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RAPORU ÖZETİ
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (BM Kadın Birimi), Türkiye’de 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesinin 
hayatın her alanında ilerletilmesi için hükümet, sivil toplum 
kuruluşları, özel sektör, medya, BM ve uluslararası ortaklarla 
yakın iş birliği içinde çalışmaktadır. BM Kadın Birimi, şu üç 
hedef doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir: 
Kadınların liderliğinin ve karar alma süreçlerine katılımının 
güçlenmesi; toplumsal cinsiyete duyarlı planlama, bütçeleme 
ve hizmetlerin geliştirilmesi; kadınlara ve kız çocuklarına 
yönelik her türlü şiddetin sonlandırılması ve mülteci kadınların 
hak ve fırsatlara erişimlerinin artırılması. Bu hedeflere 
ulaşmak üzere BM Kadın Birimi, 2020 yılı boyunca COVID-19 
salgını sırasında kadınların ve kız çocuklarının artan ve 
değişen ihtiyaçlarını gözeten çok çeşitli projeler ve 
programlar hayata geçirmiştir.



7 adet yasanın toplumsal cinsiyet analizi 
tamamlanarak KEFEK’e sunulmuştur.

BM Kadın Birimi 2020 yılında, kadınların siyasete katılımını artırmak amacıyla meclis, yerel 
yönetimler ve belediye meclisleri, sivil toplum kuruluşları ve yerel toplum ile yakın ortaklıklarını 
sürdürmüştür. BM Kadın Birimi; kapasite geliştirme, eğitimler, atölyeler ve uluslararası 
platformlar yoluyla milletvekillerinin, belediye meclis üyelerinin, yerel yönetimlerin, yerel sivil 
toplum kuruluşları temsilcilerinin ve üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet duyarlılığını 
artırmak için çalışmıştır.

Kadınların Siyasi Katılımı
ve Liderliği

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu (KEFEK) ve Parlamentolar Arası Birlik ile 
ilişkiler güçlendirilmiştir.

133
katılımcı

5
üniversite

Toplumsal cinsiyete duyarlı yerel 
siyaset ve deneyim paylaşım atölyeleri 

90
katılımcı

6
şehir

İzleyin

İzleyin

Medya ve gazetecilik öğrencileri için 
toplumsal cinsiyete duyarlı medya
eğitimleri 

Personele yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimleri 
ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 
Atölyeleri düzenlenmiştir. 

Personele yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimleri 
ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 
Atölyeleri düzenlenmiştir. 

Alanında oldukça yenilikçi bir çevrimiçi araç olan 
sosyal risk haritası “Mor Haritam" geliştirilmiştir.

BM Kadın Birimi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile 
ilişkilerini güçlendirmiştir:

•

•

•

•

Yeni kaynaklar hazırlanmıştır:

Kadın Liderler için Rehber: Toplumsal 
Cinsiyete Duyarlı COVID-19 Yönetimi

Yerel Yönetim ve Hizmetlerde Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği

•

•

20
20
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Bağışçı:

https://www.youtube.com/watch?v=TcU3NtkKuyg
https://www.youtube.com/watch?v=TcU3NtkKuyg
http://morharitam.ankara.bel.tr/
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/call-to-action-to-women-leaders-gender-sensitive-covid19-response


Psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenleri, 
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
ortaklığında çeşitlilik, sosyal uyum ve çocuk yaşta,
erken ve zorla evlilikler (ÇEZE) konusundaki
kapasitelerini artırmıştır. 

 

Kadınlara ve Kız Çocuklarına 
Yönelik Şiddetin Sonlandırılması

Kadın hakları alanında çalışan 71 yerel 
STK ve hizmet sağlayıcı, Kadın Dayanışma Vakfı 
ortaklığında kadınlara yönelik danışmanlık 
hizmetleri konusunda kapasitelerini geliştirmiştir.
Bu çalışma, İstanbul Sözleşmesi’nin standartlarına 
uygun olarak ve Kadın Danışma Merkezi İşleyişi 
El Kitabı temel alınarak gerçekleştirilmiştir.

Kız çocuklarının eğitiminin desteklenmesi ve
ÇEZE’nin önlenmesi amacıyla iki dilli (Türkçe ve Arapça) 
ve interaktif bir internet sitesi faaliyete geçirilmiştir. 
(http://kizlarokuldagelecekleriguvende.org/)
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Bu Proje Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir. 

