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TOPLUMSAL CİNSİYETE
DUYARLI BÜTÇELEME



01 Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği, 

bireylerin haklarının, 

sorumluluklarının ve 

olanaklarının, kadın ya da 

erkek olarak doğmalarına 

bağlı olmayacağı 

anlamına gelir.

“

“

Toplumsal cinsiyet, kadın veya erkek 

olmaya ve kadın ile erkek arasındaki ilişkiye 

dair toplumsal olarak biçimlendirilen 

özellikleri ve sunulan olanakları ifade eder. 

Bu özellikler, olanaklar ve ilişkiler, toplumsal 

olarak inşa edilir ve sosyalleşme sürecinde 

öğrenilir. Toplumsal cinsiyet özellikleri, 

toplumsal ve kültürel koşullara bağlıdır ve 

zaman içerisinde değişkenlik gösterir.



TOPLUMSAL CİnSİyET EşİTLİğİ

Toplumsal cinsiyet, herhangi bir toplumda kadınlardan ve 
erkeklerden nelerin beklenildiğini, onlara nelerin müsaade 
edildiğini ve onlara ne kadar değer verildiğini belirler. 

Pek çok toplumda, kadınlar ile erkekler arasında üstlenilen sorumluluklar ve görevler, 

toplumsal kaynaklara erişim ve bu kaynakların kontrolü gibi konularda eşitsizlikler 

mevcuttur.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, bireylerin sahip oldukları hakların, üstlendikleri sorumlulukların 

ve yararlandıkları olanakların, kadın ya da erkek olmalarına bağlı olmayacağı anlamına gelir. 
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TCDB’nin amacı,

kamu harcamalarını 

artırmak değil; öncelikleri 

yeniden düzenlemektir.

“

“

Toplumsal 
Cinsiyete Duyarlı 
Bütçeleme (TCDB)

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB), 

bütçe sürecinin tüm aşamalarının, kadınların ve 

erkeklerin ihtiyaçları ve hakları dikkate alınarak 

yapılandırıldığı ve değerlendirildiği bir stratejidir. 



TOPLUMSAL CİnSİyETE DUyARLI BÜTÇELEME

Bu yaklaşım, bütün politikaların toplumsal cinsiyet 
perspektifinden değerlendirilmesini sağlayan Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğinin Ana Politikalara Dâhil Edilmesi olarak adlandırılan, geniş 
bir stratejinin parçasıdır. 

TCDB, kadınlar ve erkekler için ayrı bütçeler hazırlanması anlamına gelmez. Ayrıca, 

sadece kadınlara yönelik programların harcamalarının artması anlamına da gelmez. 

TCDB’nin amacı, kamu harcamalarını artırmak değil; öncelikleri yeniden düzenlemektir.
 

TCDB, tüm kamu kurumlarının politikalarına, planlarına, programlarına ve bütçelerine 

toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık kazandırılmasını sağlar. 



03 Toplumsal 
Cinsiyete Duyarlı 
Bütçe Analizi 
Neden Gereklidir?

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe analizi, 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadın haklarının 

gelişimi için önemli katkılar sağlarken, aynı 

zamanda hükümet politikalarının etkinliğinin, 

verimliliğinin, hesap verebilirliğinin ve 

şeffaflığının artmasının imkânlarını oluşturur. 

Gider ve vergi politikalarının, kadınların 

ve erkeklerin ücret karşılığı yaptıkları işler 

(öğretmenlik, marangozluk gibi) ya da 

karşılığında bir ücret almaksızın yaptıkları işler 

(ev işleri, çocuk ya da yaşlı bireylerin bakımı 

gibi) üzerinde pek çok farklı etkisi ve sonucu 

bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyete duyarlı 

bütçeleme girişimleri, bu farklı etki ve sonuçları 

görünür hale getirir ve hükümetlere, ekonomi 

politikalarına toplumsal cinsiyet analizini dahil 

etme fırsatını sunar. 

“

“

Toplumsal cinsiyete 

duyarlı bütçe analizi

hükümetlerin 

toplumsal  c ins iyet 

eş i t l iğ i  taahüt ler in i 

hayata  geç i r i rken 

yarar lanabi lecek ler i 

çok  öneml i  b i r 

a raçt ı r .



TOPLUMSAL CİnSİyETE DUyARLI BÜTÇE 
AnALİZİ nEDEn GEREKLİDİR?

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, kamu 

kuruluşlarına da fayda sağlar. TCDB sürecinde, 

cinsiyete göre ayrıştırılmış veriler toplanmakta 

ve bu verilerin analizi yapılmaktadır. Ayrıca, bu 

süreçte kadınların ve erkeklerin yararlandığı 

toplumsal kaynakların gerçek değerinin 

belirlenebilmesinin yolları geliştirilmektedir. 

