıyor; ‘O saatte ne işi varmış, hangi kıyafeti giymiş, tenha sokakta gezmeseymiş’ gibi izleyicilere alt metin 

veriliyor. “

“Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için toplumsal hareket gerektiğini düşünüyorum. Medya, siyasi 
partiler ve sivil toplum kuruluşlarının yardımı olmadan başarıya ulaşamayız ama çalışmaları yeterli değil.”

“Türkiye’de özellikle staj dönemi veya iş başvuru sürecimde cinsiyetimden dolayı kabul edilmediğim çok 
şirket var ve uzun bir süre de bu böyle devam eder gibi görünüyor. Türkiyede cinsiyet eşitliğinin olacağına 

dair umudum tükendi.”

“Türkiye'deki yüksek mevki sahibi insanlar, kurumlar, şirketler, medya ve hükümet, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle 
ilgili yeterli çalışma yapmak şöyle dursun, en büyük problemlere aşina bile değil. Siyasetçilerimiz, ünlülerimiz 

ve iş insanlarımız, tabiri caizse yüksek medeniyet seviyesindeki ülkelerin 20-30 yıl önce vardığı toplumsal 
farkındalıklara maalesef varamadı. Heteroseksüel bir erkek olarak "avantajlı" bir kısımda olduğumun 

farkındayım. Buna rağmen toplumun cinsiyete, cinselliğe bakışı ve ayrımcılığı beni bile boğuyor.  
Bunun çok daha büyük baskı gören gruplar için nasıl hissettirdiğini hayal edemiyorum.“ 

Yorumlar
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“Psikolojik şiddete uğradım ve ciddi anlamda sorunlar yaşadım, bu durumları başka kimsenin yaşamaması 
için yeterli önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. “

“Partnerimin veya çevremin özellikle anne olduktan sonra çalışma hayatında olmamdan dolayı beni 
yetersiz görmelerini, çalışan birçok kadının sürekli maruz kaldığı bir psikolojik şiddet örneği olduğunu 

düşünüyorum.“

“Önceki partnerimin bana psikolojik şiddet uygulayarak cinsel isteklerini kabul ettirmesini şiddet olarak 
görüyorum.“

“23 yıllık yaşantımın her saniyesinde kadın olarak psikolojik, cinsel, ekonomik şiddete maruz kaldım. Bu 
şiddeti uygulayanlar yabancı insanlar değil abilerim, komşularım, arkadaşlarım gibi yakın çevremden 

insanlardı. Bunu değiştirmek için her zaman çabaladım ve çabalamaya da devam edeceğim. Kadınları 
namus olarak gören zihniyetin en kısa zamanda son bulması ve bedenimizin sadece bizi ilgilendireceği 

bilinçli bir toplum olmamızı dilerim. 
 İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!“

“Cinsel şiddete yani; otobüste tacize uğramaya, yolda yürürken erkeklerin laf atması  şiddetine uğradım. “

"Bir biseksüel olarak herhangi bir azınlık grubunun, diğer bir grubun zorlamasıyla değil kendi doğal 
iradeleriyle bir yerlere gelebileceği kanaatindeyim. Pozitif ayrımcılık burada asıl karşı tarafı aşağılayan ve 

‘Sen yapamadığın için biz bunu uyguluyoruz’ anlamını taşıyan bir durum.”

Yorumlar
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“Flört şiddeti konusunda erken yaşta bilinç ve farkındalık kazandırılmalı, böylece hem ailelerin tabuları 
yıkılır hem de flört şiddeti daha az meşrulaştırılır. Bu bilinç ne kadar erken kazandırılırsa şiddet oranının 

gelecek nesillerde o kadar düşeceğine inanıyorum. “

“Türkiye'de kadın erkek eşitliği olmadığı bir gerçek, fakat coğrafya kader değildir, düşüncelerimiz 
dürtülerimiz, öğrendiklerimiz kaderimizi belirler. Düşüncelerimizi eğitim yüceltir. Yeterli eğitim ve doğru 

iletişimle şiddetin, ayrımcılığın biteceğine umudum var.”

“Çok uzun zaman sonra flört şiddeti yaşadığımı anladım. Bunun normalleştirilmesi, kadınlarda gerçekten 
özgüven eksikliği yaratıyor. ‘Coğrafya kaderdir.” dememek için flört şiddetinin Türkiye'de üstüne basıla 

basıla anlatılması gerektiğine inanıyorum.“

“Ben Elif, Konya'da yaşıyorum. Hiçbir siyasi partiye cinsiyet eşitliği, kadın hakları konusunda güvenmiyorum. 
Parti içindeki kadınların bile oy menfaati için hemcinslerini kullandığını düşünüyorum, hiçbiri samimi değil. Bu 

zihniyet değişmediği sürece 2023'te  bu konuda (toplumsal cinsiyet eşitliği) hiçbir ilerleme 
kaydedeceğimizi zannetmiyorum.”