BM Kadın Birimi 2020 yılında, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı 
ayrımcılığın ve şiddetin sonlandırılması amacıyla başta kadın hakları alanında çalışanlar olmak 
üzere sivil toplum kuruluşlarını (STK’lar) desteklemiştir. BM Kadın Birimi, uluslararası standartlara 
uygun yasal çerçevelerin etkinleştirilmesi ve etkili şekilde uygulanmasını sağlamak; toplumsal
cinsiyet ayrımcılığına dayalı kalıp yargı, algı ve düşünceleri dönüştürmek; dezavantajlı gruplara 
mensup olanlar da dahil olmak üzere ayrımcılığa veya şiddete maruz bırakılan kadınları ve 
kız çocuklarını güçlendirmek ve mevcut hizmetlerin kullanılması ve bu hizmetlerin erişilebilir 

20 STK’nın temsilcileri, CEDAW Komitesi’ne sunulmak 
üzere Türk Kadınlar Birliği’nin koordinasyonunda 
kapsamlı bir “8. Periyodik Dönem Gölge Raporu” 
için hazırlık sürecini başlatmıştır. 

ve kaliteli hale getirilmesi için STK’lar ile birlikte çalışmıştır.

https://www.kadindayanismavakfi.org.tr/yayinlar/kadin-danisma-merkezi-isleyisi-el-kitabi-2020/
http://kizlarokuldagelecekleriguvende.org/


Ulusal çapta bir ilk olan "Çocuk Yaşta, Erken ve 
Zorla Evliliklere İlişkin Erkek Algısı Araştırması” 
tamamlanarak yayımlanmıştır.  

Türkiye’de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı 
(2018-2021), kadınların ve kız çocuklarının çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere (ÇEZE) 
karşı korunmasına yönelik ulusal mekanizmaları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Ortak Program, 
ÇEZE’nin temel nedenlerini ele almayı hedeflemektedir. Bu kapsamda önleme konusundaki 
kolektif çabaların artırılmasını ve ÇEZE’ye maruz bırakılan ya da risk altında olanların ihtiyaçlarına 
çok sektörlü hizmet sunumu yoluyla cevap verilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca ilgili ulusal paydaşlar, 
topluluklar ve bireyler arasında ÇEZE’yi sona erdirmeye yönelik olumlu sosyal ve toplumsal cinsiyet 
normlarını teşvik etmektedir.

Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla 
Evliliklerin Sona Erdirilmesi

BM Kadın Birimi, ÇEZE’nin yaygın olduğu illerdeki 
dört belediyenin ilgili birimleriyle birlikte çalışmalar 
gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda toplum temelli 
faaliyetler yürütülmesi, hizmetler sunulması ve 
ÇEZE önleme ve müdahale faaliyetlerinin belediyelerin
yıllık çalışma planlarına dahil edilmesini sağlamak için 
faaliyetler yürütmüştür.

BM Kadın Birimi, Türkiye’de çocuk yaşta, erken ve zorla 
evliliklerin sonlandırılması amacıyla Anne Çocuk Eğitim 
Vakfı (AÇEV) ortaklığında, baba destek programları 
düzenleyerek 2.470’ten fazla erkeğe ulaşmıştır.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) ortaklığında, 
4 ilde ÇEZE’nin izlenmesi güçlendirilmiştir. 
Bu doğrultuda yeni ÇEZE göstergeleri, izleme araçları, 
hizmet haritalaması geliştirilmiş ve yerel makamlar ile 
STK’ların bunları kullanmaları için kapasite desteği 
sağlanmıştır.  

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete maruz 
bırakılan 22.335 kişi, üç kadın örgütü aracılığıyla 
psikososyal ve hukuki destek almıştır. Söz konusu 
kadın örgütleri, “Küçük Ölçekli Hibe Desteği” 
kapsamında desteklenmektedir. 

ÇEZE’nin sona erdirilmesinde erkekler ve oğlan çocukları 
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Bağışçı:

https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/3/research-study-on-the-perception-of-men-and-boys-on-child-early-and-forced-marriages-in-turkey


Özel ihtiyaç sahibi 4.000 mülteci ve ev sahibi 
topluluklardan kadına ve kız çocuğuna psikososyal 
destek ve danışmanlık hizmeti sunulmuş; hukuk, 
sağlık, eğitim ve istihdamla ilgili konularda yönlendirme 
hizmetlerine erişimleri sağlanmıştır.

Mülteci ve ev sahibi topluluklardan 1.000’i aşkın 
kadın ve kız çocuğu, dijital beceri eğitimleri ve
Türkçe dil kursları aracılığıyla uzun vadeli istihdam, 
geçim kaynağı ve gelir elde etme fırsatlarına 
erişebilmiştir.

