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Kalıpları
kadınlar
yıkan

İş dünyasında başarılarıyla ve duruşuyla rol model olan kadın yöneticiler toplumsal 
cinsiyette geldiğimiz noktayı, hala yaşanılan sorunları bizler için değerlendirdi ve kendi 
sözcükleriyle Kadınlar Günü mesajlarını verdi. 

adınlar ne yazık ki iş hayatından sosyal yaşa-
ma hala toplumun her kesiminde ayrımcılık 

ve ötekileştirmeye maruz kalıyor. Ancak onla-
ra yapılan tüm engelleme girişimlerine rağmen 
toplumsal kalıpları yıkıp başarılı işlerin altına im-
zasını ve izini bırakıyor.  Kadınların toplumdaki 
duruşunu güçlendiren ilk adımları Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk attı ve bunun devamı-

nın gelmesi, bu adımların daha da ileriye taşınması için 
devlete, sivil topluma, kanaat önderlerine kısacası top-
lumdaki her bireye düşen görevler var. İş hayatının lider 
kadınlarının değindiği sorunlara, çözüm önerilerine ve 
mesajlarına geçmeden önce Pragma Araştırma ve Danış-
manlık ile birlikte hazırladığımız Cam Tavan Endeksi’nin 
analizi ve kadınların yaşadığı zorluklar neler, çözüm için 
ne yapılması gerekiyor bir göz atalım.

Elif Tütüncü - Dr. Cihan Tınaztepe
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Cam tavana
çarpıp duruyoruz!
1970 ’li yıllarda ABD’de ortaya çıkan bir 

kavram olan cam tavan, örgütsel 
önyargılar ve kalıplar tarafından ya-
ratılan, kadınların üst düzey yönetim 

pozisyonlarına gelmelerini engelleyen, görünmez, yapay engeller 
olarak tanımlanıyor. The Economist dergisinin yıllık yayınladığı 
Cam Tavan Endeksi’nin (Glass Ceiling Index) altıncısı geçtiğimiz 
günlerde açıklandı. İktisadi İş birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) 
üyesi ülkelerde iş hayatında cinsiyet eşitliğini ölçümleyen endekste 
veriler; OECD dışında, AB Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü, Avrupa İstatis-
tik Ofisi, Uluslararası Çalışma Örgütü, Parlamentolar Arası Birlik ve 
yerel kaynaklardan alınıyor. Cam Tavan Endeksi her yıl çalışan bir 
kadın olmak için en iyi ve kötü ülkeler arasında sıralama yapıyor. 
Bu sıralamayı yaparken ülkelerin performansı 10 kritere (kadınların 
yükseköğrenim görmesi, işgücüne katılımı, erkeklerle aralarındaki 
maaş farkı, yöneticilik pozisyonunda bulunmaları, şirket yönetimin-
de yer almaları, parlamentoda bulunmaları, lisansüstü yönetime 
geçiş sınavına (GMAT) girmiş olmaları, çocuk bakım masrafları, 
annelik izinleri ve babalık izni) göre hesaplanıp 100 puan üzerin-
den ortalaması alınıyor. 

Endeks bize ülkeler arasında kadınların çalışması için elverişliliğin 
oldukça değiştiğini gösteriyor. Sıralamanın en başında ve sonunda 
bulunan ülkeler arasında farklılık yaklaşık %60’larda görülüyor. Bu 
da bize çalışan kadınların birçok ülkede henüz cam tavana bile 
erişemediğini işaret ediyor. Endekse göre ideale en yakın ülkeler; 
şüphesiz gelişmiş sosyal yapısı, demokratik sistematiği ve yük-
sek mutluluk seviyesi ile Nordik ülkeler (İsveç, Norveç, İzlanda ve 
Finlandiya). 

Bu ülkelerin çalışan kadınlar için en iyisi olmalarını; başta yük-
seköğrenimin yaygınlığı, işgücüne eşit katılım, kadın orta ve üst 

düzey yönetici oranının ve parlamento düzeyinde kadın temsilinin 
yüksek olması sağlıyor. 

Türkiye’de durum iç açıcı değil!
Son birkaç yılda endekse dahil edilen Türkiye açısından ise durum 
maalesef hiç iç açıcı değil. Son iki senenin endeksinde Türkiye 
%40’ın altında performans göstererek 29 ülke arasından 27. sırada 
yerini alıyor. 

Endekste kadınların yükseköğrenim görmede erkeklerin gerisin-
de kaldığı altı ülke mevcut (İsviçre, Güney Kore, Almanya, Türkiye, 
Avusturya ve Hollanda). Ülkemizde kadınların erkeklerden 2,9 
puan daha az yükseköğrenim görmeleriyle bu sıralamada sondan 
dördüncü geliyoruz.  Eğitim alanında başka bir kriter de yöneticilik 
için gerekliliği söz konusu olan lisansüstü sınavlar. Bu sınavların 
%45’i kadınlar tarafından alınıyor. Yani ülkemizde kadınlar, hemen 
hemen erkekler kadar yöneticiliği düşünüyor. 

İş gücüne katılımda gerideyiz!
Bizi en fazla geride bırakan değerlendirme ise kadınlarımızın 

işgücüne katılımı. Kadınlarımızın işgücüne katılımı erkelerimizden 
40 puan daha az; bu da bizi maalesef sıralamanın en sonuna atıyor. 
Buna bağlı olarak şirketlerde yöneticilik pozisyonlarının yalnızca 
%15’i kadınlarımız tarafından doldurulmuş durumda. Bu oran 
OECD ortalamasının yarısı, endeksin başını çeken İsveç’in yarısın-
dan da azına denk geliyor. Şirketlerin tepe yönetiminde bulunma 
açısından da benzer şekilde kadın-erkek eşitsizliği görülüyor. 
Türkiye’de şirketlerin yönetim kurullarının %13‘ünde kadınları 
görüyoruz. Parlamentoda ise kadınlar koltukların %15’ine sahip. Bu 
oran OECD ortalamasının yaklaşık yarısına, İsveç’in de 1/3’ine denk 
geliyor. 

Ne var ki Türkiye, kadın erkek maaş farkı açısından OECD ortala-
masına göre daha iyi bir durumda. Ka-
dınlar erkeklerden %7 daha az kazanıyor. 
Bu konuda 2018 başında İzlanda öncülük 
ederek, kadın erkek eşitliğine yönelik ya-
sal bir uygulamayı faaliyete aldı. İzlanda, 
1 Ocak 2018’den itibaren işverenlerin 
erkek çalışanlarına kadın çalışanlarından 
daha fazla maaş ödemesini yasakladı. 
Türkiye de bu uygulamaya benzer bir 
girişimde bulunur mu, merak konusu…

Çocuk bakım masraflarının kadınların 
kazancının ne kadarını kapsadığı ile ilgili 
endekste Türkiye’ye dair veri olmadığı için 
bu sıralamada yer almıyoruz. Ancak 2015 
yılında World Bank’in yayınladığı bir ra-
porda çocuk bakım hizmetlerinin ailelerin 
ödeyebilirliğinden daha yüksek olduğu 

İş hayatında kadına sağlanan imkanlar her ne 
kadar artış gösteriyor olsa da, kadınların  
üstlerindeki görünmez cam tavan hala oradaki 
varlığını sürdürüyor. 

CAM TAVAN ENDEKSİ – 2017 ve Sonrası
Çalışan Kadınlar için Ülke Sıralaması (100=En iyi skor)
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tespit edildi. Buna göre Türkiye olarak bu kri-
terde değerlendirilecek olursak, kendi adımıza 
olumlu bir sonuç beklemememiz gerekir.

Eşitliğe 200 sene...
Son olarak Türkiye’nin diğer ülkelerle annelik 
ve babalık izin süreleri karşılaştırıldığında 
şartların yine ülkemizde daha zorlayıcı olduğu 
görülüyor. Türkiye’de annelik izin süresi OECD 
ortalamasının üçte biriyken babalık izin süresi 
dörtte birine denk geliyor. 

