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DUYARLI BÜTÇELEME
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Program
Hakkında
Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak 
Programı (BMOP Kadın Hakları), Sabancı Vakfı tarafından mali 
olarak desteklenmekte olup, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP), Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının 
Güçlenmesi Birimi (BM Kadın Birimi-UN Women) ve Sabancı 
Üniversitesi tarafından; İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında 
hayata geçirilmektedir. Program’da “Sabancı Vakfı Hibe Programı” 
UNDP tarafından, “Mor Sertifika Programı” Sabancı Üniversitesi 
tarafından yürütülmektedir. 2012-2015 yılları arasında uygulanan Ortak 
Program’ın pilot illeri; Aydın, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Eskişehir, 
Gaziantep, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli ve Ordu’dur.  

Amaç 
Programın genel amacı, yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği 
taahhütlerinin uygulanması ve kadın haklarının güçlenmesine 
katkıda bulunmak için yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının ve 
sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesidir.

01

BM Kadın Birimi 
yürüttüğü eğitim 

faaliyetleri ile 
örnekleri bu broşürde 

sunulan pek çok 
TCDB çalışmasının 
yerel yönetimlerde 

yürütülmesini 
sağlamıştır. 
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BM Kadın Birimi, bu programda 
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı 
Bütçeleme bileşeninden sorumludur. 
Bu çerçevede BM Kadın Birimi’nin 
amacı, yerel yönetimlerin bütçelerinin 
toplumsal cinsiyet perspektifi ile analiz 
edilmesi, geliştirilmesi ve izlenmesi 
için yerel yönetimlerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin 
güçlenmesine katkıda bulunmaktır. 
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Kamu Politikaları ve  
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadınların ve erkeklerin, özel ve toplumsal yaşamda üstlendikleri sorumluluklar ve yararlandıkları/
yararlanamadıkları olanaklar, farklı gereksinimlerin ve önceliklerin doğmasına neden olur. 
Kadınların ve erkeklerin birbirinden farklı ihtiyaçlarını ve önceliklerini dikkate almayan (cinsiyet körü) 
kamu politikaları, planları ve bütçeleri, mevcut toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini artırır.

Örneğin
 Toplu taşıma veya aydınlatma gibi hizmetlerin, kadınların ve erkeklerin farklı yaşam koşullarını 

ve ihtiyaçlarını dikkate almadan planlanması, kadınların bazı kamu hizmetlerine erişimini 
kısıtlayabilir.

 Kamu hizmetlerindeki yetersizlikler, erkeklere kıyasla, kadınları daha olumsuz 
etkileyebilmektedir. Özellikle çocuk, hasta, yaşlı veya engelli bakımını üstlenen kadınların, 
ev dışındaki sosyal, ekonomik ve siyasi yaşama katılımları çok sınırlıdır. Bu nedenle, gündüz 
bakım hizmeti sağlayan kreş, huzurevi, engelli rehabilitasyon merkezleri gibi hizmetlerin 
yetersizliği kadınların toplumsal yaşamdan dışlanmasına neden olabilir.  

Dolayısıyla, kamu politikalarında, planlarında ve bütçelerinde kadınların ve erkeklerin farklı ihtiyaç 
ve önceliklerini dikkate alan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştiren yaklaşımlara ihtiyaç vardır.
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Her türlü politikanın ve 
planın başarılı şekilde 

uygulanabilmesi, o 
politikanın hayata 

geçmesi için ne kadar 
bütçe ayrıldığına 

bağlıdır. 

Neden
Bütçe? 

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme

Nedir?

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB), 
merkezi ve yerel yönetimlerin, toplumsal 
cinsiyet eşitliğini destekleyecek şekilde;

  Daha etkili politikalar üretmesi,

  Farklılaşan ihtiyaçlara ve önceliklere göre 
daha duyarlı planlar hazırlaması,

  Etkili sonuçlar elde etmek amacıyla daha 
yeterli bütçeler oluşturması

için politikalarının, planlarının ve bütçelerinin 
yeniden düzenlendiği bir değişim sürecidir.

Ne Değildir?

TCDB ne kadınlar ve
erkekler için farklı
bütçeler hazırlamak; 
ne bütçeyi  %50 kadınlar ve
%50 erkekler için bölmek,
ne de yeni bir bütçeleme 
sistemi oluşturmak
anlamına gelir.  



