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SUNUġ 
Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, bir yaklaĢım olarak kadın-erkek 

eĢitliğini güçlendirmek veya eĢitsizlikleri azaltmak amacıyla bütçe sürecinin tüm 
aĢamalarına eĢitlikçi bakıĢ açısının dâhil edilmesidir. Bu yaklaĢımda esas itibarıyla 
kadınlar için ayrı bir bütçe yapılması öngörülmemekte, mevcut bütçe önceliklerine 
ve bütçe sürecine kadın-erkek eĢitliği bakıĢ açısının kazandırılması 
amaçlanmaktadır. 

Bu yaklaĢımın geliĢtirilme ihtiyacı, bütçe uygulamalarının kadınlar ve erkekler 
arasında eĢitsiz sonuçlara yol açabilmesinden kaynaklanmaktadır. Dünyada yapılan 
çalıĢmalarda eğitimden sağlığa, çalıĢma hayatından sosyal güvenliğe kadar birçok 
kamu hizmeti alanında bütçe gerçekleĢmelerinin eĢitsiz sonuçları gösterilmiĢtir. 
Özellikle, bu eĢitsizliklerin bütçede açık ve doğrudan değil yaĢamın içinde fiilî 
sonuçları itibarıyla tecrübe edildiği ortaya konmuĢtur. 

Kapsam itibarıyla bu yaklaĢım bakanlıklar, kamu idareleri, üniversiteler ile 
yerel yönetim bütçelerinde ve çeĢitli politika ve kamu hizmeti alanlarında 
uygulanabilmektedir. 

Bu bağlamda, hem bütçelerin toplumsal cinsiyet eĢitliğini sağlama 
bağlamındaki önemini hem de parlamentonun bütçe sürecindeki temel rolünü göz 
önüne alarak, Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu olarak toplumsal cinsiyete 
duyarlı bütçeleme konusunu gündemimize almaya karar verdik.  

Bilindiği üzere, Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu kurulduğu günden 
bugüne dek toplumsal cinsiyet eĢitsizliğini ortadan kaldırmaya ve kadın erkek 
eĢitliğini sağlamaya yönelik olarak toplumsal cinsiyet eĢitliğini ilgilendiren pek 
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çok farklı politika alanında çalıĢmalar yapmıĢ ve raporlar yayımlamıĢtır. Maliye 
politikalarının bir aracı olan bütçe de, toplumsal cinsiyet eĢitsizliğinin var olduğu 
ve yeniden üretildiği pek çok alanı kesmekte ve doğrudan etkilemektedir. Bu 
anlamda, Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu BaĢkanı olarak, toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçelemenin hem kamu harcama ve hizmetlerindeki eĢitsizlikleri 
gidermek hem de doğrudan ve dolaylı olarak diğer alanlarda mevcut toplumsal 
cinsiyet eĢitsizlikleri ile mücadele etmek açısından son derece önemli olduğuna 
inanıyorum.  

Hazırladığımız bu rapor ile toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 
konusunda hem kamu kurum ve kuruluĢları hem de kamuoyu nezdinde 
farkındalığın artırılmasını ve bundan sonraki dönemlerde bütçe, kalkınma planları 
ve diğer mali belgelerin hazırlanmasında cinsiyet eĢitliğinin göz önüne alınmasını 
hedefliyoruz. Nitekim raporumuzun son bölümünde; mevcut literatür, uluslararası 
uygulama örnekleri ile Alt Komisyonumuzun çalıĢmaları ıĢığında toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçelemenin uygulamasına yönelik tespit ve önerileri sunduk. 
Sunulan tespit ve öneriler, bütçe sürecine dâhil olan tüm kamu kurumları ile 
paydaĢları ilgilendirmekte ve uygulanabilirliğe yönelik atılması gereken somut 
adımları kapsamaktadır. 

Komisyonumuz, bu raporu baĢta ilgili kamu kurum ve kuruluĢları olmak 
üzere, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin dikkatine sunar. Raporun 
hazırlanmasında emeği geçen baĢta Alt Komisyonun ilk BaĢkanı Ġstanbul 
Milletvekili Sayın Alev DEDEGĠL olmak üzere, Alt Komisyonun ikinci BaĢkanı 
Mardin Milletvekili Gönül BEKĠN ġAHKULUBEY, Alt Komisyon üyeleri Ağrı 
Milletvekili Mehmet Kerim YILDIZ, Ankara Milletvekili Nurdan ġANLI, Ġstanbul 
Milletvekili Binnaz TOPRAK, Ġzmir Milletvekili Hülya GÜVEN, Ġstanbul 
Milletvekili Sebahat TUNCEL, Adana Milletvekili FatoĢ GÜRKAN ve Aydın 
Milletvekili Semiha ÖYÜġ‟e katkılarından dolayı teĢekkür ederim.  

 
 

Azize Sibel GÖNÜL 
Kocaeli Milletvekili 

Kadın Erkek Fırsat EĢitliği  
Komisyonu BaĢkanı 
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ÖNSÖZ 

Bütçenin yapımı ve harcama sürecine cinsiyet perspektifinin dâhil edilmesi 

cinsiyet eĢitliğinin kamu harcamalarında ve kamusal hizmetlerde temin edilmesi 

açısından son derece önemlidir. Her ne kadar 2005 yılında Avrupa Konseyi konuya 

iliĢkin çalıĢmasında ülkemizin uygulamaya koyduğu “ġartlı Nakit Transferi 

Uygulaması”nın Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme bağlamında baĢarılı bir 

uygulama olduğunu belirtmiĢ olsa da, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 

konusunun gerek bürokrasimiz gerek akademi nezdinde az çalıĢılmıĢ, az bilinen bir 

olgu olduğunu tespit ettik. 

Bu bağlamda, biz de Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Alt 

Komisyonu‟nu kurarak bütçe sürecine cinsiyet perspektifinden bakmayı ve kamu 

harcamalarında ve hizmetlerinde cinsiyet eĢitsizliği yaratan durumları tespit etmeyi 

hedefledik. Edindiğimiz bulgular neticesinde kamu kurumlarının hem de yerel 

yönetimlerin cinsiyet eĢitliğini bütçelerine nasıl yansıtabileceklerine yönelik çözüm 

önerilerini keĢfetmeyi ve bu önerileri konunun tüm tarafları ile paylaĢmayı 

amaçladık. 

Alt Komisyon çalıĢmalarımız süresince bu konuyu çalıĢan 

akademisyenlerimizi, kamu kurum ve kuruluĢlarında bütçeleme ve kadın erkek 

eĢitliği alanlarında çalıĢan uzmanlarımızı ve yerel yönetimlerimizin konuya iliĢkin 

birimlerinin temsilcilerini toplantılarımıza davet ettik. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı 

Bütçeleme kavramının ortaya çıkıĢını, dünya örneklerini inceledik. Toplantımıza 

katılıp bize bilgi veren kamu kurumları ve yerel yönetimlerin temsilcilerinin 

sunumları vesilesiyle ülkemizdeki geliĢmeleri gözlemledik. Yanı sıra, Kocaeli‟de 

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ÇalıĢtayı‟nı düzenledik. ÇalıĢtay‟da kamu 

kurumlarımızın uzmanları, yerel yönetimlerden temsilciler, akademisyenler ve sivil 

toplum örgütü temsilcileri sunumlar gerçekleĢtirdiler. ÇalıĢtay vesilesi ile 

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme konusuyla ilgili tüm tarafların bir araya 

gelmesini ve deneyimlerini, önerilerini birbirleriyle paylaĢmasını amaçladık.  

Bu çalıĢmalar neticesinde hazırladığımız “Toplumsal Cinsiyet Duyarlı 

Bütçeleme Konulu Rapor”, esas olarak üç bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde, 

toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye iliĢkin literatür ve dünyadaki geliĢmeler 

taranmıĢtır. Bu bölümde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçenin ortaya çıkıĢı, 

ardından uluslararası kuruluĢlar ile bazı ülkelerin çalıĢma ve uygulamalarına yer 

verilmiĢtir. Böylelikle konunun hem teorik altyapısının hem de dünyadaki somut 

uygulamalarının ülkemiz için ıĢık tutması amaçlanmıĢtır. Ġkinci bölümde, Alt 

Komisyon çalıĢmalarına katılan bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaĢan uzman ve 

akademisyenlerin sunumlarına yer verilmiĢtir. Akademisyenler, konunun teorik 

boyutu ile dünyadaki uygulamalarını tartıĢmıĢ, kamu kurumlarının temsilcileri 

mevcut uygulamaları ve bunların nasıl toplumsal cinsiyet eĢitliğini iyileĢtirecek 
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yönde geliĢtirilebileceğini paylaĢmıĢlardır. Yanı sıra, sivil toplum ile uluslararası 

kuruluĢların temsilcileri de konuya iliĢkin kendi perspektiflerini ve yürüttükleri 

projeleri Alt Komisyonumuza sunmuĢlardır. Üçüncü bölümde ise ülkemizdeki 

mevcut durum değerlendirilmiĢ ve ilk iki bölüm ıĢığında Komisyonumuzun gerekli 

ve yerinde gördüğü somut politika önerilerine yer verilmiĢtir.  

Alt Komisyonumuzun çalıĢmaları süresince bize destek olup teĢvik eden 

Meclis BaĢkanımız Sayın Cemil ÇĠÇEK‟e ve toplumsal cinsiyete duyarlı 

bütçeleme konusuna ilgi gösterip çalıĢmamızı destekleyen Kalkınma Bakanımız 

Sayın Cevdet YILMAZ‟a ve Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Sayın Fatma 

ġAHĠN‟e Ģükranlarımı sunuyorum. ÇalıĢmamız süresince katkı sağlayan ve 

Komisyon çalıĢmalarında emeği geçen tüm Alt Komisyon üyelerimize teĢekkür 

ederim. Ayrıca raporun yazımı süresince emeği geçen TBMM Yasama Uzmanı 

Mustafa ġAHĠN, Yasama Uzman Yardımcısı Cemil DĠNMEZPINAR, Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanı Nurgül AKSOY ve Kalkınma Bakanlığı 

uzmanları Pınar ÖZEL ve TaĢkın BABAOĞLAN‟a teĢekkür ediyorum. Raporun 

konunun tüm paydaĢlarınca değerlendirilmesini ve yararlı olmasını diliyorum. 

 

Alev DEDEGĠL 

Ġstanbul Milletvekili 

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme  

Alt Komisyonu Ġlk BaĢkanı 
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TOPLUMSAL CĠNSĠYETE DUYARLI BÜTÇELEME KONULU  

ALT KOMĠSYON RAPORU 

 

TBMM Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu‟nun 08.11.2012 tarihli on 

beĢinci toplantısında; “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Konulu Alt 

Komisyon” kurulmasına karar verilmiĢtir.  

AĢağıda belirtilen Komisyon üyeleri, Alt Komisyon‟a seçilmiĢlerdir
1
: 

ADI VE SOYADI UNVANI PARTĠSĠ SEÇĠM BÖLGESĠ 

Alev DEDEGĠL BaĢkan AK Parti Ġstanbul 

Mehmet Kerim YILDIZ Üye AK Parti Ağrı 

Nurdan ġANLI Üye AK Parti Ankara 

Binnaz TOPRAK Üye CHP Ġstanbul 

Sebahat TUNCEL Üye BDP Ġstanbul 

Hülya GÜVEN Üye CHP Ġzmir 

Gönül BEKĠN ġAHKULUBEY Üye AK Parti Mardin 

FatoĢ GÜRKAN Üye AK Parti Adana 

Semiha ÖYÜġ Üye AK Parti Aydın 

 

08.11.2012 tarihinde çalıĢmalarına baĢlayan Alt Komisyon; TBMM Kadın 

Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonunun aynı tarihte aldığı 23 sayılı Karar 

doğrultusunda görev yapmıĢtır. Alt Komisyon ilk toplantısında Alt Komisyon 

BaĢkanı seçimini gerçekleĢtirmiĢ, ikinci toplantısında Alt Komisyon çalıĢmalarının 

yol haritasının belirlenmesine yönelik istiĢarede bulunmuĢtur. Ġlk iki toplantıya 

müteakip toplantılarda Alt Komisyon, konuyu çalıĢan akademisyenleri, kamu 

kurum ve kuruluĢlarında bütçeleme ve kadın erkek eĢitliği alanlarında çalıĢan 

uzmanları ve yerel yönetimlerin konuya iliĢkin birimlerinin temsilcilerini 

                                                 
1
 Ġstanbul Milletvekili Alev DEDEGĠL, Ankara Milletvekili Nurdan ġANLI ve Ġstanbul 

Milletvekili Sebahat TUNCEL Alt Komisyon çalıĢmalarının tamamlanmasını müteakip 

getirildikleri farklı görevler nedeniyle Komisyon üyeliklerine devam edememiĢlerdir. 23 

Ekim 2013 tarihinde yapılan Komisyon toplantısında Adana Milletvekili FatoĢ GÜRKAN 

ve Aydın Milletvekili Semiha ÖYÜġ Alt Komisyon üyeliğine seçilmiĢlerdir. 
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dinlemiĢtir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Sayın AĢkın ASAN ve 

Antalya Milletvekili Sayın Mevlüt ÇAVUġOĞLU da Alt Komisyon ile bilgi, 

deneyim ve önerilerini paylaĢmıĢtır. Alt Komisyon toplam 20 toplantı yapmıĢ, 

ayrıca 30 Mart 2013 tarihinde Kocaeli‟de Alt Komisyon üyeleri ile kamu kurum ve 

kuruluĢlarından temsilcilerin katıldığı Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 

ÇalıĢtayı‟nı gerçekleĢtirmiĢtir.  

Alt Komisyon tarafından yapılan toplantılar ile bu toplantılara Komisyonu 

bilgilendirmek üzere katılan kurum, kuruluĢ ve kiĢiler aĢağıda yer almaktadır: 

 

TOPLANTI NO/TARĠHĠ DĠNLENĠLEN KĠġĠLER VE KURUMLARI 

 

1. TOPLANTI (15.11.2012) Alt Komisyon BaĢkanı seçimi ve yol 

haritasının belirlenmesi 

2. TOPLANTI (20.11.2012) Üzerinde düĢünülebilecek ve çalıĢabilecek 

meselelerin ve dinlenilecek kurum ve 

kuruluĢların belirlenmesi 

3. TOPLANTI (22.11.2012) Mustafa ġAHĠN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yasama 

Uzmanı 

Pınar ÖZEL 

Kalkınma Bakanlığı, Planlama Uzmanı 

TaĢkın BABAOĞLAN 

Kalkınma Bakanlığı, Planlama Uzmanı 

Nurgül AKSOY  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü, Uzman 

4. TOPLANTI (27.11.2012) Naim ÇOBAN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Strateji 

GeliĢtirme BaĢkanı 

Murat GENÇ  

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğü, Maliye Uzmanı 

Hayriye GülĢah URAN  

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğü, Maliye Uzmanı 

Ali Ġhsan ÖRÜCÜ 

Ġzmir Vergi Dairesi, Strateji Grup BaĢkanı 

5. TOPLANTI (4.12.2012) Deniz UYANIK 

Türkiye Ġstatistik Kurumu, Nüfus ve 
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Demografi Grup Sorumlusu 

Dr. Aslı AġIK YAVUZ 

Türkiye Ġstatistik Kurumu, Uzman 

Fevzi GĠRGĠN 

SayıĢtay, Uzman Denetçi 

Çiğdem ASLANKARA 

SayıĢtay, Denetçi 

6. TOPLANTI (11.12.2012) Ġsmail SEVĠNÇ 

Sosyal Güvenlik Kurumu, Aktüerya ve Fon 

Yönetimi Daire BaĢkanı  

Dr. Halil AKÇE 

Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık 

Sigortası Genel Müdürlüğü, Politika GeliĢtirme 

Daire BaĢkanı 

Banu Tuncay YILDIZ  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü, Ekonomik Statü 

Daire BaĢkanı 

ġebnem AvĢar KURNAZ 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal 

Yardımlar Genel Müdürlüğü, AraĢtırma, 

GeliĢtirme ve Tanıtım Daire BaĢkan Vekili 

Ahmet ÇOBAN  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Strateji 

GeliĢtirme BaĢkanlığı, Bütçe, Kesin Hesap ve 

Raporlama Daire BaĢkan Vekili 

7. TOPLANTI (18.12.2012) Dr. M. Ġlker HAKTANKAÇMAZ  

ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel 

Müdürlüğü DıĢ ĠliĢkiler ve Projeler Daire 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

TOPLUMSAL CĠNSĠYETE DUYARLI BÜTÇE: LĠTERATÜR 

ĠNCELEMESĠ, DÜNYADAKĠ VE TÜRKĠYE‟DEKĠ GELĠġMELER 

 

1. LĠTERATÜR ĠNCELEMESĠ 

 

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) yaklaĢımı, merkezi 

yönetim veya yerel yönetimlerin bütçe süreçlerinin tüm aĢamalarına ve düzeylerine 

toplumsal cinsiyet eĢitliği bakıĢ açısının kazandırılmasına odaklanmaktadır. Bu 

yaklaĢım daha geniĢ bir çerçeve içinde ele alındığında, toplumsal cinsiyet 

eĢitliğinin ana plan, program ve politikalara yerleĢtirilmesi yaklaĢımının bütçe 

sürecinde uygulanması olarak tanımlanmaktadır (Council of Europe, 2005).  

TCDB yaklaĢımının mevcut bütçelere yönelik temel eleĢtirisi tarafsızlık 

kabulüne ve bu kabulün doğurduğu toplumsal cinsiyet körlüğüne iliĢkindir. Mevcut 

bütçe yaklaĢımına göre, uygulanan politikalar spesifik olarak kadınlara veya 

erkeklere yönelik değildir ve her iki kesimi de eĢit bir biçimde etkilemektedir. 

Bütçelerde çoğu zaman bu argümanı geçersizleĢtirecek doğrudan, açık bir 

önceliğin geliĢtirildiği görülmez. TCDB yaklaĢımının toplumsal cinsiyet körlüğü 

nitelemesi tam da bu bakıĢa yöneliktir. Daha açık bir ifadeyle, mevcut bütçelerin 

kadınların ve erkeklerin yaĢam koĢullarındaki eĢitsizliklere, farklı rol ve 

sorumluluklarına, farklı ihtiyaç ve önceliklerine duyarsız kaldığı ileri sürülmektedir 

(Elson, 1999a). 

1.1. BÜTÇELERĠN TOPLUMSAL CĠNSĠYET KÖRLÜĞÜ 

Toplumsal cinsiyet körlüğünün anlaĢılabilmesi açısından toplumsal 

cinsiyet kavramının biyolojik cinsiyet kavramından ayrıĢan yönlerinin öncelikle ele 

alınması gerekir.
2
 Bu bağlamda, biyolojik cinsiyet doğal, anatomik özellikleri iĢaret 

ederken, toplumsal cinsiyet kadınlara ve erkeklere toplumsal ve kültürel süreçlerde 

yüklenen anlamlar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Çoğu zaman, kadınlar ve 

erkekler arasındaki eĢitsizliklerin gerekçesi olarak söz konusu doğal, anatomik 

farklılıklar gösterilmekte ve bu farklılıklardan hareketle kadınlık ve erkekliğe 

eĢitsiz sonuçlara yol açan bir dizi rol ve sorumluluk atfedilmektedir.  

Bu kabullere göre, günümüzde kısmen zayıflama eğiliminde olsa da 

erkeğin ailesinin geçimini ve güvenliğini sağlama sorumluluğu, kadınların da eĢ, 

çocuk ve diğer aile üyelerinin bakımları ve gereksinimlerini karĢılama sorumluluğu 

bulunmaktadır. Kadınlar ev ve aile alanının sınırları içinde erkekler ise kamusal 

alanda konumlanmaktadır. Toplumsal cinsiyete dayalı bu iĢbölümünün sonucunda 

                                                 
2
 Savran‟a göre bu ayrım, ilk defa Ann Oakley (1972) geliĢtirilmiĢ olup, temel katkılarından 

biri kadınlık ve erkekliğin toplumsal dönüĢüme açık davranıĢ ve varoluĢ biçimleri olduğunu 

ilan etmesidir (Savran, 2004: 233–234). 
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kadınlar vatandaĢlar olarak sivil, ekonomik, sosyal ve siyasal haklarının 

kullanımında erkeklerin çok gerisinde kalmaktadır.
3
 

Kadınların arasında yaĢam koĢulları ve deneyimleri ortak ve benzer 

özellikler gösterebildiği gibi farklılıklar da gösterebilmektedir.
4
 Bu farklılıklar; 

eğitim düzeyi, ekonomik güç, medeni hal gibi durumlardan kaynaklanabileceği 

gibi toplumsal cinsiyetleri dıĢında etnik, dinsel, sınıfsal aidiyetlerinden de 

kaynaklanabilmektedir. Erkekler arasındaki yaĢam koĢulları da büyük bir çeĢitlilik 

içinde olup benzerlikler kadar farklılıklar da içermektedir. 

Toplumsal cinsiyet körlüğüne karĢı geliĢtirilen toplumsal cinsiyet bakıĢ 

açısının en temel özelliği, kadınlara ve erkeklere yönelik genellemeler yerine 

kadınlar ve erkekler arasında olduğu kadar kadınların ve erkeklerin kendi 

aralarındaki farklılıkları da göz önünde bulundurmasıdır. 

Bu duyarlılıktan yoksunluk olarak bütçelerde kendini gösteren toplumsal 

cinsiyet körlüğü, sadece kadın ve kız çocukları açısından değil, toplumun bütünü 

                                                 
3
 Kamusal alan-özel alan ikiliği ve toplumsal cinsiyet-vatandaĢlık tartıĢmalarının 

baĢyapıtlarından biri Pateman‟a aittir (Pateman, 1988). Pateman‟a göre, ulus devletlere 

temel oluĢturan toplum sözleĢmesi erkek kardeĢler arasında bağıtlanmıĢtır. KardeĢler doğal 

hakları dıĢındaki iradelerini (egemenliklerini, hak ve yetkilerini) sözleĢme çerçevesinde tek 

bir iradeye devretmiĢlerdir. Bu irade, genel irade olarak adlandırılmaktadır. Genel irade; 

erkek kardeĢlerin kiĢisel iradelerinden ayrı, onların üstünde bir kolektivite olarak 

benimsenir. Egemenlik de “ulus” adı verilen bu kolektiviteye aittir. Aynı zamanda, erkek 

kardeĢler arasında egemenliğe devredilmeyen doğal haklar vardır. Bunlar; özgürlük, 

güvenlik, mülkiyet hakkı, baskıya karĢı direnme hakkı gibi liberal hakların yanı sıra 

erkeklerin kadınlar üzerinde evlilikten doğan ataerkil haklarını da içermektedir. Bu 

hakların temel nitelikleri devredilemez, vazgeçilemez ve dokunulamaz olmalarıdır. Bu hak 

ve özgürlükler, devlet ve diğer erkek kardeĢlere karĢı da ileri sürülebilmektedir. Pateman‟a 

göre; toplum sözleĢmesinde kamusal dünya, erkeğin doğal haklarını kullandığı ev/aile 

alanını içermeyecek Ģekilde ve kadına karĢıtlık üzerinden inĢa edilmiĢtir. BaĢka bir deyiĢle, 

sivil toplum, kadınlar ve temsil ettikleri her Ģeyin dıĢlanmasıyla inĢa edilmiĢtir. Özgür ve 

eĢit erkek kardeĢlerin kadınlar üzerinde egemenliği devredilmez, dokunulmaz doğal 

hakları evlilikten doğan ataerkil hakları da kapsar. Bu hak kullanımı kadın üzerinde 

hiyerarĢi, vesayet, kısmen Ģiddet uygulama gibi bir dizi yetkiyi içerir. Sonsözü söyleme 

yetkisine sahip olan erkek, kamusal alanda da ailenin birliğini temsil eden hukuki bir 

kiĢiliktir. Kamusal alan, bir yandan devlet ile bu hukuki kiĢilikler arasında, diğer yandan 

bu hukuki kiĢiliklerin kendi aralarında inĢa edilir. Bu bağlamda hukuki kiĢiliğin kendisi 

vatandaĢtır. Devletin tüzel kiĢiliğinin de dahil edildiği bu çerçeve için bkz. ġahin, 2012. 
4
 Üçüncü kuĢak kadın hareketi savunucularının belirgin katkılarından biri farklılıklara 

yapılan vurgu olmuĢtur. Kadınların kadın olmakla ortak bir deneyimler kümesini 

paylaĢtıkları görüĢüne siyahî kadınların baĢını çektiği muhalefetin (hem yazın, hem de 

aktivizm bağlamında) eleĢtirisi, rengin dıĢında diğer aidiyetleri de içine alan hızlı bir 

geliĢim göstermiĢtir. Bu eleĢtirilerde, kadın kategorisi etrafında “sahte bir evrensellik” 

oluĢturulduğu vurgulanmaktadır. Farklı deneyimler kümesine sahip, hatta bu ortak, benzer 

deneyim karĢısında çoğu zaman “öteki”leĢtirilen kadınların dıĢlandığı ileri sürülmektedir.  
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açısından da ciddi olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Kapsamlı boyutlara sahip 

bu sonuçları genel çizgileriyle; var olan toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerin 

güçlenmesi, kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik ve etkililik kaybı ile bütçe 

süreçlerine eksik katılım ve temsil sorunu baĢlıkları altında ele almak mümkündür. 

(i) Toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerinin güçlenmesi 

Bütçeler, esas itibarıyla toplumsal ihtiyaçların karĢılanmasına yönelik 

vatandaĢlara sunulacak kamu hizmetleri sipariĢ listesidir (Bulutoğlu, 1997: 192). 

Aynı zamanda bütçelerde söz konusu kamu hizmetlerini gerçekleĢtirebilmek için 

yapılacak kamu harcamaları, bu harcamaları karĢılamak için vatandaĢlardan 

toplanacak vergiler ve diğer kamu gelirleri yer alır. Toplumsal cinsiyet körlüğünün 

yol açtığı toplumsal cinsiyet eĢitsizlikleri kamu hizmetleri, kamu harcamaları ve 

kamu gelirleri alanlarında çeĢitli Ģekillerde açığa çıkabilmektedir.  

● Kadınlar evde yoğun çalıĢmaları nedeniyle kamu hizmetlerinden 

yararlanamadıkları gibi kamu hizmetlerindeki yetersizlikler de kadınların 

omuzlarındaki iĢ yüklerini artırmaktadır. Özellikle çocuk, hasta, yaĢlı veya engelli 

bakımını üstlenen kadınların ev dıĢı faaliyetlere katılımları çok sınırlı kalmaktadır. 

Bu kapsamda, kreĢ, huzurevi, engelli rehabilitasyon merkezleri gibi kamu sosyal 

hizmet kuruluĢlarının yetersizliği, kadınların emeğinin yoğunlaĢmasına yol 

açmaktadır. Buna karĢın, bazı toplumlarda geçerli olan kültürel kabuller aile 

üyeleri için bu türden kuruluĢlardan yararlanmayı da engelleyebilmektedir. 

● Kamu sosyal hizmetleri kadar kamu altyapı yatırımlarının da kadınlar ve 

kız çocuklarının yaĢamları üzerinde erkeklere göre daha belirgin refah etkileri 

bulunmaktadır. Chakraborty tarafından zaman kullanım istatistikleri kullanılarak 

yapılan bir çalıĢmada, Hindistan‟da kamu altyapı yatırımları ile kadınların ev için 

sarf ettikleri emek kullanımı arasındaki etkileĢim ortaya koyulmaktadır. Bu 

çalıĢmada, kamunun özellikle altyapı hizmetlerinin, örneğin su yatırımlarının, 

kadınların zaman yüklerini azaltan ve böylece gelir getirici çalıĢma veya boĢ 

zaman için kullanabilecekleri zamanı artıran etkileri bulgulanmıĢtır. Bununla 

birlikte, kamunun bu türden altyapı yatırımları, yoksulluğu azaltıcı, ailelerin eğitim 

(kız çocuklarının okullaĢması gibi) ve sağlık durumunu iyileĢtirici etkilerde de 

bulunmaktadır (Chakraborty, 2010). 

● Kadın ve kız çocukları kamu hizmetlerinden uzaklık, zaman ve güvenlik 

sorunları nedeniyle yararlanamayabilmektedir. Meslek edindirme kursu, halk 

kütüphanesi ve okul gibi kamu hizmet binalarının evden çok uzak olması, 

buralardaki faaliyetlerin zamanlarının uygunsuz olması (akĢam saatlerinde tiyatro 

gösterimi, halk konseri gibi) ve eve gidiĢ ve geliĢlerde güvenlik sorunları 

nedenleriyle kadın ve kız çocuklarının çeĢitli kamu hizmetlerine eriĢimleri sınırlı 

kalmaktadır. Bu bağlamda, kadınlar ve kız çocukları açısından eğitim kurumlarının 

ve diğer eğitsel-sosyal-kültürel hizmetlerin yaygınlığı, toplu ulaĢım hizmetleri, 
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kolluk faaliyetleri ve gece aydınlatmaları erkeklere ve oğlan çocuklarına göre çok 

daha fazla önem taĢımaktadır.  

● Kamu hizmetlerinden yararlanmanın bir harcama yapılmasını 

gerektirdiği hallerde özellikle düĢük ve orta gelir düzeyine sahip ailelerde 

kadınların gereksinimlerinin ikincilleĢtiği ve baskılandığı görülebilmektedir. 

Eğitim ve sağlık hizmetleri ile sosyal hizmetlerde harç, ücret, katılma payı gibi 

uygulamalarda bu duruma rastlanabilmektedir.
5
 Nanda, Kenya‟da sağlık alanında 

yaptığı saha çalıĢmasıyla, katılım payı, kullanıcı katkısı gibi uygulamaların 

kadınların hizmetlerden yararlanma düzeyini azalttığını ve toplumsal cinsiyet 

eĢitsizliklerini artıran etkilerde bulunduğunu ortaya koymuĢtur. (Nanda, 2002: 127-

134). Elektrik, su, ısınmaya dönük fiyatlar ve toplu taĢıma ücretlerindeki artıĢlar da 

kadınların kamu hizmetlerinden yararlanmasını azalttığı gibi evde sarf ettikleri 

emeğin kullanımını da artırabilmektedir.  

● Kamu hizmetlerinin uygulanmasında görülebilen bazı cinsiyetçi 

uygulamalar, toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerini teĢvik edebilmektedir. Örneğin, 

kadına yönelik Ģiddetle mücadelede toplumsal cinsiyete duyarlı bir kamu hizmeti 

örgütlenmesi sağlanamaması (güvenlik görevlilerinin cinsiyetçi gerekçelerle 

duyarsızlık göstermeleri, sığınma evleri yetersizlikleri gibi), kadınlara yönelik 

Ģiddeti artırıcı etkide bulunabilmektedir.
6
 Yine güçlü bir ataerkil ideolojinin 

benimsetildiği eğitim hizmetleri, yeni kuĢakların toplumsal cinsiyet önyargılarına 

sahip olmalarına yol açabilmektedir. Cinsiyetçi ön yargıların güçlenebildiği diğer 

önemli bir kamu hizmeti alanı savunma hizmetleridir. Zorunlu askerlik kapsamında 

silâhaltına alınan erkeklere askerlik süresince verilen eğitimler ve benimsetilen rol 

modeller aracılığıyla cinsiyetçi kodlar güçlenebilmektedir. Özellikle, darbelerin 

                                                 
5
  Barnett ve Grown‟un (2004) da belirttiği gibi çoğunlukla katılım payını savunanlar 

tarafından “kullanıcının katkı ödemesi (user charges)” uygulamalarında hizmetlerin 

ekonomik açıdan etkin düzeyinin yakalanmasının amaçlandığı, yoksul vatandaĢların bu 

ödemelerden istisna tutulması ile toplumsal boyutun da ihmal edilmeyeceği sıklıkla 

vurgulanır. Ancak, uygulamalarda yoksulluğun tanımlanmasındaki ve iĢleyiĢteki bir dizi 

sorunun sonucu yoksul kesimlerin büyük bir bölümünün (özellikle kadınlar ve kız 

çocuklarının) hizmetten yoksun kaldığı belirtilmektedir.  
6
 Kadına yönelik Ģiddetle mücadele hizmetlerinde adli tıp, delil-kanıt, kovuĢturma-

soruĢturma prosedürleri, cezai indirimler, ispat mükellefiyeti gibi konularda toplumsal 

cinsiyet eĢitliğine duyarsız düzenleme ve iĢleyiĢler ciddi eĢitsizliklere yol açabilmektedir. 

Devletlerin kadınlara kiĢinin güvenliği, yaĢam hakkı gibi temel insan haklarına yönelik 

güvence sağlayamaması kadınların diğer insan haklarının kullanımını da olumsuz 

etkilemektedir. YaĢanıp yaĢanmamasının ötesinde kadınlara yönelik Ģiddet potansiyelinin 

var olması dahi kadınların çoğu konuda boyun eğmelerine ve beklentilere göre 

davranmalarına yol açmaktadır. Bazı kültürel önyargıların baskısı altında Ģiddete maruz 

kalan kadının yaĢadıklarını diğer kadınlarla veya toplumla paylaĢmadığı, hatta güvenlik 

güçlerine veya yargıya baĢvurmadığı görülmektedir (Altınay ve Arat, 2008). 
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yaĢandığı ve militarizmin egemen olduğu dönemlerde savunma hizmetlerinin 

ötesinde ordu müdahaleleriyle eğitim, sağlık, güvenlik, adalet gibi birçok alanda 

erkek egemen kabullerin güçlendiği görülmektedir. 

● Dünya‟da son dönemde kamu sosyal güvenlik sistemlerine transferler, 

bütçelerin en önemli kalemlerinden biri haline gelmiĢtir. Sosyal güvenlik 

hizmetleri alanında cinsiyet bazında ayrıĢtırılmıĢ verilerin görece fazla olması, 

toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerinin belirgin bir biçimde görülebilmesini mümkün 

kılmaktadır. Sosyal risklerine karĢı asgari bakım ve gelir güvencesine sahip 

olamayan kadınların (eĢlerine veya babalarına) bağımlı konumda yaĢamak zorunda 

kaldıkları görülmektedir. Sosyal güvenlik sistemlerinin kapsamı, yararlanma 

koĢulları, koruma düzeyi, tanımlı sosyal riskleri ve yükümlülük biçimleri toplumsal 

cinsiyet perspektifinden tetkik edildiğinde, özellikle sosyal sigorta sistemlerinin 

“ekmek kazanan” erkeği merkez alan ve kadınları ve çocukları erkeğin bakmakla 

yükümlü olduğu kiĢiler olarak gören bir yaklaĢıma sahip olduğu görülmektedir.
7
 

● Kadınlar kamu hizmetlerine eriĢimleri ve hakları hakkında yeterli 

düzeyde bilgi sahibi olmayabilmektedir. Kadınların kamusal alanla iletiĢiminin ve 

bilgilenme kanallarının erkeklere göre çok daha yetersiz olması, kamu hizmetlerine 

eriĢimlerini olumsuz etkilemektedir.  

● Dünyada bütçelerin yüzde 20‟si ila yüzde 50‟si oranında değiĢen düzeylerde 

kaynağın ayrıldığı kamu istihdam alanında da toplumsal cinsiyet eĢitsizlikleri bir çok 

konuda görülebilmektedir. Örneğin, karar alıcılar tarafından kadınların Ģehir dıĢında 

denetim yapabilmesinin “aile sorumlulukları” nedeniyle olanaklı görülmemesi, 

kadınların müfettiĢlik ve benzeri mesleklere girmelerini fiilen engelleyebilmektedir. 

Keza, kadınların yöneticiliğin gerektirdiği sıfatlara haiz olmadığı ön yargısı üzerinden 

yöneticilik pozisyonlarına terfilerde de erkeklerin tercih edildiği görülmektedir. 

● Kamu ihale sistemlerinde aranan Ģartlar, dünyada son dönemde geliĢme 

gösteren kadın giriĢimcilerin karĢılamalarının zor olduğu ağırlıkta 

belirlenebilmektedir. 

● Mevcut yaklaĢıma göre, vergi yükü büyük ölçüde erkekler tarafından 

ödenmektedir. Bu bağlamda üzerinde durulması gereken konu, kadınların 

vergilenebilir kapasitesinin düĢük olmasının bizatihi bir sonuç olmasıdır (ġenesen, 

2013). Kadınların vergilenebilir kapasitesinin düĢük olmasının temel nedeni ise 

kadınların gelir ve servet düzeylerinin erkeklerden çok düĢük olmasıdır. Kadınların 

gelir getirici istihdam dıĢında kalmaları, çalıĢma yaĢamında düĢük gelir elde 

etmeleri ve giderek zayıflamakla birlikte mirastan eĢitsiz yararlandırılmaları bu 

sonuca etki eden tarihsel faktörleri oluĢturmaktadır. Bununla birlikte, son dönemde 

görüldüğü üzere vergilerin gelir ve servet yerine, harcamalar üzerine kaydırılması 

                                                 
7
 Refah rejimlerinin ve özelde sosyal güvenlik sistemlerinin toplumsal cinsiyet perspektifinden 

eleĢtirel değerlendirmeleri için bkz. Lewis, 1997; Orlof, 1993; O‟Connor, 1993. 
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kadınların vergi yükünü artırmaktadır. Vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin 

payına bağlı olarak kadınlara yönelik regresif sonuçlar açığa çıkabilmektedir.
8
 Öte 

yandan bir sonraki alt bölümde de ele alınacağı üzere kadınların ev içinde sarf 

ettikleri emek kamu harcama düzeyini düĢüren ve kamu hizmetlerinin etkinliğini 

artıran bir potansiyele sahiptir. Bu kapsamda açığa çıkan değer, literatürde örtük 

bir vergi olarak görülmektedir (Antonopoulos, 2008). 

Yukarıda bütçelerin toplumsal cinsiyet körlüğünün yol açtığı toplumsal 

cinsiyet eĢitsizliklerinin bazıları ele alınmıĢtır. Bu kapsamda bütçelerde toplumsal 

cinsiyet körlüğü yerine toplumsal cinsiyete duyarlı bakıĢ açısının benimsenmesi, 

cari yaklaĢımın aĢağıda yer verdiğimiz bazı soruları göz önünde bulundurmasını 

gerektirmektedir:  

Toplumsal ihtiyaçların belirlenmesinde kadınların ve erkeklerin farklılaĢan 

ve hatta özgülleĢebilen ihtiyaçları eĢit önemde değerlendirilmiĢ midir? Politikalar 

etkileri itibarıyla toplumsal iliĢkilerde var olan kadınlar ve erkekler arasındaki 

eĢitsizlikleri artırmakta mıdır, azaltmakta mıdır? Kadınların görünmeyen 

                                                 
8
 Gelir vergisinin toplumsal cinsiyet perspektifinden analizinde aile beyannamesi 

uygulaması yazında yaygın olarak kullanılan açıklayıcı bir örnektir. Vergi biriminin kiĢi 

yerine aile olarak tanımlanması çeĢitli eĢitsizlikler yaratabilmektedir. Bu uygulamada 

eĢlerin çalıĢmalarından elde ettikleri gelirlerin birlikte beyanı (joint filing) ve 

vergilendirilmesi esastır. Gelir vergisinin artan oranlı yapısı nedeniyle kadınların çalıĢması 

vergi ödenecek dilimi ve oranı yukarı çekmektedir. Bu durumda kadınların çalıĢması aile 

için ilave vergi yükü artıĢını doğurmakta, alternatif maliyeti yükselterek aile için caydırıcı 

özellikler kazanmasına yol açmaktadır. Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve servet 

vergilerinde ekonomik ve sosyal amaçlar doğrultusunda vergi teĢviklerinin (oranlarda, 

matrahtan indirilecek giderler, istisnalar ve muafiyetlerin) toplumsal cinsiyetler arasında 

farklı etkileri olabilmektedir. Hemen her ülkenin vergi sisteminde çeĢitli sosyal sektörlere 

(eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, spor vb.) vergi teĢvikleri yer almaktadır. Bu kapsamda 

örneğin, futbol kulüplerine yapılan yardımlara sağlanan vergi teĢviklerinin erkekler lehine 

etkisi görünür bir tercih olurken benzer biçimde, kadın sığınma evlerine yapılacak 

yardımlara sağlanacak vergi teĢvikleri kadınların lehine bir tercih olarak 

değerlendirilebilir. Bu bağlamda teĢvik düzeyleri de dolaylı olarak kadınlar veya erkekler 

lehine farklılaĢtırılabilmekte ve bu farklılaĢtırmalar mükellefleri yönlendirmektedir. Bu 

farklılaĢtırmalar vergi politikasının sosyal önceliğini göstermektedir. Aynı düzey ve tek tip 

vergi teĢviklerinin, sonuçları itibarıyla toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerinin azaltma 

yeteneğinin daha sınırlı olduğu görülmektedir.  

Özellikle menkul kıymet gelirleri ve faiz gelirlerinin düĢük vergilendirilmesi veya istisna 

tutulmaları, vergi sistemine regresiflik getirirken kreĢ ve yaĢlı bakım merkezlerine yapılan 

ödemelerin ya vergiden istisna tutulması ya da kendi gelir vergisi matrahından indirilmesi 

progresif etkilere sahiptir. Tarihsel olarak servet eĢitsizliğine maruz kalmıĢ kadınlar 

açısından servet vergilerindeki rantiyer kesimlere tanınan istisnaların kaldırılması, 

oranların artırılması ve elde edilecek harcama yeteneğinin cinsiyet duyarlı kamu 

hizmetlerine tahsisi toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe politikasının önemli bir gündemini 

oluĢturur. Maliye Politikası bağlamında bkz. Çağatay, 2003b. 
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emeklerindeki baskı ve omuzlarındaki yükler azalmakta mıdır? Kadın ve erkeklerin 

farklılaĢabilen ihtiyaçlarının karĢılanması için yeterli düzeyde kaynak ayrılmıĢ 

mıdır? Kamu hizmeti gerçekten kitlesel bir görünüm içinde kadınlara ve erkeklere 

ulaĢabilmekte midir? Kamu hizmetinin sunumu için istihdam edilenler içinde 

kadınların ve erkeklerin oranları nelerdir? Kamu hizmeti için gerekli olan mal ve 

hizmet alımlarının yapıldığı firmalarda kadınların ve erkeklerin sahiplik iliĢkisi ile 

istihdam kompozisyonu nasıldır?  

 (ii) Görünmez toplumsal maliyetler ve kamu kaynaklarının 

kullanımında etkinlik ve etkililik kaybı 

Bütçeler yönetim belgesi olmalarının yanı sıra temel iktisat politikası 

araçlarından biridir. Ġktisat politikalarının temel amacı, ekonomik ve toplumsal refahı 

artırmaktır. Bu refah genel olarak ekonomide büyüme, istikrarın sağlanması, tam 

istihdamın gerçekleĢmesi ve adil bir gelir dağılımının yaratılması olarak özetlenebilir. 

Maliye (bütçe) politikaları, bu amaçlara yönelik esas itibarıyla kamu harcamaları ve 

vergilerin miktarı ve bileĢimi üzerinden iĢlevsel kılınır (Pınar, 2006: 31-40). 

Bu bağlamda, TCDB yaklaĢımının temel eleĢtirisi mevcut bütçe 

politikalarının dayandığı ekonomik yaklaĢımların kullandığı kavramlar ve 

varsayımlara yöneliktir. Örneğin, anaakım yaklaĢımlar ekonomide hane 

halkını/aileyi üretim değil, tüketim ve tasarruf içinde olan bir kesim olarak görür. 

Bu yaklaĢımlara göre, hane halkı ekonomiye sunduğu üretim faktörleri karĢılığında 

faktör gelirleri elde eder ve ihtiyaçlarını karĢılamak için tüketimde bulunur. TCDB 

yaklaĢımına göre, hane halkı tarihsel-toplumsal süreçlerde değiĢen ölçülerde 

sadece tüketimin değil, aynı zamanda üretimin gerçekleĢtiği bir kurumdur. Büyük 

ölçüde kadınlarca aile üyelerinin gereksinimlerinin karĢılanmasına yönelik yemek, 

bulaĢık-çamaĢır yıkama, ütü yapma, temizlik, ısınma, çocuk bakımı, çocukların 

eğitimleri ile ilgili iĢler, hasta-yaĢlı-engelli bakımı, alıĢveriĢ, fatura ödeme, eğitsel-

sosyal-psikolojik destekler gibi bir dizi iĢ ve sorumluluk yerine getirilmektedir. Bu 

kapsamın yanı sıra, akraba ve komĢuluk dayanıĢması içinde kadınlarca yapılan iĢ 

ve hizmetler, hayırsever faaliyetler, gönüllü çalıĢmalar devasa büyüklüğe sahip 

bakım ekonomisini oluĢturur (Beneria, 1992; Folbre, 1994). Toplumsal cinsiyete 

duyarlı bütçeleme yaklaĢımı açısından kadınların sarf ettikleri bu emeğin 

görünürlüğü son derece önem taĢıyan bir olgudur. 

Öte yandan, kadınlar zamanlarının büyük bir bölümünü bu sorumluluklara 

ayırdıklarından ekonomik bağımsızlıklarını elde etmeye yönelik ücretli/gelir 

getirici faaliyetler için zamanları kalmamakta veya sınırlanmaktadır. Keza, bu 

zaman yoksulluğu kendilerini geliĢtirmelerine veya sosyal yaĢama katılımlarını da 

olanaksızlaĢtırmaktadır. Bu rol ve sorumluluklar gereği sarf edilen yoğun emeğe 

toplumda saygınlık ve değer atfedilmemesi kadınların ikincilleĢmesine yol açan 

temel bir cinsiyetçi iĢ bölümünü oluĢturmaktadır. Yapılan çeĢitli hesaplamalara 
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göre, hane ölçeğinde gerçekleĢen mal ve hizmet üretimi ve tüketiminin (yok 

sayılan değerin) büyüklüğü, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 30‟u ile 

yüzde 100‟ü arasında değiĢebilen bir büyüklüğe sahiptir (Ironmonger, 2000). Bu 

büyüklüğe ulaĢmıĢ bakım ekonomisi ile ekonominin etkileĢimi göz önüne 

alınmaksızın ekonomideki kaynak tahsisi süreçlerinin etkinliğinden söz etmek 

olanaklı değildir. Örneğin, çalıĢma hayatında daha düĢük ücretle iĢçi 

çalıĢtırılabilmesi, geçim mücadelesinde iĢçilerin kadınların görünmeyen emeğine 

dayalı olarak ailelerinde beslenme, giyinme, ısınma, bakım gibi gereksinimlerinin 

karĢılanmasına bağlıdır ve bu yönüyle kadınlardan iĢ dünyasına bir değer transferi 

gerçekleĢmektedir. Bu türden bir iĢ bölümü sonucu kullanılan kadın emeği, kamu 

hizmetleri ve harcamalarının da yükselmesini engellemekte ve bütçe dengesine 

olumlu katkıda bulunmaktadır (Antonopoulos, 2008). 

Anaakım yaklaĢımlara yönelik diğer bir eleĢtiri konusu, aile üyeleri 

arasında eĢitliğin, iĢ birliğinin ve dayanıĢmanın geçerli olduğuna yönelik 

kabullerdir. Ailelerde bütçe imkânları içinde hangi ihtiyaçların öncelikleĢmekte 

olduğuna bakıldığında, kadınların ve kız çocuklarının konumlarını ikincil gören 

güçlü bir eğilimin bulunduğundan söz etmek mümkündür.  Atfedilen toplumsal 

cinsiyet rolleri, kültürel ön yargılar etkili olmakla birlikte, aileler arasında sosyo-

ekonomik ve sosyo-kültürel   (zengin-yoksul, eğitimli-eğitimsiz, kent-kır, geniĢ 

aile-çekirdek aile gibi) birçok değiĢkene bağlı olarak sonuçlar çeĢitlenebilmekte ve 

değiĢebilmektedir. 

Yukarıda ele alındığı gibi, yaĢamın gerçeklerinden kopuk varsayımlara ve 

kavramlara dayalı olarak uygulanan bütçe politikalarında, kadın ve erkekleri eĢit 

etkileyeceği varsayımına dayalı olarak belirlenen öncelikler ile gerçekleĢmeler 

(çıktı/sonuç) arasındaki iliĢki epeyce zayıflamaktadır. Bu da, politikaların ve kaynak 

kullanımlarının etkinliğini ve etkililiğini azaltmaktadır. Öte yandan, toplumsal cinsiyet 

eĢitsizliklerinin ekonomide yol açtığı etkinlik kaybını ve görünmez maliyetleri; 

tarımsal üretim, büyüme-eğitim, iĢgücü piyasası-büyüme alanlarında yapılan 

çalıĢmalar ortaya koymaktadır.
9
  

Ġktisat politikası olarak iĢlevselleĢen bütçe önceliklerine TCDB yaklaĢımı 

içinde Ģu sorular yöneltilebilir: Bütçe politikaları toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerini 

artırmakta mıdır? azaltmakta mıdır? Kadınların görünmeyen emekleri üzerinde 

etkiler göz önünde bulundurulmuĢ mudur? Toplumsal cinsiyet bakıĢ açısı 

                                                 
9
 Elson anılan konulardaki çalıĢmaların bazılarını örneklemektedir. Elson‟dan aktardığımız 

kadarıyla Kenya‟da yapılan bir çalıĢmada toplumsal cinsiyet eĢitsizliği azaldıkça tarımsal 

üretimde verimliliğin arttığı görülmektedir (Saito ve Spurling, 1992). Büyüme ve eğitim 

iliĢkisini ele alan diğer bir çalıĢmada kadınların eğitim düzeyinin yükselmesinin ekonomide 

büyümeyi artırdığı saptanmıĢtır (Hill ve King, 1995). Latin Amerika ölçeğinde yapılan bir 

çalıĢmada ise iĢgücü piyasasında toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ortadan kalkmasına koĢut 

kadınların gelirlerinin ve milli gelirin arttığı görülmektedir (Tzannatos, 1991). 
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ekonomik analizlerde ve politika tasarımlarında iĢlevselleĢmiĢ midir? Hane halkı 

(aile) içinde görülebilecek eĢitsizlikler dikkate alınmıĢ mıdır? Ġktisadi kaynakların 

etkinlik hesaplamalarında kadınlar üzerindeki görünmez maliyetler göz önünde 

bulundurulmuĢ mudur? EĢitlik ve etkinlik iliĢkisi doğru kurgulanmıĢ mıdır? 

Kadınlar ve erkeklerin tüketim, tasarruf ve yatırım davranıĢlarındaki farklılıklar 

göz önünde bulundurulmuĢ mudur? 

(iii) Bütçe süreçlerinde temsil ve katılım sorunu 

Bütçe süreci, formel olarak siyasi ve bürokratik aktörlerin yer aldığı bir 

süreçtir. Temsili demokrasi çerçevesinde seçimleri kazanan siyasal 

partice/partilerce oluĢturulan ve parlamentolarda güvenoyu alan hükümetler, 

programları doğrultusunda politika önceliklerini bütçelerde ortaya koyarlar. 

Parlamentoların izin ve onayından geçen bu bütçeler, hükümetlerin yönetiminde 

bürokrasi-idare tarafından uygulanır ve sonuçları tekrar parlamentolar tarafından 

denetlenir. Bu döngü demokrasilerin evrensel kabulleri arasındadır. Bütçe hakkı 

olarak ifade edilen parlamentoların bu yetkileri, dünyada Magna Carta‟dan bugüne 

uzanan demokrasi mücadelesinin en önemli kazanımlarından biridir.
10

  

Siyasette görülen temsilde eĢitsizlik sorunu bütçenin siyasi karar alma ve 

uygulama süreçlerinde çok daha ağır yaĢanmaktadır. Özellikle, parlamentoya veya 

kabineye girebilen kadınlardan maliye, ekonomi, dıĢ politika gibi alanlarda görev 

alanların sayısının aile, çocuk, eğitim gibi sosyal politika alanlarında görev alan 

kadınların sayısına göre çok daha düĢük olduğu görülmektedir. 

