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Kadınların,  tüm sektörlerde ve her 
düzeyde, ekonom!k ya"amın !ç!nde 
yer alab!lmeler!n! sa#lamak amacıyla 
güçlend!r!lmeler!; 

Güçlü ekonom!ler!n 
yapılandırılması,
Daha !st!krarlı ve ad!l toplumların 
olu"turulması,
Kalkınma, sürdürüleb!l!rl!k ve !nsan 
hakları anlamında, üzer!nde uluslar 
arası mutabakat sa#lanmı" hede$ere 
ula"ılması,
Kadınların, erkekler!n, a!leler!n ve 
toplumların ya"am kal!teler!n!n 
yükselt!lmes!,
%!rketler!n yönet!mler!n!n ve 
hede$er!n!n saygınla"tırılması,  

!ç!n yer!ne get!r!lmes! gereken temel b!r 
zorunluluktur.

Ne var k!, kadınların yetenekler!n!n, 
becer!ler!n!n, deney!mler!n!n ve 
enerj!ler!n!n tem!nat altına alınması, 
planlı hareketler! ve müzakereler 
sonucunda üzer!nde uzla"ılmı" 
pol!t!kaları gerekt!r!r. B!rle"m!" 
M!lletler Toplumsal C!ns!yet E"!tl!#! 
ve Kadının Güçlenmes! B!r!m! 
(UNWOMEN) ve B!rle"m!" M!lletler 
Küresel &lkeler Sözle"mes! (UNGC) 
özel sektöre; !" yerler!nde, p!yasalarda 
ve toplum genel!nde toplumsal c!ns!yet 
e"!tl!#!n!n sa#lanması !ç!n d!kkate 
almaları gereken öneml! noktaları 
sunmaktadır. 
%!rket pol!t!kalarında ve faal!yetler!nde 
"e'a$ı#ın ve kapsayıcılı#ın arttırılması 
!ç!n sonuç get!recek tekn!kler!, araçları 
ve uygulamaları öngören Kadınların 
Güçlenmes! Prens!pler!,  uzun soluklu 
ve çok payda"lı uluslararası !st!"are 
sürec!n!n sonucunda, !"letmeler!n 
mevcut uygulamalarını, performans 
göstergeler!n! ve raporlama prat!kler!n! 
!nceley!p anal!z etmeler!n! sa#layacak 
b!r c!ns!yet merce#! gel!"t!r!lm!"t!r. 

&" ya"amındak! uygulamalardan alınan 
b!lg!lere göre Prens!pler, kadınların 
güçlenmes!n! sa#lamak amacıyla 
mevcut pol!t!kalarını ve programlarını 
uyarlamalarına ve/veya !ht!yaç 
duyulması hal!nde yen! pol!t!ka ve 
programlar olu"turmalarına destek 
olmaktadır. Hükümetler!n ve s!v!l 
toplumun menfaatler!n! de yansıtan 
bu prens!pler aynı zamanda, c!ns!yet 
e"!tl!#!n!n sa#lanması !lg!l! tüm 
tara$arın katılımını gerekt!rd!#!nden, 
farklı payda"lar arasında kurulan 
!"b!rl!kler!n! desteklemekted!r.
135’den fazla ülkede  var olan payda"ları 
ve !" dünyasından 8000’!n üzer!ndek! 
katılımcısıyla Dünya’nın en büyük 
yurtta"lık g!r!"!m! olan B!rle"m!" 
M!lletler Küresel  &lkeler Sözle"mes!’n!n 
bu alandak! !"b!rl!#! çabasına, toplumsal 
c!ns!yet e"!tl!#! alanında l!der kurulu" 
olan B!rle"m!" M!lletler Toplumsal 
C!ns!yet E"!tl!#! ve Kadının Güçlenmes! 
B!r!m! de otuz yıllık tecrübes!n! 
katmaktadır.
G!derek küreselle"en ve b!rb!r! !le 
ba#lantılı hale gelen dünyada ba"arıya 
ula"mak !ç!n tüm sosyal ve ekonom!k  
varlıklardan b!r arada !st!fade etmek çok 
büyük önem ta"ımaktadır.
Uluslararası !lkelere göre kadın erkek 
e"!tl!#! temel ve !hlal ed!lemez b!r !nsan 
hakkı olarak kabul ed!l!yor olsa da, b!r 
takım !lerlemelere ra#men  kadınlar 
hala  ayrımcılık, ötek!le"t!rme ve 
dı"lanma !le kar"ı kar"ıya kalmaktadır.
Hemen hemen tüm ülkeler, devletler 
!ç!n bell! ba"lı s!v!l, s!yas!, ekonom!k, 
sosyal ve kültürel hakları ortaya koyan 
uluslararası !nsan hakları anla"malarını 
tanıyarak bu de#erler! onaylamı" 
durumdadır. Kend!ne özgü anla"malar,  
kadınlar, azınlıklar, çocuklar, !"ç!ler ve 
engell!ler!n !nsan haklarının korunması 
ve devletler!n üstlenmes! gereken 
sorumlulu#un altını ç!zmekted!r. 
Bunlara !lave olarak, 1995 yılında, 
B!rle"m!" M!lletler Dördüncü Dünya 
Kadın Konferansı’nda 189 ülke 

tarafından onaylanan Pek!n Eylem 
Platformu ve 2000 yılında y!ne 189 
ülke tarafından onaylanan B!nyıl 
Deklarasyonu g!b! uluslararası kabul 
görmü" dokümanlar !nsan hakları 
konusunun çerçeves!n!n1 gen!"lemes!ne 
katkıda bulunmu"tur.
Uluslararası standartlar, fırsat 
kapılarının herkese açık olmasına 
!l!"k!n ortak dü"ümüze ı"ık tutmaktadır. 
Bu dü"te, !nsanlar "!ddetten uzak 
ya"ayab!lmekte, yasal çözümler 
uygulanab!lmekte, devletler kadın, 
erkek ve çocukların !nsan haklarını 
korumakta, e#!t!m ve sa#lık g!b! temel 
h!zmetler! eks!ks!z yer!ne get!rmekted!r. 
Uluslararası anla"malar, ulusal 
düzeydek! yasalar !ç!n b!r b!lg! kayna#ı 
olu"turmakta ve tüm dünyadak! çe"!tl! 
kurumlar !ç!n ortak de#erler yaratmaya 
destek olmaktadır.  &" dünyasının 
l!der  kurulu"ları hem b!rb!rler! !le,  
hem de hükümetler, s!v!l toplum 
örgütler!  ve B!rle"m!" M!lletler !le2 
yakın  !"b!rl!#! !ç!nde çalı"arak bel!rl! 
b!r b!ç!mde tasarladıkları pol!t!ka ve 
programlarında, b!reyler!n haklarının 
muhafaza ed!ld!#! bu uluslararası 
standartları hayata geç!rmeye gayret 
eder.  %!rketler!n m!syon b!ld!rgeler!nde 
d!le get!r!l!p, !lg!l! pol!t!ka ve 
uygulamaların kamuoyuna raporlanması 
yoluyla desteklenen kurumsal 
taahhütler, bu de#erler!n !"letmeler 
ve !ç!nde yer aldıkları toplum !ç!n ne 
kadar öneml! oldu#unun artan önem!n! 
kanıtlar. 3

Kurumsal sorumluluk, çe"!tl!l!k ve 
!çerme konusundak! !lke ve eylemler!n 
bütünle"mes!yle pek çok kazanım elde 
ed!lm!" olmasına ra#men, kadınların 
özel sektöre katılımı - üst düzey 
yönet!mden, üret!m sahasına ve  tedar!k 
z!nc!r!ne kadar- h!çb!r düzeyde !stenen 
sev!yeye ula"amamı"tır.
C!ns!yet  çe"!tl!l!#!n!n !"letmeler!n 
daha !y! performans serg!lemes!ne 
destek sa#ladı#ını ortaya koyan mevcut 
ara"tırmalar, b!reysel çıkarlarla ortak 
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Kadınların tüm sektör ve 
düzeylerde i! ya!amına katılmalarının 
ulusal ve küresel ekonomiye önemli 
katkıları olaca"ı öngörülmektedir. Atıl 
bırakılan kadın i! gücünün harekete 
geçirilmesi sonucunda;

Ekonomilerin güçlenmesi,
Daha dengeli ve adil toplumların 

olu!turulması,
 Sürdürülebilir kalkınmanın 

yakalanması, 
 #nsan haklarının daha yaygın olarak 

uygulanması,
 Tüm insanların toplam ya!am 

kalitelerinin yükseltilmesi, 
 $irketler düzeyinde verimlili"in 

arttırılarak uzun vadeli hede%erin daha 
kısa süreçlerde yakalanması mümkün 
olacaktır.

Kadınların i! ya!amında
güçlendirilmesi, yeteneklerinin, 
becerilerinin, deneyimlerinin ve 
enerjilerinin planlı eylemler ve 
politikalar ile yönlendirilmesi 
anlamına gelmektedir. Toplumsal 
Cinsiyet E!itli"i’nin kurumsal düzeyde 
sa"lanabilmesi için öncelikle 
kurumun politikalarında ve 
faaliyetlerinde !e&a%ık ve katılımcılık 
ilkelerini benimsemesi gerekmektedir. 

Birle!mi! Milletler Kadın Örgütü (UN 
Women) ve Birle!mi! Milletler Küresel 
Akit (UNGC) Örgütü önderli"indeki 
çok payda!lı uluslararası isti!are 
grubu tarafından biçimlendirilen 
Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri, 
i!letmelerin mevcut giri!imlerini, 
temel ölçütlerini ve raporlama 
uygulamalarını analiz ederken
kullanabilecekleri bir “cinsiyet 
merce"i” olarak tasarlanmaktadır. 
Öte yandan, mevcut politikalarını 
ve uygulamalarını yenileyen ve/veya 
yenilerini olu!turan 'rmaların bu 
prensiplerden faydalanmaları 
sonucunda söz konusu 'rmalarda var 

olan kadın i! gücünün durumları da 
kendili"inden iyile!ebilecektir.

Toplumsal Cinsiyet E!itli"i’nin yaygın 
bir biçimde benimsenmesi ancak ilgili 
payda!ların sürece katılmasıyla 
mümkün olabilir. Bu nedenle, Kadının 
Güçlendirilmesi Prensipleri’nin 
belirlenmesi için yürütülen hazırlık 
sürecinde hükümetlerin, i! dünyasını 
temsil eden aktörlerin ve sivil toplum 
kurulu!larının bir arada olması, tüm 
payda!ların ilgi, ihtiyaç ve
beklentilerinin sürece dâhil edilmesi 
anlamında da önemlidir. Otuz yıldır 
Toplumsal Cinsiyet E!itli"i’nin 
küresel olarak kabulü için emek veren 
Birle!mi! Milletler Kadın Örgütü ile 
on yıla yakin bir suredir 135’ten fazla 
ülkede faaliyet gösteren ve 7000’den
fazla ticari katılımcı ve payda!a sahip 
olan dünyanın en büyük
 kurumsal giri!imi olan BM 
Küresel Akit Örgütü’nün i!birli"i 
do"rultusunda ba!latılan bu ortak 
hareketin i! dünyasında yer alan 
kadınların sayıları ve durumları 
üzerinde olumlu bir etki yarataca"ı 
konusunda görü! birli"ine varılmı!tır.

Giderek küreselle!en ve birbiri ile 
ba"lantılı hale gelen dünyada, ba!arıya 
ula!ılması ancak tüm sosyal ve
 ekonomik unsurların bir arada 
kullanılması ile mümkün 
olabilmektedir. Oysaki erkekler ve 
kadınlar arasında var olması gereken 
e!itlik ilkesi her ne kadar evrensel 
bir de"er, temel ve ihlal edilemez 
bir insan hakkı olarak tanımlanıyor 
olsa da, ya!anan kimi ilerlemelere 
ra"men azımsanamayacak sayıda 
ki kadın hala ayrımcılık, dı!lanma 
ve yabancıla!tırma ile kar!ı kar!ıya 
kalmaya devam etmektedir. Sivil, 
siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel 
hakların kapsamında çocuklarla, 
engellierle, i!çilerle, azınlıklarla birlikte 
kadınlara da özel vurgu yapılmasının 

temelinde iki cins arasında ki temel 
farklılı"ın sadece biyolojik kaynaklı 
olarak kalmaması bulunmaktadır.
Ayrıca 1995 yılındaki Dünya 4. Kadın 
Konferansında 189 ülkenin tamamı 
tarafından benimsenen Pekin 
Eylem Platformu ve 2000 yılında 189 
ülke tarafından benimsenen 
Milenyum Deklarasyonu gibi 
uluslararası düzeyde kabul edilmi! bu 
belgelerde de toplumsal cinsiyet e!itli"i 
kavramı temel insan hakları 
çerçevesinde de"erlendirilmektedir.

Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri 
gibi uluslar arası süreçlerin 
sonunda ortaya çıkan standartlar hem 
insanların !iddetten uzak ya!ayabildi"i, 
yasal çözümlerin uygulanabildi"i, 
devletlerin kadın, erkek ve çocukların 
insan haklarını korudu"u, e"itim ve 
sa"lık gibi temel hizmetleri eksiksiz 
yerine getirdi"i bir ya!am özlemine 
ı!ık tutarlar ve hem de ulusal hukuka 
bilgi sa"layarak, dünya genelinde 
farklı kurumlarca benimsenen ortak 
de"erlerin !ekillenmesine yardımcı 
olurlar. Bu giri!im çerçevesinde de; i! 
dünyasının önde gelen aktörleri hem 
birbirleri ile ve hem de hükümetler, 
sivil toplum örgütleri ve Birle!mi! 
Milletlerle yakın i!birli"i içinde 
çalı!arak uluslar arası standartlar 
olu!turacaklardır.  Di"er yandan, 
teknik olarak hazırlanmı! plan, 
program ve politikalara öncelikle çok 
uluslu büyük !irketlerin misyonlarında 
yer verilerek ilk uygulamaları 
sa"lanacaktır. Ardından kamu 
kurumları tarafından desteklenerek 
konuya ili!kin toplumsal farkındalık 
arttırılacak ve böylece prensiplerin 
ulusal ve bölgesel uygulamaları da 
hızlanacaktır.

Yüksek sayıda kadın çalı!tıran 
i!letmelerin performanslarında ciddi 
bir artı! gözlemlenmesine ra"men, 
özel sektörde faaliyet gösteren çok 

sayıda ki kurulusun üretim
 operasyonlarinda tedarik zincirlerinde 
ya da #cra Kurullarında yeterli sayıda 
kadın bulunmamaktadır. #! ya!amının 
genelinde cinsi    farklılık Birle!mi! 
Milletler Kadın Örgütünün yanı sıra 
BM Küresel Akit Örgütü ile önde gelen 
di"er BM organları, Dünya Bankası ve 
Dünya Ekonomik Forumu tarafından 
da vurgulanmaktadır. Öte yandan, 
birçok ulus devlet de, kadınların 
katılımının kalkınmayı harekete 
geçirdi"ini kabul ederek Binyıl 
Kalkınma Hede%eri do"rultusunda 
ulusal olarak sürdürülebilir bir 
kalkınmanın yakalanabilmesi için 
cinsiyet e!itli"inin hızla sa"lanmasının 
önemini teyit etmektedirler. 

Ba!latılan küresel giri!im 
çerçevesinde; Hükümetlerin, 
uluslararası mali kurumların, özel 
sektörün, yatırımcıların, sivil toplum 
örgütlerinin, akademik dünyanın ve 
profesyonel örgütlerin, destekçilerin, 
katkı sahiplerinin, yenilikçilerin yani 
tüm ilgili aktörlerin aktif ve 
interaktif katılımları sa"lanarak kadın 
ve erkekler için e!it fırsatlar yaratılacak 
ve aktif i! ortamları olu!turulacaktir. 

“E!itlik gerçekten i! demektir.”

çıkarların b!r araya geleb!lece#!n!n 
s!nyal!n! vermekted!r.  Bu bulgu4, 
B!rle"m!" M!lletler Toplumsal C!ns!yet 
E"!tl!#! ve Kadının Güçlenmes! B!r!m!,  
B!rle"m!" M!lletler Küresel &lkeler  
Sözle"mes!, B!rle"m!" M!lletler’e  ba#lı 
d!#er l!der kurulu"lar, Dünya  Bankası ve 
Dünya Ekonom!k Forumu  tarafından 
da desteklenmekted!r.  Hükümetler 
aynı zamanda, kadınların !" dünyasına  
dâh!l ed!lmes!n!n kalkınmayı harekete  
geç!rd!#!n! kabul etmekted!rler ve 
B!nyıl Kalkınma  Hede$er!’ne ula"mak, 
ulusal düzeydek! ekonom!  ve kalkınma 
planlarını ba"arı !le  uygulayab!lmek !ç!n 
hızla toplumsal c!ns!yet e"!tl!#!n!n 
sa#lanması5 yönünde harekete  geç!lmes! 
gerekt!#!n! kabul etmekted!rler.
Küresel düzeyde b!rb!r!ne ba#ımlı olan 
pol!t!k, sosyal ve ekonom!k b!r ortamda 
!"b!rl!#!, "unları gerçekle"t!reb!lmek !ç!n 
g!derek artan, hayat! b!r öneme sah!pt!r: 

Kadınlara ve erkeklere fırsatlar 
sunab!lmek !ç!n, !çer!s!nde çok 
çe"!tl! tara$arı, !" ortaklarını, 
g!r!"!mc!ler! ve destekç!ler! 
barındıran, canlı b!r !" ortamının 
yaratılab!lmes!

Hükümetler!n, uluslararası f!nans 
kurulu"larının, özel sektörün, 
yatırımcıların, s!v!l toplum 
kurulu"larının, akadem! ve 
profesyonel kurumların b!rl!kte 
çalı"malarını sa#lamak amacıyla 
etk!n ve etk!le"!ml! ortamların 
yaratılması

B!rle"m!" M!lletler Toplumsal C!ns!yet 
E"!tl!#! ve Kadının Güçlenmes! B!r!m! 
ve B!rle"m!" M!lletler Küresel &lkeler 
Sözle"mes! arasında olu"turulan 
!"b!rl!#!n!n özünde;  kadınların 
ekonom!k ya"amın her sev!yes!nde 
var olmaları !ç!n göster!len gayretler! 
pek!"t!rmek ve bu gayretler! gösteren k!"! 
ve kurulu"lara !lham vermek amacıyla 
Kadınların Güçlenmes! Prens!pler!’n!n 
“c!ns!yet merce#!” olarak kullanılmasına 
!l!"k!n duyulan üm!t bulunmaktadır.
E!"tl"k #! Demekt"r.
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Toplumsal C!ns!yet E"!tl!#! ve 
&nsan Hakları !ç!n üst yönet!m 
düzey!nde destek sa#layın ve üst 
düzey pol!t!kaları devreye sokun.
%!rket düzey!nde,  toplumsal 
c!ns!yet e"!tl!#!ne !l!"k!n hede$er 
olu"turun ve bu alandak! 
!lerlemey!, yönet!c!ler!n  
performans de#erlend!rmeler!ne  
b!r ölçüt olarak dah!l  ed!n.
E"!tl!#! gel!"t!rmeye yönel!k 
"!rket pol!t!kalarının, 
programların ve uygulama 
planlarının gel!"t!r!lmes! 
sırasında "!rket !ç!ndek! ve 
dı"ındak! payda"ları devreye 
sokun. 
Bütün pol!t!kaların toplumsal 
c!ns!yete duyarlı – kadın 
ve erkekler! farklı etk!leyen 
faktörler! tanımlayacak 
"ek!lde – oldu#undan ve 
kurum kültürünün e"!tl!k 
ve  kapsayıcılık unsurlarını 
destekled!#!nden em!n olun. 

E"!t de#erdek! !"ler !ç!n, e"!t 
sosyal hak ve e"!t ücret ödey!n ve 
tüm kadın ve erkeklere ya"ama 
ücret! vereb!lmek !ç!n gayret 
göster!n.
&"yer! pol!t!kalarının ve 
uygulamalarının c!ns!yet 
ayrımcılı#ından uzak 
oldu#undan em!n olun. 
Toplumsal c!ns!yete duyarlı 
!st!hdam ve personel pol!t!kaları 
uygulayın ve etk!n b!r 
"ek!lde yönet!c! ve üst düzey 
poz!syonlara ve f!rmanın 
yönet!m kuruluna kadınların 
g!rmes!n! ve aday göster!lmes!n! 
sa#layın.
Tüm düzeylerde ve tüm 
!" alanlarında karar alma 
mekan!zmaları ve yönet!m 
kademeler!nde yeterl! kadın 
katılımının %30 veya daha fazla 
olmasını sa#layın.
E"!t ücret ve aynı poz!syonda 
ger! dönmek üzere, esnek 
çalı"ma saat!, !"ten ayrılıp ve 
yen!den !"e alım olanakları 
tanıyın.

Kadınlar ve erkekler üzer!nde 
farklı etk!ler! d!kkate alarak, 
güvenl! çalı"ma ko"ulları 
sa#layın, tehl!kel! maddelere 
maruz kalmalarını engelley!n 
ve üreme sa#lı#ı da dâh!l olmak 
üzere potans!yel r!skler! ortaya 
çıkarın.
&"yer!nde sözlü ve/veya f!z!k! 
tac!z de dâh!l olmak üzere her 
türlü "!ddete kar"ı sıfır tolerans 
pol!t!kası olu"turun ve c!nsel 
tac!z! engelley!n.
Sa#lık s!gortası ve d!#er gerekl! 
h!zmetler! – a!le !ç! "!ddet 
ma#durları dâh!l – sunmak 
!ç!n çaba sarf ed!n ve tüm 
çalı"anların h!zmetlere kolay ve 
e"!t er!"!mler!n! garant!ley!n. 
Kadınların ve erkekler!n 
kend!ler!n!n ve bakmakla 
yükümlü oldukları k!"!ler!n 
tıbb! bakımlarının yapılması 
ve danı"manlık !ht!yaçlarının 
kar"ılanması !ç!n !z!n kullanma 
haklarına saygı göster!n.
Çalı"anlarla görü"erek,  
kadınların !"e ve "!rketle !lg!l! 
of!s dı"ı !"lere g!d!" gel!"ler! 
sırasında kar"ıla"acakları 
güvenl!k sorunları da dâh!l tüm 
güvenl!k sorunlarını bel!rley!n ve 
çalı"anlara duyurun. 
%!ddet!n bel!rt!ler!n! tesp!t 
edeb!lmeler!, kanunları 
anlamaları, !nsan t!caret!, emek 
ve c!nsel sömürülerle !lg!l! 
"!rket pol!t!kalarına !l!"k!n b!lg! 
sah!b! olmaları !ç!n güvenl!k 
personel!n! ve yönet!c!ler!n! 
e#!t!n.
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Tüm düzeylerde ve tüm 
!" alanlarında kadınların 
!lerlemes!n! kolayla"tıracak 
pol!t!kalar ve programlara 
yatırım yapın ve kadınları 
geleneksel olmayan !" alanlarına 
g!rmeler! !ç!n te"v!k ed!n.
Okuma-yazma kursları, meslek! 
e#!t!m ve b!lg! teknoloj!ler! 
e#!t!mler! de  dâh!l "!rket destekl! 
tüm e#!t!mlere e"!t er!"!m 
sa#layın. 
Tüm çalı"anlara, formel ve 
enformel !let!"!m a#larına dâh!l 
olmaları ve mentörlük h!zmet! 
almaları konusunda e"!t fırsatlar 
sa#layın.
%!rket!n, kadınların 
güçlend!r!lmes!ne !l!"k!n !" 
model!n! ve  bu !çermen!n 
hem kadınlar hem erkekler 
üzer!ndek! olumlu etk!s!n!  
açıkça !fade ed!n.

Küçük !"letmeler de dâh!l 
olmak üzere,  kadınların sah!p 
oldu#u !"letmelerle ve kadın 
g!r!"!mc!lerle !" !l!"k!ler!n!  
gel!"t!r!n.
Kred! kullanımı ve borçlanma  
konusundak! engellere  kar"ı 
toplumsal c!ns!yete duyarlı 
çözümler! destekley!n. 
&" ortaklarınız ve sektörünüzdek! 
benzer "!rketlerden, e"!tl!k ve 
!çermey! !lerletmeye yönel!k 
verd!#!n!z taahhütlere saygı 
göstermeler!n! !stey!n.
Pazarlama araçlarında ve 
d!#er tüm "!rket belgeler!nde 
kadınların hays!yet!ne saygı 
göster!n.
%!rket ürünler!n!n, h!zmetler!n!n 
ve tes!sler!n!n !nsan kaçakçılı#ı 
ve/veya emek sömürüsü 
veya c!nsel !st!smar !ç!n 
kullanılmadı#ından em!n olun.

