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COVID-19, Kadınlar, Kız Çocukları ve Spor

Giriş

Geçtiğimiz yıl boyunca, sporun farklı alanlarında 
kadınlar benzeri görülmemiş derecede dikkat çekmiştir. 
FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Kriket T20 Dünya Kupası 
gibi spor etkinliklerine katılımın rekor düzeyde olması 
ve Tokyo Olimpiyat Oyunlarının toplumsal cinsiyet 
eşitliği sağlayacağına yönelik beklentiler; kadınların 
spora katılımı ve sporda liderliği, eşit ücret, koruyucu 
politikalar, medyada temsil edilme ve kız çocuklarının 
spora katılımının teşvik edilmesi gibi konularda 
farkındalığı ve birlikte eyleme geçme kapasitesini 
arttırdı. Ancak, COVID-19 salgınıyla birlikte spor 
dünyasında etkinliklerin iptal edildiği ya da ertelendiği, 
okulların  uzaktan eğitim sistemine geçildiği   ve birçok 
bireyin evde daha fazla vakit geçirmek durumunda 
kaldığı şu günlerde kadınların spor alanında elde 
etmiş olduğu bu ivme kaybedilebilir. Bu bağlamda; 
hükümetler, spor kuruluşları, sponsorlar, sivil toplum, 
sporcular, medya kuruluşları ve Birleşmiş Milletler 
(BM) kuruluşları kadınları ve kız çocuklarını merkeze 
almalı, müdahale ve iyileştirme planlarını hazırlarken 
kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurmalıdır. Aksi takdirde, hem profesyonel 
hem de amatör sporlarda kadınlar ve erkekler, kız 

çocukları ve oğlan çocukları arasındaki uçurum daha 
da derinleşebilir. 

COVID-19’un etkileri hayatın her alanında var olan 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadınlar ve 
kız çocukları tarafından daha fazla hissedilmektedir .  
Bu durum spor için de geçerli. Elinizdeki bu politika 
özeti 2020 yılının Mart ayında BM Kadın Birimi (UN 
Women) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 
başlatılan ‘Nesiller Boyu Eşitlik için Spor’   insiyatifi 
çerçevesinde elde edilen bilgiler ışığında hazırlanmıştır. 
Politika özeti, COVID-19’un spor açısından kadınlar 
ve kız çocukları üzerindeki etkilerini beş farklı alanda 
incelemektedir: Liderlik, Toplumsal Cinsiyete Dayalı 
Şiddet, Ekonomik Fırsatlar, Medya Katılımı ve Medyada 
Temsil Edilme, Kız Çocuklarının Spora Katılımı. Bu 
belge, spor ekosisteminde yer alan farklı aktörlere 
temel tavsiyeler sunmaktadır. Bu tavsiyeler, krizin 
kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkisini azaltmanın 
ötesine geçerek kadınlar ve kız çocukları için sporda 
ve spor yoluyla daha iyi bir gelecek inşa edilmesine 
rehber olacaktır.  

Fotoğraf: pcruciatti / Shutterstock.com



2

   1. Sporda Kadın Liderliği

Pek çok farklı alanda olduğu gibi spor kuruluşlarındaki 

liderlik konumlarında da kadınlar tarih boyunca 

yeterince temsil edilmemiş ve sektördeki karar alma 

mekanizmalarının dışında kalmışlardır. Bu durumun bir 

sonucu olarak COVID-19’un spor üzerindeki mevcut 

etkisini ölçme ve krizden çıkmak için plan yapma sürecinde 

erkeklere kıyasla çok daha az sayıda kadın yer almaktadır. 

Bu da kadınların ve kız çocuklarının arka planda kalmasına 

sebep olabilir. 