BM Kadın Birimi, Mülteci Destek Programı kapsamında 2020 yılında, Suriyeli kadınlar ve 
kız çocukları ile ev sahibi toplulukların dayanıklılığının artırılması ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir 
yaklaşımla fırsatlara, haklara ve hizmetlere erişimlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmüştür. 
BM Kadın Birimi, COVID-19 salgınının sebep olduğu zorluklarla mücadele etmek ve mevcut 
faaliyetlerin devamlılığını sağlamak üzere proje ve programlarını, salgının kadınlar ve kız çocukları 
üzerindeki etkilerini dikkate alacak şekilde uyarlamıştır. Program kapsamında, kadınların, 
kız çocuklarının ve ev sahibi topluluklarının dayanıklılıklarının artırılması için uygulayıcı ortaklar ile 
birlikte Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin, İstanbul ve İzmir’de koruma, geçim kaynaklarına erişim 
ve sosyal uyum desteği sağlanmıştır. BM Kadın Birimi Mülteci Destek Programı STK’ların - bilhassa 
kadınların liderliğindeki STK’ların ve taban örgütlenmelerinin kapasitelerinin gelişmesine katkıda 
bulunmak üzere toplumsal cinsiyete duyarlı mülteci desteği eğitimleri gerçekleştirmiştir. 
Ayrıca, Türkiye’de mülteci topluluklarla en ön safhada çalışanların toplumsal cinsiyete duyarlı 
mülteci desteği konusundaki bilgilerinin artırılmasına katkıda bulunmak üzere eğitimler 

Mülteci ve Ev Sahibi Topluluklardan 
Kadınların Güçlenmesi

Suriyeli ve Türk 100’den fazla aile, mikro bahçecilik 
girişimine katılarak gıda güvenliğini ve beslenme 
çeşitliliğini artırmıştır.  

BM Kadın Birimi, COVID-19 döneminde 1.400’den 
fazla kadına ulaşan ve onların acil ihtiyaçlarını dile 
getiren Suriyeli ve Türk topluluk lideri kadınları 
desteklemiştir.  
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düzenlenmiştir. 

https://turkey.un.org/tr/88666-covid-19-kadinlarin-ev-ve-bakim-islerini-artirdi
https://turkey.un.org/tr/90302-turk-ve-suriyeli-ailelerin-evlerinde-bir-metrekare-dolusu-taze-sebze
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BM Kadın Birimi, toplumsal cinsiyete duyarlı mülteci
desteği alanında çalışan kadınların liderliğindeki 
dört STK’ya 64.916 ABD Doları tutarında küçük ölçekli
hibe desteği sağlamıştır. Bunun sonucunda STK’lar, 
Suriyeli kadınlara ve kız çocuklarına daha güçlü 
destek verecek şekilde kapasitelerini geliştirmiştir.

BM Kadın Birimi, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Dayanıklılık 
Endeksi Raporunu yayımlanmıştır. Rapor, Gaziantep’te 
bulunan SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi’nin
hizmetlerinden yararlanan kadınlarla gerçekleştirilen
başlangıç ve bitiş anketleri ile toplanan veriler temel
alınarak hazırlanmıştır. Sonuçlar, kadınların dayanıklılık 
kapasitesinde önemli bir artış göstermektedir. 
Ayrıca geçim kaynaklarına erişim stratejilerinde 
güçlenme ve ailevi kararlara etki etmelerinde bir artış
olduğu görülmektedir

SADA Kadın Kooperatifi, üyelerine gelir elde etme 
fırsatları sağlamak üzere 2019 yılında Suriyeli ve 
Türk kadınlar tarafından kurulmuştur. 
Kooperatif, kadınların ürettiği ürünlerin üretimi, 
pazarlanması ve satışı için güvenli bir alan sunmaktadır.

İrlanda Hükümeti’nin desteğiyle ortaklarının dijital
okuryazarlık becerilerini geliştirmiştir.

2019 Paris Barış Forumu’nun ölçek büyütme 
projelerinden biri seçilen Kooperatif, 2020’de 
Forum’a katılarak bir yılda elde ettiği kazanımlarını 
ve başarılarını aktarmıştır.

sadacoop.com ve e-ticaret sitelerinde çevrimiçi 
satışa başlamıştır.

BM Kadın Birimi, 19 yerel ve ulusal STK’ya kapasite
geliştirme, toplumsal cinsiyet eğitimleri ve birebir 
mentörlük sağlamıştır.

BM Kadın Birimi’nin gerçekleştirdiği ‘İnsani Eylemde 
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Yaklaşım’ eğitiminden 
sekiz BM Kuruluşu faydalanmıştır.