Bu çalışmalar, kamu kuruluşlarının kaynakların 

nasıl ve hangi önceliklere göre harcandığını 

tespit etmelerine katkıda bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra, kamu politikalarının 

verimliliğinin artırılması için daha etkili bir 

yaklaşım geliştirmelerine imkân vermektedir.

Pek çok devlet, toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin sağlanması ve toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin ana politikalara 

dâhil edilmesi için ulusal ve uluslararası 

taahhütlerde bulunmuştur. Toplumsal 

cinsiyete duyarlı bütçe analizi, devletlerin 

bu taahhütleri hayata geçirirken 

yararlanabilecekleri çok önemli bir araçtır.

Bu nedenle bütçe, toplumsal cinsiyet 

eşitliğini sağlamak için kaldıraç olarak 

kullanılmalıdır!

Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın 

Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’nde 

(CEDAW), Pekin Deklarasyonu ve 

Eylem Planı’nda devletler birçok 

taahhütte bulunmuştur. Benzer 

biçimde devletlerin ulusal düzeyde 

de, toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

sağlanması, kadınların ihtiyaçlarının 

karşılanması, güçlenmeleri ve kadın 

haklarının geliştirilmesi konularında 

birçok taahhüdü bulunmaktadır. TCDB, 

devletlerin bu taahhütler konusunda 

hesap verebilirliğini artırmaktadır. 



Toplumsal 
Cinsiyete Duyarlı 
yerel yönetişim 
Ne Demektir?

Toplumsal Cinsiyete 

Duyarlı yerel yönetişim, 

yerel yönetim yapılarının, 

süreçlerinin, politikalarının, 

programlarının ve 

faaliyetlerinin kadın ve 

erkekleri, kız ve erkek 

çocuklarını NASIL ve NEDEN 

farklı şekilde etkilediğinin 

dikkate alınması anlamına 

gelmektedir.

“

“
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Yerel yönetimlerin, kadınlar ile 

erkekler arasında eşitliğin ve 

hakkaniyetin sağlanmasında 

ve yerel demokrasinin 

kapsayıcı bir hale 

gelmesinde önemli rolleri 

ve sorumlulukları vardır.



TOPLUMSAL CİnSİyETE DUyARLI yEREL 
yÖnETİşİM nE DEMEKTİR?

Toplumsal cinsiyete duyarlı kamu politikalarının geliştirilmesi için, 
tüm kamu politikalarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde, 

kadınların ve erkeklerin toplumsal konumlarındaki farklılıkların 

yanı sıra, onların eşit koşullarda toplumsal hayata katılmalarını 

kısıtlayan farklı engellerin de dikkate alınması gerekir.

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Yerel Yönetişim, yerel yönetim 

yapılarının, süreçlerinin, politikalarının, programlarının ve 

faaliyetlerinin kadın ve erkekleri, kız ve erkek çocuklarını 

NASIL ve NEDEN farklı şekilde etkilediğinin dikkate alınması 

anlamına gelmektedir.



05 Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğinin Geliştirilmesi için 

yerel yönetimler 
Neden Önemlidir?

yerel yönetimler 

toplumsal cinsiyet 

eşitsizliklerini ortadan 

kaldıracak tedbirleri 

en etkili biçimde 

alabilecek konumdadır. 

Uluslararası 

sözleşmelerin 

ve anlaşmaların 

uygulanmasında da kilit 

rol ve sorumluluklara 

sahiptirler.

“

“

yerel koşulları ve ihtiyaçları en 
iyi yerel yönetimler bilir. 
Yerel yönetimler, orada yaşayan 

vatandaşlarla sürekli iletişim içindedir. 

Dolayısıyla, söz konusu eşitsizlikleri 

en doğru biçimde tespit edebilecek 

konumdadır. Ayrıca, yerel yönetimler, bu 

eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için, 

toplumsal cinsiyete duyarlı programları, 

politikaları ve girişimleri en doğru şekilde 

belirleyebilecek ve bu çalışmalara kaynak 

ayırabilecek konumdadır.



TOPLUMSAL CİnSİyET EşİTLİğİnİn GELİşTİRİLMESİ 
İÇİn yEREL yÖnETİMLER nEDEn ÖnEMLİDİR?

yerel yönetimler toplumsal 
cinsiyet eşitsizliklerini 
ortadan kaldıracak tedbirleri 
en etkili biçimde alabilecek 
konumdadır.
Ulusal hedeflerin yerel düzeyde ilgili 

hedeflere dönüştürülmesi süreci, yerel 

yönetimler için, bulundukları yerde 

yaşayan kadınların ve erkeklerin, kız ve 

erkek çocuklarının önceliklerinin ve farklı 

ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bunlara 

en iyi şekilde yanıt verecek politikaların 

geliştirilmesi için imkânlar sunar. Bunun 

yanı sıra, yerel yönetimler, uluslararası 

sözleşmelerin ve kararların uygulanması 

konusunda da son derece önemli bir role ve 

sorumluluğa sahiptirler.