Öte yandan, bürokrasi alanında da benzer eğilimler görülmektedir. 

Kamuda, özellikle de bütçe süreçlerinde etkili olan kurumlarda, yönetici 

pozisyonlarında çalıĢan kadınların oranı, kamudaki kadın çalıĢan ortalamasının çok 

gerisinde kalmaktadır. 

TCDB yaklaĢımı bu bağlamda sadece bütçe ile ilgili karar alma süreçlerindeki 

seçilmiĢ veya atanmıĢ kadınların sayısındaki artıĢla değil, biçimsel temsilin ötesinde 
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 Bütçe hakkının demokratik geliĢimi sürecinde Fransız Ġhtilali ve Fransız YurttaĢ ve 

Ġnsan Hakları Bildirgesinin önemi yadsınmamakla birlikte kadın hakları hareketinin 

önemli isimlerinden Olympe de Gouges tarafından Fransız YurttaĢ ve Ġnsan Hakları 

Bildirgesine karĢı 1791 yılında yayınlanan “Kadın YurttaĢ Hakları Bildirgesi”nde bütçe 

hakkı talebine yer verildiği görülmektedir. 

“Madde XIII: Devletin giderleri ve idari giderler için kadın ve erkeklerin katkısı eşittir. 

Kadınlar bütün yükümlülük ve yorucu işlerde katkıda bulunurlar, bu nedenle görev, iş, 

talep, onur ve zanaatta da paylaşıma katılırlar. 

Madde XIV: Kadın ve erkek yurttaşlar kendileri veya temsilcileri aracılığıyla vergilerin zorunlu 

olup olmadığına karar verme hakkına sahiptir. Kadın yurttaşlar, sadece varlıklarında değil, 

aynı zamanda resmi kurumlarda, vergilerin toplanması, bunların kullanılması ve süresinin 

belirlenmesi sürecine eşit oranda katılabildikleri takdirde bunu kabul ederler. 

Madde XV: Vergi ödemesinde erkeklerle bir olan kadınlar, resmi devlet memurundan mali 

işlerle ilgili bilgi alma hakkına sahiptir.” 
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toplumsal cinsiyetlerin farklılaĢan gereksinimlerinin ve eĢitsiz yaĢam koĢullarının 

politikleĢtirilebileceği karĢılıklı etkileĢime açık katılımcı kurumsal mekanizmaların 

varlığını ve iĢlerliğini de gerekli görmektedir. Kadınların ve erkeklerin yeterli düzeyde 

bilgilendirilmelerinin sağlanması, politika yapım süreçlerinde danıĢma 

mekanizmalarının kurulması, kadın örgütleri ile doğrudan beraber çalıĢmanın 

benimsenmesi, iĢ birliği ve güçlendirme süreçlerinde karar verme gücünün tanınması 

katılımcılığı olanaklı kılabilecek bazı yöntemlere iĢaret etmektedir.  

TCDB yaklaĢımının bir yönüyle kadın hareketi mücadelesinin bir kazanımı 

olduğu düĢünüldüğünde, bütçe sürecinde bu katılımcı mekanizmalar içindeki kadın 

örgütlerinin konumu vazgeçilmez öneme sahiptir. Kadın hareketlerinin politik 

gündemleri çeĢitlenerek kadına yönelik Ģiddet, aile içi eĢitsizlikler, çalıĢma 

yaĢamındaki ayrımcılıklar, sosyal politikalar gibi gündemlerden bütçe, dıĢ politika gibi 

alanlara uzanan ilgi geniĢlemekte ve bu alanlardaki kapasiteleri hızla güçlenmektedir. 

TCDB yaklaĢımı doğrultusunda bütçe süreçlerinde temsil ve katılım sorununa 

iliĢkin aĢağıdaki sorular üretilebilir: Hükümette kadın bakan sayısı ve oranı nedir? Hangi 

bakanlıklar kadınlar tarafından üstlenilmiĢtir? Bu bakanlıklara ayrılan kamu kaynağının 

toplam bütçe içindeki payı nedir? Parlamentodaki kadın milletvekili oranı nedir? Kadın 

milletvekilleri hangi komisyonlarda görev almaktadır? Siyasi partilerin genel merkez ve 

parlamento gruplarındaki görev dağılımında kadın siyasetçilerin oranı nedir? Bütçe 

sürecinde rol alan bakanlık ve kamu idarelerinin yönetici pozisyonlarında kadınların 

oranı nedir? Kadınların karar alma süreçlerinde temsil edilmelerini ve konumlanmalarını 

engelleyen koĢulların tespiti ve bunlara iliĢkin çözüm önerilerine yönelik çabalar mevcut 

mudur? Bütçe sürecinde kadın örgütlerinin veya örgütsüz kadınların taleplerinin iletildiği 

ve onlarla müzakere edildiği formel mekanizmalar oluĢturulmuĢ mudur? Bütçe 

uygulamaları hakkında vatandaĢların bilgilenmelerini sağlayan ve uygulamada iĢ birliğini 

ve kamuoyu denetimini olanaklı kılan mekanizmalar oluĢturulmuĢ mudur? Bütçeler, 

kadın erkek tüm vatandaĢlar için kolay, anlaĢılabilir formatta ve çeĢitlilikte üretilmiĢ 

midir? Bu belgelere eriĢimler fiilen sağlanmıĢ mıdır?  

1.2. TOPLUMSAL CĠNSĠYETE DUYARLI BÜTÇELEMEYE 

YÖNELĠK FARKINDALIK OLUġTURULMASI VE KURUMSAL 

KAPASĠTENĠN SAĞLANMASI 

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yaklaĢımının temel amacı, yaĢamın 

her alanında toplumsal cinsiyet eĢitliğinin sağlanmasına bütçe zemininden katkı 

sunmaktır. Bu bağlamda, toplumsal cinsiyet eĢitliği kadınların ve erkeklerin eĢit 

haklar, sorumluluklar ve fırsatlara sahip olmalarını iĢaret etmektedir. Kadınlar ve 

erkeklerin ekonomik bağımsızlıklarını eĢit koĢullarda kazanmaları, karar alma 

süreçlerinde eĢit temsil edilmeleri, toplumsal cinsiyete dayalı her türlü Ģiddetin 

ortadan kaldırılması, toplumsal cinsiyet ön yargılarının yok edilmesi ile iĢ ve aile 

yaĢamının uzlaĢtırılmasına yönelik eĢit rol ve sorumlulukların üstlenilmesi bunun 
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tipik tezahürleri olarak görülebilir. KuĢkusuz, bu türden amaçlara her ülkenin 

özgün politik ve sosyal bağlamına göre ilaveler yapılabilir veya önem derecesine 

göre çeĢitli boyutlar kazandırılabilir.  

Toplumsal cinsiyet eĢitliği, kadınlar ve erkekler, kız ve oğlan çocukları 

arasında özdeĢlik veya aynılığın oluĢturulması değil, farklılıklara duyarlı eĢitliğin 

yaĢamsallaĢmasını ifade etmektedir. 

Bu bakıĢ açısının mevcut merkezi yönetim ve yerel yönetim bütçe 

süreçlerine kazandırılmasına yönelik çalıĢmaların iki alanda yoğunlaĢtığı 

görülmektedir: Birincisi; bütçe kapsamında uygulanan politikaların kadınlar ve 

erkekler, kız ve oğlan çocukları üzerindeki etkilerini görünür kılmaya, anlamaya ve 

paydaĢlar arasında farkındalık oluĢturmaya yönelik çalıĢmaların yürütülmesidir. 

Ġkincisi ise kurumsal kapasitenin oluĢturulmasına yönelik iĢ bölümünün 

geliĢtirilmesi, iĢ birliği ve koordinasyonun sağlanmasıdır. 

(i) Bütçe kapsamında uygulanan politikaların kadınlar ve erkekler, kız 

ve oğlan çocukları üzerindeki etkilerini görünür kılmaya, anlamaya ve 

paydaĢlar arasında farkındalık oluĢturmaya yönelik çalıĢmalar 

Mevcut bütçelerin toplumsal cinsiyet körlüğünün yol açtığı sonuçların görünür 

kılınması için toplumsal cinsiyet istatistikleri, zaman kullanım anketleri, toplumsal 

cinsiyete duyarlı harcamaların sınıflandırılması, çeĢitli analiz teknikleri ve yöntemlerin 

geliĢtirildiği görülmektedir. KuĢkusuz bu analitik geliĢim, toplumsal cinsiyet eĢitliğinin 

bütçe sürecine dahil edilmesi ve toplumsal cinsiyete duyarlı politika önceliklerinin ve 

uygulamaların geliĢtirilmesine yönelik de iĢlevselleĢebilmektedir.  

Toplumsal cinsiyet istatistiklerinin üretilmesi ve zaman kullanım anketleri 

Toplumsal cinsiyet eĢitliği gündemine duyarlılık ulusal ve küresel düzeyde 

geliĢtikçe, toplumsal cinsiyete duyarlı verilere gereksinim de artmaktadır. Toplumsal 

cinsiyete duyarlı veriler, politika yapımı ve araĢtırmalar için önem taĢıdığı gibi nüfusun 

bütününün özelliklerini daha doğru kavranmasına da katkı sunmaktadır. Toplumsal 

cinsiyet istatistikleri ayrı ve izole edilmiĢ bir alan olmayıp, istatistiğin üretildiği 

ekonomi, tarım, sağlık, istihdam gibi tüm alanlarda kadın ve erkeklerin durumlarını, 

açığa çıkan farklılıkları ve değiĢen-değiĢmeyen koĢulları keĢfetmeye 

odaklanmaktadır.
11

 Böyle bir enformasyon TCDB‟nin toplumsal cinsiyet eĢitliğini 

sağlamaya yönelik politikaları ve karar alıcılar açısından büyük önem taĢımaktadır.  

Toplumsal cinsiyete duyarlı veriler ve özellikle zaman kullanım anketleri 

sayesinde piyasa dıĢında gerçekleĢen ekonomik faaliyetler tespit edilmekte ve 

ekonomik yaĢamın bütününe ait bilgiler derlenebilmektedir. Bu bağlamda, hane içi 

üretimin zaman-saat üzerinden iktisadi değeri ölçülebilmektedir. Ġktisadi ve sosyal 

refahın artmasında görünmeyen ve tanınmayan bakım ekonomisinin analizi, çeĢitli 
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 Toplumsal cinsiyet istatistiklerin üretiminde özellikle veri toplama tekniklerinin 

önyargıları ve sosyal kültürel faktörleri göz önüne alması gerekir.  
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iktisadi değiĢimlerin, politikaların ve uygulamaların daha doğru ve tam 

anlaĢabilmesi açısından büyük önem taĢımaktadır. ÇalıĢma zamanının ücretli ve 

karĢılıksız çalıĢma zamanı olarak iki grupta incelenebilmesi sayesinde sosyo-

ekonomik eĢitsizliklerin kaynağı ve sonuçlarına dair farklı bakıĢ açıları 

getirilebilmekte ve çözüme yönelik politikalara da yön verilebilmektedir (MemiĢ 

ve Kızılırmak, 2012). Özetle, zaman kullanım verileri; bakım ekonomisinin iktisadi 

boyutları, kadınların görünmeyen emekleri ve gelir getirici emekleri arasındaki 

etkileĢim, ekonominin bütünlüğü içinde hanehalkının rolünün görülmesi, 

geniĢletilmiĢ GSYH hesaplamaları gibi birçok konu için kullanılabilmektedir. 

Bütçe harcamalarının sınıflandırılması ve analiz teknikleri 

Literatürde üç temel katkı yaygınlıkla kabul edilmektedir. Birincisi; 

Sharp‟ın kamu harcamalarını üçlü sınıflandırmasıdır. Sharp, kamu harcamalarını 

üçlü sınıflandırmaya tabi tutmuĢtur:  

(i) Toplumsal cinsiyete özgü kamu harcamaları 

(ii) Kamu hizmetlerinde (özellikle kamu istihdamında) eĢit fırsatlar 

sağlanmasına yönelik harcamalar  

(iii) Ġlk iki kategoriye girmeyen kadın, erkek, kız ve erkek çocukları 

üzerinde etkileri olan genel nitelikli harcamalar 

Ġkincisi, Elson tarafından geliĢtirilen analiz teknikleridir.
12

 Elson, mevcut araç 

ve teknikleri cinsiyete duyarlı bir biçimde kullanılabilir hale getirmiĢtir: 

(i) Orta vadeli toplumsal cinsiyete duyarlı ekonomi politikası çerçevesi 

(ii) Toplumsal cinsiyete duyarlı politika önceliklerinin değerlendirilmesi  

(iii) Kamu harcamalarının toplumsal cinsiyete duyarlı yansıma analizi 

(iv) Kamu gelirlerinin, özellikle vergilerin, toplumsal cinsiyete duyarlı 

yansıma analizi  

(v) Hizmetten yararlananların değerlendirmeleri  

(vi) Bütçenin zaman kullanımı üzerine etkilerinin analizi  

(vii) Toplumsal cinsiyet sorumlu bütçe gerçekleĢmeleri   
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 Gerek analizlerde gerekse cinsiyete duyarlı formülasyonlarda kullanılan bu tekniklerin 

metodolojik ilkeler açısından alanın birikiminden yararlanması gerekir. Örneğin 

metodolojik bir ilke, yaĢam koĢullarına dair bilgiye eriĢimde kadınların ve erkeklerin 

gözlerinden görebilmedir. YaĢamın içinde kadınların çoğunlukla görünmez kılınan, 

değersiz sayılan deneyimlerinin bilgisine eriĢimde bu ilke büyük önem taĢır. Diğer önemli 

bir ilke toplumsal cinsiyetin toplumsal cinsiyet dıĢındaki sınıf, etnisite, renk, inanç gibi 

aidiyetlerle kesiĢmelerinin göz önünde bulundurulmasıdır. Keza, yaĢamın içinde kriz 

dönemleri özel ilgiyi gerektirir. YaĢamın görece istikrarlı dönemlerinde çeĢitli nedenlerle 

açığa çıkmayan, görülmeyebilen bir dizi cinsiyetçi kabul kriz dönemlerinde gün yüzüne 

çıkabilmektedir. Bu dönemlerde kadınlar açık cinsiyetçi önyargılarla görece dolaysız, 

aracısız bir biçimde karĢılaĢabilmektedir (Stanley ve Wise, 1995). Kadınların gerçek 

yerine toplumca beklenen normlara uygun yanıtlar verme eğilimi ve bunun bilginin 

geçerliliğini zayıflatması temel bir risk alanı olarak görülür.  
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Üçüncüsü, Güney Afrika Kadın Bütçe inisiyatifinin beĢ adımlı yöntemidir. 

Güney Afrika tecrübesi ıĢığında TCDB giriĢimlerinin kullanabileceği beĢ adımlı 

basit bir çerçeve geliĢtirildiği görülmektedir.  

Birinci adım, öncelikle bütçe kapsamında herhangi bir politika alanında 

(eğitim, sağlık gibi) kadın, erkek, kız ve oğlan çocuklarının durumlarının analizinin 

(situation analysis) yapılmasıdır.  

Ġkinci adım, yürürlükteki mevzuat, program, politika ve projelerin 

değerlendirilerek, kadınlara yönelik sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel düzlemde 

hem açık hem de örtük toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerine yol açan koĢulların 

değiĢtirilmesine odaklanmıĢ politika amaç ve hedeflerinin belirlenmesidir.  

Üçüncüsü, belirlenen ve benimsenen politika amaç ve hedeflerinin 

uygulanabilirliği için bütçe ödeneklerinin yeterli düzeyde olup olmadığının 

değerlendirilmesidir.  

Dördüncü adımda, uygulanan politika kapsamında hizmetin nitelikli bir 

biçimde hedef kitlesine sunulup sunulmadığı ve tahsis edilen kaynakların 

(ödeneklerin) kullanılıp kullanılmadığının izlenmesidir.  

Son adımda ise sunulan hizmetler aracılığıyla amaç ve hedeflere ulaĢılıp 

ulaĢılmadığının uygulama sonuçları itibarıyla değerlendirilmesi ve 

gerçekleĢmelerin denetiminin yapılmasıdır. 

(ii) Kurumsal kapasitenin oluĢturulmasına yönelik paydaĢların rolü, iĢ 

birliği ve koordinasyon 

TCDB yaklaĢımının yaĢama geçirilmesi açısından hükümet, bürokrasi, 

parlamento, kadın örgütleri, sivil toplum kuruluĢları, üniversiteler, uluslararası 

kuruluĢlar gibi aktörler arasında iĢ birliği büyük önem taĢımaktadır. 

Hükümetlerin kendi inisiyatifleri veya parlamentoların ve sivil toplum 

kuruluĢlarının teĢvikleriyle TCDB alanında adım attıkları görülmektedir. Berlin 

örneğinde olduğu gibi, bazen kadın örgütleri seçim döneminde siyasal partilerden 

söz almakta ve seçimlerin ardından gerek hükümeti gerekse parlamentoyu harekete 

geçirebilmektedirler. Bu bağlamda TCDB yaklaĢımının en temel amaçlarından biri, 

toplumsal cinsiyet eĢitliğine yönelik siyaset kurumunun hesap verme 

sorumluluklarını güçlendirmektir. Toplumsal cinsiyet eĢitliğine iliĢkin hükümet 

taahhütleri ile politika gerçekleĢmelerinin her yıl yinelenen bütçe müzakerelerinde 

değerlendirilmesinin kamuoyunda hesap verme sorumluluğu ile kadın-erkek 

eĢitliği arasındaki iliĢkiyi güçlendirmesi beklenmektedir. Hükümetlerin kolektif 

sorumlulukları olduğu gibi, her bakanın kendi görev alanına iliĢkin sorumlulukları 

da bulunmaktadır. Seçim beyannameleri, üst politika belgeleri veya uluslararası 

taahhütler hükümetlerin toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeyi sahiplenmelerine 

önemli etkide bulunmaktadır. 
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Ülke uygulamalarına bakıldığında en etkili TCDB uygulamalarının hükümet 

kararlarına dayalı olarak baĢlatılan ve Maliye Bakanlıkları ile kamu yönetimindeki 

toplumsal cinsiyet eĢitliği mekanizmalarının iĢ birliği ve koordinasyonunda geliĢen 

inisiyatiflerce gerçekleĢtirildiği görülmektedir.
13

  

Maliye bakanlıklarının genel olarak bütçe ve diğer yönetim süreçlerinde kamu 

idareleri üzerinde koordinasyon rolünün bulunması, bu bakanlığın öncülüğündeki 

giriĢimleri güçlü kılmaktadır. Bununla birlikte, maliye bakanlıkları diğer kamu 

idareleri ile karĢılaĢtırıldığında statükonun değiĢmesine en fazla direnç gösteren 

kurumlardan olabilmektedir (Sen, 1999).  

Toplumsal cinsiyet eĢitliği mekanizmaları da, kamu üzerinde maliye 

bakanlıklarına göre çok daha etkisiz ancak değiĢimlere uyum yeteneği güçlü kurumlar 

olarak görülmektedir. Toplumsal cinsiyet eĢitliğine yönelik kurumların örgütlenme 

tipine bağlı olarak da etki derecesi değiĢebilmektedir (Testorin, 2001). Bakanlık olarak 

örgütlenme diğer örgütlenme tiplerine göre çok daha etkilidir. Kurumun konumunun 

zayıf veya güçlü kılınması esas itibarıyla hükümetin konuyu sahiplenme düzeyine 

bağlı olarak değiĢmektedir. 

Bazı örneklerde (Avusturya, Almanya gibi) de tüm bakanlıkların 

temsilcilerinin yer aldığı baĢbakanlığa bağlı bir komisyon veya çalıĢma grubu 

TCDB yönündeki süreci koordine etmektedir. Bakanlıkların veya kamu 

idarelerinin temsiliyetinde de çeĢitlilikler görülebilmektedir. Bazı uygulamalarda 

üst düzey yöneticiler, bazılarında bütçe birimleri bazılarında ise toplumsal cinsiyet 

eĢitliği birimleri kurumlarını temsil etmektedir. 

Bakanlıklar ve kamu idarelerinin kendi bünyelerinde cinsiyete duyarlı iĢ 

bölümü ve ihtisaslaĢmayı sağlamaları da büyük önem taĢımaktadır. Bakanlıklar ve 

kamu idarelerinin en üst yöneticiye bağlı bir toplumsal cinsiyet eĢitliği birimi 

ve/veya tüm hizmet birimlerinden temsilcilerinin katıldığı bir komisyon kurdukları 

görülmektedir. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet birimlerinin izole bir konumda 

kalmaması ve tüm hizmet birimlerinin sorumluluk üstlenmesinin altı çizilmektedir. 

Parlamentolar sürecin tüm aĢamalarında iletiĢim ve iĢ birliği içinde 

olunması gereken temel aktörlerden biridir. Parlamentolar hükümetin toplumsal 

cinsiyet eĢitliği politikalarını izlemekte ve değerlendirmektedir. Bilindiği gibi, 

bütçe sürecinin dört aĢamasının ikisi (izin/onay ve denetim aĢamaları) 

parlamentoda cereyan etmektedir.  Bununla birlikte, özellikle parlamenter 

demokrasilerde parlamentoların bütçe üzerindeki etkisi çok sınırlı kalmaktadır. 

Parlamentolar bünyesinde toplumsal cinsiyet eĢitliğine dönük ihtisas 
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 TCDB uygulamaları karĢısında önemli bir risk bürokrasinin ağır iĢ yükü ve zaman 

baskısı altında olmasıdır. Bu durumda bürokrasi asli görev ve sorumluluklarının dıĢındaki 

bu türden geliĢmelere yeterli düzeyde ilgi göstermemektedir. Dolayısıyla, mevcut 

çalıĢanların iĢ yükü göz önünde bulundurulmalıdır. (Quinn, 2009) 
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komisyonlarının varlığı önem taĢımakla birlikte, bu komisyonlar çoğunlukla bütçe 

sürecinde etkili olamamaktadır. Bu komisyonların maliye-bütçe komisyonları ile 

birlikte TCDB‟ye yönelik kurumsallaĢma sürecine refakat etmeleri uygulama 

baĢarısını çok daha olumlu etkilemektedir. 

Parlamentoların bakanlıklar ve kamu idarelerinden kendi görev alanlarına 

iliĢkin toplumsal cinsiyet konularında tam, yeterli ve zamanında bilgileri elde 

edebilmeleri büyük önem taĢımaktadır. Bu konuda birçok ülke toplumsal cinsiyet 

eĢitliği taahhütlerine iliĢkin izleme ve hesap verme mekanizmaları oluĢturmuĢtur. 

Örneğin Japonya ve Danimarka‟da hükümet parlamentoya yıllık raporlar 

sunmaktadır. Bu raporlarda genel olarak toplumsal cinsiyet eĢitliğinin ve kadınların 

güçlendirilmesine yönelik atılan adımlara, sağlanan ilerlemelere ve gelecek yıla 

iliĢkin öngörülen faaliyetlere yer verilmektedir. Kadınlara KarĢı Her Türlü 

Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi (CEDAW) özelinde de, örneğin Hollanda‟da 

devlet raporu CEDAW Komitesi‟ne sunulmadan önce parlamentoya 

sunulmaktadır. Rapor üzerine CEDAW Komitesi‟nin tavsiyeleri tekrar 

parlamentoda ele alınmaktadır. Uruguay‟da CEDAW Komitesinin tavsiyeleri 

üzerine parlamentoda özel bir oturum düzenlenmektedir.  

Bu kapsamda; parlamento bünyesinde milletvekillerine bilgi ve 

enformasyon sağlamak üzere bağımsız araĢtırma birimlerinin kurulması, 

parlamentoların kadın örgütleri ve üniversitelerle formel iletiĢim mekanizmalarının 

oluĢturulması, komisyon ve genel kuruldaki bütçe müzakerelerinde toplumsal 

cinsiyet eĢitsizlikleri için yeterli ölçüde zaman ayrılması ve bütçe kanunu dıĢında 

yürürlüğe giren bütçenin hizmet, harcama ve gelirlerinde değiĢiklikler yapan 

kanunların etkilerinin izlenmesi öneriler olarak literatürde yer almaktadır 

(Byanyima and Wehner, 2004).  

Kadın örgütleri TCDB uygulamalarının itici gücü olmaktadır. Kadın 

örgütleri bağımsızlıklarını koruyarak faaliyet konularına göre sürecin bütünlüğü 

içinde rol alabilecekleri gibi, her bir bakanlığın veya kamu idaresinin görev 

alanında da rol alabilmektedir. Kurumsal mekanizmalar bağlamında bakanlıklar 

veya kamu idarelerinin bütçe hazırlık ve uygulamalarında kadın hakları alanında 

faaliyet gösteren sivil toplum kuruluĢları ile yakın iĢ birliği içinde çalıĢmaları 

önerilmektedir. Özellikle kamunun bütçe hakkında kadın örgütlerinin bilgi 

donanımını ve değerlendirme yetilerini güçlendirici eğitimler vermesi büyük önem 

taĢımaktadır. Burada yerli veya yabancı akademisyen, uzman ve araĢtırmacıların 

yanı sıra uluslararası kuruluĢların bilgi ve tecrübesinden de yararlanılmalıdır. 
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2. DÜNYADAKĠ GELĠġMELER 

Dünyadaki geliĢmeleri, uluslararası kuruluĢlar ve ülke uygulamaları olarak 

iki bölümde ele almak mümkündür: 

2.1. ULUSLARARASI KURULUġLAR 

TCDB yaklaĢımının hızlı geliĢiminde uluslararası kuruluĢların büyük rolü 

olmuĢtur. Özellikle, BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu tarafından 1995 yılında 

Pekin'de gerçekleĢtirilen IV. Dünya Kadın Konferansı‟nda kabul edilen Eylem 

Platformu Belgesi‟nde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe önemli bir baĢlık olarak 

yer almıĢtır. Hükümetler, kadınların kamu hizmetlerinden ve kamu 

harcamalarından nasıl yararlandıklarının sistematik olarak gözden geçirilmesi, 

hizmet ve harcamalara eĢit ulaĢılabilirliği sağlayacak bütçe uygulamalarının 

yürütülmesi, cinsiyetler arası etki analizlerinin gerçekleĢtirilmesi ve cinsiyet 

eĢitliğine yönelik yeterli kamu kaynaklarının tahsis edilmesi konularında taahhütler 

altına girmiĢlerdir.  

Öte yandan, CEDAW ve 1999 yılında bağıtlanan sözleĢmeye bağlı Ġhtiyari 

Protokol, hükümetlerin toplumsal cinsiyetler arası ayrımcılığın önlenmesi ve 

eĢitliğin sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütme konusunda aktif roller 

üstlenmelerini öngörmektedir.
14

 Özellikle Ġhtiyari Protokol, SözleĢme‟de 

bahsedilen hakların ihlali durumunda, iç hukuk yollarının tüketilmesi koĢuluyla 

kiĢisel baĢvuru hakkı tanımakta ve CEDAW Komitesi‟ne ilgili ülkelerde inceleme 

hakkı vermektedir. Ayrıca, CEDAW çerçevesinde iki tür raporun CEDAW 

Komitesi‟ne düzenli olarak iletilmesi öngörülmektedir. Biri, sözleĢmeyi onaylayan 

ülkelerin hükümetlerinin dört yılda bir CEDAW perspektifi doğrultusunda 

yaptıkları faaliyetlerin belirtildiği rapordur. CEDAW Gölge Raporu (shadow 

report) olarak adlandırılan diğer raporda ise sivil toplum kuruluĢlarınca CEDAW 

çerçevesinde hükümetin raporuna paralel olarak ilgili dönemde ülkedeki toplumsal 

cinsiyet alanındaki geliĢmeler değerlendirilmektedir. Bu Ģekilde sivil toplum 

kuruluĢlarının sürece taraf olarak dâhil edilmesi daha objektif değerlendirme 

olanağı sağlamaktadır. Hükümet raporları veya gölge raporlarda bütçe ile doğrudan 

veya dolaylı iliĢkili konuların ağırlığı TCDB giriĢimlerinin önemini artırmaktadır.
15

 

Türkiye‟nin 20 Ocak 2005 tarihinde sunulan birleĢtirilmiĢ Dördüncü ve BeĢinci 

                                                 
14

 CEDAW‟ın devlet bütçesi ile kesiĢen bir dizi maddesinin (veya düzenlemesinin) 

bulunduğu açıktır. CEDAW perspektifinden bütçenin nasıl iĢlevsel kılınabileceği, 

CEDAW‟ın çeĢitli maddeleri ile bütçenin makroekonomik çerçevesi, kamu harcama ve 

gelirleri, karar alma süreçleri ve denetim gibi boyutları arasındaki iliĢkiler üzerine bkz. 

Elson, 2006.  
15

 Örnek için bkz. Women’s Rights – some progress, many gaps (Shadow report by Dutch 

NGOs; an examination of the Fifth Report by the Government of the Netherlands on 

Implementation of the UN CEDAW, 2005-2008).  
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Ülke Raporu‟na iliĢkin CEDAW Komitesi‟nin nihai yorumlarında, toplumsal 

cinsiyet perspektifinin ülkemiz ekonomik planlamasına dahil edilmesine iliĢkin 

bilgi bulunmaması eleĢtirilmiĢtir. Altıncı Ülke Raporu‟na iliĢkin yorumlarda ise 

kadınların yeterince temsil edilmediği veya dezavantajlı durumda olduğu alanlarda 

geçici özel önlemler uygulanması ve kadınların ilerlemesini sağlamak için gerekli 

olan ek kaynağın ayrılması tavsiye edilmiĢtir.  

BirleĢmiĢ Milletler Kadının Statüsü Komisyonu‟nun 52‟nci oturumunun 

ana teması “cinsiyet eĢitliğinin finansmanı ve kadının güçlendirilmesi” olarak 

belirlenmiĢ ve toplantıda cinsiyet eĢitliğinin sağlanması için tüm gelir ve 

harcamaların toplumsal cinsiyete duyarlı analizlerini yapmak ve tüm düzeylerde 

toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelerin hazırlanmasını sağlamak konusunda ortak 

görüĢ ortaya çıkmıĢ ve sonuç belgesinin 21. maddesinde bütçe bağlamında bir dizi 

kararlar alınmıĢtır. (bkz Ek:1) Keza, Avrupa Konseyi ve Dünya Bankası nezdinde 

de ciddi çalıĢmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, Avrupa Konseyi toplumsal 

cinsiyet eĢitliği politikalarının tüm ana plan ve programlara yerleĢtirilmesini 

(gender mainstreaming) 1996 yılında benimsemiĢ, 1997 yılında imzalanan ve 1999 

yılında yürürlüğe giren Amsterdam AntlaĢması ile oluĢan yasal temelde dönemsel 

yol haritaları ile baĢlıca politika alanlarını belirlemiĢtir. Bu politika alanlarından 

biri de bölgesel ve ulusal düzeylerde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin 

uygulanmasıdır.   

Avrupa Konseyi tarafından 2005 yılında yayımlanan toplumsal cinsiyete 

duyarlı bütçeleme politikalarının değerlendirildiği raporda toplumsal cinsiyete 

duyarlı bütçe alanında iyi örnekler arasında ülkemizde uygulanan Ģartlı nakit 

transferi gösterilmiĢtir.  

Diğer taraftan, 2006 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 

tarafından alınan 1739 sayılı Tavsiye Kararı‟nda; bütçelerin kadınları ve erkekleri 

hem gelir hem de harcamalar açısından farklı etkilediği, bütçe süreçlerinin her 

aĢamasına toplumsal cinsiyet bakıĢ açısının yerleĢtirilmesinin kadın ve erkek 

arasındaki eĢitsizliği ortadan kaldırmada çok önemli bir araç olduğu, hesap 

verebilirlik, Ģeffaflık ve etkinlik bakımından TCDB‟nin avantajlar sağladığı 

hususları vurgulanmıĢtır. 

 Avrupa Birliği‟nin Avrupa Akdeniz Ortaklığı (EUROMED) faaliyeti 

olarak birincisi 14-15 Kasım 2006 tarihinde Ġstanbul‟da,  ikincisi 11-12 Kasım 

2009 tarihlerinde MarakeĢ‟te toplanan Bakanlar Konferanslarında alınan kararlarda 

da toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye özel vurgu yapılmıĢtır. Sonraki süreçte 

Avrupa Birliği Akdeniz Ġçin Birlik olarak isimlendirilen topluluğun Eylül 2013‟te 

Fransa‟da gerçekleĢtirdiği üçüncü Bakanlar Konferansı toplantısında alınan kararda 

ise doğrudan toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusuna vurgu yapılmadığı 

görülmektedir.  
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2.2. ÜLKE UYGULAMALARI
16

 

TCDB
17

 giriĢimlerinin tarihi oldukça yenidir. Ġlk giriĢim, yaygın olarak 

kabul edildiği üzere, 1980‟li yılların ortalarında Avustralya‟da ortaya çıkmıĢtır 

(Sharp ve Broomhill, 2002). Uluslararası kuruluĢların da desteğiyle TCDB 

yaklaĢımının çeĢitli düzeylerde uygulama imkânı bulduğu ülke sayısı giderek 

artmıĢtır. Ülke uygulamaları büyük çeĢitlilik göstermektedir. Yaygın görünüm 

hükümet/bürokrasi, parlamento, sivil toplum kuruluĢları, akademisyenler ve 

araĢtırmacılar arasında çeĢitli düzeylerde sağlanan iĢ birliklerine dayalı giriĢim 

biçimleridir (Ġngiltere, Ġskoçya, Kenya, Güney Afrika, Uganda). Bununla birlikte, 

hükümet/bürokrasi odaklı giriĢimler olarak Avustralya, Avusturya, Ġrlanda, Fransa, 

Filipinler; sivil toplum kuruluĢlarının bağımsız çalıĢmaları açısından Meksika ve 

ġili örnekleri anılabilir (Budlender, Sharp ve Allen, 1998).  

TCDB yaklaĢımı, merkezi ve yerel yönetim bütçelerinin bütününü hedeflese 

de, geliĢim düzeyi ve uygulamalar itibarıyla henüz sınırlı ilerlemeler kaydetmiĢtir. 

Kamu hizmeti ve harcamalarından sağlık, eğitim gibi seçilmiĢ alanlar (sektörlerde) 

veya herhangi bir hizmet alanındaki tekil sorunlar (AIDS vs.), vergi politikaları, 

üniversiteler gibi kuruluĢ bütçeleri ilk akla gelen örnekleri oluĢturmaktadır.
18

  

Avustralya  

TCDB yaklaĢımının ilk uygulaması genel olarak kabul edildiği üzere 

Avustralya‟da görülmüĢtür. 1980‟lerin ortalarında kadın bürokratlar tarafından 

federal devlet düzeyinde örgütlenmeye çalıĢılmıĢtır. GeliĢimi içinde devletin 

bünyesinde cinsiyet eĢitliği mekanizmasına evrilmiĢtir. Bu örgütlenme aracılığıyla, 

toplumsal cinsiyet eĢitliği ile bütçe iliĢkisini raporlayan resmi bir bütçe belgesi, her 

mali yılın bütçe müzakerelerinde yararlanılan önemli bir kaynak haline gelmiĢtir. 

Bu belgede kamu idarelerinin harcamaları ve gelirlerinin kadın ve erkekler 

açısından sonuçlarını içeren standartlaĢtırılmıĢ formatlarda veriler derlenmiĢtir. 

Ancak, 1990‟lı yılların ortalarındaki hükümetlerin konuya ilgisiz kalmaları, bu 

yaklaĢımın geliĢimini olumsuz etkilemiĢtir. Öte yandan TCDB hâlen Tasmanian ve 

Victorian gibi eyaletlerde bütçe sürecinde referans bir bakıĢ açısı olarak 

değerlendirilmektedir. (Sharp ve Broomhill, 2002). 

                                                 
16

 Ülke uygulamalarına iliĢkin ayrıca Rapor‟da yer alan Pınar ÖZEL ve TaĢkın 

BABAOĞLU, Kamil TÜĞEN, Gülay GÜNLÜK ġENESEN‟in sunumlarına bakılabilir. 
17

 TCDB giriĢimi, Avustralya‟da ortaya çıkıĢında “kadın bütçesi (women’s budget)” olarak 

adlandırılırken, literatürde vurgunun “kadın” kavramından “toplumsal cinsiyet” kavramına 

kaymasına paralel olarak “toplumsal cinsiyete sorumlu bütçe (gender-responsible budget)”, 

“toplumsal cinsiyet bütçesi (gender budget)”, “toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe (gender 

sensitivity budgeting)”, “toplumsal cinsiyet bütçelemesi (gender budgeting)” gibi çeĢitli 

adlar altında ifade edilmektedir.  
18

 Dünyada TCDB giriĢimleri, bu giriĢimlerin karĢılaĢtığı engeller, baĢarılı/baĢarısız yönleri 

hakkında genel bilgi için bkz. Budlender, 2001. 
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Avusturya
19

 

TCDB yaklaĢımını uygulayan ülkeler arasında en yetkin örnek Avusturya 

olmuĢtur. Avusturya Anayasası‟nın 13. maddesinde “federal ve yerel yönetimler bütçe 

sürecinde kadın ve erkeklerin fırsat eşitliğinin sağlanmasına gayret ederler” hükmü 

yer almaktadır. Keza, 51. madde, kadın-erkek arasındaki fiilî eĢitlik amacına yönelik 

sonuç odaklılık ilkesini düzenlemektedir. Bu doğrultuda, Maliye Bakanlığınca bütçe 

hazırlama rehberleri hazırlanmıĢ, bakanlık veya kamu idare bütçelerinde her politika 

setinin içerdiği hedeflerden en az birinin ilgili kamu hizmeti alanındaki kadın-erkek 

eĢitliğine yönelik olarak belirlenmesi zorunluluğu getirilmiĢtir. Avusturya‟da TCDB 

yaklaĢımının benimsenmesi bütçe reform sürecinde gerçekleĢmiĢ ve özellikle 

performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmesiyle kamu maliyesinde sonuç/çıktı 

odaklı bir yaklaĢım geliĢtirilmiĢtir.  

Bu süreçte TCDB yaklaĢımına dair Bakanlar Kurulunda beĢ karar kabul 

edilmiĢtir: 

● 2000 yılında bakanlıklar arası toplumsal cinsiyet eĢitliğinin ana plan, 

program ve politikalara yerleĢtirilmesi komisyonu kurulmuĢtur. 

● 2002 yılında bu Komisyonun çalıĢma programı kabul edilmiĢtir. 

● 2004 yılında toplumsal cinsiyet eĢitliğinin ana plan, program ve 

politikalara yerleĢtirilmesine yönelik hedefler belirlenmiĢ ve bu kapsamda federal 

bakanlıkların tüm bütçe politika önceliklerine toplumsal cinsiyet bakıĢ açısının 

dâhil edilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. 

● 2008 yılında kamu idareleri için TCDB Uygulama Kılavuzu kabul edilmiĢtir. 

● 2011 yılında beĢ öncelikli alanda toplumsal cinsiyet eĢitliğinin ana plan, 

program ve politikaları yaklaĢımı ve TCDB yaklaĢımının sistematik olarak ve 

süreklilik içinde uygulanması kararlaĢtırılmıĢtır. 

Anayasanın yanı sıra Avusturya‟da 2013 yılında yürürlüğe giren Federal 

Organik Bütçe Kanununun birçok maddesinde TCDB yaklaĢımı hüküm altına alınmıĢtır.  

Federal yönetim dıĢında Viyana Belediyesi‟nde de TCDB yaklaĢımı 

doğrultusunda uygulamalar geliĢtirildiği görülmektedir. 

Fas 

Kamunun bütçe sürecinde toplumsal cinsiyet bakıĢ açısı kazandığı önemli 

diğer bir örneğin Fas olduğu görülmektedir. Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığı, 

TCDB yaklaĢımı açısından her yıl toplumsal cinsiyet raporu hazırlamakta ve bu 

raporda hemen hemen tüm hizmet alanlarında durum analizleri, amaç/hedefler, 

uygulanan program/projeler ve nihai gerçekleĢmeler konusunda kapsamlı bilgilere 

yer verilmektedir. Özellikle, analizleri güç olan su, enerji, ulaĢım ve konut gibi 

altyapı hizmetlerinin dahi değerlendirildiği görülmektedir. 
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 Steger (2010), Steger (2012), Klatzer (2008), Frey ve Köhnen (2012), Maurer (2012). 
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Ġngiltere 

TCDB yaklaĢımının önerdiği aktörler arası iliĢkilerin kavranmasında 

Ġngiltere‟deki Kadın Bütçe Grubu ile Hazine arasındaki iĢ birliği önemli bir örnek 

teĢkil etmektedir. Bağımsız bir örgüt olarak akademisyenler, sendikacılar ve sivil 

toplum kuruluĢlarında çalıĢanlardan oluĢan Kadın Bütçe Grubu, özellikle Ġngiliz 

Hazinesi ile yakın iĢ birliği içinde çalıĢmakta ve bütçe hazırlık döneminde toplantılar 

yapmaktadır. Bütçe hazırlık aĢaması tamamlanmadan kamuoyuna açıklanan taslak 

görünüm üzerine TCDB yaklaĢımından eleĢtirel ön bütçe raporları yayımlamaktadır
 

(Bellamy, Bennett ve Millar,  2006). 

Uganda 

Uganda‟da parlamento ile sivil toplum kuruluĢları (Forum for Women in 

Democracy-FOWODE) arasında TCDB alanında sağlanan iĢ birliği anılmaya değer 

iyi örnekler arasındadır.
20

 Bütçe sürecinin parlamento aĢamasına (izin/onay-

denetim) toplumsal cinsiyet perspektifinin dâhil edilmesine yönelik Uganda‟da 

parlamenter Byanyima‟nın çalıĢmalarının önemli katkıları olmuĢtur. TCDB 

giriĢimleri açısından kadın parlamenterlerin ve kadın bürokratların sürece dâhil 

olmaları bir kaldıraç etkisi yaratmaktadır. Uganda‟da TCDB giriĢimi, geliĢimi 

içinde hükümet tarafından da giderek artan ölçüde desteklenmiĢtir. Hatta Yerel 

Yönetim Bakanlığı tarafından yerel yönetim bütçelerinde geliĢtirilebilecek TCDB 

giriĢimlerine yönelik kullanabilecek analitik araçlar ve yaklaĢımlar hakkında 

bilgilere yer verilen yayınların üretildiği görülmektedir.
21

 

Ġskoçya 

Ġskoçya‟da Ġngiltere‟deki geliĢime benzer bir biçimde Ġskoçya Kadın Bütçe 

Grubu,
22

 formel olarak Mayıs 2000‟de kurulmuĢtur. Kadın Bütçe Grubu, temel 

amacını Ġskoçya kamu politikası sürecine cinsiyet etki analizleri sağlayarak katkı 

sunmak ve kamu politikası sürecini eĢitlikçi yönde değiĢtirebilmek olarak ortaya 

koymuĢtur. Bu kuruluĢ, özellikle spor ve sağlık politikaları alanlarında bazı 

projelerde etkili olabilmiĢtir.  

Öte yandan, Ġskoç Devleti‟nde TCDB giriĢiminin ötesinde cinsiyete duyarlı bir 

perspektifin geliĢtirilmeye çalıĢıldığı gözlenmektedir. Bu sonuçta, kadın hareketinin 

Ġngiltere‟ye karĢı Ġskoçya‟nın bugünkü özerkliğine kavuĢmasında verilen politik 

mücadelede aktif rolünün etkisi olduğu belirtilmektedir. Kadın hareketinde bulunmuĢ 

birçok aktivist Ġskoçya‟nın yeni siyasi yapısının kurumsallaĢma sürecinde bakan, 
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 Daha geniĢ bilgi için bkz. http://www.fowode.org  
21

 Republic of Uganda, Ministry of Local Government, Gender Budgeting Guidelines and 

Analytical Tools for Lower Local Governments, (2005), http://www.iknowpolitics.org/node/84 
22

 Ġskoçya‟da toplumsal cinsiyet bütçelemesi giriĢimi için bkz. (McKay vd, 2004),  

x<eriĢim adresi: http://www.infopolis.es/web/GenderBudgets/pdf/GB_Scotland.pdf  
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milletvekili gibi önemli konumlara gelebilmiĢtir. Tüm bu dinamiklerin karmaĢık etkisi 

altında önemli bir adım, devlete toplumsal cinsiyet eĢitliğini sağlama görevi veren 

2006 yılında kabul edilen EĢitlik Kanunu‟dur.  

Ġskoçya‟da bu Kanun, 1975 tarihli Cinsiyet Ayrımcılığı Kanunu‟nu 

kapsamlı bir biçimde değiĢtirmiĢtir. Ġki temel fonksiyon belirlenmiĢtir. Biri, 

ayrımcılık ve zararlarının ortadan kaldırılması, diğeri ise kadın ve erkek arasında 

fırsat eĢitliğinin ilerletilmesidir. Bu genel görevlerin yaĢama geçirilmesine yönelik 

düzenlemeyle Bakanlar Kurulu spesifik görevler adı altında yönteme dair bir 

çerçeve belirlemiĢtir.  

Buna göre; bakanlıklar ve kamu idareleri tarafından; 

 (i) Faaliyetlerinin kadın ve erkek, kız ve erkek çocukları üzerindeki 

etkileri hakkında enformasyon toplanacak, 

(ii) Kendi hizmet alanında hizmetten yararlananlara, çalıĢanlara ve diğer 

tüm paydaĢlara danıĢılacak, 

(iii) Politika ve pratiklerin cinsiyetler üzerindeki farklı etkileri 

değerlendirilecek, 

(iv) Toplumsal cinsiyet eĢitliği ve öncelikleri tanımlanacak, 

(v) Bu amaçlara ulaĢmak için planlama yapılacak ve atılacak adımlar 

belirlenecek, 

(vi) Bir toplumsal cinsiyet eĢitliği planı yayımlanacak, yıllık raporlama 

yapılacak ve her üç yılda bir ilerlemeler incelenecektir. 

Bu Kanun‟la, tüm kamu idarelerine kendi hizmet/görev alanlarında kadın 

ve erkekler arasında fırsat eĢitliğinin ilerletilmesine ve hukuksuz ayrımcılık ile 

bunun muhtemel olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik sorumluluklar 

yüklenmiĢtir.  

Meksika 

Meksika‟da sağlık alanında araĢtırmacı sivil toplum kuruluĢları ile geniĢ 

yelpazede faaliyet gösteren kadın örgütleri arasında kurulan iĢ birliğine dayalı geliĢen 

TCDB giriĢimi ortaya koyduğu çalıĢmalarla gerek siyasi kesimde (hükümet, 

parlamento gibi) gerekse kamuoyunda bilgi ve bilinç düzeyinin geliĢmesine ciddi 

katkılar sunmuĢtur (Fragoso ve Granados, 2004).  

Hindistan 

Hindistan için TCDB konusundaki dönüm noktası, Maliye Bakanı‟nın 

2000-2001 dönemine dair bütçe konuĢmasıdır.
23

 Bakan, bütçe konuĢmasında 

cinsiyete duyarlı bütçelemeye özellikle vurgu yapmıĢ ve akabinde 2002-2007 

yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı‟nda, sonrasında On birinci Kalkınma 

Planı‟nda, cinsiyete duyarlı bütçeleme konusuna yer verilmiĢtir.  

                                                 
23

 Hindistan‟da TCDB giriĢiminin kronolojik geliĢimi için bkz. 

http://www.wcd.nic.in/gb/material/index.htm. 
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Konunun ülke gündemine taĢınmasıyla, 2001‟de Kadın ve Çocukların 

Kalkınması Bakanlığı ve Ulusal Kamu Maliyesi ve Politika Enstitüsü (NIPFP) 

tarafından bütçenin kadınlar üzerindeki etkisini de dikkate alan bir çalıĢma yapılmıĢtır. 

Bu çalıĢma üzerine ilk kez Ekonomi Anketi kapsamına cinsiyet eĢitsizliği ve kadının 

statüsü dâhil edilmiĢ ve bu konudaki veri eksikliğinin giderilmesi hedeflenmiĢtir.  

2004 yılında farklı birimlerin katılımıyla TCDB‟ye iliĢkin bir “üst komite” 

kurulmuĢ ve bu konuda kurumsallaĢmaya yönelik ilk adım atılmıĢtır. Komitenin 

önerisiyle, her bir bakanlık veya birimde Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 

Hücreleri (Gender Budget Cells) oluĢturulmuĢ, yapılan ve desteklenen politikaların 

bakanlıklardaki uygulamalarının bu hücreler kanalıyla takibi sağlanmaya çalıĢılmıĢtır.  

2005-2006 yılından itibaren, ülkede Toplumsal Cinsiyet Bütçe Beyanı 

hazırlanmaya baĢlanmıĢtır. AĢağıdaki tabloda bu beyan hazırlanmaya baĢlandıktan 

sonraki yıllar itibarıyla geliĢim görülmektedir.  

 

Yıl Bakanlık Sayısı TCD Bütçe Tutarı 

2005-06 9  14378.68 (%2.79) 

2006-07 18  28736.53 (%5.09) 

2007-08 27 31177.96 (%4.5) 

2008-09 27  27661.67 (%3.68) 

2009-10 27  56857.61 (%5.57) 

2010-11 28  67749.80 (%6.11)  

2011-12 29  78251.02 (%6.22) 

Kaynak: http://nmew.gov.in/printcont.php?lid=99&lang=1&level=2&sublinkid=38&ltypeid=2&domid=4 

2007 yılında Kadın ve Çocukların Kalkınması Bakanlığı tarafından kamu 

kurumları için TCDB konusunda bir kılavuz hazırlanmıĢtır. Halen ülkede bu 

konudaki çalıĢmalar aktif bir Ģekilde sürdürülmektedir. 

Kanada 

Kanada‟da bağımsız alternatif federal bütçe giriĢimi bünyesinde kurulan 

Toplumsal Cinsiyet Bütçesi Analizi Komisyonunca çalıĢmalar yürütülmektedir. 

Her yıl Kanada Parlamentosu Federal Finans Komisyonu‟na (diğer ilgili STK‟lar 
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gibi) sunum yapılmaktadır. Bu sunumlarda Komisyonca benimsenen önceliklerin 

bütçeye yansıtıldığı görülmektedir.
24  

Üniversite bütçesine odaklanan TCDB giriĢimleri de bulunmaktadır. 