Birleşmiş Milletler tarafından da belirtildiği üzere 

“Ekonomik planlama ve acil durum müdahaleleri de dahil 

olmak üzere tüm sektörel veriler, kadınlara danışılmadan 

hazırlanan ya da karar alma sürecinde kadınların yer 

almadığı politikaların daha etkisiz olduğunu ve hatta kimi 

zaman zarara yol açabildiğini göstermektedir.”  Bu nedenle 

kadınların ve kız çocuklarının sesine kulak verilmediği, 

çözüm üretimine aktif katılımları sağlanmadığı sürece 

kadınların deneyim ve bakış açıları da kararlara dahil 

edilmeyecek, özel ihtiyaçları dikkate alınmayacaktır. Spor 

alanında, kadınların karar alma süreçlerine katılımının 

toplumsal cinsiyete daha duyarlı politikaların üretilmesini 

sağladığı kanıtlanmıştır. 

  

  2. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Spor

BM Kadın Birimi tarafından hazırlanan “COVID-19 Bağlamında 

Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Son Verilmesi   

”  başlıklı politika özeti kadınlara ve kız çocuklarına yönelik 

şiddet vakalarının, özellikle de ev içi şiddetin gittikçe arttığına 

ve bu durumun bilhassa karantina tedbirleri çerçevesinde 

daha da katlandığına dikkat çekmektedir. Spor ve fiziksel 

aktiviteye katılan pek çok kadın ve kız çocuğu şiddetle 

mücadelede ihtiyaç duydukları desteği takım arkadaşları 

ve antrenörlerinden almaktadır. Örneğin, BM Kadın Birimi 

ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yürütülen 

“Her Zafer Bir Yenisine Götürür” gibi bazı ‘Kalkınma için 

Spor’ programlarında kız çocuklarının ev içi şiddete maruz 

bırakıldıklarında ya da şahit olduklarında akranlarına, 

antrenörlerine ya da yaşam becerilerini geliştiren diğer 

mentorlara başvurduğu bilinmektedir. 

Dünyanın yarısından fazlası sokağa çıkma kısıtı ile evlerinde 

kalmışken pek çok kadın ve kız çocuğu karantinada 

gerilimin kolaylıkla tırmanabildiği ve şiddetin patlak 

verebildiği evlerinde günde 24 saat, haftada 7 gün vakit 

geçirmek zorunda kalmaktadır. Bu durumdan kurtulmak 

için gidebilecekleri hiçbir yer bulunmamaktadır. Pek çoğu 

savunmasız bir konumda olan kadınlar ve kız çocukları, 

internete erişimleri dahi olmadan, arkadaşlarından ve 

güvendikleri yetişkinlerden tamamıyla kopuk bir şekilde 

yaşamlarını sürdürmektedir. Ebola salgını vb. krizlerde de 

olduğu gibi cinsel şiddet ve zorla evlilik vakalarının artması 

nedeniyle istenmeyen gebelik oranları da artmaktadır. 

Evden dışarı çıkmak ve sosyal faaliyetlerde bulunmak yeniden 

güvenli olduğunda kadınların ve kız çocuklarının evde 

kaldıkları süreçte  deneyimledikleri travmalar sebebiyle spor 

faaliyetlerine tekrar dönememe riskleri mevcuttur. Kadınların 

ve kız çocuklarının artan sosyal izolasyon ve ekonomik 

zorluklarla karşı karşıya kaldıkları durumlarda cinsel istismar 

ve tacize maruz bırakılma ihtimali de artış göstermektedir. Bu, 

sporla ilgili ortamlarda da gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla 

COVID-19 krizi boyunca ve spor dünyasının yeniden faaliyete 

geçmesinden sonra spor kuruluşlarında geçerli olan koruma 

politikalarının yeniden gözden geçirilerek güçlendirilmesi 

büyük önem arz etmektedir. Spor dünyası ayrıca, toplumsal 

cinsiyete dayalı şiddet olaylarını azaltma üzerine farkındalığı 

arttırmak için sahip olduğu etkidenve farklı odaklara erişim 

imkanından da yararlanabilir. 