Tablodaki değerlere baktığımızda cam tavan 
endeksinin neden son sıralarında yer aldığı-
mızı anlayabiliyoruz. Ancak kadınlar için cam 
tavan engeli yalnızca bizde değil, tüm dünyada 
mevcudiyetini koruyor. Dünya ekonomik Foru-
mu’nun geçtiğimiz sene yayınladığı Toplumsal 
Cinsiyet Uçurum Raporu’nda cinsiyet eşitliğinin 
tüm dünyada uygulanabilir olmasının yaklaşık 
200 seneyi bulacağı belirtildi. Zira kadın haklarına yönelik ilerleme-
de dünya maalesef yavaşlamış durumda. Bu ilerlemeyi hızlandırma-

yı teşvik etmek amacıyla bu sene Dünya Kadınlar Günü’nün sloganı 
#PressforProgress, yani “ilerleme için düğmeye bas” oldu. Umarız 
Türkiye’de de bu düğmeye basılır ve cam tavanlar en azından çatlar.
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İSTİHDAM 
Bilinen gerçek yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da değişmiyor. 
Kadınların iş hayatında bulunma oranı ile erkeklerinki arasındaki 
uçurum ne yazık ki kapanmıyor. Verilere göre ülkemiz kadın-er-
kek istihdam oranında Avrupa ülkelerinin gerisinde. Kadınların 
çalışma hayatında yer almasında, Cam Tavan Endeksi’nin 2018 
sonucuna göre listenin zirvesinde bulunan İsveç’in yarısından 
bile az durumdayız. 

ÜCRET FARKI 
Aynı pozisyonda, aynı eğitime sahip, aynı işi yapıyor olsa bile kadın 
çalışanlar genellikle erkek çalışanlardan daha düşük maaş alıyor. 
Yaklaşık 300 bin nüfuslu İzlanda bu konuda tüm dünyaya örnek 
bir duruş sergileyerek geçtiğimiz aylarda bir uygulamayı hayata 
geçirdi. Uygulamaya göre yöneticilerin kadın çalışanlara erkek 
çalışanlardan daha düşük maaş vermesi yasaklandı. Ülkemizin ne 
zaman böyle bir adım atacağı ise bilinmiyor. 

AĞIR İŞ, KADIN YAPAMAZ
Mühendislikten, inşaata ağır işlerde birçok sektörde alanının ön-
cüsü kadın çalışanlar mevcut. Tamamen toplumun bir kesiminin 
önyargılarına dayalı bu durumun aksini kanıtlarcasına birçok 
kadın bu sektörlerde varolmaya devam ediyor. Avrupa Birliği 
müktesebatına uyum çalışmaları doğrultusunda ilk olarak 4857 
sayılı İş Kanununda düzenlenen “eşit davranma ilkesi” başlığı 
altında; iş ilişkisinde cinsiyete dayalı ayırım yapılamayacağı, 
işverenin, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu 
kılmadıkça, bir işçiye iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının 
oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet 
veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapa-
mayacağı ve işçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümle-
rin uygulanmasının daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı 
kılmayacağı belirtiliyor. 

HAMİLELİK
Hamilelik ve çocuk sahibi olma bireysel bir tercihtir. Bu tercih 
toplumu değil, bireyin kendisini ilgilendirir. Bazı işverenler 
mülakatlarda kadın adaylara evli olup olmadığını, evliyse çocuk 
yapmayı düşünüp düşünmediğini soruyor ve cinsiyet ayrımı daha 
ilk aşamada başlıyor! Kadınlar hamilelik dönemlerinde ‘yalnız-
ca’ sağlık açısından kendilerini etkileyebilecek işler konusunda 
dikkatli olması gerekiyor. Hamilelik sonrası işe dönüş kararlarında 
ise nasıl istiyorlarsa, toplum önyargısından ve cinsiyet rollerinden 
bağımsız, cesur bir şekilde bu kararı vermeleri gerekiyor. 

TACİZ
Kadınların işyerinde yaşadıkları bir diğer zorluk da ne yazık ki 
yine cinsiyete bağlı bir sorun olan taciz. Tacize uğrayan kadınların 
büyük bir kısmı suçlu olan karşı taraf olmasına rağmen işten çıka-
rılma kaygısıyla duruma karşı kayıtsız kalıyor. Tacizi açıklayabilenle-
rin çoğu ise genellikle tazminatı verilip işten çıkarılıyor. Kadınların 
cinsel obje olarak görülmelerinden kaynaklanan tacizler bazen 
sözlü bazen de fiziki olarak yaşanıyor. Özellikle gençler ve bekar 
ya da dul kadınlar cinsel tacizleri daha çok yaşıyor. Ayrıca kadınlar, 
hem erkek hem de kadın çalışma arkadaşlarından psikolojik bas-
kılar gördüklerini başarılarının görmezden gelindiği, aşağılanma, 
hakarete uğrama gibi davranışlarla da karşılaştıklarını ifade ediyor.

ESNEK ÇALIŞMA SAATLERi
Bazı sektörlerde kısmen bu durum aşılmış gibi görünse de esnek ça-
lışma saatleri yalnızca erkeklerin uygulayabileceği bir koşulmuş gibi 
görülüyor. Oysa kadınlar da sağlık açısından herhangi bir problem 
olmadığı sürece erkeklerle aynı sürede çalışabilir, hatta daha fazlası-
nı yapabilir durumda ve özgür konumda. Gerçi kadınların yaşadığı 
toplumsal şiddete dayalı birçok olayın sonucunda ‘’o saatte orada 
ne işi varmış?’’ açıklamalarının sık duyulduğu bir ülkede bu sorunun 
tamamıyla aşılması en azından şu an için zor görünüyor.ka
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CANSEN BAŞARAN symes
Allianz Türkiye

Yönetim Kurulu Başkanı

Demet İkİler 
WPP Türkiye 
Ülke Başkanı

Dİdem Aydın
Zorlu Gayrimenkul 

Genel Müdürü 

S ektörümüz özelinde bir sorun tespiti yapmam yanıltıcı 
olur. Aksine, yapılan araştırmalar, sigorta sektörünün, 
Türkiye’de en yüksek oranda kadın istihdamı sağlayan 

sektörlerin başında geldiğini gösteriyor. Çalışanlarımızın yüzde 
62’si, liderlerinin yüzde 40’ı kadın. Bu oranlarla, Allianz Grubu 
genelinde de kadın çalışan konusunda en iyi orana sahip ülkelerin 
başında yer alıyoruz.  Allianz Türkiye aynı zamanda, Birleşmiş 
Milletler Kadının Güçlenme Prensipleri’ni imzalayan ilk sigorta 
şirketi. Esnek ve uzaktan çalışma imkanlarıyla kadın dostu bir 
şirket. Özellikle yeni anneler bu uygulamadan çok memnun. 
Turkish Win, Bin Yaprak ve Genç Kadın Kariyer Günü’nü destekliyor, 
Allianz Grubu’nun birçok kadın dostu uygulama ve projesinde de 
yer alıyor.

Toplumsal açıdan bakacak olursak, özellikle Türkiye’de kadının 
iş gücüne katılımındaki dengesizliğe dikkat çekmek isterim. Her 
ne kadar iyi eğitim almış ve fırsat eşitliği verilen kadınlar için 
Türkiye’de cam bir tavan sorunu olmasa da,  kadının yönetim 
kurulu temsillerinde oldukça eksiğiz. Buralarda bilincin arttığını 
söyleyebiliriz ancak hala gidilecek çok yolumuz olduğunu 
belirtmem gerekir. 

Özellikle kız çocuklarının eğitime katılımları ve coğrafi, sınıfsal, 
kültürel engellerin aşılması için çaba göstermek gerekiyor. Bunun 
bir sonraki adımı, iş gücüne katılımı düşük olan kadını bu alanda 
destekleyecek politikalar geliştirilmesi yönünde olmalı. Toplumsal 
ve ekonomik kalkınma sürecinde kadınların iş gücüne katılımı ve 
istihdamının artırılmasının, sürdürülebilir kalkınma için en önemli 
unsurlardan birisi olduğunu düşünüyorum.

