
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Habercilikte 
 
KİM, NE, NEREDE, NEDEN VE NASIL 
 
KİM  Haber yapan gazeteciler, editörler, genel yayın yönetmenleri, fotoğrafçılar, 

yöneticiler, yayın kurulları … Toplumsal cinsiyet herkesin meselesi. 
 
NE  Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine duyarlı olmak ve kadınlarla erkeklere adil ve 

hakkaniyetli davranmak 
 
NEREDE  Her yerde, her düzeyde: 
  -Genel yaklaşımların belirlendiği yönetim düzeyinde 
  -İşlenecek haberlerle ilgili kararların alındığı editorial düzeyde 
  -Bilgilerin toplandığı haber için gidilen sahada 
  -Toplanan bilgilerin içinden seçimin yapıldığı masa başında 
 
NEDEN Toplumsal cinsiyetin âdil ve dengeli temsili, doğruluk, tarafsızlık ve dürüstlük 

gibi hem profesyonel hem de etik açıdan önemli bir hedeftir. Daha eşitlikçi, 
daha kapsayıcı toplumların yaratılmasına önemli katkısı olacaktır.   

 
NASIL  Bu hedefe, 

-Kaynak ve haberleri seçerken toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek, 
  -Klişelerden kaçınıp kadınlarla erkekleri daha adaletli bir şekilde tasvir ederek  
  -Toplumsal cinsiyete duyarlı bir dil kullanarak 
  -Medya kuruluşları içinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak 
  ulaşılabilir. 
 
 
	

1. Bölüm: Medyada kadınlarla erkekleri, insan deneyimlerine ve toplumsal 
kompozisyona uygun şekilde, dengeli bir biçimde temsil etmek için kaynak ve 
haber seçimi 

 
Dünyada	kadınlarla	erkeklerin	nüfusu	aşağı	yukarı	yarı	yarıya	olmasına	rağmen,	kadınların	sesini	dünya	
haberlerinin	ancak	yüzde	23’ünde	duymak	ya	da	okumak	mümkün.	Başka	bir	deyişle,	“İnsanların	dünya	
haberlerinde	fikrini,	beyanını	duyduğu	ya	da	okuduğu	kişilerin	yüzde	77’si	erkek.	Yani	haber	medyası	büyük	
ölçüde	erkek	bir	dünya	tasvir	ediyor”.		Bu	durum	toplumların	gerçek	kompoziyonunu	da,	insan	
deneyimlerinin	çeşitliliğini	de	yansıtmıyor.	Ayrıca	toplumlarımızın	önemli	bir	parçasını	(esasen	kadınları)	
görece	görünmez	kılıyor.		
Dahası,	kadınlar	haber	olabildiklerinde	de,	nadiren	görüş	bildiren	uzmanlar	ya	da	sözcüler	olarak	
karşımıza	çıkıyor.	“2010	yılında	dünya	medyasında	yer	bulan	sözcülerin	yüzde	19’u,	uzmanların	da	yüzde	
20’si	kadındı.		Buna	mukabil,	sözcülerin	yüzde	81’i	ve	uzmanların	da	yüzde	80’i	erkekti”.	Yani	medyanın	
tasvir	ettiği	dünyada	kadınlar	“sıradan	insanlar”	olarak	yer	alırken,	uzmanlık	gerektiren	işler	erkekler	
tarafından	yapılıyor.	Bu	durum	kadınların	bakış	açılarının	duyulması	ve	dünyamızı	şekillendirebilmesi	
önünde	bir	engel	teşkil	ediyor.		
Üstelik,	toplumsal	cinsiyetle	ya	da	toplumsal	cinsiyet	odaklı	şiddet	gibi	kadın	haklarıyla	ilgili	haberlerin	
sayısı	da	hayli	az.	Yani	kadınların	(ve	erkeklerin	de)	yaşam	deneyimlerinin	önemli	bölümüne	karşılık	
gelen	konular	neredeyse	hiç	yokmuşçasına	görünmez	kılınıyor.	Dolayısıyla,	kadınlar	için	önemli	olan	ve	
deneyimlerinde	çokça	yer	tutan	bu	tür	konuların	dengeli	bir	şekilde	ele	alınması	şart.	
Veriler:	Küresel	Medya	İzleme	Projesi,	2010	
 