yerel yönetimler, vatandaşlara 
hizmet götürülmesinde en 
etkili birimlerdir.
Yerel yönetimlerin, vatandaşlara kamu 

hizmetlerini götürme sorumlulukları 

vardır. Bu sorumlulukları çerçevesinde 

yerel yönetimlerin, toplumsal cinsiyet 

eşitliğini öncelikli bir hedef olarak 

belirlemeye ve kadınlar ile erkeklerin farklı 

ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetlerin 

sağlanması için kaynak ayırmaya yetkileri 

bulunmaktadır.

yerel yönetimler, sosyal ve 
ekonomik kalkınmada önemli 
bir rol oynar.
Kadınlar, ücretsiz bakım hizmetleriyle (ev 

işleri, çocuk, yaşlı, engelli bireylerin bakım 

hizmetleri) daha az meşgul olduklarında, 

eğitim alma ve gelir getirici işlerde çalışma 

imkanları olacaktır.



Türkiye için 
Toplumsal Cinsiyete 
Duyarlı Bütçeleme 
Neden Gereklidir?

TCDB toplumsal cinsiyet 

uçurumunun azaltılması 

için son derece gereklidir, 

çünkü kadınların karar 

alma süreçlerine katılımını 

sağlamak için kadınların 

güçlenmesine destek olur. 

“

“
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Türkiye’de, son yıllarda özellikle yasal alanda 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişmesi için 

kayda değer adımlar atılmıştır. 

Bunun yanı sıra, ülkemiz uluslararası 

platformlarda bu konuda önemli 

taahhütlerde bulunmuştur. Tüm bu 

ilerlemelere karşın, halen Türkiye’de 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği mevcuttur. 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 

yayınlanan 2011 verilerine göre, kadınların 

işgücüne katılım oranı %28, 8’dir. 2011’de 

yapılan genel seçimler sonrasında, 

parlamentodaki kadın milletvekillerinin 

oranı %14, 4’tür. Ülkemizdeki il ve ilçelerin 

sadece %0,9’unda kadınlar belediye başkanı 

olarak görev yapmaktadır.



%28,8
işgücüne katılım 

oranı (2011)

%14,4
Kadın milletvekili 

oranı (2011)

2008 yılında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün yaptırdığı araştırmaya göre, kadınların 

%39’u eşleri veya eski eşleri tarafından şiddete maruz kalmaktadır. 2012’de yayınlanan 

Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi’ne göre, Türkiye 135 ülke içinde 124. sıradadır.*

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili taahhütlerin yerine 

getirilmesi için önemli bir araçtır. Ayrıca, TCDB toplumsal cinsiyet uçurumunun azaltılması 

için son derece gereklidir, çünkü kadınların karar alma süreçlerine katılımını sağlamak için 

kadınların güçlenmesine destek olur. 

Bunun yanı sıra, TCDB kadınların bütçeleme süreçlerinde nasıl dezavantajlı bir konuma 

sokulabildiği konusundaki farkındalığı artırır. Sonuç olarak TCDB, politika oluşturma ve 

bütçeleme çalışmalarında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin dikkate alınmasını sağlar. 

*WEF, 2012, (http://www.weforum.org/).

TÜRKİyE İÇİn TOPLUMSAL CİnSİyETE  DUyARLI 
BÜTÇELEME nEDEn GEREKLİDİR?



“

“

Proje
Hakkında
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BM Kadın Birimi’nin 

bu programdaki 

sorumluluğu, yerel 

yönetimlerin bütçelerinin 

toplumsal cinsiyet 

perspektifi ile analiz 

edilmesi, geliştirilmesi 

ve izlenmesi için yerel 

yönetimlerin ve sivil 

toplum kuruluşlarının 

kapasitelerinin 

güçlenmesine katkıda 

bulunmaktır.

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), Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi 

tarafından yürütülmektedir.

Programın genel amacı, yerel düzeyde toplumsal 

cinsiyet eşitliği taahhütlerinin uygulanmasının 

hızlandırılması ve kadın haklarının güçlenmesine 

katkıda bulunmak için yerel yönetimlerin ve 

toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışan 

kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının 

kapasitelerinin geliştirilmesidir.