Yapılan çalıĢmada, neoliberalizm ve yeni kamu yönetimi anlayıĢının bilimin 

ekonomiye, üniversitelerin de piyasaya özellikle sanayiye bağımlılığını artırdığı 

gösterilmiĢtir.
25

 Disiplinlerin göreli öneminin değiĢmesi, akademide karar alma ve 

uygulama süreçleri, örgüt kültürü gibi bir dizi alandaki yeni iĢleyiĢlerden toplumsal 

cinsiyetlerin farklı ve büyük ölçüde eĢitsiz etkilendikleri vurgulanmaktadır. Kadın 

akademisyenler ve kız öğrencilerin aleyhine doğrudan ve dolaylı bir dizi etkinin 

altı çizilmektedir. Bu tespit ve analizler ıĢığında geliĢtirilen toplumsal cinsiyet 

eĢitliği perspektifi planlama, uygulama ve değerlendirme aĢamalarında tanımlanan 

bileĢenlerin iĢleyiĢi sonucu somutlaĢmaktadır. Özgül katkılar; (i) toplumsal cinsiyet 

duyarlı amaçların belirlenmesi, (ii) bağlam göstergeleri, süreç göstergeleri, hedef 

baĢarım göstergelerinin oluĢturulması, (iii) stratejiler, araçlar ve ölçümlerin 

geliĢtirilmesi, (iv) izleme, kontrol, raporlamanın sağlanması konularında 

yapılmıĢtır. Dortmund Üniversitesi ile Graz Üniversitesi TCDB giriĢimleri bu 

çerçevenin uygulandığı iyi örnekler olarak anılmaktadır. Graz Üniversitesi‟nde 

TCDB inisiyatifince (Gdansk Gender Budget Initiative) toplumsal cinsiyet 

perspektifinden bütçenin harcama ve gelirlerinin analizi ve belirlenen sorun 

alanlarına yönelik bir dizi öneri geliĢtirilmiĢtir (Batandynowicz vd, 2005). 
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 Canadian Center for Policy Alternatives (CCPA),“Gender Budget Initiatives Why They 

Matter in Canada”, by Isabellla Bakker in cooperation with the Gender Budget Analysis 

Committee of the Alternative Federal Budget ve CCPA için bkz. 

http://www.policyalternatives.ca/newsroom/updates/pre-budget-submission-season.  
25

 Maciej Debski, Andrea Rothe, Birgit Erbe, Werner Fröhlich, Elisabeth Klatzer, Zofia 

Lapniewska, Monika Mayrhofer, Michaela Neumayr, Michaela Pichlbauer, Malgorzata 

Tarasiewicz, Johanna Zebisch, Development of Instruments for Gender Budgeting at 

Universities, Development of tools and instruments for Gender Budgeting (WP 11), 

http://www.frauenakademie.de/projekt/eu_gender-budgeting/img/development-of-

instruments.pdf.  
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3. ÜLKEMĠZDEKĠ GELĠġMELER 

TCDB yaklaĢımına yönelik ülkemizde atılan adımları Ģu Ģekilde özetlemek 

mümkündür: 

 Uygulama Örneği: ġartlı Nakit Transferi 

Ülkemizde TCDB yaklaĢımının uygulanması kapsamında ġartlı Nakit 

Transferi uygulaması olumlu etkilerinin tespit edilmiĢ olması nedeniyle dikkat 

çekmektedir.     

2001 yılında Dünya Bankası aracılığıyla yürütülen Sosyal Riski Azaltma 

Projesi (SRAP) ile baĢlayan ve 2003 yılı itibariyle ülke genelinde yaygınlaĢtırılan 

ġartlı Nakit Transferi uygulamasına göre; nüfusun en yoksul yüzde 6‟lık kesiminin 

eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için belirli miktarda ödeme 

yapılmaktadır. Ödemeler Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Fonu 

aracılığıyla gerçekleĢtirilmektedir. ġartlı nakit transferi, sağlık transferi ve eğitim 

transferi olarak iki grupta incelenmektedir.  

- Sağlık transferleri kapsamında, 0-6 yaĢ arası çocukların düzenli sağlık 

kontrolüne götürülebilmeleri için sağlık yardımı yapılmakta ve gebe olan 

kadınların doğumlarını hastanede gerçekleĢtirmelerini sağlamak üzere, doğumdan 

önce hem de doğumdan sonra iki kereye mahsus olmak üzere yine düzenli bir 

sağlık kontrolü yaptırılması Ģartıyla, ayrıca bir ödeme yapılmaktadır.  

- Diğer taraftan nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ve maddi 

imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının 

okula devam etmeleri Ģartıyla, “ġartlı Eğitim Yardımı” yapılmaktadır. Ödemeler 

doğrudan annelere yapılmakta ve kız çocuklarına yapılan yardım miktarı erkek 

çocuklarına yapılan yardım miktarından daha yüksek olmaktadır.  

ġartlı Eğitim Yardımlarına iliĢkin etki değerlendirmesi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bu kapsamda, sistemde düzenli olarak eğitim yardımı alan çocuklar (deney grubu) 

ile sisteme baĢvuru yapmıĢ ancak hak sahibi olamamıĢ hanelerin çocuklarının 

(kontrol grubu)  verisi üzerinden yapılan analize göre; yardım alanlarda, yardım 

almayanlara göre, devamsız gün sayısının azaldığı, kırsal kesimlerde devamsızlığın 

azalma oranının daha yüksek olduğu, kız çocuklarında devamsızlığın erkeklere 

göre iki kat daha fazla azaldığı, 2009-2010 eğitim-öğretim yılı için liseye devam 

oranlarının erkek çocuklarında %79.4, kız çocuklarında ise %79.36‟ya ulaĢtığı; 

yardım almayanlarda ise erkek çocuklarında liseye devam oranlarının %57.19, kız 

çocuklarında %50.08‟de kaldığı; Ġstanbul ve Batı Anadolu Bölgeleri‟nde liseye 

devam oranı %70‟ler civarında iken Karadeniz Bölgesi‟nde bu oranın %90‟lara 

ulaĢtığı tespit edilmiĢtir.
26
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 Türkiye‟de Uygulanan ġartlı Nakit Transferi Programının Fayda Sahipleri Üzerindeki 

Etkisinin Nitel ve Nicel Olarak Ölçülmesi Projesi Final Raporu, 2012, Ankara. 
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Politika Belgeleri ve Farkındalık OluĢturulmasına Yönelik ÇalıĢmalar 

Ülkemizdeki politika belgeleri ve farkındalık oluĢturulmasına yönelik 

çalıĢmaları aĢağıdaki Ģekilde sıralamak mümkündür: 

● Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme konusu ilk kez Sekizinci BeĢ Yıllık 

Kalkınma Planı “Toplumda Kadın Katılımı” Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu‟nda ele 

alınmıĢtır. Konunun kalkınma planlarına yansıması ise ilk kez 10. Kalkınma Planı‟nda 

olmuĢ, Kalkınma Planı‟nda “Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda 

farkındalık oluşturulacak ve örnek uygulamalar geliştirilecektir” ifadesine yer 

verilmiĢtir. 10. Kalkınma Planı‟na girdi sağlayan Toplumsal Cinsiyet ÇalıĢma Grubu 

Raporu‟nda (rapor henüz yayımlanmamıĢtır) katılımcılar tarafından TCDB konusu 

üzerinde ısrarla durulmuĢ ve aĢağıdaki önerilerin altı çizilmiĢtir: 

- Türkiye‟de “toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasının”, temel 

plan ve programlarda kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak benimsenmesi 

ve toplumsal cinsiyet eĢitliği konusunun kalkınma plan ve programlarında ve 

bütçelemede öncelikli bir alan olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

- Yerel yönetimler baĢta olmak üzere, tüm kurum ve kuruluĢlarda 

toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin benimsenmesine iliĢkin düzenlemeler 

hayata geçirilmelidir. 

- Mali politika ile para politikası alanlarında ve gerekli bütçe 

çalıĢmalarında kadın erkek eĢitliği ve kadın istihdamını artırma ilkesiyle hareket 

edilmeli, yıllık programlar bu yönde yeniden Ģekillendirilmeli ve cinsiyete duyarlı 

bütçeleme çalıĢmaları yürütülmelidir.  

● 4 Temmuz 2006 tarihli 26218 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Çocuk ve Kadınlara Yönelik ġiddet Hareketleriyle Töre ve 

Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Ġçin Alınacak Tedbirler” ile ilgili 2006/17 sayılı 

BaĢbakanlık Genelgesi‟nin B Bölümü‟nün “Hizmet Kurumları” baĢlığı altındaki 

6‟ncı tedbirde “Devlet kadınlara yönelik her türlü şiddet eyleminin önlenmesini 

bir devlet politikası olarak kabul etmelidir. Bu alana yönelik bir bütçe 

oluşturularak, toplumsal cinsiyet rolleri açısından bütçelerin etki ve sonuçları 

görünür kılınarak, toplumsal cinsiyete dayalı bütçe analizleri yapılmalıdır.” 

düzenlemesine yer verilmiĢtir. 

● Kadın istihdamının artırılmasına yönelik 25 Mayıs 2010 tarihli 2010/14 

sayılı BaĢbakanlık Genelgesi‟ne göre; kadınların sosyo-ekonomik konumlarının 

güçlendirilmesi, toplumsal yaĢamda kadın erkek eĢitliğinin sağlanması, 

sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaĢılabilmesi için 

kadınların istihdamının artırılması ve eĢit iĢe eĢit ücret imkânının sağlanması 

Ģarttır. Kamu kurum ve kuruluĢları ve yerel yönetimler hazırlayacakları stratejik 

plan, performans programları ve faaliyet raporlarına kadın-erkek eşitliği 

yaklaşımını dahil edecekler, bu metinlerde istatistiksel veriler ile bilimsel 

araĢtırmalar ve bunlar için kullanılacak ödeneklere yer vereceklerdir.  



 

26 

 

● Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 

(KSGM) tarafından kamu politikalarına temel teĢkil etmek üzere tüm tarafların katılımı 

ile hazırlanan Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planında (2008-2013), 

toplumsal cinsiyet eĢitliğinin geliĢtirilmesi amacıyla belirlenen hedef ve stratejilerden 

biri de “Ülkemizde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulaması için gerekli 

çalışmaların başlatılması” olmuĢ ve sorumlu kuruluĢ olarak Maliye Bakanlığı 

belirlenmiĢtir. Söz konusu eylem planının güncellenmesine iliĢkin çalıĢmalar 

sürdürülmektedir.  

● Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı KSGM tarafından hazırlanan Kadına 

Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı‟nın (2007-2010) Kurum ve 

KuruluĢlar Arası ĠĢbirliği kapsamında belirlenen aktivitelerinden biri de 

“Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarına yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması” olarak 

belirlenmiĢtir. Söz konusu eylem planı 2012-2015 dönemi için güncellenmiĢtir. 

Burada vurgulanmıĢ olan Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planı ile 

Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı kamu politikalarına 

temel teĢkil etmek üzere hazırlanan entegre politika dokümanlarıdır. Söz konusu 

eylem planları kadınların temel sorun alanlarına iliĢkin olarak Pekin Eylem 

Platformu‟nda tanımlanan 12 kritik alandan dokuzu (Kadının Eğitimi ve Öğretimi, 

Kadın ve Ekonomi, Kadın ve Yoksulluk, Kadın ve Sağlık, Kadın ve Çevre, Kadın 

ve Medya, Yetki ve Karar Alma Sürecine Katılım, Kadının Ġlerlemesinde 

Kurumsal Mekanizmalar ve Kadına Yönelik ġiddet) kapsamında tüm tarafların 

katılımıyla hazırlanmıĢtır. Belirtilen alanlarda toplumsal cinsiyet eĢitliğinin 

geliĢtirilmesi amacıyla kamu politikalarının oluĢturulmasında ve uygulanmasında 

esas alınmak üzere amaç hedef ve uygulama stratejileri belirlenerek kamu kurum 

ve kuruluĢlarına belli sorumluluklar verilmiĢtir. Nihai hedef, kadına karĢı 

ayrımcılığı önlemek ve kadınların sosyal ekonomik konumlarını iyileĢtirmektir. 

Eylem planlarının uygulanmasında sorumluluğu olan kamu kurum ve 

kuruluĢlarının ise eylem planlarında yer alan hedef ve stratejileri kendi kurumsal 

planlarına (stratejik plan vb.) entegre ederek bu kapsamda geliĢtirecekleri program 

ve projeleri hayata geçirmeleri öngörülmektedir. Bu yönüyle değerlendirildiğinde; 

ulusal eylem planları toplumsal cinsiyet eĢitliğinin sağlanmasına yönelik öncelikli 

alanların çerçevesini oluĢturmaktadır. Belirlenen öncelikli alanlara iliĢkin olarak 

kamu kurum ve kuruluĢlarının geliĢtirecekleri program ve projeler için kaynak 

ayırmalarının gerekliliği ise toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme açısından ayrıca 

önem arz etmektedir. Eylem planı uygulamaları ise altı aylık dönemler itibariyle 

KSGM tarafından izlenmektedir. 
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● KSGM‟nin 2008-2012 Stratejik Planı‟nda “Toplumsal cinsiyet eĢitliğinin 

ana plan ve programlara yerleĢtirilmesi için tarafların bilinç düzeyinin 

yükseltilmesi”  öncelikli amaçlardan biri olarak tanımlanmıĢ ve söz konusu amaç 

doğrultusunda “2012 yılına kadar kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet 

eĢitliği bilinç düzeyi yükseltilecektir.” hedefine yönelik olarak, “Toplumsal 

cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçe oluşturulmasında bilinç yükseltici çalışmalar 

yapılacaktır.” stratejisi belirlenmiĢtir. Bu stratejiyle bağlantılı olarak, KSGM 

tarafından “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” konusunda kurumları 

bilgilendirmek ve ülkemizde uygulama olanaklarını değerlendirmek amacıyla yurt 

dıĢından konunun uzmanlarının katılımı ile 5-6 Kasım 2008 tarihlerinde 

“Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitim Toplantısı” düzenlenmiĢtir. 

Toplantının kapanıĢ oturumunda geleceğe dönük olarak ülkemizde neler yapılabileceği 

üzerinde durulmuĢ ve ön plana çıkan hususlar listelenmiĢtir. (bkz Ek: 2)  

● BirleĢmiĢ Milletler Kadınların Ġnsan Haklarının Korunması ve 

GeliĢtirilmesi Ortak Programı kapsamında ĠçiĢleri Bakanlığı, BirleĢmiĢ Milletler 

Nüfus Fonu (UNFPA), BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Ġsveç 

Uluslararası Kalkınma ĠĢbirliği Ajansı (SIDA) iĢ birliğiyle Kadın Dostu Kentler 

Projesi gerçekleĢtirilmiĢtir.  Söz konusu projenin birinci fazı 2006-2010 yılları 

arasında Ġzmir, Kars, NevĢehir, ġanlıurfa, Trabzon ve Van illerinde yürütülmüĢ, 

ikinci fazı ise Kadın Dostu Kentler Projesi 2 olarak 2011-2014 yılları arasında 

Adıyaman, Antalya, Bursa, Gaziantep, Malatya, Mardin, Samsun illerinde 

yürütülmektedir. Projeyle yerel yönetim planlama süreçlerine toplumsal cinsiyetin 

dâhil edilmesi için yerel yönetimlerin kapasitesinin artırılması amaçlanmıĢtır. Ayrıca, 

Kadın Dostu Kent olmayı görev edinmek amacıyla belediyelerce imzalanan Yerel 

YaĢamda Avrupa Kadın Erkek EĢitliği ġartı‟nda yerel yönetimlerin tüm faaliyetlerine 

toplumsal cinsiyet bakıĢ açısının yerleĢtirilmesinin kadın-erkek eĢitliğinin ilerletilmesi 

için gerekli olduğu ve bu kapsamda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin 

uygulanabileceği vurgulanmaktadır. Projenin yürütüldüğü illerde yerel eĢitlik eylem 

planları hazırlanmıĢ ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik bilinçlendirme 

çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. 

● BM Kadınların Ġnsan Haklarının Korunması ve GeliĢtirilmesi Ortak 

Programı kapsamında, BM Kadın Birimi (UN Women) ve BM Kalkınma Programı 

(UNDP) tarafından Eylül 2012 ve Eylül 2015 arasında yerel düzeyde toplumsal 

cinsiyet eĢitliğine iliĢkin taahhütlerin uygulanmasının hızlandırılması ve kadın 

haklarının korunması, geliĢtirilmesi ve kadınların haklarından yararlanmalarının 

sağlanması için sürdürülebilir kapasiteler oluĢturulmasına katkı sağlanması ve 

hayatın çeĢitli alanlarında toplumsal cinsiyet eĢitliğine katkı verilmesi amacıyla 

proje yürütülmektedir. Proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (KSGM), ĠçiĢleri 

Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sabancı Vakfı iĢ 
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birliğiyle 11 ilde (Aydın, Çanakkale, Edirne, Erzincan EskiĢehir, KahramanmaraĢ, 

Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Ordu ve Gaziantep)  yürütülecektir. Proje hedefleri 

arasında Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme sistemleri oluĢturulmasına 

yönelik yerel çalıĢmalar yapılması ve bu çalıĢmalar sonucunda, yerel yönetimlerin 

bütçelerinin toplumsal cinsiyet eĢitliğine uygun bir hale gelmesi de yer almaktadır. 

● Kadın Emeği ve Ġstihdamı GiriĢimi (KEĠG) Platformu tarafından 3 

Kasım 2008 tarihinde Friedrich Ebert Stiftung (FES) Türkiye Temsilciliği‟nin 

desteği ile “Türkiye‟de Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Dersler, Sorunlar, 

Öneriler” konulu bir çalıĢtay gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢtaya toplumsal cinsiyet ve 

ekonomi uzmanı, Ġskoç Parlamentosu‟nun Bütçe Sürecinde Fırsat EĢitliği 

Komisyonu 2008/09 dönemi uzman danıĢmanı ve Avrupa Toplumsal Cinsiyete 

Duyarlı Bütçeleme Ağı kurucusu olan Glasgow Caledonian Üniversitesi‟nden Dr. 

Ailsa McKay yönlendirici olarak katılmıĢtır. Söz konusu toplantıya ülkemizden 

kadın örgütleri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, belediyeler ve 

valilik temsilcileri katılım sağlamıĢlardır.  

● Türk Demokrasi Vakfı ve Ġstanbul Kadın AraĢtırmaları Merkezi 

tarafından yürütülen ve Marmara Boğazları ve Belediyeler Birliği‟nin iĢtirakçisi 

olduğu “Yerel Yönetimlerde Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Marmara Modeli” 

eğitim projesi ile Marmara Bölgesi‟nde toplumsal cinsiyet eĢitliğinin 

yaygınlaĢtırılması hedeflenmiĢtir.  

● Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından AB desteğiyle yürütülen 

“Toplumsal Cinsiyet Temelli Yerel Bütçe Analizi” baĢlıklı proje ile yerel 

yönetimler açısından konu ele alınmıĢtır. Söz konusu projede Ġstanbul Beyoğlu Ġlçe 

Belediyesi ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü iĢtirakçi kuruluĢ olarak yer 

almıĢtır. 

● Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) tarafından iyi 

yönetiĢim programı kapsamında “Yerelde Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Kılavuzu” 

yayımlanmıĢtır. Söz konusu kılavuz, yerel yönetimler açısından önemli bir kaynak 

olarak değerlendirilmektedir. 

● Haklı Kadın Platformu tarafından 12-13 Ekim 2012 tarihlerinde 

“EĢitlikçi Bütçe ÇalıĢtayı” gerçekleĢtirilmiĢ ve katılımcıların katkılarıyla konu 

tartıĢılmıĢtır. 

● Ġstanbul Üniversitesi Küresel Siyaset ve Yönetim Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi, FES, SĠDA ve KEĠG Platformu ortaklığıyla “Dirlik Temelli 

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” (DTCDB) çalıĢmalarını, dünyadaki ilk 

uygulamaların sonuçlarını tartıĢmak ve kamuoyu ile paylaĢmak üzere Ġstanbul‟da 

10 Mayıs 2013 tarihinde uluslararası bir toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir. Türkiye'den 

ve yurt dıĢından katılımcıların bir araya geldiği toplantıda, DTCDB çalıĢmaları; 

Almanya, Ġtalya ve Ġskoçya deneyimleri üzerinden tartıĢılmıĢtır.   
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ALT KOMĠSYON TOPLANTILARI VE TOPLUMSAL CĠNSĠYETE 

DUYARLI BÜTÇELEME ÇALIġTAYI 

 

1. TOPLANTILAR 

Alt Komisyonca toplam 20 toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir. 

1.1. BĠRĠNCĠ VE ĠKĠNCĠ TOPLANTI (15/11/2012 - 20/11/2012) 

Alt Komisyon ilk toplantısında BaĢkan seçimini gerçekleĢtirmiĢtir. Ġkinci 

toplantısında ise Alt Komisyon çalıĢmaları için yol haritası üzerinde görüĢmeler 

yapılmıĢ, Alt Komisyon‟un iĢleyiĢi ve davet edilecek kurum ve kiĢiler üzerinde 

istiĢarede bulunulmuĢtur. 

1.2. ÜÇÜNCÜ TOPLANTI (22/11/2013) 

Mustafa ġAHĠN, Yasama Uzmanı, TBMM  

ġAHĠN, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme literatürünün genel çizgileriyle 

iki alanda geliĢim gösterdiğini, birinin bizatihi bütçe bağlamında toplumsal cinsiyet 

eĢitsizliklerinin tanılanması ve bulgulanmasına yönelik olduğunu, diğerinin ise bütçe 

sürecine toplumsal cinsiyet eĢitliği perspektifinin dâhil edilebilirliğine yönelik 

çalıĢmaları içerdiğini ifade etmiĢtir. 

ġAHĠN, bütçe bağlamında toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerinin tanılanması, 

bulgulanması çerçevesinde ülkemizde, bütçeden kaynaklanan eĢitsizliklere yönelik 

personel harcamalarının ve cari transferlerin en önemli kalemini oluĢturan sosyal 

güvenlik sistemine transferlerin dikkate alınabileceğini ifade etmiĢtir. Her iki 

alanda toplumsal cinsiyet bazında ayrıĢtırılmıĢ verilerin görece daha fazla 

olmasının değerlendirme imkanı sağlayabildiğini ifade etmiĢtir. 

Personel harcamalarının kamu personel sistemindeki eĢitsizliklerin 

yansıdığı ve merkezi yönetim bütçesinin yaklaĢık yüzde 20-25‟inin aktarıldığı bir 

harcama alanı olduğu ve dağılımına bakıldığında yaklaĢık olarak kadınların 

toplamın yüzde 30‟unu, erkeklerin ise yüzde 70‟ini oluĢturduğu ifade edilmiĢtir. 

Nicel durumun yanı sıra hiyerarĢinin üst basamaklarına çıktıkça erkeklerin kendi 

ortalamalarının üzerinde yoğunlaĢtığı ve karar alma süreçlerinde baskın konumda 

oldukları ve buna paralel olarak hiyerarĢiye bağlı olarak özlük haklarında da 

yükseliĢler görüldüğü vurgulanmıĢtır. 

Merkezi yönetim bütçesinin yaklaĢık yüzde 20‟sinin aktarıldığı sosyal 

güvenlik sisteminde de aktif-pasif sigortalılık açısından bakıldığında ciddi 

eĢitsizliklerin bulunduğu ve kadınların aktif sigortalılar olarak sadece yaklaĢık 

yüzde 20‟yi oluĢturdukları ve ağırlıkla bakmakla yükümlü olunan kiĢi, dul, yetim 

statüsünde yoğunlaĢtıklarının görüldüğü ifade edilmiĢtir. 

Türkiye‟de uygulanan ve toplumsal cinsiyet eĢitliğini güçlendirici 

politikaların etkilerinin görünürlüğünün büyük önem taĢıdığı ve bu bağlamda 
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ücretsiz kitap dağıtımı, harçların kaldırılması gibi bütçede değiĢiklik yapan politika 

önceliklerinin cinsiyet etki analizleri üzerinde çalıĢmasının gerektiği ifade 

edilmiĢtir. 

Ülkemiz özelinde bütçe sürecine toplumsal cinsiyet duyarlılığı 

kazandırılmasında plan, program, bütçe iliĢkisinin göz önünde bulundurulması, 

makro düzeyde kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan gibi üst 

politika belgelerine toplumsal cinsiyet bakıĢ açısının kazandırılmasının gerektiği 

ifade edilmiĢtir. Merkezî yönetim bütçesinin genel çehresinin bu belgelerin ıĢığında 

belirlenmesi nedeniyle bu düzeyin anahtar öneme sahip olduğu, bununla birlikte 

bakanlıklar ve diğer kamu idarelerinin bütçe reformu sonrası sisteme kazandırılan 

stratejik planlara, performans programlarına ve faaliyet raporlarına odaklanması 

gerektiği ifade edilmiĢtir. 

Pınar ÖZEL, Kalkınma Bakanlığı, Planlama Uzmanı, TaĢkın 

BABAOĞLAN, Kalkınma Bakanlığı, Planlama Uzmanı 

Kalkınma Bakanlığı temsilcileri Pınar ÖZEL ve TaĢkın BABAOĞLAN 

tarafından “Dünyada Cinsiyete Duyarlı Bütçe Uygulamalarından Örnekler” baĢlıklı 

bir sunum yapılmıĢtır.
27

  

Nurgül AKSOY, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Sosyal 

Politikalar Uzmanı  

AKSOY, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin uygulanmasına yönelik 

olarak uluslararası arka plana ve ülkemizde bu konuda yapılanlara dair bilgi 

aktarmıĢtır: 

 Uluslararası Arka Planda Olanlar: 

- Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi‟ne 

(CEDAW) ülkemiz 1986 yılında taraf olmuĢtur. SözleĢme özünde, toplumsal yaĢamın 

her alanında kadın-erkek eĢitliğini sağlamak amacıyla kalıplaĢmıĢ kadın-erkek rollerine 

dayalı ön yargıların yanı sıra geleneksel ve benzer tüm ayrımcılık içeren uygulamaların 

ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir. 

- CEDAW SözleĢmesi‟nin 18‟inci maddesi kapsamında ülkeler her dört 

yılda bir ülke raporlarını sunmakla yükümlü olup ülkemize iliĢkin rapor sunum 

görevi Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleĢtirilmekte ve rapora 

dair komitenin nihai yorumları alınmaktadır. Ülkemizin birleĢtirilmiĢ 4‟üncü ve 

5‟inci ülke raporuna iliĢkin olarak CEDAW komitesinden alınan nihai yorumlarda; 

cinsiyet perspektifinin ülkemiz ekonomik planlamasına dâhiline iliĢkin bilgi 

bulunmaması eleĢtirilmektedir. Bununla birlikte 6‟ncı ülke raporuna iliĢkin 

                                                 
27

 Bu toplantıda yapılan sunumun daha geniĢ kapsamlı versiyonu ÇalıĢtay‟da yapılmıĢ 

olması nedeniyle ÇalıĢtayın birinci oturumunda yer alan Pınar Özel ve TaĢkın Babaoğlan‟ın 

sunumuna bakılabilir. 
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yorumlarda ise; taraf devletlere kadınların yeterince temsil edilmediği veya 

dezavantajlı durumda olduğu alanlarda geçici özel önlemler uygulanması ve 

kadınların ilerlemesini sağlamak için gerekli olan yeterli ek kaynak ayrılması 

tavsiyesinde bulunulmaktadır.  

- BirleĢmiĢ Milletler Kadının Statüsü Komisyonu‟nun 2008 yılında 

gerçekleĢtirdiği 52‟nci oturumun ana baĢlığı “Cinsiyet EĢitliğinin Finansmanı ve 

Kadının Güçlendirilmesi” olmuĢtur. Bununla ilgili de bir dizi karar çıkmıĢtır. (Ek:1)  

- Avrupa Birliği‟nin Avrupa Akdeniz Ortaklığı faaliyeti olarak 2006 

yılında Ġstanbul'da gerçekleĢtirdiği Bakanlar Konferansı‟nda alınan kararlarda da 

bu hususa yer verilmiĢtir. Bu kararların 11/g maddesinde “toplumsal cinsiyete 

duyarlı bütçeleme girişimlerini izlemek ve hem ulusal hem yerel seviyede 

yoksulluğu azaltıcı daha etkili stratejiler sağlamak” düzenlemesine yer verilmiĢtir. 

- Avrupa Komisyonu‟nun 2005 yılında yayımlanan toplumsal cinsiyete 

duyarlı bütçeleme politikalarının değerlendirildiği raporunda Türkiye'de sınırlı bir 

uygulama olduğu belirtilerek değinilen tek örnek Ģartlı nakit transferi uygulaması 

olmuĢtur. 

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Konusunda Ülkemizde Yapılanlar: 

Ülkemizde devlet bütçesi henüz toplumsal cinsiyet duyarlılığı ile ele 

alınmamakla birlikte son yıllarda düzenlenen politika belgelerinde toplumsal 

cinsiyete duyarlı bütçeleme konusuna vurgu yapılarak bu alanda politika 

oluĢturulma süreci baĢlamıĢ bulunmaktadır. Bu bağlamda son yıllarda yaĢanan 

geliĢmeler Ģunlardır: 

- Ġlk olarak Kalkınma Bakanlığı‟nın Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı, 

Toplumda Kadın Katılımı Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu‟nda konu irdelenmiĢtir. 

- 2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi‟nde "Devlet kadınlara yönelik her 

türlü şiddet eyleminin önlenmesini bir devlet politikası olarak kabul etmelidir. Bu 

alana yönelik bütçe oluşturularak toplumsal cinsiyet rolleri açısından bütçelerin 

etki ve sonuçlarını görünür kılınarak, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe analizleri 

yapmalıdır." hükmüne yer verilmiĢtir. 

- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce tüm tarafların katılımıyla kamu 

politikalarına temel teĢkil etmek üzere hazırlanan ve 2008-2013 yıllarını kapsayan 

Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planı‟nda "Ülkemizde toplumsal 

cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulaması için gerekli çalışmaların başlatılması" 

stratejisi yer almıĢ ve sorumlu kuruluĢ olarak Maliye Bakanlığı belirlenmiĢtir. 

- 2007-2010 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele 

Ulusal Eylem Planı‟nda "Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda ilgili 

kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması" 

stratejisi yer almıĢtır. Söz konusu plan 2012-2015 yıllarını kapsayacak Ģekilde 

güncellenmiĢtir. 
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AKSOY, toplumsal cinsiyet eĢitliği anlayıĢının tüm ana plan ve 

programlara yansıtılmasında toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin önemli bir 

araç olmakla birlikte toplumsal cinsiyet eĢitliği bilincinin yükseltilmesi ile de 

yakından bağlantılı olduğunu ve bu bilincin oluĢmasında Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü‟nün temel role sahip bulunduğunu, bu nedenle Genel Müdürlüğün 

2008-2012 Stratejik Planı‟nda "Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bütçe 

oluşturulmasında bilinç yükseltici çalışmalar yapılacaktır." stratejisine yer 

verildiğini belirterek bu kapsamda yapılan çalıĢmaları aktarmıĢtır: 

- Son dört yıldır toplumsal cinsiyet eĢitliği perspektifinin kazandırılmasına 

yönelik çeĢitli eğitimler verilerek toplumsal cinsiyet eĢitliğine dair bilinç 

oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır. 

- Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunu ülke gündemine taĢımak 

ve ülkemizde uygulanma olanaklarını değerlendirmek üzere 2008 yılında bir 

toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu toplantının kapanıĢ oturumunda ülkemizde neler 

yapılabileceği üzerine durulmuĢ ve ön plana çıkan hususlar listelenmiĢtir. (Ek:2)  

- Mülga Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü‟nün teĢkilat yapısında var olan 

Kadının Statüsü DanıĢma Kurulu‟nun 5‟inci toplantısında toplumsal cinsiyete 

duyarlı bütçelemeye dair bir pilot uygulama yapılması kararı alınmıĢtır. Bu karar 

doğrultusunda Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Genel Müdürlük 

uzmanlarıyla bir çalıĢma baĢlatılmıĢ olmakla birlikte çalıĢma tamamlanamamıĢtır.   

AKSOY devamla Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce bu kapsamda 

desteklenen projelerden bahsetmiĢtir: 

- BirleĢmiĢ Milletler Kadınların Ġnsan Haklarının Korunması ve 

GeliĢtirilmesi Ortak Programı kapsamında; Eylül 2012 ve Eylül 2015 arasında UN 

Women, UNDP ve Sabancı Üniversitesinin ortak uygulayıcı olarak 

gerçekleĢtirilecek bir proje baĢlamıĢtır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu 

projede uygulayıcı olmamakla birlikte destekleyici taraftadır ve projede öngörülen 

çıktılardan birisi de toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme sistemleri 

oluĢturulmasına yönelik yerel çalıĢmalar yapılması ve bu çalıĢmalar sonucunda 

yerel yönetimlerin bütçelerinin toplumsal cinsiyet eĢitliğine uygun bir hâle 

gelmesidir.  

- Projenin bir önceki uygulama döneminde (BM Ortak Programı 

Kapsamında Kadın Dostu Kentler Projesi) ġanlıurfa Yerel EĢitlik Birimi 

Güçlendirme ve Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin Sağlanması Projesi kapsamında 

belediye meclis üyeleri ile il genel meclis üyelerine yönelik 2010 yılında toplumsal 

cinsiyete duyarlı bütçelemeye iliĢkin iki günlük bir eğitim semineri verilmiĢtir. 
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AKSOY, diğer taraftan, yerel yönetim bütçelerinde toplumsal cinsiyete 

duyarlı bütçeleme modeli oluĢturmak ve bilinç oluĢturma kapsamında farklı 

kesimlerce de çeĢitli çalıĢmalar ve projeler yürütüldüğünü ifade ederek bu konuda 

yapılan çalıĢmalar örnekler vermiĢtir:  

- 1999 yılında Çankaya Belediyesi‟nde bir analiz yapmak üzere bir çalıĢma 

baĢlatılmıĢ ama sonuç alınamamıĢtır.  

- Türk Demokrasi Vakfı ve Ġstanbul Kadın AraĢtırmaları Merkezi 

tarafından yürütülen ve Marmara Boğazları ve Belediyeler Birliği‟nin iĢtirakçisi 

olduğu “Yerel Yönetimlerde Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme-Marmara Modeli Eğitim 

Projesi” gerçekleĢtirilmiĢtir.  

- Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından yürütülen ve Ġstanbul 

Beyoğlu Ġlçe Belediyesi‟nin iĢtirakçi kuruluĢu olduğu proje ile yerel yönetimler 

açısından konu ele alınmıĢtır. 

- Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) tarafından “Yerelde 

Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Kılavuzu” yayımlanmıĢtır.  

- Yakın zamanda Haklı Kadın Platformu tarafından EĢitlikçi Bütçe 

ÇalıĢtayı gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AKSOY, yapılan bu çalıĢmaların belki istenilen düzeyde amaçlarına 

ulaĢamamıĢ olabileceğini ancak ülkemizde konunun konuĢulması, tartıĢılması 

zeminini oluĢturması açısından önemli olduğunu, zira bu konuda bilinç 

oluĢmasının büyük önem arz ettiğinin altını çizmiĢtir.  

Devamla, ülkemizde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe oluĢturulmamıĢ 

olmakla birlikte toplumsal cinsiyet eĢitliğinin sağlanmasına yönelik önemli çalıĢmalar 

gerçekleĢtirildiğini ve bunun için bir kaynak kullanımı söz konusu olduğunu ancak bu 

çalıĢmaların daha çok doğrudan kadınları hedef alan program ve projeler olarak hayat 

bulduğunu belirterek bunlara örnek olarak, ġartlı Nakit Transferi, istihdam paketinden 

yapılan beĢ yıla yayılan ödemeler, valiliklerce yürütülen mikro krediler, kadınlara 

verilen kredi desteklerinin daha fazla olmasını göstermiĢtir.  

Ayrıca, uygulanan bu programlarda toplumsal cinsiyete duyarlı bir 

yaklaĢım görüldüğünü oysa daha genel anlamda bütçelerin toplumsal cinsiyete 

duyarlı bütçeleme anlayıĢı ile ele alınması ve bütçeleme sürecinin tüm 

aĢamalarında toplumsal cinsiyet eĢitliği bakıĢ açısının yerleĢtirilmesine yönelik 

çalıĢılması gerektiğini belirtmiĢtir.   

AKSOY, konuĢmasının sonunda bütçeleme sürecinin bütün evrelerinde 

toplumsal cinsiyet eĢitliği bakıĢ açısını yerleĢtirebilmenin en temel husus olduğunu 

belirtmiĢtir. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda olası engeller ile 

yapılabileceklere iliĢkin ise Ģunları söylemiĢtir: 

Engeller; 

- Toplumsal cinsiyet eĢitliği konusunun önemsiz bir konu olarak görülmesi 

ve buna bağlı olarak inanç, kararlılık ve sahiplenmenin olmaması, 
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- AlıĢkanlıkların kolay bırakılamaması nedeniyle katı bir dirençle 

karĢılaĢılması, 

- Toplumsal cinsiyet eĢitliği analizlerini gerçekleĢtirmeye dair yeterli veri 

setlerine ulaĢılamaması. 

Yapılabilecekler; 

- Bu alanda yer alan temel kurumlar arasında sıkı bir koordinasyon 

sağlanması, 

- Bu konuda çalıĢma ve izleme grubu oluĢturulması, 

- Ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalıĢmalara dair bilgilerin 

yaygınlaĢtırılması,  

- Programlama ve projelendirme aĢamalarında önceden toplumsal cinsiyet 

etki değerlendirmelerinin yapılması, 

- Bütçenin ekinde bütçenin toplumsal cinsiyet eĢitliğine dair taahhüdünü 

gösteren bir rapora yer verilmesi. 

Sunumları müteakip yapılan müzakerelerde, Ankara Milletvekili Nurdan 

ġANLI, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme uygulamalarına yönelik her ülkenin 

kendine göre bir prensip mi belirlediğini yoksa temel bir prensip üzerine her 

ülkenin kendi Ģartlarına göre mi adımlar attığı sorusunu dile getirmiĢtir. Cevaben 

Pınar ÖZEL, dünya örneklerine bakıldığında standart bir uygulama olmadığını, ilk 

aĢamada bir farkındalık yaratma çabalarının olduğunu ve sonraki aĢamada 

cinsiyete duyarlı bütçelemenin nasıl uygulanabileceğine dair onu anlamaya yönelik 

bir çabanın gözlendiğini ifade etmiĢtir. 

1.3. DÖRDÜNCÜ TOPLANTI (27/11/2012) 

Ali Ġhsan ÖRÜCÜ, Maliye Bakanlığı Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı 

Strateji Grup Müdürü  

ÖRÜCÜ, ilk olarak TCDB‟nin sosyal yaĢamda gözlemlenen cinsiyet 

ayrımcılığını gidermede önemli bir araç olabileceğini ve kadının statüsünün 

geliĢtirilmesine yönelik politikaların hayata geçmesine katkı sağlayacağını ifade 

etmiĢtir. Dünyada TCDB‟nin 1980‟lerin ortasında baĢladığını, Türkiye özelinde ise 

pratik uygulamalardan birinin 13 ġubat 2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması 

Hakkında Kanun‟daki düzenlemeler olduğunu belirtmiĢtir. ÖRÜCÜ, TCDB için 

illa doğrudan nakit aktarımı yapılmasına gerek olmadığını dile getirmiĢ, 6111 sayılı 

Kanun‟la getirilen bazı düzenlemelerin toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 

yaklaĢımının pratik bir uygulaması olduğunu vurgulamıĢ ve 6111 sayılı 

Kanun‟daki düzenlemelere değinmiĢtir: 
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- Belli Ģartlar sağlandığı takdirde kadın iĢçi çalıĢtıran iĢverenlere teĢvikler 

verilmiĢtir. Buna göre, kadınların sigorta primlerinin iĢverene ait tutarının ĠĢsizlik 

Sigortası Fonu‟ndan karĢılanması öngörülmüĢtür.  

- Erken doğum yapan kadınların doğum öncesi izin haklarının yanmasının 

önlenmesi için, erken doğum yapan kadınlara bu izinleri doğum sonrası 

kullanabilme imkânı sağlanmıĢtır. Kadınlar arası eĢitsizliğin önlenmesi de TCDB 

perspektifine dahildir.  

- Doğum yapacak ve doğum yapmıĢ kadınlara (çocukları bir yaĢına gelene 

kadar) gece nöbeti verilmemesi kanuni güvenceye kavuĢturulmuĢtur.  

- Süt izni geniĢletilmiĢtir. 

- El emeğine dayalı ürünleri üreterek ve satarak kazanç sağlayan kadınların 

daha az prim ödeyerek sigortalı olmaları sağlanmıĢtır.   

Nurgül AKSOY, ÖRÜCÜ‟nün sunumuna iliĢkin olarak vergi gelirleri 

toplanırken kadın-erkek dağılımına iliĢkin bir veri bulunup bulunmadığını sormuĢ, 

ÖRÜCÜ, özellikle dolaylı vergilerin toplanmasında böyle bir verinin bulunmadığını 

dile getirmiĢtir. Mustafa ġAHĠN, gelir vergisinin mükellefin kiĢisel durumunu göz 

önünde bulundurması nedeniyle TCDB yaklaĢımı açısından elveriĢli bir alan olduğu 

ve artan oranlı özelliğinin gelir dağılımına olumlu etkilerde bulunabildiğini ifade 

etmiĢtir. Bazı örneklerde vergi biriminin aile olarak belirlenmesinden dolayı 

kadınların çalıĢmasının aile gelirlerini daha yüksek oranda vergiye tabi tuttuğu, 

bunun sonucunda kadının çalıĢmasının aile için alternatif maliyeti arttırdığı ve bunun 

literatürde kadınlar için evlilik cezası olarak anıldığı ifade edilmiĢtir. 

Murat GENÇ, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğü (BÜMKO) Eğitim Hizmetleri Dairesi Maliye Uzmanı 

Ali Ġhsan ÖRÜCÜ‟nun sunumunun ardından Maliye Uzmanı Murat 

GENÇ, sunumunda 2013 Bütçesi‟nin yapım sürecinde TCDB yaklaĢımını 

incelemiĢ, 2013 Bütçesi‟nde TCDB perspektifinin yansımalarını aĢağıdaki Ģekilde 

özetlemiĢtir:  

- Milli Eğitim Bakanlığı‟nın kız çocuklarının okula taĢınması projesine 

2012 yılında 165 milyon ödenek ayrılırken bu miktar 435 milyona yükselmiĢtir. Bu 

proje sayesinde, ortaöğretimde bulunan kız çocuk sayısı 2009‟da 1 milyon 937 

binken, 2012 yılında 2 milyon 290 bine çıkmıĢtır.  

- Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yürütülen yurt hizmetlerinde kız 

öğrenciler önceliklidir. 

- Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından özürlü kadın ve kız çocuklarına 

burs sağlanmaktadır. 

- Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı kadın çiftçilerin eğitilmesi projesini 

yürütmektedir.  
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- 2010-2011 yıllarında, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen genel 

kurslardan 1 milyon 702 bin, mesleki ve teknik kurslardan 457 bin kadın kursiyer 

yararlanmıĢ, toplam 2 milyon 876 bin 463 kadın Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 

yürütülen yaygın eğitim hizmetleri merkezlerinde verilen eğitimlerden 

faydalanmıĢtır. Mesleki eğitimlerden ise 31 bin kadın kursiyer faydalanmıĢtır.  

Ancak GENÇ, yukarıda özetlediği hususların uygulanan performans esaslı 

bütçe sistemi ile izlenemediğini, tam olarak rakamsal büyüklükleri edinmek için 

program bütçeye geçilmesi gerektiğini ifade etmiĢtir.  

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin en baĢarılı örneklerinin 

Ġskandinav ülkeleri olduğunu, bu ülkelerin de bütçeleme sistemi olarak program 

bütçeyi kullandıklarının altını çizmiĢtir. Murat GENÇ‟in sunumuna katkı yapan 

Mustafa ġAHĠN, Türkiye‟de 1970‟li yıllarda program bütçeye geçildiğini, ancak 

bunun tatbik edilmediğini belirtmiĢtir. Performans esaslı bütçe sistemine toplumsal 

cinsiyete duyarlı bütçelemenin nasıl entegre edilebileceğine iliĢkin pek çok 

çalıĢmanın olduğunu belirten ġAHĠN, bu çalıĢmalar arasında en meĢhur modelin 

Avustralyalı Rhonda Sharp‟a ait olduğunu eklemiĢtir. 

 Hayriye GülĢah URAN, Maliye Bakanlığı, BÜMKO, Sağlık ve Sosyal 

Hizmetler Dairesi, Maliye Uzmanı 

Hayriye GülĢah URAN, sunumunda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 

çerçevesinde önemli bir konu olan Ģartlı nakit transferini incelemiĢtir.  

URAN, ilk olarak Ģartlı nakit transferi uygulamasının 2001 yılında Dünya 

Bankası aracılığıyla baĢlatılan bir projeyle baĢladığını ve 2003 yılı itibariyle ülke 

genelinde yaygınlaĢtığını dile getirmiĢtir. ġartlı Nakit Transferi uygulamasına göre; 

nüfusun en yoksul yüzde 6‟lık kesiminin eğitim ve sağlık hizmetlerinden 

yararlanabilmesi için aylık belirli miktarda ödeme yapıldığı, ödemelerin kadının 

aile ve toplum içindeki konumunu yükseltmek için annelere yapıldığı ve Sosyal 

YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Fonu aracılığıyla gerçekleĢtirildiğini ifade 

etmiĢtir. URAN, ayrıca ġartlı Nakit Transferi‟ne iliĢkin aĢağıdaki hususları dile 

getirmiĢtir:  

- ġartlı nakit transferi, sağlık transferi ve eğitim transferi olarak iki grupta 

incelenmektedir.  

- Özellikle kız çocuklarının okullaĢma oranlarının artırılması için erkek 

çocuklara verilen miktardan daha yüksek bir miktarda ödeme yapılmaktadır.  

- Sağlık transferleri kapsamında 0-6 yaĢ arası çocukların düzenli sağlık 

kontrolüne götürülebilmeleri için sağlık yardımı yapılmaktadır. Gebe olan kadınların 

doğumlarını hastanede gerçekleĢtirmelerini sağlamak üzere hem doğumdan önce hem 

de doğumdan sonra iki kereye mahsus olmak üzere, düzenli sağlık kontrolü 

yaptırılması Ģartıyla ayrıca bir ödeme yapılmaktadır.  
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- ġartlı Eğitim Yardımları kapsamında, 2012 yılında 501.490.030 TL 

kaynak aktarılmıĢ olup 2012 Ocak- Aralık döneminde en az bir defa ödeme alan 

fayda sahibi çocuk sayısı 2.017.810‟a ulaĢmıĢtır.
28

 2013 yılı için ise yararlanıcı 

sayısının 3 milyona çıkması öngörülmektedir. 

Ardından URAN, Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Fonu 

kanalıyla yürütülen baĢka bir sosyal yardım programına değinmiĢtir. 3294 sayılı 

Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Kanunu kapsamında herhangi bir 

sosyal güvencesi olmayan eĢi vefat etmiĢ kadınlara her ay 250 lira ödeme 

yapıldığını ve 2012 Kasım itibariyle 234 bin 535 kiĢinin bu yardımdan 

faydalandığını ifade etmiĢtir.   

URAN, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinde kadınlara, 

engellilere ve çocuklara yönelik yapılan harcamaların yıl sonu itibarıyla 

sonuçlarının değerlendirilebileceğini eklemiĢtir.  

Toplantının soru-cevap bölümünde Ġstanbul Milletvekili Sebahat 

TUNCEL, TCDB söz konusu olduğunda kamu kurumlarının kadınlar için yapılan 

harcamalardan bahsettiklerini ancak esas meselenin bütçenin hazırlanması ve 

yapımında kadınların, gençlerin ve çocukların nasıl etkileneceklerinin en baĢtan ve 

tüm bütçe kalemlerinde gözetilmesi olduğunu belirtmiĢtir. Ayrıca TUNCEL, 

kadınların dezavantajlı gruplar arasında sayılmasını eleĢtirmiĢtir. Cevaben Murat 

GENÇ, dezavantajlı grupların tanımının Kalkınma Planı‟nda yapıldığını ifade 

etmiĢ ve bütçenin hazırlanması sürecinde Maliye Bakanlığı‟nın toplumsal cinsiyeti 

dikkate almadığını (cinsiyet körlüğü) eklemiĢtir.  

Naim ÇOBAN, TBMM Strateji GeliĢtirme BaĢkanı 

Naim ÇOBAN, sunumunda TBMM Ġdari TeĢkilatı olarak TCDB bağlamında 

yapılan uygulama ve yeniliklerden bahsetmiĢtir. ÇOBAN, TCDB perspektifinin 

hazırlanacak iç genelgelerle 2013-2014 Bütçesi‟ne entegre edileceğini belirtmiĢtir. 

TCDB perspektifi entegre edilmemiĢ olmakla birlikte, TBMM Ġdari TeĢkilatı‟nın 

uygulamalarında kadınlara yönelik pek çok geliĢmenin olduğunu ifade etmiĢ ve 

aĢağıdaki hususları dile getirmiĢtir: 

- Yeni hizmet binasının yapımında kadın kuaför salonu projeye dâhil 

edilmiĢtir.  

- Ġnsan Kaynakları BaĢkanlığı vasıtasıyla kadınlara yönelik çalıĢan annenin 

sorunları, çalıĢan anne-çocuk iliĢkisi konularında eğitimler, iĢ hayatında kadının 

yeri, çalıĢan kadının hakları, Türkiye'nin aydın kadınları, kadına yönelik Ģiddet, iĢ 

yerinde mobbing, göğüs kanseri hakkında bilinçlendirme semineri etkinlikleri 2013 

yılı için planlanmıĢtır. 

                                                 
28

 http://sgb.aile.gov.tr/upload/Node/19618/files/ASPBakanlik_FaaliyetRaporu_2012_3.pdf 
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- Emzirme odası kurulmuĢtur. Hâlihazırda verilen kreĢ hizmetinde kadın 

çalıĢanlara öncelik tanınmaktadır.  

- TBMM Ġdari TeĢkilatı‟nda çalıĢan 5276 personelden 1680‟i kadındır ve 

bu yaklaĢık yüzde 32‟ye karĢılık gelmektedir. Kadın çalıĢan sayısının azlığı destek 

hizmetleri birimlerinde çalıĢan personelin erkek ağırlıklı olmasından 

kaynaklanmakta, büro iĢlerinde çalıĢan personel arasında kadın-erkek dağılımının 

daha dengeli olduğu görülmektedir.  

1.4. BEġĠNCĠ TOPLANTI (4/12/2012) 

Deniz UYANIK, Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) Nüfus ve 

Demografi Grup Sorumlusu 

UYANIK, ilk olarak TÜĠK Nüfus ve Demografi Grubu‟nun toplumsal 

cinsiyet istatistiklerinden sorumlu olduğunu belirtmiĢ, Türkiye‟nin imzaladığı 

CEDAW‟ın ve 4‟üncü Dünya Kadın Konferansı Pekin+5 Eylem Planı‟nın toplumsal 

cinsiyet kavramı çerçevesinde araĢtırmalar yapma ve gösterge üretme görevlerini 

temelde ulusal istatistik teĢkilatlarına verdiğini, Türkiye özelinde de TÜĠK‟in 

görevlendirildiğini dile getirmiĢtir. UYANIK, bu geliĢmeler paralelinde TÜĠK‟te 

sayım ve araĢtırmalarda kullanılan kavramlar ve değiĢkenlerin toplumsal cinsiyet 

bakıĢıyla yeniden gözden geçirildiğini, bazı hane halkı araĢtırmalarına yeni sorular 

eklendiğini ve sorulardaki seçeneklerin geliĢtirildiğini ifade etmiĢtir. Bu bağlamda, 

TÜĠK tarafından yapılan tüm çalıĢmalarda cinsiyet ayrımında bilgi derlendiği 

belirtilmiĢ, toplumsal cinsiyet istatistikleri konusunda kurumun ilgili birimlerinden, 

çeĢitli kamu kurum ve kuruluĢları ile üniversitelerin kayıt verileri ve anketlerinden 

yararlanıldığı, buralardaki göstergelerin derlenip yayınladığı ifade edilmiĢtir.  

