
Bu iş birliği, BM Kadın Birimi’nin Nesiller Boyu Eşitlik için Spor girişimi-
nin altı prensibi doğrultusunda kadınlara ve kız çocuklarına yönelik 
şiddetin önlenmesi, liderlik ve yönetim pozisyonlarında kadın 
sayısının artırılması, kadınların spora katılımı, spor alanında kadınlara 
yatırım, spor medyasının toplumsal cinsiyete duyarlı hale gelmesi ve 
erkeklerin ve oğlan çocuklarının sürece dahil edilmesi ile sporda ve 
spor yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi alanını 
destekleyecektir.

Yeni iş birliği, Fenerbahçe Spor Kulübü ile gerçekleştirilen daha 
önceki ortaklık kapsamında BM Kadın Birimi tarafından geliştirilen 
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Spor Kurumu Rehberi’ni hayata 
geçirmek üzere spor kulüpleri, federasyonlar ve yerel amatör spor 
organizasyonlarını da kapsayan spor ekosistemi için bir model 
oluşturulmasını içermektedir. Ayrıca iş birliğinin ilk aşamasında 
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün profesyonel branşları ile yapılan 
çalışmaları; kürek, atletizm, yüzme, masa tenisi ve boks olmak üzere 

beş amatör branşı kapsayacak şekilde genişletilmektedir. BM Kadın 
Birimi Türkiye Ofisi ve Fenerbahçe Spor Kulübü, 2018 yılından bu 
yana Tüpraş’ın desteğiyle BM Kadın Birimi’nin yürüttüğü HeForShe 
Hareketi kapsamında güçlerini birleştirmiştir. Tüpraş, HeForShe 
geçmiş Küresel Etki Şampiyonu ve Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nda 
Teknoloji ve İnovasyon Konusunda Eylem Koalisyonu liderlerinden 
biri olan Koç Holding’in önde gelen sanayi şirketlerinden biridir. Bu iş 
birliği, bütünsel bir analiz, kapasite geliştirme ve ölçülebilir eylemler 
çerçevesi aracılığıyla bir spor kulübünü daha kapsayıcı ve eşitlikçi 
hale getirmeyi amaçlayan, alanında ilk ve benzersiz bir girişimi temsil 
etmektedir. Bu benzersiz iş birliğinin amacı, Fenerbahçe Spor 
Kulübü’nün dünya çapında toplumsal cinsiyete duyarlı bir spor 
kulübü olarak örnek teşkil etmesini sağlamaktır. Bu bağlamda 
Fenerbahçe Spor Kulübü; kadınların güçlenmesini destekleyecek ve 
spor camiasında çeşitli girişimlere öncülük edecektir. İş birliğinin ilk 
aşamasının temel kazanımlarına buradan ulaşılabilir.

Hedef Gruplar : Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi, teknik 
personeli, sporcuları, çalışanları, iletişim ve medya 
temsilcileri; federasyonlar, spor kulüpleri, spor medyası, 
STK’lar, milli olimpiyat komitesi, milli Paralimpik komitesi de 
dahil olmak üzere spor ekosisteminin temsilcileri ve kamuoyu.  

12 ay (Ekim 2021- Ekim 2022)Proje Süresi     :  

Proje Bütçesi   : 685.000 Türk Lirası

Proje Ortakları: Fenerbahçe Spor Kulübü 

2021-2025 Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler 
arasında BM Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesine 
Katkı: Sonuç 1.2 – 2025’e kadar kadınların ve kız çocuklarının 
kaynaklara, fırsatlara ve haklara daha iyi ve eşit erişime sahip 
olması, şiddet ve ayrımcılık olmadan bir yaşam sürmesi.   

2022-2025 Birleşmiş Milletler  Kadın Birimi Küresel 
Stratejik Planına Katkı: Sonuç 3 - Erkeklerin ve oğlan 
çocuklarının katılımı dahil olumlu sosyal normlar

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (BM Kadın Birimi) Fenerbahçe Spor Kulübü ile yürüttüğü iş birliği, sporda ve spor yoluyla 
toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı, toplumsal cinsiyete dair kalıp yargıları ortadan kaldırmayı ve spor ekosistemindeki zararlı 
toplumsal normları dönüştürmeyi, sporda kadın ve kız çocukları için kapsayıcı ve güvenli bir ortam yaratmayı, erkeklerin ve 
oğlan çocuklarının BM Kadın Birimi’nin HeForShe Hareketini destekleyerek toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında aktif 
paydaşlar olmaları yönünde teşvik edilmelerini amaçlamaktadır.

