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Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,
Doğan Grubu, güçlü ve çağdaş bir toplumun, evrensel
değerlere saygılı, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne
katkıda bulunacak çağdaş nesillerin yetişmesiyle
varlık bulacağına inanmaktadır.
‘Değer Odaklı, Sorumlu Bir Yatırım Holdingi’ olarak tanımladığımız Grubumuzun temel stratejilerine; ekonomik,
çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik perspektifi yön vermektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP)
belirlediği 17 Küresel Hedef’ten beşincisi olan, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ ise sürdürülebilirlik perspektifimizdeki
ana odaklardan biridir. Grubumuz ve 25 yıl önce kurulan Aydın Doğan Vakfımız ile kadın-erkek eşitliğinin
sağlanması ve kız çocuklarının iyi bir eğitim alarak güçlenmesine yönelik ‘Aile İçi Şiddete Son’, ‘Baba Beni Okula
Gönder’, ‘Haklı Kadın Platformu’ gibi yüksek farkındalık yaratan sosyal sorumluluk projelerimiz,
toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiğimiz önemin göstergeleridir.
Doğan Grubu, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesini kalkınmanın vazgeçilmez zorunluluğu olmasının
ötesinde, temel insan hakkı olarak değerlendirmektedir. Kadının ekonomik hayata eşit katılamaması, eğitimden eşit
olanaklarda faydalanamaması, eğitim ve iletişim içeriklerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üretmesi gibi
temel sorunlar dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam etmektedir.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yeniden üretilmesinin önüne geçmek, bu olumsuz döngüyü kırmak için, kalıplaşmış
yargıları değiştirmek ve iletişim süreçlerinde kullanılan dil, üslup ve ifade biçimlerine özen göstermek gerekmektedir.
29 Ekim 1992 tarihli ve ST/IC/1992/67 sayılı Birleşmiş Milletler Sekreterliği İdari Yönergesi “Önyargıdan arınmış
dil önemlidir, çünkü dili kullananın yaklaşımını gösterir. Bir cinsiyetin diğerinden daha üstün olduğunu iddia eden
ifadelerden kaçınılmalıdır” demektedir. Bu alanda farkındalık yaratmak ve toplumsal dönüşüme katkıda bulunmak
üzere yatırımlar yapan ve projeler geliştiren Grubumuzun 2025 yılına kadar hedefi grup genelinde yönetim
kurulunda kadın oranını en az %30, üst yönetim kadın oranını ise en az %40 seviyesine çıkarmaktır.
Çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm paydaşlarımızın çalışmalarında esas alması gereken
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi’ni bilginize sunarız.
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Toplumsal
Cinsiyet
Nedir?

Kadınlar ve erkekler için toplum tarafından ve toplumsal olarak inşa edilen
roller, davranışlar, eylemler ve nitelikler ‘toplumsal cinsiyet’ kavramıyla
ifade edilir.
Biyolojik cinsiyet, kadın ve erkeğin doğuştan genetik olarak kazandığı
farklılıkları ifade eder. Toplumsal cinsiyet ise kadınlar ile erkekler arasında
toplumsal olarak kurulan ve kültürel kaynakları olan farklılıklardır. Bir bireyin
toplumsal cinsiyeti, sadece doğal ve biyolojik olarak belirlenmeyen, daha
çok norm ve kalıp yargılar tarafından dayatılan rol ve özelliklerden oluşur.
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Toplumsal
Cinsiyet
Kalıp Yargıları
Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları,
kadınların ve erkeklerin davranış
biçimlerine dair basit varsayımlar
ve fikirler olarak tanımlanabilir.
Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları,
genel toplumsal cinsiyet algısının
pratikteki karşılığı niteliğindedir.
Kalıplaşmış ve zaman içerisinde
yerleşmiş kökenleri vardır.

Cinsiyetler arasındaki eşitsiz
ilişkilerin kaynağını oluşturur.
Her gün tekrarlanan bu varsayım
ve fikirler, bireylerin çok yönlü ve
karmaşık yapısını sınırlandırarak
algıları tek tipleştirir. İki cinsiyetli
bir toplum yapısı olduğunu
ve bir cinsin diğeri üzerine
üstünlüğünü kabul ve empoze
eder.

Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları dile ve her türlü iletişime özellikle karakter,
fiziksel özellikler, roller ve meslekler gibi alanlarda yansır. Erkek karakterler
ağırlıklı olarak agresif, rekabetçi ve girişken olarak temsil edilirken; kadınlar pasif,
iş birlikçi ve çekingen olarak temsil edilir. Erkek, aileyi ve evi geçindiren kişi olarak
konumlandırılırken, kadına ailenin bakımını sağlayan anne/eş olma rolü verilir.
Fiziksel özellikler ve meslekler de bireylerin özelliklerinden bağımsız olarak
kadınlık ve erkeklik kalıplarıyla kodlanır.
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KADIN KALIP YARGILARI

ERKEK KALIP YARGILARI

Kibar

Girişken

Kırılgan

Cesur

Duygusal

Rekabetçi

Dırdırcı

Kılıbık

Dedikoducu

Kaba

Zayıf

Güçlü

Bakımlı

Bakımsız

Zarif

Kaba saba

Evde

Kamusal alanda

Eş ve/veya anne

Aileyi ve evi geçindiren

Ev işlerinden sorumlu

Kural koyan/karar veren

Ailenin bakımını sağlayan

Aileyi koruyan

Çocuk bakıcısı

Doktor

Teknisyen

Hemşire

Esnaf

Ustabaşı

Hostes

Mühendis

Yargıç

Öğretmen

Pilot

Yönetici

Sekreter

Tamirci

İtfaiyeci

Toplumsal
Cinsiyet
Kalıp Yargıları
‘Adam’ sözcüğünün genel kullanımı
Türkçede sözcükler İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca vb. dillerden
farklı olarak, eril ve dişil şeklinde ikiye ayrılmaz. Ayrıca üçüncü tekil kişi
zamiri olan ‘o’, kadın ve erkek için farklı kullanılmaz. Ancak bu durum
Türkçenin cinsiyetçilikten uzak olduğu anlamına gelmez. Türkçede bazı
sözcükler, ifadeler, deyimler ve atasözleri dilin tarihsel, toplumsal ve
kültürel olarak beslendiği cinsiyetçi özellikler taşır.
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‘Adam’ sözcüğü gündelik hayatta toplumsal

seçmelerini ister. Öğrenciler, ‘Toplum’, ‘Sanayi

cinsiyet ifade etmeyen bir sözcük olarak

Yaşamı’ ve ‘Siyasal Davranış’ başlıklı bölümler

değerlendirilir. Ancak bu sözcük erkek

için kadın ve erkek fotoğraflarını bir arada

veya insan olarak belirgin bir şekilde

seçmeye yönelir. Aynı bölümlerin başlıkları

anlamlandırılmasa bile, aslında genel kullanımı

‘Sosyal Adam’, ‘İş Adamı’ ve ‘Siyasi Adam’

sorunludur, çünkü kadınların deneyim ve

olduğunda, öğrenciler yalnızca erkeklerin

davranışından kaynaklı farklı unsurları göz ardı

olduğu fotoğrafları seçerler. Bu örnek; ‘adam’