Örneklerle yol göster!n – "!rket!n 
toplumsal c!ns!yet e"!tl!#!ne ve 
kadınların  güçlend!r!lmes!ne 
!l!"k!n taahhüdünü v!tr!ne 
yerle"t!rerek !y! örnek olu"turun.
Toplumsal c!ns!yet e"!tl!#! 
savunuculu#u yapmak !ç!n 
tek ba"ınıza veya ortaklıklar 
kurarak baskı olu"turun. 
&çermey! desteklemek !ç!n  !"  
ortaklarınızla, tedar!kç!lerle 
ve toplum l!derler! !le !"b!rl!#! 
kurun. 
Ayrımcılı#ın ve sömürünün 
yok ed!lmes! !le kız çocukları ve 
kadınlar !ç!n fırsat kapılarının 
açılması amacıyla payda"lar, 
yetk!l!ler ve tüm kamuoyu !le 
b!rl!kte çalı"ın. 
Kadınların ya"adıkları topluma 
katkılarını ve toplumdak! 
l!derl!kler!n! fark ed!n ve 
destekley!n ve tüm toplumsal 
danı"ma süreçler!ne kadınların 
katılımını sa#layın. 
%!rket!n kapsayıcılık, e"!tl!k ve 
!nsan haklarına taahhütler!n! 
desteklemek !ç!n ba#ı" ve h!be 
programları kullanın.

C!ns!yet e"!tl!#!n! desteklemeye 
yönel!k "!rket pol!t!kalarını ve 
uygulama planlarını kamuoyu !le 
payla"ın.
Kadınların her sev!yedek! 
!çer!lmes!n! n!celle"t!ren ölçütler 
olu"turun. 

&lerlemey!, c!ns!yete göre 
ayrı"tırılmı" ver!ler kullanarak 
ölçün ve hem "!rket !ç!ne hem de 
"!rket dı"ına raporlayın.

Süregelen raporlama 
yükümlülükler!n!ze c!ns!yet 
göstergeler!n! dâh!l ed!n.
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Merkez! &ng!ltere’ de bulunan 
uluslararası b!r madenc!l!k 
f!rması !" süreçler!n!n temel b!r 
pol!t!ka yönlend!r!c!s! olarak 
kadınların ve yerel toplulukların 
katılımının nasıl sa#lanaca#ına 
!l!"k!n b!r rehber hazırlamı"tır. 
Küresel ölçekte çalı"an b!r  
muhasebe ve danı"manlık 
f!rmasının b!r "!rket !ç!n 
en üst sev!yede yaptı#ı 
de#erlend!rmede, yüksek 
meslek! becer!lere sah!p  kadın 
çalı"anların "!rkete çek!lememes! 
ve "!rkette tutulamaması 
neden!yle söz konusu "!rket!n 
!" kaybı ya"adı#ı tesp!t ed!ld! ve 
bu  bulgular temel!nde "!rket, 
l!derl!k ve yönet!m kurulu 
katılımı yoluyla "!rket kültürünü 
ve pol!t!kalarını de#!"t!rmek !ç!n 
çalı"tı. 
Do#u  Asya’ dak! b!r konfeks!yon 
üret!c!s!, kadın  çalı"anların 
ba"arılarının kabul ed!ld!#! 
ve gen!" kapsamlı e#!t!m ve 
güvenl!k g!r!"!mler! yoluyla 
kadınların !lerlemes!n!n 
desteklend!#! programlar 
aracılı#ıyla kadınların 
güçlend!r!lmes!ne yönel!k 
kapsamlı ve entegre b!r yakla"ım 
uyguladı.

Tüm dünyadan "!rketler, kadınların güçlend!r!lmes!n! nasıl !lerlett!kler!ne !l!"k!n somut örnekler! "!md!den sa#lamaya ba"ladılar. 
Kadınların Güçlenmes! Prens!pler!’n!n her b!r! !le e"le"t!r!len a"a#ıdak! örnekler, !lham alınab!lecek eylem ve pol!t!kaları 
göstermekted!r. %!rketler tarafından sunulan örnekler! !çeren ‘%!rketler Öncülük Ed!yor: &lkeler! Eyleme Geç!rmek’ !s!ml! belgeden 
alıntı yapılmı"tır.

Do#u Avrupalı b!r m!kro  f!nans 
grubu;  daha vası$ı kadınların 
"!rkete  çek!leb!lmes! ve "!rkettek! 
!st!hdamlarının sürekl!l!#!n! 
sa#lamak !ç!n gen!" tabanlı  b!r 
ver! toplama ve anal!z çalı"ması 
yapmı" ve bunun sonucunda 
"!rket bünyes!ndek! kadın 
çalı"anlara muameleye !l!"k!n 
öner!ler olu"turmu"tur.
Küresel b!r s!gorta grubu, 
toplumsal c!ns!yet kaynaklı ücret 
farklılıklarını  ortadan kaldırmak 
amacıyla üç yıl !ç!n 1.25 m!lyon 
Avro ayırmı"tır.
Avustralya’ dak! büyük b!r 
mal! h!zmetler "!rket!, çocuk 
bakımını yapan ebeveyn !ç!n 
tam zamanlı yer!ne esnek b!r 
"ek!lde kullanılab!lecek toplam 
!k! yıl sürel! !zn! alma fırsatı 
sunan b!r ebeveyn !zn! pol!t!kası 
uygulamaktadır.
Çok uluslu b!r çel!k 
"!rket!,  çe"!tl!l!k ve !çerme  
pol!t!kalarını desteklemek 
amacıyla yönet!c!lerden ve 
kadın !"ç!lerden olu"an,  kadın 
çalı"anlarının  sorunlarının 
bel!rlenmes!nden  ve bu 
sorunların çözümüne yönel!k 
e#!t!mler ve programlar 
düzenlenmes!nden sorumlu özel 
b!r kom!te kurmu"tur.

Çalı"anların sa#lık konusundak! 
farkındalıklarının "!rkete olan 
ekonom!k faydalarını bel!rlemek !ç!n 
"!rket !n!s!yat!f!yle gerçekle"t!r!len 
b!r çalı"ma sonrasında,  büyük b!r  
konfeks!yon f!rması sa#lık e#!t!m! 
uzmanları !le ortaklık kurarak  
çalı"anlarına  üreme sa#lı#ı, ana 
çocuk sa#lı#ı,  hastalıklardan 
korunma ve sa#lık h!zmetler!ne 
er!"!m konularında e#!t!mler 
sunmaya ba"ladı. 
Kenyalı b!r !let!"!m "!rket! çalı"an 
ebeveynler! desteklemek amacıyla 
do#um önces! ve sonrası kapsamlı 
b!r tıbb! korumanın yanı sıra kurum 
!ç!nde ücrets!z gündüz çocuk bakımı 
ve doktor deste#! sa#lamaktadır.

&k! &spanyol f!rması a!le !ç! 
"!ddet ma#durlarına, !" yerler!ne 
er!"!mler!n! kolayla"tırmak !ç!n 
!ht!yaçlarına yönel!k hazırlanmı" !"e 
yerle"t!rme h!zmet! sunmaktadır.
Sr! Lankalı b!r konfeks!yon 
üret!c!s!, güvenl! ve sa#lıklı b!r 
çalı"ma ortamı olu"turma ve 
sürdürme – ve de kadın ve erkek 
çalı"anların farklı !ht!yaçlarını 
gözetme - taahhüdü çerçeves!nde, 
ham!le çalı"anlar !ç!n özel bakım, 
düzenl! r!sk  de#erlend!rmeler! ve 
tes!sler!n!n, üret!m  süreçler!n!n ve 
ek!pmanlarının !zlenmes! de dah!l 
olmak üzere hedefe odaklı pol!t!ka ve 
programlar uygulamaktadır.
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ABD’l! çok uluslu b!r teknoloj!  
"!rket!, kadınlar !ç!n kar!yer 
!lerlemes! fırsatları olu"turmak 
!ç!n faal!yet gösterd!#! ülkeler!n 
ço#unda kadın  örgütler! !le 
stratej!k ortaklıklar  kurarak 
e#!t!m! desteklemekte ve b!l!"!m 
teknoloj!s! alanında kadınların 
ba"arılarını görünür kılmaktadır.
Büyük b!r Avrupa havayolu 
"!rket!, kadınları geleneksel 
olarak sektördek! bazı mesleklerle 
sınırlandıran ve d!#er meslekler! 
erkeklere sunan engeller! 
ortadan kaldırmak !ç!n çe"!tl! 
e#!t!m projeler! !le gençlere 
ula"maktadır. 
Avustralya’ dak! büyük b!r mal! 
h!zmetler "!rket! Avustralyalı 
kadınlara, !" hayatında yer alan 
d!#er kadınlarla uluslararası 
düzeyde b!lg! payla"maları,  
b!rb!rler!ne ara"tırma ve kar!yer 
tavs!yeler!nde bulunmaları 
konusunda yardımcı olmak 
!ç!n olu"turulan çevr!m!ç! b!r 
platform da dah!l olmak üzere 
çe"!tl! olanaklar sunmaktadır.
Ç!n’ de bulunan uluslararası 
b!r ta"ımacılık f!rması, kadın 
!"ç!lere özgü !ht!yaç ve faydalar 
çerçeves!nde programlar 
bel!rlemek ve tasarlamak !ç!n özel 
!"ç! kom!teler! olu"turmu"tur.

&sra!ll! orta ölçekl! b!r moda 
"!rket!,  &sra!l’de kend! ölçe#!ndek! 
"!rketler arasında toplumsal c!ns!yet 
e"!tl!#!ne olan taahhüdünü yansıtan 
b!r Sosyal ve Çevresel Sorumluluk 
Raporunu gönüllü olarak hazırlayan 
!lk "!rket oldu.
B!r &spanyol f!nans kurumu fırsat  
e"!tl!#! ve !çerme konusundak!  
taahhüdünü web s!tes!nde 
kamuoyu !le payla"makta ve özerk 
b!r hükümet  organı tarafından 
onaylanmı" e"!tl!k konusundak! 
b!r dı" denet!mden düzenl! olarak 
geçmekted!r. 
Güney Afr!kalı b!r madenc!l!k  
"!rket! sürdürüleb!l!rl!k raporunda,  
her meslek! sev!yedek! !st!hdamının 
c!ns!yet ve ırklara göre detaylı b!r 
da#ılımını sunmaktadır.
B!r! bankacılık d!#er! danı"manlık 
sektöründe faal!yet gösteren !k! 
Avustralyalı "!rket, Kadınların 
Güçlenmes! Prens!pler!’n! c!ns!yet 
e"!tl!#! raporu !ç!n rehber olarak 
kullanmaktadır.

 Kadın g!r!"!mc!ler!n g!derek 
artan rolünün farkında olan 
&ng!ltere merkezl! büyük b!r  
banka, özel mal! h!zmetler, 
m!kro f!nans fırsatları, !"letme 
kred!ler! sa#lamaya ba"lamı"tır 
ve aynı zamanda da küçük ve 
orta ölçekl! !"letme sah!b! kadın 
g!r!"!mc!ler !ç!n çevr!m!ç!  b!r 
kaynak merkez! sunmaktadır.  
&sveçl! b!r f!rma, gel!"mekte 
olan ülkelerdek! hammadde 
üret!c!s! olan kadınlarla 
do#rudan t!caret yapmakta 
ve tedar!k z!nc!rler!nde yer 
alan aracı sayısını azaltarak bu 
kadınların gel!rler!nde !y!le"me 
sa#lamaktadır.
Küresel b!r reklamcılık "!rket!,  
kadına kar"ı "!ddet!  uluslararası 
kamuoyunda görünür kılmak 
amacıyla telev!zyon ve 
!nternet yoluyla uygulanan b!r 
b!l!nçlend!rme kampanyası 
gel!"t!rmek !ç!n b!r BM örgütü 
!le ortaklık kurmu"tur. 

Büyük b!r uluslararası kozmet!k 
"!rket! tüm dünyada a!le !ç! 
"!ddet! sona erd!rmek !ç!n 
faal!yet  gösteren topluluk 
örgütlenmeler!ne f!nansman  
sa#lamak amacıyla p!yasaya 
ürünler sürmü" ve satmı"tır.

