
Proje hedeflerini nasıl
gerçekleştirecek?

Proje, TBMM içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılmasını 
destekleyecek yöntem ve araçları geliştirirken, seçilmiş parlamenterlerin yanı 
sıra TBMM personelinin ve farklı meclis komisyonlarının da çalışmalara dâhil 
edilmesini öncelik olarak belirliyor. TBMM içindeki farklı aktörlerin toplumsal 
cinsiyet eşitliği konusundaki sahiplenicilik, farkındalık ve kapasitelerinin 
desteklenmesi ile TBMM’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yol 
göstericilik sağlayacak örnek bir kurum olarak etkisinin artması öngörülüyor.

Proje ile KEFEK’in misyon ve vizyonunun gerek Meclis içerisinde gerekse 
Meclis dışında daha etkin olarak aktarılması destekleniyor. Proje, uluslararası 
düzeyde parlamentolar arası deneyim paylaşımı olanakları yaratırken,  ulusal 
ve yerel düzeylerde toplumsal cinsiyet eşitliği savunucuları ile KEFEK’in etkin 
iletişimini ve işbirliğini destekleyecek araçların geliştirilmesi için çalışıyor.

How will the Project achieve
its objectives?

The Project prioritizes developing methods and tools for gender mainstreaming 
across the TGNA as a whole, while broadening the range of beneficiaries to 
include not just elected members of the parliament, but also the professional 
staff and various commissions of the TGNA. By supporting ownership, 
awareness, and capacities of these actors, the intention is to foster the TGNA’s 
capacity to become a role model on gender equality that will lead by example.

The Project supports the effective communication of the EOC’s mission and 
vision, both within parliament and with a broad range of external actors. The 
Project will provide opportunities to exchange experiences with other parliaments 
at the international level. It will also develop tools for the effective communication 
and cooperation of the EOC with gender equality advocates at the local and 
national levels.
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Mrs. Radiye Sezer Katırcıoğlu
The Chairperson of the Committee on Equality of Opportunity for Women and Men
Sn. Radiye Sezer Katırcıoğlu
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı

“One of the prerequisites of the equality between woman and man is the adequate 
representation in the parliament. Equal representation of women who constitute the half 
of the population is the key for de facto equality. In an attempt to propel a leap in societal 
development and to make more democratic and effective regulations in parliaments, women’s 
representation needs to be strengthened. A developed society requires effective politics and 
effective politics requires a parliament where women are more powerful. We must be sure 
that strong women mean strong society.” 

“Kadın erkek eşitliğinin temel koşullarından biri; kadınların parlamentolarda yeterli temsile 
ulaşabilmeleridir. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların siyasete eşit katılımı, hakiki eşitliğin 
anahtarıdır. Parlamentolarda, toplumsal sorunlara yönelik etkin ve demokratik düzenlemeler 
yapılabilmesi için kadın temsilinin daha da güçlenmesi gerekir. Gelişmiş bir toplum için etkili 
siyaset, etkili siyaset için de kadınların daha güçlü olduğu etkili bir parlamento gereklidir. 
Şundan emin olmalıyız ki, güçlü kadın güçlü toplum demektir.“

Dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka
UN Under-Secretary-General, Executive Director of UN Women
Dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka
BM Kadın Birimi İcra Direktörü ve BM Genel Sekreter Başyardımcısı

“We have to remind ourselves that another name for democracy is equality. Because 
democracy means “nothing about us, without us”. Women in every part of the world are 
searching to be included in the decisions that affect them in their own countries.”

“Şunu unutmamalıyız, demokrasinin diğer adı eşitliktir. Çünkü demokrasi demek, “biz 
olmadan, bizim hakkımızda hiçbir şey olamaz” demektir. Dünyanın her yerinde kadınlar, 
ülkelerinde kendilerini etkileyen kararlarda söz sahibi olabilme arayışındalar.”

Ms. Ingibjorg Solrun Gisladottir
UN Women Regional Director for Europe and Central Asia and Representative to Turkey
Sn. Ingibjorg Solrun Gisladottir
BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi

“In a globalized world no state can afford not to make women´s empowerment a priority, no 
country can shy away from utilizing half of its human resources for the benefit of society as a 
whole. If this opportunity is lost, societies fall behind, become backward and undemocratic.”

“Küreselleşmiş dünyada hiçbir devlet kadının güçlenmesini geri plana atamaz; hiçbir ülke 
kendi insan kaynaklarının yarısını tüm toplumun yararına kullanmayı göz ardı edemez. Fırsatı 
kaçıran toplumlar geride kalır, gelişemez ve demokrasiden uzaklaşırlar.”

Mr. Martin Chungong
Secretary General of the Inter-Parliamentary Union (IPU)
Sn. Martin Chungong
Parlamentolararası Birlik (IPU) Genel Sekreteri

“No country today has achieved gender equality. Making equality a reality is everyone’s 
responsibility, both men’s and women’s. It requires the full respect for women’s rights, backed 
up by solid action on women’s empowerment and equal participation at all levels of decision-
making across every sector in society. Parliaments, with the power to change social and 
economic norms through political representation, legislation and oversight of government, 
are the obvious place to start.”

