
 
Hedefler için İş Dünyası Platformu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması 

  
Hedefler için İş Dünyası Platformu, ekonomik sosyal ve çevresel açıdan daha iyi bir dünya için çalışan 

kuruluşların kurumsal sosyal sorumluluğun bir adım ötesine geçen ve iş birlikleri ile güçlenen niyetlerinin bir 
ürünüdür. Hedefler için İş Dünyası platformunun ortaklık çerçevesini insani kalkınma yaklaşımı ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları (SKA) oluşturmakta, platform iş dünyası ile sürdürülebilir kalkınma amaçları arasındaki 
köprüyü kurmayı ve böylelikle iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirmek amacıyla faaliyet 
göstermeyi hedefliyor.   

İnsani kalkınma yaklaşımı ve sürdürülebilirlik, temel insan haklarından hareketle herkesin kaynak ve 
fırsatlara, ırk, dil, din, sınıfsal konum, gelir düzeyi, bedensel kapasite, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve 
toplumsal cinsiyet açılarından herhangi bir ayrımcılığa uğramadan eşit ve adil biçimde erişimini içeren bir 
kapsayıcılık anlayışı ile şekillenir.  

Hedefler için İş Dünyası Platformu bu kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde SKA’ları kurumsal politika ve 
stratejilerine entegre etmek isteyen büyük, orta ve küçük ölçekli tüm işletmeler, kamu- özel sektör iş birliğini 
gözeten tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi ve sivil toplum kuruluşlarını birlikte düşünmeye, 
öğrenmeye ve çalışmaya teşvik eder.  

 
Hedefler için İş Dünyası Platformu çalışmalarını üç ana alanda yürütür:  
1. İklim değişikliği ve afetlere dayanıklılık.  İşletmelerin olası afet ve kriz durumlarına hazırlıklı 

olmasını sağlamak ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkılarını güçlendirmek; 
2. İşletmeleri geleceğe hazırlama. İşletmelerin hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamaları hem de 

geleceğin ekonomisinin koşullarına hazırlıklı hale gelmelerine katkı sağlamak; 
3. Kapsayıcı büyüme. Toplumun bir bütün olarak ekonomiye katılımını güçlendirecek kapsayıcı iş 

modellerini hayata geçirmek. 
 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Sektör için Neden Önemlidir? 
Toplumsal cinsiyet eşitliği temel hak ve özgürlüklerin bir parçası ve kalkınmanın ayrılmaz bir bileşenidir. 

Kadınlar ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması CEDAW başta olmak üzere pek çok 
uluslararası doküman tarafından temel bir insan hakkı olarak güvence altına alınmıştır. Eşitlik, temel bir hak 
alanı olmakla birlikte kapsayıcı büyümenin ve sürdürülebilir kalkınmanın ana bileşenlerinden birisidir1. Pekin 
Deklarasyonu’nda da dile getirildiği gibi “sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal gelişme, çevrenin 
korunması ve sosyal adaletin sağlanması temelinde yoksulluğun önlenmesi, ancak kadınların ekonomik ve 
sosyal kalkınmaya dâhil edilmesi; kadın ve erkeklerin aktörler ve faydalanıcılar olarak insan merkezli 
sürdürülebilir kalkınmaya tam ve eşit fırsatlarda katılımları ile mümkün olabilir”2. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi kadınların ve erkeklerin eşit biçimde ve görünür şekilde tüm 
süreçlere dâhil olmasına özen göstermeyi gerekli kılar3. Güçlü toplumlar ve ekonomiler için kadınlar ve 
erkeklerin tüm potansiyellerini hayata geçirebildiği koşulları sağlamanın önemini görmek ve bunu hayata 
geçirmek önceliklidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın istihdamının artırılması küresel 
düzlemde ele alınan öncelikli konulardır. 2030 Gündemi, hem 17 kalkınma amacı içinde bir ortak temel olarak 
toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapmakta hem de 5. Kalkınma Amacını “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi” olarak belirlemektedir. Bu çerçeve toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin hem tüm çalışma süreçlerine ve alanlarına ilişkin bir mesele olduğunu hem de özel olarak 
odaklanmak gereken bir ana tema olduğunu dünyaya hatırlatmaktadır. 