3.590 kadın ve kız çocuğu sosyal uyum faaliyetlerine
katılmıştır.

SADA Kadın Kooperatifi:
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Bağışçı Kuruluşlar:

İzlanda

https://www.sadacoop.com/
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HeForShe Hareketi

Fenerbahçe Spor Kulübü, Dünya Kadınlar 
Gününde kadınların spor alanında 
güçlenmesi çağrısında bulunmuştur. 

HeForShe x GQ Podcast’leri

BM Kadın Birimi, Fenerbahçe Spor Kulübü ve 
Tüpraş tarafından 8 Mart’ta “Nesiller Boyu Eşitlik: 
Sporda Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlenmesi” 
nesiller arası diyalog etkinliği düzenlenmiştir. 
Etkinlikte, kadınların güçlenmesinde sporun gücünü 
kutlamak için tecrübeli ve genç kadın sporcular ve 
kız çocukları bir araya gelmiştir.  

Tanınmış erkek figürlerle erkeklerin katılımını
teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 
Spotify üzerindendinlenebilir.
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HeForShe, BM Kadın Birimi tarafından başlatılan küresel bir dayanışma hareketidir. Hareket; başta 
erkekler ve oğlan çocukları olmak üzere herkesi dayanışma içinde olmaya ve toplumsal cinsiyet 
eşitliği için savunuculuk yapmaya davet etmektedir. HeForShe, erkekleri ve oğlan çocuklarını 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda eşit ortaklar olarak harekete geçirmek 
amacıyla yenilikçi ve kapsayıcı bir yaklaşım sunmaktadır. BM Kadın Birimi, 2015 yılından bu yana 
HeForShe Etki Şampiyonları da dahil olmak üzere (Koç Holding, Vodafone, Unilever, Accor Hotels, 
PWC, sivil toplum, üniversiteler ve gençler vb.) özel sektörün desteğiyle HeForShe hareketini 
Türkiye’de yürütmektedir. 
Sporun toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesindeki 
öneminin farkında olan HeForShe, 9 farklı spor dalı ve dünya çapında 25 milyonluk geniş taraftar 
kitlesiyle Türkiye’nin en popüler spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü ile iş birliği 
yapmaktadır.  

HeForShe Türkiye’nin ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü, 
Türkiye ve Avrupa’da Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni 
(WEPs) imzalayan ilk spor kulübü olmuştur.

BM Kadın Birimi’nin küresel “Nesiller Boyu Eşitlik için 
Spor Girişimi”ni temel alan “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı 
Spor Kulüpleri için Uygulama Rehberi”, Fenerbahçe 
Spor Kulübü ortaklığında hazırlanmaktadır. 

HeForShe – Fenerbahçe Spor Kulübü ortaklığı kapsamında 
1125 sporcu, teknik personel ve Fenerbahçe Spor Kulübü 
personeli eğitimlere katılmış, sporda toplumsal cinsiyet 
eşitliği konusundaki farkındalıklarını ve bilgilerini arttırmıştır.
Söz konusu eğitimler BM Kadın Birimi’nin 2019’dan beri 
eğitim ortağı olan AÇEV (Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı) 
tarafından düzenlenmiştir.

HeForShe Türkiye - Fenerbahçe Spor Kulübü 
ortaklığı Tüpraş tarafından desteklenmektedir.

https://www.fenerbahce.org/haberler/heforshe/2020/5/fenerbahce-miz-bir-ilke-daha-imza-atarak-birlesmis-milletler-kadinin-guclenmesi-prensipleri-(weps)-i
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/3/news-sport-for-generation-equality
https://www.heforshe.org/tr/heforshe-ve-fenerbahce-spor-kulubu-dunya-kadinlar-gununde-kadinlarin-sporda-ve-sporla-guclenmesini
https://open.spotify.com/show/0LfKaNwHYQ8Uj40SiG7iLC


•
•
•
•
•

 

Özel Sektör Ortakları
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BM Kadın Birimi, ulusal düzeyde uygulanan ve kilit önemde olan küresel programları kapsamında 
özel sektör şirketleriyle birlikte çalışmaktadır. Bu programlar şöyledir: pazarlama ve iletişimdeki 
kalıp yargıları ele alan Unstereotype Alliance, erkekleri müttefik olarak dahil etmek için çalışan 
HeForShe hareketi ve iş yerinde, piyasalarda ve topluluklarda toplumsal cinsiyet eşitliğini ve 
kadınların güçlenmesini artırmayı hedefleyen WEPs - Kadının Güçlenmesi Prensipleri.