 
Medyada toplumsal cinsiyet eşitliğini artırmak için, şunları yapın: 



-Güncel olaylar ve haberlerde ekranda görünen, sesi duyulan ya da okunan kadın ve 
erkeklerin temsilinde denge tutturmaya dikkat edin. Ayrıca, özellikle medyada neredeyse 
görünmez olan (yaşlı kadınlar gibi) insanlar ınki başta olmak üzere, haberlerde yer verdiğiniz 
insanların ve hikayelerin çeşitlilik arz etmesine özen gösterin. 
-Haberde ve medyanın her dalında, siyaset, yönetim, ekonomi, iş dünyası, savaş, çatışma, 
bilim ve teknoloji ile spor gibi (genellikle erkeklerin egemen olduğu) alanlardaki kadınların 
hikayelerine de yer verdiğinizden emin olarak, kadınlarla erkeklerin dengeli bir şekilde 
temsil edilmesine dikkat edin. 
-Haber kaynaklarınızı, görüş, fikir, yorum ve uzmanlıklarınıza başvurduğunuz kişileri 
seçerken, kadın erkek dengesini gözetin ve kadınların sadece “sıradan insanlar” ya da 
kurbanlar değil, iş insanları, uzmanlar olarak temsil etmeye özen gösterin. 
-Kaynaklarınızın yorum ve fikirlerinin sıklıkla gözardı edilen (özürlüler, azınlıklar, vs. 
gibi) gruplarınkiler dahil çeşitlilik arz etmesine dikkat edin. Daha dengeli ve adil bir temsil 
için, konu uygun olduğunda kadın hakları savunucusu Sivil Toplum Örgütleri’ne (STK) 
ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan gruplara ya da konu ettiğiniz meseleyle 
ilgilenen diğer kuruluşlara danışın.  
-Özellikle kadınlara ya da kadınlara mahsus olduğu düşünülen meselelere odaklı 
haberlerin diğer haberlerle arasındaki orana dikkat edin. Hükümet politikaları, yasal mevzuat, 
vs. gibi alanlarda kadın-erkek eşitliğine ya da eşitsizliğine dikkat çeken, toplumsal cinsiyet 
eşitlği/eşitsizliği meselesine ilişkin örnekleri gündemine alan haberlerle programlara da yer 
verin. Bu tür haber ve programların diğerleriyle eşit tanıtımı ve görünürlüğü olmasını 
sağlayın.  
 
 
 

2. Bölüm: Klişelerden arınma ve çok boyutlu temsil yoluyla kadınlarla erkeklerin 
dengeli tasviri 

 
 
Medya,	kamuoyundaki	kadın	ve	erkek	algısını	şekillendirmede	önemli	rol	oynar;	dolayısıyla	hem	
kadınlara	hem	de	erkeklere	sınır	koyup	onları	değersizleştiren,	dünyanın	hem	kendisinin	hem	de	
barındırdığı	imkânların	eksik	ya	da	yanlış	temsil	edilmesine	yol	açan	cinsiyetçi	klişelerden	kaçınmak	
gerekir.	Ayrıca,	klişe	kullanımı	sadece	kadınlara	ve	erkeklere	dair	toplumsal	beklentileri	değil,	kadınlarla	
erkeklerin	kendi	kendilerinden	bekleyebileceklerini	de	düşünsel	ve	davranışsal	olarak	sınırlandırır.		
UNESCO,	2012.		
	

