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Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Networking Çalıştayı iş dünyasında kadının 

güçlenmesi konusunda çalışan paydaşları bir araya getirerek, kurumların çalışmalarını ve faaliyetlerini 

birbirleriyle paylaşmalarına olanak yaratmak ve olası işbirliklerini teşvik etmek amacıyla 

gerçekleştirildi. Networking Çalıştayında 12 sivil toplumdan, 17 iş dünyasından olmak üzere toplam 29 

kurumdan katılımcılar bir araya geldi.   

 

A. Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Anket Çalışması  

Çalıştayda, Global Compact Türkiye üyeleri ve WEPs imzacılarının iş dünyasında kadının güçlenmesi 

konusunda durumunu analiz etmek amacıyla Kasım 2017’de çalışmalarına başlanan 31 Ağustos-7 Eylül 

2018 tarihleri arasında şirketlerin erişimine açılan anketin ön sonuçları paylaşıldı1. Anketin ön-çalışması 

gelir kategorisi ve sektörel olarak çeşitlilik gösteren 36 şirket tarafından tamamlandı. 

 

 

Ankete katılan 36 şirketin paylaştığı 

rakamlara göre; toplam çalışanlar içinde 

kadın çalışanların oranı %44, toplam mavi 

yaka çalışanlar için kadın çalışanların oranı 

%45, beyaz yaka çalışanlar içinde kadın 

çalışanların oranı %55, yönetici kadrosunda 

toplam çalışanların içinde kadın çalışanların 

oranı %44 olarak kaydedildi. Anketi 

tamamlayan şirketlerin yönetim kurullarında 

ise bu oranın gerileyerek toplam üyeler 

içinde kadın üye oranının %23 olduğu tespit 

edildi. 

                                                           
1 Şirketlerin 2017 yılına dair verileri ile topluluştırılmış bir rapor elde etmeyi planlayan Global Compact Türkiye Kadının 

Güçlenmesi Çalışma Grubu Anketi 2018 yıl sonuna kadar şirketlerin erişimine açık tutularak tüm Global Compact Türkiye 
üyeleri ve WEPs imzacılarının ankette yer alması hedefleniyor.  
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Kadın: 
44%

Erkek: 
56%

Toplam Çalışan Oranı

Kadın: Erkek:



 
 

 

 

   
 

 

Yapılan ön çalışamaya göre ankete katılan 36 şirketin; 20 tanesinin kadının güçlenmesine dair hedef ve 

stratejisi olduğu, 28 tanesinin iş hayatında kadının güçlenmesine dair proje yürüttüğü veya 

desteklediği, 21 tanesinin toplumda kadının güçlenmesine dair proje yürüttüğü veya desteklediği, 6 

tanesinin kreşinin olduğu, 19 tanesinde bu zamana kadar toplumsal cinsiyet eğitimi düzenlendiği ve 12 

tanesinin konuyla ilgili raporlama yaptığı belirlendi. Anket sonuçlarına göre şirketler en çok çalışanlar 

arasında farkındalık yaratılması, çalışan ve eğitmen eğitimleri düzenlenmesi, şirket politikalarının 

iyileştirilmesi ve materyal temini konusunda desteğe ihtiyaçları olduğunu belirttiler.   

 

 

B. Çalıştay Çıktıları 

Kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sivil toplum ve iş dünyasının işbirliği 

alanlarını tespit etmek amacıyla YADA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Gürer’in moderasyonuyla 

gerçekleşen çalıştay oturumlarında katılımcılar aşağıdaki sorulara cevap aradılar:  

1. Kurumların WEPs’in dört alanına ilişkin odaklandıkları konular nelerdir? (Toplum, İşyeri, Pazar, 

Liderlik)  

2. Kurumların ihtiyaçları nelerdir?  

3. Kurumların birbirlerinden beklentileri nelerdir? 

Kadın:
%45

Erkek:
%55

Mavi Yaka Çalışan 
Oranı

Kadın Erkek

Kadın:
%55

Erkek:
%45

Beyaz Yaka Çalışan 
Oranı

Kadın Erkek

Kadın:
%44

Erkek:
%56

Yönetici Kadrosunda 
Çalışan Oranı

Kadın Erkek

Kadın:
55 Üye

Erkek:
179 Üye

Yönetim Kurulu

Kadın Erkek



Toplum - Aile içi şiddete karşı çalışmalar yürütülmesi,2  
- Bilişim sektöründe kadının güçlendirilmesi,  
- Dilde eşitsizliğin giderilmesi,  
- Erken yaşlara yönelik toplumsal cinsiyet farkındalığı 

çalışmalarının yürütülmesi, 
- İşe alımda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması,  
- Kadın girişimciliğinin desteklenmesi,  
- Kadının insan haklarında farkındalık yaratılması,  
- Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin verilmesi, 
- Toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı sosyal girişimlerin 

desteklenmesi.  
 