   



3

  
3. COVID-19’un Spor Alanındaki Kadınlar Üzerindeki Ekonomik Etkileri 

Her ne kadar kadınların spor faaliyetlerinde yer almalarına 
yönelik olarak yıllardır süregelen ve 2019’da zirve yapan bir 
destek hareketi olsa da COVID-19 salgını nedeniyle ortaya 
çıkan ekonomik kriz ortamında sporda toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin muhafaza edilip edilemeyeceği hususunda bir 
belirsizlik söz konusudur.  Spor ekosistemini ayakta tutan 
gelirlerin azaldığı şu dönemde; spor kulüpleri, takımlar ve 
diğer kuruluşlar mevcut kaynakları “geleneksel” sporların, 
yani erkeklerin ağırlıklı olarak yer aldığı sporların, 
geliştirilmesine ayırabilir. İzleyicilerin, medyada yer alma, 
sponsorluk vb. sebeplerle “geleneksel” spor türlerine 
yatırım yapmanın daha kârlı olacağına dair argümanları 
karar alma süreçlerinde etkili olabilir. Bu durum kadın 
sporcuların daha riskli sözleşmelere imza atmalarına, daha 
riskli antrenman koşullarına maruz kalmalarına, kadınlardan 
oluşan takımların ve kadın liglerinin kaldırılmasına yol 
açabilir. Maaş kesintileri, sözleşmelerin feshedilmesi ve 
kulüplerin kapanması kriz öncesinde de kadın sporcuların 
karşılaştığı durumlardı. Ayrıca, evde izolasyon sebebiyle 
spor dünyasında çalışan sayısının azalması nedeniyle 
kadın profesyoneller ile kadın destek personeli de işlerini 
yitirme riski ile karşı karşıyadır.

FIFPRO 2017 Evrensel İstihdam Raporu’na  göre kadın 
futbolcuların yalnızca %18’i FIFA düzenlemelerine 
uygun olarak profesyonel bir şekilde mesleklerini icra 
edebilmektedir; başka bir deyişle, yazılı bir sözleşmeye 

tabi olarak çalışmaktadır ve yürütmekte oldukları spor 
faaliyetlerinden kazandıkları gelir, giderlerinden daha 
fazladır. Raporda, imzalanan çoğu sözleşmenin süresinin 
12 ayı geçmediği ve kadın sporcuların neredeyse yarısının 
herhangi bir sözleşme olmadan çalıştıkları belirtilmektedir. 
Bu, şu anlama gelmektedir: Her ne kadar spor 
kuruluşlarının nakit transferi için bir acil durum planı olsa 
da kurumsal transfer mekanizmalarının yokluğu sebebiyle 
kadın profesyoneller bu planlardan faydalanamayabilirler. 
Benzer şekilde; sözleşme yapılmaması nedeniyle pek çok 
sporcu hükümetlerce işsizlere sunulan sosyal koruma 
yardımlarından ya da sendikanın sunduğu desteklerden 
yararlanamamaktadır.  

‘Kalkınma için Spor’ programları üzerinde de krizin 
olumsuz etkileri hissedilmektedir. Kuruluşlar kendilerine 
sunulan fonların ertelendiğini, askıya alındığını ya da 
kamu ve özel sektördeki destek sağlayan kesimlerce 
yeniden yapılandırıldığını belirtmektedir. Sosyal mesafe 
tedbirleri çocuk ve ergenlere yönelik spor faaliyetlerini 
kesintiye uğratmakta, bu sektörde çalışan pek çok kişi 
maaşlarını alamamaktadır. ‘Kalkınma için Spor’ kuruluşları 
bünyesindeki koçlar, antrenörler ve mentorlar arasında 
kadınlar halen yeterince temsil edilmemektedir. Üstelik bu 
kuruluşlar personel azaltma yoluna gittiklerinde ilk olarak 
kadınlar işten çıkarılma riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

  