7f�ơ�ƪÇ�ǡ�Y����������������

Gana’ da faal!yetler! bulunan 
çok uluslu b!r madenc!l!k 
"!rket! kadınları madende daha 
fazla  sorumluluk üstlenmeler! 
!ç!n te"v!k etmek amacıyla 
b!r toplumsal c!ns!yet ana 
akımla"tırma programı uyguladı.
ABD merkezl! çok uluslu  
b!r konfeks!yon üret!c!s! 
t!caret  yaptı#ı yerlerde 
kadınların  güçlend!r!lmes! 
amacıyla  faal!yetler yapan 
s!v!l toplum kurulu"larına h!be 
sa#lamaktadır.

���������������������������ǣ f������Y��������
Dünya çapında birçok !irket kadının 
güçlendirilmesi amacıyla yol haritasını 
tamamlamı! ve hatta somut örneklerini ortaya 
koymaya ba!lamı!lardır. Bu örneklerin bazıları 
a!a"ıda verilmektedir:

 Merkezi #ngiltere’de bulunan 
uluslararası bir madencilik grubu, 
ticari operasyonlarının ana bir politika 
yönergesi olarak kadınlara ve topluluk 
gruplarına nasıl ula!ılaca"ı ve onların 
nasıl devreye sokulaca"ı konusunda bir 
kaynak rehberini hizmete sokmu!tur.

 Küresel ölçekte çalı!an bir muhasebe 
ve danı!manlık $rması tarafından 
hazırlanan bir de"erlendirme 
raporunda !irketin üstün mesleki 
becerilere sahip kadınları !irkete 
almaması ve !irkette tutamaması gibi 
nedenlerden dolayı ticari kayıplar 
ya!adı"ı belirtilerek yönetim 
kurulundan !irket kültüründe ve 
politikalarında de"i!ime gidilmesi 
istenmi!tir. .

 Do"u Asya’daki bir giyim üretim 
$rması kadın çalı!anlara e"itim 
hizmetleri vererek, güvenlik 
hizmetlerini güçlendirerek ve 
ba!arılarını ödüllendirerek 
kadına destek veren programlar 
gerçekle!tirmi!tir.   

 Do"u Avrupa’daki bir mikro $nans 
grubu daha vası%ı kadınların !irkete 
alınabilmesi ve !irkette tutulabilmesi 
için geni! tabanlı bir veri toplama ve 
analiz uygulaması ba!latmı! ve ardında 
da kadın çalı!anlarına bireysel geli!im 
programları uygulamı!tır. 

 Küresel bir sigorta grubu cinsiyet 
kaynaklı ücret farklılıklarını kapatmak 
amacıyla üç yıl için 1.25 milyon Avro 
ayırmı!tır.

 Avustralya’daki büyük bir $nansal 
hizmetler !irketi toplam iki yıl süreli 
ve tam gün yerine esnek bir !ekilde 
kullanılabilecek olan ebeveyn izni 
politikası sunmu!tur.

 Çok uluslu bir çelik !irketi 
katılımcılı"ı desteklemek amacıyla 
kadın i!çilerden olu!an özel bir 
komite olu!turarak bu komiteyi kadın 
çalı!anlarının sorunlarının belirlen-
mesinden ve e"itim programlarının 
organize edilmesinden sorumlu 
tutmu!tur. 

 Büyük bir giyim $rması çalı!anlarına 
üreme sa"lı"ı, anne sa"lı"ı, 
hastalıklardan korunma ve bakım 
konularında e"itim vermek amacıyla 
sa"lık profesyonelleri ile ortak çalı!ma 
yapmaktadır.

 Kenya’da bir ileti!im !irketi çalı!an 
anne babaları desteklemek amacıyla 
do"um öncesi ve sonrası ücretsiz 
bakım hizmetlerinin yanı sıra 
ücretsiz gündüz çocuk bakımevi açmı! 
ve !irket içi doktor sa"lamaktadır. 

 #ki #spanyol $rması aile içi !iddet 
ma"durlarının istihdam !anslarını 
yükseltebilmeleri için özel programlar 
uygulamaktadır. 

 Sri Lankalı tekstil üreticisi bir 
$rma i!çi sa"lı"ı ve güvenli"inin 
korunması amacıyla uyguladı"ı 
program kapsamında yaptı"ı 
çalı!malar ile kadın ve erkeklerin farklı 
ihtiyaçlarının belirlenmesini sa"lamı! 
ve hamile çalı!anlar için özel bakım 
programlarını uygulamaya sokmu!tur. 

 ABD’li çok uluslu bir teknoloji !irketi 
faaliyet gösterdi"i ülkelerin ço"unda 
kadın örgütleri ile stratejik ortaklıklar 
kurarak Bili!im Teknolojisi alanında 
kadınların kariyer yapmasının önünü 
açmaya çalı!maktadır. 

 Büyük bir Avrupa havayolu !irketi 
meslek seçiminde cinsiyetçilikle 
mücadele etmek için çe!itli e"itim 
projeleri ile gençlere ula!maya 
çalı!maktadır. 

 Avustralya’daki büyük bir mali 
hizmetler !irketi Avustralyalı 
kadınların bilgi, ara!tırma ve
 kariyer anlamında i!birli"i 
yapmalarını sa"lamak için bir çevirim 
içi platform olu!turmu!tur.

 Bir Çin uluslararası ta!ımacılık 
!irketi kadın komiteleri olu!turarak 
kadın çalı!anların ihtiyaçları ve özel 
ilgilerine göre tasarlanmı! programları 
düzenlenmesinin önünü açmı!tır. 

5
 #ngiltere merkezli büyük bir banka 

küçük ve orta ölçekli i!letme
 sahibi kadın giri!imcileri 
desteklemek amacıyla $nansal 
danı!manlık hizmetleri, mikro
$nans fırsatları ve ticari krediler de 
sa"lamaktadır. 

 #sveçli bir $rma, geli!mekte olan 
ülkelerdeki hammadde üreticisi olan 
kadınlara tedarik zincirlerinde yer 
vererek bu kadınların gelirlerinde ciddi 
bir iyile!me sa"lamaktadır.

 Küresel bir reklamcılık !irketi BM 
örgütü ile ortaklık kurarak, televizyon 
ve internet yoluyla, kadına kar!ı !iddet 
konusunu uluslararası kamuoyunun 
dikkatine sunabilmek için bir
 bilinçlendirme kampanyası 
olu!turmu!tur. 

 Büyük bir uluslararası kozmetik 
!irketi tüm dünyada aile içi !iddeti 
sona erdirmek için faaliyet gösteren 
kurulu!lara $nansman sa"lamak 
amacıyla ürün tanıtımı ve satı!ı 
gerçekle!tirmi!tir.

 Gana’da faaliyetleri bulunan 
çok-uluslu bir madencilik !irketi 
madencilik konusunda daha fazla 
sorumluluk üstlenmeleri ve yerel 
topluluklarla ba"lantıya geçmeleri için 
bir toplumsal cinsiyet anayol stratejisi 
olu!turarak kadın çalı!anları te!vik 
etmeye çalı!maktadır.

 ABD merkezli çok-uluslu bir 
tekstil üreticisi ticaret yaptı"ı
ülkelerde kadınların güçlendirilmesi 
amacıyla faaliyetler yapan sivil toplum 
kurulu!larına hibe sa"lamaktadır. 

 #srail’de konumlanmı! orta ölçekli 
bir moda !irketi cinsiyet e!itli"i ve 
çevresel sorumluluk konularında 
kararlılı"ını açıklayan ilk !irket 
olmu!tur.

 Bir #spanyol mali kurumu fırsat 
e!itli"i ve katılım konusundaki 
kararlılı"ını web sitesinde ka-
muoyu ile payla!mı! ve düzenli 
olarak özerk bir hükümet organı 
tarafından dı! denetimden geçmeyi 
talep etmi!tir. 

 Güney Afrikalı bir madencilik 
!irketi sürdürülebilirlik raporunda 
meslek düzeyine göre cinsiyet ve ırk 
olarak ayrılmı! detaylı bir istihdam 
dökümüne yer vermi!tir.
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%!rket !ç!nde ve faal!yet alanında 
toplumsal c!ns!yet e"!tl!#!n! !lerletmek 
!ç!n "!rket!n stratej!k durumunu açıkça 
tanımlayın. 
Öncel!k alanlarını tanımlamak, ölçütler! 
bel!rlemek ve f!rmanın !lerlemes!n! 
!zlemek !ç!n üst düzey b!r çalı"ma grubu 
olu"turun.
 &" tanımlamalarında ve performans 
de#erlend!rmeler!nde toplumsal c!ns!yet 
e"!tl!#! sa#lamaya yönel!k !lerleme 
!ç!n "!rket genel!n! kapsayan hede$er 
olu"turun.

D&KKATE ALINACAK KONULAR...
 E"!tl!#!n gel!"t!r!lmes!, ayrımcılı#ın  

engellenmes! ve ad!l olunması 
konularında yapılmı" taahhüt 
"!rket!n  web s!tes!nde, "!rket!n 
!"e alma belgeler!nde ve kurumsal 
sürdürüleb!l!rl!k raporlarında açık 
b!ç!mde yer alıyor mu?
 %!rket!n toplumsal c!ns!yet e"!tl!#!ne 

!l!"k!n pol!t!ka ve planlarının 
savunuculu#unu yapacak, yönet!m 
kurulu sev!yes!nde bel!rl! b!r k!"! var mı? 
 Kadınların katılımının ve !çermen!n 

önem! konusunda, erkek l!derlere yönel!k 
de olmak üzere, e#!t!mler var mı?
 %!rket!n yıllık faal!yet raporunda veya 

sürdürüleb!l!rl!k raporunda kadın-erkek 
e"!tl!#! hede$er!n!n yakalanmasına 
!l!"k!n üst düzey yönet!c! beyanlarına yer 
ver!l!yor mu?

&"e almada, !st!hdamı sürdürme 
pol!t!kalarında, terf!de, maa" ve personel 
yardımlarında toplumsal c!ns!yete dayalı 
ayrımcılı#ı  yasaklayan açık b!r "!rket 
beyanını bel!rg!n b!r b!ç!mde duyurun.
Daha fazla kadına ula"an !"e alma 
g!r!"!mler! tasarlayın.
Tüm personel ücretler!n! c!ns!yet, 
personel kategor!s! ve !" unvanı 
eksen!nde gözden geç!r!n ve anal!z ed!n.
Kadınların öneml! görevlere ve çalı"ma 
gruplarına terf!ler! !ç!n e"!t fırsatlar 
sa#layın.
Kadın ve erkek tüm çalı"anların; 
fırsat e"!tl!#!,  !çerme, ayrımcılı#ın  
önlenmes! ve !st!hdamın sürdürülmes! 
konularındak! "!rket  pol!t!kaları 
hakkındak! bakı" açılarını  ortaya 
çıkarmak !ç!n ara"tırmalar yapın.
Ayrımcılık, c!nsel tac!z ve toplumsal 
c!ns!yete dayalı "!ddet vakaları !ç!n 
g!zl!l!#! tem!n ed!lm!" b!r "!kayet 
pol!t!kası ve prosedürü olu"turun ve 
uygulayın.

D&KKATE ALINACAK KONULAR...
 %!rket!n yönet!m kurulu ve üst düzey 

yönet!c!ler!n!n c!ns!yete göre da#ılımına 
!l!"k!n ver! var mı?

%!rket terf!ler! c!ns!yet, personel 
kategor!ler! ve unvan eksen!nde !zley!p 
anal!z ed!yor mu?

Ücretler!n ad!l olup olmadı#ı düzenl! 
olarak gözden geç!r!l!yor mu?

%!rket!n sıfır tolerans pol!t!kasını bel!rg!n 
"ek!lde kamuoyuna duyurun ve sürekl! 
e#!t!mler sa#layın.
Sa#lık ve güvenl!k ko"ulları konusunda 
c!ns!yete duyarlı kayıt tutun.
Kadın ve erkek çalı"anların sa#lık ve 
güvenl!k konularındak! görü"ler!n! 
ortaya çıkarmak !ç!n ara"tırma yapın.
Ham!leler, HIV/AIDS’l! !nsanlar, 
engell!ler ve özel önlem gerekt!ren d!#er 
grupların end!"e ve !ht!yaçlarına yönel!k 
pol!t!kalar olu"turun ve bu pol!t!kaların 
uygulanması !ç!n kaynak sa#layın. 