Kadının eğitime, çalışma hayatına ve siyasete katılımındaki 
engeller sadece kadınların sorunu değil, bu bir toplum sorunu. 
Bunun için de kadınların sadece kendi aralarında değil, toplumun 
diğer yarısını oluşturan erkeklerle ortak hedefler doğrultusunda 
çalışması, iş birliği yapması, toplumsal eşitliğin sağlanması 
konusunda ısrarcı ve takipçi olması dileğimdir. Çalışma yaşamı 
başta olmak üzere her alanda çeşitlilik, başarıyı da beraberinde 
getirir. Tüm kesimleri, eğitimde, iş yaşamında ve sosyal hayatta 
kadınların toplumsal eşitliğe kavuştuğu bir Türkiye için el birliğiyle 
hareket etmeye davet ediyorum.

Uluslar arası platformlarda da aktif rol oynuyorum. 
Mentorluk, koçluk yapıyorum. Pek çok hikaye dinliyorum. 
Şunu gururla söylüyorum, inanın Türkiye’de bizim 

sektörümüzde pozitif ayrımcılık minimumda. Ben kendi adıma 
yaşadığım büyük bir negatiflik hatırlamıyorum. GroupM’in, WPP’nin 
farklı şirketlerinin dünyadaki kadın çalışan ve kadın yönetici 
oranları çoğunluğu kadın, ama en tepe pozisyonlara baktığınızda 
çoğunluğu erkek. Türkiye’deki GroupM’e bakın, gurur verici! Biraz 
önceki bir toplantımda karşımda 4 tane pırıl pırıl kadın arkadaşım 
oturuyordu. Onların hepsi bir oluşumun başında bulunuyor. Şunu da 
farkettim, WPP title’ı ile verdiğimiz rollerin çoğunluğu kadın. Çünkü 

K urumsal pek çok şirketin üst yönetim kadrosunda kadın 
sayısının arttığını görüyoruz. Bildiğiniz gibi 2017 yılında 
Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nun 

7 kişilik yönetim komitesinin 7’si de kadınlardan oluştu. Tüm 
dünyanın gözlerinin çevrildiği böylesine büyük bir organizasyonun 
yönetiminde kadınların egemen olması son derece olumlu bir 

gelişme. Kurumsal yapılarda olduğu kadar kadın girişimcilerin de 
sayısının artmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Bütün bu 
olumlu gelişmelerin yanında şunu da söylemeliyim ki ülkemizin 
henüz bu konuda gideceği çok yol var.  Kadın çalışan hakları, 
toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına şiddetin önlenmesi gibi konu-
lardaki farkındalık açısından gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında da 
maalesef ki gerilerdeyiz. Kadınların toplumun her kademesinde ve 
tabii ki iş hayatında sahip olduğu potansiyeli gerçekleştirebilmesi 
için ilgili mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması, bu alanda 
hukukun güçlendirilmesi gerekiyor. Kadınlar meslek, sektör ayrımı 
olmaksızın toplumun her alanında eşit derecede var olmalı. 
Bu konunun cinsiyet meselesinin ötesinde en temel demokrasi 
gerekliliklerinden biri olduğunun unutulmaması gerektiğini 
düşünüyorum. Kendi kurumum adına Zorlu Grup Şirketleri’nin 
bunu başarıyla uyguladığını söylemekten mutluluk duyuyorum.  
Kadın haklarını savunmanın kadın-erkek ayrımı olmadan herkes 
için ortak bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ortak bir irade 
ortaya koymak, fark yaratabilmek için erkeklerin de en az kadınlar 
kadar bu konuda farkındalık sahibi olmaları, konuyu gündemlerine 
almaları gerekiyor. Dünya Kadınlar Günü’nün de bu bilinci yaratmak 
için çok önemli bir misyon üstlendiğini söylemeliyim. Bu özel gün 
vesilesiyle ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam anlamıyla 
tesis edilmesi için el birliği ile vakit kaybetmeden daha büyük 
bir ciddiyetle çalışmamız, kadının varlığını toplumun her alanına 
katmamız gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.

kadınların grup yönetebilecek empatiyi yapabilmek gibi harika bir 
özelliği var. WPP’nin Türkiye’deki yapısı olarak, zaten bu konuyla 
ilgili Koç Holding’in verdiği bir takım ödülleri de aldık. Bundan 5 
sene önce Davos’ta Türkiye ‘İşte Eşitlik Platformu’ taahhütü verdi. O 
dönem ben Davos’ta WPP’nin Kadın Güçlendirme Komitesi’ni temsil 
ediyordum. Bu taahhüdden sonra Türkiye’ye döndüğümde Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurduğu platforma biz de başvurduk. 
GroupM olarak bu platformun resmi tek iletişim şirketi olarak üyesi 
olduk. Biz de emzirme odasından, esnek çalışma saatlerine kadar aile 
ve iş hayatı arasındaki dengeye dair birçok konuda şirket olarak onlar 
için yapmamız gerekenlerin taahhüdünü verdik. Kadınlar evlendikten 
ve anne olduktan sonra bocalayabiliyorlar. Doğumdan sonra onlara 
mentorluk ve koçluk hizmeti vermek gibi birçok uygulamamız bu-
lunuyor. Bizim yapılanmamızda ‘’bu kadın, bunu terfi ettirmeyelim’’ 
gibi durumlar yaşanmıyor. Kültürel kodlarımıza dayalı olarak bizden 
önceki jenerasyonda kadına biçilen ‘senin öncelikli işin çocuğun, eşin, 
evin’ öğretilerini görüyoruz. Bunlar kadını suçluluğa ve bocalamaya 
itebiliyor ve kadın önce kendine bariyer koyuyor. Kadına hayatın 
içinde varolma konusunda esneklik ve destek verirseniz problemler 
ortadan kalkar.  Biz kurum olarak her sene kutlama yapıyorduk ancak 
bu seneki 8 Mart’ta hem kişisel olarak benim hem kurum olarak 
bizim için ülke olarak içinde bulunduğumuz durumu göz önünde 
bulundurarak farklı bir uygulama yapmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz, 
Türkiye evlatlarını kaybediyor. Biz bu sene özellikle şehit anneleri, 
eşleri, kızlarını düşündük ve Mehmetçik Vakfı ile birlikte bir hayır 
organize etmeye karar verdik. Bu seneki 8 Mart’ı eşini, çocuğunu, 
babasını kaybeden kadınlara adayacağız.  Biz bu sene özellikle şehit 
anneleri, eşleri ve kızlarını düşündük ve Mehmetçik Vakfı ile birlikte 
bir hayır organize etmeye karar verdik. 

Özlem Öğüt
Publicis One  

Kreatiften Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
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FİLİZ KARAGÜL TÜZÜN
Sabanci Holding 

Kurumsal İletişim Direktörü

Özlem Öğüt
Publicis One  

Kreatiften Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Sektör ayrımı yapmadan, resmin tümünü görmeliyiz.  
OECD’nin verilerine baktığımız zaman, kadınların işgü-
cüne katılım oranında Türkiye’nin gerilerde yer aldığını 

üzülerek görüyoruz. Kadınların büyük çoğunluğunun çalışma 
hayatına katılmıyor ya da katılamıyor olması; ülke ekonomisi için 
büyük bir kayıp. Kadınların sadece ekonomiye katılımı da yeterli 
değil. Kamusal, sosyal, siyaset her alanda yer almalılar. Bu konuda 
gidilecek çok yol var. Bu konuda attığımız her adım, sadece ka-

R eklam ve pazarlama iletişimi sektörü özelinde kadın 
istihdamı diğer sektörlere göre ortalamanın üzerinde gibi 
görünse de kadınların rol dağılımlarının özellikle lider 

pozisyonlarda arzu edilen yerde olmadığı bir gerçek. 
Reklamcılık renkli ve dinamik ortamı ile herkesi içine çeken 

bir endüstri. Ancak zaman içinde, kariyer yolculuğunda, çalışma 
saatlerinin uzunluğu ve pazarlama dünyasının yüksek tempolu 
rekabetçi ortamı nedeniyle kadın çalışanlar, henüz tam anlamıyla 

kurumsallaşamamış ajans yapıları içerisinde kendilerini gerçekleş-
tirebilme fırsatı bulamadan sistemden çıkmak durumunda 
kalabiliyor. 