6

TCDB Uygulamasının
Temel Öğeleri
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Bu öğelerin hepsi
eşit derecede 
önemli olup, 

TCDB çalışmasına 
herhangi bir sıra 
takip etmeksizin, 
farklı noktalardan 

başlanabilir. 
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TCDB
Analizi Yapmak

İyi bir analiz, TCDB çalışmasının en temel öğesidir. 

TCDB analizi ile politikaların ve bütçelerin toplumsal cinsiyet eşitliği 
üzerindeki etkileri incelenir. Yapılan analizlerde şu sorunun cevabı 
aranır: Uygulanan politikalar ya da sunulan hizmetler, bunlar için 
ayrılan bütçeler de göz önüne alındığında, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliklerini azaltır mı, artırır mı, yoksa etkilemez mi? 

Örneğin
 Belediye hizmetlerine yönelik yapılacak bir TCDB analizi ile hizmetlerden ve 

 bu hizmetler için ayrılan bütçelerden, kadınların ve erkeklerin ihtiyaçları 
doğrultusunda yeterli düzeyde yararlanıp yararlanamadıkları incelenebilir. 

 TCDB analizi sonuçlarına göre, toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesini 
 sağlayacak hizmet ve politika önerileri geliştirilir. 
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Belirli bir hizmet alanına
ilişkin yapılan TCDB
analizinin 5 temel adımı 
vardır: 

1. Adım:
Analiz yapılacak 
hizmet alanı hakkında 
mevcut durumun 
incelenmesi 

2. Adım:
Bu hizmet alanındaki
toplumsal cinsiyete 
ilişkin sorunların 
belirlenmesi

4. Adım:
Ayrılan bütçelerin 
analizi

3. Adım:
Bu hizmetlerden 
kimlerin ne ölçüde 
yararlandıklarının 
analizi 

5. Adım:
Toplumsal cinsiyet 
eşitliğini artırmaya 
yönelik önerilerin 
geliştirilmesi 

TCDB
Analizi Yapmak

TCDB analizinin 
bu temel adımları 

belediyelerin diğer 
hizmet alanlarına da 
uygulanabilir. Önemli 

olan, TCDB analizinden 
elde edilen sonuçlara 

göre, toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin 
geliştirilebilmesi 

için hangi politika ve 
bütçe değişikliklerinin 
yapılması gerektiğinin 

belirlenmesidir.
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sağlık 
hizmetleri alanında yaptığı toplumsal cinsiyet 
analizi sonucunda, kırsalda yaşayan kadınların 
kanser erken teşhis ve tarama hizmetlerinden 
yeterli düzeyde yararlanamadığını tespit 
etti. Kanser taraması kent merkezinde 
Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz 
olarak sunulmasına karşın, kırsal kesimde 
yaşayan kadınlar bilgi eksikliği, randevu 
alamama, ulaşım maliyeti veya eşlerinin izin vermemesi gibi nedenlerle bu hizmetten 
yararlanamıyordu. 

Büyükşehir Belediyesi ilk olarak, muhtarlar aracılığıyla kırsal kesimde yaşayan kadınlara 
ulaşarak, kanser erken teşhis ve taramasının önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Daha 
sonra, KETEM’de (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) kadınlar için randevu 
ayarlanarak sağlık merkezine ücretsiz ulaşımları sağlandı. Tarama esnasında risk teşhis 

edilen kadınlar derhal hastaneye sevk edildi. 

Ekim 2014 – Nisan 2015 tarihleri arasında, kırsal 
kesimde yaşayan 707 kadın, kanser erken 
teşhis ve tarama hizmetinden faydalandı. Bu 
hizmet, meme ve rahim kanseri hakkında 
bilincin artırılmasında, teşhis ve tedavinin 
yapılmasında, dolayısıyla kadın sağlığının 
iyileştirilmesinde son derece etkili oldu. 

Örnek
Uygulama
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TCDB, Belediye’de tek bir birimin değil, tüm birimlerin ortak sorumluluğu olarak algılanmalı 
ve benimsenmelidir. Çünkü ulaşımdan altyapıya, çevre temizliği hizmetlerinden sosyal-
kültürel hizmetlere kadar çok sayıda hizmet alanı kadınlar ve erkekler açısından farklı ihtiyaç 
ve sonuçlar doğurmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, koordinasyon tek bir birim tarafından 
yürütülse bile, planlama – uygulama – izleme süreçlerinde tüm hizmet birimlerinin aktif 
katılımı gereklidir. Planlama ve bütçelemenin en önemli aktörü olan Mali Hizmetler Birimi’nin, 
bu süreçte yer alması özellikle çalışmaların etkinliğini artırır.