TÜĠK‟in toplumsal cinsiyet göstergelerini 2007‟den itibaren üretmeye 

baĢladığını ifade eden UYANIK, halen 16 baĢlıkta 120 göstergenin bulunduğu, 

bunların her sene güncellendiği ve bunların uluslararası kurum ve kuruluĢlara talep 

olması halinde iletildiği bilgisini paylaĢmıĢtır. Ardından UYANIK, 120 

göstergenin toplandığı 16 baĢlığı sıralamıĢtır: Nüfus, doğurganlık, sağlık, 

özürlülük, evlenme, aile yaĢamı, boĢanma, eğitim, iĢ gücü, seçilmiĢ meslekler, iĢ ve 

kazanç memnuniyeti, siyasal yaĢam, Ģiddet, zaman kullanımı, yoksulluk ve intihar. 

UYANIK, son olarak, 16 baĢlıkta yer alan 120 göstergeyi kapsayan “2011 yılı 

Ġstatistiklerle Kadın” kitabının yayımlandığını, bu kitapta hem 2011 yılına hem de 

geriye dönük verilere yer verildiğini ve bu çalıĢmanın yıllar içerisinde 

güncelleneceğini belirtmiĢtir.  

Dr. Aslı AġIK YAVUZ, Türkiye Ġstatistik Kurumu Ekonomik ve 

Sosyal Göstergeler Daire BaĢkanlığı, Uzman 

YAVUZ, sunumunda uluslararası kuruluĢların toplumsal cinsiyet 

eĢitsizliğine iliĢkin hazırladıkları endeksleri incelediklerini, bunlardan, BirleĢmiĢ 

Milletler Toplumsal Cinsiyet EĢitsizliği Endeksi‟ne ve Dünya Ekonomik Forumu 
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Küresel Cinsiyet EĢitsizliği Endeksi‟ne değineceğini ifade etmiĢtir. Ġlk olarak, BM 

Toplumsal Cinsiyet EĢitsizliği Endeksi‟ne değinen YAVUZ, bu endeksin kadın ve 

erkek arasındaki ayrımı ortaya çıkarmak için bir ölçüm aracı olarak geliĢtirildiğini 

ve üç ana baĢlık altında geliĢtirildiğini belirtmiĢtir: 

Tablo: BirleĢmiĢ Milletler Toplumsal Cinsiyet EĢitsizliği Endeksi 

BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER TOPLUMSAL CĠNSĠYET EġĠTSĠZLĠĞĠ 

ENDEKSĠ KATEGORĠLERĠ VE GÖSTERGELERĠ 

1. Üreme Sağlığı: Anne Ölümü, YetiĢkin Doğurganlığı 

2. Güçlenme: Parlamentoda Temsil, Eğitime EriĢim 

3. ĠĢgücü: ĠĢgücüne Katılımlar 

YAVUZ, ikincil olarak Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet 

EĢitsizliği Endeksi‟ne değinmiĢ, bu endeksin ekonomi, politika ve sağlık 

alanlarında cinsiyet ayrımcılığını incelediğini ve buna göre ülkeler arasında 

sıralama yaptığını ifade etmiĢtir.  

Tablo: Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet EĢitsizliği Endeksi 

DÜNYA EKONOMĠK FORUMU KÜRESEL CĠNSĠYET EġĠTSĠZLĠĞĠ 

ENDEKSĠ KATEGORĠLERĠ VE GÖSTERGELER 

1. Ekonomik Katılım ve Fırsat 

  Kadın iĢgücüne katılımın erkek değerine oranı 

  Benzer iĢte çalıĢan kadınlar ve erkekler arasında ücret eĢitliği  

     (kadın/erkek oranına dönüĢtürülmüĢ) 

  Tahmin edilmiĢ kadın kazanç gelirinin erkek değerine oranı 

  Kadın kanun yapıcılar ve üst düzey yöneticilerin erkek değerine oranı 

  Kadın profesyonel ve teknik çalıĢanların erkek değerine oranı 

2. Eğitime Katılım  

  Kadın okuryazarlık oranının erkek değerine oranı 

  Kadın net ilk düzey eğitim kayıt değerinin erkek değerine oranı 

  Kadın net ikinci düzey eğitim kayıt değerinin erkek değerine oranı 

  Kadın net üçüncü düzey eğitim kayıt değerinin erkek değerine oranı 

3. Sağlık ve Sağ kalım  

  Doğumdaki cinsiyet oranı (kadın/erkek oranına dönüĢtürülmüĢ) 

  Kadın sağlıklı yaĢam beklentisinin erkek değerine oranı 

4. Politik Güçlenme 

  Parlamentodaki kadın koltuk sayısının erkek değerine oranı 

  Bakanlık düzeyindeki kadınların erkek değerine oranı 

  Kadınların Devlet ya da Hükümetin baĢında geçirdiği yıl sayısının erkek    

     değerine oranı 
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Söz konusu iki endeksi değerlendiren YAVUZ, uluslararası çalıĢmaları ve 

diğer ülkelerin çalıĢmalarını incelediklerini, bu incelemeler neticesinde ülkemiz 

için en uygun endeksi üretmeye ve göstergeleri belirlemeye çalıĢtıklarını dile 

getirmiĢtir. Alt Komisyon BaĢkanı Ġstanbul Milletvekili Alev DEDEGĠL, 

ülkemizin kadına karĢı ayrımcılığın önlenmesi ve kadın-erkek eĢitliği hususunda 

çok ciddi çalıĢmalar yaptığını ve mevzuatını buna göre yeniden düzenlediğini 

belirtmiĢ, bazı endekslerin metodolojisindeki sıkıntılar sebebiyle ülkemizin 

endekslerde hak ettiği yerde olmadığını belirtmiĢtir. Devamla, Dünya Ekonomik 

Forumu‟nun hazırladığı Endeks‟te “kadın kanun yapıcılar ve üst düzey yöneticilerin 

erkek değerine oranı” göstergesi “ekonomik katılım ve fırsat” kategorisinde yer aldığı 

için siyasi katılımı ilgilendiren bir verinin ekonomik katılımın altında yer aldığını 

belirtmiĢ ve bunun endekste ülkemizin yerini olumsuz etkileyip etkilemediğini 

sormuĢtur. YAVUZ cevaben, her kategorinin ağırlığı farklı olduğu için bu durumun 

endeksteki yerimizi etkileyebileceğini belirtmiĢtir. Ülkemiz için üretilecek olan 

toplumsal cinsiyet eĢitsizliği endeksine “genç iĢsizlik oranı” ve “gazete okuma oranı” 

gibi yeni göstergelerin eklenebileceğini bildirmiĢtir. YAVUZ, aynı Ģekilde “sağlık ve 

sağ kalım” kategorisindeki göstergelere; bireylerin vücut kitle endeksi oranı, kız ve 

erkek çocukların beslenme durumunu gösteren göstergeler, belirli yaĢ grubunda süren 

hastalığa sahip olan nüfus oranları, belirli yaĢ grubunda genel sağlık durumundan 

memnuniyet düzeyi, özürlülük oranı ve bireylerin sosyal güvenliğe sahip olup 

olmadığına dair göstergelerin de dâhil edilebileceğini eklemiĢtir. 

Fevzi GĠRGĠN, SayıĢtay, Uzman Denetçi 

GĠRGĠN, ilk olarak TBMM adına denetim yapan SayıĢtay‟ın sosyal içerikli 

konularda raporlama yapmadığını ifade etmiĢtir. SayıĢtay‟ın yakın iĢ birliği içinde 

olduğu Ġngiltere SayıĢtayı‟nın 2004 ve 2007 yıllarında toplumsal cinsiyete iliĢkin iki 

rapor hazırladığını belirten GĠRGĠN, ancak SayıĢtay Kanunu‟nun 45‟inci maddesine
29

 

dayanarak TBMM‟den gelecek talep üzerine bu tarz konu bazlı denetim raporlarının 

hazırlanabileceğini belirtmiĢtir.  

                                                 
29

 6085 nolu SayıĢtay Kanununun 45‟inci maddesi:  

Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelen denetim talepleri 

MADDE 45 – (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı; araĢtırma, soruĢturma ve 

ihtisas komisyonlarının kararına istinaden SayıĢtay‟dan, talep edilen konuyla sınırlı olmak 

kaydıyla denetimine tâbi olup olmadığına bakılmaksızın özelleĢtirme, teĢvik, borç ve kredi 

uygulamaları dahil olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluĢlarının hesap ve iĢlemleri ile 

aynı usule bağlı olarak, kullanılan kamu kaynak ve imkânlarından yararlanma çerçevesinde, 

her türlü kurum, kuruluĢ, fon, iĢletme, Ģirket, kooperatif, birlik, vakıf ve dernekler ile 

benzeri teĢekküllerin hesap ve iĢlemlerinin denetlenmesini talep edebilir. Denetim sonuçları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına sunulur. 

(2) Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelen denetim taleplerine öncelik verilir. 

(3) CumhurbaĢkanlığı bu madde kapsamı dıĢındadır. 
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Alt Komisyon BaĢkanı Ġstanbul Milletvekili Alev DEDEGĠL, bütçe 

denetimi sırasında bütçe politikalarının kadınların ve erkeklerin yaĢamını nasıl 

etkilediğini görmenin faydalı olacağını, Fransa‟da “sarı ek” uygulaması ile 

parlamentoya sevk edilen bütçe belgelerine toplumsal cinsiyet perspektifinin de 

dâhil edildiğini ifade etmiĢ, SayıĢtay‟ın da bu yöndeki çalıĢmalarının faydalı 

olacağını bildirmiĢtir.  

Çiğdem ASLANKARA, SayıĢtay, Denetçi 

ASLANKARA, SayıĢtay‟ın bugüne kadar TCDB konusunda hiçbir çalıĢma 

yapmadığına ve kurumsal bir yaklaĢım geliĢtirmediğine dikkat çekmiĢtir. TCDB ve 

bütçe politikalarında toplumsal cinsiyetin dâhil edilmesi için iki seçeneğin 

olduğunu, bunlardan ilkinin “performans denetimi” olduğunu ifade etmiĢtir.  

Performans denetiminin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce 

belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi olarak 

tanımlandığını, bu anlamda SayıĢtay‟ın yapacağı denetimin idarelerin belirlediği hedef 

ve göstergelerle kısıtlı olduğunu ifade etmiĢtir. Devamla, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı dıĢında hiçbir kamu kurumunun toplumsal cinsiyet eĢitliğine ve kadınların 

durumlarının iyileĢtirilmesine dair hedefler belirlemediğini dile getirmiĢtir. Toplumsal 

cinsiyet eĢitliği ve kadına iliĢkin hedef ve göstergelerin idareler tarafından 

belirlenmediği takdirde, SayıĢtay‟ın performans denetimi yoluyla katkı 

sağlayamayacağını eklemiĢtir.  

ASLANKARA, idarelerin hedef ve gösterge belirlememeleri durumunda, 

kalkınma planları veya orta vadeli mali planda ulusal bir gösterge 

belirlenebileceğini, idarelerin kalkınma planı ve orta vadeli mali plan gibi üst 

politika belgelerine göre kendi stratejik planlarını hazırladıklarını bu durumda 

SayıĢtay‟ın devreye girebileceğini bildirmiĢtir. Devamla, üst politika belgelerinde 

de böyle bir hedefin belirlenmemesinden dolayı SayıĢtay‟ın konuya iliĢkin etkili 

olamadığını belirtmiĢtir. Alt Komisyon BaĢkanı Ġstanbul Milletvekili Alev 

DEDEGĠL, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik Ģartlı nakit transferi, sığınma 

evleri, kadın çalıĢanlara iliĢkin prim desteği gibi mevcut uygulamalara SayıĢtay‟ın 

dikkat edip etmediğini sormuĢ, cevaben ASLANKARA, söz konusu uygulamaların 

pek çok kamu kurumunu ilgilendirdiğini, SayıĢtay‟ın konu bazlı değil kurum bazlı 

denetim yapmasından ötürü kadına yönelik mevcut uygulamaların TCDB 

perspektifinden raporlanamadığını iletmiĢtir.  

Ġkincil olarak, SayıĢtay Kanunu‟nun 45‟inci maddesine atıf yapan 

ASLANKARA, bu maddeye dayanarak Parlamento‟nun toplumsal cinsiyete 

duyarlı bütçeleme analizi isteyebileceğini ifade etmiĢtir. Teknik olarak SayıĢtay‟ın 

2012 Bütçesi‟ni TCDB perspektifinden incelemesinin mümkün olduğunu söyleyen 

ASLANKARA, ancak SayıĢtay‟ın TCDB perspektifine iliĢkin kurumsal 

kapasitesinin sorunlu bir alan olduğunu belirtmiĢtir.  
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ASLANKARA‟nın sunumuna katkı yapan Mustafa ġAHĠN, ilk olarak 

SayıĢtay‟ın dıĢarıdan uzman desteği alma ve akademisyenlerle iĢbirliği yapma 

yetkisine sahip olduğunu hatırlatmıĢtır. Ardından, parlamentonun bütçe 

denetiminde SayıĢtay tarafından Meclise sevk edilen en önemli belgenin dıĢ 

denetim raporları olduğunun ve bu raporlar sayesinde kurumların faaliyet 

raporlarının değerlendirilebileceğinin altını çizen ġAHĠN, SayıĢtay‟ın dıĢ denetim 

raporlarını parlamentoya sunmadığını ifade etmiĢtir. Devamla, ġAHĠN, bu raporlar 

parlamentoya sunulduğunda cinsiyet perspektifinin nasıl entegre edilebileceği 

üzerine daha kapsamlı çalıĢılabileceğini belirtmiĢtir. Ülkemizin bütçe reformu 

sürecinde olduğunu hatırlatan ġAHĠN, bunun toplumsal cinsiyet eĢitliğini sürece 

dâhil etmek için bir avantaj olabileceğini, öte yandan yeni Ģekillenen kurum ve 

kurulların neticelerinin tam yansımaması nedeniyle de bütçe reformu sürecinin 

dezavantaj olabileceğini bildirmiĢtir.  

Alt Komisyon BaĢkanı Ġstanbul Milletvekili Alev DEDEGĠL, KSGM ve 

Kalkınma Bakanlığı dıĢındaki diğer kurumların toplumsal cinsiyet eĢitliği 

hususunda çalıĢmalarının ve yol haritalarının bulunmadığını belirtmiĢ, öncelikle 

konuya iliĢkin kurumlar nezdinde farkındalığın yaratılması, daha sonra da 

çalıĢmaya geçilip ideal bir modelin bulunması gerektiğini vurgulamıĢtır. Son olarak 

da, Ġngiltere SayıĢtayı‟nın uyguladığı sistemin iyi çalıĢılması gerektiğini ve 2012 

Bütçesi‟ni TCDB perspektifinden değerlendirmenin önemli bir veri niteliği 

taĢıyacağını ifade etmiĢtir.  

1.5. ALTINCI TOPLANTI (11/12/2012) 

Ġsmail SEVĠNÇ, Sosyal Güvenlik Kurumu, Aktüerya ve Fon Yönetimi 

Daire BaĢkanı  

Ġlk olarak istihdamda cinsiyet eĢitliği konusuna değinen SEVĠNÇ, 

sunumunda aĢağıdaki hususları belirtmiĢtir.  

- TÜĠK verilerine göre, kadın istihdamı 2000 yılında yüzde 26,6, 2011 

yılında 28.8 ve 2012 Ağustos‟unda 30.1 olarak gerçekleĢmiĢtir. 2011 yılı verilerine 

göre istihdam edilen kadınların yüzde 42‟si tarım sektöründe, yine yüzde 42‟si 

hizmet sektöründe, yüzde 15‟i sanayi sektöründe ve yüzde 1‟i inĢaat sektöründe 

çalıĢmaktadır.  

- Erkeklerin istihdam edildiği sektörlere bakıldığında, yüzde 51‟i hizmet 

sektöründe yüzde 22‟si sanayi sektöründe, yüzde 18‟i tarım sektöründe ve yüzde 

9‟u inĢaat sektöründe istihdam edilmektedir.  

- Ġstihdam edilen kadın ve erkeklerin iĢteki durumları ile Sosyal Güvenlik 

Kurumu‟na kayıtlı olma durumları aĢağıdaki tablolarda sunulmuĢtur.  
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Tablo: Ġstihdam Edilenlerin Cinsiyete Göre ĠĢteki Durumları (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo: Ġktisadi Faaliyet Koluna Göre Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıtlı 

Olmayan Kadın (2011) 

 

 

 

 

SEVĠNÇ, sunumunun ikinci kısmında sosyal güvenlikte cinsiyet eĢitliğine 

değinmiĢtir. Sosyal güvenlik kapsamında çalıĢanlara iliĢkin istatistiki bilgiler 

aĢağıdaki tabloda özetlenmiĢtir.  

Tablo: 5510 Sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kapsamında ÇalıĢanlar 

 

SEVĠNÇ, son yıllarda yapılan reformlar kapsamında edinilen kazanımları 

ve sağlanan geliĢmeleri paylaĢmıĢtır:  

- Analık sigortasından sigortalıya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan 

iĢ göremezlik süresince, günlük geçici iĢ göremezlik ödeneği verilmektedir ve bu 

tutar 2012 yılı ikinci altı aylık asgari ücret tutarı üzerinden günlük 20,90 TL‟dir. 

- Emzirme Ödeneği: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu‟nun 4‟üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 

kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalıĢmalarından dolayı gelir veya aylık alan 

kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eĢine, her çocuk için 

yaĢaması Ģartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Yönetim Kurulunca 

Sigortalılık 

Statüsü 

Kadın % Erkek % Toplam 

4/a bendi* 2.927.660 24,3 9.141.425 75,7 12.069.085 

4/b bendi 605.059 18,6 2.639.383 81,4 3.244.442 

4/c bendi 715.768 27,4 1.897.702 72,6 2.613.470 
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belirlenip ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife 

üzerinden emzirme ödeneği verilir. Emzirme ödeneği hakkı yalnızca hizmet 

akdiyle çalıĢan sigortalılara tanınmakta iken, bu hak, 1 Ekim 2008‟den itibaren 

bağımsız çalıĢan; Ģirket ortağı, esnaf, çiftçi, köy ve mahalle muhtarları (4/B‟ye tabi 

olanlar) için de tanınmıĢtır. Bu ödenekten 75.804 sigortalı kadın ve 302.233 eĢi 

sigortalı olmayan sigortalı erkek faydalanmıĢ, kiĢi baĢı emzirme ödeneği 89 lira 

olarak gerçekleĢmiĢtir.  

- ÇalıĢmayan ve evli olmayan kız çocukları, ölüm aylığına hak kazanırken, 

erkek çocukları için öğrenim ve yaĢ kısıtları getirilmiĢtir.  

- Evlenme yardımı: 5510 sayılı Kanun‟un 37‟nci maddesine göre 

evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına 

evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin 

iki yıllık tutarı, bir defaya mahsus olmak üzere evlenme yardımı olarak peĢin 

ödenmektedir. 

- Yaşlılık Sigortası: Bakıma muhtaç malul çocuğu olan kadın sigortalının 

1.10.2008 sonrasında adına bildirilen prim ödeme gün sayısına; ¼ oranında prim 

ödeme gün sayısı ilavesi yapılmakta, bu süreler yaĢ haddinden düĢürülmekte, 

böylece malul çocuğu olan kadınlara 5 yıl daha erken emekli olma imkânı 

getirilmektedir. 

- 1/10/2008 sonrası hayata geçen doğum borçlanması ile 4/A kapsamında 

sigortalı kadınlara iki defaya mahsus doğum yaptığı tarihten sonraki iki yıl için 

borçlanma hakkı verilmiĢtir.  

SEVĠNÇ, ardından kadın istihdamını teĢvik için son yıllarda yapılan 

düzenlemelerden bahsetmiĢ, aĢağıdaki hususları dile getirmiĢtir: 

- 4447 sayılı Kanun‟un Geçici 7‟nci maddesinde yer alan Sigorta Primi 

ĠĢveren Hissesi Desteği: 18 yaĢından büyük kadınları ve 18 ila 29 yaĢ arasında olan 

erkekleri istihdam eden iĢverenlere 5 yıl boyunca asgari ücret üzerinden hesaplanan 

sigorta primi iĢveren hisselerinin belli oranlarda iĢsizlik sigortası fonundan 

karĢılanması Ģeklinde uygulanmaktadır. Kadın ve erkeklerin bu düzenleme kapsamına 

dahil olabilmesi için 2008 Ocak ila 2008 Haziran veya 2008 Aralık ve 2009 Ocak 

aylarına iliĢkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması (bu 

aylarda iĢsiz olması) ve 1/7/2008 ve 30/6/2010 tarihleri arasında iĢe alınmıĢ olmaları 

gerekmektedir. 

- 4447 sayılı Kanun‟un Geçici 10‟uncu maddesinde yer alan sigorta primi 

ĠĢveren Hissesi Desteği; 18 yaĢından büyük kadın ve erkekleri istihdam eden 

iĢverenlere, iĢe baĢladığı tarihten önceki 6 ay boyunca bir iĢverene tabi çalıĢmayan ve 

1/3/2011 ve 31/12/2015 tarihleri arasında çalıĢtırmaya baĢladıkları sigortalılar için 

sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi iĢveren hissesinin 
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tamamının iĢsizlik sigortası fonundan karĢılanması Ģeklinde uygulanmaktadır. Bu 

düzenlemeden 2012 yılının dokuzuncu ayı itibariyle 216 bin kiĢi yararlanmıĢtır.  

Kadın istihdamını teĢvik eden uygulamalarla ilgili olarak Nurgül AKSOY, 

bazı iĢverenlerin bu uygulamaları kötüye kullandığına iliĢkin Ģikâyetler alındığını 

belirtmiĢ, uygulamadan daha fazla kazanç sağlayabilmek için bazı iĢverenlerin iĢe 

aldıkları kadınları birinci yılın sonunda iĢten çıkarıp baĢka kadın çalıĢanları iĢe 

aldıklarına iliĢkin duyumların olduğunu dile getirmiĢtir. SEVĠNÇ, kendilerine bu 

yönde iletilen bir Ģikâyet olmadığını dile getirmiĢ, AKSOY‟un bu konuda bir takip 

mekanizması olup olmadığına iliĢkin sorusuna cevaben, her iĢveren bazında böyle 

bir takip verisinin tutulmadığını ifade etmiĢtir.  

SEVĠNÇ, devamla 6111 sayılı Kanun‟la iĢverenlere sağlanan teĢviklerden 

bahsetmiĢtir, 6111 sayılı Kanun‟la iĢverenlere 5 puanlık prim indirimiyle birlikte 

diğer teĢviklerden de yararlanma imkânının getirildiğini (Madde 38), genç ve kadın 

teĢviki uzatılarak, mesleki yeterliliğe sahip olanları, mesleki teknik öğretim görmüĢ 

olanları ve ĠġKUR kurslarını bitirenleri istihdam edenlere 54 aya varan sürelerle 

prim teĢviki getirildiğini ifade etmiĢtir (Madde 74).  

Devamla, SEVĠNÇ aĢağıdaki hususları dile getirmiĢtir: 

- Erken doğum yapan kadınların doğum izinlerini tam olarak 

kullanabilmeleri: Kadınlara doğumdan önce tanınan 8 haftalık izin, erken doğum 

halinde kullanılamamakta idi. 6111 sayılı Kanun‟la, erken doğum sebebiyle 

kullanılamayan doğum izinlerinin doğumdan sonra kullanılması mümkün 

kılınmıĢtır. Bu sayede, daha önceden ödenemeyen geçici iĢ göremezlik ödeneği de 

artık ödenebilmektedir (madde 76, 106).  

- El emeği ile yaptıkları ürünleri satan ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı 

olup 2011 yılı itibariyle 18 gün prim ödemek suretiyle 30 gün hizmet 

kazanabilmelerine imkan sağlayan özel hükümden faydalanabilmeleri için, bu 

iĢleri, 1/10/2008 tarihinden önce baĢlayıp 1/10/2008 yılından sonra da devam 

ettirdiklerini belgelemeleri gerekmekteydi. Yeni düzenleme ile bu iĢleri hangi 

tarihte yapmaya baĢladıklarına bakılmaksızın tüm kadınlar, söz konusu iĢleri 

yaptıklarını belgeleyerek, talepte bulunmaları halinde 18 gün üzerinden prim (2011 

için) ödemek suretiyle, 30 gün hizmet kazanarak isteğe bağlı sigortalı 

olabilmektedirler (Madde 50).  

- Kız çocukları “bakmakla yükümlü olunan kiĢi” statüsünden çıktıktan 

(evlenme, çalıĢmaya baĢlama) sonra bu durumları ortadan kalksa bile tekrar 

“bakmakla yükümlü olunan kiĢi” statüsünü kazanmaları mümkün değildi. 6111 

sayılı Kanun ile kız çocuklarının durum değiĢikliklerinin ortadan kalması halinde 

bu kiĢilerin tekrar “bakmakla yükümlü olunan kiĢi” sayılması hükmü getirilmiĢtir.  
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SEVĠNÇ, son olarak 6111 sayılı Kanun kapsamında sosyal güvenlik 

harcamalarının cinsiyete göre dağılımını aĢağıdaki tabloda özetlemiĢtir: 

Tablo:  4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalı KiĢiler 

Aylık/Gelir Türü Kadın Erkek Toplam 

ĠKMH 1.602 54.484 60.087 

ĠKMH-Ölüm 65.807 12.902 78.715 

Malullük 9.032 59.299 68.332 

YaĢlılık 810.864 3.370.719 4.181.586 

Ölüm 1.431.320 130.408 3.631.812 

Genel Toplam 2.318.625 3.631.812 59.50.513 

 

Tablo: 1479 ve 2926 Sayılı Kanunlara göre 4/b Bendi Kapsamındaki KiĢiler
30

 

Aylık/Gelir Türü Kadın Erkek Toplam 

Maluliyet 1.828 16.817 18.645 

Ölüm  827.304 74.127 904.284 

Sürekli ĠĢ Göremezlik 

Geliri 

- 38 38 

Sürekli ĠGG-Ölüm 180 94 274 

YaĢlı 204.362 1.334.835 1.530.200 

Genel Toplam 1.033.674 1.425.911 2.462.441 

 

 

 

 
  

                                                 
30

 1479 sayılı ve 2/9/1971 tarihli Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız ÇalıĢanlar Sosyal 

Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 sayılı ve 17/10/1983 tarihli Tarımda Kendi Adına ve 

Hesabına ÇalıĢanlar Sosyal Sigortalar Kanunu 
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Tablo:  4/c Bendi Kapsamındaki Sigortalı KiĢiler (Emekli) 

Aylık Türü Kadın Erkek Toplam 

Emekli (Dul) 270.869 9610 280.480 

Emekli (Kendisi) 365.353 894.897 1.260.268 

Emekli (Yetim) 204.135 34.005 238.141 

Vatani Hak Sahibi 13.265 14 13.279 

Vatani Kendisi 91 35.441 35.532 

 

Tablo: 4/c Bendi Kapsamındaki Sigortalı KiĢiler (malul) 

Aylık Türü Kadın Erkek Toplam 

Vazife Malulü (Dul) 12180 165 12.345 

Vazife Malulü 

(Kendisi) 

72 6746 6818 

Vazife Malulü (Yetim) 15.675 5.475 21.151 

Malul (Dul) 10.365 435 10.800 

Malul (Kendisi) 4.115 20.049 24.166 

Malul (Yetim) 9871 1322 11.193 

SEVĠNÇ‟in sunumu üzerine söz alan Mustafa ġAHĠN, bütçe 

harcamalarının ve önceliklerinin meri mevzuattaki öncelikler ve düzenlemelere 

göre Ģekillendiğini belirtmiĢ, payı yüzde 30‟a ulaĢan sosyal güvenlik 

harcamalarının da var olan sosyal güvenlik mevzuatına göre yapıldığını ifade 

etmiĢtir. Bu bağlamda, sosyal güvenlik mevzuatının TCDB yaklaĢımı içinde 

geliĢtirilmesi durumunda TCDB‟nin bütçeye yansımasının sağlanabileceğini 

belirtmiĢtir. ġAHĠN, sosyal güvenlik hakkının bireyi riskler karĢısında güvence 

altına alan ve bu anlamda özgür kılan bir hak olduğunu vurgulamıĢtır. Devamla, 

primsiz rejimlerden (sosyal yardımların ve sosyal hizmetlerin yer aldığı kalemler) 

kadınların daha fazla faydalandığını, primli rejimlerin ise erkekler lehine ciddi 

adaletsizlikler yarattığını kaydetmiĢtir.  

Devamla ġAHĠN, primsiz rejimin gelir ve ihtiyaç tespitine dayandığını, 

gelir ve ihtiyaç tespitinin de birey bazlı değil hane bazlı yapıldığını belirtmiĢ, ancak 

hane içinde değer eĢit paylaĢılmadığı için kadın ve kız çocuklarının yoksulluk 

yaĢayabildiğine dikkat çekmiĢtir. Alt Komisyon BaĢkanı Ġstanbul Milletvekili Alev 
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DEDEGĠL, dünyadaki gayrimenkullerin yüzde 95‟inin erkeklere ait olduğunu, 

hane olarak varlıklı olunması halinde bile sorunlar çıktığında erkeğin mülkiyet 

hakkını korurken kadınların yoksullaĢabildiğini ilave etmiĢtir.  

Banu Tuncay YILDIZ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü Ekonomik Statü Daire BaĢkanı  

YILDIZ, ilk olarak son yıllarda mevzuatta yapılan değiĢiklikleri özetlemiĢtir:  

- Anayasa‟nın 10‟uncu ve 90‟ıncı maddeleri 2004 yılında değiĢtirilmiĢ; 

10‟uncu maddesi 2010 yılında kadın-erkek eĢitliğinin güçlendirilmesine iliĢkin 

olarak yeniden değiĢtirilmiĢtir. 

- 1 Ocak 2002 tarihinde yeni Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girmiĢtir. 

Yeni Türk Medeni Kanunu ile kadın-erkek eĢitliğini gözeten, cinsiyete dayalı 

ayrımcılığı ortadan kaldıran, aile ve toplum içerisinde erkeklerle kadınları eĢit kılan 

ve kadın emeğini değerlendiren birçok düzenleme sivil toplum kuruluĢlarıyla iĢ 

birliği içerisinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

- 10 Haziran 2003 tarihinde yeni ĠĢ Kanunu yürürlüğe girmiĢtir. ĠĢ 

Kanunu‟yla iĢveren iĢçi iliĢkisinde cinsiyet dâhil hiçbir nedenle temel insan hakları 

bakımından ayrım yapılmayacağı ortaya konulmuĢtur. 

- 1 Haziran 2005 tarihinde yeni Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girerek 

kadına karĢı Ģiddet konusunda çağdaĢ düzenlemeler yapılmıĢtır. 

- 13 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediyeler 

Kanunu‟nda da kadına yönelik hizmet konusunda belediyelere önemli görevler 

verilmiĢtir. 

- 2005 yılında töre ve namus cinayetlerine iliĢkin olarak TBMM‟de bir 

AraĢtırma Komisyonu kurulmuĢtur. Komisyon tarafından hazırlanan raporu takiben 

de 2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi yayımlanmıĢtır. 

- Gelir Vergisi Kanunu‟nda 2007 yılında yapılan değiĢikliklerle kadınların 

ev içinde imal ettikleri ürünleri iĢ yeri açmaksızın kamu kurum ve kuruluĢlarınca 

geçici olarak belirlenen yerlerde satıĢa sunmaları halinde elde edilen gelir vergiden 

muaf tutulmuĢtur.  

- Ülkemizde kadınların insan haklarının korunması ve geliĢtirilmesi, 

erkeklerle birlikte eĢit hak, fırsat ve olanaklara ulaĢabilmeleri amacıyla Türkiye 

Büyük Millet Meclisi bünyesinde Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu, 24 Mart 

2009 tarihinde kurulmuĢ ve çalıĢmalarına baĢlamıĢtır.  

- 6111 sayılı Kanunla 2011 yılında kadınların ve gençlerin iĢ gücüne 

katılımı yönünde bir takım teĢvikler ve düzenlemeler sağlanmıĢtır. Eylül ayı 

verilerine göre de Kanundan yararlanan kadın sayısı 110.426‟dır. 

- 2004 yılında yürürlüğe giren “Personel Temininde EĢitlik Ġlkesine Uygun 

Hareket Edilmesi” konulu BaĢbakanlık Genelgesi ile kamu kurum ve 
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kuruluĢlarının personel alımında hizmet gerekleri dıĢında cinsiyet ayrımı 

yapılmaması gerektiği hükmü getirilmiĢtir.   

- 2010/14 sayılı “Kadın Ġstihdamının Artırılması ve Fırsat EĢitliğinin 

Sağlanması” konulu BaĢbakanlık Genelgesi 25 Mayıs 2010 tarihinde yürürlüğe 

girmiĢtir. Genelge kapsamında ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın 

koordinasyonunda, değiĢik bakanlıklardan müsteĢar ve genel müdür seviyesinde 

katılımıyla bir kurul oluĢturulmuĢtur. 

- Ġstanbul SözleĢmesi,
31

 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmıĢ ve 

Türkiye‟nin de aralarında bulunduğu 18 ülke tarafından imzalanmıĢtır.       24 

Kasım 2011 tarihinde çekincesiz olarak onaylanan SözleĢme 8 Mart 2012 tarihinde 

Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.  

- 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesine 

Dair Kanun, 8 Mart 2012 tarihinde Meclis‟te kabul edilmiĢ ve 20 Mart 2012 

tarihinde Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Kanunun 

uygulanmasına dair genelge 19 Nisan 2012 tarihinde yayımlanmıĢtır.  

Söz alan Mustafa ġAHĠN, 2010/14 sayılı Genelge‟de kurumların stratejik 

planlarını, performans programlarını ve faaliyet raporlarını kadın erkek eĢitliği 

yaklaĢımı ile hazırlamaları gerektiğini bildiren bir amir hüküm
32

 bulunduğunu 

belirtmiĢ, ancak kurumlarda bu yönde bir inisiyatif oluĢmadığını eklemiĢtir. 

Cevaben YILDIZ, Genelge‟nin uygulanmasına iliĢkin sıkıntılar olduğunu kabul 

etmiĢ, izlemenin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılması yönünde 

KSGM‟nin talepte bulunduğunu kaydetmiĢtir. YILDIZ, Genelge‟yle oluĢturulan 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı MüsteĢarı‟nın baĢkanlık ettiği Kadın 

Ġstihdamı Ulusal Ġzleme ve Koordinasyon Kurulu‟nda tüm bakanlıkların temsil 

edildiğini belirtmiĢ, Kurul‟un Ģimdiye kadar dört kere toplandığını, ancak üst 

düzeyde gerçekleĢmesi gereken katılımın daha alt düzeylerde gerçekleĢtiğini ve 

Kurul‟un Ģimdiye kadar herhangi bir rapor sunmadığını bildirmiĢtir.  

YILDIZ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‟nın diğer kurumlarla yaptığı 

iĢ birliklerine ve imzaladığı protokollere değinmiĢtir. Bu kapsamda, kadına yönelik 

Ģiddetin engellenmesi, kadın istihdamının artırılmasına yönelik, kadınların 

finansmana eriĢmesinin kolaylaĢmasına yönelik olarak pek çok kamu kurum ve 

kuruluĢu ile iĢ birliğine gidildiğini ifade etmiĢtir. YILDIZ bu kurumları Ģöyle 

sıralamıĢtır: ĠçiĢleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik 

                                                 
31

 Kadınlara Yönelik ġiddet Ve Aile Ġçi ġiddetin Önlenmesi Ve Bunlarla Mücadeleye 

ĠliĢkin Avrupa Konseyi SözleĢmesi 
32

 2010/14 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi. “Kamu kurum ve kuruluĢları ve yerel yönetimler 

hazırlayacakları stratejik plan, performans programları ve faaliyet raporlarına kadın-erkek 

eĢitliği yaklaĢımını dâhil edecekler, bu metinlerde istatistiksel veriler ile bilimsel 

araĢtırmalar ve bunlar için kullanılacak ödeneklere yer verilecektir.” 
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Bakanlığı, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Bilim, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı, Adalet 

Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği. 

YILDIZ, Bakanlığın düzenlediği eğitim faaliyetlerine değinmiĢ, yerel 

medya temsilcilerine, yurt dıĢında yaĢayan Türk kadınlarına, kamu görevlilerine ve 

üniversite öğrencilerine yönelik eğitimler düzenlendiğini kaydetmiĢtir. Devamla, 

YILDIZ, uluslararası kurumlarla birlikte tamamlanan veya halen devam etmekte 

olan cinsiyet eĢitliğine yönelik projelerden bahsetmiĢtir.  

YILDIZ, son olarak KSGM‟nin bütçesine değinmiĢ, 6284 sayılı Kanunun 

uygulanması için 2013 yılı bütçesinde 136.083.000 TL bütçe ödeneği ayrıldığını ve 

bu meblağın kadına yönelik Ģiddete iliĢkin bugüne kadar tahsis en yüksek tutar 

olduğunu ifade etmiĢtir. Mustafa ġAHĠN, bunun TCDB perspektifinden çok 

değerli olduğunu ifade etmiĢ, bu bütçe ödeneğinin bir performans programı ve 

hedeflerle birlikte parlamentoya sunulması halinde kadına yönelik Ģiddete iliĢkin 

tahsis edilen bu ödeneğe TCDB perspektifi kazandırılacağı ve bütçede öngörülen 

bu ödeneğin somut çıktılarının ölçülebileceğini ifade etmiĢtir. Devamla YILDIZ, 

kadına yönelik Ģiddetle mücadele konusunda önem arz eden sığınma evlerine 

değinmiĢ ve bunlara iliĢkin verileri paylaĢmıĢtır.  

Tablo:  Yıllara göre Sığınmaevi Sayıları ve Kapasiteleri 

 1992 2002 2012 

Sayı 4 8 108 

Kapasite 100 170 2.502 

 

Tablo: Türkiye Geneli Sığınmaevi Sayıları ve Kapasiteleri 

 

ġebnem AvĢar KURNAZ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal 

Yardımlar Genel Müdürlüğü AraĢtırma, GeliĢtirme ve Tanıtım Daire BaĢkan 

Vekili  

KURNAZ, 2012 yılı Bütçesi‟nde sosyal harcamalara 18 milyar lira kaynak 

aktarıldığını, bu miktarın 12 milyar liralık kısmının sosyal yardımlar ve 6 milyar 

liralık kısmının sosyal hizmetler için harcandığını ve sosyal harcamaların gayri safi 

 SAYI KAPASĠTE 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 76 1.827 

Yerel Yönetimler 30 645 

STK‟lar 2 30 

TOPLAM 108 2.502 
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milli hasılanın yüzde 1.42‟sine karĢılık geldiğini dile getirmiĢtir. KURNAZ, OECD 

ülkeleri ile karĢılaĢtırıldığında, OECD ülkelerinde ortalama olarak gayri safi milli 

hasılanın yüzde 2.15‟inin sosyal harcamalara ayrıldığını, Türkiye‟nin ortalamanın 

altında kaldığını ifade etmiĢtir.  

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü‟nün sosyal yardım programları ve 

proje destekleri aracılığıyla yoksullukla mücadele etmeye çalıĢtığını ifade eden 

KURNAZ, yıllardır düĢük düzeyde seyreden kadınların proje desteklerinden 

faydalanma oranını artırmak için çalıĢmalar yaptıklarını ifade etmiĢtir. Yanı sıra, 

Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı (TOKĠ) ile yürütülen sosyal konut projesi 

kapsamında TOKĠ konutlarının alımında kadınların konut edinmeleri hususunda 

Ģartların kolaylaĢtırıldığını, eĢi vefat etmiĢ çocuklu kadınlar veya ebeveynlerinden 

birini kaybetmiĢ kadınlar için yaĢ Ģartının 30‟dan 25‟e çekildiğini ifade etmiĢtir.  

Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle 

Boğaziçi Üniversitesi ile iĢ birliği içerisinde “EĢi Vefat EtmiĢ Kadınlar için Bir 

Nakit Sosyal Yardım Programı GeliĢtirilmesine Yönelik AraĢtırma Projesi”nin 

yürütüldüğünü kaydeden KURNAZ, proje çıktıları doğrultusunda eşi vefat etmiş 

kadınlara düzenli nakdi yardım yapılmaya baĢlandığını ifade etmiĢtir. 2012 yılı 

itibariyle baĢlatılan program ile yoksul durumda olduğu tespit edilen eĢi vefat etmiĢ 

kadınlara aylık 250 TL nakdi ödeme yapılmaya baĢlandığını ve yardım miktarının 

2012 Ocak-Ekim döneminde 224.345 eĢi vefat etmiĢ kadın için toplamda 259,8 

milyon liraya ulaĢtığını ifade etmiĢtir. Konuya iliĢkin olarak Ağrı Milletvekili 

Mehmet Kerim YILDIZ, resmi nikah yapmamıĢ ama eĢini kaybetmiĢ kadınlarla 

ilgili olarak bir çalıĢma olup olmadığını sormuĢ, cevaben KURNAZ, mirastan 

faydalanmak için mahkemeye baĢvurmuĢ ve mahkeme kararı almıĢ kadınların 

yardım kapsamı içine alındığını, ancak onun dıĢında nikahsız kadınların kapsam 

dıĢında olduğunu kaydetmiĢtir. Ahmet ÇOBAN ise nikahsız kadınların kapsam 

dıĢında olmasına rağmen çocuklarıyla beraber baĢka sosyal yardımlardan 

faydalandırıldığını kaydetmiĢtir. Ağrı Milletvekili Mehmet Kerim YILDIZ, 

nikahsız olmasına rağmen çocuğu bulunan kadınların da kapsam içine 

alınabileceğini, bunun objektif ve suiistimali engelleyecek bir kriter olduğunu dile 

getirmiĢtir.  

Ayrıca KURNAZ, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ve maddi 

imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının 

okula devam etmeleri Ģartıyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapıldığını belirtmiĢ, kız 

çocuklarına yapılan yardım miktarının erkek çocuklardan fazla olduğunun altını 

çizmiĢtir. “ġartlı Eğitim Yardımı”nın çıktılarını ölçmek için Gazi Üniversitesi ile 

proje yürüttüklerini belirten KURNAZ, kız çocuklarına fazladan sağlanan yardımın 

kız çocuklarının erkek çocuklarına göre okula devam etmesinde daha fazla artıĢa 

neden olduğunu ifade etmiĢtir. Eğitim yardımından faydalanamayan ailelerde kız 
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çocuklarının liseye devam edemediğinin ancak yardım alan hanelerde kız 

çocuklarının liseye devam etmesinde yardımın olumlu etkisinin gözlemlendiğini 

eklemiĢtir. Söz konusu projenin çıktılarını KURNAZ aĢağıdaki Ģekilde 

özetlemiĢtir: 

- Sistemde düzenli olarak eğitim yardımı alan çocuklar (deney grubu) ile 

sisteme baĢvuru yapmıĢ ancak hak sahibi olamamıĢ hanelerin çocuklarının (kontrol 

grubu) okul baĢarı durumları, devamsızlık durumları, liseye devam durumları 

gibi bilgileri yerleĢim yeri (kır/kent), ailenin eğitim durumu ve cinsiyet gibi 

temel değiĢkenler üzerinden M.E.B. bünyesindeki e-okul veri tabanından 

alınmıĢtır. Toplamda 196.409 çocuğun verisi üzerinden yapılan analize göre 

yardım alanlarda (deney grubunda), yardım almayanlara (kontrol grubuna) göre, 

 Devamsız gün sayısının azaldığı (iki grup arasındaki fark neredeyse 2 

kat), kırsal kesimlerde devamsızlığın azalma oranının daha yüksek olduğu,  

 Kız çocuklarında erkeklere göre devamsızlığın 2 kat daha fazla 

azaldığı, 

 2009-2010 eğitim-öğretim yılı için liseye devam oranlarının erkek 

çocuklarında %79.4, kız çocuklarında ise %79.36‟ya ulaĢtığı, yardım 

almayanlarda ise erkek çocuklarında liseye devam oranlarının %57.19, kız 

çocuklarında %50.08‟de kaldığı, 

 Ġstanbul ve Batı Anadolu Bölgeleri‟nde liseye devam oranı %70‟ler 

civarında iken Karadeniz Bölgesi‟nde bu oranın %90‟lara ulaĢtığı görülmektedir. 

KURNAZ, sosyal yardımlar ve istihdam arasındaki iliĢkiyi anlatmıĢ, sosyal 

yardım alan kiĢilerin aynı zamanda ĠġKUR‟a kayıtlarının yapıldığını kaydetmiĢtir. 

Bu uygulama ile kiĢilerin sosyal yardıma bağımlı kalmamaları, iĢ bulmak için 

cesaretlendirilmelerinin amaçlandığını eklemiĢtir. Sosyal yardım alan 366.289 

kadından 17.775‟inin iĢ baĢvurusuna yönlendirildiğini ve sadece 2.764 ünün iĢe 

yerleĢtiğini kaydeden KURNAZ, meslek kurslarına yönlendirilen 13.039 kadından 

da sadece 3.362 kadının kurslara gittiğinin tespit edildiğini ifade etmiĢtir. 

KURNAZ, bu veriler ıĢığında kadınların kursa yerleĢmesinde ve iĢe girmesindeki 

baĢarısız rakamların öncelikli sorun alanı olarak ortaya çıktığını vurgulamıĢtır.  

Sosyal yardımların kaydını ve takibini tutabilmek için TÜBĠTAK‟la 

birlikte yürütülen “BütünleĢik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi”nin çok faydalı 

olduğunu, bu sayede sosyal yardımlara iliĢkin kurumlar arası ortak veri tabanı 

kurulduğunu belirten KURNAZ, bu veri tabanının çıktılarına göre yardım alan 

yurttaĢların yüzde 70‟inin kadın olduğunu belirtmiĢtir. 
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Tablo: Yardım Alan KiĢilerin Cinsiyete göre Dağılımı 

Hak Sahibi ve Fayda Sahibi Sayısı 

Gruplama Hak Sahibi 

Sayısı 

Hak Sahibi 

(%) 

Fayda Sahibi Sayısı 

Erkek 857.906 30,83 694.634 

Kadın 1.924.806 69,17 3.539.624 

Toplam 2.782.712 100 4.234.258 

KURNAZ, sistem sayesinde kiĢinin baĢka kurumlardan yardım alıp 

almadığının, iĢsizlik ödeneğinden faydalanıp faydalanmadığının görüldüğünün, 

kayıtlı olan mal varlığının, aracının, tarlasının, tapusunun, tespit edildiğinin ve bu 

veriler ıĢığında yardım kararının verildiğini belirtmiĢtir.  

Sunumun ardından söz alan Mustafa ġAHĠN, erkeğin çalıĢmasını mümkün 

kılanın kadının evdeki karĢılıksız emek olduğunu belirtmiĢ, kadının evde 

karĢılıksız emek sarf etmesi ile erkeğin istihdama katılabildiği ve aktif sigortalı 

statüsünü kazandığını vurgulamıĢtır. ġAHĠN, evde karĢılıksız emek sarf ederek 

refah sağlayan kadının bakmakla yükümlü olunan kiĢi statüsünde olmasının 

adaletsiz olduğunu, sosyal güvenlik sisteminin erkek ve aktif sigortalılar üzerinden 

kurgulandığını, bunun neticesinde boĢanma durumlarında kadının hane içi 

karĢılıksız emeğinin sistem tarafından tanınmadığını dile getirmiĢtir. Bu bağlamda, 

son olarak sigorta sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamıĢtır.  

1.6. YEDĠNCĠ TOPLANTI (18/12/2012) 

Dr. M. Ġlker HAKTANKAÇMAZ, ĠçiĢleri Bakanlığı, Mahalli Ġdareler 

Genel Müdürlüğü, DıĢ ĠliĢkiler ve Projeler Daire BaĢkanı 

HAKTANKAÇMAZ, ilk olarak mahalli idarelerde bütçe hazırlama 

sürecine değinmiĢtir. Mahallî idarelerde bütçe sürecinin bütçe çağrısıyla 

baĢladığını, mayıs-haziran aylarında birimlerin kendi bütçelerini, gider kalemlerini 

ve buna iliĢkin belgelerini bütçe komisyonuna sunmasıyla devam ettiğini ve yıl 

tamamlanmadan önce bütçenin; mahallî idarelerde, özel idareyse özel idare il genel 

meclisinde, belediyeyse belediye meclisinde kabulüyle kesinleĢtiğini kaydetmiĢtir.  

Devamla, HAKTANKAÇMAZ mahalli idarelerin bütçe sürecine iliĢkin 

yürütülen çalıĢma ve projelerden bahsetmiĢtir. Bütçe belgelerinin anlaĢılması zor 

metinler olduğunu, bu nedenle yurttaĢların anlayabileceği Ģekilde bütçeye iliĢkin 

basitleĢtirilmiĢ bir kitapçık hazırladıklarını dile getirmiĢtir. HAKTANKAÇMAZ, 

bu çerçevede, Avrupa Birliği‟nin katkısıyla “Yerel Düzeyde Katılımcı YönetiĢimin 

GeliĢtirilmesi Projesi‟ni” yürüttüklerini, Proje‟yle yurttaĢların bütçeleme sürecine 
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katılımının amaçlandığı, bu kapsamda belediye meclis ve kent konseyi üyelerine 

eğitimler verildiğini ve hazırlanan kitapçığın geliĢtirildiğini belirtmiĢtir.  

Toplumsal cinsiyet perspektifinin mahalli idarelerin bütçelerine dâhil 

edilmesinin bir bilinç sorunu olduğuna dikkat çeken HAKTANKAÇMAZ, mevzuat 

anlamında bir eksik olmamasına rağmen belediyelerin halihazırda bütçelerini yaparken 

toplumsal cinsiyeti dikkate almadıklarını bildirmiĢtir. Bu bağlamda, gerek “Yerel 

Düzeyde Katılımcı YönetiĢimin GeliĢtirilmesi Projesi” gerekse 10 pilot belediyede 

yürütülen “Kadın Dostu Kentler Projesi” ile bütçeleme süreçlerine toplumsal cinsiyetin 

dâhil edilmesi ve bu anlamda bilinç yaratılması için çabaladıklarını iletmiĢtir. Son 

olarak, HAKTANKAÇMAZ, TCDB konusunda mahalli idareler açısından mevzuat 

anlamında herhangi bir kısıt veya değiĢtirilmesi gereken bir husus olmadığını, ancak 

konunun uygulamaya geçirilebilmesi için bilinçlendirme yönünde projeler 

yürüttüklerini ifade etmiĢtir. Alt Komisyon BaĢkanı Ġstanbul Milletvekili Alev 

DEDEGĠL, TCDB konusu ile neden dıĢ iliĢkiler biriminin ilgilendiğini sormuĢ, 

cevaben HAKTANKAÇMAZ, kadın hakları ile ilgili konuların ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın 

gündemine projeler vesilesiyle girdiğini, projelerin yürütülmesinin de dıĢ iliĢkiler 

birimine verildiğini, dolayısıyla dıĢ iliĢkiler biriminin toplumsal cinsiyet konularıyla 

ilgilenmeye baĢladığını kaydetmiĢtir.  

Alt Komisyon BaĢkanı Ġstanbul Milletvekili Alev DEDEGĠL, toplumsal 

cinsiyete duyarlı bütçeleme bakıĢ açısının, bütçe hazırlanıĢ, uygulama veya 

sonunda değerlendirme süreçlerinde etkili olup olmadığının Komisyon‟un asıl ilgi 

alanı olduğunu, yoksa, kamu kurumlarının ciddi bir farkındalıkla kadının 

güçlendirilmesi, eĢitliği ve ayrımcılıkla mücadele konusunda faaliyetlerinin 

bulunduğunun bilindiğini vurgulamıĢtır. 

