
Cov�d-19 Sporda C�ns�yet Ayrımını Körükled�!
BM Kadın B�r�m� tarafından yayınlanan COVID-19 Kadınlar, Kız Çocukları
ve Spor Pol�t�ka Özet�ne göre, COVID-19 salgınıyla b�rl�kte spor
dünyasında etk�nl�kler�n �ptal ed�ld�ğ� ya da ertelend�ğ�, okulların uzaktan
eğ�t�m s�stem�ne geç�ld�ğ� ve b�rçok b�rey�n evde daha fazla vak�t
geç�rmek durumunda kaldığı şu günlerde kadınların spor alanında elde
etm�ş olduğu �vme kaybed�leb�l�r. Hükümetler, spor kuruluşları, sponsorlar,
s�v�l toplum, sporcular, medya kuruluşları COVID-19 sonrası müdahale ve
�y�leşt�rme planlarını hazırlarken kadınların ve kız çocuklarının �ht�yaçlarını
göz önünde bulundurmadıkları takd�rde, hem profesyonel hem de amatör
sporlarda kadınlar ve erkekler, kız çocukları ve oğlan çocukları arasındak�
uçurum daha da der�nleşeb�l�r. Kadın sporcuların daha r�skl� sözleşmelere
�mza atmalarına, daha r�skl� antrenman koşullarına maruz kalmalarına,
kadınlardan oluşan takımların ve kadın l�gler�n�n kaldırılmasına yol açab�l�r.

Avrupa B�rl�ğ� tarafından f�nanse ed�len ve
C�ns�yet Eş�tl�ğ� İzleme Derneğ� (CEİD)
tarafından yürütülen "CEİD İzler" Projes�
kapsamında hazırlanan Sporda Toplumsal
C�ns�yet Eş�tl�ğ� Har�talama ve İzleme
Çalışması 2018-2020 Güncellemes�
raporuna buradan er�şeb�l�rs�n�z. D�ğer tüm
temat�k alan har�talama ve �zleme
raporlarının güncellenm�ş vers�yonlarına �se
CEİM E-Kütüphane'den er�şeb�l�rs�n�z.

Spora katılımın her
aşamasında cinsiyet

eşitsizliği devam ediyor!
Sporda Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ�
Har�talama ve İzleme Çalışması:
2018-2020 Güncellemes�

Bu proje Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilmektedir. #veriiyileştirir

Türk�ye’de spor alanında kadınların
konumu kamusal pol�t�kaların
dışında kalıyor!

Prof. Dr. Canan Koca tarafından
hazırlanan Sporda Toplumsal C�ns�yet
Eş�tl�ğ� raporuna göre, 
2018-2020 yıllarında, Türk�ye’de spora katılım,
l�derl�k, antrenörlük ve yükseköğret�mde spor eğ�t�m�
alanlarında b�r değ�ş�m olmamakla b�rl�kte toplumsal
c�ns�yet eş�ts�zl�ğ� devam etmekted�r. 

Son 3 yılda, Türk�ye’de performans sporunda ve rekreat�f sporda kadınların
ve kız çocuklarının spora katılımını artırmayı, sporda ve spor yoluyla kadınların
ve kız çocuklarının güçlenmes�n� sağlamayı hedefleyen öneml� çalışmalar
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Kadın sporcular, performans sporunda başarılarıyla öne
çıkarken kadınların sporda ve spor yoluyla güçlenmeler�nde m�syonu olan
aktörler olarak medyada yer almaya başlamışlardır. D�ğer yandan, artan
rekreat�f spor faal�yetler�nde gerek katılımcı olarak gerek düzenley�c� olarak
Türk�ye’n�n hemen her �l�nde kamusal alanda koşan, b�s�klete b�nen, yüzen,
futbol ve basketbol oynayan kadınların sayısında öneml� b�r artış söz
konusudur. Fakat s�stemat�k ve düzenl� olarak ver�ler�n �zlend�ğ� b�r
mekan�zma olmadığı �ç�n bu artışı ver�lerle ortaya koymak zordur. 
Türk�ye’de spor ve toplumsal c�ns�yet çalışmaları s�v�l toplum kuruluşları ve
ün�vers�teler tarafından gerçekleşt�r�l�yor. Farklı statüler�, farklı hedefler� ve
kapas�teler� olmakla b�rl�kte, TMOK, Fenerbahçe Spor Kulübü, KASFAD, Kızlar
Sahada, BOMOVU, Kızlar Atakta, SES Kadın Sporları, Kadın Futbol Kulüpler�
Derneğ� g�b� s�v�l toplum kuruluşları ve sosyal g�r�ş�mler, Türk�ye’de kadınların
spora katılımı ve sporda toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n sağlanması yönünde
sosyal etk� gücü ve sürdürüleb�l�rl�ğ� yüksek çalışmalarıyla ulusal ve
uluslararası alanda örnek çalışmalar gerçekleşt�rmekted�rler.

Spor pol�t�kalarının yapıldığı spor kamu
kurumlarının pol�t�kalarında kadına, kadın
pol�t�kalarının gerçekleşt�r�ld�ğ� kamu
kurumlarında spora yer ver�lmed�ğ� �ç�n spor
alanında kadınların konumu kamusal
pol�t�kaların dışında kalmaktadır.

Cov�d 19’un Türk�ye’de spora katılımdak�
etk�s�ne örnek olarak futbolu vereb�l�r�z. TFF
erkek futbol l�gler�n�n devam etmes� kararı
almasına rağmen, kadın futbol l�gler�ne da�r
kararını çok uzun b�r süre açıklamadı. Net�cede
kadın futbol l�gler�n�n oynanmaması kararı
alındı.
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Son yıllarda uluslararası b�rçok platformda sporda ve spor yoluyla
kadınların ve kız çocuklarının güçlenmes� en öneml� temalardan b�r�s�d�r!
2020 yılında, B�rleşm�ş M�lletler (BM) Kadın B�r�m� l�derl�ğ�nde yürütülen Nes�ller Boyu Eş�tl�k
Kampanyası çerçeves�nde başlatılan Nes�ller Boyu Eş�tl�k �ç�n Spor G�r�ş�m� (Sport for
Generat�on Equal�ty In�t�at�ve) tarafından Nes�ller Boyu Eş�tl�k �ç�n Spor İlkeler� gel�şt�r�lm�şt�r. BM
Kadın B�r�m�’n�n (UN Women) HeForShe Hareket� �le Fenerbahçe Spor Kulübü �şb�rl�ğ�
kapsamında bu �lkelere dayanan uluslararası n�tel�kte “Toplumsal C�ns�yete Duyarlı Spor Kulübü
Uygulama Rehber�” hazırlanmaktadır. 
2020 yılında, Kazan Eylem Planı kapsamında Kadın, Spor, Beden Eğ�t�m� ve F�z�ksel Akt�v�te
Küresel Gözlemev�n�n kurulması çalışmaları başlatılmıştır. F�z�b�l�te çalışmaları devam eden
Gözlemev�, spor, beden eğ�t�m� ve f�z�ksel akt�v�te alanında toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�
göstergeler� doğrultusunda küresel ver�ler�n toplanarak �zleneceğ� b�r mekan�zma olması
beklenmekted�r. Bu çalışmalara Türk�ye’den Kadınlar �ç�n Spor ve F�z�ksel Akt�v�te Derneğ�
(KASFAD) katılmaktadır.
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