“Flört şiddeti konusunda farkındalığın düşük olması ve şiddetin nedeninin sevgi olarak nitelendirilmesi,  flört 
şiddetinin sürekliliğine katkı sağlıyor. Buna dair yapılacak farkındalık çalışmalarını önemli olduğunu 

düşünüyorum.“

“Hayatıma aldığım bir insanın beni her olayda, her durumda geri plana iterek kendisini öne çıkarmasını flört 
şiddeti olarak görüyorum.“

Yorumlar
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“Ülkemizde ne yazık ki kadınlar da bu eşitsizliği normal görüyor. Kadınlar eğitilip aydınlatılmalı çünkü 
çocuklarla en çok vakit geçiren annelerdir. Örneğin, ilk iki üç yaşına kadar anneye bağımlı olarak 

yetişmektedir.”

“Kıskançlık şiddet değildir kısıtlamalar başlarsa o zaman psikolojik şiddet başlar; bu psikolojik şiddet 
gittikçe artarak devam edebilir. Bu konuda ne Türkiye'nin ne de herhangi bir sivil toplum kuruluşlarının 

yeterli koşulları sağladığını düşünüyorum, ama biz bunu hep birlikte aşabiliriz.”

“Partnerimin istemediğim herhangi bir şeyi bana dayatmasını, şifremi paylaşmak istemediğim halde 
zorlamasını veya kısıtlama noktasında kıskançlığını şiddet olarak görürüm.”

“Partnerimin makyaj yapmama karışmasını şiddet olarak görürüm.”

“Partnerimin erkeklerle arkadaş olmamı istememesini, dışarıda olduğum saatlere karışmasını şiddet olarak 
görüyorum.”

“Partnerimin giyimime karışmasını ve nereye gidip gidemeyeceğimi söylemesini de baskı yani şiddet olarak 
görüyorum. Birçok kadın eşlerinin  zorbalıkları yüzünden ya evlerinden çıkamıyor ya da istedikleri gibi 
giyinemiyor. Aynı şekilde anne babaların da giyim konusunda yaptıkları baskı da psikolojik şiddettir.”

Yorumlar

“Türkiye'de kadın erkek eşitliği olmadığı bir gerçek, fakat coğrafya kader değildir, düşüncelerimiz 
dürtülerimiz, öğrendiklerimiz kaderimizi belirler. Düşüncelerimizi eğitim yüceltir. Yeterli eğitim ve doğru 

iletişimle şiddetin, ayrımcılığın biteceğine umudum var.”
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“İstanbul Sözleşmesi Yaşatır! Türkiye’de, şiddeti savunmayan, diğer tüm vatandaşlar gibi eşit haklara sahip 
olmak isteyen tüm kimlikler kamusal alanda özgürlüklerine kavuşana dek, hiç kimse özgür değildir!”

“Cinsel yönelim, cinsiyet eşitliği ve cinsiyet kimliği eğitimleri tüm eğitim ve öğretim alanlarında müfredata 
girmeli. Eğitim fakültelerinden mezun olan herkesin bu konularda yeterliliği tamamen objektif kanallarla test 

edilmeli. Hedef kitle herkes olmalı, sivil toplum örgütlerinin en az bir zorunlu projesi olmalı ve bu Vakıflar 
Genel Müdürlüğü çatısında desteklenmeli. Sonraki faaliyetler olarak, uluslararası temaslar sağlanmalı.”

“Şu an çok yeni hamileyim. Eski yerimden kadın yönetici şiddeti nedeniyle ayrıldım. İş arıyordum. Yeni iş 
değişikliği yapsaydım en az 1 yıl hamile kalmamı istemeyeceklerdi. Bu sessiz bir anlaşmadır. ‘3 senelik 
evliyim’ dediğimde hemen konu buraya geliyor. Bu nedenle bir seçim yaptım. Şu an evde bir şekilde 

çalışmaya çalışıyorum.”

“Türkiye'de İstanbul da dahil olmak üzere birçok büyükşehirde bir otelde sevgilinizle/ arkadaşınızla kalmak 
istediğinizde "evli misiniz?" sorusunun gelmesi de utanç vericidir.”

“Toplumsal cinsiyet eşitsizliği denildiğinde kadın-erkek karşılaştırması üzerinden yorumlar yapılması dışında, 
cinsel yönelimi "normal" (?) olandan farklı olan bireylerin özgürlüğünün kısıtlanmasının konuşulmuyor olması 
bile bana göre çok büyük bir eşitsizliktir. Bir heteroseksüelin yapacağı herhangi bir işten çok daha iyisini 

yapabileceği halde sırf cinsel yönelimi, giyim tarzı, takıları, dövmeleri ve buna benzer birçok özelliği 
yüzünden ötekileştirilmiş insanların da en az kadın-erkek eşitsizliği kadar konuşulup gündeme gelmesi 

gerekir.”

