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AKIŞ

➢Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tanım

➢Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

➢Toplumsal Cinsiyete Özgü Tıp

➢Çocuk Hekimleri bu konuda Neler yapabilir?

➢Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi



Toplumsal cinsiyet dediğimiz?

– “Cinsiyet” biyolojik ve genetik karakter

– “Toplumsal Cinsiyet” kadın, erkek…sosyal roller

– Kadın veya erkek olarak doğan kişi daha sonra
toplumun verdiği rollere göre kadın, erkek ya da LGBT 
olabilir.



Toplumsal Cinsiyet

«Bir toplumun erkekler ve kadınlar için uygun gördüğü roller, 
davranışlar, faaliyetler ve tutumlardır.

Ancak, cinsiyet ile karıştırılmamalıdır, yalnızca bir kişinin kadın 
veya erkek olup olmadığını gösteren genetik ve biyolojik 
özelliklerini ifade eder» 

Dünya Sağlık Örgütü



Cinsiyet Toplumsal Cinsiyet

Zamana göre değişmez. Zamana göre değişebilir.

Farklı kültürlere göre değişmez. Bir kültürden diğerine 
değişebilir.

Ekonomik ve toplumsal 
değişkenlere göre etkilenmez.

Birçok değişkene göre 
farklılaşabilir; eğitim, gelir, 
toplumsal sınıf, din vb.

Kadınlar ve erkekler için her 
konumda aynıdır.

Kadınlar ve erkekler 
arasında farklılaşır. (Yaş, 
etnik kimlik, kültür, din, 
gelenekler vb.)



Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Fırsatlar, ayrılan

kaynaklar veya hizmetler de dahil olmak üzere

kişilerin cinsiyeti yüzünden ayrımcılık olmamasıdır. 



ÇOCUKLUĞUNU KAYBEDEN ÇOCUKLAR

159 M
ölen 156 M + 

Bodur

28M

Mülteci

263 M okul
dışında

40M +Evli/çocuklu

198 M+
Çalışan



Hergün 16 bin çocuk beş yaşından önce
önlenebilir nedenlerden ölmekte!!!

5 yaş altı çocuklarda 
ölüm nedenleri

Malarya

Kazalar

Konjenital
anomaliler

İshal

Doğum 
Komplikasyonları

Pnomoni

Pramatürite

Yenidoğan sepsisi, 
menenjit, ensefalit, 
HIV/AIDS, kızamık…



Çocuğun toplumsal cinsiyeti daha doğmadan 
etkilenmeye başlıyor

Annenin yaşam 
şartları

Çocuğun cinsiyeti

Çocuğun doğum öncesi ve 
sonrası sağlığı ve yaşama 

şansı



Çocuk ölümlerinde
Toplumsal Cinsiyete Bağlı Nedenler

Pnömoni, 
kızamık, 

ishal, 
malarya, 
HIV/AIDS, 
doğumsal 

Direk 
Nedenler

Ara Nedenler

Zayıf sağlık sistemi
Anne/çocuk beslenme yetersizliği

Temiz su ve hijyen erişimi 
yetersizliği,

Kız çocuklarının eğitimsizliği, AP ve 
hizmetlerine ulaşamama

Altta Yatan Nedenler

Yoksulluk, Eşitsizlik, ayrımcılık, yönetime bağlı, kırılgan 
gruplar, iklim değişikliği ve doğal afetler, küresel 

ekonomi politikası

Malnütrisyon, her yıl 
çocuk ölümlerinin 

yaklaşık üçte birinden 
fazlasından 
sorumludur

Doğum öncesi cinsiyet seçimi, 
kız bebeğin doğduktan sonra 

öldürülmesi

Hizmetlere ulaşımda eşitsizlik, 
ayrımcı iş bölümü, kız 

çocuklarının eğitimsizliği, 
toplumsal cinsiyet rolleri

Yoksulluğun cinsiyete bağlı 
etkileri, kadınların 

kaynaklara ulaşamaması, 
ayrımcılık yapan 

organizasyonlar, yasa ve 
hakların eksikliği, 

çatışmalar, iklim değişikliği



"Eğitim her çocuğun hakkıdır. Kız ve erkek çocuklar için fırsat eşitliği
temelinde ücretsiz ve herkese açık olmalıdır.”
- Madde 28, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 1989

