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Neler Ko uşa ağız? 

I. Neden bu oturum? 

II. Temel Kavramlar ve Araçlar 

III. Çevre ve Kimyasal Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet 

IV. BM Gündeminde ve Stockholm “özleş esi de Kimyasal Yönetimi ve Toplumsal 
Cinsiyet 

V. Cinsiyet Duyarlı KOK Yönetimi için Neler Yapabiliriz? 



 

 

Karşıdan iki kişi 
geliyor sanmıştım 
ama yanılmışım; 

sadece bir çiftçi 
ve karısıymış… 
   
   

  

 

(Bir Rus Atasözü) 

Giresun, 
Aydınlar 



Neden? 
√Nede  okur yazar ol aya ları  / ’ü ü kadı lar oluşturuyor? 

 

√Nede  kadı ları  iş gü ü e katılı  ora ı %30 larda iken erkekler için bu oran %70lerde 

 

√Nede  her  kadı da  iri şiddete aruz kalıyor? 

 

√Nede  TBMM’de 550 milletvekilinin sadece 81 ta esi kadı ? 

 

√Neden KOK’lar ile ilişkili sektörlerde çalışa ları  %75i erkek %25i kadı ? 

 

√Nede  erkekler ağla az? 

 



Tüm Çabalara Rağ e  

2015 BMKP İ sa i Geliş e Raporuna göre Türkiye 
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği sırala ası da 155 ülke 

arası da 71. ol uştur 

2016 Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet 
Uçurumu Raporuna göre Türkiye, 145 ülke arası da 130. 

ol uştur.  



Çünkü... 
  

 Kay akları  i siyetler arası eşit ol aya  ir şekilde dağıldığı ir dü yada yaşıyoruz... 



Cinsiyetimiz 

Kadı  Doğul az, Kadı  Olu ur  
Simon de Beauvoir, İki i Ci s 



Peki Ya Erkek  
olarak doğulur 
mu? 



Kadı  Ol ak/Erkek Ol ak 
 

Biyolojik Cinsiyet 

 Dişi/Erkek 

 Doğal/Doğulur 
 Evrensel 

 Değişmez 

  

Toplumsal Cinsiyet 

 Kadın/Erkek 

 Toplumsal/Öğrenilir 
 Toplumdan topluma ve 
kültürden kültüre değişir 

 Dinamik zaman içinde 
değişir 



Doğ ada , Be ekke , İsi le dirirke , 
Çocukken... 

Kadın 

 “Sessizlik oldu, kız doğdu galiba” 

 Pembe giyisiler, pembe odalar 

 “Prensesim” 

 Duygu, Sevgi, Nazlı, Gül... 

 Evde evcilik oynamak 

  

 

  

 

 

Erkek 

 “Erkek adamın erkek çocuğu olur” 

 Mavi giyisiler, mavi odalar 

 “Aslanım” 

 Mert, Yiğit, Hakan, Şahin... 

 Sokakta top oynamak 

  

  

 

 



Nerede  Öğre iyoruz? 

 Aile 

 Okul 

 Medya 

 ?????? 



Toplumsal cinsiyet 
•Kültürel ve sosyal olarak elirle e  i siyet rolleri e karşılık gelir.  
•Bu roller davra ış kalıpları ı, soru lulukları, paylaşı  düze leri i, kay aklara ve 
ayrı alıklara erişi i izi elirler. 

•Kadı lara ve erkeklere atfedile  itelikler, o lar içi  ö görül üş kalıp tipler, yal ız a 
farklı değildir, ay ı za a da değer yargıları içerir. 

  





 
Rolleri Anlamak için Toplumsal Cinsiyet Gözlüğü İle Bakmak 
 

 Kadı lar ve erkekler farklı hayatlar yaşarlar/hayatı farklı yaşarlar. Farklı de eyi leri, ihtiyaçları ve 
ö elikleri vardır. 

 

 Tü  kadı ları  ve tü  erkekleri  ihtiyaçları ay ı değildir. 
 

 Kadı lara ve erkeklere atfedile  itelikler, o lar içi  ö görül üş kalıp tipler, yal ız a farklı değildir, 
ay ı za a da değer yargıları içerir. 

  

 Ci siyetler arası farklılıklar toplu sal ve eko o ik eşitsizliğe  se ep ol aktadır 

 

 Eşitsizlik üreti  ve ye ide  üreti  faaliyetleri ile ilişkilidir.  
  