 
Kadınlarla erkekleri âdil bir şekilde tasvir edebilmek için:  
 
• Kadınlarla erkeklerin toplumsal rollerine, sorumluluklarına ve dişilik/erkeklik özelliklerine 
dair cinsiyetçi yorumlar yapmaktan ve klişelere başvurmaktan kaçının. Toplumun 
geleneksel olarak kadın ve erkeğe atfettiği rollerden hareketle varsayımlarda 
bulunmayın, kalıpyargılardan kaçının. Örneğin, çiftçinin erkek, ilkokul öğretmeninin kadın 
olduğunu varsaymayın. Toplumsal cinsiyet kalıplarını güçlendirecek haberler yazmaktan 
kaçının. Örneğin, “evinin kadını”na, “çocuklarının anası”na indirgenmiş kadın portreleri 
çizmeyin.   
• Kadınlarla erkekleri toplumsal cinsiyet temelli klişeleşmiş özelliklere sahipmiş gibi 
göstermeyin. Örneğin kadınların duygusal, erkeklerin cesur olduğunu ya da kadınların 
fiziksel özellikleri ile, erkeklerin başarılarıyla takdir topladığını ima etmeyin. Aynı şekilde, 
şiddet, felaket, suç haberlerinde kadınları sadece kurbanlar, erkekleri sadece hayatta 
kalanlar olarak tasvir etmeyin.  



• Kadınlarla erkeklerin çok boyutlu tasvir edildikleri (toplumsal cinsiyet rollerine dair 
klişeleri sarsan nitelikte) haberlere yer verdiğinizden emin olun.  
• Toplumsal cinsiyet rollerini normalleştiren klişelerin yer aldığı (yemek ve temizlik yapmak 
için olanlar, çocuklara yönelik ürünler, elektronik eşyalar gibi) ürün kategorilerine veya 
(kadınları eğitim, sağlık, çocukbakımında; erkekleri bankacılık, yatırım ve emlakçılıkta 
gösteren) hizmetlere ait olanlarını azaltarak, reklamlarda, reklam içeren mesajlarda ve görsel 
malzemede kadınlarla erkeklerin âdil bir şekilde temsil edildiğinden emin olun.  
• Özellikle kadınları cinsel nesne olarak gösterenler olmak üzere reklam ve görsellerde 
cinsellik vurgusundan kaçının. Ayrıca kadınların da en az erkekler kadar kendine güvenli ve 
aktif bireyler olarak veya meslek sahibi gösterildiği reklamların oranının diğerleri ile 
dengesine özen gösterin.  
 
 
 

3. Bölüm: Toplumsal cinsiyete duyarlı dil kullanımı 
 
Kadınlar	ve	erkeklerin	toplumsal	olarak	eşit	olabilmeleri	için	eşit	şekilde	görünür	ve	duyulur	olmaları	
gerekir.	Bunun	için	kadınları	dışlayan,	kalıpyargılarla	betimleyen	ya	da	onları	rencide	eden	–görsel,	sesli,	
yazlılı-	dil	kullanımından	kurtulmak	gerekir.	Medyada	kullanılan	dilin	ve	görsellerin	cinsiyetler	arası	
eşitsizliği	pekiştirme	ve	yeniden	üretme	gücü	olduğu	gibi,	zaman	içinde	okular	ve	izleyenlerde	zihniyet	
değişikliğine	yol	açarak	toplumsal	cinsiyet	eşitliğini	yerleştirme	potansiyali	de	vardır.		
UNESCO,	2012.		
	
	
Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı dil kullanımı için:  
 
• Erkeklerin bütün insanlığı temsil etmediğini unutmayın. Hem kadınları hem de erkekleri 
kast ederek kullanılan “er, erkek, adam” gibi sözcükler, kadınları dışlar ve insan olarak 
değerlerini azaltır, insanlığa katkılarını minimize eder:  
Örneğin, “insanoğlu” yerine “insan/insanlık/insanlar”ı, “sözünün eri” yerine “sözüne sadık”, 
“adamakıllı” yerine “çok/epey/fazlasıyla”, “bilim adamı” yerine “bilim insanı”,  “işadamı” 
yerine “iş insanı”, “centilmen” yerine “saygılı/kibar” demeyi tercih edin.   
  