etmemize neden olur. Moulton, yazarın niyeti

sözcüğü kullanıldığında, insanların kadınları

dışında, ‘adam’ sözcüğünün genel kullanımının

değil, erkekleri düşündüğüne dair ikna edici

toplumsal cinsiyet açısından tarafsız olarak

bir örnek olarak verilir. (Miller ve Swift, 1976,

yorumlanamayacağını iddia eder. Casey

sayfa 21). Aslında ‘adam’ sözcüğü örtük

Miller ve Kate Swift (1976) bir çalışmasında,

olarak erkek olmayı, insan/adam olmak ile

üniversite öğrencilerinin sosyolojiyle ilgili bir

özdeşleştiren ve ‘herkesi’ kapsama iddiasıyla

kitabın bölümlerini görselleştirmek için fotoğraf

kadını görünmez kılan ifadelerden biridir.
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Bayan ve kadın sözcüklerinin kullanımı
Kadın-erkek cinsiyet belirtirken sözcükler, bay-bayan, beyhanım, beyefendi-hanımefendi ise birer hitabet şeklidir. Hitabet
gerektirmeyen durumlarda bayan sözcüğünün kullanılması
yanlıştır. Bu duruma sıklıkla öne sürülen karşı fikir ‘bayan’ın
nezaket sebebiyle tercih edilen bir kelime olduğudur. Bu bakış
açısının arkasında ise kadın sözcüğüne olumsuz anlamlar
atfedilmesi ve alternatif olarak “kibar” ya da “edepli” olduğu
düşünülen “bayan” sözcüğünün kullanılma ihtiyacı yatar. Kadın
sözcüğünün tercih edilmemesi de kadınlar ve kadınlık algısına
ilişkin olumsuz anlamların yeniden üretilmesine sebep olur.
Cinsiyet belirtilmesi gereken yerlerde bir hitap şekli olan
“bayan” sözcüğünün kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Örneğin:
Erkek tuvaleti / Bayan tuvaleti
Erkek tuvaleti / Kadın tuvaleti
Erkek yüzücü / Bayan yüzücü
Erkek yüzücü / Kadın yüzücü
Erkek arkadaş / Bayan arkadaş
Erkek arkadaş / Kız arkadaş
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Toplumsal
Cinsiyete
Duyarlı İletişim
Kadınlar ve erkekler için toplum tarafından ve toplumsal olarak inşa edilen
roller, davranışlar, eylemler ve nitelikler ‘toplumsal cinsiyet’ kavramıyla
ifade edilir. Bir bireyin toplumsal cinsiyeti, daha çok norm ve kalıp yargılar
tarafından dayatılan rol ve özelliklerden oluşur.
Dil ise dünyayı yorumlama biçimimizi
şekillendirir, nasıl düşündüğümüzü
ve davrandığımızı belirler. İletişim
sırasında seçtiğimiz sözcükler,
toplumsal cinsiyet ilişkilerini de içeren
dış dünya hakkındaki varsayımlarımızı
da yansıtır.
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Toplumsal cinsiyet önyargıları
içeren dil, işyerlerimize ve gündelik
hayatlarımıza nüfuz etmiş durumdadır.
Düşünce ve davranışların değişimini,
iletişim dilini değiştirerek ve kullanılan
iletişim araçlarının içeriğini yöneterek
sağlamak mümkündür. Kullanılan dilin
cinsiyetler arası eşitsizliği pekiştirme
ve yeniden üretme gücü olduğu gibi,
toplumsal cinsiyet eşitliğini topluma
yerleştirme potansiyeli de vardır.

