
UNICEF, IOM, UNFPA, UNHCR ve UN Women, İsveç Uluslararası 
Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA)’nın finansal desteğiyle 2018 yılından bu 
yana Türkiye'de “ÇEZE’nin Önlenmesine Yönelik BM Ortak Programı” 
(Ortak Program) üzerinde çalışmaktadır. Ortak Program’ın birinci fazı 
uluslararası ve ulusal normatif çerçeve kapsamında savunuculuk, veri 
üretimi ve analizi, ulusal ve il koordinasyon mekanizmalarına ve yerel 
eylem planlarına (YEP) teknik destek, kız çocuklarının güçlenmesine ve 
erkeklerin katılımına da odaklanarak  ÇEZE’nin önlenmesinde artan bir 
ulusal sinerji ile Eylül 2021'de sonuçlanmıştır.

UN Women, UNICEF ve UNFPA tarafından IOM ve UNHCR’ın danışman-
lık desteğiyle uygulanacak olan Ortak Program’ın ikinci fazında, ilk fazda 
edinilen deneyimlerden yararlanılarak kurgulanan program etkinlikleri, 
ihtiyaca yönelik olarak COVID-19 bağlamına da uyarlanacaktır.

Ortak Program kapsamındaki müdahalelerin hedeflerinden bazıları 
şunlardır:

Proje Süresi: 3 yıl (1 Ekim 2021 - 30 Eylül 2024)  1,602,931 USDProje Bütçesi:  

Sonuç 3, Sonuç 4
UN Women 2022-2025 Küresel Stratejik Planı’na Katkı:  

Amaç 5, Hedef 5.3
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na Katkı:   

Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Arasında BM 
Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi’ne Katkı 2021-2025:   
Sonuç 1.2 - 2025 yılına kadar kadınlar ve kız çocukları 
kaynaklara, fırsatlara ve haklara daha iyi ve eşit erişime sahip 
olacak; şiddet ve ayrımcılık olmadan bir yaşam sürecektir

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORTAK PROGRAMI,
TÜRKİYE’DE ÇOCUK YAŞTA, ERKEN VE ZORLA EVLİLİKLERİN (ÇEZE) 

ÖNLENMESİ PROJESİ – İKİNCİ FAZ
 

Toplumsal normları ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik 
tutumları değiştirmek;

ÇEZE’nin önlenmesi ve ÇEZE ile mücadele için kurumsal 
kapasiteyi geliştirmek;

Uluslararası taahhütler doğrultusunda yasama ve politika 
çerçevesini korumak ve ilerletmek için sivil toplum ve diğer 
ortaklarla yakın çalışmak;

Şiddete maruz bırakılanların özel hizmetlere erişimlerini 
sağlamak;

Çok boyutlu yoksulluk yaşayan ailelerin ÇEZE riski altındaki kız ve 
oğlan çocuklarının ihtiyaçlarını belirleyip bunlara uygun sosyal 
hizmetlere erişimlerini geliştirmek.

• 

• 

• 

• 

• 

UN Women, Türkiye'de çok daha elzem hale gelen olumlu toplumsal cinsiyet rollerinin teşviki, kız çocukları ve kadınların güçlenmesine destek 
ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması ile hükümetin uluslararası taahhütlerinin gündemde tutulması için gerekli destekleri 
sunmaya devam edecektir.



PROJE YÖNETİMİ: 
BM Yönlendirme Komitesi, birinci fazda da olduğu gibi, Ortak Program’ın genel koordinasyonunu, stratejisini, karar mekanizmalarını ve gözetimini 
kolaylaştırmak üzere yönetim organı olmaya devam edecektir. Fon veren ve ilgili hükümet ortaklarını dahil etmek amacıyla birinci fazda kurulan, 
Ortak Program’da yer alan tüm BM Örgütleri, Türkiye Hükümeti temsilcileri ve SIDA temsilcilerinden oluşan Paydaşlar Koordinasyon Komitesi de 
programın stratejik bir bileşeni olmaya devam edecektir.

turkey.unwomen.org @unwomenturkey

 

UN Women, proje illerinde mevsimlik tarım işçileri ile ÇEZE konulu çadır sohbetleri gerçekleştirecektir.

UN Women, gençleri güçlendirme faaliyetleri kapsamında özellikle kız çocukları için gençlerin hakları, yaşam 
tercihleri ve desteğe erişimleri konusunda savunuculuk kampanyaları yürütmenin yanı sıra istihdam edilebilirlik 
becerilerine destek sağlayacaktır. Bunun için ÇEZE’ye özgü bir yaklaşımla akran eğitimleri, ergen sağlığı ve gelişim 
modülleri, çevrimiçi mentör programları geliştirilmesine destek olacaktır.