Yorumlar



8. ÖZET
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Özet

>Türkiye’de gençlerin büyük bir çoğunluğu toplumsal cinsiyet eşitliğinin olmadığını düşünüyor. 
Gençler %83 oranla Türkiye’de cinsiyet eşitliği olmadığını düşünüyor. Bu oran, erkeklerde %72, 
kadınlarda %87 diğer toplumsal cinsiyetlerde ise %84.

> Kadınlar ve erkekler her alanda eşit değil. 
Gençlerin %87’si kadın ve erkeğin her alanda eşit olmadığını düşünüyor.

>
Türkiye’de insanlar cinsel yönelimlerini aileleri ve çevreleriyle rahatlıkla paylaşamıyor. 
Gençlerin %74’ü insanların cinsel yönelimlerini aileleri ve yakın çevreleriyle paylaşamadığını 
düşünüyor; bu oran diğer toplumsal cinsiyetlerde %77.

>
Gençler, cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğruyor. 
Gençlerin %70’i yaşamları boyunca en az bir kez cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğruyor. 
Genç kadınların %82’si, erkeklerin %40’ı cinsiyetlerinden dolayı ayrımcılığa uğruyor.

>
Gençlerin yalnızca %6’sı kadınların tam anlamıyla eşitliğe ulaşmasında erkeklerin desteğini 
yeterli buluyor. 
Erkeklerin %10’u, kadınların %4’ü bu desteği yeterli buluyor.

>
Gençler, cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğradığında yeterli tepkiyi gösteremiyor. 
Gençlerin yalnızca %54’ü cinsiyetinden dolayı ayrımcılıkla karşılaştığında yeterli bir tepki 
gösterebiliyor.
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>Gençlerin %80’ine göre Türkiye’de cam tavan var. 
Genç kadınların %86’sı, genç erkeklerin %64’ü Türkiye’de cam tavan uygulamalarının olduğunu 
düşünüyor.

>
İstanbul Sözleşmesi’nin kapsamı bilinmiyor. 
Gençlerin yalnızca %48’i İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yeterince bilgiye sahip, %40’ı ise yeterli bilgiye sahip 
olduğundan emin değil.

>
Türkiye’de kurumların toplumsal cinsiyet ayrımcılığını önlemeye yönelik çalışmaları yetersiz 
bulunuyor. 
Gençler, %25 oranıyla en fazla sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yeterli buluyor. Gençlerin yalnızca 
%4’ü siyasi partilerin bu alandaki çalışmalarını yeterli bulunuyor. Türkiye’den göç eden gençler, Türkiye’de 
yaşayan gençlere göre kurumların çalışmalarını daha yetersiz buluyor.

>
Gençlerin %82’si şiddete uğruyor. 
Kadınlar %87 oranında şiddete uğruyor; bu oran diğer toplumsal cinsiyetlerde %82, 
erkeklerde %70. 

>Gençler Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasını doğru bulmuyor. 
Gençlerin yalnızca %4’ü, Türkiye’nin sözleşmeyi tek taraflı feshetmesini haklı buluyor.

>
Psikolojik şiddet en yaygın şiddet türü. 
Gençlerin %88’i psikolojik şiddet, %48’i dijital şiddet, %43’ü ekonomik şiddet, %31’i 
fiziksel şiddet, %22’si cinsel şiddet mağduru.

Özet
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>Gençlerin %36’sı flört şiddetine maruz kalıyor. 
Diğer toplumsal cinsiyetlerin %47’si, genç kadınların %40’ı, erkeklerin %25’i flört şiddetine uğruyor. 

> Partnerlerin kıskançlığı bir şiddet türü olarak değerlendirilmiyor. 
Gençlerin sadece %27’si kıskanılmayı şiddet olarak görüyor.

>
Cinsel ilişkiye zorlanmanın şiddet olduğu konusunda bilinç yüksek. 
Gençlerin %91’i, partnerlerinin kendilerini cinsel ilişkiye zorlamalarını şiddet olarak görüyor. Diğer 
toplumsal cinsiyetlerin %89’u, kadınların %98’i, erkeklerin ise %73’ü bu ifadeye katılıyor.

>
Gençler nasıl giyinecekleri konusunda kısıtlanmak istemiyor. 
Gençlerin %77’si partnerlerinin kendilerini giyiminden dolayı kısıtlamasını şiddet olarak görüyor. Genç 
kadınların %85’i, Diğer toplumsal cinsiyetlerin %81’i ve erkeklerin %56’sı giyiminden dolayı kısıtlanmayı 
bir şiddet türü olarak algılıyor.

>
Gençler için kişisel alan önemli. 
Gençlerin %61’i partnerlerinin sosyal medya hesaplarının şifrelerini istemesini şiddet olarak görüyor. 
Kadınların %68’i, erkeklerin %46’sı bunu bir şiddet türü olarak algılıyor.

Özet