Toplumsal cinsiyet ilişkileri i daha iyi 
anlamak için bir kaç temel kavram 



Toplumsal 
Cinsiyet  

  

  

 Kadı lar ve erkekler içi  toplu  
tarafı da  uygu  görüle  ve 
toplu sal olarak i şa edile  roller, 
davra ışlar, eyle ler ve itelikler 
a la ı a gelir.  
  



Toplu sal Ci siyet Eşitliği 
 Kaynaklara 

 Haklara 

 Hizmetlere 

  

Erişime İlişkindir  
Adil ve Hakkaniyetli sonuçlar içindir 

  



Eşitlik , Ay ılık  Değildir  



Cinsiyete Dayalı İş 
Bölümü 

 Kadı ları  ve erkekleri  e 
yap ası veya eleri yapa ile eği 
hakkı da toplu da yaratıl ış ola  
fikirlere ve değerlere daya arak 
oluşa  iş ölü üdür.  
 Ci siyetler arası eşitsizliği  e  
ö e li kay ağıdır.  
  



Kadınlar Ne Yapar? Erkekler Ne Yapar? 
 

 Kadı  E eği: Ev içi de; yapıldığı da değil 
yapıl adığı da görü ür; gıda üreti i i  %70i i 
gerçekleştirir, Pazar parası  çeyiz parası  içi dir, kayıt 
dışı eko o i i  el ke iğidir 

 

 Erkek e eği: Evi  dışı dadır, kayıtlı eko o i i  el 
ke iğidir, karar ver e eka iz aları dadır. 

 



Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı ı  
Anapolitikalar Dahil Etme/A aakı laştır a 

Toplu sal i siyet akış açısı ı  

 

 politika geliştir e, uygula a ve değerle dir e süre i i  her ir 
aşa ası a ve her ir düzeyi e 

 eşitliğe yö elik ir strateji olarak  
 

dahil edilmesi... 

  



A aakı laştır a 

 Ci siyete göre ayrıştırıl ış veri 
toplama 

 Analiz etme 

 Planlama 

 Kaynak yaratma 

 Uygulama 

 Performans göstergeleri 
geliştir e 

 İzle e/değerle dir e  
  

Yasal düzenlemeler, politika ve progra ları 
da kapsamak üzere, planlanan herhangi bir 

faaliyetin kadı lar ve erkekler açısı da  

doğuracağı so uçları  belirlenmesi ve 

değerle diril esi sürecidir. Kadı ları  ve 

erkeklerin sorun ve deneyimlerinin, 

ekonomik, politik ve sosyal tüm alanlardaki 

politika ve progra ları  tasarla ası, 
uygula ası ve izlenmesi aşa aları ı  

bütüncül bir boyutu haline getirilmesini, 

böylece her iki cinsin eşit fayda sağla ası ı 
ve eşitsizliği  ortadan kaldırıl ası ı 
amaçlayan bir stratejidir. Nihai amaç, 

toplumsal cinsiyet eşitliği i sağla aktır.” 

(1997, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey) 



Toplumsal Cinsiyet Analizi 

1. Kim ne yapar? 

2. Kim neye sahip ? 

3. Kim neye ihtiyaç duyar? 

4. Kim neye karar verir? 

5. Kim neye ulaşabiliyor? 

6. Nasıl? 



Çevre Ala ı da ve Kimyasal Yönetiminde Çalışa lar olarak Toplumsal 
Cinsiyet Konusuna İlişki  Olarak… 
 

• Toplumsal cinsiyetin, fırsatları ızı, kay aklara erişi imizi ve 
ihtiyaçları ızı şekille dirdiği i  farkı da olalı . 

 

• Politikaları , uygula aları  ve tedbirlerin, kadı  ve erkekleri 
farklı şekillerde etkilediği i bilelim ve bildirelim.  

 

• Plan ve politikaları ızı yaparken bu hususu dikkate alalı . 



Kadı  ve Çevre/Kimyasal Yönetiminde Üç 
Başlık 
 
 i. Çevreyi ve ki sayalları  kulla ı ı ı etkileyenler olarak kadı lar, 
 ii. Çevreden ve kimyasallardan etkilenenler olarak kadı lar, 
 iii. Çevre ile ilgili politikaları  oluşturul ası ve karar alma süreçlerinde kadı ları  
eksik temsili. 



Toplumsal Ci siyet Duyarlı Kamu Hizmet 

1. Ci siyete göre ayrıştırıl ış veri görü ür kıl ak  toplar 

2. Ci siyetler arası iş ölü ü ü  karar al a eka iz aları a ya sı ası da  
ha erdardır, politika yaparke , progra  geliştirirke  u u göz ö ü de ulu durur. 