4. Kadınların Medyada Temsil Edilmesi

COVID-19’dan önce kadınlar spor medyasında çok az temsil 
edilmekteydi. 2018 Associated Press Spor Editörleri Irk ve 
Toplumsal Cinsiyet Karnesi’ne  göre, spor editörlerinin 
%90’ı ve spor muhabirlerinin %88’i erkeklerden 
oluşmaktadır. COVID-19’la birlikte şampiyonaların, 
büyük liglerin ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarının 
da ertelenmesi sebebiyle spor medyasında çalışan 
profesyoneller işlerini kaybetme veya sözleşmelerinin 
askıya alınması riski ile karşı karşıyadır. Bir diğer konu da 
ağırlıklı olarak kadınların yaptığı sporlarının medyada daha 
az yer almasıdır. UNESCO’ya göre, tüm spor katılımcılarının 
%40’ı kadın olmasına rağmen kadınların gerçekleştirdiği 
spor faaliyetleri medyadaki sporla ilgili toplam yayınların 
yalnızca %4’ünü oluşturmaktadır.   

Karantina dönemi sona erdiğinde ve spor etkinlikleri 
kaldığı yerden devam ettiğinde yoğun bir spor gündemi 
oluşacağı için bazı kadın spor etkinlikleri erkek spor 
etkinlikleri ile çakışabilir. Bu durum izleyici ve medyanın 
ilgisini çekme hususunda bir rekabete yol açabilir. Bu 
bağlamda, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin Olimpiyat 
Oyunlarında yapmış olduğu gibi toplumsal cinsiyet 
açısından dengeli bir programın  ayarlanması önem arz 
etmektedir.

Son birkaç yıldır, markalar arasında kadın sporculara 
sponsor olma ve reklamlar yoluyla toplumsal cinsiyet 
eşitliği mesajları verme konusunda olumlu bir eğilim 
görülmekteydi. Buna rağmen 2019 yılı itibarıyla küresel 
ölçekte elde edilen sponsorluk gelirlerinin yalnızca 
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%7’si kadın sporculara aktarılmıştır. COVID-19 krizinden 
sponsorlar da ağır bir şekilde etkilenmiştir. Spor dünyası 
bu olumsuz etkinin yaralarını sararken kısıtlı kaynaklarını 
halihazırda iyi bildikleri alanlara yatırmak isteyebilir. 
Bu senaryoya göre kadınların sponsor bulma imkanları 

tamamen ortadan kalkabilir. Öte yandan, kadınların 
güçlenmesi için a yatırım yapmaya devam etmenin değerinin 
bilindiği veözellikle spor reklamcılığındatoplumsal cinsiyet 
hassasiyetlerinin gözetildiği portfolyoların yeniden 
oluşturulabilme fırsatı mevcuttur. 

Fotoğraf: Marta Vieira Da Silva, altı kez yılın FIFA Dünya oyuncusu seçildi, UN Women İyi Niyet Elçisi ve Birleşmiş Milletler SKA Savunucusu 
© Fotoğraf için Marta’nın izni alınmıştır.
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  5. Kız Çocuklarının Spor Etkinliklerine Katılımı 

COVID-19 salgınıyla birlikte  ‘’Gelişim için Spor’    programları 
ve beden eğitimi dersleri iptal edilmekte, askıya alınmakta 
ya da yeniden tasarlanmaktadır. Kız çocuklarına yönelik 
gerçekleşen ve çok az sayıda olan bu programlar, 
sporcuları evlerine ve sıklıkla da riskli ortamlara yollamak 
durumunda kalmıştır. 