Kadınların güçlenmesi ve iş gücüne erkeklerle eşit oranda ve biçimde katılmasının, cinsiyet eşitliği ve 
kapsayıcı büyümeye yönelik olumlu etkileri olduğu kadar işletmelerin daha üretken ve yenilikçi bir yapıya 
kavuşmasına ve ekonominin büyümenin sağlanmasında da önemli katkısı vardır. ILO tarafından hazırlanan 
İşletme ve Yönetimde Kadın başlıklı raporu cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğini gözeten firmaların kar oranlarının ve 

 
1 İbid. 
2 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm paragraf 16 
3Bayrakçeken Tüzel, Gökçe (2018) Toplam Faktör Verimliliği için Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi, 
Sürdürülebilir kalkınma, 2 hedefleri ve toplam faktör verimliliği, UNDP, Ankara. 
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üretkenliklerinin arttığını ortaya koymaktadır.4  G20 sürecinde, işgücü ve istihdam toplantısı için hazırlanan 
2010 tarihli raporda, kadın ve erkeklerin işgücüne eşit oranlarda katılımı durumunda OECD ülkelerinin toplam 
ekonomilerinde, 2030 yılı itibariyle, %12’lik bir potansiyel büyüme sağlanacağı ifade edilmektedir5. 

“The power of parity: How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth” 
(Parite’nin gücü: Nasıl olur da eşitliği güçlendirmek küresel büyümeye 12 trilyon Amerikan Doları ekler) başlıklı 
2015 yılında yayımlanan rapor, işgücüne katılım açısından “tam potansiyel”in hayata geçirildiği ve kadınların 
ekonomiye katılımının erkeklerinkiyle aynı olduğu bir senaryoda ortaya çıkacak ekonomik yapıda (i) kadınların 
çalıştığı saatlerdeki artışın, (ii) kadınların işgücüne daha fazla katılımının ve (iii) yüksek verimliliğe sahip 
sektörlerde kadınların daha fazla temsil edilmesinin önemli bir payı olacağını vurgular6.   

TÜRKONFED tarafından hazırlanan İş Dünyasında Kadın raporunun üçüncüsünde, kadın ve aile dostu iş 
yerlerinde kadın isçilerin motivasyonlarının, işletmeye bağlılıklarının ve iş gücü verimliliklerinin artacağı, iş gücü 
devir oranının düşebileceği ve aile yükümlülüklerinden kaynaklanan devamsızlıkların azalacağı ortaya 
konulmuştur. Bu tür bir işletme yaklaşımının hem kadın istihdamının hem de işletmelerin kurumsallaşması ile 
kârlılığının artmasına katkı sağlayabileceği dile getirilmektedir7. 

Ne var ki toplumsal cinsiyet eşitsizliği farklı biçimlerde ve düzeylerde kapsayıcı ve sürdürülebilir bir 
yaşamı zorlaştıran bir nitelik olarak ortaya çıkmaktadır. Eşitsizlik kadınlara ve erkeklere atfedilen rollerden, bir 
cinsin diğerine tabi olduğu iktidar biçimlerine, mesleklerin cinsiyete dayalı ayrışmasından, üretici ve yeniden 
üretici faaliyetlerin hiyerarşisine kadar pek çok alanda gündelik yaşamı belirlemekte ve ortaya çıkmaktadır.  

Kadınların hangi sektörlerde yoğunlaştıkları, nasıl çalışma biçimlerine dahil oldukları, girişimcilik 
biçimleri, meslek seçimleri, mesleki örgütlenme biçimlerine katılımları ve bu yapılar içindeki etkinlikleri gibi 
istihdama ve üretime ilişkin pek çok alan cinsiyete dayalı kalıp yargılar ve toplumsal algılar ile şekillenir.  
Örneğin Türkiye’de kadınların genellikle hizmet, tarım, vb. sektörlere yönelmekte olmaları ve girişimci 
kadınların sahibi oldukları işletmelerin küçük ve orta ölçekli işletmeler olması bir tesadüf ya da seçim değil 
toplumsal cinsiyete dayalı toplum düzeninin çalışma yaşamına ve iş dünyasına yansımasıdır. Cinsiyetler 
arasındaki ücret farkı küresel olarak %20’yi bulmakta, kadınlar işyerlerinde yöneticilik ve liderlik gibi karar alıcı 
pozisyonlarda daha düşük oranlarda yer bulabilmektedir. Küresel olarak, yöneticilerin ve liderlerin yalnızca 
%27,1'i8 kadındır.  

 
Özel Sektör Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Bir Araya Geliyor… 
Toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını 2030 yılı gündemi olarak benimsemiş tüm 

ülkeler ve taraflar için bir yol haritası ve ortak prensiptir. Amaçlar için çalışan her kesimin attığı adımları bu 
prensip çerçevesinde şekillendirmesi bir ana sorumluluktur.  

