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Öz
Türkiye’de yaklaşık olarak nüfusun yarısını oluşturan kadınlar, normal yaşamda, çalışma
yaşamında ve parlamentoda hak ettiği yeri bulamamaktadırlar. Kadınlar özellikle daha nitelikli
olarak düşünülen ve daha fazla vasıf gerektiren meslek grupları içerisinde kendilerine daha az
yer bulabilmektedirler. Özellikle siyasi hayatta yani siyasette ve üst düzey yöneticilerin
istihdamında genellikle erkek nüfus daha baskın rol oynamaktadır. Atatürk Döneminde
başlatılan Türk Devrimi, kadın hakları konusunda evrensel standartlarda bir dönüşümü
gerçekleştirmiştir. Buna rağmen günümüz Türkiye’sinde kadının toplumdaki yeri nüfusla doğru
orantılı değildir. Bu çalışmada Türkiye’de cinsler arası meydana gelen eşitsizlik ortaya
konularak, Türkiye’de kadının çalışma yaşamında ve siyasal yaşamdaki eksik temsilinin
nedenleri üzerinde durulmakta ve bu durumun çözümü için önerilerde bulunulmaktadır.
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The Impact of Gender-Based Discrimination on Women’s
Positions in Working And Politicial Life in Turkey
Abstract
Women, who make up almost half of the population in Turkey, can not find their place in normal
life, working life and parliament. Women can find less space for occupational groups that need
to be more qualified and more qualified. The male population plays a more dominant role in the
employment of politicians and senior managers, especially in political life. The Turkish
Revolution, which started at the time of Ataturk, changed universal standards of women's rights.
However, the place of women in society is not directly proportional to the population in today's
Turkey In this study, inequality between genders emerged in Turkey and the reasons for missing
representations in women's working life and political life in Turkey were emphasized and
solution proposals were introduced.
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