D&KKATE ALINACAK KONULAR...
 Güvenl!k ek!pmanları ve d!#er 

ek!pmanlar hem kadınlar hem de 
erkekler !ç!n uygun boyutta mı?

A"a#ıda sıralanan öner!ler her b!r prens!p çerçeves!nde nasıl !lerleme sa#lanaca#ını ve bu !lerlemen!n nasıl ölçülece#!n! 
göstermekted!r. Bununla b!rl!kte, en güçlü de#erlend!rme ve ölçüm araçları her kurulu"un kend! kurum kültüründen ve net b!r 
ölçme çerçeves! !le e"le"t!r!lm!" kurumsal hede$er!nden elde ed!l!r. Ortak hede$er! payla"sak da, bu hede$ere varmanın yolu 
zorunlu olarak farklı olacaktır.

Yeterl! sayıda kadın – %30 veya üzer!–
!st!hdam ed!l!yor ve mülakata alınıyor 
mu? Mülakat jür!ler!nde yeterl! sayıda 
kadın var mı?

Personel kategor!s! ve !" unvanına göre 
erkek çalı"anlarla kar"ıla"tırıldı#ında 
kadınların !st!hdamda kalma oranı 
ned!r?

%!rket, kadın ve erkekler!n kend!ne 
özgü ve farklı !ht!yaçlarını dü"ünerek 
esnek çalı"ma seçenekler! tasarlamı" mı?

C!ns!yete dayalı ayrımcılık, tac!z ve 
"!ddet konularında "!kayette bulunab!lmek 
!ç!n er!"!leb!l!r kanallar var mı?
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%!rket!n tedar!k z!nc!r!nde toplumsal 
c!ns!yet e"!tl!#!ne yönel!k uygulamaları 
destekled!#!ne !l!"k!n yönet!c! düzey!nde 
yapılmı" pol!t!ka beyanını bel!rg!n b!r 
b!ç!mde duyurun. 

Kadınları ve kız çocuklarını güçlend!ren 
ve "!rket!n katılım gösterece#! topluluk 
g!r!"!mler!n! bel!rley!n.
%!rket!n üst düzey yönet!c!ler!n!, bütün 
halkın faydalanaca#ı güçlü ba#lar ve 
programlar gel!"t!rmeler! !ç!n,  kadın 
ve erkek yerel l!derler !le !st!"areler 
yapmaları yönünde te"v!k ed!n.
%!rket!n kurulması veya gen!"lemes!n!n 
kız çocukları ve kadınların üzer!nde 
etk!ler!n! tesp!t eden toplumsal etk! 
anal!z!n! yapın.  

Bel!rlenm!"  ölçütler! kullanarak, 
"!rkettek! her bölüm !ç!n "!rket!n 
c!ns!yet e"!tl!#! plan ve pol!t!kalarına 
!l!"k!n yıllık raporlar hazırlayın.
&çerme ve kadınların güçlend!r!lmes! 
konularındak! "!rket çabalarına !l!"k!n 
bulguları uygun tüm kanallar ve mevcut 
raporlama yükümlülükler! yoluyla 
duyurun. 
Kullanılan performans göstergeler!ne, 
"!rket!n c!ns!yet e"!tl!#! hede$er!n!n 
!zlenmes!n! ve de#erlend!rmes!n! de 
dah!l ed!n.

D&KKATE ALINACAK KONULAR...
Kadınların güçlenmes!ne !l!"k!n olarak 

saptanan ölçütler !zlend!#!nde "!rket!n 
olumlu yönde !lerled!#! görülüyor mu?

Performansın gözden geç!r!lmes!, 
anal!z! ve tartı"ılması !ç!n "!rket 
genel!nde var olan fırsatlar nelerd!r?

Tüm çalı"anları özell!kle erkek personel! 
"!rket!n kadınların güçlend!r!lmes!ne 
!l!"k!n !" model! konusunda e#!t!n.
Kadınların her sev!yede kar!yer 
gel!"!mler!n! sa#lamak !ç!n kar!yer 
merkezler! olu"turun ve rehberl!k 
programları sunun.
Kadınlar !ç!n tasarlanmı" e#!t!m 
programlarını destekley!n.

D&KKATE ALINACAK KONULAR...
E#!t!m ve d!#er meslek! gel!"!m 

fırsatlarına er!"!mde kadın ve erkek 
da#ılımları nasıl?

&" kategor!s! ve unvana göre anal!z 
ed!ld!#!nde kadın ve erkekler yıllık 
olarak kaç saat e#!t!m alıyorlar?

 E#!t!m programları planlanırken 
çalı"anların a!le !ç! roller!ne !l!"k!n 
talepler! göz önüne alınıyor mu?

Hem kadınlar hem de erkekler !ç!n 
ayrı tuvaletler ve gerek!yorsa soyunma 
odaları var mı?

Şirket ve çevresi yeterince aydınlık mı?

%!rket tarafından sa#lanan sa#lık  
h!zmetler!n! sunan uzmanlar arasında 
kadın uzmanlar var mı?

Sah!b! kadın olan !"letmeler! hede$emek 
ve kal!tel! tedar!kç!ler hal!ne gelmeler! 
!ç!n kapas!te gel!"t!rmeler!ne yardımcı 
olmak amacıyla, sah!b! kadın olan 
f!rmalar arasından “"amp!yon kadın 
g!r!"!mc!” bel!rley!n.
Mevcut ve potans!yel tedar!kç!lerden 
toplumsal c!ns!yet ve çe"!tl!l!k 
pol!t!kaları konularında b!lg! talep ed!n 
ve  bunları tedar!kç! seç!m ölçütler!ne 
dâh!l ed!n.

D&KKATE ALINACAK KONULAR...
  %!rket, mevcut tedar!k z!nc!r!nde  

sah!b! kadın olan !"letmeler!n sayısını 
bel!rlemek !ç!n anal!z yapıyor mu?

%!rket!n tedar!kç!ler!n!n kaç 
tanes!nde c!ns!yet e"!tl!#! pol!t!kaları ve 
programları var?

Kadınların sah!p oldu#u !"letmeler!n 
tüm tedar!kç!lere oranı ned!r?

Kız çocukları ve kadınların 
"!rket!n pazarlama ve d!#er tanıtım  
malzemeler!ndek! bet!mlemeler!ne !l!"k!n 
"!kayetler! kayıtlara nasıl geç!yor ve bu 
"!kâyetler kar"ısında nasıl hareket ed!yor?

D&KKATE ALINACAK KONULAR...
Toplumda e"!tl!#! desteklemek 

amacıyla hang! g!r!"!mler "!rket 
tarafından desteklen!yor ve bu g!r!"!mler 
kaç kadın ve kız çocu#una, erkek ve 
o#lan çocu#una ula"ıyor?

%!rket, odak grup çalı"maları veya 
yazılı ger!b!ld!r!mler almak yoluyla 
katılımcıların görü"ler!ne !l!"k!n 
ara"tırma yapıyor mu?

%!rket, sonuçlar ve toplumdan aldı#ı 
ger! b!ld!r!mler eksen!nde, toplumsal 
faal!yetler!n! bel!rleyen kr!ter ve 
pol!t!kalarını gözden geç!r!yor mu?

Kadınların toplumlarına katkıları 
b!l!n!yor ve halka duyuruluyor mu?
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R"sk Altındak" Kadınlar

daha fazla !nsan yoksulluktan kurtarıldı; 
ancak 1,2 m!lyardan fazla !nsan hala 
günde 1$’ın altında gel!rle hayatını 
sürdürüyor. 
Bazı tahm!nlere göre dünyadak! fak!rler!n 
%70’!n! kadınlar olu"turuyor.

Fonu (IFAD), gel!"mekte olan ülkelerde 
kadınların sah!p oldu#u araz! payının 
toplamın % 27’s!nden daha az oldu#unu 
bel!rt!yor.2

tarafından desteklenen ve 2006 yılında 
tamamlanan b!r ara"tırmanın sonuçlarına 
göre, her yıl 800.000 kadar !nsan, 
sınırlar arası !nsan kaçakçılı#ına maruz 
kalıyor. Uluslararası !nsan kaçakçılı#ı 
kurbanlarının yakla"ık %80’!n! kadın ve 
kız çocukları ve bu k!"!ler!n  %50 kadarı 
re"!t de#!l.3

yakla"ık %72’s! kadın ve çocuklardan 
olu"uyor.4

dak!kada, b!r kadın ham!lel!k ve do#um 
sırasında ya"anan sorunlar neden!yle 
hayatını kaybed!yor.5

Kadına Kar!ı $"ddet

en yaygın "!ddet türü e"ler! tarafından 
uygulanan f!z!ksel "!ddett!r. Ortalama 
olarak 10 kadından en az 6’sı e"ler! 
tarafından dövülüyor, sekse zorlanıyor 
veya ba"ka "ek!lde !st!smara maruz 
kalıyor.6

ya"amlarının b!r a"amasında tecavüz veya 
tecavüz g!r!"!m! kurbanı olaca#ı tahm!n 
ed!lmekted!r.7

"ek!lde c!nsel tac!ze maruz  kalmaktadırlar. 

Avrupa B!rl!#!’ndek! kadınların 
%40-%50’s! !"yerler!nde c!nsel 
tac!z!n b!r türüne maruz kaldıklarını 
b!ld!rmekted!r.8

e" "!ddet!n!n mal!yet! yılda 5,8 m!lyar 
Amer!kan Doları’nı a"maktadır: 4,1 
m!lyar Amer!kan Doları do#rudan tıbb! 
bakım h!zmetler! !ç!n harcanırken, 
ver!ml!l!k kayıplarının f!nansal bedel! !se 
yakla"ık 1,8 m!lyar Amer!kan Doları’na 
kar"ılık gelmekted!r.9

ara"tırmada kadına kar"ı "!ddet!n yıllık  
do#rudan mal!yet!n!n yakla"ık 1.17 
m!lyar Kanada Doları oldu#u tahm!n 
ed!lm!"t!r. 2004 yılında &ng!ltere’de 
yapılan b!r çalı"manın sonucunda ev 
!ç! "!ddet  neden!yle yapılan do#rudan 
ve dolaylı  mal!yetler!n yıllık 23 m!lyar 
Sterl!n ya da k!"! ba"ına 440 Sterl!n 
oldu#u öngrülmü"tür.10 

Kadınlar ve HIV/AIDS

enfeks!yonuna kar"ı b!yoloj!k olarak 
hassas olmaları neden!yle AIDS’!n
kadınlara özgü etk!s! bulunmaktadır. 
dünya genel!ndek! yakla"ık 33 m!lyon 
HIV ta"ıyıcısının yarısından fazlası 
kadındır.11

b!rb!rler!yle ba#lantılıdır. Güvenl! 
seks konusunda ısrarcı olmamaları ve 
!stenmeyen seks! reddeb!lme HIV/AIDS 
oranının yüksek olması !le yakından 
!lg!l!d!r. Partnerler! tarafından dövülen 
kadınların HIV/AIDS’e yakalanma r!sk! 
%48 oranında daha fazladır.12

Kadınlar ve #! Model"
Delo!tte 2011 Raporu’nda kadınların 
güçlenmes!ne yapılan yatırımın 
get!r!s!n!n yüksek oldu#u bel!rt!lmekte 
ve kamu ve özel sektör kurulu"larına 
kadınların güçlend!r!lmes!ne yatırım 

yaparak ve kadınları üst yönet!m 
kademeler!ne get!rerek bu olanaktan 
faydalanmaları öner!lm!"t!r. Aynı 
raporda  kadın tüket!c!ler!n gücünün 
arttı#ına d!kkat çek!lerek küresel 
ölçekte kadınların 20 tr!lyon Amer!kan 
Doları harcama yaptıkları ve tüket!c! 
terc!hler!n!n %80’!n! etk!led!kler! !fade 
ed!lm!"t!r.13

Uluslararası Çalı"ma Örgütü (ILO)  ve 
Asya Kalkınma Bankası (ADP)’nın  
hazırladıkları 2011 Raporu !st!hdamdak! 
kadınların oranı !le erkekler!n 
oranı arasındak! toplumsal c!ns!yet 
uçurumunun Asya !ç!n mal!yet!n!n yıllık 
+7 m!lyar Amer!kan Doları oldu#unu 
ortaya çıkarmı"tır -  !st!hdam dı"ında 
kalan erkek oranı  %19 !ken bu oran 
kadınlar !ç!n  %45’t!r.14

Goldman Sachs tarafından 2007 
yılında hazırlanan raporda, kadın ve 
erkekler!n !st!hdam oranlarındak! farkın 
azaltılmasıyla b!rçok ülke ve bölgede 
gayr!saf! m!ll! hasıla oranlarında c!dd! 
b!r artı" yapılab!lece#! bel!rt!lm!"t!r. Buna 
göre; gayr!saf! m!ll! hasıla oranlarında 
Avro bölges!nde %13, Japonya’da %16 
ve  Amer!ka B!rle"!k Devletler!’nde  %9 
oranında artı" yapılab!l!r. 15 

Kadın ve E%"t"m

tahm!n! 776 m!lyon yet!"k!n!n yakla"ık 
üçte !k!s!n! – veya dünya yet!"k!n 
nüfusunun %16’sını okuma yazma 
b!lmeyen kadınlar olu"turmaktadır.16 
Gel!"mekte olan ülkelerde !lkö#ret!me 
kayıt yaptıran 5 kız çocu#undan yakla"ık 
1’! !lkö#ret!m! tamamlayamamaktadır.

genel!nde kadınların 4. sını(an sonra 
okula g!tt!#! her yıl !ç!n maa"ların %20 
arttı#ını, çocuk ölümler!n!n %10 ve a!le 
büyüklükler!n!n %20 dü"tü#ünü tahm!n 
etmekted!r.17
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Güçlend"rme (Empowerment)
Güçlend!rme, kadın erkek tüm !nsanların 
ya"amlarını kontrol edeb!lmes!, kend! 
gündemler!n! bel!rleyeb!lmes!, becer! 
kazanması (veya sah!p oldu#u becer! ve  
b!lg!ler!n!n kabul görmes!n!n sa#lanması), 
öz güvenler!n!n artması,  sorunları 
çözeb!lmes! anlamına gel!r. Güçlend!rme 
hem b!r süreç ve hem de b!r sonuçtur.

