
Proje, BM Kadın Biriminin 2022–2025 Stratejik Planı bağlamında aşağıda sıralanan hedeflere ulaşılmasına destek olmaktadır: 

Sonuç 1: “Küresel normatif çerçeveler ve toplumsal cinsiyete duyarlı yasalar, politikalar ve kurumlar: Toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
tüm kadın ve kız çocuklarının güçlenmesine yönelik kapsamlı ve dinamik bir dizi küresel norm ve standart güçlendirildi ve yasalar, 
politikalar ve kurumlar toplumsal cinsiyete duyarlı olarak dönüştürüldü” 

Sonuç 2: “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin finansmanı: Toplumsal cinsiyete duyarlı mali politikalar, stratejiler ve araçlarla kamusal ve 
özel finansman toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını destekledi.”
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KURUMSAL STRATEJİ VE PLANLAMALARA KATKI 
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Bu proje Avrupa Birliği ve UN Women tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE’DE KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE
DUYARLI PLANLAMA VE BÜTÇELEMENİN
UYGULANMASI PROJESİ 

“Türkiye’de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi” Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı (ASHB) - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı (SBB) iş birliğiyle Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi tarafından yürütülmektedir. Avrupa 
Birliği ve Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin mali desteğiyle 15 Aralık 2020’de başlayan proje, 36 ay sürecek olup Aralık 
2023’te tamamlanacaktır. 

Projenin temel hedefi kadın erkek eşitliği perspektifinin ulusal ve yerel düzeylerde politika oluşturma ve bütçeleme 
süreçlerinin tüm aşamalarına sistematik ve sürdürülebilir entegrasyonu ile Türkiye’de kadınların güçlenmesi ve kadın 
erkek eşitliğinin sağlanmasıdır. Proje, merkezi düzeyde seçilmiş icracı bakanlıkları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Edirne Belediyesi olmak üzere dört pilot belediyeyi ve bu 
şehirlerdeki yerel sivil toplum kuruluşlarını (STK) kapsamaktadır. Proje kapsamında düzenlenecek çalıştaylar, eğitimler ve 
kurumlar arası koordinasyon toplantılarıyla kamu kurumlarının ve belediyelerin üst düzey yetkilileri ve çalışanları, 
milletvekilleri, akademisyenler ve STK temsilcilerinin konuyla ilgili farkındalıklarının desteklenmesi amaçlamaktadır. 

Proje
videosunu izle



PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI:

PROJE YÖNETİMİ: 

 

Türkiye’de ulusal ve yerel düzeyde çalışan kamu görevlilerinin, Kadın Erkek Eşitliği ve Kadının Güçlenmesinde 
(KEEKG) mali farkı daha iyi ele almak ve KEEKG’yi ilerletmek için Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçelemeye 
(KEEDB) yönelik farkındalığı ve anlayışı artmış olacaktır.

BM Kadın Birimi, merkezi ve yerel düzeyde yönetici pozisyonundaki kamu görevlilerine yönelik KEEDB 
hakkında Farkındalık Seminerleri düzenleyecektir.

BM Kadın Birimi tarafından ASHB ve SBB ile yakın ortaklıkla KEEDB’nin artırılması için üst düzey kamu 
yetkililerini hedefleyen savunuculuk toplantıları düzenlenecektir. 

Çevrim içi bir öğrenme platformu kurulacaktır. Platform, paydaşlar, kamu yetkilileri ve Projenin diğer hedef 
grupları için KEEDB’ye yönelik bir eğitim ve tecrübe paylaşım platformu olarak hizmet edecektir. BM Kadın 
Birimi, ulusal ve yerel paydaşların kendi kurumlarında uygulama girişimlerini ve konuyu sahiplenmelerini 
artırmak için KEEDB’ye ilişkin iyi uygulamalar üzerine Uluslararası Konferans düzenleyecektir.

SONUÇ 1: 

Türkiye’deki ulusal ve yerel yetkililer kadın erkek eşitliğine duyarlı politikalar, planlar ve programlar geliştirme 
kapasitesine sahip olacaktır.

Projenin çok aktörlü yönetim yapısı, genel uygulamayı denetleyen ve stratejik rehberlik sağlayan Proje Yönlendirme Komitesi 
(PYK) ile sağlanacaktır. PYK, BM Kadın Birimi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı - Avrupa Birliği Başkanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcileri ile Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, TBMM – Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gelir İdaresi Başkanlığından katılacak 
temsilcilerle oluşacak ve yılda iki kez toplanacaktır. 

Proje aktivitelerinin takibi ve düzenli bilgi alışverişi için BM Kadın Birimi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı’ndan temsilcilerle üç ayda bir Yönetim Toplantıları gerçekleştirilecektir.
 
Proje kapsamında oluşturulan Danışma Kurulu ve Teknik Çalışma Grubu, farklı kamu kurumlarının teknik bilgi ve deneyim 
alışverişinde bulunabileceği açık bir iletişim platformu oluşturulmasına katkıda bulunur.

Projenin yararlanıcı kurumları ve Türkiye’deki diğer ilgili kamu kurumlarıyla birlikte Teknik Çalışma Grubu 
oluşturulacaktır.

BM Kadın Birimi, temel stratejik politika belgelerini kadın erkek eşitliği perspektifinden gözden geçirecek ve 
KEEDB’nin uygulanmasına yönelik kapsamlı bir Politika Belgesi hazırlayacaktır. Politika Belgesi, Türkiye’deki 
politika yapıcılara yol göstermek üzere uluslararası iyi uygulamaların yanı sıra politika çerçevesinin ilerletilmesine 
yönelik tavsiyelere de yer verecektir.

BM Kadın Birimi, merkezi ve yerel düzeylerde kamu yetkililerini hedefleyerek KEEDB’ye ilişkin teknik ve 
derinlemesine eğitim programları düzenleyecektir. 

BM Kadın Birimi, seçilen bakanlıklarda ve Pilot Belediyelerde KEEDB analizi yürütecektir. Analizi takiben, 
merkezi düzeyde KEEDB’nin uygulanmasına ilişkin Uygulama Kılavuzu ile Belediyeler için KEEDB Analiz 
Rehberi hazırlanacaktır.
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Pilot belediyelerde Kadın Meclisleri bünyesinde Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme Gruplarının 
kurulması desteklenecektir. BM Kadın Birimi, eğitim programlarıyla bu gruplarının kamu harcamalarını izleme 
ve denetleme kapasitesini artıracaktır.

BM Kadın Birimi Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme Gruplarının izleme raporlarını hazırlarken kullanmaları 
için stratejiler, araçlar ve raporlama formatlarını içeren bir KEEDB İzleme Rehberi hazırlayacaktır.

Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme Grupları ve kamu kurumları arasındaki diyaloğu geliştirmek amacıyla 
merkezi/ yerel kamu yetkilileri ile Bütçeleme Grupları arasında istişare toplantıları düzenlenecektir. 

• 

• 

• 

SONUÇ 2: 

turkey.unwomen.org @unwomenturkey

Kadın erkek eşitliği savunucuları ve kadın gruplarının kadın erkek eşitliği ve kadının güçlenmesi sonuçlarına 
ulaşılabilmesi için harcamalara yönelik izleme ve hesap verebilirliği sağlama kapasiteleri gelişecektir.

SONUÇ 3: 