Halbuki yaratıcı endüstrinin kadına her daim çok ihtiyacı var. 
Daha çok kadın yönetici, daha çok kreatif lider, yönetmen, müzisyen, 
teknoloji uzmanı olabilmesi için çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, 
eşit hak ve fırsatların sunulması biz ajans yöneticilerinin ve sektör 
liderlerinin önceliği olmalı. Bu konuda reklamveren, ajans ve tüm 
sektör paydaşlarının birlikte hareket etmesinin kalıcı fark yaratmak 
adına çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Sevinerek söyleyebilirim ki, Publicis One olarak sektörde bir ilki 
gerçekleştirerek erkek çalışanlarımıza 1 aylık “Babalık İzni” hakkı ta-
nıdık. Ayrıca çok yakın bir zamanda tüm çalışanlarımız, toplumsal 
cinsiyet eşitliliği eğitimi almaya başlayacaklar.

Hepimiz gün içerisinde yüzlerce, binlerce pazarlama mesajına 
maruz kalıyoruz. 

‘Medyayı kim kontrol ediyorsa, zihni de kontrol eder’ der Jim 
Morrison. Bu söz biz iletişimcilerin yönettiği gücü iyi özetliyor.

Yarattığımız her kampanyayla insanların düşüncelerine, 
duygularına etki ediyoruz. Kulaklarına cümleler, tanımlar fısıldıyoruz; 
hafızalarına, hatta bilinçaltlarına yaşam görüntüleri, davranış örnek-
leri yerleştiriyoruz. Kültür kodlarını, konuşma ve davranış ‘modalarını’ 
etkileyen en önemli endüstrilerden biriyiz. Elimizdeki bu gücü 
iyiliğe, toplumun olumlu yönde evrilmesine katkıda bulunmak için 
kullanmak da yine bizim elimizde.

Sırf  “adam gibi iş yapmak” gibi bazen fark etmeden, 
alışkanlıktan kullandığımız cümle kalıplarını kullanmamaya özen 
göstererek dahi küçük ama önemli bir adım atmış olacağız. 

dınlar değil, toplumun tümü için olumlu etki yaratıyor. O nedenle, 
kadınları erkekler ile eşit konuma getirmek için çözümler üretmek 
hepimizin önceliği olmalıdır. 

Kadın sorunlarının çözümü için de ihtiyacımız olan temel 
çözüm, her şeyden önce büyük bir ’zihniyet dönüşümü’. Bu 
dönüşüm; verimlilikten inovasyona kadınların işe pozitif etkisini 
anlamakla başlıyor. Kadınların hayatın her alanına katılımı, herkes 
için daha parlak bir gelecek zorunluluktur. 

Biz ne zamanki 8 Mart’ı özel bir gün olmaktan çıkarırız, işte 
o zaman gerçek eşitliği yaşamaya başlamış oluruz. Toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği sadece ülkemiz için değil küresel bir problem. 
Sürdürülebilir kalkınma için toplumsal cinsiyet eşitliğini 
geliştirmeye yönelik programlara destek hayati önem taşıyor. 
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, “Sürdürülebilir Kalkınma İçin 
2030 Gündemindeki Cinsiyet Eşitliği” adlı yeni bir rapor yayınladı. 
Rapora göre toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler hala sürdürü-
lebilir kalkınmanın her boyutunda bulunuyor. Toplumsal cinsiyet 
eşitliği sağlanmadan sürdürülebilir bir kalkınmadan bahsetmek 
mümkün değil. Örneğin 330 milyon kadın ve kız çocuğu günde 
1,90 dolardan daha az bir gelir ile yaşıyor, dünyada 15 milyon kız 
çocuğunun eğitime erişimi yok.  

Hayalim, tüm kadınların eğitime erişebilmesi ve böylece 
ayaklarının üstünde duran, hayatın her alanına katılan, eşit 
bireyler olarak yaşamalarıdır.

Aysun Sayın
Boyner Grup 
KSS Direktörü

B oyner Grup’ta iş yapış biçimimizin temelinde “iyi”lik 
var. “İyi” tanımımızda ise eşitlik, adalet, özgürlük 
ve her şeyden önce insan var. İnsan haklarını ve 

iyi yönetim anlayışını işimizin temeline almamız ve bütün etki 
alanımıza yaymaya çalışmamız, sadece kadın erkek eşitliğini değil 
tüm kimliklerin haklarının savunucusu olmamız anlamına geliyor. 
İş ve sosyal hayatta toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis etmek istiyor, 
bu konuyu sadece bir “kadın” meselesi olarak görmüyoruz. Bu 
meseleyi aynı zamanda da bir “demokrasi” meselesi olarak gö-
rüyoruz. Tüm yönetim ve çalışan kadromuzda bu eşitlik ilkesinin 
bilinciyle hareket ediyor, tüm paydaşlarımıza da bu duruşumuzu 
yaygınlaştırıyoruz. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir demokrasi günü gibi 
kutlamak ve bu özel gün sayesinde toplum nezdinde farkındalığı 
artırmak bizim için büyük önem taşıyor. Cinsiyet eşitliğinde 
toplumsal bir reforma ihtiyacımız var. Bu konuda Türkiye’nin geri 
kalmasının tüm toplumun zararına olduğunu anladığımızda bu 
soruna kalıcı ve etkin bir çözüm bulabileceğimize inanıyorum. 
Ancak tüm bireylerin her alanda eşit haklara sahip olması ve 
bu haklarını kullanabilmesini sağlayabilirsek, daha eşitlikçi ve 
özgürlükçü bir toplum konumuna ulaşabiliriz.
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Nurgün Eyüboğlu
Yapı Kredi

Genel Müdür Yardımcısı 

BURÇAK erbatuk GÜNSEV 
Wanda Digital
Ajans Başkanı

Banu Barbarosoğlu 
sahibinden.com  

Reklam Satış Genel Müdür Yardımcısı 

K adınlar dünyanın hemen hemen her yerinde erkeklere 
göre daha zorlu şartlarda çalışıyor. Çalışma ortamında 
temsiliyetleri erkeklere oranla sınırlı kalırken, aynı iş 

tanımına sahip kişiler eşit ücretlendirmeye dahi tabi tutulma-
yabiliyor. Bu eşitsizlik gelişmiş ülkelerde son yıllarda azalsa da 
araştırmalar, gelişmekte olan ülkelerde henüz gidilmesi gereken 
çok yol olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde, erkek ve kadın 
çalışan arasındaki ücret eşitsizliğini ortadan kaldıran yasaya imza 
atan İzlanda’nın tüm dünyaya örnek olması en büyük arzumuz. 

Ülkemizde ise kadın çalışanlarla ilgili olarak özellikle son yıllar-
da önemli işler yapılıyor. Özel kurumlar kadın kotaları oluşturarak, 
işe alım ve terfilerde kadınlara öncelik tanıyarak, doğum yapan 
kadınlara daha fazla izin hakkı tanıyarak kadın çalışan istihdamı-
nın artırılması yönünde çalışmalar gerçekleştiriyor. 

Yapı Kredi olarak Koç Holding tarafından oluşturulan İşte 
Eşitlik Bildirgesi’ne ve ‘Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini 
Destekliyorum’ projesine destek veriyoruz. UN Women’in,  
erkekleri toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarını savunmak 
için önderlik yapmaya çağıran ‘HeForShe’ ve ‘16 Günlük Aktivizm’ 
kampanyalarının katılımcıları arasında yer alıyoruz. Anne Çocuk 
Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve 
ev içi demokrasinin güçlenmesi adına ‘Babalar Değişiyor, Toplum 
Değişiyor’ projesinin yürütülmesinde önemli rol oynuyoruz. 
Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’nin (UN 
WEPs) imzacıları arasında bulunuyoruz. Hedefimiz, kadın çalışan 
istihdamı konusunda öncü çalışmalarla sadece sektörümüze değil 
ülkemize de iyi bir rol modeli olabilmek.