• Alışkanlık olarak başvurulan atasözlerini, deyimleri, gündelik dile yerleşmiş geleneksel 
kullanımları her defasında toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden sorgulayın; ikileme 
düştüğünüzde bu konuya duyarlı kişilerden fikir alın. Örneğin, “Her başarılı erkeğin 
arkasında bir kadın vardır”, “Kızını dövmeyen dizini döver”, “Oğlan doğuran övünsün, kız 
doğuran dövünsün”, “Elinin hamuruyla erkek işine karışma” gibi cinsiyet ayrımcı atasözlerini 
kullanmayın. Belirli bir cinsiyeti üstün veya aşağı olarak kabul eden, kadınlarla erkekleri belli 
davranış kalıplarına hapseden dilsel klişelerden kaçının. Örneğin, “Kız gibi davranmak, kız 
kurusu, kız başına, kadınlar hamamına çevirmek, eksik etek, adam gibi adam, erkek adamın 
hali başka olur, erkek dediğin…” gibi ifadeleri tercih etmeyin. 
 
• Erkeklerle özdeşleştiği düşünülen meslekler için ayırt edici olarak kadın kelimesini 
kullanmayın. Böylelikle her iki cinsin de bu meslekleri icra edebileceği fikrini 
normalleştirmeye katkıda bulunabilirsiniz. Yani, “kadın cerrah”, “kadın pilot”, “kadın 
şoför”, “kadın hakem”, “kadın başbakan” gibi cinsiyeti bağlam dışı vurgulamaktan kaçının.  
 
• Kadın kelimesinin olumsuz bir anlamı olmadığını içselleştirilerek, cinsiyet ve hitap 
karmaşasına düşmeden kullanın. Örneğin “sıranın başındaki bayan” yerine “sıranın başındaki 
kadın” demekten imtina etmeyin.  
 



• Her iki cinsiyete de eşit şekilde hitap edin. Örneğin “Bay Kırımlı ve Ayşe Günden” yerine 
her ikisinin de ilk ismini kullanarak “Ahmet Kırımlı ve Ayşe Günden” ya da “Sayın Kırımlı 
ve Sayın Günden” diyerek, cinsiyet konusunda tarafsız, hitapta eşitlikçi davranın. Okuma 
listesinde “Jane Austen, Joyce, Virginia Woolf ve Proust yer alıyor” yerine, “okuma listesinde 
Austen, Joyce, Woolf ve Proust yer alıyor” ya da “Jane Austen, James Joyce, Virginia Woolf 
ve Marcel Proust yer alıyor” yazın.  
 
• Kadınları bir erkeğin konumuna göre tarif eden klişe ifadeleri ve bunların erkekler için 
kullanılan eşdeğerlerini -“filenin sultanları” ya da “gol kralı” gibi- kullanmaktan kaçının. 
Aynı şekilde kadınları zorunlu olmadıkça bir erkeğe göre, birinin eşi, kızı, annesi vs. olarak 
takdim etmek yerine doğrudan isimlerini kullanarak takdim edin.  
 
 
 

4. Bölüm: Medya kuruluşları içinde toplumsal cinsiyet eşitliği 
 

Araştırmalar	hem	üniversite	düzeyinde,	hem	de	istihdam	açısından	medyada	kadınların	sayısının	artmasına	rağmen,	
kurumsal	kültürün	hala	çok	erkek	olduğunu,	kadınların	karar	alma	mekanizmalarında	yeterli	temsil	bulamadıklarını	
gösteriyor.			 
	
	
Çalıştığınız kuruluşlarda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için: 
 
• Sahiplik yapısında, şirket yönetiminde, yönetim kurullarında, yayın yönetmenliği, 
editörlük, bölüm şefliği gibi pozisyonlarda, yani yönetim ve karar alma mekanizmalarının 
her birinde kadın erkek dengesine dikkat edin.  
• Toplumsal cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği/toplumsal cinsiyet bağlamında çeşitlik, iş yerinde 
cinsel taciz, onurlu çalışma koşulları, iş-özel hayat dengesi (tüm çalışanlar için çalışma 
saatlerinde esneklik, çocuk bakımına erişim, destek meknizmaları) konularında politikalar ve 
meslek ilkeleri geliştirin. 
• Çalışma koşulları, maaş skalaları, terfi koşulları, ve işe alım süreçleri gibi alanlarda 
toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten, kadınlarla erkekler için aynı kriterlerin geçerli olduğu, 
şeffaf ve eşitlikçi insan kaynakları politikalarına yönelin.  
• İş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmek, izlemek ve değerlendirmek için toplumsal 
cinsiyet eşitliği temsilcisi bulundurun. 
• Kadınlara özel stajyerlik pozisyonları, kadınlar için yöneticilik/liderlik eğitimleri, tüm 
çalışanlar için farkındalık eğitimi gibi, kadınların ilerlemesini, yükselmesini ve medyada 
daha eşit temsil edilmesini teşvik edecek pratik önlemler alın. 
 