WEPs imzacısı şirketler, COVID-19 salgınına müdahale 
de dahil olmak üzere kadın çalışanların ihtiyaçlarını 
daha iyi ele almak üzere uygulamalarını değiştirmek 
için somut adımlar atmıştır.  ‘Reklamlar Değişir, Toplum 
Değişir Kampanyası”  10’dan fazla ulusal ve uluslararası 
ödül almıştır:
 

1 Kristal Elma Ödülü 
Kristal Elma’da 2 Jüri Özel Ödülü
Felis 2020’de 2 Felis ve 1 Başarı Ödülü (3 Ödül) 
Sosyal Medya Ödülleri 2020
A Ödülleri 2020

•
•
•

Effie Ödülleri 2021
MIXX Ödülleri 2021
WFA Başkan Ödülü 2021

Türkiye’deki WEPs imzacılarının sayısı 369’a 
yükselerek dünyada ikinci sırada yer almıştır.

Unstereotype Alliance Türkiye, reklam ve medya 
içeriklerinde toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargıları 
dönüştürmek amacıyla reklamverenleri, reklamcıları ve 
endüstri liderlerini bir araya getirmiştir.

‘Reklamlar Değişir, Toplum Değişir 
Kampanyası”  10’dan fazla ulusal 
ve uluslararası ödül almıştır:

İzleyin

İttifakın kurucu üyeleri: Avon, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Eczacıbaşı Holding, Eti Gıda, 
Johnson & Johnson, Kantar Media, Koç Holding, P&G, Publicis Groupe, Unilever, Vodafone, WPP   

https://www.weps.org/companies
https://www.youtube.com/watch?v=M5NtTYvxJBM


“COVID-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri” 
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve 
Türk Girişim ve İş DünyasıKonfederasyonu 
(TÜRKONFED) ortaklığında 300’den fazla 
şirketin katılımıyla hazırlanmıştır.

COVID-19 döneminde kadınların artan bakım yükünü 
azaltmak ve kadınlar ve erkekler arasında bakım 
işlerinin eşit paylaşımını sağlamaya yönelik 
#HeForSheatHome / #EvdeHeForShe Kampanyası 
düzenlenmiştir.

Kampanya 500.000 kişiye ulaşmıştır. •
COVID-19 sırasında artan ev içi şiddeti konu alan 
“Ev İçi Şiddete Hayır” kampanyası WEPs imzacısı 
LPG şirketi Aygaz ortaklığına yürütülmüştür. 

• Kampanya 150.000 kişiye ulaşmıştır.

BM Kadın Birimi, COVID-19 salgınının toplumsal 
cinsiyet üzerindeki etkileri üzerine yeni yayınlar 
hazırlamıştır.

BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi “Türkiye’de COVID-19 
Etkilerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi” 
çalışmasını yayımlamıştır. Araştırma, COVID-19 salgınının 
kadınlar ve erkeklerin iş ve ev yaşamı üzerindeki etkilerini 
ortaya koymaktadır. z

Kadınlara yönelik “Güvenlik Planım” 
rehberi 54.000 kadına ulaşmıştır. 
Kullanımı kolay olan rehber, 
hizmetlere erişim ve sahip oldukları 
haklar konusunda kadınlara 
bilgilendirme sağlamaktadır.
BM Kadın Birimi rehberin çok fazla 
sayıda kadına ulaştırılmasını 
sağlamak amacıyla özel sektör 
ve STK’larla iş birliği yapmıştır. 

İngilizce, Türkçe, Arapça, İşaret 
dili, İşitsel ve Görsel seçenekler 
mevcuttur.

•

Kadın hakları alanında çalışan ve küçük hibe desteği 
ile kapasitelerini geliştiren üç STK; Türkiye’deki 36 
ilde, kadınlara yönelik şiddete maruz bırakılan 
22.000’den fazla kadını, özel koruma ihtiyaçları için 
devlet hizmetlerine yönlendirmiş, psikososyal ve 
hukuki destek sağlamıştır.

BM Kadın Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek ve COVID-19 krizinin kadınlar ve kız 
çocukları üzerindeki orantısız etkilerini yönetmek üzere çok sayıda ortakla ilişkilerini kapsamlı 
bir şekilde güçlendirmiştir. Bu ortaklara özel sektör, iş dernekleri, STK’lar, influencer’lar, medya 

COVID-19 Müdahalesi

SADA Kadın Kooperatifi, COVID-19 sırasında halk 
sağlığına katkıda bulunmak amacıyla 252.000 
yüz maskesi üretmiştir. Bu çalışma; Almanya Federal 
Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) 
tarafından finanse edilen ve Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) tarafından 
uygulanan “PEP- Ekonomik Fırsatların Değerlendirilmesi” 
programı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
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ve reklamcılık sektörü de dahildir. 

