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Metodoloji
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı  Meslek Örgütü Rehberi, Sabancı Vakfı Hibe Programı’yla desteklenen “Cinsiyetsiz Meslek ve Meslek Odalarının 

Toplumsal Cinsiyet  Duyarlılığı” isimli proje çıktısı olarak, Anka Üreten Kadın Derneği tarafından hazırlanmıştır. Rehberin teknik değerlendirmesi, 
Türkiye Kadın Koalisyonu Üyesi,İHOP (İnsan Hakları Ortak Platformu) Genel Sekreteri  H. Feray SALMAN tarafından yapılmıştır. 

Anka Üreten Kadın Derneği 2021

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ REHBERİ
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Toplumsal cinsiyet eşitliği, Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında kabul ettiği ve 2030’a kadar dünya gündemini 
şekillendirmesi beklenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alıyor. Birbiriyle ilişkili 17 hedeften oluşan bu 
çerçevenin, cinsiyet eşitliği hedefi gerçekleşmeden başarıya ulaşamayacağı açık bir şekilde ifade ediliyor. Türkiye 
maalesef 2021 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda  156 ülke arasında 133. sırada. Bu sebeple, toplumsal    cin-
siyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarına dair kamuoyunda farkındalık yaratmayı, iş kültüründe ve sosyal    hayatta 
eşitliği savunan  meslek örgütleriyle  bu hedefe ulaşmada önemli bir adım atmayı hedefliyoruz.  Toplumsal cinsiyet 
eşitliğine ulaşmak için, çok yönlü çalışmaların eş zamanlı olarak yapılması ve dönüşümün meslek gruplarının içinde  
başlaması kritik öneme sahip. Çalıştığımız meslek odalarının mensupları her gün pek çok farklı kanaldan kadınlara, 
erkeklere ve ailelere ulaşan çalışmalar yürütüyor. Bu  çalışmalarda kullanılan dil,geleneksel kalıplarla üretebildiği 
gibi, kalıplardan arındığında toplumsal dönüşümü de başlatabilecek güçte. Bu kapsamda, birlikte çalıştığımız meslek 
mensuplarına önemli bir rol düşüyor. Farkındalık ve toplumsal cinsiyet eşitliği idealiyle tüm çalışmalarımızı eşitlikçi 
yaklaşım, etik değerler ve yaratıcı bir bakış açısıyla geliştirmek hepimizin hedefi olmalı. Toplumsal cinsiyet eşitliğine 
duyarlı bu rehberin  çalışma yaşamınızda  size yol gösterici olacağına inanıyoruz.  Saygılarımızla….

                                                                                                                                   Devrim GÜNDEŞLİ

                                                                                     Anka Üreten Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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Cinsiyet (sex) bireylerin doğumuyla başlayan bir süreci ifade eder, bireylerin eril veya dişil cinsel organlara sahip olarak doğma durumudur. Toplumsal 
cinsiyet (gender) ise bireylerin içinde doğduğu biyolojik kategoriye biçilen rollerdir. Toplumun ve içinde bulunulan kültürün biyolojik cinsiyete bağlı olarak 
kişiden beklediği davranışlardır. Bu rollerin toplum tarafından nasıl algılandığı da eşit derecede önemlidir, bu algılamanın biçimi özellikle ataerkil toplumlarda 
bireyler arasında ayrımcılığa ve eşitsizliğe yol açmaktadır.

A T A N M I Ş
(BİYOLOJİK) 
C İ N S İ Y E T
TOPLUMSAL 
C İ N S İ Y E T           
N E D İ R ? 
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 Toplumsal Cinsiyet 

• Doğuştan gelmez, öğrenilir.

• Temelleri biyolojik farklara dayanmaz.

• Toplumsal cinsiyet herhangi bir biyolojik temele 
dayanmaksızın kadınlara ve erkeklere atfedilen görev, 
sorumluluk, yetenek ve davranışlarına dair beklentiler ve 
inançlardır.