- Aile içi şiddet hatları ve çalışmalarının yürütülmesi,  
- Anne destek eğitimleri verilmesi,  
- Babalık eğitimleri verilmesi,  
- Dizilerde toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının yaratılması, 
- Farkındalık eğitimleri verilmesi,  
- Fırsat eşitliği yaratılması,  
- Kadın liderlerin desteklenmesi,  
- Kadın ve kız çocuklarının güçlenmesine yönelik proje geliştirilmesi,  
- Okuma-yazma eğitimleri verilmesi,  
- Siyasa geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmesi.  

İşyeri - Bilişim ve mühendislik bilimlerinde kadın istihdamının 
artırılması, işyeri politikalarının iyileştirilmesi, etik ihbar 
hatları oluşturulması,  

- Doğum izninden dönen kadın çalışanlara destek 
verilmesi,  

- Esnek çalışma koşullarının uygulanması,  
- Eşit işe eşit ücret ilkesinin benimsenmesi ve 

uygulanması,  
- Hamilelik, annelik ve çocuk bakım destekleri sağlanması,  
- İşe alımda fırsat eşitliği sağlanması,  
- Kadınların iş hayatında güçlenmesi için mentorluk 

verilmesi,  
- Kadınların liderlik becerilerinin geliştirilmesi,  

- Acil yardım hatları oluşturulması ve desteklenmesi,  
- Cinsel taciz eğitimleri verilmesi,  
- Eğitmen eğitimleri verilmesi,  
- Fırsat eşitliğinin sağlanması,  
- İletişimde cinsiyet eşitliği dilinin kullanılması,  
- İşte eşitlik çalışmaları yürütülmesi,  
- Kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi,  
- Kariyerine devam etmek isteyen kadınlar için destek programları 

oluşturulması,  
- Kreş uygulamalarının desteklenmesi,  
- LGBTİ+ kapsayıcı şirket politikaları eğitimleri verilmesi,  
- Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmesi,  
- Vaka yönetim atölyeleri düzenlenmesi.  

                                                           
2 Sarı ile işaretlenmiş çalışma alanları, iş dünyası ve sivil toplum arasında işbirliği yapılabilecek ortak çalışma alanları olarak çalıştayda öne çıkan alanlardır.   

 Şirketlerin WEPs çerçevesinde odaklandıkları çalışma 
alanları 

Sivil toplum kuruluşlarının WEPs çerçevesinde odaklandıkları 
çalışma alanları 



- Kariyerine ara vermiş kadınların istihdamının 
desteklenmesi,  

- Kreş hizmeti verilmesi, şirket içinde toplumsal cinsiyet 
farkındalığı yaratacak ekip oluşturulması,  

- Şirket içi farkındalık eğitimleri verilmesi.  
- Toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun ürün ve servis 

geliştirilmesi,  
- Yönetimde kadın istihdamının artırılması,  
 

 

Ekosistem - Paydaş platformları oluşturulması,  
- Paydaşların haritalandırılması, toplumsal cinsiyet 

eşitliğine ilişkin denetim mekanizmaları oluşturulması,  
- Tedarik zincirinin toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı teşvik 

edilmesi,  
- Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı pazarlama ve 

İletişim stratejileri geliştirilmesi,  
- Yönetim iş ailesinde kadın-erkek oranlarının takibi ve 

hedef koyulması. 
 

- Girişimci kadınların desteklenmesi,  
- İyi uygulama paylaşımları yapılması, 
- Paydaş haritalandırma çalışmaları yürütülmesi,  
- Paydaş networking çalışmaları yürütülmesi,  
- Paydaşlarla işbirliği platformlarının oluşturulması,  
- Tedarik zincirinde aile içi şiddete karşı çalışmalar yürütülmesi,  
- Tedarik zincirinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve 

desteklenmesi,  
- Trend araştırmaları yapılması.  

Liderlik ve Karar 
Mekanizmaları 

- Erkeklerin süreçlere katılımı,  
- İnisiyatiflerin takibi, 
- Toplumsal cinsiyet eşitliği komitelerinin oluşturulması,  
- Toplumsal cinsiyet eşitliğinde CEO’ların sahiplenmesi ve 

savunuculuğu,  
- Yönetim kurullarında kadın oranının artırılması. 
 