https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/the-impact-of-covid19-on-women-and-men-rapid-gender-assessment-of-covid19-implications-in-turkey
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/12/covid-19-impacts-on-women-in-the-workplace-corporate-responses-good-practices-and-way-forward
https://www.heforshe.org/tr/heforshe-erkekleri-evdeki-sorumluluklari-ve-gorevleri-esit-paylasmaya-cagiriyor-evdeheforshe
https://turkey.un.org/tr/45478-aygaz-ve-un-women-covid-19la-mucadele-surecinde-artan-aile-ici-siddete-karsi-kadinlarin


2019’da BM Kadın Birimi tarafından gerçekleştirilen 
Karanlığı Aydınlat Işık Enstalasyon Sergisi,
Contemporary Istanbul’un düzenlediği  
“İstanbul Light” festivalinin bir parçası olmuştur.

Metodoloji, Beşiktaş Belediyesi’ne daha güvenli ve 
eşitlikçi bir ilçe oluşturma yönünde kendi platformunu 
geliştirme konusunda ilham vermiştir. 

Sonuçlar, bazı belediyeler tarafından kamusal alanlarda 
iyileştirmeler yapmak üzere kullanılmıştır.

BM Kadın Biriminin kamusal alanlarda kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddete dikkat çeken 
yenilikçi kampanyası “Karanlığı Aydınlat”, prestijli Silver Effie Ödülünü kazanmıştır. 
Kampanya kapsamında 2019 yılında, vatandaşların, yaşadıkları şehirlerin güvenli olmayan 

Kadınlar ve Kız Çocukları için
Daha Güvenli Şehirler
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Bağışçı:

noktalarını işaretleyebilecekleri interaktif bir Türkiye haritası oluşturulmuştur.

https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2021/01/turkeys-first-open-air-lighting-installation-exhibition-istanbul


16 Günlük Aktivizm ile: 

Kadınlar ve Kız Çocukları için 
Daha Güvenli Siber Alanlar

•

•

•

•

•

•

•
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220.000 kişi atesbocekleri.info adresini ziyaret etmiş, 
68.400 kişi testi çözmüş, 27.000 kişi test sonucunu 
kontrol etmiş, 10.000 kişi rehberi indirmiş, 20.000 
kullanıcı sosyal medyada ‘meydan okumuştur’.

30 özel sektör şirketi ve 50 etkili kişi 30 milyon 
Instagram kullanıcısına ulaşarak kampanyaya destek 
vermiştir. 

Yapı Kredi Bankası kampanyayı 20 milyon 
müşterisine e-posta üzerinden duyurmuştur.

436 haber, 10 milyon basılı medya erişimi sağlanmıştır.
BM Kadın Birimi’nin sosyal medya hesaplarında 14,6 
milyon görüntülenme olmuştur.

Fenerbahçe Spor Kulübü 16 Günlük Aktivizm 
kampanyası ile yaklaşık 8 milyon kişiye ulaşmıştır.

Milliyet gazetesindeki kampanya haberi, MediaCat 
dergisi tarafından 2020 yılının en iyi haber başlıklarından 
biri seçilmiştir. 

Kampanya sonuçlarına dair daha fazla bilgiye buradan 
ulaşabilirsiniz.

Bağışçı:

BM Kadın Birimi, toplumsal farkındalığı artırmak ve toplumsal cinsiyete dayalı siber şiddete 
karşı harekete geçmek amacıyla etkileşimli bir çevrimiçi platform geliştirmiştir. Kullanıcılar, 
atesbocekleri.info adresini ziyaret ettiklerinde siber şiddet hakkında bir test çözüp sonuçlarını 
kontrol edebiliyor, bilgilendirici bir rehber indirebiliyor ve sosyal ağlarını küresel dayanışma 
hareketine katılmaya davet edebiliyor. Hedef bir milyon kişiye ulaşmak! 

https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/3/fireflies-campaign-against-gender-based-cyber-violence-2020
https://atesbocekleri.info/


Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun kabulünün 25’inci yıldönümü olan 2020 yılı, 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi ve kadınların güçlenmesinde bir kilometre taşı 
olmuştur. Bu önemli yılda BM Kadın Birimi, farklı nesillerden aktivistleri ve liderleri bir araya 
getiren ve küresel çapta birkaç yıl sürecek Nesiller Boyu Eşitlik kampanyasını başlatmak üzere 
çok sayıda ortakla bir araya gelmiştir. Amaç; kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek, ilerlemenin 
istenilen hızda gerçekleşmediği alanlarda eylemleri hızlandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusunda tamamlanmamış çalışmaları sürdürmekti. BM Kadın Birimi, Türkiye’de Nesiller 