 • Kültür, sosyoekonomik faktörler, eğitim, inanç, 
etnik faktörler; içinde yaşanılan zaman ve coğrafya tarafın-
dan şekillenir. 

• Çocuklukta öğrenilmeye başlanır. 

• Toplum tarafından pekiştirilir.

• Evrensel değildir.

• En önemlisi, değiştirilebilir.

Örneğin; Kadınlar iyi çocuk bakar. Erkekler mut-
faktan anlamaz. Kadınlar duygusal, erkekler ise cesurdur. 
Erkekler güçlüdür. Kadınlar finanstan anlamaz.

Atanmış  Cinsiyet 

• Doğuştan gelen biyolojik ve fizyolojik özel-
liklerdir. 

• Öğrenilmez. 

• Bireylerin hangi genetik yapıyla dünyaya 
geldiğini tanımlayan kavramdır.

 • Evrenseldir.

Örneğin; Kadınlar doğum yapabilirler.   
Erkeklerde 4,5 litre, kadınlarda 3,6 litre kan bu-
lunur. Erkeklerin ortalama ömrü 71,5 yıl, kadınların 
78 yıldır. 
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Kadınların ve erkeklerin, kız ve oğlan çocuk-
larının haklar, kaynaklar ve fırsatlardan tam ve eşit 
biçimde yararlanmaları, hayata dair sorumlulukları 
eşit bölüşmeleridir. 

Kadınların ve erkeklerin aynılaştırılması anlamı-
na gelmez.

Kadınların ve erkeklerin öncelik, ihtiyaç ve 
beklentilerini eşit derecede dikkate almak gerektiğine 
işaret eder.
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Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları kadınların ve erkeklerin davranış biçimlerine dair basit varsayımlar ve fikirler olarak tanımlanabilir. Toplumsal cinsiyet 
kalıp yargılar, kültürün genel toplumsal cinsiyet algısının pratikteki karşılığı niteliğindedir. Kalıplaşmış ve zaman içerisinde yerleşmiş derin kültürel kökenleri 
vardır. Her gün tekrarlanan bu varsayım ve fikirler bireylerin çok yönlü ve karmaşık yapısını sınırlandırarak algıları tektipleştirir. 

Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, günlük yaşamda dört ana 
alanda somutlaşır: Karakter, fiziksel özellikler roller ve meslekler. 
Erkek karakterler ağırlıklı olarak agresif, rekabetçi ve girişken olarak 
temsil edilirler. Kadınlar pasif, iş birlikçi ve çekingen olarak betimle-
nirken erkek, aileyi ve evi geçindiren olarak konumlandırılır. Kadına 
ailenin bakımını sağlayan anne/eş olma rolü verilir. Fiziksel özellikler 
ve meslekler de bireylerin özelliklerinden bağımsız olarak kadınlık ve 
erkeklik kalıplarıyla kodlanır. 

Bu kalıp yargılar, çalışma hayatına nasıl yansıyor?

TOPLUMSAL CİNSİYET KALIP YARGILARI 
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KADIN KALIP YARGILARI

KARAKTER
* Kibar
* Kırılgan
FİZİKSEL ÖZELLİK
* Duygusal 
* Dırdırcı
* Dedikoducu
* Zayıf 
* Bakımlı
* Zarif
ROL
* Evde
* Eş ve/veya anne
* Ev işlerinden sorumlu
* Ailenin bakımını sağlayan
MESLEK
* Çocuk bakıcısı
* Hemşire
* Hostes 
* Öğretmen