TCDB çalışmalarına
bütün belediye birimlerinin 
katılımını sağlamak
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde TCDB çalışmalarına rehberlik ve 
eşgüdüm sağlamak amacıyla Eşitlik Komisyonu’nu kurdu. Bu komisyonda İmar ve 
Şehircilik, Ulaşım, Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri, Sosyal Hizmetler olmak üzere 
beş daire başkanlığından üst düzey yöneticiler yer aldı. Komisyon, eğitim planlaması, 
TCDB analizlerinin yaygınlaştırılması, toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerinin geliştirilmesi 
gibi konularda belediyeye yol gösterici çalışmaları yaptı. 

Örnek
Uygulama
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Toplumsal cinsiyet eşitliğinin belediyelerin öncelikli meselesi haline gelebilmesi için, 
bu konuların stratejik planlara ve yıllık performans programlarına dâhil edilmesi çok 
önemlidir. Bunun için:

 Stratejik planlarda, toplumsal cinsiyete duyarlı amaç, hedef, strateji ve faaliyetler 
belirlenebilir. 

 Performans programlarında, toplumsal cinsiyete duyarlı performans göstergeleri 
tanımlanabilir. 

 Faaliyet raporlarında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar 
sunulabilir. 

 Belediye Başkanları, stratejik plan hazırlıkları öncesi yaptıkları resmi çağrılarda, 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine vurgu yaparak, konunun öncelikli 
meseleler arasına girmesini sağlayabilirler. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini
stratejik planlara ve performans 
programlarına dahil etmek
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Edirne Belediyesi, TCDB eğitiminin hemen ardından, yeni stratejik plandaki birçok 
amaç ve hedefte toplumsal cinsiyet eşitliği ve TCDB’nin yer almasını sağladı. Örneğin, 
2015-2019 dönemini kapsayan yeni stratejik plandaki toplam 14 stratejik amaçtan 
biri doğrudan toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik oldu: “Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğine Dayalı Belediyecilik Hizmetlerini Gerçekleştirmek“. Benzer şekilde, 
“Edirne Belediyesi’nde Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemenin uygulanması için 
çalışmaların sürekli hale getirilmesi” şeklinde TCDB’ye ilişkin özel bir hedef belirlendi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2015 performans programında toplumsal cinsiyete 
duyarlı performans göstergeleri belirledi: Örn. Spor okulundan mezun olan lisanslı 
kadın ve erkek sporcu sayısı

Örnek
Uygulama
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Stratejik planlarda ve yıllık performans programlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine 
yönelik amaçların, hedeflerin ve faaliyetlerin yer alması ne kadar önemliyse, bunlara 
yönelik yeterli miktarda bütçenin ayrılması da aynı derecede önemlidir. Dolayısıyla, 
bütçenin de toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 Stratejik planda yer alan toplumsal cinsiyet eşitliğinin   
 geliştirilmesine yönelik faaliyetler için bütçe ayrılmış mı?

 Ayrılan bütçe yeterli mi?

 Ayrılan bütçenin, belediyenin toplam bütçesindeki
 payı ne kadardır?

 Ayrılan bütçenin ne kadarı bu amacı hayata geçirmek için  
 harcanmıştır? 

Bütçeleri
toplumsal cinsiyet eşitliği
perspektifi ile hazırlamak

Yol
gösterici
sorular 

?
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2015-2019 Stratejik Planı’ndaki toplumsal cinsiyet 
eşitliği hedeflerine yönelik faaliyetler için 2015 yılı bütçesinden yaklaşık 3.490.000 TL 
ayırmıştır. Bu rakam, 2013 yılında ayrılan 380.000 TL’nin yaklaşık 9 katıdır. 

2013
380.000 TL

Örnek
Uygulama

2015
3.490.000 TL 
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Belediyelerin karar alma süreçlerinde ve tüm kadrolarında kadınların daha fazla 
yer alması ve katılımcı mekanizmaların kadınların eşit katılımına fırsat sağlayacak şekilde 
geliştirilmesi, TCDB çalışmasının çok önemli bir parçasıdır.

 Belediyelerdeki kadın personel sayısı ne kadardır ve oranı nedir?

 Belediyelerin yönetici pozisyonlarındaki kadın çalışanların oranı nedir? 