Toplumsal C"ns"yet (Gender)
Toplumsal c!ns!yet; toplum tarafından  
her !k! c!ns!yete de farklı olarak yüklenen, 
toplumsal olarak "ek!llend!r!lm!" roller!, 
!l!"k!ler!, k!"!sel özell!kler!, tutumları,  
davranı"ları, de#erler!, görel! güç ve nüfuzu 
!fade eder. B!yoloj!k c!ns!yet, genet!k 
ve anatom!k özell!klerle bel!rlen!rken 
toplumsal c!ns!yet zaman !ç!nde de#!"en 
ve kültürler arasında büyük oranda 
farklılık gösteren ö#ren!lm!" b!r k!ml!kt!r. 
Toplumsal c!ns!yet !l!"k!seld!r ve sadece 
kadın veya erkekler! de#!l aralarındak! 
!l!"k!y! de !çer!r. 

C"ns"yet (Sex)
C!ns!yet, !nsanları d!"! veya erkek olarak 
tanımlayan b!yoloj!k özell!kler demekt!r.  
B!yoloj!k özell!kler b!rb!rler!n!  kar"ılıklı 
olarak dı"layıcı de#!ld!r, z!ra her !k! c!ns!yet 
özell!kler!n! de ta"ıyan !nsanlar vardır. 
Ancak bu b!yoloj!k özell!kler genel olarak 
!nsanları d!"! ve erkek olarak ayırır.

Toplumsal C"ns"yet E!"tl"%" 
(Gender Equal"ty)
Toplumsal c!ns!yet e"!tl!#!; kadın ve 
erkek tüm !nsanların k!"!sel becer!ler!n! 
gel!"t!rme ve terc!hler!n! kalıpla"mı" 
yargıların, katı c!ns!yet roller!n!n ve ön 
yargıların sınırlaması olmaksızın yapab!lme 
özgürlü#üne sah!p olması anlayı"ını açıklar. 
Toplumsal c!ns!yet e"!tl!#!, kadın 
ve erkekler!n farklı davranı"larının, 
!stekler!n!n ve !ht!yaçlarının e"!t "ek!lde 
d!kkate alınması ve de#er görmes! anlamına 
gel!r. Kadın ve erkekler!n aynı olması 
gerekt!#! anlamına gelmez fakat haklarının,  
sorumluluklarının ve fırsatlarının erkek  
ya da kadın olarak dünyaya gelmeye ba#lı  
olmaması anlamına gel!r.

Toplumsal C"ns"yette Hakkan"yet 
(Gender Equ"ty)
Toplumsal c!ns!yette hakkan!yet, 
kadın ve erkeklere farklı !ht!yaçları 

do#rultusunda ad!l davranılması anlamına 
gel!r. E"!t muameley! veya  haklar, 
faydalar, yükümlülükler ve fırsatlar 
anlamında e"de#er olarak görülen 
farklı muameley! !çereb!l!r. Kalkınma 
çerçeves!nde bakıldı#ında, toplumsal 
c!ns!yet hakkan!yet!ne !l!"k!n b!r hedef, 
genell!kle,  kadınların tar!hsel ve sosyal  
dezavantajlarının telaf! ed!lmes! !ç!n  
önlemler alınmasını gerekt!r!r. 

Toplumsal C"ns"yet Perspekt"f" / 
“Toplumsal C"ns"yet Merce%"” (Gender 
Perspect"ve/”Gender Lens”)
Toplumsal c!ns!yet perspekt!f! / “toplumsal 
c!ns!yet merce#!”; kadınların ve erkekler!n 
farklı b!r b!ç!mde pol!t!kaları, programları, 
projeler! ve faal!yetler! nasıl etk!led!kler!n! 
anal!z etme çerçeves! sunan b!r odak olarak 
tanımlanır. Kadın ve erkekler arasındak! 
!l!"k!ler!n farklı ba#lamlara  göre de#!"!kl!k 
göstereb!lece#!n! fark etmey! sa#lar. 
Toplumsal c!ns!yet perspekt!f!, toplumsal 
c!ns!yet roller!n!, sosyal ve ekonom!k 
!l!"k!ler! ve !ht!yaçları, kaynaklara er!"!m! 
ve toplum veya kültür, ya", d!n ve/veya 
etn!k köken tarafından kadın ve erkeklere 
empoze ed!len d!#er kısıtlamaları ve 
fırsatları d!kkate alır.

Toplumsal C"ns"yet Anal"z" 
(Gender Analys"s)
Toplumsal c!ns!yet anal!z!;  kalkınmanın, 
pol!t!kaların, programların ve kanunların 
kadın ve erkekler üzer!ndek! farklı 
etk!ler!n!n s!stemat!k olarak !ncelenmes!d!r 
ve öncel!kle !lg!l! nüfus hakkında c!ns!yete 
göre ayrı"tırılmı" ver! ve toplumsal c!ns!yete 
duyarlı b!lg! toplanmasını gerekt!r!r. 
Toplumsal c!ns!yet anal!z! toplumsal 
aktörler olarak kadın ve erkekler!n 
mevcut roller!, !l!"k!ler! ve süreçler! kend! 
faydalarına ve ba"kalarının faydasına 
dönü"türme stratej!ler!ne katılımına !l!"k!n 
çoklu yolların !ncelenmes!n! de !çereb!l!r. 

C"ns"yete Duyarlı Göstergeler 
(Gender-Sens"t"ve Ind"cator)
Gösterge b!r !"aretç!d!r. Bel!rl! b!r hal  
veya duruma odaklanan ve bu hal veya 
durumda zaman !ç!nde görülen de#!"!m! 
ölçen b!r sayı, b!r f!k!r, b!r ölçü veya b!r algı 
olab!l!r. Gösterge !le !stat!st!k arasındak! 
en öneml! fark, göstergeler!n b!r norma 
göre kar"ıla"tırma !çermes!d!r. Toplumsal 
c!ns!yete duyarlı göstergeler, zaman !çnde 

toplumda meydana gelen toplumsal c!ns!yete 
!l!"k!n de#!"!mler! ölçer. Toplumsal c!ns!yet 
odaklı g!r!"!mler!n ve eylemler!n sonuçlarına 
yakından bakmayı sa#lar.

C"ns"yete Göre Ayrı!tırılmı! Ver"
(Sex-D"saggregated Data)
C!ns!yete göre ayrılmı" ver!, kadın ve 
erkekler hakkında ayrı ayrı toplanan ve 
sunulan ver!ler olarak tanımlanab!l!r. 
Kadın ve erkekler arasındak! farklılıklar ve 
e"!ts!zl!kler hakkındak! sayısal !stat!st!kî 
b!lg!lerd!r. C!ns!yete göre ayrı"tırılmı" ver!ler’ 
!le “toplumsal c!ns!yete göre ayrı"tırılmı" 
ver!ler’ yaygın olarak karı"tırılmakta  ve 
yanlı" kullanılmaktadır. Kadın ve  erkekler 
sosyal davranı"larına göre  de#!l b!yoloj!k 
farklıklarına göre gruplara ayrıldı#ında 
ver!ler c!ns!yete göre ayrı"tırılmı" fakat 
toplumsal c!ns!yete göre ayrı"tırılmamı" 
olur. Her ne kadar toplumsal c!ns!yete dayalı 
ver! kavramı sıklıkla kullanılıyor olsa da, bu 
ver!ler!n c!ns!yet gruplarına göre toplandı#ı 
unutulmamalıdır.

Toplumsal C"ns"yet" Ana Akımla!tırma 
Stratej"s" (Gender Ma"nstream"ng)
Toplumsal c!ns!yet! ana akımla"tırma stratej!s! 
mevzuat, pol!t!kalar veya programlar da dâh!l 
olmak üzere planlanmı" tüm eylemler!n, 
tüm alanlarda ve tüm sev!yelerde kadın 
ve erkekler !ç!n ortaya çıkan sonuçların 
de#erlend!r!lmes! sürec!d!r. Kadın ve erkekler 
arasındak! e"!ts!zl!#!n sürdürülmemes! 
amacıyla, kadın ve erkekler!n kaygı ve 
deney!mler!n!n pol!t!k,ekonom!k ve 
sosyal alanlardak! pol!t!ka ve programların 
tasarımına, uygulanmasına, !zlenmes!ne ve 
de#erlend!r!lmes!ne dah!l ed!lmes! !ç!n b!r 
stratej!d!r. 