ERKEK KALIP YARGILARI

KARAKTER
* Cesur
* Rekabetçi
FİZİKSEL ÖZELLİK
* Güçlü
* Kaba saba
* Dağınık
ROL
* Kamusal alanda
* Aileyi ve evi geçindiren
* Kural koyan/ Karar veren
* Aileyi koruyan
MESLEK
* Doktor
* Esnaf
* Mühendis
* Tamirci
* Savcı
* Yönetici
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Toplumsal cinsiyet kalıpları kadınlara ve erkeklere belirli roller 
yükler. Kalıplaşmış roller ise, kadınlara ve erkeklere farklı sorumluluklar ve 
görevler tanımlanmasına sebep olur. Bu sorumluluk ve görevler toplumda 
normalleştikçe bugün dünyada varlığını sürdüren, eğitim, sağlık hizmetleri 
ve ekonomik fırsatlar gibi birçok alana etki eden cinsiyetler arası eşitsizlik 
ortaya çıkar. Çalışma hayatında bu kalıpların temel alınması ise kalıpların 
yeniden ve yeniden üretilerek eşitsizliğin pekiştirilmesine neden olur. Gör-
sel, sözlü ve yazılı dil; düşünce ve davranışların sınırlarını belirler. Düşünce 
ve davranışların değişimini, bu iletişim araçlarının içeriğini yöneterek 
sağlamak mümkündür. Kullanılan görsel, sözlü ve yazılı dilin cinsiyetler 
arası eşitsizliği pekiştirme ve yeniden üretme gücü olduğu gibi, toplumsal 
cinsiyet eşitliğini topluma yerleştirme potansiyeli de vardır. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı meslek örgütleri; kadın ve erkeğin 
eşit temsil edildiği, kaynaklardan ve fırsatlardan eşit yararlandığı, rolleri eşit 
üstlendikleri, karar alma süreçlerinde dengenin gözetildiği, kalıpların sorgu-
landığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana-akımlaştırılmasına hizmet eden 
kapsayıcı bir konumlandırma, dil ve görsel kullanımına dikkat eder. 

Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet
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TÜİK 2018 verilerine göre Türkiye’de erkek istihdam oranı %65.7 iken bu oran kadınlarda %29,4. Kaldı ki pandemi döneminde bu oranın daha da düştüğü 
biliniyor. Maalesef bu dönemde işten ayrılmak zorunda kalan çalışanların çoğu kadınlar oldu.

Yine aynı verilere göre kadınların yönetim kurullarındaki görev yüzdesi 8.9 olarak görülürken, yönetici pozisyonundaki kadın sayısı %17.3 ve bunların çoğu 
da aile şirketleri olduğu görülüyor.

Ev işleri ile meşgul olmak durumunda olduğu için iş hayatına dahil olamayan kadın sayısı 11 milyon 549 bin.

Bu mevcut koşullar devam ettiği takdirde kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olabilmesi için en az 100 yıl, eşit ücret alabilmesi için ise en az 257 yıl 
geçmesi gerekiyor.

Çalışma alanını eşitlemek için 100 yıl daha bekleyemeyiz. Sistemi değiştirmek için sadece vaatlere, iyi niyetlere, savunuculuğa değil; güçlü, somut, 
gerçek adımlara ve hep birlikte dayanışmaya ihtiyacımız var.  Bunun için meslek örgütleri olarak neler yapılabileceğini sizler için toparladık ve bir rehber haline 
getirdik.

Eşitsizlik sandığımızdan çok daha yaygın:

Türkiye’de 
istihdam

Erkek

%65,7
Kadın

% 29,4
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Çalışma yaşamında cinsiyet ayrımcılığının en önemli göstergesi, 
işlerin kadın işi-erkek işi olarak gruplandırılmış olmasıdır. Meslek adlarını  
cinsiyet içermeyecek şekilde kullanın. 

Kadın Mühendis                        Mühendis 

Kadın Müdür                             Müdür 

Kadın Direktör                           Direktör 

Kadın Doktor                             Doktor 

Kadın CEO                                 CEO

Kadın-erkek cinsiyeti belirtir. Bay-bayan, bey-hanım, beyefen-
di-hanımefendi ise hitabet şeklidir.