Bu vesileyle de biz emekçi kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutlarım.

A slında konuyla alakalı birçok  problem tanımlanabilir. 
Ancak problemler üzerinden gitmek bir çözüm yarat-
maktan ziyade durumu haklı çıkarmak üzere ortaya 

konulmuş savlar yaratmaktan öteye geçemiyor.
Örneğin, reklam dünyasında erkeklerin sayısal fazlalığı veya 

Ü lkemizdeki sosyal hayat alışkanlıkları kadınların iş ha-
yatına girmesini engelleyebiliyor. Geleneksel hayatın 
getirdiği evlilik - çocuk - eş üçgeninde iyi bir eğitim 

almış kadınlar dahi iş hayatına girmeyi tercih etmeyebiliyorlar. 
Ya da iş hayatına girseler bile kariyerlerini bu nedenlerle yarıda 
bırakabiliyorlar.

Kurumların sunduğu sosyal hakların kadınlar ve özellikle de 
anneler için yeterli olmaması, ücret dağılımındaki kadın-erkek 
eşitsizliği ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de erkek 
egemen iş hayatı kadınların iş hayatında yer almasını ve 

kariyerini geliştirmesini sekteye uğratabiliyor. Bireysel olarak iş 
hayatında benzer tüm bu zorluklarla ben de karşılaştım. Ancak 
kariyerimde ilerleme azmim, iş hayatında her koşulda olma 
isteğim sayesinde yoluma başarıyla devam ettim. Aynı zamanda 
bir anne de olarak elbette ailemin desteğini de her zaman 
hissettiğimi belirtmem gerekir. 

Diğer taraftan çalıştığım kurum olan sahibinden.com’un 
yüzde 35’ni kadın çalışanlarımız oluşturuyor. Teknoloji odaklı bir 
kurum olarak kadın çalışan oranımızın sektör genelinin üzerinde 
olduğunu söyleyebiliriz. Kurumumuzda çalışan kadınları destekle-
yecek düzenlemeler de yapılıyor. Yasal mevzuatta yer alan süt izni, 
çalışma saatleri gibi tüm uygulamaların yanı sıra okulun ilk günü 
izni ve tüm çalışanların kullanabileceği; spor salonu kullanımı ve 
spor hocası desteği, diyetisyen, psikolojik danışmanlık, aile danış-
manlığı, çocuk gelişimi danışmanlığı, yeni doğum yapan anneler 
için anne bebek danışmanlık paketi desteklerini içeren “Hayat 
Sana Güzel Kaliteli Yaşam Paketi” imkanlarımız da bulunuyor.

Reklamcılığın ülkemize yeni girdiği bir dönemde bu alanda 
çalışan bir kadın olarak,  iyi bir iletişim dili ile kadın - erkek ayrımı 
yapmadan, doğru, dürüst ve iyi iş çıkarmaya odaklı çalışmanın 
profesyonel başarı ve mutluluğu getireceğini düşünüyorum. İş 
hayatındaki tüm çalışanların da azimlerini yitirmeden, sürekli ve 
kendilerini yenileyerek çalışmaya devam etmelerini öneriyorum.

Her bireyin eşit haklara sahip olduğu bir düzenin ideal olduğu-
nu düşünüyorum. Ancak kadınlar için özellikle bir kez daha altını 
çizmek isterim; iyi eğitim alın, hep öğrenin, kendi ayaklarınız 
üzerinde durun ve mutlaka iş gücüne katılın. Unutmayın ki kendi 
hayatını kuran bir kadın her koşulda daha güçlü olur. Ayrıca 
başarılı annelerin çocukları da yarının başarılı bireyleri olacaktır.

uzayıp giden mesai saatleri üzerinden gidebiliriz. Ancak “Gece geç 
saatlere kadar çalışmak… Belirsiz mesai saatleri…” gibi söze 
başlayınca; bu söylemler bizi daha da cinsiyetçi yargılara götürü-
yor. Oysa cinsiyetlerin saatleri yoktur. “Sabah erken gelenler” ya 
da “Gece geç saate kadar kalamayanlar” gibi bir ayrım olamaz. 
Bu tabuları biz yaratmışız yine biz yok edeceğiz. Bu tarz ayrımcı 
tanımların normalleşmesi, kadının iş dünyasındaki konumunu 
olumsuz anlamda etkiliyor. Onların kendilerini eksik ya da meslek 
için yanlış kişi olarak hissetmesi; o mesleğe duydukları sevgiyi 
bitiriyor, vazgeçmelerine neden oluyor. Oysa ki, hepimizin birlikte 
çalışabilmesi mümkün. Bunun için huzurlu alanları yaratmak ise 
biz yöneticilerin görevi. 

Kadın olduğum için farklı değilim, tıpkı erkeklerin de erkek 
olduğu için farklı olmayışı gibi… Ben farklıyım çünkü karakterim 
farklı, düşüncelerim farklı. Bu farklar bizi güzelleştiriyor. Ve bu 
farklar bizi birbirimize bağlıyor…
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Zeynep Sungu 
Nestlé Türkiye Pazarlama ve 
Kurumsal İletişim Direktörü

Abİde Turan
Koton 

Pazarlama Müdürü 

Emİne Çubukçu
Ogilvy & Mather (O&M)

Türkiye Ülke Başkanı 

Yönetim kurulunun yüzde 55’i kadınlardan oluşan ve 
cinsiyet eşitliği konusu temel öncelikleri arasında 
yer alan Nestlé Türkiye’de 11 yılı geride bıraktım. 

Şirketimizde çeşitlilik ve kapsayıcılık politikası çok ciddi işliyor, 
burda cinsiyetinizin, yaşınızın ya da hangi milletten olduğunuzun 
hiçbir önemi yok.  

İş dünyası için konuşacak olursak, henüz eşitliğin tam olarak 
ne ifade ettiğinin anlaşıldığını düşünmüyorum, o nedenle farkın-
dalığın artırılması ve iyi örneklerin yaygınlaştırılması çalışmalarını 
çok değerli buluyorum. Özellikle, gerek TÜSİAD’ın “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu” ile yürütmekte olduğu, gerekse 
de imzacısı olduğumuz UN Global Compact (Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler Sözleşmesi) bünyesindeki “Türkiye’nin Kadının 
Güçlenmesi Çalışma Grubu”nun bu alanda yaptığı çalışmaların, 
değişimi hızlandırmak adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Pek çok ülkede kadınların iş hayatına aktif katılımını büyük oranda 
engelleyen toplumsal, kültürel, ekonomik, pek çok neden var. 
Kadınların iş hayatında daha fazla ve eşit şartlarda yer alabilmesi 
ve ayrıma maruz kalmaması için şirketlerin öncelikle saygıyı 
ve hümanist bir bakış açısını şirket kültürünün ve DNA’sının bir 
parçası haline getiren anlayış ile yola çıkması gerekiyor. Birleşmiş 
Milletler, 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” hedefine ulaşmak için, kadınlar ve 
kız çocuklarının güçlendirilmesi yönündeki her adımın, çarpan 
etkisi yarattığı ve  ekonomik büyümeyi ve her alanda gelişmeyi 
hızlandırdığına işaret ediyor. Nestlé olarak biz de bu anlayış ile 
çalışmanın iş sonuçlarımıza olan olumlu yansımalarını bizzat 
görüyoruz. Dolayısı ile cinsiyet dengesinin ve çeşitliliğin şirketler 
için “olması arzulanan”dan öte, “iş başarısının olmazsa olmazı” 
olarak değerlendirilmesi gerektiği mesajını vermek istiyoruz.