Fiziksel aktivitenin olmayışı, sosyal izolasyon ve ailelerin 
kötüleşen maddi durumları; stres, anksiyete, yalnızlık ve 
depresyon düzeylerinde artışa neden olabilmektedir. Bu 
durum ailelerin ruh sağlığı  ve refahını tehlikeye atmaktadır. 
Bu koşullar altında oldukça fazla sayıda kız çocuğu fiziksel 
ve cinsel şiddet, istenmeyen hamilelik ve çocuk yaşta 
evlilik riski ile karşı karşıyadır.  Çok sayıda kız çocuğu spor 
sivil toplum kuruluşları ve okullarının sundukları akranlar 
arası öğrenme, profesyonel koçluk ve mentorluk eğitimleri 
gibi olanaklardan yoksun kalmaktadır. Bu hizmetlerin bazı 
kız çocukları açısından ev içi şiddet, artan bakım yükü ve 
ekonomik yönden ayakta kalma zorunluluğu gibi güçlükler 
karşısında güvenli sayabildikleri yegâne ortamı sunduğu 
bilinmektedir. Okulların kapanması akademik öğrenmenin 
gerçekleştirildiği yerlerin kapatılmasının ötesinde bir 
anlam ifade etmektedir. Nitelikli bir beden eğitimi  
müfredatı, öğrencilerin yaşamlarındaki hassas geçiş 
dönemlerini yönetebilmeleri ve bireysel dayanıklılıklarını 
arttırabilmeleri için gerekli fiziksel, sosyal ve duygusal 
becerileri geliştirmelerine imkân sağlamaktadır. 

Bazı projeler ve okullar, internet üzerinden çocuk ve 
ergenlerin beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımlarını 

sağlamaktadır. Ancak tüm okulların bunu gerçekleştirmek 
için gerekli kapasiteye sahip olduğunu söylemek mümkün 
değildir. Ayrıca katılımcıların hepsinin internete erişimi 
de yoktur. İnternet üzerinden beden eğitimi ve spor 
faaliyetleri gerçekleştirilse dahi özellikle ev işi ve bakım 
yükü altında olan kadınlar ve kız çocukları bu faaliyetlere 
katılamamaktadır. 

Sosyal izolasyon önlemleri kaldırıldığında pek çok kız 
çocuğunun spor faaliyetlerine geri dönmesi mümkün 
olmayacaktır. Geleneksel roller yerleşmiş olacak, 
kadınların ve kız çocuklarının ailelerin refahı ve hatta 
hayatta kalması için üstlendikleri ekonomik sorumluluk ile 
bakım görevleri karşısında spor yapmaları bir ‘lüks’ olarak 
görülecektir. Ayrıca ailelerin ve öğretmenlerin çocuk ve 
ergenlerin okuldan ayrı kaldıkları zamanı telafi edebilmek 
adına birtakım endişeler gütmeleri beklenmektedir. 
Spor ve beden eğitimi dersleri bu bağlamda bir öncelik 
olmayabilir. Tüm bu engellerin üstesinden gelinse dahi, 
özellikle de devlet kurumlarının ve bağışçıların mali 
yardımları kestiği ya da azalttığı bölgelerde taban örgütleri 
spor programlarını uygulamaya devam edememe riski 
ile karşı karşıyadır. Ebeveynlerinin gelir kaybından dolayı 
da kız çocukları spor faaliyetlerini bırakmak durumunda 
kalabilir. Çünkü, bundan böyle aileleri kız çocuklarının spor 
faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli giderleri 
karşılayamayabilir. 

Öneriler ve Sonuçlar 
 

Hiç kimseyi geride bırakmayan bir iyileşme anlayışında 
sporun rolü son derece önemlidir. Sosyal mesafe kuralları 
gevşetildiğinde dünya genelinde herkes sevdiklerine 
kavuşmak ve bunu birlikte kutlamak isteyecektir. Bu 
bağlamda, toplum fertlerinin birbiriyle tekrar temasa 
geçebilmeleri ve topluluk bilinci geliştirebilmeleri için bazı 
araçlara ihtiyacı olacaktır. Spor faaliyetleri ve etkinlikleri bu 
amaç için biçilmiş kaftandır. COVID-19 sonrası yapılacak 
olan Tokyo Olimpiyat Oyunları bu küresel kutlama ve 
iyileşme için önemli bir fırsat teşkil etmektedir.

