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İş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar verilmesi için çalışan kurumların çalışmaları Sürdürülebilirlik 
Akademisi ve Intertek işbirliği ile sertifikalandırılıyor.  Bu konudaki olumlu örnekler ile iş dünyasında 
yaratılacak dönüşüm destekleniyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerden başlayarak yayılması hedeflenen dönüşüm, adil toplum oluşturma 
hedeflerine de hizmet ediyor.

Sertifikasyon için denetimleri gerçekleştiren Intertek, 100’den fazla ülkede denetim, gözetim, test, kalite 
denetimi ve sertifikasyona kadar pek çok alanda farklı sektörlerde hizmet veriyor.  Sertifika için yapılacak 
denetim içeriği, Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Pensipleri (WEPs) ile de örtüşen Kadına Eşitlik 
Prensiplerimiz çerçevesinde belirlendi.

DENETİM BAŞLIKLARI

Yönetim Sistemi
• Cinsiyet Eşitliğine yönelik şirket politikaları, kadın istihdamına yönelik ölçülebilir hedefler,
 kadın çalışan sayıları
•  Üst yönetimin politikaları sahiplenmesi, yöneticilerin performans hedeflerinde ve yıllık yönetim  
 hedeflerinde cinsiyet eşitliği 
•  Her türlü ayrımcılık ve taciz konuları için şikayet mekanizmaları
•  Şirket söylemlerinde kadınların konumlandırılma şekli
•  Şirket çalışanlarına cinsiyet eşitliği ve kadın çalışanlara yasal hakları ile ilgili eğitimler

İşe Alım ve Çalıştırma
•  Çalışanlar ve yöneticiler arasında cinsiyet bazında dağılım dengeli değil ise, bunun iş ile ilgili nesnel  
 nedenlere dayanıp dayanmadığı
•  Dengeli dağılım yok ise iyileştirme planları 
•  İşe başvuru formları, işe alım ve değerlendirme süreçlerinde cinsiyet eşitliği
•  Aynı işi yapan kadın ve erkek çalışanların ücretlerinin dengesi



•  Cinsiyet, medeni durum, aile yükümlülükleri, hamilelik ve doğum konularının kadın çalışanın
 sözleşmesine etkisi
• Doğum izni, doğum sonrası işe dönüş ve kreş olanakları sağlanması

İş Sağlığı ve Güvenliği
•  Hamile çalışanların çalışma saatlerinin yasal mevzuata uygunluğu, doktor kontrolü için ücretli izinleri,  
 yapılan işin sağlık durumuna uygunluğu
•  Kadın çalışanların işe gidiş gelişlerinde güvenli ulaşım imkanları

Tedarik Zinciri
•  Tedarik zincirini cinsiyet eşitliği politikaları konusunda bilgilendirme
• Tedarik zincirinden cinsiyet eşitliği konusunda taahhüt alma

Sosyal Etki
• İş hayatında ve sosyal hayatta kadını destekleyen çalışmalar
•  Uygulamaların şe�af bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması

SERTİFİKASYON SÜRECİ

Sürdürülebilirlik Akademisi’ne yapılacak sertifika başvurusu sonrası kurumlar ile denetime yönelik kılavuz 
paylaşılır.  İsteğe bağlı olarak, Intertek denetim öncesi tanıtım toplantısı düzenler.  Paylaşılan başlıklar altında 
yapılacak denetimin süresi, denetlenecek şirketin çalışan sayısına göre belirlenir.

İş’te Eşit Kadın sertifikasının geçerlilik süresi 1 yıldır.  
Uygulamalarının sürdürülebilirliğini sağlamayı ve yönetim 
sistemlerinde dönüşümü aktif tutmayı hedefleyen şirketler, 12. ay 
içinde sertifika yenileme başvurusu yaparlar.  Intertek’in aynı 
başlıklar üzerinden yapacağı denetim sonucuna göre sertifika 1 yıl 
süre ile yenilenir. 
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Başvuru Hazırlık
İsteğe bağlı

tanıtım toplantısı

Denetim
Intertek

Belgelendirme
1 yıl geçerli

Yenileme
Başvurusu

12. ayda

Denetçi Gün

1-20 1/2

21-250 1

251-500 2

500+ 3

Toplam Çalışan Sayısı

Intertek Group, İş’te Eşit Kadın sertifikasının prensiplerini, süreçlerini ve denetim başlıklarını onaylayarak, 
uluslararası iş dünyasında yaygınlaştırılmasına karar vermiştir.  

Marka imajına katkı sağlamak, çalışanlar için tercih edilen şirket olmak gibi kurumlar özelinde yararlarına ek 
olarak, kurumlar aracılığı ile hepimizin yaşamak istediği adil toplum düzeni oluşturmaya da destek olan İŞ’TE 
EŞİT KADIN sertifikasına sizi davet ediyoruz.
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Bilgi için:
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Tel:+90 212 274 25 16 / info@surakademi.com
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