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Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları, kadınlar ve kız 
çocuklarına karşı ayrımcılığı
her yerde ortadan
kaldırmayı hedefliyor.

Kadınlar ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan 
kaldırılması yalnız temel insan hakkı olduğu için değil, aynı zamanda
sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için de kritik önem taşıyor.1
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Ülkemizin de içinde bulunduğu OECD ülkelerinde kadın istihdam oranını
artırmak, gayrisafi milli hasılayı 6 trilyon dolar yükseltebilir. Kadın erkek arasındaki
ücret eşitsizliğinin kapanması ise kadınların gelirini 2 trilyon dolara çıkarabilir.6 

İstihdam verilerine bakıldığında, imalat ve inşaat sektörleri,
kadın istihdamının en az olduğu sektörler arasında yer alıyor.4 

Türkiye, kadın yönetici oranında Avrupa’da 34 ülke içinde sondan ikinci sırada yer alıyor.
Türkiye’de yöneticilerin sadece yüzde 22’si kadın.

Yapılan araştırmalar fırsat eşitliğinin sağlandığı, yönetim kurullarında daha fazla kadın yönetici
bulunduran şirketlerin daha yüksek finansal performans gösterdiğini, hisse senetlerinin değerlerinin
daha yüksek olduğunu ve daha yüksek çalışan ve müşteri memnuniyeti sağladığını gösteriyor.5

Ülkemizde kadınların kalkınma sürecine hem üretim hem de yararlanıcı 
anlamında aktif katılımı Türkiye’nin gelecek vizyonunun bir parçası.2

Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi, kadınların toplumsal 
hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde 
yararlanmalarını ve güçlenmelerinin sağlanması On Birinci  Kalkınma Planı’nın 
temel amaçları arasında yer alıyor.3



İş dünyasında fırsat eşitliğine yönelik atılan adımlar, sadece şirket kültürünü değil, 
toplumsal dokuyu da dönüştürebilme potansiyeli taşıyor. Şirket içinde yapılan çalışmalar, 
çalışanların ailelerine de yansıyarak etki alanını genişletebiliyor. Bu alanda atılacak her 
adım, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaya ve ülke refahını artırmaya katkı verecektir.

Sektörümüz Neler Yapabilir?

Kadın erkek eşitliğini sağlamanın ilk adımlarından biri hâkim kültürü değiştirmektir. 
Ön yargıları ve kalıp yargıları fark etmek ve bunları değiştirmek şirket kültürünün 
fırsat eşitliğine doğru evrilmesini sağlayabilir. Bu alanda çalışan sivil toplum 
kuruluşları ile iş birliği içinde çalışanlarınız ve yönetim kurullarınızla bu alana dair 
eğitim ve atölye çalışmaları yapabilirsiniz.

İnsan kaynakları politikalarınızı gözden geçirerek fırsat eşitliğine yönelik adımlar 
atabilirsiniz. Bu amaçla uzun vadeli bir program geliştirebilir, istihdamda kadın 
oranlarının artırılması ile başlayabilirsiniz.

Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek, kadınların toplumsal hayatın tüm 
alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmasını sağlamak 
amacıyla işe alım süreçlerinizde yeni önlemler alabilir, cinsiyetten arındırılmış 
özgeçmiş gibi uygulamaları hayata geçirebilirsiniz.

Yönetimde kadın oranının artmasını hedefleyebilir, şirket içinde kadın
liderleri destekleyecek programlar başlatabilirsiniz.

Şirket kültürünün eşitlikçi bir yaklaşımla gelişmesi için şirket içinde farkındalık 
kampanyaları düzenleyebilir, günlük dildeki “adam gibi iş yapmak”, “kadın işi-erkek 
işi” gibi  ayrımcı ifadelerin kullanılmaması için iletişim çalışmaları yapabilirsiniz.

Kız çocuklarının bilim ve mühendislik dallarında eşit fırsatlara sahip olarak 
yetişmesini destekleyebilir, yeni mezunlar arasından sahada ve AR-GE'de çalışacak 
genç kadın adayları destekleyebilirsiniz.

Kadınların işgücü piyasasına dâhil olmasını teşvik etmek amacıyla kurumsal 
çocuk bakım hizmeti imkanlarının artırılmasına yönelik düzenlemeler 
yapabilirsiniz.7

Kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin çarpan
etkisi yarattığı, ekonomik büyümeyi ve her alanda
gelişmeyi hızlandırdığı defalarca kanıtlanmıştır.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Sektörümüz, eğitimde, istihdamda ve yönetim
kademelerinde fırsat eşitliği için pek çok adım atabilir!

FIRSAT EŞİTLİĞİ
HEPİMİZİN MESELESİ!

7 - http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/wp-content/uploads/2020/08/HLPF-2020-Turkiye-Gelismeleri.pdf



Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Türkiye İMSAD 
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Sürdürülebilir Kalkınma için STK'lar Projesi, AB tarafından desteklenen ve AB Başkanlığı tarafından 
uygulanan Sivil Toplum Destek Programı’nın III. dönemi kapsamında desteklenmektedir.