“Henüz hiçbir ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmış değildir. Eşitliği gerçeğe 
dönüştürmek kadın ve erkek herkesin sorumluluğudur. Bunun için kadının güçlenmesine 
yönelik somut eylemler ve toplumun her kesiminde her düzeyde karar mekanizmalarına eşit 
katılımla desteklenen kadın haklarına tam anlamıyla saygı gereklidir. Siyasi temsil, yasama ve 
hükümetin denetimi yoluyla toplumsal ve ekonomik normları değiştirme gücüne sahip olan 
parlamentolar kesinlikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gereken ilk yerdir.”
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2011-2014 yılları arasında yürütülen ‘Türkiye’de 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Elverişli 

Ortamın Teşvik Edilmesi Birleşmiş Milletler 
(BM) Ortak Programı’nın devamı niteliğindeki 
‘Türkiye’de Siyasi Liderlik Ve Siyasi Katılımda 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’,  Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) dönüştürücü 

kapasitesinden faydalanarak Türkiye’de 
kadınların siyasi liderliğini ve katılımını 

güçlendirmeyi amaçlıyor.

2017 yılında tamamlanması planlanan Proje, BM 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi 

Birimi – BM Kadın Birimi (UN Women), TBMM 
Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 
ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) ortaklığında 

uygulanıyor. İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği 
Ajansı (SIDA), Proje’ye finansman desteği sağlıyor. 

Proje’nin temel faydalanıcılarından biri olan 
TBMM’nin yanı sıra, yerel ve ulusal düzeyde 

toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışan sivil 
toplum kuruluşları da Proje’nin bir diğer önemli 

paydaşını meydana getiriyor.

Building on the achievements of ‘UN Joint 
Programme on Fostering an Enabling Environment 

for Gender Equality in Turkey’ (2011-2014), the 
Project ‘Gender Equality in Political Leadership and 
Participation in Turkey’ aims to support the political 

leadership and participation of women in Turkey, 
by using the transformative capacity of the Grand 

National Assembly of Turkey (TGNA).

The Project is being implemented in partnership 
between UN Women with the Committee on Equal 

Opportunity for Women and Men (EOC) of the 
TGNA and the Inter-Parliamentary Union (IPU). The 

Project is financed by the Swedish International 
Development Cooperation Agency (SIDA). The 

TGNA is a main beneficiary of the Project, with civil 
society organizations working on gender equality at 
local and national levels forming another group of 

stakeholders who are crucial to the Project. Project 
activities are expected to be completed in 2017.

Projenin gerekçesi ne?

Dünya nüfusunun %50’sini meydana getiren kadınların, seçmenler, siyasi 
liderler ve seçilmiş siyasetçiler olarak politik hayata katılımı erkeklerin 
çok gerisinde. Oysa kadınların siyasi hayata eşit katılımı, toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin ve gerçek demokrasinin olmazsa olmaz bir koşulu. Bu açıdan, TBMM 
toplumsal cinsiyet bakış açısıyla hizmet sunan bir kurum olarak etkinliğini 
arttırdığı ve daha fazla kadın karar alma süreçlerine etkin şekilde katıldığı 
sürece, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya ve sürdürülebilir kalkınmanın 
önündeki engelleri aşmaya daha yakınız.

What is the rationale
of the Project?

Although women comprise 50% of the world’s population, they are significantly 
under-represented as voters, political leaders, and elected politicians.  
However, women’s political participation is a fundamental prerequisite for 
gender equality and genuine democracy. Women’s participation enhances the 
representativeness of parliamentary democracy.  As more women effectively 
participate in decision-making processes, we come closer to achieving gender 
equality and removing barriers against sustainable development. Ultimately, the 
parliament itself should be a gender-sensitive institution that embodies gender 
equality and delivers on it.

Proje hangi hedefleri
gerçekleştirmeye yönelik
olarak çalışıyor?

• Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların karar mekanizmalarına katılım hakkını
 geliştirecek yasal çerçevelerin ve politikaların geliştirilmesi/kanunlaştırılması
 ve uygulanması

• Kadınların liderliğinin ve siyasete katılımının toplumsal cinsiyete duyarlı
 tedbirler (parlamenter mekanizmalar, süreçler ve hizmetler) ile teşvik edilmesi

• Toplumsal cinsiyet eşitliği savunucularının kadınların liderliğini ve siyasi
 katılımını artıracak yasal çerçeveleri ve politikaları etkilemesi

What are the objectives
of the Project?
 
• Legal frameworks and policies to advance gender equality and women’s right
 to participate in decision-making are reformed/adopted and implemented;

• Gender-responsive measures (mechanisms, processes, and services) romote
 women’s leadership and participation in politics;

• Gender equality advocates influence legal frameworks and policies to increase
 women’s leadership and political participation.
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