3. Kay aklara erişi  ve ko trolü de kadı lar ve erkekler ha gi fırsatlara/e gellere 
sahip, bilir. 

4. Kadı ları  ve erkekleri  farklı ihtiyaçları, ö elikleri ve güçlü ya ları olduğu u göz 
ö ü de ulu durarak pla ları ı ve uygula aları ı yapar.  

5. Hiz etlere erişi de eşitliği  ö ü deki e gelleri toplu sal, eko o ik vs.  a la aya 
çalışır 

6. Bu e gelleri ortada kaldır aya yö elik stratejiler ve politikalar geliştirir 

 



Stockholm “özleş esi ve Toplumsal Cinsiyet 

1. “oru u Ta ı larke  

2. “oru u  Tarafları ı Belirlerke  

3. Çözüm stratejilerimizi Kurarken 

4. Faaliyetlerimizi Planlarken 

 



Stockholm “özleş esi de Kadı lar ve Toplumsal Cinsiyet  

  

  

Giriş ….Başta geliş ekte olan ülkelerde olmak üzere, kalı ı organik 
kirleticilere maruz kalmalardan kaynaklanan sağlık soru ları ı , 
özellikle kadı lar üzerindeki ve onlar ara ılığıyla gelecek nesiller 
üzerindeki olumsuz etkilerinin bilincinde olarak  
 

Madde 7: Uygulama Pla ları 2. Taraflar, uygulama pla ları ı  geliştiril esi, yürütülmesi ve 
güncellenmesini kolaylaştır ak a a ıyla, gerektiği de doğruda  
doğruya veya küresel, bölgesel ve alt bölgesel örgütler 
ara ılığıyla iş irliği yapacak ve kadı  örgütleri ve çocuk sağlığıyla 
ilgili gruplar dahil kendi ulusal paydaşları a da ışa aktır.  
 

Madde 10: Kamuoyunun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve 
eğiti i  

1. Her bir Taraf, kendi ola akları çerçevesinde şu ları teşvik 
edecek ve kolaylaştıra aktır: …… 

(c) Özellikle kadı lar, çocuklar ve en az eğiti li kesimler için kalı ı 
organik kirleticiler; ve ay ı zamanda u ları  sağlık; ve çevre 
üzerindeki etkileri ile alternatifleri hakkı da eğitsel progra ları  
ve kamuoyu bilinçlendirme progra ları ı  geliştiril esi ve 
uygula ası;  
 



BRS Toplumsal Cinsiyet Eylem pla ı  
2016-2017 
  

 Basel (Tehlikeli Atıkları  “ı ır Aşırı Taşı ası ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişki ), Rotterdam (Bazı Tehlikeli 

Kimyasallar ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair) ve Stockholm 
“özleş eleri i  Ortak “ekretaryası altı da 2012 Yılı da Toplumsal Cinsiyet Görev 
Gücü kuruldu 

 1. BRS “ekretaryası da toplumsal cinsiyet eşitliği i sağla ak 

 2. Ortaklar ile planlanan faaliyetlerde toplumsal cinsiyet a aakı laştır ası 



1. BRS “ekretaryası da toplumsal 
cinsiyet eşitliği i sağla ak 
 

 A. Sekretaryada toplumsal cinsiyete göre ayrıştırıl ış veri tutmak 

 B. BRS çalışa ları arası da toplumsal cinsiyet bilgisi ve eylem pla ı ı  yaygı laş as ı 
sağla ak 

 C. Toplumsal cinsiyet konusunda eğiti ler vermek 

 D. Insan kay akları da toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşı  

 E. Sekretarya personel politikası 
 F. Standart Operasyon uygula aları da cinsiyet eşitliği i gözeten uygula aları teşvik etmek 

 G. raporlama ve izleme süreçleirne de toplumsal cinsiyeti a aakı laştır ak 



2. Ortaklar ile planlanan faaliyetlerde 
toplumsal cinsiyet a aakı laştır ası 
  

 A. Proje ve programlarda toplumsal cinsiyete göre ayrıştırıl ış veri tutmak 

 B. “ekretarya ı  proje ve progra ları ı  toplumsal cinsiyet ileşe leir i görünür 
kıl ak 

 C. Farkı dalık yaratmak  

 D. Pilot projeler ara ılığı ile kapasite oluştur ak  

 E. Diğer ortaklar ile toplumsal cinsiyet ko uları da iş irliği yapmak 

 F. İlgili Konferans ve alt komite topla tıları da a aakı laştır a 

 G. Raporlama ve izleme süreçleirne de toplumsal cinsiyeti a aakı laştır ak 



Ulusal Eylem/Uygulama Pla ları da 
Toplumsal Cinsiyet A aakı laştır ası  

1.  Veri Toplama 

2. Veri 
Analizi 

ve 
Ta ı 

3.  
Fırsatla
rı  ve 

Öncelik
lerin 

Belirle
nmesi 

4. 
Bütçel
eme 

5. 
Poltika 
ve Yasal 
Çerçeve 
Oluştur

ma 



Kalı ı Organik Kirleticilere İlişki  Stockholm “özleş esi 
Ulusal Uygulama Pla ı (UUP) (Taslak; Şu at 2014)  