Söz alan Ġstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL, Alt Komisyon 

toplantılarına katılan kamu kurumu temsilcilerinin konuya iliĢkin sadece kadınlara 

yönelik yapılan harcamalardan bahsettiklerini ifade etmiĢ, bu durumun kurumlarda 

TCDB perspektifinin hiç geliĢmediğinin göstergesi olduğunu dile getirmiĢtir. 

Devamla TUNCEL, ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın yerel yönetimleri, bütçelerini toplumsal 

cinsiyete göre düzenleyip düzenlemediği hususunda sorgulamasının yerel 

yönetimler düzeyinde konuya iliĢkin duyarlılık yaratacağını eklemiĢtir. Ayrıca 

TUNCEL, kadınların engelliler ve yoksullar gibi dezavantajlı gruplar arasında 

sayılmasını eleĢtiri konusu yapmıĢ, KEFEK‟in bu konuda bir Ģeyler yapabileceğini 

belirtmiĢtir. Alt Komisyon BaĢkanı Ġstanbul Milletvekili Alev DEDEGĠL, 

kadınların dezavantajlı kategorisinden çıkarılması yönünde ilerlemeler 

kaydedildiğini, KEFEK‟in bakanlarla tek tek toplantı yaptığını bu toplantılara 

katılan bakanların TCDB konusunda bilgilendirilebileceğini ve böylelikle 

bakanlıklar düzeyinde de farkındalık oluĢturulacağını ifade etmiĢtir.  



 

55 

 

Ġstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL, bütçenin hazırlanma sürecinde 

TCDB perspektifinin dâhil edilmesi ile kadınların dezavantajlı bir grup olmaktan 

kendiliğinden çıkacağını vurgulamıĢ, bütçenin kalemlerine kaynak tahsis edilirken 

bu kaynaktan kadın ve erkeklerin nasıl faydalanacaklarının en baĢta öngörülmesi 

gerektiğini bildirmiĢtir. Söz alan Ġzmir Milletvekili Hülya GÜVEN, Ģehirlerin 

kadınlar için daha yaĢanılabilir olması gerektiğini, bunu yapmak için ek bir bütçeye 

ihtiyaç olduğunu dile getirmiĢ ve böyle bir ek bütçenin düĢünülüp düĢünülmediğini 

sormuĢtur. HAKTANKAÇMAZ cevaben, mahalli idarelerin bütçesinin yarısına 

yakınının merkezden geldiğini, yerel idarelerin bu bütçeyi nasıl harcayacaklarına 

kendisinin karar verdiğini, ek ya da Ģartlı bütçe gibi bir uygulamanın olmadığını 

ifade etmiĢtir.   

Meral BURSLAN, Ankara BüyükĢehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal 

ĠĢler Dairesi Müdürü, Emel ANAR, Ankara BüyükĢehir Belediyesi Kültür ve 

Sosyal ĠĢler Dairesi Kadın Sığınmaevleri Koordinatörü, Kiramen ÖNCEL, 

Ankara BüyükĢehir Belediyesi Meslek Edindirme ġube Müdürü 

Ankara BüyükĢehir Belediyesi‟ni temsilen katılan BURSLAN, ANAR ve 

ÖNCEL;  üç temel alanda özel olarak kadınlara yönelik hizmet sunulduğunu ifade 

etmiĢler ve bunları aĢağıdaki Ģekilde özetlemiĢlerdir:   

- Hanım Lokalleri: Hanım lokalleri Ankara‟da 18 noktada, 18 binada 

hizmet vermektedir. Bu lokallerde, sağlık hizmetleri, aile içi iletiĢim, çocuk bakımı 

gibi konularda eğitim hizmetleri verilmekte, spor faaliyeti imkânları, çocuk bakım 

odaları bulunmaktadır. 18 hanım lokaliyle ilgili 2012 yılında Ankara BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı bütçesinden ayrılan rakam 10 milyon 371 bin 764 lira olup 

59.299 kadın bu lokallerden faydalanmıĢtır.  

- Kadın Sığınma Evleri: Ankara‟da 24 yataklı bir kadın sığınma evi 

bulunmaktadır. 2012 yılı itibarıyla 95 kadın ve 75 çocuk buradan faydalanmıĢtır. 

Barınma hizmetinin yanında eğitim, psikolojik ve hukuki danıĢmanlık hizmetleri 

sağlanmaktadır. Burada kalan kadınların iĢe yerleĢtirilmeleri için çaba gösterilmektedir. 

Sığınma evinde kalan vasıfsız kadınlar, ĠġKUR ve Halk Eğitim destekli kurslara 3-4 

aylık dönemler için gönderilmekte, bu sayede kabiliyetleri doğrultusunda meslek 

edinmelerine çalıĢılmaktadır. Bu sığınma evine ek olarak ilçe belediyelerinin 

kendilerinin de açtıkları sığınma evleri ihtiyaç duyan kadınlara hizmet vermektedir.  

- Belediye Meslek Edindirme Kursları (BELMEK): Ankara‟nın değiĢik 

semtlerinde 160 kurs bulunmaktadır. Kurslar, kadınlara meslek edindirmeyi 

hedeflemektedir. 2012 yılı belediye bütçesinde BELMEK‟lere 9 milyon 800 bin 

lira tahsis edilmiĢtir. 31 branĢta eğitim veren BELMEK‟lerde 31 Aralık 2012 tarihi 

itibarıyla 210 bin kadın eğitimlerini tamamlamıĢtır. Hâlen de 160 BELMEK 

merkezinde 15 bin kursiyer ve 439 usta öğretici bulunmaktadır. Ancak kursları 

tamamlayan kadınların istihdam durumları hakkında veri bulunmamaktadır.  
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Konuyla ilgili olarak söz alan Ġstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL, 

Belediye‟nin yaptığı çalıĢmaların önemli olduğunu ama esas olanın belediye 

bütçesi hazırlanırken toplumsal cinsiyete duyarlı bir perspektiften bakılması 

olduğunun altını çizmiĢtir.  

Ardından, sunumlara iliĢkin Alt Komisyon uzmanları katkılarını 

sunmuĢlardır. Mahallî idarelerin de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu‟na tabi olduğunu hatırlatan Mustafa ġAHĠN, mahallî idarelerin görev, 

yetki, sorumluluk ve hizmet yürütümü itibarıyla kadınlar ve toplumsal cinsiyet 

iliĢkileri üzerindeki etkilerinin merkezî yönetime göre daha fazla olduğunun ve 

belediyelerin çok geniĢ yelpaze içindeki hizmetlerinin kadınların refahı üzerinde 

çok ciddi etkileri olduğunun altını çizmiĢtir. Meslek edindirme kursları ve sığınma 

evlerinin önemli çalıĢmalar olduğunu belirten ġAHĠN, belediyelerin iskan, çevre 

düzenlemesi gibi diğer hizmet kalemlerinde de toplumsal cinsiyet eĢitliğini 

gözetmeleri gerektiğini ve sunulan tüm hizmetlerin bu perspektiften de 

değerlendirilmesi ve bütçelendirilmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. Devamla, 

hizmetlerin TCDB perspektifiyle değerlendirilmesi gerektiği gibi kadın örgütleri ve 

kadınların karar alma süreçlerine müzakere yoluyla katılmasının da önemli 

olduğunu ve kadınların yönetime katılımlarının da TCDB perspektifinin bir parçası 

olduğunu bildirmiĢtir. Son olarak, kadınların yerel düzeyde siyasi temsilinin ulusal 

düzeydeki temsilinin altında kaldığını, ancak hizmet, harcama, gelir öncelikleri, 

yönetime katılım ve temsiliyet sorununun cinsiyete duyarlı bütçe tartıĢmalarında 

yerel yönetimler ölçeğinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar olduğunu 

eklemiĢtir.  

Ardından Nurgül AKSOY, sığınma evi ve meslek edindirme kurslarının 

pratik toplumsal cinsiyet ihtiyaçlarına yönelik olduğunu, ancak kadının toplumdaki 

ikincil konumunu iyileĢtirmek için gerekli olan stratejik toplumsal cinsiyet 

ihtiyaçlarını gidermeye yönelik nelerin yapılabileceğinin araĢtırılması gerektiğini 

ifade etmiĢtir. Ġkincil olarak BELMEK vasıtasıyla ayrılan kaynağın kadınlar 

üzerindeki etkisinin ölçülmesi gerektiğini, bu harcamaların etkilerinin 

görülebilmesi için cinsiyet temelli verilere ihtiyaç olduğunu belirtmiĢtir.  

Devamla, söz alan Pınar ÖZEL, “Merkezî Bütçenin İzlenmesinin Aktif 

Yurttaşlık İle Güçlendirilmesi Projesi
33

 kapsamında hazırlanan “Yerelde Cinsiyete 

Duyarlı Bütçeleme Kılavuzu”nda yer alan verilere göre, projenin pilot 

                                                 
33

 BirleĢmiĢ Milletler Demokrasi Fonu‟nun (UNDEF) TESEV ile birlikte yürüttüğü proje 

ile temel olarak, yerel sosyal hizmet kuruluĢlarının bulundukları yerdeki bütçe yapım 

sürecini etkileme kabiliyetlerinin geliĢtirilmesi yoluyla dezavantajlı kesimlerin haklarının 

yeterince temsil edilmesini sağlamak hedeflenmiĢtir. Bu kapsamda iki rehber hazırlanmıĢ 

olup bunlardan ikincisi, kadınları özel bir kategori olarak ele alan “Yerelde Cinsiyete 

Duyarlı Bütçeleme Kılavuzu”dur. 
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belediyelerinden biri olan Bursa BüyükĢehir Belediyesi‟nin, stratejik planı 

kapsamında hazırladığı 2011 Yılı Performans Programı incelendiğinde belediye 

bütçesinden doğrudan ve dolaylı olarak cinsiyetle ilgili hedefleri ayrılan kaynağın 

toplam bütçenin yalnızca % 0.562 sini oluĢturduğunu ifade etmiĢtir. Bu çarpıcı 

örnekten hareketle, belediyelerin kadınlara yönelik önemli ve yararlı hizmetleri 

olmakla birlikte, yaptıkları bütçeyi toplumsal cinsiyete duyarlı bakıĢ açısıyla 

değerlendirmelerinin önemini vurgulamıĢtır.    

1.7. SEKĠZĠNCĠ TOPLANTI (8/1/2013)  

Dr. Duygu DALGIÇ UYAR, Türkiye Belediyeler Birliği, DıĢ ĠliĢkiler 

Müdürlüğü, Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Uzmanı 

Türkiye Belediyeler Birliği‟nin 2007‟den itibaren toplumsal cinsiyet 

eĢitliği konusunda çalıĢmalar yürüttüğünü belirten UYAR, bu çalıĢmaların üç ana 

baĢlıkta yürütüldüğünü ifade etmiĢtir: kadın sığınma evleri, kadın yerel 

politikacıları destekleme ve belediye hizmetlerinde cinsiyete duyarlı yaklaĢım. 

UYAR, bu üç temel alanda yapılan çalıĢmaları aĢağıdaki Ģekilde özetlemiĢtir: 

- Kadın sığınma evlerine iliĢkin olarak, 2010 ve 2011 yıllarında iki çalıĢtay 

düzenlenmiĢtir. ÇalıĢtayların maksadı, mevcut iyi uygulamaların, karĢılaĢılan 

zorlukların, çözüm yollarının, bilgi ve deneyimlerin paylaĢımıdır.  

- Belediye meclislerinde kadın oranı yüzde 4.54‟tür. 24 kadın belediye 

baĢkanı bulunmakta ve bu binde 88 gibi çok düĢük bir orana karĢılık gelmektedir. 

Kadın adayları desteklemek için 2010 yılında iletiĢim ve liderlik konularında 

eğitim programı yapılmıĢtır. Ayrıca, 2012 yılında Türkiye‟nin dört bir yanından 

gelen 420 kadın seçilmiĢin katılımıyla Kadın Yerel Politikacılar Platformu 

toplantısı yapılmıĢ, bu toplantıda yapılan anket çalıĢması neticesinde katılımcıların 

en çok eĢitlik birimleri ve eĢitlik komisyonları hususlarında desteğe ihtiyaç 

duyduğu görülmüĢtür. Bu sebeple, 24-25 Aralık 2012 tarihlerinde nüfusu 50 binin 

üzerindeki yerlerin kadın belediye meclis üyeleri ve kadın belediye baĢkanlarının 

katılımıyla belediyelerdeki kadın eĢitlik birimleri ve belediye meclislerindeki 

kadın-erkek eĢitliği komisyonlarının çalıĢmalarıyla ilgili olarak iki günlük bir 

seminer yapılmıĢtır.  

- Belediye hizmetlerinde cinsiyete duyarlı yaklaĢım çalıĢmaları 

kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği, Ġsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler 

Birliği ile iĢ birliği içindedir. Ġsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği‟nin 3R
34

 

adını verdiği (temsil, kaynaklar ve gerçek hayat) modelinin hayata geçmesi için, 

2013 yılında rehberler hazırlanması ve seri eğitim toplantılarının düzenlenmesi 

planlanmaktadır.  

                                                 
34

 3R, representation (temsil), resources (kaynaklar) ve realia (gerçek) kelimelerini temsil eder.  

http://www.europrofem.org/contri/2_11_sv/sv-gend/mainstreaming.pdf 

http://www.europrofem.org/contri/2_11_sv/sv-gend/mainstreaming.pdf
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- Türkiye Belediyeler Birliği; UNDP tarafından yürütülen, Sabancı 

Vakfı‟nın donör kuruluĢ olduğu BM Kadınların Ġnsan Haklarının GeliĢtirilmesi 

Ortak Programı‟nın da yürütücüleri arasında yer almaktadır. Söz konusu projenin 

üç birleĢeninden biri yerel kapasitenin güçlendirilmesidir. Bu birleĢen çerçevesinde 

10 pilot il seçilmiĢtir: Aydın, Çanakkale, Edirne, Erzincan, EskiĢehir, 

KahramanmaraĢ, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli ve Ordu. Bu 10 ilde hem il özel 

idareleri hem de belediyeler düzeyinde cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda 

eğitimler yapılması, farkındalık yaratılması, rehberler yayımlanması planlanmakta 

ve 2015 yılında bu pilot illerde yerel yönetim bütçelerinin toplumsal cinsiyet 

eĢitliğine uygun hâle getirilmesi öngörülmektedir.  

- 2014 Mahalli Ġdareler Seçimleri sonrasında hazırlanılacak olan stratejik 

planlar ve bütçelerde toplumsal cinsiyet duyarlı yaklaĢımın olabilmesi için, 2013 

yılında Hacettepe Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Maliye 

Bölümü‟yle birlikte bölgesel düzeyde farkındalık toplantıları ve eğitimler 

yapılması ile rehberler hazırlanması planlanmaktadır. Bu programlarda da 3R 

Metodu‟nun belediyelerince daha aktif olarak kullanımının sağlanması amacıyla 

eğitim programlarının yapılması tasarlanmaktadır.  

UYAR‟ın sunumunun ardından söz alan Ġstanbul Milletvekili Sebahat 

TUNCEL, Türkiye Belediyeler Birliği‟nin TCDB konusunda eğitim ve 

bilinçlendirme çabalarının olmasına rağmen; yerel ve merkezi düzeyde bütçe 

yapımında toplumsal cinsiyet perspektifinin benimsenmesi için esas olanın siyasi 

irade olduğunu dile getirmiĢtir. TUNCEL devamla, yerel düzeyde eĢitlik 

komisyonlarının iĢlevine ve sığınma evlerine iliĢkin ülke genelini kapsayan 

istatistiki verilerin bulunup bulunmadığını sormuĢtur. Ġzmir Milletvekili Hülya 

GÜVEN, sığınma evi açmanın ciddi bir bütçe ve eğitim gerektirdiğini, sığınma 

evlerinin sadece sorun yaĢayan kadınların kalabilecekleri bir yer olmadığını, 

buralarda kadınların her türlü sorunu ile ilgilenilmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. Alt 

Komisyon BaĢkanı Ġstanbul Milletvekili Alev DEDEGĠL, 6284 sayılı Ailenin 

Korunması ve Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesine dair Kanunla kurulan ġiddet 

Önleme ve Ġzleme Merkezleri‟nin Türkiye Belediyeler Birliği‟nin sığınma evlerine 

iliĢkin çalıĢmalarına katkı sağlayıp sağlamadığını sormuĢtur.   

UYAR cevaben, öncelikle toplumsal cinsiyet eĢitliğinin ana 

akımlaĢtırılması ve bütün politikalarda bunun benimsenmesini öngördüklerinin 

altını çizmiĢtir. Ayrıca, sığınma evlerini önemsediklerini, sığınma evi kurmak 

isteyen ancak deneyimi olmayan belediyelere KSGM ile beraber yol 

gösterdiklerini, sığınma evlerinin devamlılığının ve sürdürülebilirliğinin çok 

önemli olduğunu kaydetmiĢtir. Devamla, cinsiyete göre verilerin 

ayrıĢtırılmamasından dolayı yerel düzeyde bütçelemede TCDB perspektifinin 

entegre edilmesinin zorlaĢtığını eklemiĢtir. EĢitlik komisyonlarının iĢlevine iliĢkin 
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olarak, bazı belediyelerde sembolik seviyede kalsa da Bursa, Gaziantep, Ġzmir ve 

Antalya‟da eĢitlik komisyonlarının etkin olduğunu, bu etkinliğin temini için 

belediye baĢkanı, meclis üyeleri ve birimler düzeyinde bir duyarlılığa ihtiyaç 

olduğunu ifade etmiĢtir. Katkıda bulunan Türkiye Belediyeler Birliği temsilcisi 

Avukat Yasemin SEZGĠN, belediyelerdeki eĢitlik birimlerine değinmiĢ, bu 

birimlerin kanunda öngörülmediğini, dolayısıyla personel ve bütçeye sahip 

olmadığını, ancak belediyelerin inisiyatifi ile kurulabileceğini bildirmiĢtir. Aynı 

Ģekilde, Belediye Kanunu‟na göre kadın erkek eĢitliği komisyonlarının kurulması 

zorunlu komisyonlar arasında yer almadığını belirtmiĢ, kadın erkek eĢitliği 

komisyonlarının kurulmasının kanuni bir zorunluluk haline getirilmesinin 

komisyonun etkin çalıĢabilmesi için Ģart olduğunu dile getirmiĢtir. Alt Komisyon 

BaĢkanı Ġstanbul Milletvekili Alev DEDEGĠL, belediyelerin eĢitlik uzmanı 

istihdam edip edemediğini sormuĢ, SEZGĠN mevzuatta böyle bir kadro 

tanımlanmadığı için bunun mümkün olmadığını, ancak belediye baĢkanının 

inisiyatifi ile danıĢman atanabileceğini ifade etmiĢtir.  

Devamında söz alan Mustafa ġAHĠN, yerel yönetimlerin çok fazla 

mevzuata tabi olduğunu, mevzuatın cinsiyete duyarlı hale getirilmesinin bütçe 

üzerinde olumlu etki yapacağına, ancak mevzuat değiĢikliğiyle yerel yönetimlerin 

özerkliğinin sağlanması dengesinin iyi kurulmasına dikkat edilmesi gerektiğine 

iĢaret etmiĢtir. TaĢkın BABAOĞLAN, belediyelerin 2011 yılı itibariyle 

bütçelerinin sadece yüzde 1,2‟sini sosyal güvenlik ve yardım harcamalarına 

ayırdığını belirtmiĢ, baĢka ülkelere bakıldığında bu tür harcamaların önemli bir 

kısmının mahalli idareler üzerinden yapıldığını ifade etmiĢtir. Devamla, merkezi 

idare ile mahalli idareler arasında görev ve sorumluluk dağılımının net 

yapılamadığını, buna bağlı olarak ölçek ve modelin doğru tanımlanamadığını 

belirtmiĢ, bunun neticesinde mahalli idare birimlerinin ciddi kapasite sorunu 

yaĢadığını kaydetmiĢtir. Bu bağlamda BABAOĞLAN, kamu hizmetlerinin 

fonksiyonel ve kurumsal dağılımının yeniden çalıĢılması gerektiğini ifade etmiĢtir.  

Ġstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL, TCDB konusunda baĢarılı 

olunabilmesi için karar alma mekanizmalarında bu perspektife sahip kadınların olması 

gerektiğini ifade etmiĢtir. Bu hususa iliĢkin Mustafa ġAHĠN, tabanda oluĢup 

toplulaĢtırılacak kadınlara dair taleplerin karar alma mekanizmalarına iletilebileceği 

formel kanalların olması gerektiğini eklemiĢtir.  

Aynur ACAR, Marmara Belediyeler Birliği, Çevre Yönetim Merkezi, 

Direktör (kadın, deprem ve engelliler konularından sorumlu)  

ACAR, sunumunda Marmara Belediyeler Birliği‟nin faaliyetlerini 

aktarmıĢtır. ACAR, aĢağıdaki hususları dile getirmiĢtir:  

- Marmara Belediyeler Birliği‟nin ortaklığında 14 Mart 2008 tarihinde 

Ġstanbul Kadın AraĢtırma Merkezi (ĠKAM) ve Türk Demokrasi Vakfı (TDV) ile 
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beraber “Yerel Yönetimlerde Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Marmara Modeli” 

baĢlıklı bir Avrupa Birliği projesine baĢlanmıĢtır.  

- Bu Proje ile Marmara Bölgesi‟nde toplumsal cinsiyet eĢitliğinin 

yaygınlaĢtırılması; 

  Yerel bütçelerin toplumsal cinsiyet açısından analiz edilmesi ve toplumsal 

cinsiyet politikalarının yerel bütçelerde entegrasyonunun sağlanması, 

 Kadın STK‟ların yerel düzeyde savunuculuk, izleme ve değerlendirme 

kapasitelerinin artırılması, 

 Katılım, danıĢma, izleme ve değerlendirme sistemlerinin yerleĢtirilmesi 

ile bütçelerin Ģeffaf ve etkin olmasının sağlanması, 

 Kadınların, ekonomik karar alma mekanizmalarına ve bütçeleme 

süreçlerine katılımının artırılması, 

 Toplumsal cinsiyet eĢitliği ile ilgili uluslararası sözleĢmelerinin 

tanınması ve orta vadede yerel ölçekte uygulanmasının sağlanması  

amaçlanmıĢtır. 

- Proje kapsamında; Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe için Eğiticinin 

Eğitimi Programı ve Marmara Bölgesi‟ndeki illerdeki “Yerel Yönetimlerde 

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe” çalıĢtayları gerçekleĢtirilmiĢtir.  

- 27 Nisan 2012 tarihinde Marmara Belediyeler Birliği 1. Meclis Olağan 

Toplantısı‟nda alınan kararla mevcut 14 meclis ihtisas komisyonuna ilaveten 

“Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu” kurulmuĢtur.   

ACAR‟ın sunumunun ardından söz alan Alt Komisyon BaĢkanı Ġstanbul 

Milletvekili Alev DEDEGĠL, söz konusu proje kapsamında yapılan çalıĢmaların 

verimli olduğuna dair geri bildirimler alındığını bildirmiĢ, bu projenin diğer 

bölgelerde de uygulanmasının etkili olacağını ifade etmiĢtir.  

1.8. DOKUZUNCU TOPLANTI (15/1/2013) 

Alpaslan AZAPAĞASI, Adalet Bakanlığı Strateji GeliĢtirme 

BaĢkanlığı, Daire BaĢkanı 

AZAPAĞASI ilk olarak, Adalet Bakanlığınca hazırlanan iki temel belgeye 

değinmiĢtir. 2010-2014 yıllarını kapsayan Adalet Bakanlığı Stratejik Planı‟nda 

kadınlara yönelik ayrı bir amaç veya hedef bulunmadığını, ancak “Dezavantajlı 

Grupların Adalete EriĢimini KolaylaĢtırıcı Önlemlerin Alınması Konusunda ÇalıĢma 

Yapılması” baĢlığıyla kadınların adalete eriĢiminin kolaylaĢtırılması çalıĢmalarının 

yapılmasının bir stratejik hedef olarak belirlendiğini ifade etmiĢtir. Devamla, diğer bir 

belge olan Avrupa Birliği sürecinde hazırlanmıĢ olan Yargı Reformu Stratejisi‟nde 

benzer Ģekilde adalete eriĢimin kolaylaĢtırılması kapsamında, dezavantajlı grupların ve 

bunların içerisinde kadınların, adalete eriĢimi konusunda bir hedefin bulunduğunu 

belirtmiĢtir. Bunun dıĢında bakanlığın performans programlarında veya faaliyet 

raporlarında cinsiyet eĢitliğine yönelik herhangi bir yönelimin olmadığını kaydetmiĢtir. 
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2010/14 sayılı BaĢbakanlık Genelgesine göre kadın erkek eĢitliği yaklaĢımının 

hazırlanacak stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarına yansıtılması ve 

bütçelemenin buna göre yapılması söz konusu ise de esas itibarıyla Maliye Bakanlığı 

tarafından hazırlanan Analitik Bütçe Rehberi‟nde bu konuyla ilgili herhangi bir hüküm 

bulunmadığının altını çizmiĢtir. AZAPAĞASI, kamu kuruluĢlarının yapacakları 

bütçeleme sürecinde Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bu rehberi dikkate 

aldıklarını, bu bağlamda kadınlara yönelik ayrı bir kodun söz konusu olmadığını ifade 

etmiĢtir.  

AZAPAĞASI, AB ile süren müzakereler çerçevesinde hazırlanan Yargı 

Reformu Stratejisi Taslağı‟nda ise “Kadınlar, Çocuklar ve Engellilere Yönelik 

Uygulamaların GeliĢtirilmesi” baĢlığı altında; aile içi Ģiddete yönelik soruĢturma ve 

kovuĢturmalarda standartların oluĢturulması, rehber ilkelerin belirlenmesi; yine, kadın, 

çocuklar, engelliler olmak üzere, ihtiyaç duyan grupların adli süreçler hakkında 

bilgilendirilmesini sağlayacak yol gösterici dokümanlar hazırlanması ve özel internet 

sitelerinin oluĢturulması hedefleri konulduğunu dile getirmiĢtir. Devamla, kadınların 

sorunları konusunda eğitim ve farkındalık çalıĢmalarının yapılması ve ceza infaz 

kurumlarındaki kadınların sorunlarının tespiti ve bunların çözümüyle ilgili hedeflerin 

de söz konusu taslakta yer aldığını belirtmiĢtir. Adalet Bakanlığı Stratejik Planı‟nın bu 

sene içinde diğer kurumların görüĢleri çerçevesinde ve 2010/14 sayılı BaĢbakanlık 

Genelgesi de dikkate alınarak güncelleneceğini belirten AZAPAĞASI, henüz taslak 

halinde olan Ġnsan Hakları Eylem Planı‟nda da kadınlara yönelik spesifik 

düzenlemelerin olacağını bildirmiĢtir.  

AZAPAĞASI, Adalet Bakanlığı‟ndaki çeĢitli uygulamalara ve personelin 

cinsiyete göre dağılımına iliĢkin aĢağıdaki bilgileri paylaĢmıĢtır: 

- Türkiye genelinde görev yapan toplam 12.483 hâkim ve savcının 3.094‟ü 

(% 24,8) kadın hâkim ve savcılardır.  Bakanlığın merkez teĢkilatında görev yapan 

239 yargı mensubunun 22'si (% 9,2), Yargıtay BaĢkanlığı'nda görev yapan 1.240 

hâkim ve savcının 456'sı (%36,8), DanıĢtay BaĢkanlığı'nda görev yapan 341 hâkim 

ve savcının 140'ı (% 41,1), Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda görev yapan 

162 yargı mensubunun 6'sı (% 3,7), Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığı'nda görevli 41 

raportörün 9'u (% 22) kadınlardan oluĢmaktadır. 

- Ceza infaz kurumlarımızda görev yapan toplam 32.506 infaz koruma 

memurunun 2.979'u (%9,2) kadındır. Ceza ve infaz kurumlarımızda hâlihazırda 

136.839 tutuklu ve hükümlü bulunmakta olup, bunlardan yüzde 3,6‟sını oluĢturan 

kadın tutuklu ve hükümlü sayısı ise 4.866‟dır. 

-  0-18 yaĢ aralarında çocukları olan ve bu çocukların bakımlarını üstlenen 

ve ceza infaz kurumlarından bulunan kadınlara aile eğitim programları 

uygulanmaktadır. Ayrıca, kadın kapalı ceza infaz kurumlarında annesinin yanında 

kalan çocuklar için kreĢ hizmeti verilmektedir.  
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- Ankara ve Ġstanbul adliyelerinde aile içi Ģiddet büroları kurulmuĢtur. 

Ġzmir‟de kurulma aĢamasındadır.  

Sunumun ardından söz alan Mustafa ġAHĠN, Adalet Bakanlığının mevzuat 

yapım sürecinde her tasarı için görüĢ verdiğini, bu anlamda mevzuatın cinsiyet 

eĢitliği perspektifinin mevzuatta gözetilmesi açısında Bakanlığın son derece 

anahtar pozisyonda olduğunu dile getirmiĢtir. Devamla, ġAHĠN ceza ve tevkif 

evlerindeki mekân kullanımı ve yapının göreceli olarak kadınların gereksinimlerine 

daha duyarsız olduğunu ve aile mahkemelerinde çalıĢan psikologların mekân ve 

bütçe kısıtlarından muzdarip olduğunu eklemiĢtir. AZAPAĞASI, bu sıkıntıların 

giderilmesi için Bakanlığın çalıĢmalar yürüttüğünü, sosyal hizmet çalıĢanlarının 

çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesine yönelik bir komisyonun da kurulduğunu 

eklemiĢtir.  

Yahya Can DURA, ĠçiĢleri Bakanlığı, Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı 

Planlama Uzmanı 

DURA, ĠçiĢleri Bakanlığı Stratejik Planı ve Performans Programlarında yer 

alan “Toplumsal Cinsiyet EĢitliğine ve Katılımcılığa” iliĢkin hususları dile 

getirmiĢtir: 

- ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın 2010-2014 Stratejik Planı‟nın 4. Amacı “yerel 

yönetimlerde etkinliği, verimliliği, katılımcılığı, açıklığı ve hesap verebilirliği 

sağlamak” olarak belirlenmiĢtir. Bu amaçla iliĢkilendirilen performans göstergeleri 

arasında ise “kadınların, gençlerin ve engellilerin içinde bulunduğu katılımcı 

modellere ilişkin desteklenen proje sayısı” yer almıĢtır. Bu çerçevede belediyelerde 

kent konseyleri kurulması konusunda bilgi ve eğitim desteği sağlanması,  

bulunduğu kente sahip çıkma adına kadınlar, gençler ve engellilerin içerisinde yer 

aldığı katılımcı modellerle oluĢturulmuĢ projelerin desteklenmesi öngörülmüĢtür.  

- Bakanlığın 2010 Yılı Performans Programında “merkezi idare ve ilgili 

tarafların katılımıyla yerel yönetimlerde demokrasiyi, şeffaflığı, hesap verebilirliği 

sağlayacak ve vatandaşın karar alma süreçlerine katılımını güçlendirecek 

politikalar oluşturulması” faaliyeti yer almıĢtır. Söz konusu faaliyet kapsamında 

“kadınların, gençlerin ve engellilerin içinde bulunduğu katılımcı modellere ilişkin 

desteklenen küçük proje sayısı” gösterge olarak belirlenmiĢ ve 20 adet proje 

desteğinin sağlanması hedeflenmiĢtir. 2010 yılındaki 20 adet proje desteği hedefi 

aĢılarak sivil toplum örgütlerinin 54 projesi desteklenmiĢ bulunmaktadır.  

- Yine 2011 yılı içerisinde Performans Programı‟nda “Kadın sığınma evi 

projeleri desteklenecektir.” Ģeklinde bir faaliyetimiz yer almıĢ olup, proje için 

972.240 liralık bir bütçe öngörülmüĢtür. Yine, performans göstergesi olarak da 

desteklenen proje sayısı programımıza girmiĢtir. 2011 yılında da 8 projenin 

desteklenmesi gerçekleĢmiĢtir. 
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 - Bakanlığın 2012 Yılı Performans Programına “Yerel Düzeyde Cinsiyet 

Eşitliğini Güçlendirme Projesi ve Aile İçi Şiddetle Mücadele için Kadın Sığınma 

Evleri Projelerine yönelik çalışmalar yürütülmesi” faaliyeti alınmıĢ olup, bu 

projeler için AB kaynaklı toplam 3.300.000 TL ödenek öngörülmüĢtür. Söz konusu 

faaliyet kapsamında “kadınların, gençlerin ve engellilerin içinde bulunduğu 

katılımcı modellere ilişkin desteklenen yerel yönetim sayısı” performans göstergesi 

olarak belirlenmiĢtir.  

- Ayrıca, 2011 yılında baĢlayan Yerel Düzeyde Cinsiyet EĢitliğini 

Güçlendirme Projesi kapsamında belirlenen 12 pilot ilde yerel yönetimler ile sivil 

toplum kuruluĢlarının toplumsal cinsiyete duyarlılık ve kadın-erkek eĢitliği 

konularında kapasitelerinin geliĢtirilmesine yönelik faaliyetler uygulanması 

planlanmıĢtır.  

- 2013 Yılı Performans Programında ise konuya iliĢkin olarak 3 farklı 

faaliyet yer almıĢtır: 

1. Kadınların, gençlerin ve engellilerin içinde bulunduğu katılımcı modellere 

iliĢkin yerel yönetimlerin desteklenmesi (1.150.000 TL Bütçe DıĢı/Yurt dıĢı) 

2. Kadın-erkek eĢitliğinin güçlendirilmesi ve kadına karĢı Ģiddetin 

önlenmesi konusunda eğitim verilmesi (51.500 TL Bütçe Ġçi,  6.474.500 TL Bütçe 

DıĢı/Yurt dıĢı) 

3. Kadın-erkek eĢitliğinin güçlendirilmesi ve kadına karĢı Ģiddetin 

önlenmesi konusunda mikro proje bazında destekleme çalıĢmaları - Bu faaliyetlerle 

iliĢkili olarak aĢağıdaki göstergeler belirlenmiĢtir: 

I. Kadınların, gençlerin ve engellilerin içinde bulunduğu katılımcı 

modellere iliĢkin desteklenen yerel yönetim sayısı (adet)      

II. Kadın-erkek eĢitliğinin güçlendirilmesi ve kadına karĢı Ģiddetin 

önlenmesi konusunda eğitim verilecek kiĢi sayısı (adet)     

III. Kadın-erkek eĢitliğinin güçlendirilmesi ve kadına karĢı Ģiddetin 

önlenmesi konusunda mikro proje bazında desteklenecek sivil toplum örgütü sayısı 

(adet) 

- Söz konusu faaliyetler kapsamında 2013 yılında Kahramanmaraş, 

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Sakarya, Samsun, 

Siirt, Şanlıurfa, Trabzon’daki yerel yönetimlerin desteklenmesi planlanmaktadır.  

- Yapılacak eğitimler Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Bursa, Düzce, Sakarya, 

Antalya, Mersin, Isparta, İzmir, Manisa, Denizli, Samsun, Trabzon, Erzurum, 

Eskişehir, Konya, Afyon, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, İstanbul, Kocaeli, 

Çanakkale illerinde yerel yönetimlerin seçilmiĢ ve atanmıĢ temsilcilerine, sivil 

toplum kuruluĢu temsilcilerine ve ilgili diğer paydaĢlara yönelik olacaktır (500 

kiĢi). 
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- Hibeler ise yine Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Bursa, Düzce, Sakarya, 

Antalya, Mersin, Isparta, İzmir, Manisa, Denizli, Samsun, Trabzon, Erzurum, 

Eskişehir, Konya, Afyon, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, İstanbul, Kocaeli, 

Çanakkale illerindeki sivil toplum kuruluĢlarına proje karĢılığı verilecektir (10 

adet). 

Sunumun ardından Alt Komisyon BaĢkanı Ġstanbul Milletvekili Alev 

DEDEGĠL, yılsonunda bütçenin sonuçlarının eĢitlik perspektifinden analiz edilip 

edilemediğini sormuĢ, DURA cevaben performans programlarında belirtilen 

göstergelerle bunun gerçekleĢtirilmeye çalıĢıldığını ancak bu konuda henüz bir 

araĢtırma yapılmadığını ifade etmiĢtir. 

Nurgül AKSOY 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Temsilcisi Nurgül AKSOY tarafından 

bir sunum yapılmıĢtır.
35

  

1.9. ONUNCU TOPLANTI (22/1/2013) 

Davut OLGUN, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı 

Stratejik Yönetim ve Planlama Grup BaĢkanı, Ahmet ER, MEB, Strateji 

GeliĢtirme BaĢkanlığı, Ġstatistik ve Bilgi Sistemleri Grup BaĢkan Vekili 

OLGUN ve ER birlikte gerçekleĢtirdikleri sunumda aĢağıdaki hususları 

dile getirmiĢlerdir.  

- 2010/14 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi‟nden önce hazırlanmakla beraber 

Millî Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı‟nda, eğitime eriĢim bakımından 

cinsiyet ve bölgesel farklılıkları gidermek ve eğitimde fırsat eĢitliği en önemli 

sorun alanları arasında ele alınmıĢtır.  

- Millî Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı‟nda; ilköğretimde yüzde 

98,20 olan net okullaĢma oranını plan dönemi sonuna kadar yüzde 100‟e çıkarmak; 

ortaöğretimde yüzde 90‟ının üzerinde okullaĢma hedefi, 2014 yılı sonuna kadar 

ortaöğretim okullaĢma oranlarındaki bölgesel farklılıkları gidererek brüt okullaĢma 

oranını yüzde 90‟ın üzerine çıkarmak öngörülmüĢtür.  

- Stratejik planda ortaöğretimde kız çocukların eğitime eriĢimini daha da 

artırmak için kız ve erkek çocukların brüt okullaĢma oranlarının arasındaki yüzde 

8,91 olan farkı 2014 yılı sonuna kadar yüzde 2‟nin altına düĢürmek hedefine yer 

verilmiĢtir. Bunun yanı sıra, Ģiddet, aile eğitimi, uzaktan eğitim gibi doğrudan 

kadın hakları ve kadın-erkek fırsat eĢitliğiyle ilgili konular planda stratejik hedef 

olarak belirlenmiĢtir. Söz konusu stratejik hedefler Ģunlardır:  

                                                 
35

 Bu toplantıda yapılan sunumun daha geniĢ kapsamlı versiyonu ÇalıĢtay‟da yapılmıĢ 

olması nedeniyle ÇalıĢtayın ikinci oturumunda yer alan Nurgül AKSOY‟un sunumuna 

bakılabilir. 
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- Güvenli ve Ģiddetten uzak eğitim ortamları sağlayarak ve Ģiddet 

konusunda toplumsal duyarlılığı artırarak okullarda Ģiddet ve Ģiddete kaynaklık 

eden olay sayısını her yıl yüzde 10 oranında azaltmak.  

- Örgün eğitim kurumlarıyla, rehberlik ve araĢtırma merkezlerinde RAM 

bulunan rehber öğretmen açığını karĢılayarak psikolojik danıĢma, rehberlik 

hizmetlerine tüm öğrencilerin ve ailelerinin eriĢimini sağlamak.  

- Fertlerin yaĢam kalitesini yükseltmek üzere sosyal ve kültürel alanlarda 

açılan kursları plan dönemine kadar yüzde 25 artırmak. 

- Örgün eğitim imkânından yararlanmayan bireylerin uzaktan eğitim 

imkânlarıyla öğrenimlerini tamamlamalarını sağlamak. 

- Stratejik Plan‟da gözetilen hedeflerin performans programında yer 

alması, bu hedeflerin gerçekleĢtirilip gerçekleĢtirilmediğinin takibi için önemlidir. 

Bu anlamda performans programlarında yer alan performans hedefleri Ģunlardır:  

- Ortaöğretimde cinsiyet ve bölgesel farklılıkları giderici bir biçimde 

okullaĢma oranını AB düzeyine çıkarmak, öğrencileri esnek bir yapı içinde, ilgi ve 

yetenekleri doğrultusunda ortak bir genel kültür verilerek üst öğrenime ve geleceğe 

hazırlamak.  

- 2010 performans programında 2010 yılı sonuna kadar ortaöğretimde brüt 

okullaĢma oranını yüzde 78‟e çıkarmak öngörülmüĢtür (Bu hedef için yapılan 

harcama 40 milyon 200 bin TL). Bu hedefle ilgili olarak, özellikle kız çocukları baĢta 

olmak üzere, “OkullaĢma Oranlarının Artırılması Projesi” Mesleki ve Teknik Eğitim 

Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla yürütülmektedir (Bütçe DıĢı ödenek 25 milyon 200 

bin TL). Ayrıca “Geleceğin Aydın Kızları Projesi”, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütülmüĢtür (Bütçe içi ödenek 15 milyon TL).  

- 2009-2010‟da ortaöğretimde brüt okullaĢma oranı 84,19, 2010-2011‟de 

yüzde 89, geçen sene 2011-2012‟de yüzde 92,56 olarak gerçekleĢmiĢtir. Dolayısıyla, 

stratejik planda ve performans programlarında belirlenen hedefler aĢılmıĢtır.  

- 2011 yılı sonuna kadar ortaöğretim mesleki ve teknik eğitim brüt 

okullaĢma oranını yüzde 37‟ye çıkarmak, 2011 yılı performans programında 

performans hedeflerinden biri olarak belirlenmiĢtir. Bununla alakalı olarak 

“Eğitimde Cinsiyet EĢitliğinin Desteklenmesi Projesi” -ortaöğretimde için- 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü‟nün Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim 

ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüĢtür. Bununla ilgili bütçe içi 

720 bin, bütçe dıĢı 3 milyon 600 bin olmak üzere toplamda 4 milyon 320 binlik bir 

meblağ ayrılmıĢtır.  

- 2009-2010 yılında brüt okullaĢma oranları erkeklerde yüzde 89,14, 

kızlarda yüzde 78,97 olarak gerçekleĢmiĢtir. Yüzde 8‟lik fark gittikçe azalmaktadır. 

2010-2011 yılında brüt okullaĢma oranları erkeklerde yüzde 94,42, kızlarda 84,73; 
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2012 yılında ise erkeklerde yüzde 95,68, kızlarda 89,26 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Kızlar ve erkekler arasında brüt okullaĢma oranlarındaki fark giderek azalmaktadır. 

-  Stratejik Amaç 4‟te, küresel rekabette sektörlerin gücünü artırmak ve daha 

nitelikli insan gücünü yetiĢtirmek amacıyla sektörle iĢ birliği geliĢmiĢ, esnek ve 

modüler program çeĢitliliğine sahip, teknolojik altyapısı güçlü ve daha çok talep edilen 

bir mesleki teknik eğitim yapısına ulaĢmak hedeflenmiĢtir. Stratejik Hedef 4.1‟de 

ortaöğretim içerisinde mesleki ve teknik eğitimin okullaĢma oranını plan döneminin 

sonuna kadar en az yüzde 50‟ye çıkarmak yer almıĢtır. Bununla alakalı olarak 

performans programındaki performans hedefi, 2011 yılı sonuna kadar mesleki ve 

teknik eğitimin toplam ortaöğretim içindeki payını yüzde 47‟ye çıkarmak olarak yer 

almıĢtır.  

- Bu hedeflere ulaĢmak için aĢağıdaki faaliyetler gerçekleĢtirilmiĢtir. 

- “Kız çocukları için OkullaĢma Oranlarının Artırılması Projesi 1”, Mesleki 

ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleĢtirilmiĢ, bütçe dıĢı 4 

milyon TL tahsis edilmiĢtir.  

- “Kız çocukları için OkullaĢma Oranlarının Artırılması Projesi 2”, Mesleki 

ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleĢtirilmiĢ, bütçe dıĢı 4 

milyon TL, bütçe içi 720 bin TL tahsis edilmiĢtir. 

- “Kızımın Büyük Hedefleri Projesi”, “Geleceğin Aydın Kızları Projesi” 

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüĢ, bütçe içi 7 

milyon TL tahsis edilmiĢtir.  

- Stratejik Amaç 3.5‟te, ortaöğretimde kızların eğitime eriĢimini daha da 

artırmak için kız-erkek brüt okullaĢma oranları arasındaki yüzde 8,91 olan farkı 

2014 yılına kadar yüzde 2‟nin altına düĢürmek öngörülmüĢtür. Bununla alakalı 

olarak, Performans Hedefi 1‟de ise, 2012 yılı sonuna kadar ortaöğretimde kız-erkek 

brüt okullaĢma oranları arasındaki farkı yüzde 7‟nin altına düĢürmek, kız 

çocuklarının toplam ortaöğretim içindeki payını yüzde 47‟ye çıkarmak 

öngörülmüĢtür.  

- Bununla ilgili gerçekleĢtirilen faaliyetler de;  

- Faaliyet 1‟de, özellikle kız çocukları olmak üzere, “OkullaĢma Oranının 

Artırılması Projesi 1”, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir.   

- Faaliyet 2, özellikle “Kız Çocuklarının OkullaĢma Oranının Artırılması 

Projesi 2”, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

- Bunlarda yine bütçe dıĢı rakamlar vardır. Bütçe dıĢı rakamlarda 1‟inci 

faaliyet için 4 milyon 980 bin, 2‟nci faaliyet için 7 milyon 470 bin lira öngörülmüĢ, 

toplamda ise bu faaliyetlere 12 milyon 450 bin liralık bir rakam ayrılmıĢtır.  
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- Stratejik Amaç 3‟te, ortaöğretimde cinsiyet ve bölgesel farklılıkları giderici 

bir biçimde okullaĢma oranını AB düzeyine çıkarmak, öğrencilere esnek bir yapı 

içinde, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortak bir genel kültür verilerek bir üst 

öğrenime, geleceğe hazırlamak hedefinin stratejik hedefine 3,4‟te yer verilmiĢ, 2014 

yılı sonuna kadar ortaöğretim okullaĢma oranlarındaki bölgesel farklılıkları gidererek 

brüt okullaĢma oranını yüzde 90‟ın üzerine çıkarmak öngörülmüĢtür. Performans 

Hedefi 1‟de, 2013 yılı sonuna kadar genel ortaöğretimde net okullaĢma oranını yüzde 

34‟e çıkarmak öngörülmüĢtür.  

- Bu hedef doğrultusunda planlanan faaliyet, Eğitimde Cinsiyet EĢitliğinin 

Desteklenmesi Projesi‟dir. Bu Proje, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 

yürütülmektedir. Bu projemize bütçe içinden 795,744, bütçe dıĢından da 3 milyon 

94 bin lira, toplamda 3 milyon 889 bin 774 lira ayrılmıĢtır.  

- Genel toplama baktığımız zaman, 2010 yılında 40 milyon 200 bin, 

2011‟de 20 milyon 40 bin, 2012‟de 12 milyon 450 bin, yine 2013 yılında genel 

toplamda 42.170.778 liralık bir rakam öngörülmüĢtür. 

- Millî Eğitim Bakanlığı 2010-2013 yılları arası performans programları 

incelendiğinde, kadın erkek fırsat eĢitliği konusunda bütçe içi 29.516.778 TL, bütçe 

dıĢı 85 milyon 344 bin TL ve toplamda 114.860.778 TL bütçe bu yıllar itibarıyla 

ayrılmıĢtır. 

Sunumun ardından Ġstanbul Milletvekili Binnaz TOPRAK, Milli Eğitim 

Bakanlığı bütçesinin kız ve erkek öğrenciler arasındaki dağılımını sormuĢ, erkek 

öğrencilerin okullaĢma oranı daha yüksek olduğu için erkek öğrencilerin bütçeden 

daha fazla faydalandığını belirtmiĢtir. Cevaben ER, kız ve erkek öğrencilerin 

okullaĢmaları arasındaki farkın yıllar içinde giderek kapandığını, eĢitliğin 

sağlanması için sunumda belirtilen hedef, faaliyet ve bütçelerin öngörüldüğünü 

ifade etmiĢtir.  

Ardından söz alan TaĢkın BABAOĞLAN, Milli Eğitim Bakanlığı dıĢında 

il özel idarelerinin de eğitime yönelik harcamalar yaptığını belirtmiĢ, il özel 

idareleri ve diğer kamu kurumların harcamalarının takip edilip edilmediği 

hususunu dile getirmiĢtir. Mustafa ġAHĠN ise son yıllarda cinsiyet bazında 

ayrıĢtırılmıĢ istatistik konusunda Millî Eğitim Bakanlığı‟nın özel bir performans 

ortaya koyduğunu ifade etmiĢtir. Öğretmenliğin kadınların tercih ettiği meslek 

olması diğer meslek alanlarına göre sayısal olarak daha eĢitlikçi bir dağılıma sahip 

olmasına karĢın eğitim politikalarının karar alma süreçlerinde gerek Bakanlık 

bürokrasisinde (müsteĢar, müsteĢar yardımcıları, genel müdür, daire baĢkanı gibi) 

gerekse il, ilçe ve okul yönetimlerinde kadın öğretmenlerin oranlarının çok zayıf 

olduğunun görüldüğünün altını çizmiĢtir. Toplumsal cinsiyet perspektifinden bütçe 

analizlerinde olmazsa olmaz göstergelerin baĢında karar alma süreçlerinde kadın 

meslek mensuplarının nicel ve nitel konumunun geldiğini ifade etmiĢtir. Eğitim 
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hizmetlerinin nicel boyutları kadar nitel boyutlarının da büyük önem taĢıdığı ve 

özellikle ideolojik olarak cinsiyetçi kabulleri öğrencilerin zihinlerine aktarıcı 

program, müfredat, ders materyalleri veya uygulamaların ortadan kaldırılmasının 

gerektiğinin altını çizmiĢtir. Örneğin, tarih ders kitaplarında aĢırı bir biçimde 

savaĢlara ve kahramanlıklara yer verilmesinin kadınların tarihte görünmezliğine 

yol açtığını vurgulamıĢtır. ER, Millî Eğitim Bakanlığı‟na bağlı okullardaki 

öğretmen sayısının 354.019‟u erkek ve 356.063‟ü kadın olmak üzere toplam 

710.082 olduğunu; resmi ve özel kurumlardaki toplam öğretmen sayısının 

445.043‟ü kadın ve 435.328‟i erkek olmak üzere toplam 880.371 olduğunu 

belirtmiĢtir. Kadın öğretmen sayısının erkek öğretmen sayısından fazla olduğunu 

doğrulamıĢtır.  

Sema SANĠSOĞLU, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Kadın ve Üreme Sağlığı Daire BaĢkanı, Zekiye ÇĠPĠL, Sağlık Bakanlığı, 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

SANĠSOĞLU ve ÇĠPĠL üreme sağlığının üreme sistemi iĢlevleri ve süreci 

ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, tüm bunlara iliĢkin fiziksel, 

mental ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin olması olarak tanımlandığını 

belirtmiĢ ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının kadının üreme sağlığı üzerinde çok 

fazla etkiye sahip olduğunu vurgulamıĢlardır. Bu anlamda, Kadın ve Üreme Sağlığı 

BaĢkanlığı‟nın üreme sağlığına iliĢkin yürütülen programları ve mevcut durumu 

aĢağıdaki Ģekilde özetlemiĢtir: 

- 15-49 Yaş Kadın İzlemleri: 15- 49 yaĢ arasındaki tüm kadınlar; 

doğurganlık davranıĢlarına dair bilgi edinmek, riskli durumlarını saptamak, erken 

dönemde gebeliği tespit edebilmek, aile planlaması yöntem kullanımları hakkında 

bilgi sahibi olmak, kadın sağlığı ile ilgili konularda danıĢmanlık yapmak amacıyla 

yılda en az iki kez birinci basamak sağlık kuruluĢları ve aile hekimleri tarafından 

izlenmektedir. 15-49 YaĢ Kadın Ġzlem Protokolü hazırlanmıĢtır. Ulusal Sağlık Veri 

sözlüğü güncelleme çalıĢmalarında klinik protokole göre bu izlemler revize 

edilmiĢtir. 