UN Women, kadınların hakları, yaşam tercihleri ve desteğe erişimleri konusunda farkındalıklarını artırmak için 
kadınları güçlendirme faaliyetleri yürütecektir.

• 

• 

• 

Ulusal ve yerel kurumların, ÇEZE ile mücadelede uluslararası standartlara uygun önleme, müdahale, savunucu-
luk ve izleme kapasitelerinin geliştirilmesi için sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör ile iş 
birlikleri arttırılacaktır.

UN Women, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), Paydaş Koordinasyon Komiteleri, Adalet Bakanlığı ve 
yerel yetkililer dahil olmak üzere devlet kurumlarına erkeklerin ve oğlan çocuklarının katılımı konusunda eğitim 
desteği sağlayacaktır.

UN Women, Romanlarla çalışan sivil toplum kuruluşlarının ÇEZE ile mücadele bağlamında sektörler arası iş birliği 
kurma kapasitelerinin geliştirilmesine destek olacaktır.

UN Women, kadınların liderliğinde yönetilen ve ÇEZE ile mücadele bağlamında şiddete maruz bırakılan bireylerle 
çalışmalar yürüten üç sivil toplum kuruluşuna hibe sağlayacaktır. Bu hibe ile kuruluşların kapasitelerinin güçlenmesine 
destek olacaktır.

UN Women, ÇEZE’nin önlenmesi ve kadınlara yönelik şiddetin ortadan kaldırılması dahil olmak üzere toplumsal 
cinsiyet eşitliğine yönelik ulusal mevzuat ve stratejilerin korunması ve güçlendirilmesi için savunuculuk faaliyetleri 
yürütecektir.

• 

• 

• 

• 

SONUÇ 2:  

Hedeflenen bölgelerde ve Türkiye genelinde yürütülecek kapsamlı faaliyetlerle özellikle kız çocukları, gençler 
ve kadınlar dahil olmak üzere şiddete maruz bırakılanlar, ebeveynler ve topluluk üyeleri ÇEZE hakkında artan 
farkındalığa sahip olacaklardır. Bu bağlamda haklarını talep etme, desteğe erişme ve ÇEZE önleme çalışmaları 
dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ile ilgili destek bulacaklardır.

SONUÇ 3:  

UN Women, erkekler ve oğlan çocukları arasında ÇEZE hakkında tutum ve davranış değişikliğini teşvik etmek için 
yenilikçi yaklaşımlar ve yöntemler uygulayacaktır.

UN Women, toplum temelli sosyal yardım girişimleri, yerel bilinçlendirme çalışmaları ve erkekler ve oğlan 
çocuklarının katılımını sağlayan savunuculuk faaliyetleri geliştirerek ‘ilgili babalığı’ ve erkeklerin toplumsal cinsiyet 
eşitliğine katılımını teşvik edecektir.

UN Women, ÇEZE araştırmasının erkek algısına dayalı bulgularından yola çıkarak hazırlanan eğitmen eğitimi 
modülleriyle erkekliğin dönüşümüne ilişkin sivil girişimleri destekleyecektir.

• 

• 

• 

Hedeflenen bölgelerdeki erkekler ve oğlan çocukları toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun tutumlar sergileyecek 
ve ÇEZE’yi önlemek için harekete geçirilecektir.

SONUÇ 4:  

UN Women, Adana, Edirne, Gaziantep, Kocaeli ve İzmir’deki Roma topluluğu bünyesinde ÇEZE’yi pekiştiren 
nedenler ve ÇEZE’nin sonuçları hakkında bir araştırma yapacaktır.

UN Women, bir uygulayıcı ortak ile YEP’lerin uluslararası ve ulusal taahhütlerle uyumlu olarak revize edilmesini, 
yaygınlaştırılmasını ve ana akımlaştırılmasını desteklemek için çalışmalar yürütecektir. Yerel deneyimlerin 
paylaşılması ve halihazırda geliştirilmiş YEP modülleri ile yerel paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesine destek 
olmak bu çalışmalar arasındadır.

• 

• 

PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI:

ÇEZE’ye ilişkin hesap verilebilirlik mekanizmaları, uluslararası standartlarla uyumlu ulusal politikaları korumak 
için kanıta dayalı savunuculuk ve izleme yoluyla geliştirilecektir.

SONUÇ 1:   

https://twitter.com/unwomenturkey
https://www.instagram.com/unwomenturkey
https://www.facebook.com/unwomenturkey/
https://eca.unwomen.org/en/where-we-are/turkey