TÜRKİYE’DE SPORDA VE SPOR YOLUYLA TOPLUMSAL 

CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI PROJESİ     



PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI:

 

www.heforshe.org/tr                          @heforsheturkiye

PROJE YÖNETİŞİMİ:
BM Kadın Birimi, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Tüpraş temsilcilerinden oluşan Yürütme Komitesi, faaliyetleri hayata geçirerek projenin 
uygulamasına katkı sağlamaktadır. BM Kadın Birimi, Yürütme Komitesi’nin Sekreterliğini üstlenmektedir.  

BM Kadın Birimi, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Spor Kurumu Rehberi aracılığıyla, Nesiller Boyu Eşitlik için Spor 
prensiplerinin beş amatör branşa genişletilerek uygulanması çalışmalarında Fenerbahçe Spor Kulübü’nü 
destekleyecektir.  

Fenerbahçe Spor Kulübü, toplumsal cinsiyete duyarlı bir spor kulübü olma yolunda yürüttüğü çalışmalarda 
yönetim, antrenörler, personel, teknik personel ve sporcular için kapsayıcı bir ortam yaratacak, kurum 
içinde ve dışında sporda ve spor yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğini savunacak, BM Kadın Birimi’nin 
girişimlerinde yer alarak ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Spor Kurumu Rehberi’ni uygulayarak ulusal ve 
uluslararası düzeyde spor ekosistemine örnek olacaktır. Ayrıca BM Kadın Birimi’nin HeForShe hareketini 
açıkça destekleyerek erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çabalara katılımını teşvik edecektir. 

Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde toplumsal cinsiyet  eşitliğinin güçlendirilmesine yönelik olarak kulübün liderlik, yönetim 
ve antrenör kadrosunda kadınların temsilinin ve yukarıda belirtilen beş amatör branşta kadın sporcuların katılımının 
artırılmasına yönelik stratejik bir yol haritası ve ilgili politika belgeleri geliştirilecektir. 

Sporda kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele konusunda kurumsal 
politika belgesi geliştirilecektir.  

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi” oluşturulacaktır.  

Yukarıda bahsi geçen beş amatör branşların sporcularına, teknik personeline ve çalışanlarına yönelik toplumsal cinsiyet 
farkındalığı, erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çabalara katılımı ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele 
konularında kapasite geliştirme eğitimleri gerçekleştirilecektir.   

Sporda toplumsal cinsiyete duyarlı habercilik konusunda medya ve iletişim profesyonellerinin becerileri geliştirilecektir.  

Erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çabalara katılımı ve kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi, zararlı sosyal 
normlara ve toplumsal cinsiyete dair kalıp yargılara meydan okunması ve sporda ve spor yoluyla kadınlara ve kız 
çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi için ülke çapında savunuculuk ve iletişim kampanyaları yürütülecektir.  

HeForShe, BM Kadın Birimi (UN Women) tarafından başlatılan, başta erkekler olmak üzere tüm bireyleri  toplumsal cinsiyet eşitliği için cesur, görünür ve ortak bir güç 
yaratmak adına kadınlarla dayanışma içinde olmaya davet eden küresel bir dayanışma hareketidir. Başlatıldığı 2014 tarihinden bu yana hareket kapsamında, dünya 
çapında 2 milyondan fazla birey toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklediğini beyan etmiştir. HeForShe, erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliği meseleleriyle bağ 
kurmalarını ve kadınların ve kız çocuklarının hem kendi yaşamlarında hem de topluluklarında daha yapısal düzeylerde karşılaştıkları küresel eşitsizliği sona erdirme 
yönünde oynayabilecekleri önemli rolü fark etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. HeForShe, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik olarak erkekleri ve oğlan 
çocuklarını kadın hakları konusunda ortaklar olarak tanıyan ve toplumsal cinsiyet eşitliğinden onların da fayda sağladıkları yolları tanıtan yenilikçi bir yaklaşım 
sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için www.heforshe.org/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

HeForShe Hakkında