Bugün dünyada okul çağındaki 123 milyon çocuk okula gitmiyor.

http://www.unicefturk.org/public/uploads/files/8e93b3bd462e7b68ef5fe4235023b24a7ddbee43.pdf


En zengin ile en yoksul
arasındaki uçurum

X

5 yaştan önce daha fazla
ölmektedir



ÇOCUK VE YOKSULLUK

• Bugün küresel ölçekte yaklaşık 385 milyon çocuk aşırı yoksulluk içinde
yaşamını sürdürmektedir.

• Gelişmekte olan ülkelerde en zengin çocuklar en yoksul çocuklardan
10 kat daha fazla ilkokula devam etmektedir.



OECD ülkelerinde çocuk ve yetişkin yoksulluğu,2016)

Çocuklar
yoksulluktan

daha fazla
etkilenir



Türkiye’de Kız Çocuğu Olmak

Eğitim sürecinin dışında.

Okuryazar olmayan 2.6 milyon kişi/2.2 milyon♀



18 yaş altındaki bireylere ÇOCUK deniyor.

%

Evlenen kişilerin arasında (1.118.000)
Erkek çocuklarında %0.2 
Kız çocuklarında %4.6
(TUİK 2016)

E

İİlk Evlenme yaşına göre Kadınların %28.2, erkeklerin %5.6’sı 18 yaş

altında evlenmiştir (TÜİK Aile Yapısı Araştırması 2016)

• Kilis %14,3
• Muş %14,9
• Ağrı %15,7

• Tunceli %1,1
• Trabzon %1,3
• Karabük %1,5

En az
çocuk evliliği

En çok
çocuk evliliği

/



Dünyada Erken ve Zorla
Evlilikler

Ülke, din, etnik köken
düşünülmeden küresel

problemdir.

En yüksek oranlar

Eğer önlem
alınmazsa

2050 yılında
1.2 milyar

Gelişmekte olan
ülkelerde

Bugün yaşayan 700 
milyondan fazla

kadın çocuk yaşta
evlendi

4 kız çocuğundan 1 
18 y öncesi

Her 12 kız
çocuğundan 1

15y öncesi

3/11.2 milyar 700 milyon



111 ülkede Erken ve Zorla Evlilik Sıklığı



Adolesan Gebelik Hızı

Entre Nous The European Magazine for Sexual and Reproductive Health, No 80, 2014



Tıp Bilimlerinde Yeni BilimToplumsal Cinsiyete Özgü Tıp 

(Gender-Specific Medicine)

2000:

Tıbbi Genetik

2003:

DNA

1994-2000

Toplumsal

Cinsiyete

Özgü Tıp

1988-

Kadın vücudunun

incelenmesi

2010:

Sentetik Biyoloji

2000:

Robot

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.ericharshbarger.org/lego/images/dna/helix_1.jpg&imgrefurl=http://www.ericharshbarger.org/lego/mini_dna.html&usg=__8Jsz3JAPSFqWd1bTDicSZ60dme8=&h=540&w=360&sz=34&hl=en&start=17&um=1&itbs=1&tbnid=4G5iJ9-75gO68M:&tbnh=132&tbnw=88&prev=/images?q%3Ddna%2Bmodels%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26rlz%3D1T4SUNA_enUS291US292%26tbs%3Disch:1


Cinsiyete Özgü Tıp

Kadın ve erkeğin yaşamında doğmadan önce başlayan ve tüm
yaşamı boyunca devam eden toplumsal, kültürel, sosyal ve
çevresel maruziyetler sonucunda kişinin sağlığını farklı etkiler. Bu 
nedenle son yıllarda hastalıkların korunma, tedavi ve
rehabilitasyonunda dünyada yeni başlayan bir Tıp alanıdır.