- Beslenmeye Yönelik Programlar: Doğum Öncesi Bakım ve Doğum 

Sonrası Bakım programları kapsamında Gebe Demir Destek Programı ve Gebelere 

D Vitamini Desteği programları yürütülmektedir.  

- Doğum Öncesi Bakım: Hazırlanan “Doğum Öncesi Bakım Yönetim 

Rehberi”ne göre gebelerin herhangi bir riski yoksa en az 4 kez izlemi 

sağlanmaktadır. Ayrıca Riskli Gebelik protokolleri de hazırlanmaktadır. 2002 

yılında gebe baĢına ortalama izlem sayısı 1,7 iken, 2011 yılında ortalama izlem 

sayısı 4,3‟ e ulaĢmıĢtır. Doğum öncesi bakım alan kadınların oranı ise 2002 yılında 

% 54 iken 2010 yılında % 82‟dir. 
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- Acil Obstetrik Bakım Hizmetleri; gebelik sırasında, doğumda ve doğum 

sonrası 42 gün içerisinde acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetler 

bütünüdür. Etkili sevk sistemi ve güvenli kan nakli ile anne ve bebek ölümlerini 

önlemek en temel amacıdır. Ġllerin sevk haritaları yapılarak Temel ve Kapsamlı 

AOB Merkezleri belirlenmiĢ, Yönetici Uyum Eğitimiyle 265, Destek Personel 

eğitimiyle de 2755 kiĢi eğitilmiĢtir. EriĢkin yoğun bakım yatak sayısı 2008‟de 4711 

iken 2010‟da 6130‟a, yenidoğan yoğun bakım yatak sayısı ise 1710‟dan 

yükseltilmiĢtir. AOB Klinisyen Eğitim Modülü ile kadın hastalıkları ve doğum 

uzmanlarının da eğitimleri sürdürülmektedir. Bu kapsamda 173 kiĢi eğitilmiĢtir. 

- Her gebenin sağlıklı ve güvenli olarak hastanede doğum yapmasını, 

sezaryen oranlarının makul düzeylerde olmasını sağlamak ve eĢitsizlikleri ortadan 

kaldırmak amacıyla tüm hastane doğumları ve sezaryen oranları izlenmektedir. 

Ayrıca, doğum salonları ve travay odaları hasta mahremiyetine saygılı, tek kiĢilik 

birimler haline dönüĢtürülmektedir. 2008 TNSA‟ya göre hastanede doğum oranı 

%89,7 iken 2011 yılı ulusal verilerimize göre hastane %93,7‟ye çıkmıĢtır. Sezaryen 

oranı ise 2008 TNSA‟ya göre % 36,7 iken 2011 yılında %46,6 olarak saptanmıĢtır.  

- Anne Dostu Hastane Programı: Anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve 

niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaĢmalarını 

sağlamak amaçlanmıĢtır. Anne, bebek ve aile dostu modelde, mahremiyete dayalı 

tek kiĢilik “Doğum Üniteleri”nin oluĢturulması esas alınmıĢtır. Normal doğumu 

özendirmek, müdahale oranlarını azaltmak hedeflenmektedir. 

- Doğum Sonu Bakım Programı: Postpartum dönemde kanama, 

preeklampsi-eklampsi ve enfeksiyon gibi nedenlerle meydana gelen anne ve bebek 

ölümlerini önlemek amacıyla Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi 

oluĢturulmuĢtur.  Annenin hastaneden taburcu olduktan sonra bu rehbere göre 

izleminin yapılması sağlanmaktadır. Ġlk kez 2008 TNSA‟da sorgulanan doğum 

sonu bakım oranı %84,5 olarak saptanmıĢtır. 2011 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine 

göre bu oran %90,6‟dır. Klinik rehberlere uygun nitelikli lohusa izleminin 

sağlanması için eğitimler ve izleme değerlendirme çalıĢmaları sürdürülmüĢtür. 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2002 yılında lohusa izlem sayısı 0,7 iken, 2011 

yılında 2,0‟ a ulaĢmıĢtır. 

- Üreme Sağlığı Programı: Üreme sağlığı programı ile ailelerin istedikleri 

kadar çocuk sahibi olmaları sağlanırken, istenmeyen gebeliklerin ve annelerin iki 

yıldan kısa aralıklarla gebe kalmalarının önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla 

yürütülen program kapsamında 2010 yılında 7 milyona yakın kiĢiye ücretsiz 

danıĢmanlık hizmeti sunulmuĢtur. 2011 yılında hizmet alan kiĢi sayısı 8 milyonu 

geçmiĢtir. 

- Cinsel ve Üreme Sağlığı Modüler Hizmetiçi Eğitim Programı: Üreme 

Sağlığı Programı kapsamında oluĢturulan ve program sonrası 81 ile yaygınlaĢtırılan 
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Üreme Sağlığı Eğitim Merkezi ile Üreme Sağlığı Bölgesel Eğitim Merkezinde, 

nitelikli hizmet sunumunu sağlamak amacıyla, Üreme Sağlığı modül eğitimleri ile 

sağlık personelinin hizmet içi eğitimleri sürdürülmektedir.   

- Anne Ölümlerini İzleme Programı: Her ilde “Ġl Anne Ölümlerini Tespit 

ve Önleme Birimi“ ile “Ġl Ġnceleme Komisyonu”, Bakanlık bünyesinde de  “Anne 

Ölümleri Ön Ġnceleme Komisyonu”  ve  “Merkez Ġnceleme Komisyonu”  

oluĢturulmuĢtur. Sağlık Bakanlığı Anne Ölümleri Ön Ġnceleme Komisyonunda 

illerden gelen gebeliğe bağlı tüm ölümler değerlendirilerek ICD 10 kodlama 

sistemine, nedenlerine ve üç gecikme modeline göre gebeliğe bağlı ölümler ile 

anne ölümleri sınıflandırılmakta, nedenleri tam olarak belirlenemeyen ölümler, 

hastane, hekim ve anne adı gizli kalmak üzere Merkez Ġnceleme Komisyonu‟nda 

görüĢülmektedir. Bir ülkenin kalkınmıĢlığının en önemli göstergeleri anne ve 

bebek ölüm oranlarıdır. 2010 yılı için anne ölüm oranı yüz binde 16,5 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Veri sistemimizden aldığımız sonuçlar sadece 1,1 gibi düzeltme 

faktörüyle çarpılarak 2008 yılı için anne ölüm oranı Dünya Sağlık Örgütü‟nün 

“WHO Trends in Maternal Mortality 1990 to 2008” Raporu‟nda 23 olarak 

yayınlanmıĢtır. Ülkemiz 1990-2008 yılları arasında anne ölümlerinde en çok düĢüĢ 

sağlayan 10 ülkeden biri olmuĢtur.  

Ġstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL, sunumun doğrudan annelik ve 

kadın üreme sağlığı üzerine olduğunu dile getirmiĢ, kadının bir birey olarak kabul 

edildiği bir yaklaĢıma ihtiyaç duyulduğunu dile getirmiĢtir. Devamla, Sağlık 

Bakanlığı bütçesinin yapımında toplumsal cinsiyet perspektifinin entegre edilip 

edilmediğini sormuĢtur. SANĠSOĞLU cevaben kadınlara ve erkeklere özgü 

hastalıklar ve tedavileri söz konusu olduğunda bu ayırımın yapılabileceğini ama 

diğer hizmetlerde TCDB perspektifinin yerleĢik olmadığını ifade etmiĢtir.  

ġAHĠN, beden politikalarının literatürde önemli bir yer tuttuğunu ve bu 

bağlamda kadının dıĢında herkesin kadının bedeni hakkında söz söylemesinin 

kadının bizatihi toplumsal cinsiyet kimliğiyle vatandaĢ olarak var oluĢunu 

engellediğini ifade etmiĢtir. Öte yandan, politika tasarım süreçlerinde pozitif 

bilimlerin, tıp biliminin evrensel kabullerinin yanı sıra eĢ zamanlı olarak kadınların 

öznelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamıĢtır. Söz alan 

TaĢkın BABAOĞLAN, gebelik ve sonrası süreçte anne ve çocuk sağlığı için Sağlık 

Bakanlığı‟nın yanı sıra sosyal yardım sağlayacak diğer kurumların da dâhil olması 

gerektiğinin altını çizmiĢtir.  
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1.10. ON BĠRĠNCĠ TOPLANTI (29/1/2013) 

Mehmet ĠSLAMOĞLU, Çevre ve ġehircilik BaĢkanlığı MüsteĢar 

Yardımcısı 

ĠSLAMOĞLU, sunumunda 2010/14 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi‟nin 

hükümlerini değerlendirmiĢ, bu hükümlere paralel olarak Bakanlıklarındaki mevcut 

durumu anlatmıĢtır. Ġlk olarak 2010/14 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi‟nin ikinci 

maddesine değinen ĠSLAMOĞLU, bu madde ile her bakanlıkta bir birimin kadın-

erkek eĢitliğine iliĢkin görevlendirilmesi gerektiğini ancak bakanlıklarda personel 

dairesi ve strateji geliĢtirme baĢkanlıklarının söz konusu görevi ifa etmek için 

gerekli ihtisasa sahip olmadıklarını ifade etmiĢtir.
36

 Devamla ĠSLAMOĞLU, aynı 

genelgenin üç ve dördüncü maddelerinde yer alan hükümlere değinmiĢ, üçüncü 

maddede öngörülen her denetimde  4857 sayılı ĠĢ Kanununun beĢinci maddesinde 

ifade edilen cinsiyet eĢitliğine iliĢkin hükümlere uyulup uyulmadığı hususlarına 

denetim raporunda yer verilmesi hususunun kendi bakanlıkları özelinde 

uygulanmasının zor olduğunu belirtmiĢtir.
37

 Genelgenin dördüncü maddesinde 

kurumların stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarında kadın-erkek 

eĢitliği yaklaĢımını dâhil etmelerinin öngörüldüğünü belirten ĠSLAMOĞLU, 

bakanlıklarının son stratejik planı taslak olarak hazırlandıktan sonra genelgenin 

çıktığını ve stratejik planda konuya iliĢkin herhangi bir faaliyet ve proje yer 

almadığını ifade etmiĢtir.
38

  

Genelge‟nin beĢinci maddesinde mevzuat taslaklarında kadın erkek eĢitliği 

konusunda etki analizi yapılmasının öngörüldüğünü belirten ĠSLAMOĞLU, 

bakanlıklarının çalıĢtığı konuların çok teknik konular olduğunu bu sebeple bu tarz 

bir etki analizinin yapılamayacağını belirtmiĢtir
39

. ĠSLAMOĞLU, altıncı maddede 

belirtilen iĢe giriĢ, terfi ve yönetici konumuna atanmada cinsiyet ayrımcılığı 

yapılamayacağı hususunun zaten halihazırda mümkün olmadığını, ayrımcılık 

                                                 
36

 2010/14 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi Madde 2:  Öncelikle kamuda kadın istihdamına 

iliĢkin fırsat eĢitliğini ve bu konuda çıkarılan kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemelerin 

uygulanmasını izlemek üzere tüm Bakanlıklarda müsteĢar yardımcısı seviyesinde bir 

görevlendirme yapılacak, ayrıca bir birime "Kadın-Erkek Fırsat EĢitliği"ne iliĢkin görev 

verilecektir. 
37

 Madde 3: Gerek kamu gerekse özel sektör iĢ yerlerine yönelik yapılan her türlü 

denetimde 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 5 inci maddesinde ifade edilen cinsiyet eĢitliğine 

iliĢkin hükümlere uyulup uyulmadığı hususlarına denetim raporunda yer verilecektir. 
38

 Madde 4: Kamu kurum ve kuruluĢları ve yerel yönetimler hazırlayacakları stratejik plan, 

performans programları ve faaliyet raporlarına kadın-erkek eĢitliği yaklaĢımını dahil edecekler, 

bu metinlerde istatistiksel veriler ile bilimsel araĢtırmalar ve bunlar için kullanılacak 

ödeneklere yer verilecektir. 
39

 Madde 5: Kamu kurumlarınca mevzuat taslakları hazırlanırken, fırsat eĢitliği etki 

değerlendirmesi yapılarak taslakların ekinde sunulacaktır. 
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durumunda disiplin yaptırımlarında bulunulacağını ifade etmiĢtir
40

. Yedinci 

maddede belirtilen kadın-erkek eĢitliği konusunun hizmet içi eğitim 

programlarında yer almasına iliĢkin olarak ĠSLAMOĞLU, ASPB ve ÇalıĢma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kurumların hazırlayacağı eğitim dokümanlarının 

çok yardımcı olacağını, bakanlıkları içinde konuya iliĢkin yetkin bir eğitimci 

bulunmadığını ifade etmiĢtir
41

. ĠSLAMOĞLU, Genelge‟nin sekiz, dokuz, on ve on 

birinci maddelerinin bakanlıklarını ilgilendirmediğini savunmuĢtur.  

Devamla, bakanlıkta istihdam edilen personelin cinsiyet dağılımından 

bahseden ĠSLAMOĞLU, merkez teĢkilattaki personelin yüzde 52‟sini kadınların 

oluĢturduğunu, taĢra teĢkilatındaki personelin ise yüzde 37‟sinin kadın olduğunu ve 

171 kadının yönetici Ģube müdürü ve üstü yönetici pozisyonlarında olduğunu 

kaydetmiĢtir. Devamla, Ġller Bankası Genel Müdürlüğü‟nde toplam 58 yöneticinin 

31 tanesinin kadın; toplam 1.819 personelin de 646‟sının kadın olduğunu; Tapu 

Kadastro Genel Müdürlüğü‟nde 17 bin personelin 4.500 civarının kadın olduğunu 

ifade etmiĢtir.  

Son olarak, baĢbakanlık genelgesi yerine kadın-erkek fırsat eĢitliğine 

iliĢkin stratejik plan veya eylem planı niteliğinde bir belgenin daha etkin olacağını 

belirten ĠSLAMOĞLU, bu sayede kurumların görevlerinin, sorumluluklarının ve 

kurumlar arası iĢbirliği alanlarının belirlenebileceğini ve yapılması gerekenlerin 

somutlaĢacağını eklemiĢtir.   

Sunumun ardından söz alan Ġstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL, 

Bakanlığın projelerini hazırlarken kadınların nasıl etkileneceğine dair bir çalıĢma 

yapıp yapmadığını sormuĢ, kentlerde yapılan her türlü projenin kadınların ve 

engellilerin ihtiyaçlarını gözetmesi gerektiğini ve bu anlamda TCDB yaklaĢımının 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı için çok önemli olduğunu dile getirmiĢtir. Devamla, 

Ģehircilikte ekolojik perspektifin entegre edilmesinin de kadınlar için çok değerli 

kazanımlar getireceğini kaydetmiĢtir. Alt Komisyon BaĢkanı Ġstanbul Milletvekili 

Alev DEDEGĠL, kentlerin planlanırken erkeklere göre kurgulandığını ifade 

etmiĢtir.  

 

 

 

                                                 
40

 Madde 6: Kamu kurum ve kuruluĢlarında iĢe giriĢ sınavları ve hizmet içi eğitim 

programlarına katılım, görevde ve unvanda yükselme (terfi), üst yönetim kademelerinde 

görev alma hususlarında cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmayacak, kadın-erkek fırsat 

eĢitliği ilkesi gözetilecektir. 
41

 Madde 7: Tüm kamu kurum ve kuruluĢları, hizmet içi eğitim programlarında "kadın-

erkek fırsat eĢitliği" konusuna yer vereceklerdir. 
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Mustafa DĠNÇ, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Strateji 

GeliĢtirme BaĢkanlığı, Daire BaĢkanı 

Cengiz AYDEMĠR, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB 

Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı, Daire BaĢkanı 

DĠNÇ, sunumunda toplumsal cinsiyet eĢitliği politikalarının ÇalıĢma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan stratejik planlara ve performans 

programlarına yansımasını anlatmıĢtır. ġu anda Bakanlığın yürürlükte olan stratejik 

planının 2010/14 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi‟nden önce hazırlandığını belirten 

DĠNÇ, ancak yine de 2009-2013 Stratejik Planı‟nda toplumsal cinsiyet eĢitliği 

politikalarına yer verildiğini ifade etmiĢtir. Stratejik Plan‟da çalıĢma hayatını 

düzenlemek amacıyla yasal düzenlemeleri etkinleĢtirme hususunun stratejik amaç 

olarak tespit edildiğini bildiren DĠNÇ, ilgili mevzuat değiĢikliklerinin tüm sosyal 

tarafların ve dıĢ paydaĢların görüĢleri alınarak yapılacağı hususunun stratejik hedef 

olarak belirlendiğini eklemiĢtir. Bu bağlam DĠNÇ, Bakanlık Stratejik Planı‟nda 

öngörülen ve kaydedilen geliĢmeleri Ģöyle özetlemiĢtir: 

- 4857 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun 74‟üncü maddesinde bir düzenleme yaparak 

kadın iĢçilerin erken doğum yapması hâlinde doğumdan önce kullanamadığı 

izinlerini doğum sonrası kullanma hakkı getirilmiĢtir. 

- 4447 sayılı ĠĢsizlik Kanunu‟nun 7‟nci maddesinde yapılan bir düzenleme 

ile 31/12/2012 tarihine kadar iĢe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere on 

sekiz yaĢından büyük kadınların sigorta primlerinin iĢveren hisselerine ait tutarının 

ĠĢsizlik Sigortası Fonu‟ndan karĢılanması sağlanmıĢtır. 

- 6289 sayılı Kanun ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 

SözleĢme Kanunu'nun 19‟uncu maddesinde yapılan düzenleme ile sendika ve 

konfederasyonların kuruluĢ amaçları doğrultusunda toplumsal cinsiyet eĢitliğini 

gözeterek faaliyetlerini yürütecekleri belirtilmiĢtir. 

- 18/10/2012 tarihinde kabul edilen 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ 

SözleĢmesi Kanunu‟nun 26. maddesinde “KuruluĢlar, faaliyetlerinden 

yararlanmada üyeleri arasında eĢitlik ilkesi ve ayrımcılık yasaklarına uymakla 

yükümlüdür. KuruluĢlar, faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eĢitliğini gözetir" 

hükmüne yer verilmiĢtir.  

- Bakanlık, Eylül 2010-Mart 2012 döneminde “ÇalıĢma Hayatında Cinsiyet 

EĢitliğinin GeliĢtirilmesi Projesini” yürütmüĢtür. Bu Proje kapsamında ilgili 

kurumların, sosyal tarafların ve sivil toplum örgütlerinin personeline AB üye 

ülkelerindeki en iyi uygulama örnekleri, konuyla ilgili direktifler ve içtihat 

hukukunu da içeren, çalıĢma hayatında kadın-erkek eĢitliğine iliĢkin ücret ve 

yükselme politikaları, çalıĢma iliĢkilerinde dengenin sağlanması, kadınların 

istihdamının korunması ve desteklenmesi, eĢitliğin desteklenmesi için kurallar ve 

tedbirler ile bunların uygulamaları baĢlıklarında genel eğitimler verilmiĢtir. 
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- Bu proje kapsamında, ilki 2012 yılında olmak üzere 2013 yılında da 

“ÇalıĢma Hayatında Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ödülü”
42

 verilmesi 

planlanmaktadır. Ödülle Türkiye'de çalıĢma hayatı içerisinde toplumsal cinsiyet 

eĢitliği ile ilgili konulara daha fazla dikkat çekmek ve bu konulara iliĢkin 

hassasiyet oluĢturmak hedeflenen hususlardır.  

- Stratejik planda “ÇalıĢma hayatındaki koĢulları iyileĢtirmek.” “Amaç 2” 

olarak belirlenmiĢ, bu kapsamda çalıĢma hayatıyla ilgili istatistikler AB norm ve 

standartlarına uyumlu hâle getirilmesi stratejik hedef olarak belirlenmiĢtir. Bu 

doğrultuda Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Ġstatistik Kapasitesinin 

Güçlendirilmesi Projesi” yürütülmüĢ, proje sayesinde ÇalıĢma Ġstatistikleri Bilgi 

Sistemi geliĢtirilmiĢtir.  

Devamla, Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Türkiye ĠĢ Kurumu‟nun 

(ĠġKUR) faaliyet ve hedeflerini özetlemiĢtir: 

- 2015 yılına kadar kurum tarafından iĢi yerleĢtirilenlerin en az yüzde 

35‟inin kadınlardan oluĢması hedef olarak belirlenmiĢtir.  

- Toplumsal cinsiyet eĢitliği yaklaĢımına iliĢkin bilinç oluĢturacak çalıĢmaların 

yürütülmesi ile kadının iĢ gücüne katılımına ve istihdamına yönelik çalıĢmalara öncelik 

verilmesi de politika önceliği olarak kabul edilmiĢtir. 

- 2011 yılı ĠġKUR Performans Programı hedeflerinden biri de 2011 yılında 

kurum tarafından iĢe yerleĢtirilenlerin yüzde 27'sinin kadınlardan oluĢmasını 

sağlamaktır. 2011 yılında bu oran yüzde 28 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

- Yine, kadın kursiyer oranı 2010 yılı itibarıyla yüzde 46 olarak 

gerçekleĢmiĢ, aynı yıl içerisinde eğitim gören 211.627 kursiyerin 97.306'sı 

kadınlardan oluĢmuĢtur. 

DĠNÇ, Bakanlığın 2010, 2011, 2012 ve 2013 performans programlarında 

kadınlara yönelik olarak saptanan hedeflere değinmiĢtir.  

- Ġstihdam politika yönetiminin güçlendirilmesi, bu konuda faaliyet olarak 

cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi ve özürlülerin korunmasına yönelik komisyon 

kurulması ve projelerin hazırlanması ile toplumsal farkındalığın oluĢturulması 

öngörülmüĢ, bunun için bütçeden 198.400 lira kaynak ayrılmıĢtır.  

- 2011 yılı Performans Programı‟nda performans hedefi olarak, çalıĢma 

hayatında dezavantajlı gruplara yönelik duyarlılığın artırılması öngörülmüĢ; 

faaliyet olarak, Kadın Ġstihdamı Ġzleme ve Koordinasyon Kurulu toplantılarının 

biraz daha fazla olmasının sağlanması istenmiĢtir ve bütçe olarak da 5 bin lira 

ödenek ayrılmıĢtır.  

                                                 
42

 Söz konusu ödüller 2012 ve 2013 yıllarında ilgili firmalara takdim edilmiĢtir.  
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Hazırlanan 2014-2018 Stratejik Planı‟ndan bahseden DĠNÇ, bu stratejik 

planda 2010/14 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi‟nin gözetildiğini belirtmiĢ ve 

aĢağıdaki hususları dile getirmiĢtir:  

- ÇalıĢma hayatındaki koĢulların iyileĢtirilmesi stratejik amaç olarak tespit 

edilmiĢ, hedef olarak da iĢ gücü piyasasında toplumsal cinsiyet eĢitliğini gözeten 

düzenlemelerin geliĢtirilmesi öngörülmüĢtür.  

- Ġstihdama yönelik politikaların etkinleĢtirilmesi stratejik amaç olarak 

tespit edilmiĢ, hedef olarak da, özel politika gerektiren grupların istihdama katılımı 

ve ayrımcılığın önlenmesi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması 

öngörülmüĢtür.  

- Avrupa Birliği‟nin insan kaynakları politikalarının ülkemizde daha etkin 

kullanılmasını sağlamak ve kazanılan deneyim ve perspektifi ulusal ve uluslararası 

düzeyde geliĢtirmek ve paylaĢmak stratejik amaç olarak tespit edilmiĢ; hedef olarak 

da; “Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi BileĢeni” kapsamında Avrupa Birliği 

tarafından ülkemize tahsis edilen fonların etkin bir Ģekilde kullanımının sağlanması 

öngörülmüĢtür.  

Bakanlığın ayrıca Ulusal Ġstihdam Stratejisi Taslağı 2012-2023 belgesini 

hazırladığını bildiren DĠNÇ, bu taslakta “Özel Politika Gerektiren Grupların 

Ġstihdamının Artırılması” baĢlığı altında kadınlara yönelik konular, hedefler ve 

gerçekleĢtirilecek politikalara yer verildiğini ifade etmiĢ, bunları aĢağıdaki Ģekilde 

özetlemiĢtir: 

- Hedefler: TÜĠK verilerine göre 2012 yılı Eylül döneminde kadınların iĢ 

gücüne katılma oranı yüzde 30,7 olarak gerçekleĢmiĢtir. Kadınların iĢ gücüne 

katılma oranı 2023 yılına kadar yüzde 38'e çıkarılması hedeflenmektedir.  

- Kadınların 2011 yılı itibariyle yüzde 58 düzeyinde gerçekleĢen kayıt dıĢı 

çalıĢma oranı 2023 yılında yüzde 30'a düĢürülecektir.  

Devamla, söz alan AYDEMĠR, Avrupa Birliği‟nin hibe programlarında ve 

projelerde cinsiyet eĢitliğini gözetirken sektörel öncelikleri de göz önüne aldığını 

belirtmiĢtir. Devamla, Avrupa Birliği‟nin her sektörde yüzde 50 kadın temsili 

aramadığını, bazı sektörlerde kadınların bazı sektörlerde erkeklerin daha yüksek oranda 

temsilini kabul ettiğini, ancak yapılan her proje ve programda cinsiyet eĢitliğinin göz 

önünde bulundurulmasını talep ettiğini dile getirmiĢtir. AYDEMĠR, Avrupa Birliği 

projelerinin ve hibe programlarının Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından 

denetlendiğini vurgulamıĢ ve DĠNÇ‟in dile getirdiği 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ 

SözleĢmesi Kanunu‟nda yer alan kuruluĢların kadın-erkek eĢitliği hükmünü gözetmesi 

hükmüne iliĢkin denetim yetkilerinin olmadığını bildirmiĢtir.  

Sunumun ardından söz alan Mustafa ġAHĠN, kamu yönetimindeki 

geleneksel ihtisaslaĢma ile yaĢamın gerçekliği arasında uyumsuzlukların oluĢmaya 

baĢladığını belirtmiĢ, örneğin hidroelektrik santrallerinin kurulmasının kırsaldaki 
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kadınların yaĢamını ve refahını etkileyebildiğinin, kadın emeği ve cinsiyet iĢ 

bölümünü üzerinde değiĢikliklere sebep olabileceğinin altını çizmiĢtir. Devamla 

söz alan Pınar ÖZEL, kurumların program bazında kadınlara ayırdığı payların ne 

kadarının dıĢ kaynaklardan ne kadarının politikalar neticesinde iç kaynaklardan 

olduğunun tespit edilmesi gerektiğinin altını çizmiĢtir. Stratejik plan hazırlama 

rehberinde toplumsal cinsiyet yaklaĢımının nasıl entegre edileceğinin belirtilmesi 

gerektiğini, stratejik planlarda toplumsal cinsiyet yaklaĢımının TCDB‟nin 

uygulaması için kritik olduğunu belirtmiĢtir.  

1.11. ON ĠKĠNCĠ TOPLANTI (5/2/2013) 

Fikret TOKSÖZ, TESEV Ġyi YönetiĢim Programı Direktörü 

Ġlk olarak bütçenin en önemli politika aracı olduğunu belirten TOKSÖZ, 

TCDB inisiyatifinin bu anlamda hem cinsiyet eĢitliğini sağlama hem de kadının 

statüsünü yükseltme hedefi güttüğünü dile getirmiĢtir. Yerel Yönetim Reformu‟nun 

baĢlangıcından itibaren sürece dâhil olduklarını belirten TOKSÖZ, reformun 

baĢarıya ulaĢması için talep yaratılması gerektiğini, bu sebeple yerel kadın 

STK‟larla ve kent konseylerinin altında kurulan kadın konseyleri ile çalıĢmayı 

seçtiklerini ifade etmiĢtir. Toplumsal cinsiyet eĢitliğini yerel yönetimlerde politika 

haline nasıl getirebilecekleri üzerine kafa yorduklarını belirten TOKSÖZ, STK‟lar 

ve kadın konseyleri ile temasları sonucunda, illerdeki kadın konseyleri, kadın 

giriĢimci grupları ve üniversitelerdeki kadın çalıĢmaları merkezleri arasında yerel 

düzeyde bir iĢbirliği ve sinerji olmadığını gözlemlediklerini kaydetmiĢtir. Benzer 

Ģekilde kadın-erkek eĢitliği komisyonları ile eĢitlik birimlerinin çalıĢmalarından da 

kadın belediye meclis üyelerinin haberdar olmadığını, bu birimlerin çalıĢmalarını 

sadece belediye baĢkanı ile paylaĢtığını sözlerine eklemiĢtir.  

Yaptıkları çalıĢmada yerel yönetimlerin stratejik planlarını incelediklerini 

anlatan TOKSÖZ, kadınlara iliĢkin ileri çalıĢmalar yapan belediyelerin bile 

stratejik planlarında kadın konusuna yer vermediklerini gördüklerini paylaĢmıĢtır. 

Bu çalıĢma kapsamında tek istisnanın ġanlıurfa Belediyesi olduğunu, ġanlıurfa 

Belediyesi‟nde kadın meselesinin stratejik plana dahil edildiğini, gerçekçi hedefler 

saptandığını ve harcanacak bütçenin yazıldığını eklemiĢtir.  

Yerel yönetimlere iliĢkin çalıĢmaları sürecinde kadın meclis üyeleri ve 

kadın belediye çalıĢanları ile de toplantılar gerçekleĢtirdiklerini belirten TOKSÖZ, 

bu toplantılar neticesinde toplumsal cinsiyet eĢitliği meselesinin kadınlar arasında 

bile iyi anlaĢılamadığı sonucuna vardıklarını kaydetmiĢtir. Devamla, toplumsal 

cinsiyet eĢitliği yaklaĢımının kazandırılması gerektiğini vurgulayan TOKSÖZ, bu 

yaklaĢım içselleĢtirilmeden yapılan çalıĢmaların sınırlı kalacağını ifade etmiĢtir. 

Bütçe söz konusu olduğunda kadınlar için yapılan çalıĢmalarda kaynak ayrıldığını 

ancak toplumsal cinsiyet eĢitliği düĢüncesinin ana akımlaĢmadığını gördüklerini 

kaydetmiĢtir. Bu maksatla, dünyada yapılan çalıĢmaları ve en iyi uygulamaları 
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taradıklarını belirten TOKSÖZ, Viyana Belediyesi‟nin çok baĢarılı olduğunu 

gördüklerini, Viyana Belediyesi TCDB danıĢmanı Dr. Elizabeth KLATZER‟i 

Türkiye davet ettiklerini ve KLATZER‟in pilot belediyelerde eğitimler verdiğini 

belirtmiĢtir.   

2001 sonrası dönemde merkezi idarelerin bütçelerinde kullandıkları 

kodların yerel yönetimler için de kullanılması zorunlu hale geldiğini belirten 

TOKSÖZ, belediyelerin merkezi idarelerden farklı harcama kalemlerinin 

olduğunu, aynı kodları kullanmalarının bu sebeple karıĢıklığa neden olduğunu 

belirtmiĢtir. Bu sebeple ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü‟nün 

belediyelerin bütçe hazırlama sürecine iliĢkin rehber hazırlamasını öneren 

TOKSÖZ, aksi halde belediyelerin sivil toplumun ısrarına rağmen uymak zorunda 

oldukları formaliteler yüzünden TCDB hususunda çok da fazla bir Ģey 

yapamayacağının altını çizmiĢtir. 

Yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eĢitliği komisyonları kurulması 

hususuna değinen TOKSÖZ, bu komisyonların yasa ile ihtisas komisyonu olarak 

kurulması gerektiğinin altını çizmiĢ, aksi takdirde özel komisyon olarak kurulursa 

kararları ve bütçeyi etkilemesinin söz konusu olmayacağını vurgulamıĢtır. 

Türkiye‟de yerel yönetimlerde kadınların temsilinin çok düĢük olduğunu, hatta bazı 

belediyelerde kadın meclis üyesi olmadığını belirten TOKSÖZ, söz konusu eĢitlik 

komisyonlarının üyeleri konusunda da müstakil düzenlemeler yapılması 

gerektiğini, kadın meclis üyesinin olmadığı veya az olduğu yerlerde dıĢarıdan 

komisyona üye atanabilmesinin yasa ile düzenlenmesi gerektiğini bildirmiĢtir. 

TOKSÖZ‟ün önerdiği dıĢarıdan atama modelinin Anayasa‟nın 127‟nci maddesi 

sebebiyle pek mümkün olmadığını belirten Mustafa ġAHĠN, TOKSÖZ‟ün 

eleĢtirdiği yerel yönetimlerce kullanılan bütçe kod modelinin uluslararası bir 

standart olduğunu, bu standartlara uymak sebebiyle kullanıldığını kaydetmiĢtir.  

Belediyelerin son dönemde vermeye baĢladığı ve kadın yaĢamını olumlu 

etkileyen kreĢ, yurt ve burs gibi çeĢitli hizmetlerin mevzuattan kaynaklanan 

sorunlar nedeniyle SayıĢtay ve Anayasa Mahkemesi tarafından engellendiğini 

kaydeden TOKSÖZ, bu sebeple, ASPB ve diğer bakanlıklarca öngörülen 

stratejilerin uygulamada desteklenemediğini iletmiĢtir. Yerel yönetimlerde ve 

bütçelerinde toplumsal cinsiyet perspektifinin benimsenmesinin gereğinin altını 

çizen TOKSÖZ, yerel yönetim sisteminde değiĢikliklere ve esnekliklere ihtiyaç 

olduğunu ifade etmiĢtir. TOKSÖZ, Almanya‟da belediyelerden topluluk üyelerinin 

kreĢ gibi hizmetleri talep edebildiklerini, giderleri belediye karĢılamak üzere kreĢ 

hizmetinin yer, öğretmen gibi ihtiyaçlarını kanunlardaki Ģartlara uygun olarak 

topluluğun temin ettiği bir modelin olduğunu ifade etmiĢtir.  

Kalkınma ajanslarının hatırı sayılır bir bütçeye sahip olduğunu ve mikro 

kredi uygulamasına benzer bir uygulamayı kadınlar için çok az bir bürokrasiyle 
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hayata geçirebileceğini savunan TOKSÖZ, Dünya Bankası‟nın 5 bin dolara kadar 

böyle bir krediyi verdiğini bildirmiĢtir. Benzer Ģekilde, Kalkınma Bakanlığı‟nca 

uygulanan ve alt gelir gruplarına fırsat yaratmayı amaçlayan Sosyal Destek 

Programı‟nda (SODES) kadınlar için belli bir proje sayısı ve fon ayrılmasını 

önermiĢtir.  

Sunumun ardından söz alan Pınar ÖZEL, TCDB uygulamasının önce yerel 

yönetimlerde mi yoksa merkezi idarelerde mi baĢlamasının daha iyi olacağını ya da 

eklektik bir modelin mi daha uygun olduğu sorusunu dile getirmiĢ, TCDB 

uygulaması baĢladıktan sonra denetiminin nasıl yapılacağını sormuĢtur. Cevaben 

TOKSÖZ, Türkiye‟de kamu idareleri arasında koordinasyon ve iĢ birliği sorunu 

olduğunu dile getirmiĢ, ASPB‟nin bu hususta rehberler hazırlamak ve pilot illerde 

uygulamalar geliĢtirmek suretiyle koordinasyon sağlama rolünü üstlenebileceğini 

belirtmiĢtir. TOKSÖZ kamu idarelerinin yanı sıra, belediye meclisinin kadın 

üyelerinin, STK‟ların ve bölgenin kadın milletvekillerinin de dâhil olacağı bir 

çoklu yönetiĢim mekanizmasının kurulması gerektiğini eklemiĢtir. Denetim 

hususunda sivil toplum kadar kadın meclisleri ve üniversitelerin de dahil olması 

gerektiğini savunan TOKSÖZ, yerel yönetimlerin bütçelerinin izlenmesinin en iyi 

yerinde yapılabileceğini, bu anlamda da üniversitelerin en belirleyici rolü 

üstlenebileceğini ifade etmiĢtir.  

Canan GÜLLÜ, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu BaĢkanı, 

Haklı Kadın Platformu Yürütme Kurulu Üyesi 

GÜLLÜ ilk olarak TOKSÖZ tarafından dile getirilen uygulama sorununa 

iĢaret etmiĢ, zihniyet değiĢiminin yasaların ve stratejilerin uygulanması için Ģart 

olduğunu dile getirmiĢtir. Bu sebeple, sahaya inerek toplumsal cinsiyet eĢitsizliği 

üzerine çalıĢmaya karar verdiklerini belirten GÜLLÜ, belediyeler düzeyinde 

çalıĢmaya baĢladıktan sonra toplumsal cinsiyet eĢitliği ve ana akımlaĢtırma 

konularında toplumun bilgi sahibi olmadığını ve bu konuların ilgi alanında 

olmadığını kaydetmiĢtir.  

Devamla, TCDB yaklaĢımını ve dünya örneklerini tartıĢan GÜLLÜ, 

aĢağıdaki hususları dile getirmiĢtir: 

- Son yıllarda sağlanan geliĢmelere rağmen toplumsal hayatın pek çok 

katmanında eĢitsizlikler derinleĢerek var olmaya devam etmektedir. Tüm kurum ve 

kuralları ile iĢleyebilen bir toplumsal cinsiyet eĢitliği için yeni yaklaĢım, strateji ve 

yöntemlere ihtiyaç vardır.  

- Toplumsal cinsiyet eĢitliği ilkesinin tüm ana program ve planlara dâhil 

edilmesi kadar politikaların nasıl uygulandığı/uygulanacağı ana akımlaĢtırma için 

çok önemlidir. Toplumsal cinsiyet eĢitliğinin kamu politikalarına dahil edilmesinin 

amacı hükümet kaynaklarının ve önceliklerinin kadınlara yönelik olması değildir, 
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kamusal kaynakların tüm toplum kesimleri arasında eĢit kullanımının ve 

dezavantajlı grupların öncelikli olmasının gözetilmesidir.  

- Bu bağlamda TCDB ya da eĢitlikçi bütçe kavramı iyi yönetiĢim ve etkin 

yönetimin anahtarı olarak sunulmalıdır. Katılımcılık, Ģeffaflık ve hesap verebilirlik 

kritik önemi haiz kavramlardır.  

GÜLLÜ, bu yaklaĢıma dayanarak kısaca dünyadaki uygulama örneklerini 

incelemiĢ ve bunların Türkiye‟deki yapı ve uygulamalarla nasıl 

iliĢkilendirilebileceğinden bahsetmiĢtir:  

- Avustralya: Federal seviyede 1984 yılında “kadınların bütçesi” olarak 

baĢlayan giriĢimler, kadın hareketinin etkin lobicilik çalıĢmaları neticesi eyaletlere 

yayılmıĢtır. Federal düzeyde baĢlayan çalıĢmaların Türkiye‟ye adapte edilmesi 

mümkün olan hareket noktası kamu idarelerinden ilgili yıl bütçesinde kendilerine 

tahsis edilen ödeneğin kadınlar üzerindeki etkilerinin araĢtırılması ve bu araĢtırma 

sonuçlarından bir belge oluĢturularak gelecek yıl bütçesine eklenebilmesinin 

sağlanması olmuĢtur.  

- Güney Afrika: TCDB uygulamasını baĢlatan ikinci ülkedir. 1995 yılında 

ilk adım olarak hükümetin öncülüğünde kamu idarelerinin katılımı ile ortak bir 

proje geliĢtirilmiĢ ve bakanlık bütçelerinin kadınlar üzerindeki etkilerini ölçmek 

amacıyla bir komisyon kurulmuĢtur. Örnek bütçe modelleri ve gelir-gider 

çalıĢmaları yapılmıĢ, harcamalara iliĢkin hedefler belirlenmiĢtir.  

- Güney Afrika örneğinde Türkiye‟nin yararlanabileceği Ģöyle bir istisnai 

durum vardır: Toplumsal cinsiyet eĢitliğinin tesisini sağlamaya yönelik tahsis 

edilecek gelirlerin toplanması konusu EĢitlikçi Bütçe anlayıĢının yerleĢmesi için 

üzerinde önemle durulması gereken bir nokta olarak belirlenmiĢtir. Özellikle 

gelirlere ilişkin yapılan çalışmalar bu konuda bugüne dek nispeten az çalıĢma 

yapılmıĢ olması nedeniyle önemlidir.  

- İsveç: Bakanlıklara toplumsal cinsiyet eĢitliği koordinatörlerinin 

atanması, tüm bakanlıklarda koordinasyon için bir komisyon kurulması, bu 

birimler ve koordinatörler için yoğunlaĢtırılmıĢ eğitim programları, amaç ve 

göstergelerin oluĢturulması ve personele sürekli destek ve eğitim sağlanması 

öngörülmüĢtür.  

- Ġsveç‟te esas örnek alınması gereken nokta, her bakanlığın cinsiyete 

dayalı bütçeleme anlayıĢının odak noktasının, her bakanlığın kendi politika alanına 

giren konular içerisinde toplumsal cinsiyet eĢitliğinden sorumlu olmasıdır. Ayrıca 

Maliye Bakanlığı tarafından ekonomik kaynakların kadın-erkek arasındaki 

dağılımına yönelik hazırlanan rapor her yıl hükümetin bütçe yasa teklifine ek 

olarak parlamentoya sunulur. 

- İngiltere: Ġngiltere‟de kamusal kaynakların kadın-erkek arasında eĢit 

kullanımına yönelik çalıĢmalar “BirleĢik Krallık Kadınların Bütçe Grubu (UK‟s 
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Women‟s Budget Group) tarafından yürütülmektedir. Dünyada cinsiyet eĢitlikçi 

bütçeleme ile ilgili çalıĢmalar genel olarak kamu harcama boyutu ile iliĢkili olsa 

da,  bu grup ciddi Ģekilde vergi indirimleri üzerine yoğunlaĢmaktadır. 

- Ruanda: Ruanda‟da, ülkede yürütülen orta vadeli harcama yapısı ile 

eĢitlikçi bütçeleme anlayıĢının birbiri ile uyumlu olması zorunluluğu bulunmakta 

ve bunun denetimi Cinsiyet ve Kadının GeliĢimi Bakanlığı (Ministry of Gender 

and Women‟s Development) tarafından yapılmaktadır. 

BaĢka ülkelerdeki uygulama örneklerini inceleyen GÜLLÜ, Türkiye‟de 

neler yapılması gerektiği konusunda önerilerini sunmuĢtur: 

- EĢitlikçi Bütçe uygulamasının bir bütçeleme sistemi ya da yeni bir 

kodlama olarak değil, eĢitliğe dayalı bir politika anlayıĢı olarak sunulması ve 

EĢitlikçi Bütçe uygulamasının kalkınma planları, ulusal programlar vb. gibi üst 

normlarda yer almasını sağlamak üzere pilot uygulamalara acilen baĢlanması ilk 

adımlardır.  

- Dezavantajlı gruplara ve onlara sunulan hizmetlere iliĢkin veri setleri 

mevcuttur. Bu veri setlerinin analizi eĢitlikçi bütçe için sağlıklı bir baĢlangıç adımı 

olacaktır.  

- 2005 yılında kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun 76‟ncı 

maddesi ile kurulan kent konseyleri yerel düzeyde eĢitlikçi bütçe sürecinde hesap 

vermeyi sağlaması açısında önemli araçlar olma kapasitesine sahiptir ve bu yönde 

bir pilot uygulama ile harekete geçirilebilirler.  

- Ana akım medya ve diğer kuruluĢlarda yakın zamanda „değiĢim özneleri‟ 

ve „ekonomik aktörler‟ olarak kadınlara yönelik geniĢleyen söylem ve ilgi bu 

alanda kullanılabilir. 

- Farklı aktörlerin ortaklıklar tesis ederek ve belirli uzmanlık ve yetkinlik 

alanlarına odaklanarak EĢitlikçi Bütçe faaliyetini beraberce yürütmeleri, istenen bir 

durum olmakla birlikte, özel sektör dahil olmak üzere kamu kurum ve kurumları 

dıĢındaki aktörlerin de her biri kendi baĢına da EĢitlikçi Bütçe çalıĢmalarını 

baĢlatıp uygulamaya koyabilir. 

- Toplumsal cinsiyet eĢitliği algısının geliĢtirilmesi, kamu kaynaklarının 

kullanımında Ģeffaflığın sağlanması gerekmektedir. Bunu temin etmek için sivil 

toplum örgütlerinin toplumu bilinçlendirme çalıĢmaları yapmaları gerekmektedir. 

Haklı Kadın Platformu bu doğrultuda çalıĢmalar yürütmektedir.  

Devamla, bakanlıkların kamu spotu yapım ve yayınlama yoluyla 

bilinçlendirme sürecine katkı sunabileceklerini belirten GÜLLÜ, bilinçlendirme 

sağlanmazsa toplumdaki algı ve bilgi düzeyinin yasal düzenlemelerin gerisinde 

kalacağını belirtmiĢtir. 
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1.12. ON ÜÇÜNCÜ TOPLANTI (12/2/2013) 

Nuray ÖZBAY, Türkiye Kadın GiriĢimciler Derneği Genel Sekreter 

Yardımcısı 

ÖZBAY, derneklerinin kadın giriĢimciliğini geliĢtirme ve tam eĢitlik 

hedefleriyle kurulduğunu belirtmiĢ, kadın giriĢimciliğinin eğitim fırsatlarına 

eriĢimdeki eĢitlik, çocuk bakım hizmetleri, sermayeye eriĢimde eĢitlik ve ücret 

eĢitliği ile ilgili olduğunu ve esas olanın kaynaklara eriĢimdeki eĢitsizlik olduğunu 

dile getirmiĢtir. Dolayısıyla, kadınların karĢılaĢtığı eĢitsizliklerin temelinde 

kaynaklara eriĢimdeki eĢitsizliğin olduğuna iĢaret eden ÖZBAY, bunun 

çözümünün de toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayıĢı ile mümkün 

olduğuna dikkat çekmiĢtir. Devamla kadının güçlenmesini beĢ aĢamada 

tanımlamıĢtır: Refah (Temel ihtiyaçların giderilmesi), EriĢim (Eğitim, kredi, 

toprak, vb kaynaklara eriĢim), VicdanileĢtirme (EleĢtirel Bilincin GeliĢtirilmesi: 

Yapısal ve kurumsal ayrımcılıkların farkına varmak), Katılım (Karar alma 

süreçlerine katılım) ve Kontrol (Alınan kararların ve uygulamaların sonuç, süreç ve 

etkilerini kontrol etmek).  

TCDB‟yi toplumun her kesimi için eĢitliği önceleyen bir yaklaĢım olarak 

tanımlayan ÖZBAY, TCDB‟nin hayata geçmesi için çeĢitli önkoĢulların olduğunu 

ifade etmiĢtir. Siyasi iradenin ve bürokratik sahiplenmenin ilk iki koĢul olduğunu 

ifade eden ÖZBAY, TCDB‟nin hayatın her alanını kesmesi sebebiyle toplumsal 

cinsiyet eĢitliğinin ana akımlaĢtırılmasının da çok önemli bir faktör olduğunun 

altını çizmiĢtir. Dördüncü ve sonuncu ön koĢul olarak veri toplama ve raporlamayı 

gösteren ÖZBAY, bu konuda eksikliklerin olduğunu, verilerin mevcut eĢitsizliği 

görmek açısından çok önemli olduğunu dile getirmiĢtir.  

Devamla, dünyadaki baĢarılı TCDB uygulamalarının; bütçenin toplumsal 

cinsiyet eĢitliği perspektifinde analiz edilmesi, bu analize göre bütçenin yeniden 

oluĢturulması ve bütçesel süreçlerde toplumsal cinsiyet eĢitliğinin bir analiz türü 

olarak yaygınlaĢtırılması olmak üzere üç temel bileĢenden oluĢtuğunu dile 

getirmiĢtir. TCDB yaklaĢımının uygulamaya geçmesinde sivil toplumun rolüne 

değinen ÖZBAY, sivil toplumun pek çok ülkede konuya iliĢkin kamuoyu 

oluĢturarak lobi faaliyetleri ile karar verme süreçlerine etki ederek, eğitim ve 

uzmanlık desteği sağlayarak kilit rol oynadığını vurgulamıĢtır. Parlamentoya da rol 

düĢtüğünü ifade eden ÖZBAY, doğru, sürekli, ayrıntılı verilerin üretilmesi ve 

kullanıma sunulmasını bütçe görüĢmelerinin ön koĢulu yapmak, politika 

sonuçlarının kadınlar ve erkekler üzerindeki etkilerini ayrı ayrı tanımlanması talep 

etmek, tüm süreçte sivil toplum ve uzmanların paydaĢ olarak sürece dâhil edilmesi 

hususlarında parlamentoya görev düĢtüğünü kaydetmiĢtir.  
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Sivil toplum ve parlamento arasındaki iliĢkiye değinen Mustafa ġAHĠN, 

Kanada‟da kadın örgütlerinin bütçeyi toplumsal cinsiyet perspektifi ile çalıĢarak 

parlamentonun ilgili komisyonuna sunum yaptıklarını ifade etmiĢtir. Bu sunumlar 

sırasında politika önerilerinin de paylaĢılıp bütçe kalemlerinde değiĢiklik 

yapılmasını sağlayacak taleplerin de iletildiğini belirten ġAHĠN, bürokrasi ve sivil 

toplum arasındaki iliĢkiye değinerek, bürokrasinin kadın örgütlerinin aktarımına ve 

deneyimlerine ihtiyaç duyduğunu ve bürokrasinin de sivil topluma mevzuat ve 

devletin cari iĢleyiĢi hakkında bilgi verebileceğini dile getirmiĢtir. ġAHĠN, Diane 

ELSON'ın yayınladığı “CEDAW perspektifinden cinsiyete duyarlı bütçe 

yaklaĢımı”nın TCDB‟nin CEDAW perspektifinden hayata geçmesi açısından çok 

değerli olduğunu, CEDAW‟ın önemli bir enstrüman ve çözüm aracı olabileceğini 

sözlerine eklemiĢtir.  

Handan KÖSE, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB)  

GiriĢimcilik Müdürlüğü Uzmanı 

KÖSE, TOBB Kadın GiriĢimciler Kurulu ile ilgili kısaca aĢağıdaki bilgileri 

paylaĢmıĢtır.  

- TOBB Kadın GiriĢimciler Kurulu 2007 yılında kurulmuĢtur. Tüm oda ve 

borsalarda oluĢturulması zorunlu tutulan kadın giriĢimci kurulu sayesinde TOBB 

Kadın GiriĢimciler Kurulu‟nun üye sayısı 5.500‟e ulaĢmıĢtır.  

- Üyelerin tümü istihdam sağlayan kadın giriĢimcilerden oluĢmamaktadır. 

Yüzde 20 kadarı, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve katma değer sağlayan 

akil insanlardan oluĢmaktadır.  

- GeliĢtirilen yazılım programı sayesinde tüm üyelerin her türlü istihdam, 

ithalat ve ihracat bilgisine ulaĢılabilmektedir.  

- Bu kurulun kurulması ile istihdam sağlayan kadınların sayısında artıĢ 

sağlanması, rol model kadınların toplumumuza tanıtılması, dolayısıyla, aĢağıdan 

gelecek kadınların da bu hususta özendirilmesi ve onları istihdam sağlayabilen 

kadınlar hâline getirmek amaçlanmaktadır.  

- Yeni anayasa, teĢvikler ve Ticaret Kanunu‟nda öngörülen değiĢiklikler 

gibi konularda üyelerle toplantılar yapılmakta ve üyelere eğitimler verilmektedir.  