Soldan sağa doğru, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Osman Gümüş, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın 
Güler Sabancı, BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi 
Sayın Shahid Najam, 10 Ekim 2012 tarihindeki  BMOP basın toplantısında.
© Sabancı Vakfı

Sabancı Vakfı tarafından 
desteklenen Birleşmiş 
Milletler Ortak Programı, 
İçişleri Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Aile 
ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ve Türkiye 
Belediyeler Birliği ile 
işbirliği içerisinde 
yürütülmektedir. 
Program 2012-2015 
yılları arasında 11 pilot 
ilde uygulanacaktır. Bu 
iller, Aydın, Çanakkale, 
Edirne, Eskişehir, 
Erzincan, Gaziantep, 
Kahramanmaraş, 
Kastamonu, Kayseri, 
Kocaeli ve Ordu’dur. 
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BM Kadın
Hakkında

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (BM Kadın), BM Genel 

Kurulu’nun 2010 yılında aldığı kararla kurulmuştur. BM Genel Kurulu, bu yeni organizasyonu 

kurmak amacıyla dört BM kurumunun birleştirilmesine oybirliğiyle karar vermiştir:

BM Kadın, kadınların hayatın her alanına 

eşit bir şekilde katılmasını savunur ve 

aşağıda belirtilen alanlardaki çalışmalara 

öncelik verir: 

Kadınların liderliğini ve karar süreçlerine 

katılımını artırmak;

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti 

sona erdirmek;

Barış ve güvenlik süreçlerinin bütün 

unsurlarında kadınların yer almasını 

sağlamak; 

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesini 

desteklemek;

Ulusal kalkınma planlarına ve bütçelere, 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin dâhil 

edilmesini sağlamak.

DAW
1946’da kurulan 
Kadınların 
Geliştirilmesi Birimi

INSTRAW
1976’da kurulan, 
Kadınların Geliştirilmesi
 için Uluslararası
Araştırma ve Eğitim
Enstitüsü

OSAGI
1997’de kurulan, 
Toplumsal Cinsiyet 
Konuları ve Kadınların 
Geliştirilmesi ile ilgili 
Özel Danışmanlık Ofisi

UNIFEM
1976’da kurulan, 
BM Kadınlar için 
Kalkınma Fonu.



BM Kadın
Orta ve Güneydoğu 
Avrupa Alt Bölge Ofisi

BM Kadın Birimi’nin

çalışmaları temel 

olarak, kadınların 

ve kız çocuklarının 

güçlenmesine 

yöneliktir.

“
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Orta ve Güneydoğu Avrupa 
Bölgesi’nde;
BM Kadın Birimi’nin çalışmaları temel olarak, 

kentlerde ya da kırsal bölgelerde yaşayan, birçok 

yönden dezavantajlı olan ve sosyo-ekonomik 

olanaklardan ve katılım imkânlarından mahrum 

olmuş ve dışlanmış kadın ve kız çocuklarının 

güçlenmesine yöneliktir.

BM Kadın Birimi, hayatın her alanına kadınların 

eşit katılımını savunur ve bu bölgede aşağıdaki 

alanlara öncelik verir.

Kadınlara Yönelik Şiddetin Sona Ermesi

Kadın, Yoksulluk ve Ekonomi

Kadın, Barış ve Güvenlik Konuları

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Planlama ve 

Bütçeleme



BM Kadın Programı hâlihazırda, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova*, Makedonya, Karadağ, 

Sırbistan ve Türkiye’de faaliyetlerine devam etmektedir.

BM Kadın Birimi Ankara Proje Ofisi
Türkiye’de, BM Kadın Birimi’nin ülke ofisi bulunmamaktadır. Ankara’da bulunan proje ofisi 

ile BM Kadın, Birleşmiş Milletler Ortak Programları çerçevesinde ulusal düzeyde iki proje 

yürütmektedir. Ayrıca, BM Kadın Birimi Birleşmiş Milletler Ülke Ekibi Toplumsal Cinsiyet 

Çalışma Grubunun üyesidir. Ankara’daki proje ofisi çalışmalarını, Slovakya’da bulunan BM 

Kadın Orta ve Güneydoğu Avrupa Alt Bölge Ofisi’ne bağlı olarak yürütmektedir. Dolayısıyla 

Türkiye’de BM Kadın, Bölgesel Program Direktörü tarafından temsil edilmektedir.

* Bu yayında Kosova’ya ilişkin tüm göndermeler (toprak, kurumlar ya da nüfus) BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı 

ve Uluslararası Adalet Divanı’nın Kosova’nın Bağımsızlık İlanına İlişkin Danışma Görüşü doğrultusunda ve Kosova’nın 

konumuna dair her hangi bir önyargı içermeksizin anlaşılmalıdır.



Un Women Orta ve Güneydoğu Avrupa 
Alt - Bölge Ofisi
Grosslingova 35, 811 09 Bratislava, Slovak Republic 
T: +421 259 337 324   F: +421 259 337 171

Ebru Özberk Anlı, Ulusal Proje Koordinatörü
UN House, Birlik Mahallesi, 415.Cadde, No:11, 06610 
Çankaya, Ankara, Turkey
T: +90 312 454 10 97

www.unwomen.org 

www.bmopkadinhaklari.org 