Erkek tuvaleti / Bayan tuvaleti 

Erkek tuvaleti / Kadın tuvaleti 

Erkek yüzücü / Bayan yüzücü 

Erkek yüzücü / Kadın yüzücü 

Erkek arkadaş / Bayan arkadaş 

Erkek arkadaş / Kız arkadaş

Cinsiyet ile hitabetin birbirine karıştırmayınMesleğe yönelik ayrımcı dil kullanmayın

NELER YAPILABİLİR?
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“Kız” genellikle masumiyet, gençlik, tecrübesizlik, evlenmemiş olma vb. durumları ifade etmek üzere kullanılır. “Kadın” ise çoğu zaman bu anlamın 
karşıtı olarak konumlandırılırken; daha “kaba” bir ifadeymiş gibi algılanabilir. “Kadın” yerine daha “kibar” ya da “edepli” olduğunu düşünerek “bayan”, “hanım”, 
“hanımefendi”, “bacı” gibi ifadeleri kullanmaktan kaçının. 

Kız / kadın kelimelerini olumsuz kullanmayın
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Cinsiyete yönelik ayrımcı dil kadını görünmez kılan ve dışlayan  ifadelerin kullanılmasıdır. Dolaylı olarak “erkek olmayı”, “insan” olmayla özdeşleştiren 
ve “herkesi” kapsama iddiasıyla kadını görünmez kılan ifadeleri kullanmamaya  özen gösterin.

Adam olmak Bilim adamı

İş adamı

İnsanoğlu

Sözünün eri

Baba evi 

Bu işin adamı

Adam gibi

Adamakıllı

Adam olana

Erkek sözü

Erkekliğe sığmayan İnsanlığa sığmayan

İnsan olmak Bilim insanı

İş insanı

İnsanlık

Sözünü tutan

Aile evi

Bu iş için biçilmiş kaftan

Doğru düzgün

Layığıyla

İnsan olana

Söz

Cinsiyete yönelik ayrımcı dil kullanmayın
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İş yaşamında bazı cinsiyetçi kalıplaşmış deyim, atasözü ve ifadelerden kaçının.
İyi niyetlerle söylenen bazı deyim, atasözü ve klişe cümlelerin arkasında geleneksel cinsiyet rollerinin yattığını unutmayın!

İş yaşamında bazı cinsiyetçi kalıplaşmış deyim, atasözü ve ifadelerden kaçının

Kadınlar için 

en iyi meslek

öğretmenlik!

 Kadınlar 
hamamına 
çevirmek

Anasına 
bak kızını al.

Kız başına

Karı gibi
kıvırtmak

Kızını 
dövmeyen 
dizini döver.

Senin gibi

hanım bir kıza

yakışıyor mu?

Karı gibi
gülmek

Evde 
kalmış

Yuvayı yapan
dişi kuştur.

Kız almak
Kız vermek

Hanım 
hanımcık

Erkek adam
ağlamaz. 

Erkek gibi
kadın

Delikanlı
kız

Adam 
yerine
koymak

Adam 
gibi adam
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Etiketlemeyin

bayan
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Cinsiyete dayalı hormonal değişimlere atıfta bulunarak insanları etiketlemeyin, davranışlarını buna göre yorumlamayın.

Biyolojik özelliklere yönelik ayrımcı dil kullanmayın

Menopozlu

Andropoza girmiş

Ergen gibi

Muayyen gününde

Nevrotik
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Bir insanın vücudu sadece kendisine aittir ve kendi rızası dışında hiç kimse bir kişinin vücudu hakkında söz sahibi olamaz. Kişilerin bedensel özelliklerine 
ve fiziksel durumlarına, engellerine değil, yaptıkları işe odaklanın. Kişileri buna göre etiketlemeyin.

Bedensel özelliklere yönelik ayrımcı bir dilden kaçının

koca memeli

düztaban

bodur

sarışın

şişko kel bıdık minnoş

cüce

sırık

yerden bitme

kör,topal

göbekli

spastik

Zayıfladın mı? Kilo mu aldın? Yorgun musun?
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Çeşitli yaşlardan oluşan bir grup çalışan içerisinde gençlerin yaşını ve tecrübesizliğini vurgulamak motivasyon kırıcı bir durumdur. Aynı 
şekilde daha genç çalışanlar da yaşı daha büyük çalışanlara karşı önyargılarını bir kenara bırakmalıdır.