- Kadınların TOBB içindeki etkinliği artmaktadır. Meclis üye sayısı 50‟den 

150‟ye çıkmıĢ olup, bu sayının yeni dönemde daha da artması beklenmektedir.  

Serap GÜRE ġENALP, Kadın Emeği ve Ġstihdamı GiriĢimi Platformu 

Temsilcisi, Nihal ġirin PINARCIOĞLU, Kadın Emeği ve Ġstihdamı GiriĢimi 

Platformu Temsilcisi 

ġENALP, KEĠG olarak TCDB‟yi 2008‟den itibaren gündemlerine 

aldıklarını ifade etmiĢ, Ġrlanda‟daki kadın hareketi ve TCDB uygulamasını 
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incelediklerini aktarmıĢtır. Maliye Bakanlığı, KSGM gibi kurumlarında süreç 

içinde TCDB‟yi gündemlerine aldığını, ancak TCDB‟nin stratejik planlarda öneri 

mahiyetinde veya proje bazlı olarak yer aldığını dile getiren ġENALP, kurumların 

bu yaklaĢımı sürdürülebilir ve somut bir hedef olarak ele almadıkları hususunda 

eleĢtiri getirmiĢtir. Toplumsal cinsiyet eĢitliğinin ana akımlaĢtırılması kapsamında, 

tüm kurumların bir araya gelerek hangi noktada olduklarını tespit etmeleri 

gerektiğine iĢaret eden ġENALP, bu süreçte ilgili sivil toplum örgütlerinin de 

dinlenmesinin önemli olduğunu ifade etmiĢtir.  

Devamla PINARCIOĞLU, TCDB bağlamında yerel yönetimler düzeyinde 

çalıĢmalar yaptığını bildirmiĢ, yaptığı görüĢmeler neticesinde kadınların karar alma 

mekanizmalarında olmalarının, özellikle bütçe komisyonlarında yer almalarının 

kadınların taleplerini politikleĢtirip aktarabilmeleri için çok değerli olduğunu 

vurgulamıĢtır. Yerel yönetimlerde kullanılan kaynakların ve verilerin hizmetlerin 

cinsiyet körü bir yaklaĢımla sağlandığını belirten PINARCIOĞLU, kadınların karar 

verme sürecindeki varlıklarının bu sebeple önemli olduğunu, kadın karar vericilerin 

hem kadın ihtiyaçlarını göz önüne aldıklarını hem de toplumsal cinsiyeti 

gözettiklerini sözlerine eklemiĢtir.  

PINARCIOĞLU, 5018 sayılı Kanun‟la birlikte TCDB bağlamında bir 

fırsat penceresi doğduğunu, kanunla öngörülen stratejik planların ve etki 

analizlerinin TCDB‟nin hayata geçmesinde temel araçlar olabileceğini 

vurgulamıĢtır. Stratejik planlarda cinsiyet eĢitliğinin öncelenmesinin ve toplumun 

diğer kesimlerinin ihtiyaçlarının göz önüne alınmasının gerektiğini söyleyen 

PINARCIOĞLU, bütçelerin de bu önceliklere göre Ģekillenmesi gerektiğini ve 

dönem sonunda mutlaka etki analizi yapılarak TCDB‟nin ne kadar hayata 

geçtiğinin ve amaçlara ne kadar ulaĢıldığının ölçülmesi gerektiğini bildirmiĢtir.  

Ardından, kamu kurumlarında farkındalık yaratılması gerektiğine dikkat 

çeken ġENALP, farkındalığın en üstten aĢağı doğru tüm kademelerde 

yaratılmasının elzem olduğunu belirtmiĢtir. Alt Komisyon BaĢkanı Ġstanbul 

Milletvekili Alev DEDEGĠL, her kurumda eĢitlik uzmanı istihdam edilmesinin 

gerektiğinin altını çizmiĢtir. Devamla, farkındalığa iliĢkin olarak hizmet içi 

programların önemine dikkat çeken ġENALP, toplumsal cinsiyet eĢitliği 

eğitimlerine çok az yer verildiğini gözlemlediklerini kaydetmiĢ ve siyasi iradenin 

değiĢim için anahtar rolde olduğunu belirtmiĢtir.  
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1.13. ON DÖRDÜNCÜ TOPLANTI (26/2/2013) 

Prof. Dr. Kamil TÜĞEN, Dokuz Eylül Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü BaĢkanı
43

  

Doç. Dr. Ġpek ĠLKKARACAN AJAS, Ġstanbul Teknik Üniversitesi 

ĠĢletme Fakültesi 

ĠLKKARACAN, TCDB‟yi makroekonomik perspektiften incelemiĢ, 

makroekonomik politikaları teĢkil eden mali ve para politikalarının toplumsal 

cinsiyet eĢitsizliğini daha da derinleĢtirebilecek etkilere sahip olabileceğini, TCDB 

uygulamasının eĢitsizliklerin dengelenmesi konusunda etkin bir yol olduğunu ifade 

etmiĢtir. ĠLKKARACAN, makroekonomik politikaların etkileri dolaylı olduğu için 

toplumsal cinsiyet açısından eĢitsizlik, yoksulluk gibi etkilerini anlamanın zor 

olduğunun altını çizmiĢtir. Örnek olarak sıkı para politikasını veren 

ĠLKKARACAN, ilk bakıĢta bunun etkilerini anlamanın güç olduğunu, piyasa 

üzerindeki etkileri neticesinde dolaylı olarak bireyleri etkilediğini ifade etmiĢtir. 

Devamla, sıkı para politikasının üretim ve tüketim üzerindeki frenleyici etkisi 

nedeniyle iĢsizliği artırabildiğini bildiren ĠLKKARACAN, kadınların ikincil iĢ 

gücü konumunda olduğu durumlarda, sıkı para politikasının istihdam üzerindeki 

olumsuz etkisinin kadınlar üzerinde daha fazla hissedilebileceğini vurgulamıĢtır.  

Bu bağlamda, TCDB uygulamasının maliye politikalarını etkilemek 

anlamında önemli olduğunu, mali politikaların etkilerinin para politikalarının 

etkilerine kıyasla daha ölçülebilir ve ayrıĢtırılabilir olduğunu dile getirmiĢtir. 

ĠLKKARACAN yüzde 25 civarındaki kadın istihdam oranının istihdamdaki 

cinsiyet uçurumunu gösterdiğini, ancak bundan baĢka kadınlar arasında da eğitim 

ve medeni hal durumuna göre katmanlı eĢitsizlikler olduğunu belirtmiĢtir. 

ĠLKKARACAN, ayrıca istihdamdaki kadın-erkek eĢitsizliğinin, ücret uçurumu, 

kadınların belli sektörlerde yoğunlaĢmaları neticesinde yatay ayrımcılık ve 

kadınların karar mekanizmalarına ulaĢamamaları ile ortaya çıkan dikey ayrımcılık 

Ģeklinde de tezahür ettiğini eklemiĢtir. Cinsiyete, medeni duruma ve eğitime göre 

ayrıĢtırılmıĢ iĢ gücüne katılım oranları aĢağıdaki tabloda sunulmuĢtur.  
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 Prof. Dr. Kamil TÜĞEN, bu toplantıda yaptığı sunumun daha ayrıntılı bir versiyonunu 

ÇalıĢtay‟da gerçekleĢtirdiği için sunuma ÇalıĢtay kısmında yer verilmiĢtir. 
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Tablo: Eğitim ve Medeni Duruma göre Kadın ve Erkek ĠĢgücüne Katılım 

Oranları, 20-44 yaĢ, kent 

Tabloda gösterildiği cinsiyet eĢitsizliğinin her eğitim durumunda ve 

medeni hale göre var olduğuna iĢaret eden ĠLKKARACAN, bu verilerden 

hareketle aĢağıdaki hususları dile getirmiĢtir: 

- Eğitim, kadın ve erkekler arasındaki iĢ gücüne katılım farkını açıklamakta 

yetersiz kalmaktadır. Ġlkokul mezunu erkeklerin katılımı yüzde 100‟e yakınken 

aynı eğitim seviyesindeki kadınların katılımı daha düĢüktür.  

- Ayrıca, evli olma durumu da kadınların iĢ gücüne katılımında fark 

yaratmaktadır. Hiç evlenmemiĢ kadınlar her eğitim seviyesinde evli kadınlardan 

daha fazla iĢ gücüne katılmaktadır.  

Devamla, kadın istihdamı sorununun genelde eğitim ve zihniyetle 

iliĢkilendirildiğini bildiren ĠLKKARACAN, ancak bu argümanların durumu 

açıklamakta yetersiz kaldığını vurgulamıĢ ve kadın istihdamındaki düĢüklüğe 

iliĢkin aĢağıdaki hususları dile getirmiĢtir:  

- Bakım hizmetleri üretim yükünün eşitlikçi paylaşımı için gerekli yasal ve 

kurumsal mekanizmaların eksikliği: Ev içindeki çocuk ve yaĢlı bakımı gibi 
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hizmetler kadın ve erkek arasında eĢitsiz dağılmakta, bu durum kadının iĢ gücü 

piyasasına giriĢini zorlaĢtırmaktadır. Üniversite mezunu kadınların iĢ gücüne 

katılımının yüksek olmasının temel nedeni, aldıkları eğitim ve kalifikasyon değil, 

bu tarz ev içi hizmetleri piyasadan ücretle temin etme imkanına sahip olmalarıdır. 

Bu bakım hizmetlerinin yasal ve kurumsal düzenlemelerle eĢitlikçi paylaĢımının 

sağlanması gerekmektedir.   

- GeliĢmiĢ ülkelerde istihdam artıkça ve kadınlar iĢ gücü piyasasında 

ikincil pozisyondan kurtulmaya baĢladıkça, devlet bakım hizmetlerini artırmıĢ ve 

çocuk eğitimi ve çocuk bakımı gibi konularda aile ve kamu arasındaki bölüĢüm 

artmıĢtır. OECD‟nin 0-3 ve 3-5 yaĢ arası çocukların ana okullaĢma oranına iliĢkin 

verilerine bakıldığında; 0-3 yaĢ arası okullaĢmada Türkiye‟ye iliĢkin veri olmadığı 

ve 3-5 yaĢ arası okullaĢmada ise Türkiye‟nin geliĢmiĢ ülkelerin çok gerisinde 

kaldığı görülmektedir.  

- Annelik ve ebeveyn izinlerinde Türkiye OECD ülkelerinin alt sınırını 

yakalamaktadır. Ancak bu düzenlemeler kayıtlı çalıĢanları kapsadığından kayıtsız 

olarak istihdam edilen kadın ve erkekler pratik bu haklardan yararlanamamaktadır.  

- Ev içi ve ev dıĢında çalıĢma saatlerine bakıldığında TÜĠK verilerine göre 

kadınlar ücretsiz ev iĢlerine 5 saat 17 dakika ayırmakta, erkekler ise 51 dakika 

ayırmaktadır. Buna göre kadınlar ücretsiz ev iĢlerine erkeklerin 6 katı kadar vakit 

ayırmaktadır. Diğer ülke örneklerine bakıldığında, Ġsveç‟te kadınlar erkeklerin 1,8 

katı, Fransa‟da 2,3 katı ve Ġspanya‟da 3 katı zaman ayırmaktadır.  

- Buna karĢın, Türkiye‟de ücretli çalıĢmaya kadınlar ortalama bir saat 

ayırırken erkekler 4.5 saat ayırmaktadır.  

- Ev içi ve ev dıĢı çalıĢma saatleri toplandığında kadınların haftada 

ortalama 45 saat, erkeklerin ise 37 saat çalıĢtığı görülmektedir. Üniversite mezunu 

kadınlar için çalıĢma saatleri 59 saate kadar tırmanmaktadır. Bu durum, kadının iĢ 

gücü piyasasına girebilmek için yüksek çalıĢma saatlerine razı olması gerektiğini 

göstermekte, kadınların iĢ gücü piyasasında kalmasında sürdürülebilirlik sorunu 

yaratmaktadır.  

- Evli kadınların iĢ gücü piyasasında çalıĢma saatleri 44 saat iken, 

evlenmemiĢ kadınların erkeklerin çalıĢma saatine yakın olarak 50 saattir. 

Erkeklerin çalıĢma saatleri ise medeni durumlarından bağımsız olarak 54 saattir. 

Bu verilerin ıĢığında, tekrar makroekonomik politikalara değinen 

ĠLKKARACAN, sıkı maliye veya sıkı para politikalarının fiyat istikrarını öncelediğini 

ve istihdamı ikincil hedef gördüğünü, bunun var olan istihdamdaki cinsiyet uçurumunu 

artıracağını savunmuĢtur. Devamla, düĢük seyreden kadın istihdamı oranlarını 

yükseltebilmek için yüksek istihdam yaratacak makroekonomik büyüme stratejilerine 

ihtiyaç duyulduğunu eklemiĢtir.   
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Kamu bütçesi harcama önceliklerinde bakım hizmetleri sektörüne yatırım 

ve sübvansiyonun 2008 yılında gündeme geldiğini belirten ĠLKKARACAN, 

küresel kriz nedeniyle bu sübvansiyonların rafa kalktığını ancak TCDB 

perspektifinden çok önemli olduklarını ifade etmiĢtir. ĠLKKARACAN, ABD‟de 

yapılan bir çalıĢmada 50 milyar dolarlık kamu kaynağının miktarın yarısı okul 

öncesi eğitime, yarısı yaĢlı bakım hizmetlerine olmak üzere bakım hizmetlerine 

tahsis edilmesi durumunda bunun istihdam, yoksulluk ve toplumsal cinsiyet 

eĢitliğini nasıl etkileyeceğinin incelendiğini belirtmiĢtir. ÇalıĢmaya göre bu 

kaynağın bakım hizmetleri yönünde harcanması durumunda,  alt yapı üzerinde 

harcanması durumunda elde edilecek istihdamın iki katı istihdam yaratılacağını 

belirten ĠLKKARACAN, bakım hizmetlerine tahsis edilecek bu kaynağın 

yaratacağı istihdamın alt yapı yatırımına kıyasla daha fazla oranda yoksullara ve 

kadınlara yönelik olacağını vurgulamıĢtır. Devamla, bakım hizmetlerine kamu 

tarafından kaynak ayrılması durumunda sadece kadın ve yoksul istihdamının 

artmadığını, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eĢitliğine de olumlu katkı yapıldığına 

dikkat çekmiĢ, bu sayede kadınların ev içi çalıĢma saatlerinin azaltılıp çalıĢma 

hayatına katılma, eğitime geri dönme gibi seçeneklerin kadınlar için mümkün 

kılındığını kaydetmiĢtir.  

Sunumun ardından Alt Komisyon BaĢkanı Ġstanbul Milletvekili Alev 

DEDEGĠL, kadının ev içi emeğinin ölçümlenmesinin yapılıp yapılamadığını 

sormuĢ, cevaben ĠLKKARACAN, bunun hesaplanmasının mümkün olduğunu 

ancak zaman kullanım verilerine ihtiyaç olduğunu, zaman kullanım verilerine 

dayanarak evde sarf edilen emeğin piyasa değerinin hesaplanabileceğini 

bildirmiĢtir. 2006 zaman kullanım anketleri kullanılarak bu ölçümü yaptıklarını 

kaydeden ĠLKKARACAN, ev içi ücretsiz emeğin gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 

30‟una denk geldiğini belirtmiĢ, ancak 2006‟dan sonra TÜĠK zaman kullanım 

anketlerini tekrarlamadığı için son yıllardaki durumu hesaplamak için gerekli 

veriye sahip olamadıklarını dile getirmiĢtir.  

Prof. Dr. Gülay GÜNLÜK ġENESEN, Ġstanbul Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi, Maliye Ana Bilim Dalı BaĢkanı 

ġENESEN, TCDB inisiyatifinin üç bileĢen üzerinden hayata geçebileceğini 

ve bu bileĢenlerin cinsiyetler arası eĢitsizliği gidermeye yönelik politika tasarımı, 

bu politikanın uygulanması ve son olarak bu iki bileĢenin bütçeyle eĢleĢtirilmesi 

olduğunu ifade etmiĢtir. Devamla TCDB‟yi ilk olarak uluslararası bağlamda 

inceleyeceğini, bunun Türkiye‟deki merkezi ve yerel düzeyde yansımalarının 

olduğunu ifade etmiĢtir. 

ġENESEN, sözü edilen politika tasarımına iliĢkin olarak, toplumsal 

cinsiyet eĢitliği ve bütçelemeye iliĢkin olarak çerçeve bir politika tasarımı 

niteliğinde olan 2008‟deki ana teması Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Finansmanı 
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ve Kadının Güçlendirilmesi olan BirleĢmiĢ Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 

toplantısına değinmiĢtir. Toplantının sonuç belgesinde katılan ülkelere yaptırım 

niteliğinde olmayan ancak küresel bakıĢ açısını yansıtan zorlayıcı yükümlülükler 

getirildiğini ifade eden ġENESEN, toplantının sonuç belgesinin 21. maddesinin 

hükümetleri aĢağıdaki eylemleri gerçekleĢtirmeye davet ettiğini bildirmiĢtir:  

- Tüm plan, program ve politikaların oluĢturulmasında kadınların tam ve 

eĢit katılımlarını garanti altına almak amacıyla, siyasi, sosyal, ekonomik karar alma 

süreçlerinde ve özellikle ekonomik ve kamu finans politikalarından sorumlu idari 

birimlerde, kadınların tam anlamıyla temsilini, tam ve eĢit katılımlarını 

sağlayabilmenin önündeki engelleri kaldırmak ve yeterli kaynak ayırmak; 

- Tüm ulusal kalkınma politika, plan ve bütçelerine toplumsal cinsiyet 

perspektiflerini yerleĢtirmek için, kadının ilerlemesi ulusal mekanizmaları, maliye 

ve planlama bakanlıkları ve onların odak noktaları dâhil olmak üzere ilgili hükümet 

kurumları ve birimleri, kadın kuruluĢları arasında koordineli ve kurumsallaĢmıĢ bir 

diyalog sağlamak; 

- Toplumsal cinsiyet eĢitliğinin tüm ana plan ve politikalara yerleĢtirilmesi 

ve olumlu eylem stratejileri dâhil olmak üzere, cinsiyet eĢitliği ve kadınların 

güçlendirilmesi ile ilgili ulusal politika, program, strateji ve planlar için yeterli 

kaynak ve para ayırmak, bunların ulusal kalkınma stratejilerine yerleĢtirilmesini ve 

Bin Yıl Kalkınma Hedefleri‟nin 3. Hedefi dahil, cinsiyet eĢitliğine iliĢkin 

uluslararası ve bölgesel taahhütleri yerine getirmek için ilgili sektör planları ve 

bütçelerine yansıtılmasını sağlamak; 

- Ulusal kaynakların harekete geçirilmesi ve tahsisinde cinsiyete duyarlı 

yaklaĢım geliĢtirilmesini sağlamak, sosyal ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe 

politikalarında kapasite oluĢturmak için ulusal çabaları pekiĢtirmek amacıyla tüm 

bakanlıklar özellikle maliye bakanlıkları ve ulusal kadın mekanizmaları ile, uygun 

olduğu hallerde, yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eĢitliğinin ana plan ve 

politikalara yerleĢtirilmesi amacıyla kapasite geliĢtirilmesi için kaynak tahsis 

etmek; 

- YaĢ ve diğer faktörlere göre de ayrıĢtırılmıĢ cinsiyete ve toplumsal 

cinsiyete dayalı veriler ile kadınların bakım ekonomisine yaptığı katkılara dayalı 

verilerin toplanması, analizi ve duyurulması iĢlemlerini geliĢtirmek, sistematize 

etmek ve fonlamak; kamu finansmanlarına toplumsal cinsiyete duyarlı 

yaklaĢımların yerleĢtirilmesi ve bu yaklaĢımların uygulanması baĢta olmak üzere, 

cinsiyet eĢitliği ve kadınların güçlendirilmesi için finansman konusunda sağlanan 

geliĢmeleri ölçmek amacıyla tüm düzeylerde gerekli girdi, çıktı ve sonuç 

göstergeleri oluĢturmak; 

- Tüm politika alanlarında gelir ve giderlerin toplumsal cinsiyete duyarlı 

analizlerini gerçekleĢtirmek, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu‟nun tam 
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anlamıyla ve etkili bir Ģekilde uygulanmasını hızlandırmak için hükümet 

harcamalarının katkısını arttırmak amacıyla gözden geçirme ve değerlendirme 

neticesinde ortaya çıkan sonuçları, bütçenin planlanması, ayrılması ve gelirlerin 

arttırılmasında göz önünde bulundurmak; 

- Tüm politika alanlarına cinsiyet eĢitliğini yerleĢtirmek amacıyla, tüm 

düzeylerde bütçe politikalarına toplumsal cinsiyet perspektiflerini sistematik bir 

Ģekilde yerleĢtirmek için ulusal göstergeler dâhil olmak üzere, uygun olduğu 

Ģekilde metodolojiler ve araçlar geliĢtirmek ve uygulamak.  

ġENESEN, bu belgeden iki temel çıkarsama yapılabileceğini, bunların 

cinsiyete duyarlı bütçelemenin kamu mali yönetimi ve kamu gelir ve giderleri ile 

iliĢkilendirilmesi gereği; cinsiyet eĢitsizliğinin ulusal kamu programlarının 

merkezine yerleĢtirilmesi gereği olduğunu ifade etmiĢtir. Devamla, toplumsal 

cinsiyet eĢitsizliğinin sadece sosyal politikayı ilgilendirmediğini konunun mali 

boyutunun da olduğunu; TCDB‟nin sosyal politika ile maliyenin birleĢtiği alanı 

temsil ettiğini ifade etmiĢtir.  

Kamu harcamalarının iktisadi, siyasi ve toplumsal öncelikleri yansıttığını, 

kamu harcama ve hizmetlerinin sonuçlarının toplumdaki her birey için aynı 

olmadığını belirten ġENESEN, bu anlamda bütçenin cinsiyet eĢitsizliğinin 

üretilmesinin de düzeltilmesinin de aracı olacağını ifade etmiĢtir.  

ġENESEN‟in ikinci bileĢen olarak tanımladığı uygulamaya iliĢkin olarak, 

ġENESEN esas sorunsalın politika vaatlerinin (cinsiyet eĢitliği) bütçe 

kaynaklarıyla eĢleĢtirilmesi ve buna iliĢkin bilgi ve veri üretimi olduğunu ifade 

etmiĢ, bilgi ve veri üretiminin eĢitlik politikalarının uygulamaya dönüĢmesinin tek 

denetim aracı olduğunu ifade etmiĢtir. Mevcut durumda yapılanlara değinen 

ġENESEN, kadınlara ve yoksullara yönelik projelerin yürütüldüğü ve harcamaların 

yapıldığını ancak esas olanın eĢitliğin ulusal bir politika olarak benimsenmesi 

olduğunu belirtmiĢtir. Aksi takdirde, mevcut adımların sadece bölgesel olarak 

çeĢitli sıkıntıları çözeceğini kaydeden ġENESEN, toplumun geri kalanın da 

eĢitsizliklerin yeniden üretilerek süreceğinin altını çizmiĢtir.  

Uluslararası alandan Dünya Bankası, IMF ve Avrupa Birliği‟nin kararları 

ve uyum programları ile desteklediği uygulamalar olduğunu belirten ġENESEN, 

yardımların dağıtımında ve projelerin uygulanmasında cinsiyet eĢitsizliğinin 

sınanmasının da performans kriterleri arasında yer almaya baĢladığını belirtmiĢtir. 

AĢağıda uluslararası kurumların ve Avrupa Birliği‟nin konuya iliĢkin karar ve 

uygulamaları sıralanmıĢtır:  

- IMF: cinsiyetler arası eĢitsizliğin giderilmesine iliĢkin mali 

düzenlemelerin yapılması yönünde öneriler 

- Dünya Bankası: yapısal uyum programları - Afrika 

- Avrupa Birliği: 
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- 1996:  Avrupa Komisyonu - toplumsal cinsiyet eĢitliği politikalarının tüm ana 

plan ve programlara yerleĢtirilmesi (gender mainstreaming)  

- 1999: Amsterdam Antlaşması dönemsel (Ģu anda 2006-2010) yol 

haritaları ve baĢlıca politika alanları içinde: “Yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde 

toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin uygulanması”   

- 2003: Avrupa Parlamentosu kamu politikalarının kadınlar ve erkekler 

üzerindeki etkilerinin izlenmesi, kamu bütçelemesinin her aĢamasında cinsiyetler 

arası eĢitlik perspektifinin hâkim olması, gelir ve harcamaların cinsiyet eĢitliğini 

sağlayacak biçimde yapılandırılması 

- 2009: AB DıĢ Kalkınma Yardımlarının cinsiyet eĢitsizliğine duyarlı 

politika ve bütçe koĢuluna bağlanması giriĢimleri  

- EUROMED:
44

 14-15 Kasım 2006 tarihinde Ġstanbul‟da toplanan Bakanlar 

Konferansı‟nda alınan Ġstanbul Kararları‟nın Sonuç Belgesi‟nin 11. maddesi 

“Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe giriĢimleri izlemek ve hem ulusal hem de yerel 

seviyede yoksulluğu azaltıcı daha etkili stratejiler sağlamayı” kararlaĢtırmıĢtır.  

Ulusal düzeydeki geliĢmelere değinen ġENESEN Ģunları kaydetmiĢtir: 

- KSGM, Ulusal Eylem Planı 2008-2013‟te kadınların ilerlemesini 

sağlayacak kurumsal mekanizmaların oluĢturulması ve mevcut mekanizmaların 

kapasitelerinin güçlendirilmesi, hedef olarak konulmuĢtur.  

- Ayrıca, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme için hazırlık çalıĢmalarının 

baĢlatılması ve KSGM ve DPT iĢbirliği ile Maliye Bakanlığı sorumlu kurum olarak 

belirlenmiĢtir.  

- 2012 yılı Bütçe SunuĢ KonuĢması‟nda Maliye Bakanı Mehmet ġimĢek 

“Bütçemizi toplumsal cinsiyete duyarlı hale getiriyoruz" demiĢ ve konuĢmasının 

devamında kadınlara yönelik beĢ ana politikadan bahsetmiĢtir. Ancak taĢımalı 

eğitim ve kadın istihdamını teĢvik dıĢında diğer politikaları bütçeyle 

iliĢkilendirmemiĢ, bu politikaların bütçeye yansımalarından bahsetmemiĢtir.  

- Kadın Dostu Kentler projesi ile proje illerinde yerel yönetim bütçelerinin 

toplumsal cinsiyet eĢitliğine uygun bir hale gelmesi hedeflenmektedir. Bu 

kapsamda eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.  

TCDB‟ye iliĢkin uygulamaları değerlendirirken sadece kadınlara yönelik 

hizmet ve harcamalara odaklanmanın eksik olacağını belirten ġENESEN, kadın-

erkek karĢılaĢtırmalı bir yaklaĢımı önermiĢtir. Belli bir kaynak bir alana ayrılırken 

                                                 
44

 Avrupa Birliği (AB) ile AB üyesi olmayan Akdeniz ülkeleri arasında kalıcı ve kurumsal 

bir iĢbirliği çerçevesinin oluĢturulması amacıyla 1995 yılında Avrupa-Akdeniz Süreci 

(Euromed/Barselona Süreci) tesis edilmiĢtir. Bu süreç, 13 Temmuz 2008 tarihinde Paris'te 

yapılan Avrupa-Akdeniz Devlet ve Hükümet BaĢkanları Zirvesi ile yerini "Akdeniz için 

Birlik"e (AiB) bırakmıĢtır. 

(http://www.mfa.gov.tr/avrupa-akdeniz-sureci-_euromed_barcelona-process_-.tr.mfa) 

http://www.mfa.gov.tr/avrupa-akdeniz-sureci-_euromed_barcelona-process_-.tr.mfa
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toplumsal cinsiyet eĢitliğine katkı verip vermediğine bakılması gerektiğini belirten 

ġENESEN,  bazı durumlarda tahsis edilen kaynakların kadının geleneksel rolünün 

yeniden üretilmesi, erkeklere bağımlılıklarının artması ve kamusal alanda 

dıĢlanmanın pekiĢmesi gibi sonuçları olabileceğini belirtmiĢtir.  

Sunumuna ülke örnekleri ve yerel örnekler ile devam eden ġENESEN, 

Ģunları dile getirmiĢtir: 

- Kore‟de hükümete danıĢmanlık yapan cinsiyet eĢitliği kurumu 

kurulmuĢtur. Hazırlanan cinsiyet eĢitliği master planı ile hangi alanlarda hangi 

kurumların ne kadar harcama yapacakları belirtilmekte, böylece cinsiyet eĢitliği 

yönünde yapılacak harcamaların kurumsal ve fonksiyonel bir dökümünün yapıldığı 

görülmektedir.  

- Avustralya‟da 2012-2014 kadın bütçesi sunulmuĢ; bütçede kadına yönelik 

harcamaların yanı sıra, erkek sağlığı, çocuk, engelli ve yoksullara iliĢkin kalemler 

de bu bütçeye dâhil edilmiĢtir.  

- Mexico kenti ve ġanlıurfa Belediyesi öne çıkan yerel örneklerdendir. 

ġanlıurfa Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı‟nda kadınların yaĢam kalitelerini 

artırmaya yönelik hedefler, eğitim hizmetleri gibi faaliyetler öngörülmektedir. 

Devamla, bir kamu kurumunun harcama ve hizmetlerinin mevcut 

yararlanıcılarını gösteren bir model sunan ġENESEN, yararlanıcı olarak sadece 

kadın ve erkeklerin hesaplanmadığını, eĢitsizliklerin çocukluktan itibaren 

baĢladığını bu sebeple kız çocuk, oğlan çocuk, genç oğlan ve genç kız 

kategorilerini de modelde yararlanıcılar arasında gösterdiğini ifade etmiĢtir. Örnek 

olarak eğitim alanını gösteren ġENESEN, yıllarca kız çocuklarının okullaĢma 

oranlarının erkek çocukların gerisinde kaldığını, bunun bütçedeki eĢitsiz dağılımın 

ve politikalarla harcamalar arasındaki uyumsuzluğun göstergesi olduğunu dile 

getirmiĢtir. Devletin gelirlerine bakıldığında mülkiyet sahipliği ve istihdam edilen 

erkeklerin fazlalığı nedeniyle erkeklerin bütçeye daha fazla katkı yaptığının 

görüldüğünü ancak bunun yapısal cinsiyet eĢitsizliğinin neticesi olduğunu ifade 

etmiĢ ve kayıt dıĢı çalıĢan kadınların da bu çerçeve dıĢında kaldığını eklemiĢtir.  

1.14. ON BEġĠNCĠ TOPLANTI (12/3/2013)  

Aydan KUMRAL, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Kadın ÇalıĢmaları 

ġube Müdürü  

KUMRAL, öncelikle Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ndeki yapılanmaya dair 

bilgi aktarmıĢtır.  Bu kapsamda, Sosyal Projeler Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde 

Sosyal ĠĢler Müdürlüğü altında kadınlara yönelik yürütülen tüm çalıĢmaların 2012 

yılı Haziran ayından itibaren Kadın ÇalıĢmaları ġube Müdürlüğü altında 

toplandığını ve Kadın ÇalıĢmaları ġube Müdürlüğü‟ne Ģeflik düzeyinde Kadın 

Sığınma Evi, Kadın DanıĢma Merkezi ve Kadın-Erkek EĢitlik Birimi olmak üzere 

3 birimin bağlı olduğunu ifade etmiĢtir.   
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 KUMRAL, devamla Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı‟nın konuya 

iliĢkin faaliyetlerini aĢağıdaki Ģekilde özetlemiĢtir: 

- Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, 2006 yılında BirleĢmiĢ Milletler ve ĠçiĢleri 

Bakanlığı ortaklığında imzalanan “Kadınların ve Kız Çocuklarının Ġnsan 

Haklarının Korunması ve GeliĢtirilmesi” projesinin ortağı olmuĢtur. Proje 

kapsamında valilikle birlikte geliĢtirilen Yerel EĢitlik Eylem Planı 14.08.2008 

tarihinde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi‟nde onaylanmıĢtır. Ġzmir‟de 

kadınların belediye hizmetlerinden eĢit hatta pozitif ayrımcılık gözetilerek 

faydalanması hedeflenmiĢtir.  

- Proje kapsamında öncelikle 2008 yılında Ġzmir BüyükĢehir Belediye 

Meclisi bünyesinde “Kadın-Erkek EĢitliği Ġhtisas Komisyonu” oluĢturulmuĢ ve bu 

komisyon hâlen çalıĢmalarına devam etmektedir. Aynı yıl “Kadın DanıĢma 

Merkezi” ve bir yıl sonra “Kadın Sığınma Evi” hizmete girmiĢtir. 

- Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin uyguladığı eĢitlik politikaları 

doğrultusunda 2010 yılı Ocak ayında BM tarafından Ġzmir “Kadın Dostu Kent” 

olarak ilan edilmiĢtir. 

- 2011 yılında ikinci etabı baĢlayan projenin yine ortaklarından olan Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesi diğer illerin belediyelerine deneyimleriyle öncülük 

etmektedir. Yerel eĢitlik politikalarının gereği olarak 15.05.2012 tarihinde “Kadın 

Erkek EĢitliği” birimi kurulmuĢtur.  

- EĢitlik birimi tarafından Ģu anda pilot bölge olarak seçilen Bornova 

ilçesinde geliĢmiĢlik düzeyi birbirinden farklı 4 ayrı mahallede Mahalle YönetiĢim 

Programı yürütülmektedir. Program kapsamında mahalledeki kadınlara on altı 

haftadan oluĢan Kadının Ġnsan Hakları Programı ve on üç haftadan oluĢan Kadın 

Sağlığı Eğitim Programı uygulanmaktadır.  

- Mahalle YönetiĢim Programı‟ndaki kadınlara bu iki modül eğitim dıĢında 

yerel hizmet olarak belediyeden beklentileri ve mevcut hizmetlerde geliĢtirilmesini 

istedikleri konularla ilgili anket çalıĢması yapılmaktadır.  Bu çalıĢmalar raporlanma 

aĢamasındadır.   

- Sosyal Projeler Müdürlüğü, “Önder Aile”, “KardeĢ Aile” ve “Abla-

Ağabey-KardeĢ Projesi” adlı sosyal projelerini yürütmektedir. “Önder Aileler 

Projesi” aslında bir kadın projesi olarak Mahalle YönetiĢim Programı‟nın 

baĢlangıcıdır. Mahallelerde yaĢayan kadınlarla iletiĢime geçilerek, kendi ailelerinde 

öncelikle aile içi Ģiddet, ebeveyn olmanın zorlukları, ergen sorunlarıyla mücadele, 

madde bağımlılığıyla mücadele konularında mahallelerde çok küçük gruplara, 

uygun gördükleri zaman ve yerlerde bilgilendirme seminerleri verilmektedir. 

- KardeĢ Aile Projesi tamamlanmıĢtır. Proje kapsamında kentli aileler ile 

kente göçle gelen ailelerin birbiriyle buluĢturularak eĢleĢtirilmeleri sağlanmıĢtır. Ġki 

aile arasında sosyal anlamda dayanıĢmayı hedefleyen yakınlaĢmalar sağlanmıĢtır. 
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Göçle gelen aile geleneksel kültüre dayalı bilgileri kentli kadınlara aktarırken kentli 

kadınlar da göçle gelen kadınlara büyük Ģehirde yaĢamla ilgili mihmandarlık görevi 

yapmıĢlardır.  

- Abla-Ağabey-KardeĢ Projesi; gençlik ve gönüllülük projesi olarak yola 

çıkmıĢ olup, üniversiteli abla ve ağabeyler rol model olarak sosyoekonomik açıdan 

zayıf kalmıĢ ilköğretim çağındaki kardeĢlere etüt çalıĢmaları yaptırmaktadır. Bu 

proje evde anne olan kadınlara da çok büyük fayda sağlamaktadır.   

- Ġzmir Kent Konseyi bünyesinde 4 meclis vardır; bunlardan biri Kadın 

Meclisi‟dir. Kentteki sivil dinamikler, Kadın Meclisi bünyesindeki temsilcileriyle 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi bünyesinde kadınlara iliĢkin olarak 

gerçekleĢtirilmesini istedikleri çalıĢmalar ve uygulamalarla ilgili kararlar 

almaktadırlar; bu kararlar Kent Konseyi Üst Kurulu‟nda karara bağlanmaktadır.   

- Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Kent Konseyi yapılanması Ģube müdürlüğü 

olarak norm kadro ilkelerine göre oluĢturulmuĢtur. Buradaki amaç; kent 

konseyinde alınan kararların uygulanmasında harcanacak olan bütçeyi, yine ilgili 

mevzuat çerçevesinde harcanmasını sağlamak ve denetlemektir. Ayrıca kadın 

meclisi bünyesinde çeĢitli çalıĢma grupları oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢma gruplarında 

birtakım projeler ve öneriler geliĢtirilip belediyeye sunulmakta ve belediye 

meclisine havale edilmesi sağlanmaktadır. Bu proje ve öneriler belediye meclisinin 

ilgili ihtisas komisyonuna havale edilerek görüĢülmektedir.  

- Ayrıca Kadın Meclisi, belediye meclisi ihtisas komisyonlarında ve diğer 

kamu kuruluĢlarında görüĢülen projelere iliĢkin fikirlerini ve eleĢtirilerini 

bildirmekte, böylece projelerin kadınların ihtiyaçlarını gözetmesi amaçlanmaktadır.  

- Kadın ÇalıĢmaları ġube Müdürlüğü‟nde ise veri tabanı oluĢturma 

çalıĢması yapılmaktadır. Bu kapsamda; Ġzmir‟deki park ve bahçelerin kaçında 

kadınların kullanımına uygun bebek alt değiĢtirme ünitesinin bulunduğu, kaçında 

akĢamları veya hafta sonları tenha olduğu zamanlarda kadınların güvenli 

olabileceği gibi sorular sadece belediye sınırlarında değil Ġzmir‟de faaliyet gösteren 

diğer kamu kurumlarına ve bütün ilçe belediyelerine yöneltilmiĢtir.  Bu sorulara 

verilecek cevaplar doğrultusunda birtakım yönlendirmeler yapmak üzere 

çalıĢılmaktadır. 

Bu sunumun ardından Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Strateji GeliĢtirme 

ġube Müdürü AyĢegül Türk‟e söz verilmiĢtir. 

AyĢegül TÜRK, Aydan KUMRAL tarafından anlatılan tüm çalıĢmaların 

Stratejik Plan‟la baĢladığını belirtmiĢtir. TÜRK‟e göre, stratejik plan 

çalıĢmalarında sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarıyla yapılan çalıĢma ve 

anketler doğrultusunda ihtiyaç tespiti yapılmaktadır. Stratejik Plan yönetim ve 

meclis onayından geçtiği için planda yer alan çalıĢmaların yapılmasında bir sakınca 

görülmemektedir. Daha sonra planla uyumlu performans programları yıllık olarak 
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hazırlanmakta ve bu çalıĢmalar esas olarak kurumun alt birimleri tarafından 

yapılmaktadır. Bu kapsamda Strateji Birimi ortaklaĢa çalıĢmakta ve yönlendirmede 

bulunmaktadır. Alt birimlerden alınan bilgiler Strateji Birimince derlenip programa 

uygun hâle getirilmektedir. Birimlerin performans kriterlerini iyi belirlemeleri için 

yönlendirme çalıĢmaları yapılmaktadır. Belirlenen performans kriterlerine uygun 

hedefler ona göre kaynak ihtiyaçlarını oluĢturmalarını sağlamaktadır. Kadına 

yönelik hizmetlere iliĢkin performans kriterleri ayrıĢtırılabilirse kadına yönelik 

olarak yapılan çalıĢmaların daha net ortaya çıkarılabilmesi mümkün olacaktır. 

Yerel eĢitlik eylem planı ile stratejik plan arasında entegrasyon sağlanıp 

sağlanmadığına dair soru yöneltilmiĢtir.  

TÜRK cevaben; yerel eĢitlik eylem planı ile stratejik planının 

uyumlaĢtırılmasına çalıĢılarak stratejik planda kadına iliĢkin hedeflere yer 

verildiğini ve aynı zamanda kentsel eylem planı ile kalkınma planlarında yer alan 

hususları stratejik planla uyumlaĢtırmak gerektiğini ifade etmiĢtir. 

Sunumun ardından, Mustafa ġAHĠN; toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe 

yaklaĢımı çerçevesinde stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporunun 

son derece önem taĢıyan belgeler olduğunu, bununla birlikte kurumsal bir 

yapılanma çerçevesinde eĢitlik biriminin kurulması o konuda bir ihtisaslaĢma 

sağlanması ve o ihtisaslaĢmanın stratejiyle birlikte tüm hizmet birimleriyle iĢ birliği 

içinde koordineli bir çalıĢmayı hayata geçirmesinin önemli olduğunu ifade ederek, 

bu öncelikler arasında belediye personel yapısının daha eĢitlikçi bir kompozisyona 

evrilmesi, karar alma süreçlerinde kadınların daha fazla temsilinin sağlanması gibi 

noktalarda bir açılımın var olup olmadığını sormuĢtur. 

KUMRAL cevaben; genel olarak erkek çalıĢan sayısının daha fazla 

olduğunu, buna karĢılık yönetim kademelerinde, özellikle üst düzeyde kadın 

sayısının erkek sayısından fazla olduğunu belirtmiĢtir.    

ġAHĠN ayrıca, kadın giriĢimcilere belediye alımlarında bir duyarlılık veya 

öncelik gösterilip gösterilmediğini, Kamu Ġhale Kanunu‟nda bu konuda engel olup 

olmadığını sormuĢtur.  

KUMRAL cevaben, kanunun buna izin vermediğini ve yeni bir 

düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu ifade etmiĢtir. 

Prof. Dr. Nurhan YENTÜRK – BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

YENTÜRK, ilk olarak 57 sivil toplum kuruluĢunun üye olduğu Kamu 

Harcamalarını Ġzleme Platformu ile çeĢitli kılavuzlar hazırlayarak bu kılavuzlar 

çerçevesinde sosyal koruma harcamalarından askeriye ve iç güvenlik harcamalarına 

kadar kamunun belli alanlarda yaptığı harcamaları izlediklerini ve raporlar 

yayınladıklarını, bu çalıĢmaları kamuoyu ve tüm milletvekilleri ile paylaĢtıklarını 

ifade etmiĢtir. Bu çalıĢmalarda, incelenen alanlarda edinilemeyen ve Ģeffaf olmayan 

verileri de listelediklerini belirten YENTÜRK, bu sayede bazı kurumların tüm 
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verileri Ģeffaf Ģekilde yayınlamaya baĢladığını dile getirmiĢtir. 2009 yılından beri 

kadına duyarlı bütçenin yapılmasını talep ettiklerini belirten YENTÜRK, çocuk 

harcamaları üzerine yaptıkları çalıĢmayı kadınlarla örtüĢmesi nedeniyle 

paylaĢacağını, bu çalıĢmada edindikleri tecrübe, bulgu ve yöntemlerin TCDB 

çalıĢmaları için katkı sağlayabileceğini bildirmiĢ, aĢağıdaki hususları dile getirmiĢtir:  

- Çocuğa yönelik harcamalar izlenirken çocuğa yönelik tüm sosyal hizmet 

ve sosyal yardım harcamaları kapsama alınmaya çalıĢılmıĢtır. Yanı sıra, dolaylı 

olarak çocuklara yönelik olan harcamalar da (örneğin engellilere yönelik 

harcamalardan çocuk engellilere yönelik harcamalar) dikkate alınmıĢtır. DeğiĢik 

kurumların farklı alanlarda yaptığı harcamalar arasından çocukları dolaylı olarak 

ilgilendirenler de hesaba katılmaktadır. Bu anlamda, kadına yönelik harcamaların 

izlenmesinde değiĢik kurumların bu Ģekilde yaptığı dolaylı harcamalar da dikkate 

alınabilir. ÇalıĢmalarda merkezî idarelerin yaptıkları harcamalar dikkate alınmıĢ 

olup mahalli idarelerin yaptıkları harcamalar yer almamaktadır. 

- Çocuğa yönelik harcamalar takip edilirken incelenen 15 kurumdan sadece 

ikisinin (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Sosyal YardımlaĢma ve 

DayanıĢmayı TeĢvik Fonu) harcama verilerine doğrudan internetten eriĢilebilmektedir.  

- Diğer 13 kurumdan ikisi (Sosyal Güvenlik Kurumu ve Adalet Bakanlığı 

(cezaevleri) yazılı talep üzerine çocuklara yönelik ne kadar harcama yaptığını 

bildirmiĢtir.  Dolayısıyla dört kurumdan doğrudan çocuğa yönelik harcamalarla 

ilgili bilgi temin etmek mümkün olmuĢtur. Kadına yönelik harcama verileri için de 

bundan daha parlak bir durumun olacağı düĢünülmemektedir. 

- Sosyal Güvenlik Kurumu, Medikal-Ulak adı verilen sistem sayesinde yaĢ 

grubu ve cinsiyete göre ilaç harcamalarını tutmakta ve giderleri kesin ve doğru olarak 

verebilmektedir. Ancak bu sistemin aynı anda SGK‟nın bütün hastanelerinde 

kullanılan bir sistem olması nedeniyle istenilen verilerin gönderilmesi çok zaman 

almaktadır. Zaman almakla birlikte veri çok temiz gelmektedir. Sistemin herhangi bir 

bakanlık tarafından paylaĢılarak izlenmesi mümkün olmamaktadır. SGK’nın verileri 

kadınlar üzerine çalışan ASPB gibi kurumlara yol gösterici nitelikte olabilir.  

- Adalet Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlük, çocuklara yönelik harcamalara 

iliĢkin çok ayrıntılı veriye sahip olmakla beraber bu veriler kurumun faaliyet raporunda 

bile yer almamakta, bu verilere ancak resmi talep üzerine ulaĢılabilmektedir. Bakanlık 

yetkilileri bu durumu kimsenin bu verilere iliĢkin bir talepte bulunmaması ile 

açıklamaktadır. Bu anlamda, verilere ulaĢmak için kurumlara baĢvurulması önemlidir. 

TBMM çatısı altındaki bir komisyonun talebi halinde pek çok hususta cevap alınması 

mümkün olacaktır. 

- Kalan 11 kurumun hiçbirinden çocuğa yönelik harcama miktarına dair kesin 

bilgi alınamamıĢtır. Dolayısıyla, bu kurumların çocuğa yönelik harcamaları 

göstergelere ve diğer değiĢkenlere dayanarak hesaplanmaktadır. Belirlenen 
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göstergelerin çok önemli bir kısmı yine yazıĢmalar sonucu ilgili kurumlardan temin 

edilmektedir. Kurumlar harcamayı bilmemekle birlikte hangi göstergenin 

kullanılabileceğine dair bilgi verebilmektedir. Burada amaç,  sadece mali bir rapor 

çıkarmak değil sivil toplum kuruluĢu olarak izleme yapmaktır. Kadınlara yönelik 

harcamalarda kesin verilere ulaşılamaması durumunda benzer şekilde diğer gösterge 

ve değişkenlerden faydalanılarak yaklaşık bir rakama ulaşmak mümkün olabilecektir.  

- Belli alanlardaki kamu harcamalarının izlenmesindeki en büyük zorluk 

veri eksikliğidir. Çünkü kurumlarda ayrıĢtırılmıĢ detaylı veri tutulmamaktadır. 

Örneğin önemli bir büyüklüğe sahip sağlık harcamalarının izlenmesi mutlaka 

gerekli olmakla birlikte Sağlık Bakanlığından çocuğa yönelik harcamalara iliĢkin 

bilgi alınması mümkün olmamıĢtır. Muhtemelen kadınla ilgili harcamalar 

istenildiğinde de aynı zorlukla karĢılaĢılacaktır. Belki Bakanlığın son 

yapılanmasıyla birlikte daha ayrıntılı bilgi alınması mümkün olabilecektir. 

- Yapılan çalıĢmalar sonucunda hesaplanan rakamların oldukça düĢük 

olduğunu söylemek mümkündür.  Milli eğitim harcamaları dâhil edilmeden, sosyal 

hizmetler, çalıĢan çocuklara yönelik sağlık ve adalet hizmetlerinin gayrisafi yurt içi 

hasıla içerisindeki oranı yüzde 1.1 olarak kısıtlı kalmaktadır. Diğer taraftan Sağlık 

Bakanlığı gibi net bilgi alınamayan kurum harcamaları maksimum düzeyde hesaba 

dâhil edildiğinde bu orana ulaĢılmaktadır. Buradan hareketle nüfusun %30‟u çocuk 

olan bir ülkede bu oranın artırılması gerektiğini söylemek mümkündür.  

Kalkınma Bakanlığı temsilcisi Pınar ÖZEL, kadınlarla ilgili konularda 

çalıĢan çok sayıda STK bulunduğunu ve bunların toplumsal cinsiyete duyarlı 

bütçeleme konusunda çok ciddi ilgilerinin olduğunu ifade etmiĢ; bu alanda kamu 

harcamalarının izlenmesi için ne yapılması gerektiğini ve bu türden çalıĢmalara 

nasıl destek verilebileceğini sormuĢtur. 

 Bu soruya mukabil YENTÜRK; STK‟ların tek baĢlarına kadına yönelik 

harcamaları takip etmelerinin mümkün gözükmediği, bunun yerine, STK‟ların 

kendi ihtisaslarına göre ayrılmalarının gerektiği, ihtisaslarına göre kamu 

kurumlarını hedeflemelerinin daha doğru bir strateji olacağı, örneğin KEĠG‟in 

kendi ihtisası doğrultusunda ĠġKUR ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi 

kadın istihdamı ile ilgilenen kamu kurumlarının harcamalarını ve çalıĢmalarını 

izleyebileceği ve bu çalıĢmalara konuyla ilgili akademisyenlerin de katılabileceği 

açıklamalarında bulunmuĢtur.  

Devamla YENTÜRK, ne isteneceğinin bilinmesinin de önemli olduğunu, 

bu sebeple alanlara göre ayrılıp bu alanların hepsinde akademisyen ve STK‟ların 

bulunacağı çalıĢma gruplarının oluĢturulması ve bu gruplara bürokrasiden de 

katılım olması hâlinde ilerleme kaydedilebileceğini ifade etmiĢtir. Ayrıca 

harcamalardan ziyade harcanan kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının 

önemli olduğunun altını çizmiĢtir.   
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Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi temsilcisi AyĢegül TÜRK de, harcamalarda 

cinsiyet ayrımının yapılabilmesi için analitik bütçenin de buna uygun olması 

gerektiğini belirterek, bütçe fonksiyonel bazda hangi sektöre giriyorsa ona göre 

harcama yapıldığını ve kadın ya da erkek Ģeklinde bir sınıflandırmanın 

bulunmadığını ifade etmiĢtir.  

Mustafa ġAHĠN ise, toplumsal cinsiyet bazında ayrıĢtırma sorunu olduğunu, 

sistemde örneğin analitik bütçe kod yapısında yapılan harcamaların toplamı kadar 

kamu hizmeti sunumunun gerçekleĢtiğinin kabul edildiğini, aslında harcamanın 

dağılımı ile hizmetten yararlananların dağılımı gibi iki farklı sürecin iĢlediğini 

belirterek, etki analizlerinin hem harcamaların dağılımını hem de hedef kitle üzerindeki 

sonuçlarını gözeten bir çerçevede yapılması gerektiğinin altını çizmiĢtir. 