Toplumsal
Cinsiyete
Duyarlı İletişim

Olumsuz etkileri
azaltmak için stratejiler
Cinsiyete dayalı kalıp yargılarının kişilere belirli görev
ve sorumluluklar atayarak, kişileri belirli tutum ve
davranışlarla eşleştirmesi kişilerin tektipleştirilmesi
riskini oluşturur. “Stereotip” olarak da adlandırılabilen
bu tektipleştirme, bir gruba ait herkesin benzer
özelliklere sahip olduğu düşüncesini taşır. Bu
tektipleştirmeden kaçınmak için iletişim dili mümkün
olduğu kadar kapsayıcı olmalı ve çeşitlilik içermelidir.
Kapsayıcılık ve çeşitlilik, kadın ve erkeklerin farklı deneyim
ve görüşlerini yansıtmakla ve onların görüşlerine yer
vermekle mümkün olabilir. İçinde bulunan farklı kültür,
etnik, sosyoekonomik vb. gruplara ait kadın ve erkeklerin
ihtiyaçlarının ve deneyimlerinin incelenerek iletişim
materyallerinde temsil edilmesi toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanması için önemli bir adım oluşturmaktadır.
İletişim çalışmalarında bireylerin fiziksel görünümleri ve
kostümleri mümkün oldukça farklılaştırılmalıdır. Ayrıca,
farklı yaş gruplarına ait bireylerin temsil edilmesi, kadın ve
erkeklerin belirli fiziksel kalıplar içerisine konulmasını engeller.
Genç kadınların yalnızca zayıf veya kusursuz bir fizikle temsil
edilmesi, orta yaşlı kadınların balık etli ve anne rolünde
gösterilmesi belirli kalıp yargıların yeniden üretilmesine
sebep olmaktadır.
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Olumsuz etkileri
azaltmak için stratejiler
Fiziksel özelliklerin yanı sıra
bireyler farklı rolleri üstlenecek
şekilde temsil edilmelidir. Kadın
ve erkeklerin birbirini tamamlayan
farklı rollere ve kimliklere sahip
olduğu unutulmamalıdır. Örneğin
bir iş kadını aynı zamanda bir anne
olabileceği gibi, çocuğu olmayan iş
kadınları, çocuğu olan kadınlarla aynı
yetkinliklere ve motivasyonlara sahip
olabilir. Bu farklı roller gözetilerek,
kadınların iletişim çalışmalarında
yalnızca anne olarak gösterilmemesi,
bunun yerine çalışan, yönetici, takım
arkadaşı gibi farklı rollerde de temsil
edilmesi gereklidir.
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Toplumsal
Cinsiyete
Duyarlı İletişim
Çalışan kadınların asistan, öğretmen,
hasta bakıcı gibi belirli meslekler
yerine bankacı, girişimci, mühendis,
doktor gibi farklı meslekleri
temsil edecek şekilde iletişimde
konumlandırılması önemlidir.
Bununla birlikte, çalışma hayatında
farklı kademelerde kadınların
gösterilmesi, kadınların genellikle
erkeklerle ilişkilendirilen güç ve
otoriteyi temsil edecek şekilde
çalışma hayatında yönetici ve lider
pozisyonlarda konumlandırılması
kalıp yargıların kırılması için önemli
bir adımdır. Erkekler de iletişim
çalışmalarında yalnızca para
kaynağı konumunda veya iş yerinde
gösterilmek yerine babalık dahil
olmak üzere farklı rolleri temsil
edecek şekilde yansıtılabilir.

Toplumsal
Cinsiyete
Duyarlı İletişim
Görsel materyal kullanırken duyarlı olun.
İnsanları merkeze alın.
Kadınları ve erkekleri
eşit olarak temsil eden
görseller kullanın.

Görsellerde erkeklerin
ve kadınların geleneksel
rollerde yer almadığına
emin olunmalıdır.

Dezavantajlı veya hayatta
kalmayı başaran kişiyi
kurban olarak gösteren
görselleri kullanmaktan
kaçının.

Kişilerin cinsel
kimlikleriyle öne
çıkmasından kaçının.

Toplumsal cinsiyet kalıp
yargılarını yeniden üreten
görselleri kullanmaktan
kaçının.
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Toplumsal cinsiyet rollerine
eşit yer veren görseller
kullanın. (Örn: Temizlik
yapan anne, işten dönen
baba gibi basma kalıp
görsellerden kaçının.)

İletişimin Farklı
Yönlerinin
Analiz Edilmesi

İç ve dış iletişimde kullanılan ve farklı iletişim kanallarından gelen bilgiler
gözden geçirilip analiz edilmelidir. Toplumsal cinsiyet konularının ne sıklıkla
işlendiği, bunun temel bir konu olarak mı, yoksa göstermelik olarak çok az
mı ele alındığı takip edilmelidir. Tüm bunlar çalıştığınız kuruluşun o ülkedeki
toplumsal cinsiyete bakışının ve duruşun kanıtıdır.
Aşağıdakiler, çalıştığınız kuruluşun toplumsal cinsiyet eşitliğine bakışını,
duruşunu ve eylemlerini yansıtır:
• Kullanılan dil
• Kullanılan görseller