 “Siz bilmezsiniz o yılları” 
Çömez
Yeniyetme
Acemi
Çaylak

Yaşa yönelik ayrımcı söylemlerden uzak durun

“Siz o zaman doğmuş muydunuz?” 
Dinozor
Fosil
Abla, Abi, Bacım
Teyze, Amca, Dayı
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Giyim ve aksesuar bir tercihtir. Kurumun belirlediği kılık kıyafet yönetmeliği çerçevesinde kalmak suretiyle giyim, makyaj, ayakkabı, aksesu-
ar; kişisel zevk ve tercihlerin yansımasıdır. Kişiler buna göre eleştirilemezler.

Paçoz 
Zibidi
Boya küpüne batmış
Soluk benizli

Giyim tercihlerine göre ayrımcılık yapmayın

Hippi
Kokoş
Süslü
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İş yerindeki konumunuz, statünüz ya da unvanınız sizi başkalarına karşı “sözde 
samimiyet”e yol açan ifadelere yönlendirmesin. Sizin için samimiyet içeren bir ifade bir 
başkası için tahakküm kurma, küçük görme, büyüklük taslama veya hiyerarşiyi hatır-
latma gibi algılanabilir. Kusurlu davranışları örtbas etmek içinde bu  dile başvurmayın.

Çalışma arkadaşlarınızın isimlerini öğrenin  ve onlara isimleriyle hitap edin. İzin iste-
meden ‘canım’, ‘cicim’, ‘şekerim’, ‘hayatım’, ‘yavrum’, ‘evladım’ ‘minnoş’ vb. demeyin.

“Ben çalışanlarımla baba-oğul gibiyimdir.”

“Biz burada bir aile gibiyiz. 

*Kol kırılır yen içinde kalır.”

“İş arkadaşlarım benim çocuklarım gibidir.”

Sözde samimiyet göstererek cinsiyetçi yaklaşımlarda bulunmayın
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Erkek iş arkadaşlarınızın kapıları açıp, yük taşımasını beklemeyin!

Kadın iş arkadaşlarınız kutlamalarda pasta getiren, pasta kesen, toplantılarda çay servis eden kişiler olmak zorunda değiller!

Toplantılarda kadınlar not tutar diye bir kural yoktur!

Toplantılarda erkeklerin daha çok söz alması o toplantının verimli geçmesini garanti etmez!

Kimsenin, başkası konuşurken sözünü kesmeye hakkı yoktur. Kadın ve erkek çalışanların eşit oranda görüşüne başvurulduğundan emin olun!

İş yaşamında herkesin kibar ve saygılı olması beklenir ancak kadınlar için bu beklenti daha yüksektir. “Hanım hanımcık”, “çok hanım kadın”, “çok 
ağırbaşlı kadın” ifadelerinden uzak durun!

Bir ofiste herkesin erişebileceği bir telefon varsa ona bir kadın bakmak zorunda değildir.

Kadın ya da erkeğe yönelik belirli toplumsal önyargıları ve kalıpları yansıtan/ dayatan davranışlardan  uzak durun

23



Türkiye’de babaların %28’i babalık izninin ne olduğunu bilmiyor. Bilen babaların  % 21’i ise iş yerinden izin alamayacağını düşündüğü için bu izni kullan-
mıyor.  Oysa babalık izni kullanan 0-3 yaş arasında çocuğu olan babaların ilgili babalık davranışları kazanıp daha sonraki yıllarda da bu davranışları sergilediği 
biliniyor. (AÇEV)

*İçerisinde çocuk bakımına dair yol gösterici yayınların ve kısa bilgilerin yer aldığı bir paket hazırlayabilir, babalığın bir sorumluluk olduğuna dair farkın-
dalık oluşturabilirsiniz.

• Yeni babaların ve baba adaylarının, meslek örgütünüzdeki  diğer babalardan öğrenebileceği, deneyim paylaşımı platformları oluşturabilirsiniz.