Hedefler için İş Dünyası Platformu olarak toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını atacağımız tüm 
adımlarda gözetmek, hem evrensel değerlere duyduğumuz saygıyı göstermek hem de topluma doğru yönde 
örnek oluşturmak açılarından önemli görüyoruz. 

Bu sorumluluk içinde, Hedefler için İş Dünyası Platformu olarak paydaşlarımızı özel sektörde toplumsal 
cinsiyet eşitliğine ilişkin ideal koşulların sağlanması adına atmakta olduğu adımları güçlendirmek ve atabileceği 
yeni adımlar üzerine birlikte düşünme ve birlikte eyleme geçmeye davet ediyoruz.  

Bugüne kadar iş dünyasında kadınların konumunun güçlenmesine yönelik birçok çalışma yapıldı ve 
yapılmaya devam ediyor. Bu süreçte iş dünyası içinde birikmiş olan bilgi ve deneyimin paylaşılması, 
ortaklaştırılması, birbirinden öğrenme ve birlikte düşünme pratiğinin hayata geçirilmesini hedefliyoruz.  

Hedefler İçin İş Dünyası Platformunun yarattığı elverişli ortam ve olanak ile, toplumsal cinsiyet eşitliğini 
sağlamanın ancak birlikte, kararlı bir çalışma ve bütüncül bir perspektif ile mümkün olabileceği gerçeğinden yola 
çıkıyoruz. Bu yola değerli katkılarınız ışık tutacak ve ortak anlayış ile güçlenen adımlarımızı atacağımız yönü 
belirleyecektir.  

 
4 ILO İşletme ve Yönetimde Kadın, sayfa 15 
5 Achieving stronger growth by promoting a more gender- balanced economy, Report prepared for the G20 Labour and 
Employment Ministerial Meeting Melbourne, Australia, 10-11 September 2014  
6 “The power of parity: how advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth”, McKinsey Global Institute, 
2015.   
7 Karadeniz, O.& H.H. Yılmaz (2018) İş Dünyasında kadın 3. Cilt, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 
Resmi Yayını, İstanbul. Sayfa 21.   
8 ILO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Büyük Sıçrama: Herkes için Daha İyi Çalışma Yaşamı Geleceği Raporu 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_700953.pdf
https://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/ILO-IMF-OECD-WBG-Achieving-stronger-growth-by-promoting-a-more-gender-balanced-economy-G20.pdf.
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/How%20advancing%20womens%20equality%20can%20add%2012%20trillion%20to%20global%20growth/MGI%20Power%20of%20parity_Full%20report_September%202015.ashx
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_674831/lang--en/index.htm
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 HEDEFLER İÇİN İŞ DÜNYASI PLATFORMU 
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BULUŞMASI PROGRAMI 

TARİH: 28 ŞUBAT 
SAAT: 13:30-17:30 

YER: UNDR IRH, KEY PLAZA, ŞİŞLİ   
10. KAT TOPLANTI SALONU 

 

13:30 – 13:50 Kayıt 
 

 

13:50 – 14:00 Açılış Konuşması: Hedefler için İş Dünyası Konuşmacı 
Pelin Kihtir Öztürk 

14:00 – 14:10 Açılış Konuşması: Neden İş Dünyasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği?  Konuşmacı 
Prof.Dr. Yasemin Açık 

14:10-14:20 Kurumsal Sosyal Sorumluluktan Ortak Eyleme Konuşmacı 
Hansın Doğan 

14:20 – 14:40 Tanışma – Tanıtma 
 

Moderasyon 
Dr. Aslı Çoban 

14:40 – 15:10 Kadın Dostu İşyeri Uygulamaları Konuşmacı 
Doç. Dr. Çağla Ünlütürk 

15:10 – 15:30 Kahve Molası / Yuvarlak Masalara Dağılım 
 

 

15:30 – 17:00 Yuvarlak Masa Tartışmaları 

• İş-Yaşam Dengesi 

• Kadına yönelik şiddete ve cinsel tacize karşı işyeri pratikleri 

• Kadın istihdamını artırıcı politika ve yaklaşımlar 

• Profesyonel gelişim ve liderlikte eşitlik 

• Toplumsal Cinsiyete Eşitliği temelinde iletişim ve 
savunuculuk 

 

 

17:00 – 17:30 Kapanış ve Değerlendirme 

• Grup sunumlarının yapılması 

• Eylem alanlarının belirlenmesi  

• Görev dağılımının yapılması 

• Sonraki buluşma için öneriler 

• Genel Değerlendirme ve Kapanış 
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