Gupse Özay: Kadın komedyen, Türk filmlerindeki kalıp 
yargılarla mücadele ediyor

Adalet Budak Akbaş: Türkiye’de kadınlar ve kız 
çocuklarının eğitim alarak başarılı olabilmeleri için 
kuralları değiştiriyor

Ben Nesiller Boyu Eşitliğim: Janine Shepherd, 
akrobasi pilotu, yazar, dayanıklılık uzmanı

Ben Nesiller Boyu Eşitliğim: Selin Özünaldım, 
HeForShe savunucusu, toplumsal cinsiyet eşitliği 
alanında genç aktivist

Bahar Toksoy Guidetti: Türk voleybolunda başarılı bir 
kariyerden sporla kız çocuklarının güçlenmesine 
giden yol 

Nesiller Boyu Eşitlik etkinlikleri farklı nesil, 
sektör ve kadınları ve erkekleri bir araya 
getirmiştir. 

“Türkiye'de Nesiller Boyu Eşitlik” interaktif 
duvar sergisi, kadın hakları alanındaki mihenk 
taşlarını Osmanlı İmparatorluğu döneminden 
başlayarak kronolojik bir düzende sergilemiştir. 
Ziyaretçiler, sergiyi kendi toplumsal cinsiyet eşitliği 
yolculukları ile tamamlamaya teşvik edilmiştir.  

Türkiye’de ilham veren kadınlar, güçlenme hikâyelerini 
paylaşıyor 

Nesiller Boyu Eşitlik Kampanyası 
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Boyu Eşitlik kampanyası çerçevesinde pek çok etkinlik ve diyalog oturumu düzenlemiştir. 

https://turkey.un.org/tr/37347-nesiller-boyu-esitlik-seninle-baslar
https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2020/3/gupse-ozay-a-woman-comedian-fights-stereotypes-in-turkish-films
https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2020/10/adalet-budak-akbas
https://www.heforshe.org/tr/janine-shepherd-akrobasi-pilotu-yazar-psikolojik-dayaniklilik-uzmani
https://www.heforshe.org/tr/selin-ozunaldim-heforshe-savunucusu-toplumsal-cinsiyet-esitligi-aktivisti
https://www.heforshe.org/tr/fenerbahce-opet-kadin-voleybol-takiminin-tecrubeli-oyuncusu-bahar-toksoy-guidetti-simdi-de-spor
https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25


Facebook

%74
Instagram

%627
Twitter

%648

DEĞİŞİM İÇİN
İLETİŞİM

UN Women Media Compact bünyesinde GQ Türkiye Dergisi ve 
Milliyet Gazetesi ile iki yeni medya ortaklığı başlatılmıştır 

Sosyal medyada büyüme:

Basılı medyada:

431
HABER İLE

42 million
KİŞİYE ULAŞILMIŞTIR

17 million
KİŞİYE ULAŞILMIŞTIR

8 million
KİŞİYE ULAŞILMIŞTIR

TV’de:

166
HABER İLE

Çevrim içi
platformlarda:

3.395
HABER İLE

Sosyal medyada

18 milyon
KİŞİYE ULAŞILMIŞTIR

20
20
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https://www.unwomen.org/en/partnerships/media-collaboration/media-compact


20
20

E-mail: infoturkey@unwomen.org

Adres:
Kudüs Caddesi, 1/21-58, 06450, Çankaya/Ankara@unwomenturkey

2021 ve ötesi

  

BM Kadın Birimi, 2021 yılında başlayacak proje ve programlar çerçevesinde kadınların siyasi ve 
ekonomik karar alma süreçlerine katılımı ve liderliğinin artırılması; toplumsal cinsiyete duyarlı 
yönetişimin geliştirilmesi; kadınlara ve kız çocuklarına yönelik farklı şiddet biçimlerinin önlenmesi 
ve sonlandırılması; toplumsal cinsiyete duyarlı mülteci desteği alanlarında faaliyetlerine devam 
edecektir. Programlarımızı ve projelerimizi, COVID-19 salgınının kadınlar ve kız çocukları üzerindeki 
olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak ve “kimseyi geride bırakmama” ilkesi doğrultusunda 
uygulamaya devam edeceğiz. Devam eden girişimlere ek olarak uygulanacak yeni projelerden 

 

 

bazıları ise şöyle:

BM Kadın Birimi, üç yıl sürecek “Türkiye’de Kadın-Erkek 
Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması” 
projesini Aralık 2020 itibarıyla başlatmıştır. Proje Avrupa 
Birliği tarafından finanse edilmekte olup ana yararlanıcısı 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, eş yararlanıcısı ise Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’dır. Proje, 
stratejik ortaklıklar yoluyla kadın-erkek eşitliğine ve 
kadınların güçlenmesine yönelik finansmanı artırmayı, 
kuruma özel teknik yardım ve rehberlik sağlamayı, 
kurumsal kapasite ve bilgi oluşturmayı amaçlamaktadır. 
Seçilen bakanlıkların yanı sıra seçilen dört pilot belediye de 
(Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Edirne 
Belediyesi) proje kapsamında desteklenecek.

“Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
Gelişmesi için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok Ortaklı İş 
Birliklerinin Güçlenmesi” projesi, sivil toplum kuruluşlarının 
kapasitelerini ve ortaklıklarını geliştirmeyi, toplumsal 
cinsiyete dayalı eşitsizliklerin azaltılmasına katkıda 
bulunmayı amaçlamaktadır. Proje, Avrupa Birliği’nin mali 
desteğiyle 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren 36 ay 
boyunca uygulanacak. BM Kadın Birimi, bu proje 
kapsamında sivil toplum aktörleri ile ağ kurma, bilgi ve 
deneyim paylaşımı, kapasite geliştirme, veri ve kanıt 
temelli savunuculuk için çalışacaktır. Ayrıca teknik destek 
ve hibe programları  gibi finansman mekanizmalarıyla sivil 

Gaziantep, İstanbul ve İzmir’de yürütülecek “Mülteci ve Ev 
Sahibi Topluluktan Kadınların ve Kız Çocuklarının 
Sosyoekonomik İstikrarının Kadın Liderliği Yoluyla 
Güçlenmesi” projesinin genel hedefi, insani yardım ve 
mülteci destek programları ile toparlanma çabalarında 
kadınların rolünü artırmak, COVID-19 bağlamında ortaya 
çıkan acil ihtiyaçları da göz önüne alarak daha iyi hizmetler 
sunmaktır. Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen 
proje, 1 Nisan 2021’den itibaren 12 ay boyunca 
uygulanacak. Proje, Türkiye’de yaşayan en az 2.000 
Suriyeli ve diğer göçmen kadın ve kız çocuklarının sosyal ve 

Önceki yıllarda edinilen başarılar ve deneyimleri 
temel alan “Siyasette ve İş Hayatında Kadınların 
Liderliğinin ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
Geliştirilmesi” projesi, siyaset ve özel sektörden kilit 
paydaşlara odaklanarak Türkiye’de kadınların 
liderliğini ve karar alma sürecine katılımını artırmayı 
hedefliyor. İsveç hükümetinin mali desteğiyle 
yürütülecek olan projenin amaçları şunlardır:

Siyasi karar alma süreçlerinde kadınların liderliğini 
artırmak için destek sağlamak, yerel düzeyde siyasi 
görev için aday olmaya istekli, yetenekli kadınlardan 
oluşan bir kadro oluşturmak, farklı siyasi 
bağlantılardan kadınlarla dayanışmayı güçlendirmek 
ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki 
farkındalıklarını artırmak, ulusal ve politik yasal 
çerçeveyi geliştirmek, yerel düzeyde toplumsal 
cinsiyete duyarlı yönetişimi güçlendirmek.

Özel sektörde kadınların liderliğini ve etkisini 
desteklemek, toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
geliştirilmesi konusunda erkek siyasi ve kurumsal 
liderlerin desteğini güçlendirmek, medyada 
kadınların siyasi ve iş liderleri olarak basmakalıp 
şekilde tanımlanmasını engellemek için medya ve 
geleceğin medya profesyonelleri ile çalışmak, 
toplumsal cinsiyete duyarlı uygulamaları hem 
kurum içinde hem de dışında hayata geçirmek. 

ekonomik istikrarına katkıda bulunacak. Toplumsal 
cinsiyete duyarlı koruma ve geçim kaynakları 
desteği sağlamak suretiyle proje, kadınların ve kadın 
örgütlerinin topluluk düzeyinde ve yerel düzeyde 
toparlanma ve dayanıklılık çabalarına öncülük etme 
kapasitelerini artıracak, kadınların liderliğini 
güçlendirecek. Ayrıca kalkınma bağlamında da yer 
alan proje, göçmen ve ev sahibi topluluklardan 
kadınların ve kız çocuklarının koruma ve geçim 
kaynakları konusundaki acil ve süregelen 
ihtiyaçlarını ele alacak. 

toplumu destekleyecektir. 