 Belediye meclisinde kadın üyelerin oranı nedir? 
 Kadın meclis üyeleri hangi komisyonlarda yer almaktadırlar? 

 Belediyenin karar alma (özellikle önceliklerin belirlenmesi ve   
 bütçelerin oluşturulması sırasında) süreçlerinde kadınlar
 yeterince temsil edilmekte midir?

 Katılımcı süreçlerde kadınlara eşit fırsatlar sağlanmış mıdır?

 Belediyenin katılımcı toplantılarının yer ve zamanları kadınlar için  
 uygun mudur? 

Planlama, uygulama ve
bütçeleme süreçlerindeki
temsili ve katılımı toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı hale getirmek  

Yol
gösterici
sorular 

?
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi, Mali Hizmetler Dairesi de dâhil, toplam 
altı kritik dairenin başına kadın yönetici  atadı. Ayrıca, belediyede görev yapan kadın 
vatman (tramvay sürücüsü) sayısı 3’ten 21’e çıktı.

Edirne Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma sisteminde Ekim 2014 tarihinden itibaren ilk kez 
kadın otobüs şoförleri istihdam edilmeye başlandı. Belediye kadınların bu sektörde yer 
almasını teşvik eden düzenlemeler de yaptı.

Örnek
Uygulama

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde kadın vatmanların 
sayısı gün geçtikçe artıyor. 

Edirne Belediye Başkanı Sn. Recep Gürkan ve
Belediyedeki ilk kadın otobüs şoförü Sn. Sibel Pakarda.

TCDB Eğitimi, Gaziantep, 2014.
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Politikalarda ve bütçelerde toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle yapılan değişikliklerin 
ve bu değişikliklerin etkilerinin izlenmesi çok önemlidir. Söz konusu izleme, belediye 
içinde ve dışında olmak üzere iki farklı boyutta gerçekleştirilebilir. 

Belediye içi izlemede, tüm belediye birimlerinin katkılarıyla hazırlanan yıllık faaliyet 
raporları önemli bir araç olup uygulanan politikaların toplumsal cinsiyet eşitliği üzerindeki 
etkilerine yer verilebilir. Veya faaliyet raporunun bir eki olarak Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği (TCE) Bütçe Raporu hazırlanabilir ve bu raporda TCDB çalışmalarının sonuçları 
(bütçelerle birlikte) yer alabilir.

Belediye dışından yapılan izleme faaliyetinin en önemli 
aktörleri sivil toplum kuruluşlarıdır. 

TCDB ile ilgili gelişmeleri
izlemek ve değerlendirmek 

STK’lar 
için yol 

gösterici 
sorular

?  Belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi
 adına yürüttükleri çalışmalar nasıl sonuçlandı?

 Bu çalışmalar için ayrılan bütçelerin ne kadarı harcandı?

 Belediye TCE taahhütlerinin ne kadarını gerçekleştirdi?
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 
kendi bünyesinde, belediye hizmetlerinin 
toplumsal cinsiyet eşitliği açısından izlenerek 
değerlendirilmesi için ”Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği İzleme ve Değerlendirme Kurulu” 
(GAZTAK – Gaziantep Takip) adlı bir komisyon 
oluşturdu. GAZTAK’ta, 23 daire başkanlığından, 
Belediye Meclisi Eşitlik Komisyonu’ndan ve 
Eşitlik Birimi’nden temsilciler yer aldı.

Eskişehir’de ise, Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, 
STK’lar ve üniversite akademisyenleri tarafından 
“Eskişehir Eşitlik Platformu” (ESEP) kuruldu. 
Belediye dışında oluşturulan bu girişim, Büyükşehir 
Belediyesi’nin TCDB çalışmalarını izlemekte, destek 
olmakta ve öneriler geliştirmektedir. 

Örnek
Uygulama

Eskişehir Eşitlik Platformu’nun Belediyeyi ziyareti, 2015.

Edirne TCDB İzleme Grubu 
ve Edirne Belediyesi
ortak çalışmalar yürütmektedir. 
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TCDB’de
başarının sırları
Ulusal ve uluslararası deneyimler göstermiştir ki, TCDB 
girişimlerinin etkili ve sürdürülebilir olması, dolayısıyla başarıya 
ulaşabilmesi; 

 Belediye üst yönetiminde siyasi kararlılık, bürokratik sahiplenme

 Paydaşlar arasında güçlü bir işbirliği ve ortaklık

 Özellikle kadın STK’larının izleme ve değerlendirme   
 kapasitelerinin arttırılması

 Karar süreçlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı katılımın  
 güçlendirilmesi

 Farkındalık artırma faaliyetlerinin sürekliliği

 STK’ların etkin katılımının sağlanması

 Belediyeler arası deneyim paylaşımının artırılması

gibi temel unsurlarla daha kolay hale gelebilir.