Ö ncelikle kadınların önünde engel oluşturan zihni-
yetlerin daha çok bilinçlendirilmesi gerek. Bu da en 
temelde kadının toplumdaki yeri ve önemi konusuna 

hem ailede hem de okul hayatında daha çok eğilmekle başlıyor. 
Hatta kadının kendisine bile daha fazla bilinç aşılanmalı ve erkek 
yönetici egemen iş dünyasında daha fazla özgüvene sahip, 
kendine inanan kadınlar yetişmeli. 

Toplumumuzun geleneksel yapısında kadın, aile odaklı 

P ozitif ayrımcılık, kadınların başta eğitim ve iş hayatı 
olmak üzere pek çok alanda katılımını desteklemek 
amacıyla uzun yıllardır savunulan bir kavram. Belki, “ka-

dına pozitif ayrımcılık” kavramı yerine “eşitlik” kavramını daha çok 
kullanmaya başlasak mı diye de düşünüyorum. Çünkü kadınların 
iş hayatına katılımı aslında bir ayrıcalık olarak da görülmemeli… 
Kadınların hayatın her alanına katılımı en basit haliyle bile, en 
büyük zenginliklerden biri…

Diğer taraftan geçici bir uygulama olan “pozitif ayrımcılık”, 
ne yazık ki yanlış uygulama ve sonuçlara da neden olabiliyor. 
Örneğin, doğum izni veya evde bakım izni gibi teşvikler, kadınları 
yeniden ev ve yerleşik “kadınlık görevlerinin” sınırlarına kalıcı 
olarak çekebiliyor. Oysa çocuk bakımı ile eve ait işlerin, kadın ve 
erkeğin eşit olarak üstlenmesi gereken sorumluluklar olduğunda 
ısrarcı olunması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle kadınların 
yanı sıra erkeklere de doğum izni verilmesini savunuyor ve bunu 
bir eşitlik meselesi olarak görüyorum. Bu konunun bir günde 
değişemeyeceğini elbet öngörebiliriz. Ancak, adım atmamamız, 
iyi örnekler yaratmamamız için hiçbir engel yok.

Hayatım boyunca, güç ve yaratıcılık tarafında kadınlar ve 
erkekler arasında tek fark görmedim. Bir şekilde içselleştirmiş 
oldukları yetersizlik hissini fark edip bununla mücadele eden; 
sorgulayarak, öğrenerek, içlerindeki potansiyeli açığa çıkartarak 
ilham veren kadınları görmekten hep büyük mutluluk duydum. 
Siyasetten iş hayatına, bilimden sanata kadar geniş bir alanda ya-
şanan gelişmeler bize bu yüzyılın, içlerindeki gücü ve yaratıcılığı 
ortaya çıkaran kadınların yüzyılı olacağını gösteriyor. Ben de buna 
yürekten inanıyorum.

ve görevlerle sorumlu tutulmuş durumda. Kadınlardan da bu 
sorumluluklarını yerine getirmeleri bekleniyor. Haliyle bu kodlarla 
yetişmiş bir kadın sosyoekonomik statüsü ne olursa olsun, gerekli 
imkanlara sahip olsa bile iş hayatında mücadele edip bir yerlere 
gelmek için yeterli motivasyona sahip olamıyor.

Türkiye’de ortalama rakamlara baktığımızda şirketlerdeki kadın 
yönetici sayısı erkek yöneticilere göre daha az. Ben şanslıyım 
ki kadın yönetici oranı %56 olan bir şirkette çalışıyorum. Kadın 
yöneticilere verilen önemin dışında Koton’un ‘El Emeği’ gibi kadın-
ların ekosistem içine dahil olmasını sağlayan bir projesi var. ‘El 
Emeği’ ile doğu bölgelerinde ve kırsal kesimde yaşayan, hayatını 
sadece ev işleri yapmakla, çocuk bakmakla geçiren ev kadınlarını 
iş hayatına kazandırmak için projeler geliştiriyoruz. Onların el 
emekleriyle işledikleri ürünlerden para kazanmalarını ve sosyal bir 
çevre edinmelerini sağlıyoruz.

Türkiye’de bir kadının kariyer yolunda hayatını zorlaştıran bir 
durumla ben bireysel olarak karşılaşmadım. Fakat çevremden 
gözlemlediğim kadarıyla hem anne hem de yönetici olmak ol-
dukça zorlayıcı bir durum. Bizler çok yoğun iş temposunda, uzun 
saatler çalışan insanlarız. Küçük bir çocuğun tüm ihtiyaçlarını 
hakkıyla karşılayabilmek ise bu ajanda içinde gerçekten çok 
zor… Bazı ülkelerde kadınların iş çıkış saatlerinin okul paydosuna 
göre düzenlendiğine şahit oluyoruz. Çünkü bir annenin çocuğunu 
okuldan almasını en temel görevi olarak sayıyorlar. Keşke bu ve 
benzeri düzenlemeler yayılabilse…

Ülkemizdeki ve tüm dünyadaki kadınlarımızın 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutluyorum ve kadınlara şiddetin olmadığı bir 
yıl yaşamayı diliyorum!
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Pınar Saltat
Bayer  

Tüketici Sağlığı Türkiye Pazarlama Direktörü 

Banu Bölen  
Mercedes-Benz Fashion Week  

Istanbul Moda Direktörü

A slında bu noktada kendimi şanslı hissediyorum, bir 
Bayer çalışanı olarak olumsuz herhangi bir deneyim 
yaşamadım. 

Kadın çalışan sayısının yüksek olduğu, yönetim kademelerinin 
%50’si kadın olan bir şirket Bayer. Bayer’de kadınlara, eşitlikçi bir 
tavırla yaklaşılan bir ortamda çalışıyoruz. 

Bu noktada sorumlusu olduğum tüm markaların iletişim 
kampanyalarında, gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde -hatta 

S anırım bu konuda görece biraz daha şanslıyım. Kadın-
ların oldukça güçlü ve söz sahibi olduğu bir alan moda 
dünyası. Ancak elbette bir parçası olduğumuz tekstil 

sektörü için aynı şeyi söylemek güç.  Yaratıcı dünyadan sanayileş-
meye ya da mağazalaşmaya doğru kaydığınızda gerçek bir erkek 
egemen dünya ile karşılaşıyorsunuz.  İçinde bulunduğumuz en-
düstrinin tüm kilit kurumlarının başkanları – Moda Tasarımcıları 
Derneği hariç -  erkek, ve hatta yönetim kurulları da. Ancak yine 

de söylemeliyim ki, böylesine erkek egemen kurumlarla çalışırken 
karşılaştığımız zorlukların cinsiyet bazı olduğunu düşünmüyo-
rum. Her iş alanında olduğu gibi kadınların iş dünyasına katılımı 
da geç oduğundan alınan kilometre farkından bu aranın açıldığını 
ancak özellikle bizim gibi yaratıcı endüstrilerde bu aranın hızla 
kapatıldığını düşünüyorum. İş hayatında karşılaştığımız herhangi 
bir problemin de açıkçası kadın-erkek farkından değil ortak 
dilin konuşulamaması, tutturulamamasından kaynaklandığını 
düşünüyorum. Bunun için de kadın veya erkek kimliğinden ödün 
vermeden, mümkün olduğunca profesyonelliğe odaklanmak 
gerekli. İş dünyasında sadece bir erkek kliği yok. Aynı sosyal çev-
reden gelenler, aynı veya benzer okullardan mezun olanlar, aynı 
“memleketli” olanlar gibi pek çok farklı gayriresmi gruplaşmalar 
var. Kadın veya erkek bunları aşmak işini layığıyla yapmaktan 
geçiyor bence. Ben pozitif ayrımcılık felsefesine biraz karşıyım 
açıkçası, eşit şartlara sahip olmak önemli. Bana önden avans veri-
len bir koşuyu kazanmanın pek tadı yok. Genel geçer bir sorundan 
bahsedecek olursak eğer, kadınların bence her endüstride asıl kar-
şılaştıkları problem hem bakımlı, hem ev hayatını aksatmadan, 
her iki alanda da fazla mesai yapmak durumunda ve bu anlamda 
bir erkeğe göre daha yüksek bir performans göstermek sorunda 
kalmaları. Neyse ki gelişen teknoloji ile birlikte neredeyse ofise 
gitmeye bile ihtiyaç duyulmayan günümüzde bu sorun da pek 
yakında kalmayacak sanki. Esnek çalışma saatleri, şirketlerin 
memur zihniyetinden çıkarak 9-6 zorunluluğunu kaldırmaları, 
9-6 mecburiyeti koyan kurumların da kreş veya benzeri destek ve 
yardımlarla bunu çözmesi gerekli. 2. Kadına, çocuğa, hayvana, 
doğaya karşı tüm istismarlara HAYIR.