- İlham veren liderlerin desteklenmesi ve öne çıkarılması,  
- Mentorluk çalışmaları yapılması ve desteklenmesi,  
- Teknoloji sektöründe kadın liderlerin desteklenmesi,  
- Yönetim eğitimleri verilmesi, 
- Yönetim kurullarında kadın sayısının artırılması. 
 

 

 

 



 

 

 

Şirketlerin kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması 
için yürütülen çalışmalara ilişkin ihtiyaçları 

Sivil toplum kuruluşlarının kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması için yürütülen çalışmalara ilişkin ihtiyaçları 

- Danışmanlık alınması, 
- Durum tespiti için araştırma yapılması, 
- Finansman ayrılması,  
- Görünürlük sağlanması için ödül mekanizmaları oluşturulması,  
- Kadın istihdamının düşük olduğu iş kolları için kız çocuklarının eğitim 

döneminde yönlendirilmesi, 
- Konunun insan kaynakları ve kurumsal İletişim bölümleri dışında diğer 

bölümler tarafından da sahiplenilmesi, 
- Konunun üst düzey yöneticiler tarafından sahiplenilmesi,  
- Şirket içi politikalarının düzenlenmesi, 
- Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinin içselleştirilmesi, 
- Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve eşitsizliğine dair izleme ve etki 

değerlendirme çalışmaları yapılması,  
- Toplumsal cinsiyet eşitliğinin iş modelleri ile bütünleştirilmesi. 
 

- Alanda profesyonelleşme sağlanması, 
- Güçlüklerin paylaşılması, 
- İşbirliği alanlarının çoğaltılması, 
- Kamu işbirliğinin güçlendirilmesi ve yönetmelik değişiklikleri için çalışmalar 

yürütülmesi, 
- Kapasite geliştirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi, 
- Nakdi ve ayni fon ve kaynak yaratılması, 
- Networking, 
- Paydaşlar arasında diyaloğun artırılması, 
- Savunuculuk faaliyetlerinin yaygınlaşması, 
- Şirketlerde üst yönetimin konuyu sahiplenmesi, 
- Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadın istihdamına dair veri paylaşımı. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Şirketlerin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve iş dünyasında 
kadının güçlenmesine ilişkin çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarından 
beklentileri 

Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve iş 
dünyasında kadının güçlenmesine ilişkin çalışmalarda şirketlerden 
beklentileri 

- Denetim mekanizmaları geliştirilmesi, 
- Dil ve beklenti ortaklığı yaratılması, 
- İş dünyasına yönelik içerik geliştirilmesi, 
- İş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği durum tespiti için araştırma 

yapılması ve veri üretilmesi, 
- İyi uygulama paylaşımları yapılması, 
- Kadın istihdamının düşük olduğu iş kollarında toplumsal cinsiyet eşitliği 

gündemi oluşturulması, 
- Ortak fayda alanlarının çoğaltılması ve odak alan ortaklıklarının kurulması, 
- Sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle işbirliği yapması ve birbirlerinin 

projelerini takip etmesi, 
- Teşvik sistemleri oluşturulması, 
- Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda fikir önderliği yapılması, 
- Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda talep, analiz ve gündem 

oluşturulması, 
- Yapılan araştırmaların yaygınlaştırılması ve duyurulması, 
- Yenilikçi dijital çözümler üretilmesi. 
 

- Çalışanlar için şirket içi farkındalık yaratılması ve farkındalık eğitimleri 
verilmesi, 

- İnsan kaynakları politikalarında ve şirket içinde LGBTİ+ farkındalığının 
artırılması, 

- İzleme ve değerlendirme için şirketlerin raporlama yapması,   
- Paydaşlar arasında veri paylaşımının sağlanması, 
- Sürdürülebilir proje ortaklıkları kurulması, 
- Şirketlerde yönetici kadroda eşit istihdam olanakları yaratılması, 
- Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının kurumsal sosyal sorumluluk projeleri 

dışında şirket politikaları ve stratejileriyle bütünleştirilmesi, 
- Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarında erkek temsiliyetinin artırılması, 
- Toplumsal cinsiyet eşitliğinde değişimin zaman alacağı farkındalığının 

oluşturulması, 
- Zaman, insan ve fon kaynağı yaratılması.  

 



C.     Harekete Geçilebilecek İşbirliği Alanları  

İş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğinin iyileştirilmesi ve iş 

dünyasında kadının güçlenmesi konusundaki ihtiyaçlarını ve diğer taraftan beklentilerini tespit etmek 

amacıyla bir araya geldikleri oturumların sonucunda sektörlerin farklı dinamikleri, farklı iş yapış şekilleri 

ve farklı ihtiyaçları olmasına rağmen aynı zamanda ortaklaşabildikleri birçok alanın da bulunduğu tespit 

edildi.  

