
Tü r k i y e ’ d e  K a d ı n  H a k l a r ı
2018 Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre Türkiye, kadın-erkek eşitliğinde 149 
ülke içerisinde 130. sırada yer alıyor. Aynı araştırmaya göre Türkiye’de kadınların 
ekonomiye katılımı %46.6 seviyesinde kaldı. 19 Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi 
içinde 7. sırada yer alan Türkiye’de 2019’un ilk 10 ayında 351 kadın cinayeti 
gerçekleşti.
Kadın Haklarına ilişkin bir dizi ifadenin sunulduğu anket katılımcılarından ifadelere 
ne derece katıldıklarını belirtmelerini istedik. Her üç kişiden biri «Kadın hakları 
konusunun abartıldığını düşünüyorum.» ifadesine «kesinlikle katılıyorum» yanıtını 
verdiği araştırmada bu oranın kadınlar özelinde daha da yüksek olduğu (%35,5) 
görüldü. 

«Kadın ve erkek her konuda eşit olmadığı sürece Türkiye ilerleyemez.»
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Her üç kişiden biri Türkiye’nin Kadın Hakları bakımından iyi bir durumda olduğu 
ifadesine çeşitli seviyelerde katılırken, %46 bu görüşe karşı çıktı. Her iki kişiden 
birinin (%52,3) «Kadınlar da çalışmalı, ancak erkekler kadar aktif olmalarına gerek 
yok» ifadesine katıldığı çalışmada özellikle 65 yaş ve üstü kişiler arasında Kadın 
Haklarına verilen önem düşük seviyede kaldı.
24 Haziran genel seçimlerde verilen oylarla karşılaştırıldığında, %84,8 ile Kadın 
Hakları bakımından Türkiye’yi en yetersiz bulanlar HDP seçmeni oldu. CHP 
seçmeninin %65,3, İYİ Parti seçmenini ise %51,9 ile takip ettiği araştırmada her dört 
MHP seçmeninden yalnızca biri Türkiye’nin Kadın Hakları bakımından iyi durumda 
olduğu görüşünü reddetti.
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