Hekimler neden cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ile
ilgilenmelidir?

• Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet çocuğun tüm
yaşamı boyunca sağlık ve iyi olma halini
etkiler.

• İyi klinik uygulamalarda hastalarda cinsiyet ve
toplumsal cinsiyetin etkilerini anlamak hayati
önem taşır. 

• Tıp fakültesi öğrencilerine kanıta dayalı klinik
iyi uygulamaları öğretmek gerekir.



Kadın ve erkeklerde toplumsal cinsiyet farklılıkları

• Erkeklerde kalp krizinde daha çok sırt ve omuzda, kadınlarda
ise alt bacakta sık görülür

• Kadınlarada depresyon sıkılıkla görülürken, erkeklerde kaza ve
yaralanmalar ve intihar sıkdır.

• Kadınlar intihara daha meyilli olmasına rağmen erkekler daha
fazla ölür.



Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için ne yapalım?

• Son yıllarda, kız çocuklarının HPV virüsüne yakalanmalarını ve
yetişkinlikte rahim ağzı kanserine yakalanmalarını önlemek için, 
kızların HPV karşı aşılanması konusunda çok fazla tartışma
olmuştur.

• İngiltere'de bir koalisyon - HPV Eylemi - cinsiyet-tarafsız HPV 
aşılaması ve erkeklere HPV aşılama programlarının
yaygınlaştırılması için kampanya yürütüyor. Erkeklerin aşılanması 
ile kız çocuklarının korunması arttırılacaktır.

• CDC buna göre 11-12 yaş kız çocuklarının yanı sıra erkek çocuklarını 
da aşılamayı önermekte.



Cinsiyet Vurgusuz Oyuncaklar



Cinsiyet vurgusuz Odalar



Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde nelere dikkat edelim?

• Toplumsal cinsiyet eşitliği örnekleri 
arasında, erkek ve kız çocuklarının spor 
yapması, davul ya da klarnet çalması, ev 
işi yapmak veya güçlü cinsiyet ilişkileri 
olmaksızın giysiler giymesi sayılabilir. 
Örneğin, sarı renk kullanımı. 

• Kendi cinsiyetini bulmalarında karışıklık 
yaşayan erkeklerin %98’i ve kız 
çocuklarının %88’i ergenlik sonrası
herhangi bir danışmanlık almaksızın
kendi biyolojik cinsiyetlerini bulmaktadır. 

https://www.livestrong.com/article/537858-factors-that-affect-child-rearing-gender-roles/



Cinsiyet vurgusuz kıyafetler, kitaplar….



Tıbbi hikayede, araştırma planlamada
nelere dikkat etmeliyiz?

• Hastalık hem erkek ve hem kız çocuklarını aynı derecede etkiler
mi?

• Çalışmalarda hem erkek hem kız çocuklarının katılımı var mı? yoksa
neden yok?

• Veriler kız ve erkek olarak ayrıştırılmış mı?

Sonuçlar hem kız hem de erkekler üzerine rapor edilmiyorsa fark
yoktur denemez .



Toplumsal Cinsiyete Özgü Pediatri 

• Pediatride toplumsal cinsiyet
eşitsizliklerine ağırlık verilmesi ile her
çocuğa eşit bir sağlık fırsatı sunulmalıdır. 

• Epidemiyolojik ve klinik çalışmalar
genellikle bir cinsiyete dayandırılmıştır. 
Önleme, klinik bulgular, terapötik
yaklaşım, prognoz, psikolojik ve sosyal etki
açısından hastalıkların kız ve erkek
çocuklar arasında nasıl farklılaştığı dikkate
alınmalıdır.



