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Fenerbahçe Spor Kulübü 
İşbirliği:

Sporda ve Sporla Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği

HeForShe, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (BM Kadın Birimi 
- UN Women) öncülüğünde başlayan, başta erkekler ve 
oğlan çocukları olmak üzere tüm bireyleri toplumsal cinsiyet 
eşitliğini savunmaya çağıran küresel bir dayanışma hareketidir. 
2014 yılındaki başlangıcınden bugüne, dünya genelinde
2,2,1 milyon kişi HeForShe’ye destek verdi. Erkekleri ve oğlan çocuklarını 
kadınların güçlenmesi için bir müttefik olarak kabul eden HeForShe hareketi, 
toplumsal cinsiyet eşitliğine yenilikçi bir yaklaşım getirdi. 

TToplumsal cinsiyet eşitliği için kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesini 
sağlamada sporun gücüne inanan BM Kadın Birimi, 2018 yılında Fenerbahçe 
Spor Kulübü ile güçlerini birleştirdi. Dokuz farklı spor dalında faaliyet 
gösteren ve dünyanın her yerinden 25 milyon kişilik büyük bir taraftar 
topluluğuna sahip, Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden biri olan 
Fenerbahçe Spor Kulubü, Tüpraş’ın desteğiyle,  HeForShe hareketine dahil 
oldu.



Amacımız

Fenerbahçe Spor Kulübünün Yol Haritası:

Politika ve prosedürlerin dönüştürülmesi:
Fenerbahçe Spor Kulübü için hazırlanan toplumsal cinsiyet 
analizindeki tavsiyelere uygun olarak iç politikaların ve 
prosedürlerin gözden geçirilmesi;
Bir eylem planı oluşturulması ve uygulanması.

Sporda toplumsal cinsiyet eşitliği rehberi hazırlanması: 
Spor alanındaki ulusal ve uluslararası paydaşların katılımı ile 
sporda toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerinin belirlenmesi ve 
ilkelerin uygulama rehberinin oluşturulması;
İlkelerin ve uygulama rehberinin ulusal ve uluslararası 
düzeyde yaygınlaştırılması.

Savunuculuk ve iletişim faaliyetleri yürütülmesi:
Sporcular, antrenörler ve çalışanlar da dahil olmak üzere 
kurum içindeki paydaşların toplumsal cinsiyet eşitliği 
savunucuları ve rol modelleri olmasının desteklenmesi;
Sporda toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi için 
savunuculuk kampanyaları düzenlenmesi;
Sporda toplumsal cinsiyet kalıpyargılarına karşı savunuculuk 
faaliyetleri gerçekleştirilmesi.

Fenerbahçe, bu benzersiz işbirliği sayesinde, toplumsal cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı bir spor 
kulübü olmayı amaçlıyor. 
Kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığa sıfır tolerans yaklaşımı uygulanması;
Toplumsal cinsiyete duyarlı politika ve süreçlerin benimsenmesi;
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık arttırma eğitimlerinin kurumsallaştırılması;
Kadın ve kız çocuğu dostu stadyum uygulamalarının hayata geçirilmesi;
TToplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kamuoyu ve taraftarların harekete geçirilmesi gibi 
konularda diğer spor kulüplerine örnek olmak istiyor. 



Fenerbahçe Spor Kulübünün ve bağlı şirketlerinin toplumsal cinsiyet analizi

 Politika ve programların her aşamasında toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin dikkate alınması büyük önem taşır. Bu 
kapsamda, Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı şirketleri için spora katılım, liderlik, antrenörlük, toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddet ve medyada temsil edilmekten oluşan beş temel alanda toplumsal cinsiyet analizi yapıldı. Bu analiz 
temel alınarak Fenerbahçe’nin toplumsal cinsiyete duyarlı bir spor kulübü olması için bir yol haritası oluşturuldu.

Erkek ve kadın destekçilerin kapasitesinin geliştirilmesi ve harekete geçirilmeleri

  Fenerbahçe Spor Kulübünün farklı grupları için özel eğitimler düzenlendi: gönüllü personel için Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Eğitici Eğitimi; personel için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerleri; sporcular için Sporda Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Atölyeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğini kurum kültürü haline getirmek için çalışmaya gönüllü olan personel 
için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Değişim Liderleri Eğitimi.

Erkek egemen spor dallarına kız çocuklarının dahil edilmesi

  Fenerbahçe Spor Kulübü dokuz spor dalında faaliyet göstermektedir. 2019 yılına kadar Fenerbahçe Spor 
Okullarında futbol dışındaki tüm dallarda kız ve oğlan çocukları için programlar bulunmaktaydı.  2019 yılında ilk 
kez kız çocukları için bir futbol okulu açıldı. Fenerbahçe, kız ve oğlan çocuklarının kendi bünyesindeki tüm spor 
dallarına eşit olarak erişebilmelerine olanak sağlayarak futboldaki toplumsal cinsiyet kalıpyargılarına meydan 
okudu.

Savunuculuk 

 Fenerbahçe Futbol A Takımı iki sezondur formalarında HeForShe logosu taşıyor.
  Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018 yılındaki bir karşılaşmada HeforShe ile işbirliğini duyurmak ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğine dikkat çekmek için tarihinde ilk kez HeForShe’nin resmi marka kimliği olan magenta renginde rakamları 
olan formalar giydi.
 Fenerbahçe Spor Kulübü, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki kararlığını ifade etmek amacıyla “Birlikte Eşitiz” 
başlıklı bir manifesto yayınladı.
  Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı çıkmak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla 2019 
yılında gerçekleştirilen Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele için 16 Günlük Aktivizm Kampanyası kapsamında 
yürütülen iletişim kampanyasıyla basılı ve sosyal medyada 10 milyonu aşkın kişiye ulaşıldı. 
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