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Türkiye’de Kadınların Çalışma Hayatına İlişkin Politikaların Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Sistemi Kapsamında İncelenmesi  

Türkiye’de hem kentsel hem de kırsal alanda çalışan kadınlar cinsiyet temelli ayrımcılıklara uğramaktadırlar. 
Veriler ışığında incelendiğinde istihdam edilme sorunu ile başladığı görülen bu süreç, emeklilik dönemine etki 
edecek şekilde devamlılığını sürdürmektedir. Bu doğrultuda, kadınların çalışma hayatında uğradıkları 
ayrımcılıkların giderilmesine yönelik Türkiye’nin ulusal ve uluslararası yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu 
yükümlülüklerin bir kısmı, Türkiye’nin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler CEDAW Sistemi tarafından raporlar 
ve kararlar aracılığıyla getirilmektedir. CEDAW sistemi kapsamında Ulusal Raporlar düzenlenmekte, gerekli 
görülen durumlarda Uzman Kuruluşların görüşlerine başvurulabilmekte ve Komite bu raporlara ilişkin genel 
tavsiyeler ile değerlendirmelerde bulunmaktadır. Bu belgeler, devlet politikalarının belirlenmesinde ve bu 
dolayımda yasama faaliyetlerinin yürütülmesinde etkin rol oynamaktadır. CEDAW sistemi kapsamında aynı 
zamanda bir şikayet mekanizması getirmekte ve bu bağlamda kararlar verilmektedir. Söz konusu kararların, 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve cinsiyet temelli ayrımcılığın önlenmesi amacıyla, ilgili ülkelerin yargı 
süreçlerinde etken olması beklenmektedir. 1985 yılında CEDAW’ı imzalayan Türkiye, bu sisteme dahil olduğu 
günden itibaren kadınların çalışma hayatına ilişkin çeşitli politikalar oluşturmakta, bu doğrultuda mevzuat 
oluşturma ve uygulama çalışmaları yapmaktadır. İnsan hakları ihlallerinin hala daha pek çok alanda ortaya çıktığı 
Türkiye’de, sosyal ve ekonomik haklar kapsamında düzenlenmiş çalışma hayatında kadınlara karşı ayrımcılığın 
gözlemlenmesi, CEDAW’a taraf olunmasından başlayan süreç boyunca da söz konusu olmuştur. Bu çalışmada, 
Türkiye’de kadınların çalışma hayatına yönelik devletin faaliyetlerinin yeterliği, kapsayıcılığı ve uygulaması, 
CEDAW sisteminde yayınlanan rapor ve kararlar kapsamında incelenecektir. Türkiye’de oluşturulan mevzuat ve 
devlet politikalarının incelenmesiyle, özellikle CEDAW sistemi bağlamında kadınların çalışma hayatlarında 
uğradıkları ayrımcılıkların önlenmesine yönelik mevcut uygulamadaki eksiklikler ve yetersizlikler üzerinde 
durulacaktır. 

 

Examination of Policies Related to Women’s Working Life in Turkey Within the Context of 
the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 
System  

Women working both in urban and rural environments in Turkey are exposed to gender-based discrimination. In 
the light of the data, this process, which starts with the problem of employment, continues in a way that affects 
the women’s retirement period. In this context, Turkey has national and international obligations for the 
elimination of discrimination suffered by women in working life. Part of these obligations are brought and carried 
through the reports and decisions of United Nations CEDAW system, which Turkey is a Party to. Within the scope 
of CEDAW system, National Reports are prepared, opinions of the Specialised Agencies can be consulted where 
necessary and the Committee evaluates these reports with general recommendations. These documents play an 
active role in the determination of the state policies and accordingly, the enactment and execution of the legislative 
activities. In this context, the CEDAW system also introduces a complaint mechanism and makes decisions 
concordantly. These decisions are expected to be effective in the judicial processes of the related countries, in 
order to sustain gender equality and prevent gender-based discrimination. Signing CEDAW in 1985, Turkey has 
been creating several policies, making legislations and studying execution of these components in the direction of 
women's working lives since its inclusion within this system. In Turkey, where human rights violations still occur 
in many other fields, the discrimination against women’s working lives which is regulated by social and economic 
rights has been observed as of becoming a party to CEDAW. In this study, the efficacy, comprehensiveness and 
application of stated government activities related to women's work life in Turkey will be examined in the light 
of reports and decisions published in the CEDAW system. By the examination of legislations and government 
policies made in Turkey, the deficiencies and inadequacies of the current practice regarding the prevention of 
discrimination against women in their working lives will be emphasised, within the context of CEDAW system.   
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