  

   

Made 10  1   

a  Karar vericiler arası daki ili çliliği  arttırıl ası 
  

b  KOK'larla ilgili tüm bilgilerin kamuya sağla ası 
  

c  Kadı lar, çocuklar ve toplumun en az eğiti li  
kesimleri için eğitsel programlar geliştiril esi ve 

yürütülmesi   

d  KOK'larla ilgili konularda kamuoyu katılı ı 
  

e  İşçiler, ili  ada ları, eğiti iler, tek ik ve idari 
perso eli  eğiti i   
 

f  Eğitsel malzemelerin geliştiril esi ve değiş-

tokuşu  

 



Kalı ı Organik Kirleticilere Maruziyet Açısı da  Türkiye’deki 
Sektörel İstihda a Göre Cinsiyet Analizi 
• Çalış a ve Sosyal Güvenlik Baka lığı, Aile ve Sosyal Politikalar Baka lığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka lığı’ a 
konuya yönelik anket soruları gönderilerek sektörel istihdam ve KOKlara maruziyet değerle di esi yapıl ıştır.  

•Toplam sigortalı çalışa  sayısı (2011) 11.030.939 olup bunun %75’i i  erkek, % 5’i i  ise kadı  çalışa  sayısı a 
işaret ettiği gözle le iştir.  

 Sektör Erkek (%) Kadı  %  

Kimyasal Ürünlerin İ alatı 0.73 0.65 

Tekstil Ürünleri İ alatı 3.33 4.32 

Giyim Eşyaları İ alatı 2.68 7.14 

Kağıt ve Kağıt Ürünleri İ alatı 0.38 0.28 

Kauçuk ve Plastik Ürünleri İ alatı 1.61 0.99 

Ana Metal Sanayi 1.76 0.44 

Motorlu Kara taşıtı ve romörk i alatı 1.03 0.46 

Atık Maddelerin Değerle diril esi 0.56 0.19 



Türkiye’de Kadı ları  ve Erkeklerin 
İstihda a Katılı ı 



Kadı  ve Çevre Politika Dokü a ı 2008 
• Çevre ve Orman Baka lığı’ a hazırla a  AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (2007–
2023) belgesinin Ulusal Çevre Stratejisi’ i  gerçekleştiril esi ile Türkiye, bugünkü ve 
gelecek kuşakları  temel gereksinimlerinin sağla dığı, yaşa  kalitesinin artırıldığı, 
biyolojik çeşitliliği  koru duğu, doğal kay akları  sürdürülebilir kalkı a yaklaşı ıyla 
akıl ı yö etildiği, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşa a hakkı ı gözeten bir ülke 
ola aktır.   vizyonunu esas alır 

• Der ki…”Söz konusu vizyonun hayata geçirilebilmesi için, kadı lara yönelik eşitlikçi 
bir katılı  hakkı ı  su ul ası ı  gerekliliği ortadadır.” 

•Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Pla ı 2008-2013 için girdi olarak 
kulla ıl ıştır. 



Hedef 4 : Başta kırsal kesim kadı ı olmak üzere kadı lar kırsal ve kentsel olumsuz 
çevre koşulları a karşı korunacak, güçlendirilecek ve kadı ları  yaşa  sta dartları 
yükseltilecektir. 

 
   
Stratejiler Sorumlu Kurum-Kuruluşlar İş irliği Kurum ve Kuruluşları 

4.1. Tarı sal alan ve seralarda 
çalışa  kadı ları , 
kulla ıla  kimyasallardan olumsuz 
etkilenmelerini 
önleyici ve koruyucu çalış alar 
yapıl ası 
 

Tarı  ve Köyişleri (2008 yılı daki ismi ile) 
Baka lığı, “ağlık Baka lığı 
 

Çevre ve Orman Baka lığı, 
Meslek Kuruluşları, STK lar 
 



Teşekkürler 
  

Zeliha Ü aldı 
zeliha.unaldi@one.un.org 