Adolesan Kızlar Küresel Kalkınma Gündeminde daha önceliklidir

Erken ve Zorla 
Evlilikleri 
Sonlandırmak

Kız çocuklarının 
Eğitime devamı

Cinsiyete Duyarlı 
Ergen Sağlığının

korunması

Cinsiyete Dayalı 
Şiddetin 

Sonlandırılması

Kız Çocuklarının Haklarının Korunması

Kız çocuklarını güçlendirme Öncelikleri



Çocuk Sağlığının Geliştirilmesinde 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet 
Müdahaleleri

• AP, DÖB hizmetlerinde 
erkek katılımı

• İletişim ve karar 
vermede çiftlere 
danışmanlık

• Kadının eğitimi ve 
güçlendirilmesi

Toplumsal Çıktılar

• Kız çocuklarının eğitime 
katılımı

• Gebelikte erkek çocuk
seçiminin azaltılması

• Cinsiyete dayalı şiddetin 
azaltılması

Davranışsal çıktılar

• Evlenme ve çocuk 
doğurma yaşının 
yükselmesi

• AP metod kullanımının 
artması

• Anne sütü ile 
beslenmenin artması

Çocuk Sağlığının
Gelişimi



http://hdr.undp.org/en/statistics/gii



Hedef 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması ve 
tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi ve

Hekimlikte Önemi

1. Ayrımcılığın sona erdirilmesi
2. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması
3. Erken ve zorla evlilikler, kadın sünneti gibi zararlı

uygulamaların ortadan kaldırılması

http://hdr.undp.org/en/statistics/gii



2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile dünya ülkeleri kız
çocuklarının güçlendirilmesi için neleri taahüt ettiler:

• Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının
toplumsal konumlarını güçlendirmek

• Erken ve zorla evlendirilme, kız çocuğu sünneti gibi bütün zararlı
uygulamaların ortadan kaldırılması

• Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik, kadın ticareti, cinsel istismarı da 
kapsayan şiddetin her türünün ortadan kaldırılmasıdır.

http://hdr.undp.org/en/statistics/gii



DÖB ve yenidoğan hizmetlerine ulaşım yetersiliği
Sağlığı için karar verememek
Zararlı uygulamalar

CÜS/Doğum hizmetlerine
yetersiz ulaşım
Beslenme yetersizliği

Erken ve Zorla evlilik
Çocuk annelik

Erkek tercihi; eğitim ve beslenme
yetersizliği
Annede depresyon: annenin sorumsuz
bakımı
Annenin karar verici olmaması
Baba tarafından sınırlı destek
Aile içi Şiddet

Beslenmede erkek çocuk tercihi
Küçük kardeşin bakımı için okula göndermeme

Annede beslenme
yetersizliği
Çok doğum
Yüksek anne ölümü

Düşük doğum
ağırlığı
Yenidoğan ve
çocuk ölümü

Boy kısalığı
Anemi
İş ve çocuk bakımında
yetersizlik

Boy kısalığı
Sosyal, duygusal, 
psikolojik gelişim
yetersizliği

İlkokula geç başlama yada yarım
bırakma
Toplumsal cinsiyet rolleri



Dünya Ekonomi Forumu her sene Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 
Endeksi

(Global Gender Gap Index)

• 2016 yılı verilerine göre 
Türkiye, 144 ülke arasında 

130. Sırada bulunuyor.

• Ekonomiye katılım

• Eğitime, sağlık hizmetlerine 
erişim

• Siyasete katılım

http://widgets.weforum.org/gender-gap-index/


Son söz

• Cinsiyet vurgusuz odalar/ofisler

• Cinsiyet vurgusuz oyuncaklar

• Cinsiyet vurgusuz renkler kullanalım

• Kız erkek çocuğu farketmeksizin cinsiyet vurgusuz
çocuklarımızla oynayalım, sevelim!!!!!!!!!!!!!

• Her çocuğun cinsiyet ayrımı olmadan HAKLARINI KORUYALIM