Kaynakça: B!rle"m!" M!lletler Kadınların 
&lerlemes! &ç!n Uluslararası Ara"tırma 
ve E#!t!m Enst!tüsü (Un!ted Nat!ons 
Internat!onal Research and Tra!n!ng 
Inst!tute for the Advancement of Women-
INSTRAW),2004; UNESCO GENIA 
E#!t!mde C!ns!yet E"!tl!#! Rehber! (Toolk!t 
for Promot!ng Gender Equal!ty !n 
Educat!on); ve Uluslararası T!caret Örgütü 
(ITO) –Uluslararası Çalı"ma Örgütü (ILO) 
E#!t!m Modülü: C!ns!yet Anal!z!ne G!r!" 
ve C!ns!yete Duyarlı Göstergeler C!ns!yet 
Kampüsü (Introduct!on to Gender Analys!s 
and Gender Sens!t!ve Ind!cators Gender 
Campus), 2009.
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C!ns!yet e"!tl!#!, BM’n!n kurulu"undan bu yana temel 
!nsan haklarından b!r! kabul ed!lm!"t!r.
1948 tar!hl! Evrensel &nsan Hakları Beyannames! 
(E&HB) ve 1976 tar!hl! Meden! ve S!yasal Haklar 
Sözle"mes! (ICCPR) ve Ekonom!k, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Sözle"mes! (ICESR) kadınların ayrımcılık 
görmemes!ne da!r açık !fadeler !çermekted!r. BM 
Genel Kurulu’nun 1979 yılında kabul ett!#! Kadınlara 
Kar"ı Her Türlü Ayrımcılı#ın Önlenmes! Sözle"mes! 
(CEDAW), !mzacılarını hem kamusal alanda hem de 
özel alanda toplumsal c!ns!yet e"!tl!#!n! sa#layacak, kadın 
ve erkekler!n roller!ne da!r geleneksel kalıp yargıların 
üstes!nden gelecek eylemlere g!r!"mekle mükellef 
kılmaktadır. Y!ne önem arz eden b!r gel!"me olarak, 
1995 tar!h!nde Pek!n’de düzenlenen Dördüncü BM 
Dünya Kadın Konferansı’nda, hükümetler, CEDAW’ın 
ortaya koydu#u e"!tl!k ve güçlend!rme standartlarının 
yakalanmasını sa#layacak özel eylemler! sıralamı"tır. 
Ba"ta CEDAW ve d!#er sözle"me met!nler! olmak üzere 
kadınların !nsan hakları ve toplumsal c!ns!yet e"!tl!#! !le 
!lg!l! yasal araçlar ve uluslararası standartlar hakkında 
daha fazla b!lg! !ç!n "u adres! z!yaret ed!n!z: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/be!j!ng/
platform/plat1.htm. 
Çalı"anların ve !"ç!ler!n hakları, Uluslararası Çalı"ma 
Örgütü’nün (ILO) pek çok uluslararası standardında,  
sözle"meler!nde ve tavs!ye kararlarında ele alınmı"tır. 
ILO araçları hem kadınlara, hem de erkeklere 
uygulanab!l!r olmakla b!rl!kte, bunların bazıları 
kadın !"ç!ler açısından özel önem arz etmekted!r. ILO 
Toplumsal C!ns!yet E"!tl!#! Of!s! ve ILO Kütüphanes! 
Onl!ne Kaynaklar Rehber!’n!n Çalı"ma Dünyasında 
Toplumsal C!ns!yet E"!tl!#! bölümüne bakınız: http://
www.!lo.org/publ!c/engl!sh/support/l!b/resource/
subject/gender.htm.
2000 yılında kurulan BM Küresel &lkeler Sözle"mes!, 
operasyonlarını ve stratej!ler!n!, !nsan hakları, çalı"ma, 
çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında evrensel 
kabul gören on temel !lkeyle uyumlu hale get!rmeye 
kend!ler!n! adamı" !"letmeler! b!r araya get!ren b!r 
stratej!k pol!t!k g!r!"!m!d!r. Ayrıntılı b!lg! !ç!n http://
www.unglobalcompact.org adres!n! z!yaret ed!n!z.
BM Genel Sekreter! Kof! Annan, 2005 yılında, Profesör 
John Rugg!e’y! !nsan hakları ve çok uluslu "!rketler !le 
d!#er !"letmeler!n !l!"k!ler! konularında özel tems!lc! 
olarak atamı"tır. Rugg!e’n!n görev ve yetk!ler! arasında 
!nsan hakları çerçeves!nde kurumsal sorumluluk 
ve hesap vereb!l!rl!k standartlarını bel!rlemek ve 
detaylandırmak da bulunmaktadır. Ayrıntılı b!lg! !ç!n 
http://www.un.org    adres!n! z!yaret ed!n!z.
Geçt!#!m!z on yıl zarfında, !" dünyasının, çe"!tl! 
mekan!zmalar aracılı#ıyla kurumsal sorumluluk ve 
sürdürüleb!l!rl!k konularını raporlandırmaya olan 
!lg!s!nde artı" olmu"tur. Bu !lg! artı"ının örnekler!nden 
b!r!, BM Küresel &lkeler Sözle"mes!’nde yer alan yıllık 
!lerleme b!ld!r!m! zorunlulu#udur (http://www.
unglobalcompact.org/COP/!ndex.html adres!ne 
bakınız). D!#er b!r örnek, Küresel Raporlama G!r!"!m! 
(GRI) tarafından gel!"t!r!len küresel sürdürüleb!l!rl!k 
raporlaması "ablonudur; bu "ablon, çe"!tl! örgütler!n 
ekonom!k, çevresel ve toplumsal performanslarını 
ölçme ve raporlamada kullanab!lecekler! !lkeler! ve 
göstergeler! ortaya koymaktadır. 2008-09 yıllarında 
GRI, toplumsal c!ns!yet ve sürdürüleb!l!rl!k 
raporlaması arasındak! uçurumu ortadan kaldırma 
amaçlı b!r ara"tırma ve danı"ma projes!nde, Dünya 
Bankası’na ba#lı Uluslararası F!nans %!rket!’yle 
(IFC) !"b!rl!#! yapmı"tır. Bu !"b!rl!#!n!n ve 
projen!n en öneml! meyves!, “Toplumsal C!ns!yet! 
Sürdürüleb!l!rl!k Raporlamasına Dâh!l Etmek: 
Uygulayıcının El K!tabı” ba"lıklı kaynak belges!d!r. 
Dünyanın dört b!r yanındak! örgütlere, kadınlara 

yönel!k fırsatlar yaratmakta, sürdürüleb!l!rl!k 
raporlamasında en !y! uygulamaları ben!msemekte 
ve "!rketler!n kârlarını gel!"t!rmekte yardımcı olmayı 
amaçlayan bu belge hakkında daha fazla b!lg! !ç!n "u 
adres! z!yaret ed!n!z: http://www.globalreport!ng.org/
CurrentPr!or!t!es/GenderandReport!ng/.
2010 yılı Ocak ayında McK!nsey & Company 
tarafından derlenen b!r rapor (“Kadınları Güçlend!rme 
&"!”), özel sektörün, gel!"mekte olan ülkeler ve 
yükselen p!yasalar ba#lamında kadınların ekonom!k 
bakımdan güçlend!r!lmes! konusuna olan ba#lılı#ını 
neden artırmak zorunda oldu#unun ve ne "ek!lde 
artırab!lece#!n!n savunularını !çermekted!r. Özel 
ve sosyal sektörlerde faal!yet gösteren ve kadınların 
güçlend!r!lmes!ne odaklanan 50’y! a"kın l!der ve 
uzmanla gerçekle"t!r!lm!" görü"melerde elde ed!len 
!ç görülerden beslenen söz konusu rapor, buna ek 
olarak, 2300 kadar üst düzey özel sektör yönet!c!s!n! 
ele alan küresel b!r ara"tırmanın bulgularından da 
faydalanmı"tır. Er!"!m adres!; http://www.mck!nsey.
com/cl!entserv!ce/Soc!al_Sector/our_pract!ces/
Econom!c_Development/Knowledge_h!ghl!ghts/
empower!ng_women.aspx. 
Londra &" Yönet!m Okulu’nun bünyes!ndek! &" 
Ya"amında Kadınlar Merkez! tarafından yürütülen 
b!r ara"tırma, çalı"ma gruplarında c!ns!yet par!tes! 
sa#lanması !le daha fazla yen!l!kç! f!k!rler!n ortaya 
çıktı#ını ve çe"!tl!l!k olgusunun f!rma kültüründe daha 
fazla yer aldı#ını göstermekted!r. Bkz. “Innovat!ve 
Potent!al: Men and Women !n Teams”, 2007, Er!"!m 
adres!: http://www.london.edu/assets/documents/
facultyandresearch/Innovat!ve_Potent!al_Nov_2007.pdf.
C!ns!yet e"!tl!#e yönel!k prat!kler!n!n !" ya"amı 
üzer!ndek! etk!ler!ne !l!"k!n d!#er örnekler arasında, 
yakın b!r tar!hte McK!nsey & Company !le Ekonom! 
ve Toplum &ç!n Kadınlar Forumu tarafından ortakla"a 
yapılan c!ns!yet çe"!tl!l!#! ve "!rket!n performansı 
üzer!ne gerçekle"t!r!len !k! çalı"ma yer almaktadır. 
Ara"tırma sonuçları "!rket yönet!m gruplarında 
kadınların yer alması !le "!rket!n kurumsal ve mal! 
performansları arasında c!dd! b!r ba# oldu#una 
!"aret ederek "!rketler!n üst düzey yönet!mler!nde 
ve yönet!m kurullarındak! kadınların sayısı 
arttıkça "!rketler!n performanslarının mükemmele 
ula"tıkları bel!rt!lm!"t!r. Daha sonrak! ara"tırmalar 
kadın l!derler!n davranı" b!ç!m!n!n "!rketler!n 
kurumsal performansları üzer!nde çok yönlü etk! 
yarattıklarını ve bunların "!rketler!n !ler!k! yıllarda 
yüz yüze gelecekler! sorunların g!der!lmes!nde 
öneml! olduklarını göstermekted!r. Bkz., ‘Women 
Matter: Gender D!vers!ty, A Corporate Performance 
Dr!ver’(2007) and ‘Women Matter:2 Female 
Leadersh!p, A Compet!t!ve Edge For )e Future’(2008) 
ba"lıklı dokümanlara bakınız. 
Dünya Ekonom!k Forumu’nun Kadın L!derler ve 
Toplumsal C!ns!yette Hakkan!yet Programı’nın 
ara"tırmalarına ve kaynaklarına ula"mak !ç!n lütfen 
a"a#ıdak! adres! z!yaret ed!n!z: 
http://www.weforum.org/en/Commun!t!es/
Women%20Leaders%20and%20Gender%20Par!ty/
!ndex.htm. 
Dünya Bankası’nın, Akıllı Ekonom! Olarak Toplumsal 
C!ns!yet E"!tl!#! – Dünya Bankası Grup Eylem Planı’nı da 
kapsayan toplumsal c!ns!yet konulu çalı"maları !ç!n, "u 
adres! z!yaret ed!n!z: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
TOPICS/EXTGENDER/0,,menuPK:336874~pagePK:1
49018~p!PK:149093~theS!tePK:336868,00.html.
C!ns!yet e"!tl!#!n!n “çarpan etk!s!”  g!derek kabul 
görmekted!r. Bu konuda yapılan çalı"malarda, 
kadın ve kız çocuklarının maruz kaldı#ı toplumsal, 
ekonom!k ve s!yasal engeller! a"a#ı çekmen!n e#!t!m 
süres!n! uzattı#ı ve çocuk ölümler!n! ve HIV v!rüsüne 
kar"ı korunmasızlı#ı azalttı#ı tesp!t ed!lmeye devam 
etmekted!r. Kadınların !"gücüne daha fazla katılımı 

üretkenl!#! ve gel!rler! artırmak yoluyla yoksullu#u da 
azaltmaktadır. Buna kar"ılık kadın ve kız çocuklarına 
yönel!k s!steml! ayrımcılık, pek çok ülken!n yoksulluk 
hede$er!n! ve d!#er B!nyıl Kalkınma Hede$er!’n! 
yakalamasını !mkânsız hâle get!recekt!r. BKH’ler!n 
üçüncüsü, toplumsal c!ns!yet e"!tl!#!n! te"v!k etmek 
ve kadınları güçlend!rmek "ekl!nded!r ve bu hedef, 
2000 yılında 189 ülke hükümet!n!n ben!msed!#! B!nyıl 
B!ld!rges!’nden uyarlanan sek!z kalkınma hedef!nden 
b!r!d!r. Dünyanın kar"ı kar"ıya bulundu#u temel 
kalkınma zorluklarını konu ed!nen B!nyıl Kalkınma 
Hede$er!n!n zaman kısıtlı ve ölçüleb!l!r hede$er!n!n 
durumu, bel!rlenm!" göstergeler!n 2015 yılına kadar 
sürekl! olarak !zlenmes! sonucunda açı#a kavu"acaktır. 
Ancak, toplumsal c!ns!yet e"!tl!#!n! sa#lamanın d!#er 
bütün BKH’ler!n gerçekle"t!r!lmes! !ç!n kr!t!k önem 
arz ett!#! kabul ed!ld!#!nden ber! B!nyıl Kalkınma 
Hede$er!’ne ula"ılamayaca#ına !l!"k!n kaygılar artmı"tır. 
Ayrıntılı b!lg! !ç!n "u adresler! z!yaret ed!n!z: http://www.
un.org/m!llenn!umgoals/  http://mdgs.un.org/unsd/
mdg/Resources/Stat!c/Products/Progress2008/MDG_
Gender_Progress_Chart_2008_En.pdf.  Ayrıca bkz. 
“)e Importance of Sex”, )e Econom!st, N!san 2006 ve 
“F!nanc!ng Gender Equal!ty !s F!nanc!ng Development”, 
UNIFEM Tartı"ma Makales!, 2008.
Kadınlar Nerede Duruyor? Gerçekler ve Ver!ler
1. Women’s Fund!ng Network, 2007, “World Poverty 
Day: Invest!ng !n Women – Solv!ng the poverty 
puzzle”, Yoksulluk !stat!st!kler!. Er!"!m adres!: http://
www.wfnet.org/s!tes/wfnet.org/f!les/jenn/Poverty%20
Stat!st!cs.doc.
2. IFAD !nternet s!tes!, kadınlar hakkında ver! kâ#ıdı. 
Er!"!m tar!h!: 27.02.2009. Er!"!m adres!: http://www.
!fad.org/pub/fact-sheet/women/women_e.pdf.
3. USAID !nternet s!tes!. Er!"!m tar!h!: 27.02.2009. 
Er!"!m adres!: http://www.usa!d.gov/our_work/cross-
cutt!ng_programs/w!d/w!d_stats.html.
4. A.g.y.
5. UNICEF, 2009, “State of the World’s Ch!ldren: 
Maternal and Newborn Health”, Er!"!m adres!: http://
www.un!cef.org/sowc09/.
6. B!rle"m!" M!lletler, 2008, “Un!te to End V!olence 
aga!nst Women Fact Sheet”, Er!"!m adres!: http://
endv!olence.un.org/docs/VAW.pdf. Ayrıca bkz. 
UNIFEM, 2008, “V!olence aga!nst Women: facts 
and f!gures”, Er!"!m adres!: http://www.un!fem.org/
attachments/gender_!ssues/v!olence_aga!nst_women/
facts_f!gures_v!olence_aga!nst_women_2007.pdf.
7. A.g.y.
8. A.g.y.
9. B!rle"m!" M!lletler, 2008, “Un!te to End V!olence 
aga!nst Women Fact Sheet”.
10. A.g.y.
11. UNAIDS, 2008, “Report on the Global AIDS 
Ep!dem!c”, Er!"!m adres!: http://data.una!ds.org/pub/
GlobalReport/2008/jc1510_2008_global_report_
pp29_62_en.pdf.
12. Global Coal!t!on on Women and AIDS [Kadınlar 
ve AIDS Konulu Küresel Koal!syon] !nternet s!tes!. 
Er!"!m tar!h!: 27.02.2009. Er!"!m adres!: http://
womenanda!ds.una!ds.org/. Ayrıca bkz. UNAIDS, 
2008, “Report on the Global AIDS Ep!dem!c”.
13. “)e Gender D!v!dend: Mak!ng the bus!ness case 
for !nvest!ng !n women”, 2011, Er!"!m adres!: http://
www.delo!tte.com/!nvest!ng!nwomen.
14. “Women and labour markets !n As!a: Rebalanc!ng for 
gender equal!ty”, 2011, Er!"!m adres!: http://www.!lo.org/
as!a/whatwedo/publ!cat!ons/lang--en/WCMS_154846/
!ndex.htm.
15. Goldman Sachs Group Inc., 2007, “Gender 
Unequal!ty, Growth and Global Age!ng”. 
16. UNESCO, 2008, “Educat!on for All, Global 
Mon!tor!ng Report”, 2009, Er!"!m adres!: http://www.
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unesco.org/en/educat!on/efareport/reports/2009-
governance/.
17. Women’s Learn!ng Partnersh!p for R!ghts, 

