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Lütfen dikkat: Endüstri ortalamasına yapılan referanslar yalnızca bu araştırmada temsil edilen bireyleri hesaba 
katmaktadır.”

Önemli 
Bulgular
ALGI KOPUKLUĞU
Müzik endüstrisinde, endüstri profesyonellerinin ve 
sanatçıların endüstriyi nasıl deneyimlediğine dair 
varsayımlarımızla gerçekik arasında net bir kopukluk 
vardır. Sanatçıların ve sektör profesyonellerinin 
%60’ından biraz azı, cinsiyet ayrımcılığının 
sektörde önemli bir sorun olduğuna inanıyor. 
Kadınların ve Nonbinary1 bireylerin cinsiyet 
ayrımcılığını bir sorun olarak görme olasılıkları 
(sırasıyla, +%28 ve +%46), erkeklere kıyasla daha 
yüksek (-%32 daha az).

CİNSEL TACİZ & İSTİSMAR
Müzik endüstrisinde, mağdurlar için uygun 
kaynaklar veya suçlular için sonuçlar olmaksızın, 
genellikle kadınlara ve gender expansive bireylere 
karşı endişe verici cinsel taciz ve istismar oranları 
söz konusudur. Sektördeki kadınlar  (%34), trans 
bireyler (%42) ve nonbinary bireyler (%43) müzik 
endüstrisinde iş yerinde cinsel tacize uğradığını veya 
istismar edildiğini söylüyor.

KİMLİKLER &
KESİŞİMSELLİK
Müzik endüstrisindeki cinsiyet ayrımcılığı, diğer 
marjinal gruplara dayalı ayrımcılıkla birleşiyor. Zayıf 
temsil ve tokenizm, kadınların ve gender expansive2 
bireylerin sektördeki deneyimlerini zorlaştırıyor. 
Örneğin azınlıktaki kadınların işe alım kararlarının, 
kısmen ırk, etnik köken, kabile geçmişi veya menşe 
ülkesine dayalı olduğunu düşünme olasılığı 
ortalamadan %114 daha fazladır.

SAĞLIK & REFAH
Ruh sağlığı, müzik endüstrisinde kadınlar, nonbinary 
ve trans bireyler için yaygın bir sorundur. Kadınlar 
(%76), trans bireyler (%82) ve nonbinary bireylerin 
(%89) müzik endüstrisine katıldıklarından beri ruh 
sağlıkları ile mücadele etme olasılıkları ortalamanın 
üzerinde. Sektördeki engelli bireyler de yetersiz 
barınma koşulları ve kaynak bulma sorunu ile karşı 
karşıyadır. 

ONAY & ÜCRET
Ücret farkı, müzik endüstrisindeki kadınlar ile gender 
expansive profesyonellerini, içerik oluşturucularını 
hala etkiliyor ve gelişen bir kariyerin önündeki engel 
olarak duruyor. Sektörde çalışanların yaklaşık yarısı 
(%53), müzik endüstrisinde natrans3 erkeklerin 
diğerlerinden daha fazla ücret aldığı konusunda 
hemfikir. Kadınların yarısı, kendilerinin veya bir 
başkasının mesleki veya kariyer deneyiminin 
itibarsızlaştırıldığını bildiriyor ve bu da sektördeki 
kazanç potansiyelini etkiliyor.

LİDERLİK
Müzik endüstrisinde güçlü konumlarda daha az 
sayıda kadın ile gender expansive profesyonel var 
ve liderlik konumlarının önünde engeller mevcut. 
Konuştuğumuz kişilerin  %58’i, herkesin müzik 
endüstrisinde başarılı olmak için eşit fırsatlara sahip 
olduğu fikrine katılmıyor. Kadınlar (+%30), temsil 
edilmeyen etnik gruplar (+%30) ve trans bireylerin 
(+%74) terfilerinin es geçildiğini bildirme olasılıkları 
daha yüksektir.

İLERLEME İÇİN FIRSATLAR
Sektördeki kadınlar (+%42) ve trans bireylerin 
(+%98) profesyonel eğitim/gelişim fırsatlarına 
erişimlerinin olmadığını söyleme olasılığı daha 
yüksektir. Sektör profesyonellerinin ve içerik 
oluşturucularının bugün yalnızca %41’i müzik 
endüstrisinde bir kariyer önerdiğinden, sektöre 
girmenin önünde engeller de bulunuyor (ek olarak 
%22’lik kesim, cinsiyet eşitliği ilerletilirse sektörde 
bir kariyer önerecektir).