Dayanıklı topluluklar oluşturma, sağlıklı ve güçlü 
insanlar yetiştirme hedeflerine ulaşılması yolunda 
fiziksel aktivite ve spor önemli bir araç niteliğindedir. 
Örneğin, spor ve fiziksel aktivite bulaşıcı olmayan 
hastalıklara yakalanma riskini azaltmakta ve dolayısıyla   
koronavirüs gibi salgınlara karşı olan direnci 
arttırmaktadır. Okullar sağlıklı yaşam biçimlerine 
geçiş açısından benzersiz bir başlangıç noktası teşkil 
etmektedir. Aktif, değerlere dayalı öğrenme ve günlük 
fiziksel aktiviteler toplumların beden ve ruh sağlığını 
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iyileştirmede somut bir çözüm olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kadınlar ve kız çocukları açısından 
da spor, toplumsal cinsiyet kalıpyargılarına karşı 
mücadele verilmesi  , kadınların ve kız çocuklarının 
kendi bedenleri üzerinde hak sahibi olmaları, travma 
sonrasında hayatlarını yeniden kurabilmeleri, çalışma 
hayatına aktarılabilecek beceriler edinmeleri, kendileri 
için güvenli bir ağ, anlam ve amaç bulabilmeleri, 
yeteneklerini ve tutkularını profesyonel anlamda ifade 
edebilmeleri için önemlidir. 

Tüm dünyada COVID-19 bağlamında müdahale, 
dayanıklılık ve iyileşme üzerine plan ve programlar 
geliştirilmektedir. Ancak COVID-19’un spor alanında 
kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkisi halen 
yeterince incelenmiş değildir. Bu nedenle ilgili kurum 
ve kuruluşların toplumsal cinsiyete göre ayrıştırılmış 
verileri toplamaları, eylemlerini toplumsal cinsiyet 

eşitliği bakış açısıyla izlemeleri, kanıta dayalı 
savunuculuk faaliyetlerini, politika oluşturma süreçlerini 
ve kaynak tahsisatını desteklemeleri önerilmektedir. 
Kadınların ve kız çocuklarının daha iyi bir dünyanın 
inşasına erkeklerle eşit ölçüde katılım sağlamaları 
ve bu süreçte liderlik etmeleri şimdiye dek elde 
etmiş oldukları kazanımları yitirmemeleri açısından 
önemlidir. Bu sayede kadınların ve kız çocuklarının 
katılım sağlayabileceği, beraberce çalışabilecekleri, 
yönetimde yer alabilecekleri ve eşit koşullar altında 
spordan keyif alabilecekleri daha iyi bir gelecek inşa 
edilebilir. Spor ekosistemini oluşturan aktörlerin 
hem mevcut kriz esnasında hem de iyileşmeye 
yönelik planların hazırlanması sürecinde ve ötesinde 
gerçekleştirebilecekleri bazı eylemler şunlardır: 

Fotoğraf: UN Women ve IOC ortak programı “Her Zafer Bir Yenisine Götürür” katılımcıları.
©UN Women/Lucía Prieto
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Hükümetler:

 • Okulların, uzaktan eğitim sürecinde ve sonrasında, her-

kes için nitelikli beden eğitimi verebilmesini sağlayın. 

 • ‘’Gelişim için Spor’  kuruluşlarına kadınları ve kız 

çocuklarını da kapsayacak şekilde herkes için spor 

faaliyetleri sunmalarında yardımcı olun. 

 • Genç kadınlara ve kız çocuklarına yönelik spor pro-

gramlarına, tercihen de toplumsal cinsiyet eğitimlerini 

içeren programlara yatırım    yapmaya devam edin.