• Verilen mesajlar
• Mesajın hedefi

Dış iletişimde diliniz toplumsal cinsiyete duyarlı olmalı

Doğan Grubu
Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Rehberi

• Web sitesi kullanılan dil ve görseller
açısından toplumsal cinsiyete duyarlı
olmalıdır.
• Üst yönetim tarafından yapılan
konuşmaların içeriği toplumsal
cinsiyet eşitliği ilkelerine uygun
olmalıdır.
• Toplumsal cinsiyet konuları hakkında
yaptığınız iletişimin medyada nasıl
yansıtılacağına dikkat edilmelidir.
• Kurumun resmi sözcüsü olarak
hem bir kadın hem de bir erkek
seçilmelidir.
• Her türlü etkinliğin öncesinde,
konuşmacıların kadın-erkek eşitliğini
gözetecek şekilde planlanması
gereklidir.
• Etkinliklerde kadınların ve erkeklerin
eşit olarak görevlendirilmesine
özen gösterilmelidir.

• Etkinliklere kadınların ve erkeklerin
eşit katılımının teşvik edilmesine
dikkat edilmelidir.
• Etkinliklerde kadınlara sadece
sunucu, moderatör veya kolaylaştırıcı
rollerinin verilmediğinden
emin olunmalıdır.
• Kurumsal iletişim ve tanıtım
materyallerinin içeriği, dili ve
görsellerinde toplumsal cinsiyete
duyarlı yaklaşım sergilenmelidir.
• Toplumsal cinsiyete ilişkin yayınlarda,
belgesellerde, radyo yayınlarında
kullanılan dile özen gösterilmelidir.
• Basın bültenlerinde, sosyal medya
mesajlarında toplumsal cinsiyet
kalıplarına yer verilmemelidir.
• Yazılı, görsel ve sosyal medya ile
paylaşılacak görsellerde kadın ve
erkek eşit şekilde temsil edilmelidir.

İletişimin Farklı
Yönlerinin
Analiz Edilmesi

İç iletişimde toplumsal cinsiyete
duyarlı bir dil kullanılmalı
İletişimde cinsiyet kalıp yargılarının yansımasının görüldüğü bir alan da
iş yerleridir. İş yerlerinde çalışanlar arası iletişim ve davranışlar kimi zaman
kalıp yargıları desteklemekte ve yeniden üretilmelerine yol açmaktadır.
Kapsayıcı ve eşitliği teşvik eden iş ortamları yaratılması için ofislerde
kullanılan dile ve dilin davranışlardaki yansımalarına dikkat edilmelidir.
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Mesleğe yönelik ayrımcı dil: Mesleğe
yönelik ayrımcı dil, ayrımcı dilin
bir parçasıdır. Toplum tarafından
atfedilen özelliklerine dayandırılarak
cinsiyetlerin belirli meslek alanlarıyla
daha uyumlu olduğuna dair
yargılar işlerin “kadın işi” ve “erkek
işi” olarak ayrılmasına yol açar.
Böylelikle kadınlara ve erkeklere
iş yerlerinde farklı roller,
sorumluluklar ve görevler atanır.
Bu durum sonucunda kadınlar
genellikle daha az beceri gerektiren
işlerde ve hazır giyim imalatı,
hizmet gibi sektörlerde daha fazla
çalışırken, erkekler ise kariyer şansı
daha yüksek işlerde ve otomotiv,

yazılım vb. sektörlerde istihdam
edilmektedir.
Mesleğe yönelik ayrımcı dil, iş
ilanlarına da yansıyarak, kişilerin
belirli iş alanlarına yönelmesine ve
belirli işlere başvuru yapmasına yol
açabilir. Bu nedenle, iş ilanlarında
çalışma ortamını, iş tanımını, aranan
özellikleri anlatırken kullanılan
kelimelere dikkat edilmelidir.
İlanlarda yer alan “rekabet”, “liderlik”
gibi kelimeler daha çok erkek
adayların başvurmasına
yol açarken, kadınlar ise “destek”
“takım-oyuncusu” gibi kelimeler
içeren iş ilanlarına daha çok
başvurmaktadır.