1 NONBINARY (NON-BINARY): CİNSİYET KİMLİĞİNİ NE TAMAMEN ERKEK NE DE TAMAMEN KADIN 
OLARAK TANIMLAYAN KİŞİ (CİNSİYET İKİLİĞİ DIŞINDA)

2 GENDER EXPANSIVE: TOPLUMUN MEVCUT İKİLİ CİNSİYET SİSTEMİ STANDARTLARININ DIŞINDA 
KALAN, DAHA GENİŞ VE DAHA ESNEK CİNSİYET KİMLİKLERİ / İFADELERİ İÇİN KULLANILAN BİR 

ŞEMSİYE TERİMDİR.
3 NATRANS: CİNSİYET KİMLİĞİ DOĞUMDA BELİRTİLEN CİNSİYETE UYAN KİŞİ.
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Eylem 
Çağrıları
MÜZİK ENDÜSTRİSİ İÇİN
Bu ortamda toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili 
araştırmalar yaparak sektörün mevcut durumunu 
değerlendirin. Buradaki DEĞİŞİMİN KENDİSİ 
OLUN: Müzik Endüstrisinde Cinsiyet Eşitliği 
çalışmasının tamamını okuyun.

Yönetici ekiplerin, kurulların ve liderlerin cinsiyet 
kompozisyonunu değerlendirin ve bu tür ekiplerde 
bir bütün olarak müzik endüstrisini yansıtacak 
şekilde çeşitli temsiller sağlayın.

Tartışma alanları yaratarak (ör. atölyeler, dışarıdan bir 
uzmanın katılacağı etkinlikler, vb.), misillemeden 
veya “yanlış bir şey söylemenin” sonuçlarından 
korkmadan öğrenme sürecinin gerçekleşmesine izin 
vererek sektörde cinsiyet eşitliği konusunda 
diyaloğu teşvik edin.

Müzik endüstrisinin tüm düzeylerinde ve alanlarında 
cinsiyet temsilini artırma sözünü vererek daha 
kapsayıcı bir endüstri yaratmayı taahhüt edin. 

Canlı müzik performansları için daha fazla kadın ve 
gender expansive içerik oluşturucu ve yapımcıyla 
çalışın ve eşit cinsiyet temsilini hedefleyerek 
yapımcı, şarkı yazarı, mühendis gibi perde 
arkasındaki çeşitli içerik oluşturucularını daha 
fazla istihdam edin.

İçerik oluşturucuların çalışmalarını kaydetmeleri, 
tanıtmaları ve icra etmeleri için güvenli alanların 
kullanılabilirliğini artırın (ör. kayıt stüdyolarında 
gündüz kullanılabilirliğini genişletin, canlı performans 
mekanlarında madde içermeyen bölgeler belirleyin, 
yalnızca kadınlara ve gender expansive bireylere 
özel stüdyolar açın, vb.).

Şimdi Harekete Geç! Müzik endüstrisinde eşit 
temsile yönelik yolculuğunuzda kişiselleştirilmiş 
adımlar oluşturmak için küresel Keychange Pledge’i 
İMZALAYIN.

İNSAN KAYNAKLARI/LİDERLİK 
İÇİN
Cinsiyetten bağımsız olarak iş tanımlarında ücret 
şeffaflığı ile eşit işe eşit ücret sağlamayı taahhüt 
edin ve işe alım komitelerini tüm müzik 
endüstrisini yansıtacak şekilde çeşitlendirin. 

İlerlemeye giden net yollar sağlayın ve kadınlar ile 
gender expansive sektör profesyonelleri, içerik 
oluşturucuları için eğitim ve kariyer geliştirme 
fırsatlarına yatırım yapın.

Tüm endüstri çalışanları için cinsel taciz karşıtı ve 
toplumsal cinsiyet duyarlılığı eğitimlerini zorunlu 
kılın. 

Müzik endüstrisindeki ayrımcılık vakalarını güvenli 
bir şekilde hem çevrimiçi hem de şahsen bildirmek 
için misillemeye kapalı ve anonim alanlar 
sağlayın.

Tüm müzik endüstrisi ortamlarında (stüdyo içi, turne, 
vb.) engelli kişiler için ruh sağlığı kaynakları ile 
konaklama sağlayın ve  Safe Tour gibi dış 
kaynaklardan yararlanın. Acil yardıma ihtiyacınız 
varsa, lütfen Uluslararası İntiharı Önleme Derneği, 
Yardım Hattı Doğrudan-Bağlantı ve Trans Yaşam 
Hattı (sadece ABD ve Kanada)’nı ziyaret edin.

