
 
 

İstanbul, 28 Eylül 2018 
 
 
Değerli Paydaşımız, 
 

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunundaki farkındalık 

artıyor. Gelişmiş ülkelerde bile kadın-erkek maaşları, statüleri konusunda açık bir ayrımcılık 

görünüyor. Üstelik ülkemizdeki sorun çok daha yakıcı, hayati ve artma eğiliminde. Bu durum 

toplumsal gelişmenin önündeki engellerin başında yer alıyor.  

 

Hala kız çocuklarının okula gidip gitmemesi gibi bir konuyu tartışabiliyoruz. Erkeklerin ağlaması 

ayıplanırken, kadın yöneticiye güvenilmiyor. İşin sorumluluğu babaya, mutfağın sorumluluğu 

anneye yükleniyor. Bulaşıkları kadın yıkarken, arabayı erkek kullanıyor. Reklamlarda da 

pekiştirildiğine şahit olduğumuz bu kalıplar, hayatımızı ve geleceğimizi kısırlaştırıyor. Bu noktada 

kitle iletişim araçlarının temas ettiği her disiplinin, kemikleşmiş yanlış algıları değiştirme, 

dönüştürme sorumluluğu bulunuyor.  

 

Bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek üzere; Reklamverenler Derneği’nin öncülüğünde 

İletişim sektörünün paydaşları bir araya geldi.  Topluma doğru rol modeller sunmak amacıyla, 

kapsayıcı ve çok paydaşlı bir yaklaşımla ve sektör paydaşlarının güçlü desteğinin bir araya 

gelmesiyle Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu (Yürütme Kurulu) oluşturuldu.  

 

Yürütme Kurulu’nda; RVD ve 16 kurumsal üyemizin yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi, IAB 

Türkiye (Interactive Advertising Bureau), İDA (İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği), 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, PWN Istanbul (Professional Women’s Network), RD 

(Reklamcılar Derneği), RİAK (Radyo Dinleme Hizmetleri Organizasyon Tanıtım ve 

Yayıncılık A.Ş.), RÖK (Reklam Özdenetim Kurulu), RV (Reklamcılık Vakfı) ve TÜAD 

(Türkiye Araştırmacılar Derneği) yer alıyor.  

Ancak her şey daha yeni başlıyor. Önümüzdeki dönemde, reklamda eşitlikçi ve çoğulcu 

toplumsal cinsiyet rollerinin hayata geçirilmesi için beraberce katkı sağlayacak üyelerle 

Reklamda Cinsiyet Eşitliği Platformu genişlemeye devam edecek. Öncelikle etki alanı çok geniş 

olan reklam sektörü özelinde başlayan bu çalışma, reklamlarda başlayacak dönüşümle birlikte, 

iletişim sektörünün diğer disiplinlerinde de sürdürülecektir.  

Bizler Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu olarak, reklamlarda toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin sağlanması için bu oluşumun içinde yer alıyoruz. Bu noktadan itibaren artık 

hiçbirimizin seyirci kalmaması ve harekete geçmesi; eşitlikçi bakış açısıyla kendi iletişim 

çalışmalarımızdan başlayarak bu değişime emek vermesi gerekiyor. Tıpkı Demokritos’un 2 bin 

500 yıl önce dediği gibi; “Söz eylemin gölgesidir ancak.”  

 

Saygılarımızla. 
 
Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu 
 


