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ILO Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Denetimi (KTCD), toplumsal 
cinsiyet yaklaşımının kurumun tüm politika, hizmet ve 
işleyişine dâhil edilmesini sağlayan bir araçtır.

Toplumsal Cinsiyet Denetimi, kurum tarafından 
gerçekleştirilen tüm çalışmaların toplumsal cinsiyet 
perspektifinden analiz edilmesini ve mevcut durumun 
tespit edilmesini sağlar. Bu analiz süreci bir taraftan iyi 
uygulamaları ve güçlü yönleri görünür kılarken, bir taraftan 
da geliştirilmesi gereken yönlere dair atılacak adımların 
planlanmasını mümkün kılar.

“Denetim” tabiri yanlış anlaşılmamalıdır: Katılımcı 
Toplumsal Cinsiyet Denetimi, kuruluşun hizmetlerini 
ya da faaliyetlerini denetlemez. Toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin, kurum kültürünün bir parçası olması için, kurum 
bünyesinde durum tespiti yapılmasını, iyi uygulamaların 
belirlenmesini ve ileriye dönük adımların tüm çalışanlarla 
birlikte planlanmasını sağlar.  Bu süreçte, toplumsal cinsiyet 
perpsektifinin kurumsal politika, program ve hizmetlerde 
nasıl ana akım haline getirileceği adım adım belirlenir. 

ILO KATILIMCI 
TOPLUMSAL
CİNSİYET DENETİMİ: 
Çalışma Yaşamında Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğini Benimseyen 
Kurumların Geliştirilmesinde 
Güçlü Bir Araç

ILO Katılımcı Toplumsal Cinsiyet 
Denetimi, toplumsal cinsiyete duyarlı bir 
kurum kültürünün geliştirilmesi yolunda
katılımcı bir öğrenme sürecidir.



Hangi alanlar incelenir?

Bu yöntem ile farklı alanlarda
analiz yapılabilmektedir:

Dış boyut
 Pazarlama
 İletişim, imaj
 Ürünler ve ağlar
 Müşteri ve tedarikçilerle       

     ilişkiler

İç boyut
 İnsan kaynakları yönetimi
 Çalışma koşulları
 Kurumsal kültür
 Kaynak tahsisi
 Üretim yöntemleri

 

Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının kurum, birim ve birey 
düzeyinde ne derece benimsendiğini ve hayata geçirildiğini tespit 
etmek amacıyla, üç aşamalı bir süreç izlenir:

 Öncelikle, temel strateji 
belgeleri, araştırma ve yayınlar, 
eğitim materyalleri, yıllık 
rapor gibi önemli kurumsal 
dokümanlar incelenir.  

 İkinci aşamada, çalışanlarla 
bire bir görüşmeler ve 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
ana akımlaştırılmasına yönelik 
deneyimlerin paylaşıldığı bir 
çalıştay düzenlenir.

 Tüm bu süreçte ortaya çıkan 
sonuçlar baz alınarak, KTCD’nin 
yapıldığı kuruma sunulmak üzere 
içinde iyi uygulamalar, tavsiyeler 
ve temel bulguların yer aldığı 
mevcut durum raporu hazırlanır.  

Toplumsal Cinsiyet
Denetimi Nasıl Yapılır?

Bu sürecin etkin ve verimli olması için, öncelikle Katılımcı Toplumsal 
Cinsiyet Denetim sürecini kolaylaştıracak bir koordinatör atanır ve 
bu koordinatöre bağlı çalışacak bir ekip kurulur. Bu ekip, her bir 
birimden belirlenecek ‘toplumsal cinsiyet temas kişisi’ ile işbirliği 
içinde katılımcı toplumsal cinsiyet denetimini yapar.         

ILO Katılımcı
Toplumsal Cinsiyet
Denetimini Kim Yapar? 



KURULUŞLARA 
SAĞLAYACAĞI
YARARLAR

KURULUŞ

İç boyut
Kurumsal değişim

Personel bağlılığının artması, 
Daha iyi çalışma ortamı ve koşulları, 

Performansın artması
Etik ve sorumluluk (hesap verebilirlik)

Dış boyut
Stratejik inovasyon ve yönelim

Kalite ve verimlilik
İmaj ve görünürlük

BAŞARILI ÖRNEKLER
Toplumsal Cinsiyet Denetimi, ILO tarafından 2000’li yılların başında 
ilk kez geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Birleşmiş Milletler sisteminde 
buna benzer geliştirilen araçların ilk örneğidir. Daha sonra, bir çok ül-
kede başarılı bir şekilde uygulanarak, kurumların toplumsal cinsiyet 
yaklaşımını ana akım haline getirmelerinde katkı sağlamıştır. 

Bu çalışmalar sonucunda çeşitli kurumlarda örnekleri aşağıda verilen 
başarılı sonuçlar elde edilmiştir:

 Tüm projeler toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden incelendi 

 İş-yaşam dengesinin sağlanması için, uzaktan çalışma, esnek 
çalışma gibi uygulamalar yapıldı

 Personelin kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldı

 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için iletişim stratejisi 
hazırlandı

 Toplumsal Cinsiyet Denetiminde çıkan tavsiyeleri hayata 
geçirmek ve izlemek üzere Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekibi kuruldu
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