 • Ekonomik teşvik paketleri içerisinde spor sektörünün 

iyileştirilmesine yönelik tedbirler yer alıyorsa, kadın ve 

erkekler için eşit miktarda kaynak dağılımı yapıldığın-

dan ve eşit ölçüde hesap verilebilir olunduğundan 

emin olun. 

Spor Kuruluşları:

 • Kadınların aktif olarak yer aldığı spor branşlarınaatırım 

yapmaya devam edin. 

 • İyileşme planlarının tasarlanması ve uygulanması 

süreçlerine kadınları da dahil edin. 

 • Kız çocukları, oğlan çocukları, kadınlar ve erkeklerle 

(sporcular, antrenörler, hakemler, tıbbi ekipler ve 

spor alanında çalışan diğer profesyoneller) kapsamlı 

görüşmeler gerçekleştirerek her bir grubun krizden 

nasıl etkilendiğini tespit edin ve çıkan sonuçlara göre 

eyleme geçin. 

 • Erkek sporcuları, gazetecileri, antrenörleri ve diğer 

erkek destekçileri kadın sporlarını teşvik etmeleri için 

harekete geçirin.   

Bu politika özeti Uluslararası Olimpiyat Komitesi, UNESCO ve  
Spor ve İnsan Hakları Merkezi tarafından gözden geçirilmiştir. 
 
Türkçe çevirisi HeForShe Türkiye tarafından yapılmıştır. 

Seyirciler:

 • Sosyal medyadan faydalanarak kulüplere, takımlara, 

federasyonlara ve sponsorlara ulaşın; böylelikle kadın 

sporuna verdiğiniz desteği gösterin.

 • Kitlesel fonlama kampanyası başlatın, kız çocukları için 

spor programları ve yaşam becerileri eğitimleri sunan 

sivil toplum kuruluşlarına bağış yapın. 

 • Müsabakalar tekrar başladığında kadın spor etkinlikler-

ine ilgi gösterin ve katılım sağlayın. 

Özel Sektördeki Sponsorlar 
ve Bağışçılar

 • Kadınlardan oluşan profesyonel takımları destekle-

meye devam edin ve kadın sporculara daha fazla 

sponsorluk sağlamak için harekete geçin. 

 • Sporla ilgili pazarlama faaliyetlerinde toplumsal 

cinsiyet eşitliği mesajları vermeye devam edin. 

 • Şirketinizin sponsor olduğu spor faaliyetlerinde 

kadınlara ve kız çocuklarına yönelik spor programlarını 

destekleyerek bunu bir kurum kültürüne dönüştürün. 

 • Kız çocuklarına odaklanan, güvenli ‘’Gelişim için Spor’ 

programlarının hayata geçirilmesi için desteğinizi 

arttırın. 

Medya:

 • Kadınlarca yürütülen spor faaliyetlerinin medyada 

daha dengeli bir şekilde yer almasını ve yayınlanmasını 

sağlayın.

 • Hem içerik üretme hem de kadınların spor medyasında 

daha fazla yer alması yoluyla toplumsal cinsiyet 

eşitliğini teşvik eden bir iyileşme stratejisi benimseyin.

 • Spor muhabirleri ve basın mensupları arasında 

toplumsal cinsiyet dengesinin korunmasına yönelik 

çalışmalara devam edin. 

Gelişim için Spor Sivil Toplum 
Kuruluşları:

 • Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağduru olan kadın 

ve kız çocuklarını desteklemeye yönelik protokoller 

geliştirin.

 • COVID-19 salgınının ortaya çıkışı öncesi ile mevcut du-

rum arasında kız ve oğlan çocuklarının okulu bırakma 

oranlarını takip edin. 

 • Ebeveynlere ve topluluk üyelerine ulaşarak kız çocuk-

larının tekrar spor faaliyetlerine başlamaları için gerekli 

maddi teşviki sağlayın. 

 • Uygun olması halinde uzaktan eğitim imkanlarını 

devreye sokun ve karantina altındaki katılımcılarla 

temasta kalın.