Bayer’in kuralları gereği- birlikte çalıştığımız tüm paydaşlarımızın 
işleyişinde de toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine uygun davranıl-
masına büyük önem veriyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
çözümünün de, diğer pek çok sorun gibi önce dilde başladığına 
inanıyorum. Dolayısıyla konuşurken kullandığım ifadelerden 
markalarımızın kampanyalarında kullanılan dil ve görsel dile bu 
açıdan da bakmaya çalışıyoruz. 

Cinsiyet eşitliğinin her alanda önemle gözetilmesi en büyük 
temennim. Ancak bu sayede yetkin ve bilinçli bireylere ve sağlıklı 
bir toplum yapısına sahip olabiliriz. Kadının toplumdaki ve iş 
hayatındaki yerinin daha da güçlendiği yarınlar diliyorum. Bunun 
içinde gerek sosyal hayatta gerek iş hayatında hepimize önemli 
rol düşüyor. Cinsiyet eşitliği benimsenmeli ve gelecek nesillere 
aşılanmalı.

ŞEBNEM KESKİN 
NetWork 

Genel Müdür Yardımcısı

Boyner Grup olarak kadın eşitliği senelerdir üzerinde titiz-
likle durduğumuz bir konu. Sadece söylem olarak değil, 
hem kurumsal duruşumuz hem de dünya vizyonumuz 

çerçevesinde tüm yaklaşımlarımızda ve eylemlerimizde benim-
sediğimiz en önemli nokta diyebilirim. Grubumuz bünyesinde 
oldukça fazla üst düzey kademede kadın çalışanımızın olması da 
bunun yansımalarından biri. NetWork markamızın kuruluşundan 
itibaren de farklılıklarıyla öne çıkan, ortaya bir değer koyan, 
aktif ve üreten kadınlar hep önemli bir artı değerdi. Bu nedenle 
tasarımlarımızdan sezon kampanyalarımıza kadar her noktada 
güçlü ve ilham veren kadınları ön plana çıkartmayı hedefliyoruz. 
Ay Marka olarak, her zaman tüm marka değerlerimizde kadın ve 
erkeği eşit tutmaya özen gösteriyoruz. Bu noktada ben de Boyner 
Grup’un felsefesinin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum.
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Bİnnur AKAY 
Med Partners  

Reklam ve Halkla İlişkiler Ajans Başkanı 

Aysel Daysal Özaltınok
Panasonic Türkiye

Kurumsal Marka Yönetim Direktörü 

Tuğçe MAZİOĞLU
Fleetcorp Türkiye 

Pazarlama Yönetmeni 

A yrımcılık ne yazık ki bugün halen iş dünyasının bir 
gerçeği… Kadın ve erkekler arasındaki cinsiyet ayrım-
cılığı ise bunun en somut örneklerinden bir tanesi. 

Birçok sektörde kadınlar daha işe girerken ayrımcılığa maruz 
kalıyor. “Medeni durumunuz nedir?” aday evli ise “Ne zaman 
çocuk yapmayı düşünüyorsunuz?” gibi sorulara kadınlar daha çok 
maruz kalıyor. Kadınların doğum nedeniyle işe uzun bir süre ara 
vermeleri ya da çocuklarının çeşitli durumları nedeniyle sık sık 
izin isteyebilecek olmaları işverenlerin kadın personel istememe 
nedenleri arasında… Kadının toplumda birbirinden çok farklı 
roller üstlenmek zorunda kalması, bu ayrımcılığın temel noktası. 
Bizim faaliyet gösterdiğimiz reklam ve halkla ilişkiler sektörü ise 
kadınların nispeten daha fazla istihdam edildiği bir alan. Hatta 
ben bu alanda kadınların erkeklere göre birçok farklı avantaja sa-
hip olduğunu düşünüyorum. Kadınların doğal sözel yeteneğinin, 
hızlı İletişim kurma becerilerinin, toplumda yapıcı sosyal rollere 
sahip olmalarının, empati yapmalarının, estetik konularda daha 
duyarlı olmalarının, ayrıca duygusal zekalarını erkeklerden daha 
güçlü kullanmalarının meslekte daha başarılı olmaları konusunda 
en önemli faktörler olduğuna inanıyorum. 

Cumhuriyet ve cumhuriyet değerleri; sosyal ve kültürel 
alanlarda, eğitimde, hukukta, siyasette ve her alanda kadınların 
erkeklerle eşit haklara sahip olmasının teminatıdır. 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla ülkemizde yaşayan herkesi bir kez 
daha bu değerlere sahip çıkmaya davet etmek istiyorum. Kadın 
ve erkek, eşit bireyler olarak geleceğin modern toplumunda 
kendimize yer bulmak istiyorsak, asla ayrılmamamız gereken çizgi 
budur diye düşünüyorum.  

K adınların, annelik misyonu nedeni ile yaşadığı hamile-
lik, doğum ve sonrasında çocuğun bakımı süreçlerinin iş 
hayatında yaşadığı zor süreçlerden biri olduğunu düşü-

nüyorum. Çünkü kadınlar hem iş hem de annelik sorumluluğunu 
birlikte üstlenmekteler. Durum böyle olunca da kadınlar annelik 
ve evlilik sorumluluklarıyla ilgili olarak gerekli desteği alamayınca 
iş hayatını sadece aktif sürdürmekle yetinebiliyor ve kariyerlerine 
yönelik yüksek hedefler koymakta zorlanabiliyor. Bu yüzden 

K adın; doğası gereği üretkenliğini çekinmeden göster-
diği, ekonomik özgürlüğünü kendi avuçlarına aldığı 
ve bütüncül bir yaklaşımla toplum içinde saygınlığına 

yakışan bir hayat sürmeye layıktır.
Dünya ekonomisi açısından büyük önem taşıyan finans sektö-

rü ve bunu yakından takip eden, bizim de içinde bulunduğumuz 
operasyonel filo kiralama sektörü genelde erkek hegemonyasının 
ağır bastığı bir alan olarak ifade edilir. Ancak bizim şirketimizde 

ise durum biraz daha farklı. Çalışanlar içinde kadın ve erkek oranı 
neredeyse yarı yarıya... Bunun yanı sıra kadın yönetici sayısı da 
her geçen yıl artıyor.

Güç ve sermayenin, ataerkil düzenin yönetiminde olduğunu 
düşünen beyinlerin, öznenin niteliğiyle ilgilenmediğini düşünü-
yorum. Önemli olan cinsiyet değil, ortaya çıkan iştir.

Sadece çalışma hayatında değil, daha okul sıralarından 
itibaren cinsiyetçi toplumsal değerlere sahip olmayan bireylerin 
yetiştiği bir dünyaya gözlerimizi açmak için, her birimiz çabala-
malı ve yeni nesilleri bu zihniyetle yetiştirmeliyiz. Erkek egemen 
düzende yaşanan zorluklardan hayıflanmak yerine, birçok işi bir 
arada ve hatasız yapan kadınlardan biri olmanın gururundan 
daha çok bahsetmeliyiz belki de. 

erkeklerin eşlerine destek olmaktan çok, hayatı ve sorumlulukları 
paylaşma yaklaşımına sahip olması, iş hayatında kadının hak 
ettiği yere gelmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Kadın çalışan sayısının her geçen gün daha da artmasına rağ-
men, üst yönetim pozisyonlarında görev alan kadınların oranının 
hala az olduğunu görmekteyiz. Kadınlarımızın üst düzey yönetici 
pozisyonlarına gelmelerinde karşılaştıkları engellerin başında ise 
literatürde “cam tavan” olarak adlandırılan görünmeyen bariyerler 
yer alıyor. Ancak buna rağmen iş hayatında kadını ‘kadın’ olarak 
değil insan olarak gören bir anlayışın hakim olması yönünde 
oldukça umutluyum. Genç arkadaşlara tavsiyem, kariyer hedef-
lerine ulaşmak için yılmadan, mücadeleci bir tutum sergilemeleri 
olacaktır. Aynı zamanda, kadınlara çalışma hayatında eşit şartlar 
sağlanması ve desteklenmesi, bir  çok alandaki kadın yönetici 
sayısını artıracaktır.