Şimdi Harekete Geç! Kadınları ve gender 
expansive içerik oluşturucuları, sektör 
profesyonellerini sergileyen bu profesyonel pazar 
yerlerine, profillere ve daha fazlasına göz atın: Gritty 
in Pink’s INPINK Marketplace, Sound Girls, She Is 
The Music, Amplify Her Voice.

https://www.safetour.org/
https://www.iasp.info/crisis-centres-helplines/
https://findahelpline.com/i/iasp
https://translifeline.org/
https://translifeline.org/
https://inpink.com/
https://soundgirls.org/profiles/
https://sheisthemusic.org/profiles/
https://sheisthemusic.org/profiles/
https://www.amplifyhervoice.org/
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FOR MEN
If you don’t know where to start, ask women and 
gender expansive individuals in your organization 
how you can best support them.

Speak up and take concrete action to support, 
advocate, and fight for your fellow industry 
professionals and creators.

Recruit and hire women and gender expansive 
creators and industry professionals to develop 
diverse teams and perspectives.

Educate yourself on the realities that women and 
gender expansive individuals face in the music 
industry that stem from historically discriminatory 
practices in the industry.

Use your position of privilege to support the 
careers of women and gender expansive 
individuals, redistributing power among all genders 
in your industry.

Take Action Now! Speak out against gender 
discrimination, in-person and online, perpetrated 
against women and gender expansive individuals in 
the music industry.

Eylem
Çağrıları

KADINLAR & GENDER EXPANSIVE 
BİREYLER İÇİN
Bizzat yaşanan veya tanık olunan cinsiyet ayrımcılığı 
örneklerini bildirerek müzik endüstrisindeki güvenlik 
endişeleri ve eşitsizlik hakkında konuşun. 

Liderseniz, müzik endüstrisindeki yeni nesil liderleri 
yetiştirmeye yardımcı olmak üzere kadınlara ve 
gender expansive bireylere mentorluk sağlayın.

Şimdi Harekete Geç! Müzik endüstrisi ağları 
oluşturun veya mevcut ağlara katılın (Women in 
Music, SheSaidSo, Color of Music Collective, 
Queer Capita, vb.) ve bunların profesyonel gelişim 
kaynaklarından ve ağ iletişimi fırsatlarından 
yararlanın. 

İÇERİK OLUŞTURUCULARI İÇİN
Ekibinizi dikkatli bir şekilde seçin ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği taahhüdünde bulunan kuruluşlar, 
temsilciler ve yönetimlerle çalışın (ör. toplumsal 
cinsiyet eşitliği için Keychange Pledge alan 
Reeperbahn Festival).

Gelenekselleşen erkek egemen roller için kadınları 
ve gender expansive bireyleri işe alın (ör. 
yapımcılar, ses mühendisleri, seyahat ekibi, vb.). 
#BookMoreWomen ve Diversify The Stage gibi 
organizasyonlar, kapsayıcı işe alım uygulamalarının 
harika örnekleridir.

Canlı müzik alanında sesinizi kadınlarla ve 
gender expansive bireylerle “sahneyi paylaşmak” 
için kullanın, fırsatlar sağlayın ve her cinsiyetten 
içerik oluşturucuları destekleyin.

Kadınların ve gender expansive hayranların canlı 
müzikten güvenle keyif almaları için alanlar 
belirleyin (ör. Punk Rock şarkıcısı Kathleen 
Hanna’nın desteklediği “Girls to the Front”).

Canlı müzik etkinliklerinde, kadınlar ve gender 
expansive bireyler için güvenli ortamlar yaratmaya 
çalışan kuruluşlarla iş birliği yapın (ör. Calling All 
Crows (HereForTheMusic), UN Women UK’in Safe 
Spaces Now).

Müzik endüstrisindeki içerik oluşturuculara sunulan 
hizmetlere (ör:, Music Minds Matters, Backline, ve 
daha fazlası) erişerek, kendi sağlığınıza ve 
refahınıza yatırım yapın.

Şimdi Harekete Geç! Performans sergileyen 
sanatçılar ve ekipleri arasında farklı kimliklerin 
temsillerini gerektiren kapsayıcı istek listeleri (rider) 
tercih etmeyi düşünün.

https://www.womeninmusic.org/
https://www.womeninmusic.org/
https://www.shesaid.so/
https://www.colorofmusiccollective.com/
https://www.queercapita.com/
https://www.keychange.eu/what-can-i-do/as-a-music-organisation-representative
https://www.reeperbahnfestival.com/en/frontpage
https://www.bookmorewomen.com/
https://www.diversifythestage.org/
https://www.callingallcrows.org/
https://www.callingallcrows.org/
https://www.callingallcrows.org/hftm
https://www.unwomenuk.org/safe-spaces-in-music
https://www.unwomenuk.org/safe-spaces-in-music
https://www.musicmindsmatter.org.uk/
https://backline.care/

