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Kadın Yoksulluğu Gerçekleri
• Evsiz kalan kadınların 4te 1i ev içi şiddet sebebiyle evsiz kalıyor.1

• Kadınların yoksulluk içinde yaşama olasılığı erkeklere göre %35 daha fazla2 
• Dünya çapında gelir karşılaştırması yapıldığında, aynı iş için kadınlar   
 erkeklerden %24 daha az ücret alıyor.3

• Kadınlar erkeklerin en az iki katı kadar ücretsiz bakım işi üstleniyor. Bir senede  
 verilen karşılıksız bakım yükünün ortalama maliyeti 10.8 trilyon dolar.4 
• Dünya çapında, ücretli ve ücretsiz emek hesaba katıldığında bir kadın hayatı   
 boyunca bir erkeğe göre dört sene daha fazla çalışıyor.5  
• Çok boyutlu yoksulluk yaşayan hanelerin 6’da 1’i tek ebeveynin kadın olduğu   
 ailelerden oluşuyor.6

• Çok boyutlu yoksulluk yaşayan hanelerin 3’te 2’sinde temel eğitimini   
 tamamlamış bir kadın veya kız çocuğu bulunmuyor.

Son 4 ay içinde Derin Yoksulluk Ağının takip ettiği
376 hane, 1580 kişinin verilerine göre;
• Hanelerin %21’ini tek ebeveyn olan kadınlar oluşturuyor
• Kadınların %50,33’ü okur yazar değilken, bu oran erkekler için %42
• Kadınların %44,4’ü hiç eğitim almamışken, bu oran erkekler için %20,6
• En az ilkokul mezunu olan kadınların oranı %30,36 iken en az ilkokul mezunu   
 olan erkeklerin oranı %39,45
• Kadınların %75,16’sı çalışmıyor; %18,24’ü günlük işlerde, %5,71’i düzenli işlerde  
 çalışıyor
• Erkeklerin %33,17’si çalışmıyor; %22,67’si günlük işlerde, %12,81’i düzenli işlerde  
 çalışıyor
• Kadınların %52’sinin çalışmama sebebi çocuk bakımı, çalışmayan erkeklerin ise  
 yalnızca %1’i çocuk bakımı sebebiyle çalışmıyor

1 U.S. Department of Health and Human Services Family and Youth Services Bureau, “Domestic Violence and Homelessness: Statistics (2016),” June 24, 2016, available at
 https://www.acf.hhs.gov/fysb/resource/dv-homelessness-stats-2016.
2 https://nwlc.org/wp-content/uploads/2020/12/PovertySnapshot2020.pdf
3 https://www.oxfam.org/en/why-majority-worlds-poor-are-women
4 https://www.oxfam.org/en/why-majority-worlds-poor-are-women
5 https://www.oxfam.org/en/why-majority-worlds-poor-are-women
6 https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/UNDP_OPHI_GMPI_2021_Report_Unmasking.pdf



Yoksullukla mücadele eden kadınlar:
• Çocuk yaşta, ekonomik sebeplerle evleniyor,
• Eğitim haklarına erişemiyor,
• Bakım yükü sebebiyle çalışamıyor,
• Sağlık hizmetlerine, doğum kontrol araçlarına ve menstrual ürünlere erişemiyor,
• Şiddete maruz bırakıldığında adalete erişemiyor.

Neler Yapılmalı?
• İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe konmalı.
• Nafaka hakkı korunmalı.
• Yoksulluk yaşayan kadınların çalışma ve sosyal haklarına erişebilmeleri için
 0-6 yaşa yönelik ücretsiz ve nitelikli okul öncesi eğitim imkanları sağlanmalı
• Eşit işe eşit ücret politikası yasalarla güvence altına alınmalı
• Menstrual hijyen ürünlerinde vergi indirimi yapılmalı, yoksulluk koşullarında 
 yaşayanlar için erişim ücretsiz olmalı
• Çocukların eğitimden kopmasını önleyici sosyal destek programları uygulanmalı
• Erişilebilir hukuki danışmanlık ve psikososyal destek hizmeti sağlanmalı
• Tek ebeveynler için ekonomik ve psikososyal destek mekanizmaları kurulmalı
• Eğitimden kopmuş ve devam etmek isteyen kadınlar için kolaylaştırıcı eğitim 
 modelleri uygulanmalı,
• Okuma yazma ve meslek edinme kursları yaygınlaşmalı, erişilebilir olmalı, 
 kurslara katılmak isteyen kadınlar için çocuk bakım desteği sağlanmalı,
• Herkes için güvenli barınma imkanlarına, sağlık hizmetlerine, temiz suya ve 
 güvenilir gıdaya erişim garanti altına alınmalı
• Cinsel sağlık eğitimi sağlık sistemi aracılığıyla ücretsiz olarak sağlanmalı.