04
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TCDB’nin Yerel Düzeyde 
Hayata Geçirilmesinde 
Paydaşların Rolleri 
Nelerdir?

TCDB’nin başarısı, bu paydaşların aşağıdaki 
rolleri ve işleri, işbirliği ve koordinasyon 
içerisinde yerine getirmelerinde yatar:

Belediye Başkanı
• TCDB çalışmalarının hayata geçirilmesi 

konusunda göstereceği siyasi kararlılık 
ve yönlendiricilik sağlamak,

Belediye Hizmet Birimleri 
• Kendi planlama, bütçeleme ve hizmet 

sunumlarında toplumsal cinsiyet eşitliği 
ve kadının güçlenmesi konularına yer 
vermek ve konuyu sahiplenmek,

Belediye Meclisi
• Stratejik plan, performans programı 

ve yıllık bütçe görüşmeleri sırasında 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların 
öncelikli ihtiyaçlarına yönelik faaliyetleri 
ve önerilen bütçeleri gündeme 
getirmek, tartışmaya açmak,

• Projenin pilot illeri arasında olan 
Gaziantep, Kocaeli ve Ordu Büyükşehir 
Belediyelerinde olduğu gibi bir 
“Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu” 
oluşturmak,

Sivil Toplum Kuruluşları
• Kadınların önceliklerini ve ihtiyaçlarını 

tespit ederek, bunları belediyeye 
sunmak ve talep etmek,

• Belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliği 
konularındaki politika, plan, bütçe ve 
hizmetlerini izlemek, işbirliği yapmak, 
destek vermek ve öneriler geliştirmek, 

• Edirne, Eskişehir, Kayseri ve Ordu’da 
olduğu gibi “Bütçe İzleme Platformları” 
oluşturmak,

Üniversiteler
• TCDB ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi 

konularda araştırma yapmak,

• Bilgi ve deneyimlerini, hem belediyeler 
hem de STK’lar ile paylaşmak, 

Medya Kuruluşları
• STK’larla birlikte çalışarak, toplumsal 

cinsiyete duyarlı politika taleplerini 
daha geniş kitlelere ulaştırmak.
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BM Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği ve
Kadının Güçlenmesi Birimi
(BM Kadın Birimi / UN Women) 

BM Kadın Birimi, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin geliştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler 
kuruluşudur. 2014 yılından itibaren İstanbul’da yer alan BM 
Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi; Arnavutluk, 
Bosna Hersek, Gürcistan, Kazakistan, Kosova (BM Güvenlik 
Konseyi’nin 1244 sayılı kararı ile), Kırgızistan, Moldova, Sırbistan, 
Tacikistan, Makedonya, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna ve 
Özbekistan’daki çalışmaları desteklemektedir.
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BM Kadın Birimi
Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin
öncelikli çalıştığı alanlar

Toplumsal cinsiyete 
duyarlı politika,

plan ve bütçelerin
geliştirilmesi

Hükümetlerin,

STK’ların, küresel ve 

toplumsal cinsiyet eşitliği 

standartlarını gözeten

politikalar üretmeleri 

konusunda desteklenmesi

Kadınların karar 

mekanizmalarına 

katılımlarının artırılm
ası

Kadınların
ekonomik alanda 
güçlenmelerinin 
desteklenmesi

Kadına ve kız 

çocuklarına yönelik 

şiddetin sona

ermesiKadınların barış,

güvenlik ve insani 

yardım süreçlerine 

katılımlarının

sağlanması
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TCDB’nin
temel dayanakları
 “Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda       
farkındalık oluşturulacak ve örnek uygulamalar
geliştirilecektir.”
10. Kalkınma Planı (2014-2018) 

“Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana plan ve programlara 
yerleştirilmesine ve toplumsal cinsiyete duyarlı
bütçelemeye yönelik iş bölümünün belirlenmesi ve
işbirliği mekanizmalarının kurulması yerel yönetimler
için de vazgeçilmez öneme sahiptir.”
TBMM Kadın Erkek
Fırsat Eşitliği Komisyonu,
TCDB Komisyon Raporu (2014) 
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