 
TOPLUMSAL	CİNSİYET	EŞİTLİĞİNE	DUYARSIZ	HABERCİLİKTEN	KAÇINMAK	İÇİN	
KONTROL	EDİLECEKLER	LİSTESİ	
 
Haber	kaynaklarınız	kimler?	
•	Kaynaklarınızın	kaçı	kamu	ve	özel	sektör	çalışanı?		
•	Kaç	kaynağınız	ilerlemeci	ve	kamu	yararı	güden	gruplara	mensup?	
•	Kaynaklarınızın	kaçı	kadın?	
•	Azınlık	temsilcilerinden	kaç	kişi	kaynaklarınız	arasında?		
	
Haberler	kimin	bakış	açısını	yansıtıyor?	
•	Haberiniz	kimin	çıkarına	hizmet	ediyor?	
•	Sözkonusu	çıkar	hükümetinki	ile	mi	örtüşüyor?	



•	Sözkonusu	çıkar	iş	dünyasınınkiyle	mi	örtüşüyor?	
•	Haberiniz	kamu	çıkarını	gözetiyor	mu?	Hangi	kamu?		
	
Haberde	çifte	standart	var	mı?		
•	Birbiriyle	çelişen	çifte	standart	var	mı?		
Örneğin,	çocuklarını	yalnız	yetiştiren	babalar	kayırılırken,	aynı	durumdaki	annelerin	karşılaştığı	güçlükler	
normal	mi	karşılanıyor?	
	
Klişe	ve	kalıp	argılara	yer	verilmiş	mi	haberde?		
•	Habergeki	bir	topluluk	nasıl	tasvir	edilmiş?	How	is	one	group	portrayed	in	the	story?		
•	Sözkonusu	grup	hep	aynı	tip	özelliklerle	mi	tasvir	ediliyor?	
	
Haberde	yanlı	dil	kullanılmış	mı?	
•	Kamuoyunun	bakışını	yönlendirmeyen,	objektif	bir	dil	kullanılmış	mı?		
•	Dil	kamuoyunun	kendi	fikrini	oluşturmasına	izin	verecek	kadar	objektif	bir	dil	seçilmiş	mi?		
	
Haberde	arkaplan	bilgisi	ve	bağlam	verilmiş	mi?	
•	Kamuoyunun	kendi	görüşünü	oluşturmasını	sağlayacak	arkaplan	bilgisi	ve	bağlam	yer	alıyor	mu?		
	
Kullanılan	görseller	içerikle	uyumlu	mu?		
•	Görsel	malzeme,	grafik	veya	illüstrasyonlar	içerikle	çelişiyor	mu?		
•	Görsel	malzeme	kamuoyunun	haberin	içeriğini	farklı	algılamasına	nedne	oluyor	mu?		
	
	
Başvurulan kaynaklar:  
- Kürsel Medya İzleme Projesi, 2010. Haberleri Kim Yapıyor. http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-reports/gmmp-2010-reports  
- UNESCO. Medya için Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Göstergeler. Medya Operasyonları ve İçeriklerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Gauge Göstergeler 
Çerçevesi. Paris, 2012.  
- İngilizce Öğretmenleri Ulusal Konseyi. Toplumsal Cinsiyet Hakkaniyetli Dil Kullanımı için Rehber. http://www.ncte.org/positions/statements/genderfairuseoflang  
- UNESCO. Toplumsal Cinisyet Odaklı Habercilik 
- Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü. Medya kuruluşlarındaki karar alma mekanizmlarında toplumsal cinsiyet eşitliği. 012. 
http://eige.europa.eu/content/document/advancing-gender-equality-in-decisionmaking-in-media-organisations-main-findings  
	