Development and Peace [Kadınların Haklar, Kalkınma 
ve Barı" !ç!n Ö#renme Ortaklı#ı] !nternet s!tes!, 
Er!"!m tar!h!: 27.02.2009, Er!"!m adres!: http://
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CEO Destek Beyanı &" Dünyası 
L!derler!n!n ve %!rketler!n!n Katılımını 
Sa#lıyor. 

Kadınların Güçlenmes! Prens!pler! CEO 
Destek Beyanı (a"a#ıya bkz.), !" dünyasının 
l!derler!n!n, toplumsal c!ns!yet e"!tl!#!n! 
!lerletecek "!rket pol!t!kaları olu"turmaya 
yönel!k açıkça taahhütte bulunmasını 
sa#lıyor.  Bu beyanı !mzalayarak CEO’lar, 
Kadınların Güçlenmes! Prens!pler!’n!, 
yönet!m kurulu odasından !"yerler!ne 
ve tedar!k z!nc!r! üzer!nden topluma 
varana kadar her noktaya dâh!l etme ve  
uygulama konusundak! n!yetler!n! ortaya  
koymaktadırlar.

Yerküren!n dört b!r yanında faal!yet 
gösteren !" dünyası l!derler! olarak b!zler, 
a"a#ıdak! amaçlara ula"ılab!lmes! !ç!n, 
erkekler ve kadınlar arasında e"!tl!#!n ön 
plana çıkarılması amacıyla,

En gen!" kapsamlı yetenek havuzunu 
gel!"t!rmek 
%!rketler!m!z!n rekabet becer!s!n! 
!lerletmek
Kurumsal sorumluluk ve 
sürdürüleb!l!rl!k yükümlülükler!m!z!n 
gere#!n! yapab!lmek

%!rketler!m!z bünyes!nde,  
çalı"anlarımıza, mü"ter!ler!m!ze 
ve a!leler!m!ze layık gördü#ümüz 
toplumu yansıtan b!r davranı" 
model!n! olu"turmak
Kadın ve erkekler, kız ve o#lan 
çocukların e"!t fırsatlara ula"masını 
sa#layacak ekonom!k ve sosyal 
ko"ulları desteklemek ve
Faal!yet gösterd!#!m!z ülkelerde 
sürdürüleb!l!r kalkınmayı 
hızlandırmak !ç!n destekler!m!z! !fade 
ed!yoruz:

Dolayısıyla, B!rle"m!" M!lletler Toplumsal 
C!ns!yet E"!tl!#! ve Kadının Güçlenmes! 
B!r!m! (UN Women) ve BM Küresel 
&lkeler Sözle"mes! g!r!"!m! tarafından 
gel!"t!r!len ve yaygınla"tırılan Kadınların 
Güçlenmes! Prens!pler! – E"!tl!k &" 
Demekt!r hükümler!n! memnun!yetle 
kar"ılıyoruz. 

&lkeler, !" dünyası !le d!#er sektörler!n 
kadınların durumunu gel!"t!rmek ve 
onları güçlend!rmek !ç!n atmaları 
gereken yed! adımı sunmaktadır. Bu 
adımların tak!p ed!lmes!n!n b!rçok 
fırsatın hayata geç!r!lmes! anlamında b!ze 
büyük yardımı olacaktır. Z!ra kadın ve 

erkeklere e"!t muamele ed!lmes! do#ru 
b!r davranı" oldu#u kadar "!rketler!n 
performanslarının güçlenmes!ne destek 
veren do#ru b!r yöntemd!r.  Ayrıca, 
"!rkete ve topluma kadınların tam olarak 
katılımlarının sa#lanması !ç!n yapılan 
g!r!"!mler "!rketlere toplum önünde 
saygın b!r duru" kazanacaktır. Dolayısıyla, 
kadınların güçlenmes! anlamında 
k!l!t öneme sah!p hede$erden olan 
sürdürüleb!l!rl!k ve kurumsal sorumluluk 
kavramlarının hep!m!ze büyük faydalar 
get!rece#!n! söylemek yanlı" olmayacaktır. 
Kadınların Güçlenmes! Prens!pler!’n!n  7 
adımı bu fırsatları gerçe#e çev!rmek !ç!n 
b!ze yardımcı olacaktır.
&" dünyasının l!derler!n! b!zlere katılmaya 
ve söz konusu !lkeler!, kadınları 
güçlend!rmek !ç!n !" yerler!m!zde, 
pazarda ve toplumda gerçekle"t!rece#!m!z 
eylemlerde rehber olarak kullanmaya 
davet ed!yoruz. Sürdürüleb!l!rl!k 
raporlarımızda c!ns!yete göre ayrı"tırılmı" 
ver!ler kullanarak payda"larımıza bu 
konudak! !lerlemem!z! b!ld!rece#!z.

LÜTFEN B#ZE KATILIN.

www.learn!ngpartnersh!p.org/en/resources/facts/
humanr!ghts.
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KADINLARIN GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ ile ilgili gelişmeleri takip için :

@WEPrinciples

www.facebook.com/WEPrinciples



Bütün payda"lara !ht!yaç duyuyoruz; özell!kle de sermaye, !st!hdam ve yen! !" olanakları sa#layarak yen!l!kç!l!#!n 
lokomot!$er! olan özel sektör !le sa#lam ba#lantılar kurmaya !ht!yacımız var. B!rle"m!" M!lletler Toplumsal C!ns!yet 
E"!tl!#! ve Kadının Güçlenmes! B!r!m! !le BM Küresel &lkeler Sözle"mes!’n!n ortakla"a harekete geçerek Kadınların 
Güçlenmes! Prens!pler!’n! ba"latmasının neden! yed! adımlık b!r "ablon olu"turarak kadınların !"yerler!nde, 
p!yasalarda ve toplumda güçlend!r!lmes!d!r. Bu !lkeler b!ze, küresel ve ulusal !" çevreler! !le sonuç odaklı ortaklıklar 
kurmayı sa#layan araçları sunmaktadır ve kadınların güçlenmes!n!n, daha sa#lıklı b!r alt yapılanma !ç!n uygun b!r 
stratej! oldu#u yönündek! bulgularla uyumluluk arz etmekted!r.

Kadınların Güçlenmes! Prens!pler!, E"!tl!k &" Demekt!r "ekl!nde b!r alt ba"lık ta"ımaktadır. Çünkü kadınların 
!" ya"amına tam katılımları, !" dünyasının ve daha da ötes! hep!m!z!n faydasınadır. &" dünyasının önde gelen ve 
dünyanın dört b!r yanında ve de#!"!k sektörlerde faal!yet gösteren "!rketler!n!n pol!t!ka ve uygulamalarından beslenen 
Prens!pler, kadınları !lerletecek prat!k b!r yakla"ım öne sürmekte ve herkes !ç!n daha müre'eh ve daha ad!l b!r 
gelece#e g!den yolu !"aret etmekted!r.

Michelle Bachelet, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve 

Kadının Güçlenmesi Birimi İcra Direktörü

Georg Kell, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Ofisi İcra Direktörü

B!rle"m!" M!lletler Toplumsal C!ns!yet E"!tl!#! ve Kadının Güçlenmes! 
B!r!m!, toplumsal c!ns!yet e"!tl!#! ve kadınların güçlenmes! !ç!n 
çalı"an b!r BM örgütüdür. Kadın ve kız çocukların küresel düzeydek! 
savunucularından olan UN Women, dünya çapında, kadın ve 
kız çocukların !ht!yaçlarının g!der!lmes!ndek! !lerlemelere !vme 
kazandırmak amacıyla kurulmu"tur.

UN Women, toplumsal c!ns!yet e"!tl!#!n! sa#lamak !ç!n küresel 
standartlar bel!rleyen BM üyes! devletler! destekler ve bu standartların 
uygulanab!lmes! !ç!n gerekl! yasaları, pol!t!kaları, programları ve 
h!zmetler! tasarlamak üzere hükümetlerle ve s!v!l toplumla b!rl!kte 
çalı"ır. Kadınların ya"amın her alanına katılımına arka çıkmakla b!rl!kte 
be" alanı öncel!kl! konu olarak bel!rlem!"t!r: Kadınların l!derl!#!n! 
ve katılımlarını artırmak; kadına kar"ı "!ddete son vermek; barı" ve 
güvenl!k süreçler!n!n her boyutuna kadınların da katılmasını sa#lamak; 
kadınların ekonom!k bakımdan güçlenmes!n! !y!le"t!rmek; ve toplumsal 
c!ns!yet e"!tl!#!n!, ulusal kalkınma planlaması ve bütçeleme  süreçler!n!n 
merkez!ne oturtmak. UN Women ayrıca BM s!stem!n!n toplumsal 
c!ns!yet e"!tl!#!n! !lerletmeye yönel!k çalı"malarını koord!ne eder ve 
destekler. 

www.unwomen.org

2000 yılında yürürlü#e g!ren BM Küresel &lkeler Sözle"mes!,  
sürdürüleb!l!rl!k ve sorumlu kurumsal uygulamalar !lkeler!ne ba#lı 
"!rketler !ç!n hem b!r pol!t!ka platformu, hem de b!r uygulama  
çerçeves!d!r. Çok payda"lı b!r l!derl!k g!r!"!m! olarak BM  Küresel &lkeler 
Sözle"mes!,!"letme uygulamalarının ve stratej!ler!n!n, !nsan  hakları, 
!"gücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında evrensel  kabul gören 
on temel !lkeyle uyumlu hale get!rmeye ve daha gen!"  kapsamlı BM 
hede$er!n! destekley!c! eylemler! harekete geç!rmeye  çalı"maktadır. 
135’! a"kın ülkede 7 b!nden fazla !mzacısı olan BM  Küresel &lkeler 
Sözle"mes!, dünyanın en büyük gönüllü kurumsal  sorumluluk 
g!r!"!m!d!r.

www.unglobalcompact.org
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