• Örgütünüzdeki babaların ve baba adaylarının katılacağı özel buluşmalar/ etkinlikler organize edebilir, hem babalara çocukları ile geçirebilecekleri 
verimli zamanlar sunabilir hem de baba adaylarına deneyimlerden faydalanma imkanı tanıyabilirsiniz.

*Baba adaylarını babalık izni konusunda bilgilendirebilirsiniz.

*Örgütünüzdeki  babaları, babalık izinlerini kullanmak için teşvik edebilirsiniz.

Örneğin; baba adaylarıyla izin sürecinden önce bire bir görüşmeler yapabilir; ihtiyaç, beklenti ve kaygılarını dinleyebilirsiniz.

Üyesi olduğunuz meslek örgütü aracılığı ile meslektaşlarınızın “babalık izni” kullanımını teşvik edin!
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Yasalar, mobbingi ,”iş yerlerinde bir veya birden fazla kişi 
tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli 
bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme 
veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların 
kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya 
sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve 
davranışlar bütünüdür” diye tanımlar ve mobbingin sonuçları kro-
nik ciddi hastalıklardan intihara kadar uzanan geniş bir yelpazedir.

*Meslek örgütü olarak üyelerinize mobbing ve taciz 
konusunda bilgilendirici kitapçık hazırlayabilir ya da seminer, 
atölye gibi farkındalık arttırıcı aktiviteler düzenleyebilirsiniz. 

*Mobbinge uğrayan meslektaşınızı hukuksal ve psikolojik 
destek alabileceği kurumlara yönlendirebilirsiniz.

*Konu, meslek örgütünüzün yönetimine gelmişse etik ku-
rul, disiplin kurulu ya da haysiyet divanı gibi örgüt içindeki me-
kanizmalarınızda tartışılmasına ve adil bir süreçte değerlendiril- 
mesine yardımcı olabilirsiniz.

Mobbing ve tacizi görmezden gelmeyin
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Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı meslek örgütü, yaptığı tüm çalışmalarda/etkinliklerde temsiliyet ve konumlandırmada, dil ve üslupda cinsiyete 
duyarlı bir yaklaşım gösterir. 

Bu kapsamda örgütün temsilcilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili eğitim alması veya bilgilendirilmesi, örgüt içerisindeki tüm aktiviteleri  süzgeçten 
geçiren bir eşitlik biriminin kurulması önerilir.  

EŞİTLİK BİRİMİ

TOPLUMSAL CİNSİYET KALIP YARGILARININ  MESLEK ÖRGÜTÜNÜN ÇALIŞMALARINA YANSIMAMASI İÇİN NE YAPMALI?
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» Web sitesinin dil ve görsel açıdan toplumsal cinsiyete eşitliliğine duyarlığı 

» Kurumun resmi sözcüsü olarak hem kadın hem de erkeğin seçimi

» Her türlü etkinliğin/çalışmanın öncesinde konuşmacıların kadın-erkek eşitliğini gözetecek şekil-
de planlanması

» Etkinliklerde/ çalışmalarda kadınların ve erkeklerin eşit olarak görevlendirilmesi

» Etkinliklerde/ çalışmalarda  kadınların ve erkeklerin eşit katılımının teşvik edilmesi

» Etkinliklerde/ çalışmalarda  kadınlara sadece sunucu, moderatör veya kolaylaştırıcı rollerinin 
verilmediğinden emin olunması

» Kurumsal iletişim ve tanıtım materyallerinin içeriği, dili ve görsellerinde toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı yaklaşım

» Basın bültenlerinde, sosyal medya mesajlarında toplumsal cinsiyet kalıplarına yer verilmemesi

» Yazılı, görsel ve sosyal medyada paylaşılacak görsellerde kadın-erkek temsilinin eşit şekilde 
sağlanması

DIŞ İLETİŞİMDE DİLİNİZİN TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLILIĞINDAN EMİN OLUN 
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» Her türlü yazışmada (mektup, e-posta, vb.) kadınlara ve 
erkeklere nasıl hitap edildiğine (Bay, bayan, sevgili, sayın),