 

Çalıştay çıktılarından en önemlilerinden biri iş dünyası ve sivil toplum arasındaki işbirliğinin 

sürdürülebilir olması için uygulama yapılacak işbirliği alanlarının her iki taraf için de ortak fayda 

üretilebilecek alanlar olmasının önemli olduğunu fark etmek oldu. İşbirliğinin artırılabilmesi için 

toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışan paydaşların birbirlerini tanımaları ve birbirlerinin 

işlerinden haberdar olabilmeleri için bir haritalandırma çalışması yapmanın ihtiyacı ortaya çıktı.  

 

Genel çerçevenin yanı sıra sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası temsilcilerinin belirttikleri ihtiyaçlara göre 

bir an önce birlikte harekete geçebileceği konuları ve somut önerileri aşağıdaki başlıklar altında 

toplayabiliriz;  

- İş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin durum tespiti için araştırma yapılması, veri 

üretilmesi ve bu araştırma sonuçlarının görünürlük kazanabileceği platformlar 

oluşturulması,  

- Kadın istihdamının düşük olduğu iş kolları için okullarda kız çocuklarına toplumsal cinsiyet 

eşitliği eğitimi verilmesi ve gündem oluşturulması, 

- Proje ortaklıklarının sürdürülebilirliği için protokol imzalanması ve konunun sahiplenilmesi 

için zaman, insan ve fon kaynaklarının paylaşılması,  

- Şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarında, eğitimlerinde ve düzenlenen paydaş 

toplantılarında erkek temsiliyeti sağlaması,  

- Şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği raporlaması yapabilmesi için yönlendirici ve teşvik 

edici mekanizmalar üretilmesi, 

- Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarında süreci takip etmek amacıyla paydaşlar arasında 

ortak izleme, ölçme, değerlendirme ve denetim mekanizmaları geliştirilmesi, 

- Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının şirketin tüm bölüm ve kademelerinde 

artırılabilmesi için şirketin tüm politika ve stratejileriyle bütünleştirilmesi ve bu konuda 

farkındalık eğitimleri düzenlenmesi,  

- Toplumsal cinsiyet eşitliğinde iş dünyasına yönelik içerik geliştirilmesi ve uygulamaya dair 

iyi örneklerin paylaşılarak yol gösterilmesi. 

 

 

D.    Katılımcılar 

Ata Selçuk – Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Eş-Başkanı 

Dilek Cesur – Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Eş-Başkanı 

 

İş Dünyası Sivil Toplum 

1. Borusan Holding – Öznur Halilcikoğlu 
2. Boyner Grup – Aysun Sayın 
3. Coca Cola İçecek – Merve Ergin 
4. Eczacıbaşı – Aslı Süel  
5. Enve Enerji – Arzu Gürkan 

1. Anne Çocuk Eğitim Vakfı – Hilal Baykara 
2. Global Compact Türkiye – Cansu Oğuz  
3. JCI Türkiye – Burcu Erol  
4. KAGİDER – Begüm Bayrak  



6. Fiba Group – Deniz Yüksekkaya 
7. Garanti Bankası – İrem Parmaksızoğlu 
8. Koçtaş – Pınar Alkoç 
9. RMK Marine – Ece Deniz Tunga 
10. Setaş Kimya – Aslı Öztürk 
11. Setaş Kimya – Dilek Ülger 
12. Suteks Tekstil – Irmak Çil 
13. Turcas Petrol – Seda Gürsoy Ünlü 
14. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası – Canan 

Coşkun  
15. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası – İdil Ezgi Esen  
16. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası – Nilay Taşkan  
17. Unilever – Candan Ereser 
18. Vodafone – Gamze Yeşilbayrak 
19. Vodafone – Günışığı Uzunoğlu 
20. Zer Merkezi Hizmetler – Elif Yiğit 
21. Zorlu Holding – Şahika Özcan Ortak 
22. Zorlu Holding – Selin Ekşioğlu 

 

5. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim 
Forumu – Sevda Alkan Özsoy 

6. SU Gender – Emirhan Deniz Çelebi  
7. Sürdürülebilir Kalkınma Derneği – 

Münevver Bayhan 
8. Sürdürülebilirlik Akademisi – Elif Altaşlı 
9. TSKF – Nur Velidedeoğlu Kavuncu 
10. TÜSİAD – Gaye Uğur Sarıoğlu  
11. UN Women – Mehtap Tatar 
12. YenidenBiz – Öznur Akçin 
 

 

 