İletişimin Farklı
Yönlerinin
Analiz Edilmesi
İş hayatında toplumsal cinsiyet kalıp
yargılarını yeniden üreten ifadeler
Samimiyet içeren kelimelerin kullanılması: Ofis ortamında samimiyet belirtmek
için kullanılan “Canım”, “Hayatım” “Evladım” gibi ifadeler hiyerarşik yapıyı
güçlendirerek büyüklük taslayan, karşıdaki kişinin konumunu küçük gören
kullanımlardır. Bu durumdan kaçınmak için çalışma ortamında kişilerin isimleri
öğrenilerek, herkese ismiyle seslenmek gerekmektedir.
“Kız/kadın” kelimelerinin yanlış kullanımı: Kız kelimesi genellikle masumiyet,
gençlik, tecrübesizlik gibi durumları ifade etmek için kullanılırken, “kadın”
ise kaba bir ifade olarak görülmektedir. “Kadın” ve “Erkek” cinsiyeti ifade
ettiğinden, cinsiyet belirten durumlarda “kadın” ifadesine yer verilmeli,
hitabet belirten “Bay-Bayan, Bey-Hanım, Beyefendi-Hanımefendi” gibi
kullanımlarla karıştırılmamalıdır. Bununla birlikte, “Kızlar” ifadesinin yetişkin
kadınlara genelleme yapılarak seslenmek için kullanılması küçümseyici bir
yaklaşım içerdiğinden iş yerlerinde hitabet için kullanılmamalıdır.
Kadınlar ve erkekler için kullanılan farklı sıfatlar: “Agresif”, “hassas” gibi
ifadelerin kadınlar veya erkekler için kullanılması farklı anlamlara gelebilir.
Lider pozisyonda olan kadınlar karar verme süreçlerinde kendine güvenen
ve ısrarcı hareketlerde bulunduğunda erkeklere kıyasla daha fazla “agresif”
olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, kadınlara yönelik iltifat olarak
kullanılan “neşeli”, “hanım hanımcık”, “tatlı”, “şeker” gibi ifadeler de
ayrımcı dil kullanımına örnek oluşturabilir. Bu sıfatlar, kadınların iş yerlerinde
nasıl algılandığını belirleyerek bir çalışan olarak değil kişisel özellikleriyle öne
çıkmasına sebep olur. Bu durum, iş ortamında ciddiye alınma ve kariyerinde
ilerleme olasılığını azaltabilir.
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İletişimin Farklı
Yönlerinin
Analiz Edilmesi
İş Hayatında Toplumsal Cinsiyet
Kalıp Yargılarını Yeniden Üreten İfadeler
Biyolojik özelliklere dayanan ayrımcı dil: İş ortamlarında çeşitli biyolojik
özelliklere ve hormonal değişimlere atıfta bulunarak kişileri belirli kalıplar
içerisine koyan ifadeler, biyolojik özelliklere dayanan ayrımcı dili oluşturur.
“Ergen”, “Menopozlu”, “Andropoza girmiş” gibi ifadelerin kullanılması ve
hamile kadınların hamile olduğu için düşüncelerinin etkilendiği gibi ifadeler
bu tür ayrımcı dile örnek olabilir gösterilebilir. Bunlara ek olarak kadın
çalışanlara yönelik muayyen gün, özel gün, kadınsal meseleler gibi
ifadeler yerine bu ifadelerin kalıp yargılardan arınmış halleri olan
“adet görmek”, “regl olmak” ifadeleri kullanılmalıdır.
Bedensel özelliklere, yaşa ve giyim tercihlerine dayanan ayrımcı dil: İş
hayatında, kişilerin boy, kilo gibi çeşitli bedensel özellikleriyle ve
yaşıyla ilgili yorumlar yapılmamalıdır. Kadın çalışanların makyaj yapmadığı
zamanlarda hasta zannedilmesi, yöneticilerin kadın çalışanlara “daha
süslü” veya “daha şık” giyinmeleri için uyarı yapması ise bireylerin giyim