» Yönetimin çalışanları ile iletişimde kullandığı dilin ve 
çalışanların kendi aralarında kullandıkları dilin eşitlikçi olmasına,

» Sunumlar ve iç toplantılardaki iletişimde kullanılan dile,

» Ofis içi iletişim materyallerinde (Merkez  ofisten veya 
genel merkezden gelen bültenler, broşürler vb.,) kullanılan dile,

» Ofisin dekorasyonunda kullanılan posterler ve sloganlar-
daki dile,

» Ofisin etkinliklerinde kadınların ve erkeklerin  eşit tem-
siliyetinin sağlanmasına,etkinliklerde hem kadınların hem de 
erkeklerin kolaylaştırıcı ya da yürütücü olarak görev almasına özen 
gösterin.

İÇ İLETİŞİMDE DİLİNİZİN TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLILIĞINDAN EMİN OLUN 
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Meslek örgütleri etkinlik/ çalışma planlaması yaparlarken  toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla çalışmalarını gerçekleştirdikleri takdirde katılımcılar 
ve konuşmacılarda eşit temsil sağlanır. Aynı meslek dağılımlarında olduğu gibi, etkinlik görev dağılımında da keskin ayrımlar olmamasına dikkat edilir. Eğitimler, 
sunumlar ve içerik planlamasında her iki cinsiyetin de ihtiyaçları dikkate alınır. Çeşitliliğin sağlandığı etkinliklerde/çalışmalarda, yenilikçi ve farklı fikirlerin 
ortaya çıkmasının daha kolay olduğu unutulmamalıdır. 

Toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının etkinlik içeriğine/yönetimine yansımaması için ne yapmalı?

• Etkinlik planlaması ve yönetiminin, kadınlar ve erkekler eşit derecede göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi

• Temel ve yan işlerin cinsiyetten bağımsız bir şekilde dağıtılması

• Panelistlerin ve konuşmacıların kadın ve erkek sayısının eşitliği gözetilerek oluşturulması

• Erkek ve kadın konuşmacılara, eşit zaman ayrıldığından emin olunması

ETKİNLİK PLANLAMASI YAPARKEN; 
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Kadın ve erkeğin eşit tem-
sil edildiği, kaynaklardan ve 
fırsatlardan eşit yararlandığı, 
rolleri eşit üstlendikleri, karar 
alma süreçlerinde denge-
nin gözetildiği  eşit bir dünya 
dileğimizle…

SON SÖZ

30



World Economic Forum, (2021). ‘Global Gender Gap Report’, https://www.weforum.org/reports/ab6795a1-960c-42b2-b3d5-587eccda6023

Çalışma Yaşamında  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İletişim Rehberi  İLO 2018

UNDP Toplumsal Cinsiyete Duyarlı iletişim rehberi 2019

“İşyerlerinde İlgili Babalığın Desteklenmesi” https://acev.org/wp-content/uploads/2018/03/IlgiliBabalikRehberi.26.02.18.web_.pdf 

Numhauser-Henning, Nan, Prof. Dr. (2015). The Policy on Gender Equality in Sweden [PDF]. Brussels: European Parliament.

Duman, D. (2008). Duman, Derya. (2008).Türk Basın Dilinde Cinsiyetçilik: Üçüncü Sayfa Haberleri Üzerine bir İnceleme. İzmir.

Güden, Menekşe Pınar. (2006). Dilde Cinsiyet Ayrımcılığı: Türkçenin İçerdiği Eril ve Dişil İfadeler Bakımından İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri. (2018). TÜİK.

İstatistiklerle Kadın, 2015. (2018) TÜİK.

Society at a Glance 2016: OECD Social Indicators (2016) Paris: OECD Publishing. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264261488-en

HeForShe Impact 10X10X10 Corporate Parity Report 2016. (2016). New York: UN WOMEN.

Kaynaklar

“Bu doküman Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden sadece ANKA Üreten Kadın Derneği sorumludur ve bu içerik herhangi bir 
şekilde Sabancı Vakfı’nın görüş veya tutumunu yansıtmaz.”
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