Ülkemizde toplam nüfusun tam yarısını temsil eden 
kadınlarımızın çalışma hayatında daha çok var olması, daha 
fazla kadının yönetici pozisyonlarına gelebilmesi ve kadınların 
toplumsal hayatta daha etkili olabilmeleri için tüm toplumun, 
tüm işverenlerin ve diğer kurumların daha kadın dostu bir anlayış 
benimsemeleri gerektiğine inanıyorum. Kadınlarımızın ise yılma-
dan, daha azimli ve mücadeleci bir tutum izlemesi gerekiyor. Bu 
duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en samimi 
dileklerimle kutluyorum.
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Toplumdaki eşitsizlikler bir yana dursun, markalar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladıkları 
reklamlarla topluma kadınlara dair mesajlarını en güzel şekilde veriyor.

Hafızalara kazınan 
Kadınlar Günü reklamları

Filli Boya – Boya markasından en anlamlı reklam

Lancome Türkiye – Yaşını sev!

Ford Trucks – Alanya’nın Hanımağası

Geçtiğimiz yıla damga vuran reklam filmi, Kadınlar Günü 
için yapılmış en güzel ve en dikkat çekici film desek yanlış 
olmaz. Marka toplumumuzda ne yazık ki hala aşılamayan 
ve tartışma konusu olan kadına karşı çirkin söylemlere, 
şiddete ve çocuk gelinlere vurgu yaparak toplumumuzun 
en güzel insanlarından bu konudaki fikirlerini almış. Tür-
kiye’nin en büyük yaralarından biri olan kız çocuklarının 
okutulmaması ve çocuk gelinler konularına da değinen 
film; toplumun kadınları olarak Atatürk’e borçlu olduğu-
muz vurgusuyla dikkat çekiyor. Filmde bir Anadolu kadını-
nın ‘’Benim burada konuşmam, benim çalışmam her şeyi 
Atatürk’e borçluyum’’ sözleri izleyenleri duygulandırıyor. 

Kadınların başarısının toplumsal yargılara göre 
sanıldığı gibi yaşlarından bağımsız olduğunu be-
lirten film, bunun tam aksi örneklerle söylemini 
destekliyor. Marka, toplumun bir kadının başarılı 
olması için 20’li yaşlarının çok erken olduğu 
yargısını ünlü oyuncu Kate Winslet’in Titanic’te 22 
yaşında başrol olarak; çekici olmanın geç yaşlarda 
zor olduğunu ise Penelope Cruz’un 40 yaşında 
dünyanın en seksi kadını seçilmesi örneğiyle kırı-
yor. Lancome reklam filmini ‘’olmak istediğin sen 
için hiçbir zaman çok erken ya da geç değildir’’ 
sözleriyle anlamlı bir biçimde sonlandırıyor. 

Global reklamlarıyla dikkat çekme-
sine alıştığımız Ford Trucks bu defa 
karşımıza Kadınlar Günü filmiyle çıktı. 
Alanya’da kamyon şoförlüğü yaparak 
geçimini sağlayan toplumun kalıpla-
rını adeta yıkan Hanımağa, hayat hi-
kayesiyle ve işindeki başarısıyla tüm 
hemcinslerine örnek olacak cinsten. 
Filmde ‘’Kadın aklına koyduğu her 
şeyi yapar, yeter ki istesin’’ mesajını 
veren Hanımağa, kadın olmak bir 
cinsiyet meselesi değildir diyor. 
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QNB Finansbank – Anladıkça anlaşırız

Nike – Bizi böyle bilin!

Gratis – Kadınlar olmasa dünya nasıl olurdu? 

Ecobella Home – Hiç kadınların yaşadığı zorlukları düşündünüz mü?

Opet – Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir

Birbirinden farklı yaşlarda ve hayat hikayesine sahip bir çok 
kadının yer aldığı reklam filminde kadınlar verdikleri mesajlar-
la, toplumdaki kadın algısının karşısında güçlü bir duruş sergi-
liyor. Kadınların ‘’inandığın şeyleri yapmak için süper güçlere 
ihtiyacın yok’’, ‘’kendi ayaklarının üzerinde durmayı bileceksin, 
geçinmek için kimsenin eline bakmayacaksın’’, ‘’ayağa kalmayı 
bildiğin sürece ne kadar düştüğünün bir önemi yok’’ gibi an-
lamlı mesajları toplumun tüm kadınlarına hitap eden cinsten.    

Alışılagelmiş toplum kalıplarını verdiği güçlü mesajlarla yıkan bir reklam filmi de 
geçtiğimiz yıl Nike’tan geldi. Toplumun kadınlara dayattığı narin, güzel, hassas, ses-
siz gibi kalıpları mecazi anlamlarla yeniden inşa eden film, kadınların sporun farklı 
dallarındaki güçlerini vurguluyor. ‘Narin elleriyle’ halter kaldıranından, ‘altını çok se-
veniyle’ madalya kazanana kadar bir çok farklı kadın karakterini bir arada kurgulayan 
film yayınlanmasının ardından  sosyal medyada da oldukça geniş yankı bulmuştu. 
Fonda Beyonce’un feminen şarkısı ‘’Who Run the World? Girls!’’ (Dünyayı kim yöneti-
yor? Kadınlar!)’ün seçildiği reklam filmi müziği ile de kendisini tamamlıyor. 

Güzellik ve kişisel bakım markası Gratis, geçtiğimiz yıl ya-
yınladığı reklam filmiyle kadınlar olmasaydı hayatın neye 
benzeyeceğini konu alan bir reklam filmi yayınladı. Mar-
ka esprili bir biçimde ele aldığı konuyu; yalnızca erkek-
lerden oluşan, renksiz, sıkıcı bir dünya olarak yorumladı. 
Tek çeşit ve kokusuz şampuanların olduğu, jölenin kiloyla 
satıldığı, matkapların ve tornavidaların bonus ürünleri 
oluşturduğu bu dünyaya bir erkeğin gözünden bakıldı. 

Çarpıcı ve sarsıcı bir reklam filmiyle Kadınlar Günü mesajını 
veren Ecobella Home, erkeklere ‘’Hayatınızda bir gün bile kadın 
olmanın ne demek olduğunu düşündünüz mü?’’ diye soruyor. 
Marka, annelikten sosyal hayata, işten gündelik yaşamına ka-
dınların çocuk bakımı, taciz, mobbing, şiddet gibi cinsiyetlerin-
den dolayı maruz kaldığı çok sayıda zorluğa empati kurulabil-
mesi için erkekleri yerleştiriyor. Müziği, içerdiği mesaj ve çarpıcı 
sahneleriyle hafızalara kazınan reklamlardan olmayı başarıyor.

İş hayatında kadınların özellikle ağır işlerde çalışması konusundaki 
ön yargıyı konu alan reklam filmi, erkek çalışanlarının iş esnasında 
yapılan yanlışlıklar için birbirlerini sürekli ‘’usta kızar’’ şeklinde ikaz 
etmeleriyle başlıyor. Sonrasında çimentodan restorana birbirin-
den farklı iş kollarında geçen bu diyaloglardaki ustalarının tama-
mının birer kadın olduğunu öğreniyoruz. Reklam ‘’Kadın elinin 
değdiği her şey güzelleşir, tıpkı Opet gibi. Biz her zaman kadınları-
mızın yanında, hayallerinin arkasındayız’’ mesajıyla son buluyor. 