ve tercihlerine dayalı ayrımcı dile örnek oluşturmaktadır. Ofis ortamında
kurumun belirlemiş olduğu kurallar ve yönetmelikler çerçevesinde
kalındığı müddetçe kişilerin giyim, makyaj, ayakkabı, aksesuar
gibi kişisel zevk ve tercihlerine yönelik yorumda ve eleştiride
bulunulmamalıdır.
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İletişimin Farklı
Yönlerinin
Analiz Edilmesi
İletişimde toplumsal cinsiyet
eşitliğinin davranışlara yansıması
Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, iletişimde olduğu gibi
kendilerini davranışlarda da gösterebilir ve ofis ortamında
cinsiyete bağlı beklentilere yol açabilir. Bu durumlara örnek
olarak kadınlardan yiyecek/içecek dağıtım ve etkinlik
organizasyonu gibi görevleri üstlenmelerinin beklenmesi, erkek
çalışanlardan ise ofiste yük taşıma gibi güç gerektiren işleri
yapmalarının beklenmesi gösterilebilir. Davranışa dair beklentiler
toplantılarda da görülmektedir. Toplantılarda kadın ve erkek
çalışanların görüşlerine eşit derece başvurulmasına, erkek
çalışanların baskın bir şekilde toplantıda konuşmacı olarak
yer almamasına ve not tutma gibi görevlerin eşit bir şekilde
üstlenilmesine dikkat edilmelidir.
Kalıp yargıların davranışlara bir yansıması da korumacı
cinsiyetçiliktir. Korumacı cinsiyetçilik, kadınların erkekler
tarafından korunmaya ihtiyacı olduğu ön kabulünden yola
çıkmaktadır. Ofis ortamlarında nezaket amaçlı kapı tutmak,
öğle yemeklerinde hesabın erkek çalışanlara verilmesi bu
duruma örnek olarak gösterilebilir. Kalıp yargılardan beslenen
bir diğer davranış ise erillemedir (mansplaining). Erilleme,
kadınların erkeklerin görüşlerine ihtiyaç duyduğu kanısından
yola çıkarak toplantılarda kadınların sözlerinin kesilmesi veya
bir konuyla ilgili birikimlerinin küçümsenmesi şeklinde ortaya
çıkabilir.
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İletişimin Farklı
Yönlerinin
Analiz Edilmesi
Cinsiyete duyarlı iletişim:
Aramızdaki dayanışma
Cinsiyete duyarlı iletişim kurabilmek için çatışmacı ve yarışmacı değil,
dayanışmaya yönelik bir dil kullanımının alışkanlık haline getirilmesi gerekir.
Bunun için doğrudan cinsiyet içermese bile, aşağıdaki konulara hassasiyet
göstermemiz önem taşımaktadır.
İş yerindeki çalışanlar arasındaki
ilişki insani olmalı; iş birliği, saygı,
dürüstlük ve birbirinin haklarını
tanımaya dayalı biçimde kurulmalıdır.
İletişim kültürümüzü değiştirmek
aktif olarak dinlemek, empati kurmak
ve başkalarına da faydalı olmak
(diğerkâmlık) ile başlar. Toplumsal
cinsiyete duyarlı iletişim sadece
kadın ve erkek ile ilişkili durumlara
işaret etmez. Bunun yanında
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iletişimde baskıcı güç ilişkilerinin
terk edilmesini de gerektirir.
Bireyci ve rekabetçi davranışın
ve iktidara dayalı dikey hiyerarşik
ilişki biçiminin yerini, açık iletişim,
fikir alışverişi, iş birliği ve güvene
dayalı yatay ilişki biçiminin alması
durumunda, toplumsal cinsiyete
duyarlı bir iletişim kurma olanağına
kavuşabiliriz.

İletişimin Farklı
Yönlerinin
Analiz Edilmesi
Örnekler ve alternatif önerileri
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Fikir Tartışması

Diyalog

Tek bir doğru cevabın olduğunu,
onu da bildiğini düşünmek

Birçok insanda cevabın
farklı parçaları
olabileceğini düşünmek

Diğer tarafın haksız/yanlış
olduğunu
göstermeye çalışmak

İş birliğine önem verip ortak bir
anlayışta buluşmak için birlikte
çalışmak

Kazanma hedefli olmak

Ortak zemin bulmaya çalışmak

Kusur arayıp karşı argümanlar
geliştirmek

Anlamak için dinlemek,
anlam bulmak ve ortaklaşmak

Kendi varsayımlarımızı doğru
olarak savunmak

Başka fikirlerin bizi geliştireceğini
kabul etmek

Başkalarının kusurlarını ve zayıf
yönlerini ortaya çıkarmaya
çalışmak

Başkalarının güçlü ve değerli
yanlarını ortaya çıkarmak

Bir kaybeden ve bir kazanan
yaratarak tartışmanın önünü
tıkamak

Tartışma sonlandıktan sonra bile
konunun gelişimine açık olmak

Durumu haklı çıkararak bir onay
ya da sonuç aramak

Yeni durumları keşfetmek,
kendini kapatmamak

Ek
Toplumsal cinsiyete duyarlı dil kullanımının ve
cinsiyetçi kalıp yargıların kırılmasının sağlanması
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ HİTAP VE
MESLEKİ REFERANSLARLA DESTEKLEYİNİZ
Ön Yargılı

Ön Yargısız

Satıcı adam, satıcı kadın

Satış temsilcisi, satıcı

Kariyer sahibi kadın

Profesyonel, yönetici, iş insanı

Hostes, host

Kabin görevlisi

Erkek hemşire

Hemşire

Ev hanımı, ev erkeği

Evi çekip çeviren

İş adamı, iş kadını

İş insanı, girişimci

Kadın (temizlik yapan)

Temizlikçi

Ev sahibesi

Ev sahibi

DIŞLAYICI TERİMLERİ KULLANMAKTAN KAÇININ
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Ön Yargılı

Ön Yargısız

Adam

İnsan, kişi, birey

İnsanoğlu / Ademoğlu

İnsanlık

Projeye adam almak

Projeye eleman/çalışan almak

Kameraman

Kamera operatörü

Kadın/bayan polis, erkek polis

Polis

Kadın/bayan doktor, erkek doktor

Doktor

Kurucu babalar

Kurucular

Adam olmak

Büyümek, iyi yetişmek, iyi bir duruma
gelmek, toplum kurallarına uyuyor olmak

Centilmenlik anlaşması

Yazısız sözleşme

Sıradan adam

Sıradan insan

Anavatan

Vatan/memleket

Anadil

Doğal dil

Düşünen adam

Düşünen insan/entelektüel

Sözünün eri

Verdiği sözü yerine getiren

Adam/gün sayısı

Çalışma gün sayısı

Ek
Toplumsal cinsiyete duyarlı dil kullanımının ve
cinsiyetçi kalıp yargıların kırılmasının sağlanması
KALIP YARGILARI YENİDEN ÜRETMEKTEN KAÇININ
Ön Yargılı

Ön Yargısız

Bayan

Kadın

Bayan tuvaleti

Kadın tuvaleti

Kadın gibi

Nazik

Kızlık soyadı

Evlilik öncesi soyadı

Kız gibi

Utangaç, çok güzel ve yeni
(kullanıldığı yere göre)

Adam

Eleman, çalışan

Efendi

Uzman, şef, süpervizör

Kız çocuk, erkek çocuk

Kız çocuk, oğlan çocuk

CİNSİYETÇİ ATASÖZÜ VE DEYİMLERİ KULLANMAKTAN KAÇININ
Kız evi, naz evi

Adama benzemek

Kızın mı var derdin var

Adam içine karışmak

Anasının kızı / Anasına bak kızını al

Kalıbının adamı olmamak

Kızını dövmeyen dizini döver

Kız gibi gülmek / yürümek

Oğlan dayıya kız halaya çeker

Anasını satmak

Kız alma / Kız vermek

Kız kurusu

Hanımevladı / Hanım hanımcık

Eksik etek

Erkek sözü vermek

Kaşık düşmanı

Erkekliğe sığmamak

Hanım evladı

Erkeklik sende kalsın

Delikanlı kız

Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer

Oğlan büyür koç olur, kız büyür hiç olur

Erkek adam ağlamaz

Oğlan doğuran övünsün,
kız doğuran dövünsün

Kadın erkeği rezil de eder, vezir de

Karı ağızlı

Adam gibi adam / adam gibi kadın

Evde kalmış
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