Kalkınma Bakanlığı temsilcisi TaĢkın BABAOĞLAN; mali 

okuryazarlıktan söz ederek performans göstergelerinin harcamanın kalitesini ölçen 

bir efor olduğunu belirtmiĢ, performans göstergelerine dair kati kurallar 

konulmasının hem kamunun kadın, çocuk veya diğer alanlarda yaptığı harcamanın 

izlenmesi hem de harcama kalitesinin tespit edilmesi açısından uygun bir davranıĢ 

tarzı olup olmadığını sormuĢtur.  

AyĢegül TÜRK cevaben, bu yöntemin kurumların kıyaslanabilmesi 

açısından doğru olacağını belirterek performans sonuçlarının değerlendirildiğini 

ancak, baĢka kurumlarla aynı kriterlerin konulmasının, belirli standartlar 

oluĢturulmasının olumlu olacağını ifade etmiĢtir.   

Ferrah ġARMAN, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ġnsan Kaynakları 

ve Eğitim Daire BaĢkanı  

ġARMAN, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟nin faaliyetlerine iliĢkin 

aĢağıdaki bilgileri paylaĢmıĢtır: 

- Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, sosyal belediyeciliğin gereği olarak, 

toplumsal barıĢın temini için yaptığı plan ve programlarda “cinsiyet eĢitliği” 

kavramına her zaman dikkat etmektedir. Hatta risk grupları olarak tarif edilen 

kesimlere yönelik pozitif ayrımcılık uygulaması da faaliyetleri arasındadır.  

- 2010-2014 Stratejik Planı‟nda sosyal destek hizmetleri ve sağlık hizmetleri 

yönetiminde belirlenen stratejik amaç ve hedeflerde cinsiyet ayrımı gözetilmemiĢ ve 

bazı stratejik hedefler doğrudan kadına yönelik olarak belirlenmiĢtir.  

- Sağlık hizmetleri yönetiminde stratejik amaçlar Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir: 

Alt baĢlık olarak koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleĢtirmek ve yaygınlaĢtırmak, 

önleyici sağlık hizmetlerini etkinleĢtirmek ve yaygınlaĢtırmak. Bu bölümdeki 

göstergelerin tamamı kadın sağlığı ve bununla ilgili faaliyetlerden seçilmiĢtir. 

- 2011-2012 eğitim döneminde Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Meslek 

Edindirme kurslarında (ĠSMEK), 47.072 erkek ve 169.306 kadına eğitim 

verilmiĢtir. ĠSMEK kurslarında 2011-2012 eğitim döneminde eğitim alan 1.813 
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kadın kursiyer kendi iĢ yerini kurmuĢ ve özel sektörde çalıĢmaya baĢlamıĢtır. 2012-

2013 eğitim döneminde 44.949 erkek ve 166.861 kadın olmak üzere hâlen 211.810 

kiĢi eğitimlerine devam etmektedir.  

- ĠSMEK‟te 927 erkek 2.570 kadın personel çalıĢmaktadır. 

- Belediyenin 2012 yılı gerçekleĢen bütçesi 7 milyar 300 milyon TL olup, 

ĠSMEK‟ler için 2012 yılında ayrılan bütçe genel bütçenin yüzde 1,26‟sıdır.  

- Kadın ve aile sağlığını korumak için 2012 yılında 34 kadın ve aile sağlığı 

merkezi, 12 psikolojik danıĢmanlık merkezi ve 3 görüntüleme merkezinde toplam 

245 personelle kadın ve aile sağlığını koruma hizmetleri gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Ayrılan bütçe 12.265.696 TL olup genel bütçenin binde 16‟sı kadardır.  

- Sosyal yardımların çoğu aile ve kadın gruplarına yapılmıĢtır. Bu miktar 

2012‟de yaklaĢık nakit olarak 25 milyon TL‟dir. Kadınlara yönelik sosyal destek, 

Kadın Koordinasyon Merkezlerinde 2012 yılında yapılan nakdi yardım oranı 41,5 

milyon TL‟dir. 

- Kadın ve aile sağlığı hizmetlerinden 2012‟de yararlanan kadın sayısı 

203.843 olup, bütçe yaklaĢık 14 milyon TL‟dir. 

Sunumun ardından Mustafa ġAHĠN, bu türden ödenek kullanımlarının 

refah etkilerinin çok yüksek olduğunu ifade etmiĢ, belediyenin ulaĢım, altyapı gibi 

diğer baĢat hizmetlerinde de cinsiyete duyarlı bütçeleme yaklaĢımının geliĢtirilmesi 

gerektiğini belirtmiĢtir. Devamla, bunun için tüm hizmet alanlarında cinsiyet 

eĢitliğinin anaakımlaĢtırılması gerektiğini ifade etmiĢtir.  

Nazlı ERGÜL, Ankara BüyükĢehir Belediyesi Birinci Hukuk MüĢaviri 

ERGÜL, Ankara BüyükĢehir Belediyesinin çalıĢmalarını aĢağıdaki Ģekilde 

özetlemiĢtir: 

- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girdikten sonra 

Ankara BüyükĢehir Belediyesi bünyesinde 4 üye ve 1 baĢkandan oluĢan Stratejik 

Planlama Üst Kurulu oluĢturulmuĢtur. Kültür ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanlığı 

kadına yönelik hizmetlerin tamamını yürüten, koordine eden birim olup bu birimin 

daire baĢkanı Stratejik Planlama Üst Kurulu‟nun 4 üyesinden biridir. Bu durum 

kadın bakıĢ açısının bütçe çalıĢmalarına nüfuz edebilmesi için önemlidir.  

- Ankara BüyükĢehir Belediyesi Meclisinde, tamamı kadın üyelerden 

oluĢan ve belediyenin faaliyetlerini cinsiyete duyarlı bir bakıĢ açısı ile izleyen 

Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu bulunmaktadır.  

- Kadına yönelik faaliyetler belediyelerin ana faaliyetleri değildir. 

Belediyelerin ana görevi yol, su, altyapı, çevre, imar faaliyetleri olup bu faaliyetler 

için çok ciddi bütçe ayrılmakla birlikte herhangi bir ayrım yapılmamakta; kadın, 

erkek, kız ve oğlan çocukları, Ģehirde yaĢayan herkes bu hizmetlerden 

yararlanmaktadır. Ancak kadına yönelik hizmetlerde pozitif ayrımcılık 

uygulanmaktadır.   
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- Kadınların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunduğu Hanım 

Lokalleri 18 noktada faaliyet göstermekte ve personelin özellikle kadın olmasına 

dikkat edilmektedir. BELMEK, (Belediye Meslek Edindirme Kursları) kadınlara 

yönelik meslek edindirme kursları vermektedir. Hemen her semtte olan bu 

kursların açılması, kiralanması veya satın alınması, elektrik, su giderleri, öğretmen 

ve yardımcı personel ücretleri dikkate alındığında bütçe içinde ciddi bir kaynak 

teĢkil etmektedir. 

- Bunların dıĢında, çocuk kulüpleri, gençlik merkezleri ile dolaylı olarak 

anneye ciddi bir hizmet verilmektedir. 

Mustafa MURAT, Ankara BüyükĢehir Belediyesi Stratejik Planlama 

ve Ġzleme Kurulu BaĢkanı  

MURAT, Ankara BüyükĢehir Belediyesi‟nde 2006 yılından beri etkin 

olarak faaliyetlerini sürdüren Stratejik Yönetim Ġzleme ve Değerlendirme 

Kurulu‟nun bulunduğunu ve tüm amaç ve hedeflerin, geliĢim düzeylerinin kurul 

toplantılarında değerlendirildiğini belirtmiĢtir. 5018 sayılı Kanun‟un yürürlüğe 

girmesiyle Kanun‟un öngördüğü etkinlik, ekonomiklik verimlilik, hesap 

verilebilirlik ve Ģeffaflık hususlarına önem verilmiĢ ve toplumsal cinsiyete duyarlı 

üç stratejik amaç ve 16 stratejik hedef belirlenip bu yönde faaliyetlerini 

tasarladıklarını ifade etmiĢtir.  

MURAT, aĢağıdaki hususları dile getirmiĢtir: 

- KSGM Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Eylem Planı‟na paralel olarak Eylem 

Planı Ġzleme Kurulu kurulmuĢtur. Söz konusu Kurul‟da 4 kadın yönetici yer 

almaktadır.  

- Ġç Kontrol Standartları Ġzleme ve Değerlendirme Kurulu, iç ve dıĢ 

paydaĢların memnuniyet düzeylerini, etkinliğini ölçerek verileri analiz etmektedir.  

- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Toplumsal 

Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planı ile birlikte belediye faaliyetleri bu plana 

uygun olarak yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

- Stratejik planda yer alan doğrudan kadınlara yönelik amaç, hedef ve 

faaliyetlere dair bilgi aktarılmıĢ ve belediyede toplam üst düzey yönetici sayısının 

23 olduğu, bunların 4‟ünün kadın olduğu, bu sayının oransal olarak % 18‟e tekabül 

ettiği belirtilmiĢtir. 

Selma OKUROĞLU, Ankara BüyükĢehir Belediyesi Kültür ve Sosyal 

ĠĢler Daire BaĢkanı 

OKUROĞLU tarafından, kadınların her konuda desteklenmeye çalıĢıldığı, 

sosyal hayata hazırlamada kadın lokallerinin büyük katkı sağladığı, 1994 yılından 

itibaren hizmet veren BELMEK kursları ile Gazi Üniversite ile birlikte 

gerçekleĢtirilen BELTEK kurslarında önemli eğitimler verildiği, Ģu sıralarda Gazi 

Üniversitesi ile birlikte anne üniversitesinin açılıĢ çalıĢmalarının yürütüldüğü ve 
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belirlenen on konuda annelerin yetiĢtirilmesinin planlandığı ifade edilmiĢtir. Diğer 

taraftan kadın sığınma evinde kalan kadınların da ĠġKUR ile yapılan planlamayla 

BELMEK ve BELTEK kurslarına katılımlarının sağlandığı ve bunun yanı sıra 

sığınma evinde kalan kadınların çocuklarının eğitimleri ile de ilgilenildiği 

belirtilmiĢtir.  

Pınar ÖZEL, AB ve OECD ülkeleri ile kıyaslandığında ülkemizde kadın 

istihdamı oranının çok düĢük seviyelerde olduğunu, istihdamın artırılmasına 

yönelik olarak iĢ ve aile yaĢamının uyumlaĢtırılması kapsamında belediyelerin kreĢ 

açması gibi yöntemlerin izlendiğini ifade etmiĢ ve bu kapsamda Ankara 

BüyükĢehir Belediyesi‟nin bu tür bir projesi olup olmadığını, var ise bunlara ne 

kadar bütçe ayrıldığı sorusunu yöneltmiĢtir.  

VURAL cevaben; Belediye‟de çalıĢan kadınların çocuklarına yönelik bir 

çalıĢma yürütüldüğünden ve 2013 yılında ayrıntılı bir eylem planı hazırlanmakta 

olduğundan söz etmiĢtir. 

Nurgül AKSOY; Genel Müdürlüklerince hazırlanan Toplumsal Cinsiyet 

EĢitliği Ulusal Eylem Planı‟nın Belediye çalıĢmalarında esas alınmasının ve Eylem 

Planı Ġzleme Kurulu oluĢturulmuĢ olmasının önemli olduğunu zira eylem planının 

kamu politikalarına temel oluĢturmak amacıyla hazırlandığını; eylem planında yer 

alan hedef ve stratejilerin kurumların kendi stratejik planlarına entegre edilmesinin 

öngörüldüğünü, Ankara BüyükĢehir Belediyesinde bunun gerçekleĢmiĢ olmasının 

Genel Müdürlük açısından son derece anlamlı olduğunu dile getirmiĢtir. Ayrıca 

doğrudan kadına yönelik faaliyetlere iliĢkin harcamaların izlendiği ve analiz 

edildiği belirtilmiĢ olmakla birlikte, ana akım olarak yapılan tüm hizmetlerde bu 

hassasiyetin gösterilmesinin ve etkilerinin takip edilebilmesinin önemine dikkat 

çekmiĢtir.    

Mustafa ġAHĠN, kamu kesiminde projelerin faaliyetleri izleme ve 

değerlendirme ayağının genelde zayıf kaldığını, bu açıdan ihtisaslaĢmıĢ kurulların 

oluĢturulmasının ve bu kurullarda akademik temsiliyete yer verilmesinin önemli bir 

adımı oluĢturduğunu ifade etmiĢtir. 

ġAHĠN, ilave olarak, kadınların genelde özel alana fiilen hapsedildiğini, 

evlerinde ve yakın iliĢki ağında kamusal alanın gündeminden uzak 

yaĢayabildiklerini ve dolayısıyla kadın lokallerinin büyük önem taĢıdığını, 

kadınların kendi kamusal alanlarının oluĢturulmasına bir zemin sağladığını ifade 

etmiĢtir. Ayrıca aile bütçesi içinde önemli bir yer tutan kalemleri ikame edecek 

belediye hizmetlerinin (üniversite hazırlık kursları gibi) refahı artırdığını 

belirtmiĢtir. 
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1.15. ON ALTINCI TOPLANTI (16/4/2013) 

Doç. Dr. Ahmet ÖZEN, Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü 

ÖZEN, sunumunda bu konuda çeĢitli ülkelerin yaptığı çalıĢmalar olduğunu 

ve bu çalıĢmaların genellikle rapor tarzında ĢekillenmiĢ olduğunu, gerçek anlamda 

fiilen yoğun Ģekilde yaĢanan bir yapı görmediğini ifade ederek toplumsal cinsiyete 

duyarlı bütçelemenin Türkiye‟de nasıl uygulanabileceğine dair 4 aĢamalı bir model 

önermiĢ, aĢağıdaki hususları dile getirmiĢtir:  

- Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin hayata geçmesi için 4 aĢamalı 

bir eylem planı öngörülmüĢtür.  

- 1. AĢama: Toplumsal Farkındalık Yaratmak  

- Özellikle Sivil Toplum KuruluĢları ile Etkinliği Artıracak Direkt Bir Hat 

OluĢturmak: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün doğrudan bütün sivil toplum 

kuruluĢları veya ilgili Ģahıslarla doğrudan ulaĢabileceği, 7/24 esasına göre hizmet 

verecek, konunun uzmanlarının muhatap alınabileceği bir hat oluĢturmak sürecin 

baĢlangıcı açısından önemlidir. Bu amaçla STK‟lar ile doğrudan irtibat hâlinde bir 

kurumsal yapı oluĢturulabilir. (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü uzmanları bu 

konuda misyon yüklenerek STK‟lar ile doğrudan hat oluĢturulabilir) 

- Medyayı Aktif ġekilde Kullanmak:  

- Popüler Ġsimleri Tanıtım Aracı Olarak Kullanmak: Böylece cinsiyete 

duyarlılık konusunda kamuoyu desteğinin sağlanması mümkün olabilir. Ayrıca 

toplum, bu amaca yönelik kaynak desteği yapması gerektiği bilincine ulaĢtırılabilir.  

- Bu hususta görsel medyadaki kamu spotları da kullanılabilir. 

- 2. AĢama: Kurumsal Motivasyonu Artırmak  

- Kamu Kurumlarında Kadın Ġstihdamını TeĢvik Etmek 

- Kurumsal Hizmet Sunumlarında Kadın ve Erkek Arasındaki Olumsuz 

Farkı En Aza Ġndirmek 

- Kamu Kurumlarında Motivasyonu Sağlamaya Yönelik Bir Fon 

OluĢturmak: Kadın Hareketini Destekleme Fonu 

- Fon Yönetim Kurulu‟nda sivil toplum kuruluĢlarının ortaklaĢa 

belirleyeceği üyeler, akademisyenler ve ilgili Bakanlık yetkilileri olabilir. Bu 

durum aynı zamanda katılımcı demokrasiyi de destekleyecektir. 

- Fon Değerlendirme Kurulu: Kamu kurumlarına yapılacak teĢvik desteği 

oran ve miktarını belirlemek ve bu amaçla çizelge geliĢtirmek Kurul‟un görev 

alanında olabilir. Kurula danıĢmanlık hizmeti alınmasında, değerlendirme 

konusunda uzman akademisyenler kullanılabilir. 

- Fon Denetim Kurulu: TBMM Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu, 

Denetim Kurulu olarak kabul edilebilir. 

- Fonun Gelirleri: ġans oyunlarından yapılacak yasal bir kesinti, elektrik, 

su vb. faturalara ilave cüzi bir miktar, bağıĢ ve yardımlar. (kurumsal bağıĢların 
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tamamının vergiden indirilecek gider kabul edilmesi ve belirli bir miktar üzerinde 

bağıĢ yapan kurumların kamu ihalelerinde öncelikle dikkate alınması sağlanabilir) 

- 3. AĢama: Sürece AĢamalı GeçiĢi Sağlamak 

- Gelecek (10.) Kalkınma Planı‟na kadınlara yönelik ayrıntılı politikalara 

yer veren bir bölüm dâhil edilmelidir. Böylece tüm kamuoyuna süreç hakkında 

kararlılık mesajı verilebilir. 

- Pilot Kamu Kurumlarını Belirlemek ve Kurumsal GeçiĢ Takvimini Tespit 

Etmek: Öncelikle beĢeri sermayeye hizmet eden kurumlar (Milli Eğitim Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi) pilot olarak seçilebilir. Daha 

sonra bu kurumların elde ettiği bulgular çerçevesinde ikincil veya üçüncül 

düzeydeki kamu kurumları sisteme entegre edilebilir. Hangi kamu kurumlarının 

öncelikli olacağı konusunda ilgili kurumların (Maliye Bakanlığı veya Kalkınma 

Bakanlığı)  görüĢü alınarak Bakanlar Kurulu tarafından kurumsal geçiĢ takvimine 

karar verilebilir.  

- Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan Orta Vadeli 

Program‟da kadınlara yönelik ayrı bir bölümün düzenli Ģekilde hazırlanması 

desteklenebilir. 

- Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan Orta Vadeli Mali Plan‟da da 

aynı hususa özen gösterilebilir. Zira plan veya programda cinsiyet konusundaki 

politikaları net ortaya koyan bir uygulama görülmemektedir. 

- Kamu Kurumları Tarafından Hazırlanan Stratejik Planlarda Kadınlara 

Yönelik Amaç ve Hedeflerin Ortaya Konulmasını TeĢvik Etmek ve 

Değerlendirmek: Değerlendirme sürecinde Kalkınma Bakanlığı, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının yer aldığı bir ortak 

komisyon oluĢturulabilir.  

- Stratejik Amaç ve Hedeflerin Performans Programına ve Kurum Bütçesine 

Yansıtılabilmesi: Kurumsal Performans Programı ve bütçede özellikle kadınlara 

yönelik faaliyet ve projelere ödenek desteği yapılmalıdır. Bu amaçla, Kadın Hareketini 

Destekleme Fonu‟ndan kaynak desteği sağlanabilir. 

- Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu‟na ekli belgeler arasına “Kadın Hareketi 

Eylem Raporu” adlı bir belgenin daha ilave edilmesi sağlanabilir: Bu belge 

geçmiĢte neler yapıldığı ve gelecekte neler yapılması gerektiğini göstermelidir. 

Aynı zamanda kamu kurumları için de yanlıĢlarını bulmak ve bunları çözmek için 

neler yapılması gerektiğini gösteren bir rapor olmalıdır. Aynı belgede merkezi 

yönetime dâhil olmayan kurumlar hakkında da genel değerlendirmeler yer alabilir. 

- 4. AĢama: Faaliyet Sonuçlarını Ġzlemek ve Değerlendirmek 

- Kurumsal faaliyetlerin sonuçlarını izlemek için mevcut bütçe veri 

altyapısı bu amaçla kullanılabilir: Bu doğrultuda mevcut analitik bütçe kodlama 

sistemine cinsiyete duyarlılığı destekleyici kodlar ilave edilebilir. Hâlihazırda öneri 
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Ģeklinde kod talep edilebilmektedir. Bununla ilgili olarak uzmanların hangi türlü ya 

da ne türlü kodlar olması gerektiğinde mutlaka öneride bulunulması gerekmektedir 

ki kamu kurumları yapacakları ödenekleri bu kodlara istinaden yapabilsinler ve 

analitik bütçede de kadına yönelik hizmetler için yapılan bir alana doğrudan veri 

giriĢi olarak entegre edilebilsin. 

- Fonksiyonel sınıflandırmada 1. düzeyde “Kadına Yönelik Hizmetler” adlı 

bir kodun oluĢturulması sağlanarak, TBMM denetimi de etkinleĢtirilebilir. 

- Ġdare Faaliyet Raporlarının bir kısmı cinsiyete duyarlılık konusuna 

ayrılabilir. Ġdare Faaliyet Raporuna ekli bu kısmın Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığına gönderilmesi, Bakanlığın bunun üzerine bir Genel Faaliyet Raporu 

hazırlaması ve Raporun SayıĢtay incelemesi neticesinde Meclis BaĢkanlığına 

intikali sağlanabilir. Böylece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tüm kamu 

kurumları sorumluluğundaki politikalarda nelerin yapılıp yapılmadığını 

değerlendirerek buna bağlı politika oluĢturma imkânına sahip olabilir.    

- Raporda baĢarılı atfedilen kamu kurumlarına Kadın Hareketini 

Destekleme Fonu‟ndan teĢvik desteğinin artırılması ve bu desteğin belirli bir 

oranının kurumlarda ilgili konuda çalıĢan personele prim olarak verilmesi 

sağlanabilir. 

- Bir kurumun baĢarısızlığı hâlinde ise varsa daha önceden verilmekte olan 

prim desteğinin kesilmesi önerilebilir. Böylece kamu kurumunda çalıĢan personelin 

baĢarının elde edilmesine yönelik motivasyonu daha da artırılabilir.  

- Sonuç: Her türlü yasal düzenleme yapılabilir veya her türlü teknik altyapı 

kurulabilir. Ancak uygulayıcı olan her zaman insandır. Bu amaçla kamu 

kurumlarında çalıĢanların konuyu sahiplenmesini sağlamak temel Ģarttır. Bunun 

için çabanın karĢılıksız kalmayacağına tüm çalıĢanlar baĢtan inandırılmalıdır.  

Mehmet ELGÜN, ġanlıurfa Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürü  

ELGÜN, 2010-2014 ġanlıurfa Belediyesi Stratejik Planı‟na değinmiĢ, 

planda “kadınların gündelik yaĢam koĢullarını iyileĢtirmek, sosyal statüsünü 

yükseltmek” amacına yönelik hedefler ve bu hedefler için tahsis edilen bütçelere 

iliĢkin bilgi aktarmıĢtır: 

- Her yıl ġanlıurfa‟da yaĢayan ve göçten etkilenen yoksul kadınların yaĢam 

kalitesini iyileĢtirmek (75.000 TL). 

- Kırdan kente göç eden yoksul kadınların aile ve kent yaĢamına aktif 

olarak katılımını sağlamak (75.000 TL). 

- Her yıl kırdan kente göç eden kadınlara mesleki eğitimlerle istihdam 

imkânları sağlamak (100.000 TL).   

- Kentteki kadınların eğitim, destek ve rehberlik hizmetlerinden 

yararlanmasını sağlamak (100.000 TL). 

- 2 yıl içinde 2 Kadın Destek Merkezi açmak (100.000 TL). 
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- Her yıl kadın erkek eĢitliğine yönelik faaliyetler düzenlemek (25.000). 

Bu hedeflere paralel olarak Belediye‟nin kadınlara yönelik destek merkezleri 

ve kurslar açtığını kaydeden ELGÜN, bu faaliyetlerden baĢka kadınların ekonomik 

hayata katılımını sağlamak ve kadın istihdamını artırmak için mikro kredi projesini 

uyguladıklarını ve bir iĢ merkezini kadınların üretip satıĢ yapabilecekleri bir merkeze 

çevirdiklerini dile getirmiĢtir.   

Derya BULUT, Bursa Belediye Meclisi Kadın Erkek Fırsat EĢitliği 

Komisyonu BaĢkanı, AyĢegül ÖCALAN, Bursa BüyükĢehir Belediyesi Kadın 

Erkek EĢitliği Birimi Sorumlusu  

ÖCALAN ve BULUT sunumlarında aĢağıdaki hususları dile getirmiĢtir:  

- Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları: Kentsel sistem oluĢturulurken, bütün 

kadınların günlük yaĢamda karĢılaĢtıkları zorlukların göz önünde bulundurulması 

gerekir. Yerel yönetim hizmetleri, kadınların gündelik yaĢam yükünü azaltmaya 

yönelik olarak kadınların ihtiyaçları düĢünülerek programlanmalıdır. Yerel 

yönetimler, karar alma, planlama ve uygulama süreçlerine, kadınların etkin olarak 

katılımını sağlayacak stratejiler geliĢtirmeli ve uygulamalıdır. Yerel yönetimlerin 

cinsiyete duyarlı hizmet vermesi; cinsiyet eĢitsizliklerini, kadın ve erkeklerin farklı 

ihtiyaçlarını gözeten bir bakıĢ açısı ile mümkün olabilir.  

- Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması: Yerel yönetimler ve merkezî 

yönetimin yerel temsilcileri büyük bir sorumluluğa sahip olmakla birlikte, eĢitlik 

ve adaletin sağlanması ve sürecin sürdürülebilirliği çok büyük ölçüde siyasal kabul 

ve kararlılıkla iliĢkilidir. Toplumsal cinsiyet eĢitliğinin ana politikalara dâhil 

edilebilmesi için, farklı aktörlerin bir araya gelerek iĢ birliği içinde çalıĢması 

gerekir. Ayrıca, oluĢturulacak politikadan etkilenecek olan kesimlerin de iĢin içine 

katılması gerekir. Karar süreçlerine kadın ve erkeklerin eĢit düzeyde katılımı, 

demokrasiyi de geliĢtirir.  

- Yerel Düzeyde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması: Yerel yöneticiler 

toplumsal cinsiyet eĢitliği konusunda bilgilendirilmeli, yerel yönetimlerin yerel kadın 

sorunlarına iliĢkin farkındalıkları artırılmalı ve kadın sorunlarına iliĢkin yerel bir 

perspektif geliĢtirilmesine zemin hazırlanmalıdır. Yerel Hizmet Sunum Raporu ve Yerel 

Eşitlik Eylem Planı hazırlanmalı, kadın çalıĢmaları yapan sivil toplum kuruluĢları ile iĢ 

birliğine iliĢkin bir model çalıĢması oluĢturulmalıdır.  

- Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Politikalara Dâhil Edilmesi (Ana 

akımlaştırma): Kadınların gündelik yaĢamlarını kolaylaĢtırıcı ilkeler, bu ilkelerin 

hayata geçirilmesini sağlayacak hizmet modelleri geliĢtirilmelidir. Kadınlara karĢı 

yapılan her türlü ayrımcılığa ve aile içi Ģiddete karĢı önlemler alınmalıdır. Kadın 

bakıĢ açısıyla politikalar oluĢturulmalıdır. ÇalıĢmaları koordine edecek kurumsal 

yapılar oluĢturulmalıdır. EĢitlikçi politikaları sürdürülebilir kılmak için toplumsal 

cinsiyet eĢitliği yaklaĢımı yerel yönetimin hizmet anlayıĢında var olmalıdır.  
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- Yerelde Kadının Güçlendirilmesi ve Eşitlik Hedefli Yapılan Çalışmalar:  

- Kadın Sığınma Evleri Projesi: Kadın Sığınma Evleri Projesi, ĠçiĢleri 

Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği‟nin mali, BirleĢmiĢ 

Milletler Nüfus Fonu‟nun (UNFPA) da teknik desteği ile yürütülmüĢ ve Mayıs 

2011‟de sona ermiĢtir. Proje kapsamında kurulan ve Bursa BüyükĢehir Belediyesi 

Sosyal Hizmetler ġube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren kadın 

sığınma evi 15 Ağustos 2011 tarihinde açılmıĢtır. BüyükĢehir Belediyesi sığınma 

evi 20 yatak kapasitelidir. AçılıĢından itibaren 112 kadın ve 92 çocuğa hizmet 

vermiĢtir. 

- Önemli Göç Alan Kentler Olarak Ġstanbul, Ġzmir, Ankara ve Bursa‟nın 

Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek Projesi 

(ĠGEP): Aralık 2008-Haziran 2010 tarihleri arasında, göçten kaynaklanan 

sosyoekonomik entegrasyon ve çevre bağlantılı problemlerini azaltmaları için 

kurumsal kapasitelerini artırmalarına ve hedef bölgelerdeki sokak çocuklarının 

rehabilitasyonuna ve toplumla tekrar bütünleĢmelerine destek sağlamak amacıyla 

gerçekleĢtirildi. Stratejik plan ve Bursa ihtiyaç analiz raporu hazırlandı. Çocuk 

merkezi kuruldu ve hizmete baĢladı (3212 çocuk faydalandı). Bu projenin 

gerçekleĢmesi sırasında elde edilen sonuçlar, kentte eĢit hizmetin sağlanabilmesi 

için belediyenin ilde sonradan baĢlattığı “Kadın Dostu Kentler” programını 

destekleyici oldu.  

- Kadın Dostu Kentler Projesi: 

- Kadın Dostu Kent: Kadınların sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere; 

istihdam olanaklarına; kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere; Ģiddete maruz 

kaldıkları takdirde haklarını güvence altına alacak mekanizmalara eriĢimini; yerel 

yönetimlerin planlama ve karar süreçlerine katılımının sağlanmasını; erkekler ile 

birlikte kentsel yaĢamın tüm alanlarında eĢit bir biçimde yer almasını destekleyen 

kentlerdir. Bursa kadın dostu kent olmaya aday olup tüm çalıĢmalarında ve 

faaliyetlerinde bunun gereklerini yerine getirmeye özen göstermektedir. 

- Projenin amacı, yerel düzeyde kadın-erkek eĢitliğinin güçlendirilmesidir. 

Projenin hedefleri; kadın ve kız çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik yerel hizmetlerin 

geliĢtirilmesi ve kadınların yerel karar mekanizmalarına ve süreçlerine katılımının 

artırılmasıdır. Projenin hedef kitlesi; ulusal düzeydeki karar alıcılar, yerel 

yönetimler, yerel kadın kuruluĢları, sivil toplum örgütleri ve kent halkıdır.  

- Eşitlik Biriminin Çalışmaları:  

- Bursa BüyükĢehir Belediye Meclisi tarafından Kadın-Erkek Fırsat EĢitliği 

Komisyonu Ocak 2011‟de oluĢturulmuĢtur.  

- ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü, BirleĢmiĢ Milletler 

Nüfus Fonu (UNFPA), BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında, 

Ġsveç Kalkınma ve ĠĢbirliği Ajansı (SIDA) finansmanı ile yürütülen Kadın Dostu 
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Kentler projesinde 07.06.2011 tarihinde imzalanan taahhütname ile Bursa BüyükĢehir 

Belediyesi de Türkiye‟de cinsiyet eĢitliğinin geliĢtirilmesine katkı sağlamak ve proje 

kapsamında sunulacak fırsatlardan yararlanmak amacıyla pilot belediye olarak yer 

almıĢtır.  

- Proje kapsamında Sosyal Hizmetler ġube Müdürlüğü bünyesinde EĢitlik 

Birimi kurulmuĢtur. Ayrıca proje kapsamında, projeye dâhil olan kamu kurumlarının 

kapasitelerinin geliĢtirilmesinin yanında eĢitlik birimlerinin oluĢturulması ve Yerel 

Eşitlik Eylem Planı‟nın hazırlanması öngörülmüĢtür. 

- Yerel Eşitlik Eylem Planı: Toplumsal cinsiyet eĢitliği yaklaĢımını yerel 

yönetim hizmetlerine yerleĢtirmek için hazırlanan Yerel Plan, ilde kadınların yerel 

yönetimlere iliĢkin yasal haklarını, yerel yönetimlerin kadınlara yönelik görev ve 

sorumluluklarını ortaya koymak amacını taĢır. Kadınların, yerel karar alma süreçlerine 

ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı, kadınların gündelik yaĢam koĢullarını 

iyileĢtirici Yerel Plan, program ve politika stratejilerini belirlemek ve stratejilerin 

uygulanmasını sağlayacak yerel hizmet önerileri geliĢtirmek ve sürdürülebilirliği 

sağlamayı amaçlamaktadır.  

- 14 Nisan 2012 tarihinde Bursa da Yapılan Kadın Erkek Fırsat EĢitliği 

Etkinlikleri kapsamında Bursa BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Recep Altepe ve Vali 

ġahabettin Harput, TBMM Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu tarafından 

hazırlanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Biz De Varız” SözleĢmesine 

imza atmıĢtır. 

- 6 Eylül 2012 itibarıyla program kapsamında oluĢturulan “Yerel EĢitlik 

Eylem Planı”nın belediye bileĢeni ile ilgili faaliyetlerinin desteklenmesi ve 

izlenmesinin, Program Ortakları tarafından Bursa BüyükĢehir Belediyesi ile 

birlikte doğrudan iĢ birliği ile yürütüleceği bildirilmiĢtir. Programın baĢlama 

tarihinden itibaren hazırlanan ve kurumlarla onaylanan Yerel EĢitlik Eylem Planı 

üzerinden belediyenin tüm birimleri ile çalıĢma yapılarak doğrudan belediyenin 

sorumluluklarının yer alacağı faaliyetler belirlenmiĢtir. 

- Bursa BüyükĢehir Belediyesi‟nin birimlerinden temsilcilerin katılımıyla 

„Kadın Dostu Kentler Projesi‟ kapsamında BüyükĢehir Belediyesi Yerel EĢitlik 

Eylem Planı‟nı hazırlamak üzere bir araya geldi. Yerel EĢitlik Eylem Planı Kadın 

Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu‟nun önergesi ile Bursa BüyükĢehir Belediye 

Meclisinde 10.01.2013 tarih ve 33 sayılı karar ile oybirliğiyle onaylanmıĢtır. 

- Bursa BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanı ve Ģube 

müdürleri ile Ġmar Yönetmeliği „Cinsiyete Duyarlı BakıĢ Açısı‟ ile 

değerlendirilmiĢtir. Yönetmelik‟te yer alması gereken noktalar üzerinde tespitlerde 

bulunulmuĢtur. Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu, Yönetmeliğe sosyal 

tesislerde çocuk bakım ve emzirme odaları olmasını ve bu tesislerin yapımında 

kadınların ihtiyaçlarının gözetilmesini zorunlu kılan iki madde eklemiĢtir 
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(Yönetmeliğin 15. ve 72. Maddeleri). Böylelikle Ġmar Yönetmeliği cinsiyet eĢitliği 

perspektifi ile gözden geçirilmiĢ ve düzenlenmiĢtir.  

- Bursa BüyükĢehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları‟nda 

(BUSMEK) iĢ garantili mesleki eğitim baĢlatılmıĢtır. Bursa BüyükĢehir 

Belediyesinin Bebe-Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve ĠĢ Adamları Derneği 

(BEKSĠAD) iĢ birliği ile BUSMEK Erikli Merkezi‟nde baĢlattığı konfeksiyon 

eğitimini baĢarıyla tamamlayıp nitelikli iĢ gücü hâline gelen kadınlar ViĢne 

Caddesi‟ndeki bebe konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmalarda istihdam 

edilecektir.  

- BEKSĠAD makine ile kurslara destek verecek ve kursları baĢarıyla bitiren 

tüm kursiyerler ViĢne ticaret bölgesindeki fabrikalar olmak üzere bebe ve 

konfeksiyon sektöründe istihdam edilecektir.  

- BüyükĢehir Belediyesi Yerel EĢitlik Eylem Planı 2013-2015 (YEEP)  tüm 

birimlerle yapılan ortak çalıĢmalarla oluĢturulmuĢtur. YEEP için tahsis edilen bütçe 

EĢitlik Birimi‟nin bağlı olduğu Sosyal Hizmetler ġube Müdürlüğü bütçesi 

içerisinde planlanmıĢtır. Toplam 7.988.900.00 TL tutarında bir bütçe tahsis 

edilmiĢtir.  

- YEEP kapsamında belediye kurslarından sonra kadınların istihdam 

edilmesinde zorluk çekildiği ve bu sebeple kurs sonrası istihdamın önemi üzerinde 

durulmuĢtu. Bu çalıĢma (YEEP) destekleyici ve kadın istihdamını güçlendirici bir 

çalıĢma olmuĢtur. 

- 2013 yılına ait Yerel EĢitlik Eylem Planı (YEEP) ĠĢ Planı hazırlanmıĢtır. 

Yerel EĢitlik Eylem Planı için gereken bütçe, EĢitlik Birimi‟nin bağlı olduğu 

Sosyal Hizmetler ġube Müdürlüğü bütçesi içerisinde planlanmıĢtır. EĢitlik 

Birimi‟nin çalıĢmalarına iliĢkin yönerge taslağı çalıĢması yapılmıĢtır. 

- BüyükĢehir Belediyesi Yerel EĢitlik Eylem Planı (2013-2015) 30.01.2013 

tarihinde tüm birimlere gönderilmiĢtir. 

- Bursa BüyükĢehir Belediye BaĢkanı tarafından imzalanan Ġç Genelge ile; 

Belediye hizmetlerinde “Toplumsal Cinsiyet EĢitliği”nin sağlanması,  Fırsat EĢitliği 

Politikaları ve Cinsiyete Duyarlı Bütçelemelerin gerçekleĢtirilmesi hususunda 

duyarlılık gösterilmesi için tüm birimler bilgilendirilmiĢtir. 

- “Avrupa Yerel YaĢamda Kadın Erkek EĢitliği ġartı”nın ilkelerine uygun 

olarak taahhütlerin uygulanmasını desteklemek amacıyla Meclis Kararı ve Belediye 

adına imzalanması hususunda bir karar alınması 18 Nisan 2013 tarihinde 

gerçekleĢtirilecek olan meclis toplantısında görüĢülecektir. 

Sunumun ardından söz alan Ġstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL, Bursa 

BüyükĢehir Belediyesince yapılan çalıĢmaların çok kapsamlı ve önemli olduğunu 

belirtmiĢ, kentte cinsiyet eĢitliği perspektifinin nasıl hayata geçtiğini sormuĢtur.  
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ÖCALAN cevaben, düĢünce yapısının değiĢmeye baĢladığını, EĢitlik 

Birimi‟nin görüĢlerinin dikkate alındığını ifade etmiĢ, inceledikleri bir halı saha 

projesinde kadına yönelik eksiklikleri tespit ettiklerini ve bu eksikliklerin talepleri 

üzerine giderildiğini; benzer Ģekilde bir alt geçit projesinde bebek arabası geçiĢinin 

eksikliğini eleĢtirmeleri üzerine projenin buna göre yeniden düzenlendiğini 

aktarmıĢtır.  

Devamında, söz alan Mustafa ġAHĠN, mevzuattaki kısıtlara rağmen Bursa 

BüyükĢehir Belediyesince gerçekleĢtirilenlerin takdire Ģayan olduğunu ifade etmiĢ, 

EĢitlik Birimi‟nin tüm birimleri kesecek bir yapıda olmasının ve bütçenin Meclis 

Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu‟nda da görüĢülmesinin önünün açılması 

gerektiğinin altını çizmiĢtir.  

1.16. ON YEDĠNCĠ TOPLANTI (7/5/2013) 

Mevlüt ÇAVUġOĞLU, Antalya Milletvekili  

2010-2012 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 

BaĢkanlığı‟nı yürüten ÇAVUġOĞLU, cinsiyet eĢitliği ve ayrımcılık hususlarında 

Avrupa Konseyi‟nin çalıĢmalarını ve yaklaĢımını anlatmıĢtır. Avrupa Konseyi‟nin 

Avrupa genelinde ve ötesinde insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün 

tam olarak korunması ve güçlendirilmesinde her türlü eĢitliğin sağlanması için 

çalıĢtığını belirten ÇAVUġOĞLU, Avrupa Konseyi organlarının son yıllarda 

yaptığı çalıĢmalardan ve aldığı kararlardan bahsetmiĢtir: 

- Ülkelerden AKPM‟ye gelen delegasyonlarda kadın sayısı azdı. 

AKPM‟nin Ġçtüzüğünde değiĢikliğe gidilerek delegasyonlarda ülkelerin kendi 

meclislerindeki cinsiyet dağılımını tutturmaları kararı alınmıĢ, sonraki dönemde 

AKPM‟deki kadın sayısı önemli oranda artmıĢtır.  

- Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi yargıçları ülkelerin gönderdikleri üçer 

aday arasından AKPM‟ce seçilmektedir. AKPM, ülkelerin üçer kiĢilik aday listesini 

çeĢitli kriterlere göre geri gönderme hakkına sahiptir. Cinsiyet eĢitliğini temin etmek 

için, AKPM, ülkelerin aday listelerinde her cinsiyetten bir kiĢi bulunmasını zorunlu 

koĢmuĢ olup bunu temin etmeyen ülkelere aday listeleri iade edilmektedir.  

- AKPM içindeki komisyonlarda siyasi partilerin içinde, alt 

komisyonlardaki pozisyonlarda ve görev dağılımında (baĢkanlık, baĢkan 

yardımcılıkları ve raportörlük) kadın erkek oranı gözetilmektedir. Her yıl sonunda 

kadın erkek dağılımı izlenmekte, dengesizlik görülmesi durumunda bir sonraki yıl 

gerekli önlemler alınmaktadır.  

- Türkiye‟nin Avrupa Konseyi dönem baĢkanlığını yürüttüğü süre zarfında 

Ġstanbul SözleĢmesi olarak da bilinen “Kadınlara Yönelik ġiddet ve Aile Ġçi 

ġiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye ĠliĢkin Avrupa Konseyi SözleĢmesi” 

hazırlanmıĢ, ilk olarak Türkiye tarafından imzalanmıĢ ve Türkiye, parlamentosunda 

bu sözleĢmeyi onaylayan ilk ülke olmuĢtur.  
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- AKPM, kadına iliĢkin bölgesel çalıĢmalar da yapmaktadır. Rusya, 

Ukrayna, Güney Avrupa ve Akdeniz bölgesi son yıllarda AKPM‟nin çalıĢmalar 

yaptığı bölgelerdir. KomĢu bölgelerdeki ülkelerin entegrasyonu için “Demokrasi 

için Ortaklık” adlı yeni bir üyelik statüsü oluĢturulmuĢ olup cinsiyet dengesinin ve 

eĢitliğinin sağlanması da üyelik kriterlerinden biridir. Kuzey Afrika ve 

Ortadoğu‟yu kapsayan Akdeniz bölgesi için Avrupa Konseyi Parlamenterler 

Meclisi EĢitlik ve Ayrımcılık KarĢıtı Komisyonu‟nun “Kadın Erkek EĢitliği: Arap 

Baharının BaĢarısı Ġçin Bir KoĢul” Raporu AKPM Genel Kurulu‟nda 24 Nisan 

2013 tarihinde kabul edilmiĢtir.  

- AKPM, kadına yönelik Ģiddetin engellenmesi için üye ülkelerde 

kampanyalar yürütmektedir. Kampanyanın takibi ve ülkedeki geliĢmeleri aktarması 

için her üye ülkeden bir milletvekili iletiĢim kiĢisi olarak belirlenmiĢ, bu sayede 

kampanyanın etkinliği takip edilip görülmüĢtür.  

- Diğer taraftan komisyonun adı, eĢitlik ve ayrımcılığın giderilmesi olarak 

değiĢtirilmiĢ olup sadece cinsiyet anlamındaki ayrımcılığın ve eĢitsizliğin 

giderilmesi değil her türlü (etnik gruplar, dini azınlıklar vb.) eĢitsizliğin giderilmesi 

esas alınmaktadır. 

- Yapılan çalıĢmaların ve alınan kararların uygulamaya geçmesi için 

bütçeye ihtiyaç vardır. Ġskandinav ülkeleri gibi bazı ülkeler hassasiyet gösterip 

bütçe ayırmakta, kadına iliĢkin konularda geri kalmıĢ Ermenistan, Ukrayna gibi 

ülkeler için ise Konsey kaynak oluĢturmaktadır.  

- 2005 yılında Ġnsan Hakları Genel Müdürlüğü tarafından Toplumsal 

Cinsiyet Bütçelemesi (Gender Budgeting) hakkında bir rapor hazırlanmıĢtır. 

Raporda, Dünya Bankası ve Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında 

gerçekleĢtirilen “ġartlı Nakit Transferi” uygulaması ve uygulamada kız 

çocuklarının okula devamlılığının görece düĢüklüğü göz önüne alınarak kız 

çocuklarına yönelik daha fazla kaynak aktarımı yapılması takdirle karĢılanmıĢtır. 

Nitekim uygulama sonucunda kız çocuklarının okula devam oranının arttığı 

gözlemlenmiĢtir. ġartlı Nakit Transferi, baĢarılı bir TCDB uygulaması olarak 

değerlendirilmiĢtir.  

Sunumun ardından komisyon üyesi FatoĢ GÜRKAN ve Binnaz TOPRAK 

tarafından anayasa uyum çalıĢmaları kapsamında LGBT bireylerin yasayla 

korunması gerektiği konusu gündeme getirilmiĢtir.  

Buna mukabil Mevlüt ÇAVUġOĞLU, Avrupa Konseyi‟nde “her türlü 

ayrımcılık” ifadesinin hepsini kapsadığını, bu konuda hiçbir Ģekilde ayrımcılık 

yapılmamasının savunulduğunu ve tam olarak insan haklarının ve hukukun 

üstünlüğünün sağlandığını söyleyebilmek için böyle olması gerektiğine inanıldığını 

ifade etmiĢtir. 
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Ebru ÖZBERK ANLI, BirleĢmiĢ Milletler Toplumsal Cinsiyet EĢitliği 

ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi Ulusal Proje Koordinatörü 

BirleĢmiĢ Milletler Kadın Biriminin küresel düzeyde öncelikli beĢ çalıĢma 

alanından bir tanesinin Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Planlama ve Bütçeleme olduğunu 

belirten ANLI, BM‟nin 1997 yılından beri bu konuda 40‟tan fazla ülkede çalıĢmalar 

yaptığını ve yapılan giriĢimleri desteklediğini, ülkemizin de bağlı olduğu Orta ve 

Güneydoğu Avrupa bölgesinde ise 2006 yılından beri bu alandaki çeĢitli çalıĢmaların 

desteklendiğini ifade etmiĢtir. Ulusal bütçeleme süreçlerinde ya da yerel bütçeleme 

süreçlerinde toplumsal cinsiyet eĢitliğinin gözetilmesi ve bütçeleme süreçlerinin bu 

çerçevede yeniden ele alınması için çeĢitli çalıĢmalar bulunduğunu ve buna paralel 

olarak, BM Kadın Birimi‟nin Eylül 2012 tarihinden itibaren BirleĢmiĢ Milletler 

Kalkınma Programı‟yla iĢ birliği içerisinde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 

konusunda 11 pilot ilde bir proje yürüttüğünü dile getiren ANLI, söz konusu projenin 

amaçlarını ve Ģimdiye kadar yapılan çalıĢmaları paylaĢmıĢtır: 

- 2015 yılına kadar üç yıl sürecek Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 

Projesi, BirleĢmiĢ Milletler Kadınların Ġnsan Haklarının GeliĢtirilmesi Ortak 

Programı çerçevesinde yürütülmektedir. Finansal olarak en büyük kaynak desteği 

Sabancı Vakfı tarafından sağlanmaktadır. ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel 

Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Belediyeler Birliği programın uygulanmasında 

iĢ birliği kuruluĢları olarak yer almaktadırlar. 

- Yerel yönetimlerin, kent konseyi ve kadın sivil toplum kuruluĢları (STK) 

ile beraber katılımcı bir model çerçevesinde çalıĢarak, yerel hizmet sunumlarını 

toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme prensipleri çerçevesinde gerçekleĢtirmesine 

katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 

- Projenin hedef grubu bir taraftan bütçe hazırlayan ve hazırladıkları bütçelerle 

o yerelde yaĢayan kadınların, erkeklerin, kız çocuklarının, erkek çocuklarının hayatını 

etkileyen yerel yönetimler, diğer taraftan bütçeleme sürecini etkileyen kadın örgütleri, 

üniversitelerin kadın çalıĢmaları yürüten birimleri, kent konseyleri, kadın meclisleri 

gibi diğer aktörlerdir. Hedef gruplarının bu Ģekilde tespit edilmesinin nedeni, yerel 

hükümetle ya da merkezî hükûmetle yapılan çalıĢmaların ancak diğer aktörlerle 

desteklendiği zaman gerçekten etkin sonuçlar veriyor olmasıdır.  

- Projenin 11 pilot ilde yürütülmesi planlanmıĢtır. Bu iller; Aydın, 

Çanakkale, Edirne, Erzincan, EskiĢehir, Gaziantep, KahramanmaraĢ, Kastamonu, 

Kayseri, Kocaeli ve Ordu‟dur.  

- Proje kapsamında merkezî hükümetin kurumları yerine yerel yönetimlerin 

seçilmesinin nedeni, yerel yönetimlerin insanların sorunlarının ve önceliklerinin 

daha fazla farkında olması ve toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerini ortadan kaldıracak 

tedbirleri en etkili biçimde alabilecek konumda olmasıdır.  
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- Bu projenin sonunda, dünyadaki farklı uygulamaların, iyi örneklerin göz 

önüne alındığı ancak Türkiye‟deki yerel yönetim sistemi, bütçeleme yaklaĢımı, 

toplumsal cinsiyet konusundaki öncelikleri de dikkate alan, Türkiye‟ye özgü bir 

eğitim müfredatının hazırlanması hedeflenmektedir. 

- Bu bağlamda, projenin etkilerinin kalıcı olabilmesi için Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler 

Birliği‟yle eğitici eğitimleri düzenlenmesi ve eğitim müfredatını uygulayacak bir insan 

kaynağının oluĢması amaçlanmaktadır. Diğer taraftan baĢta proje ortaklarından 

Sabancı Üniversitesi‟nde, sonrasında bu konuda ilgili ve istekli olan diğer 

üniversitelerde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin maliye bölümlerine ve kadın 

çalıĢmaları yüksek lisans programlarına dâhil edilerek bilginin üretilmesi ve bilimsel 

araĢtırma yapılmasına devam edilmesinin temin edilmesi hedeflenmektedir. 

- TCDB çalıĢmalarının ilk adımını analiz oluĢturmaktadır. Çünkü cinsiyet 

eĢitliğini destekleyecek çalıĢmaların bir Ģablonu bulunmamaktadır. Dünyada çok 

iyi uygulama örnekleri olmakla birlikte herhangi birinin esas alınarak doğrudan 

ülkemizde uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle ülkemizin ihtiyaçlarına, 

Ģartlarına ve gerçeklerine yönelik olması gerekmektedir. Proje kapsamında 

gerçekleĢtirilen analiz sürecinde; TCE konusunda bugüne kadar atılmıĢ adımlar, 

öncelikli sorunlar, planlama ve bütçeleme süreçlerinin iĢleyiĢi, çalıĢılabilecek 

birimler ve uygulanacak eğitim yöntemlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

Bu bağlamda bir ihtiyaç analizi çalıĢması yapılmıĢtır, bu çalıĢma Türkiye 

genelinde ve seçilen pilot iller düzeyinde yürütülmüĢtür.   

- Yapılan çalıĢmalar neticesinde, son yıllarda önemli yasal ve kurumsal 

geliĢmeler kaydedilmiĢtir, ancak özellikle uygulamanın geliĢtirilmesine ihtiyaç 

duyulduğu ortaya çıkmıĢtır. Diğer taraftan Türkiye‟de performans esaslı bütçeleme 

sitemine geçilmiĢ olması ve yerelde katılımcılığın ve demokratik karar 

mekanizmalarının geliĢtirilmesine yönelik adımlar, bu çalıĢmalar açısından önemli 

imkânlar sağlamaktadır. 

- 11 pilot ilde, buralarda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 

konusundaki ihtiyaçları ve kapasiteyi belirlemeye yönelik bir anket çalışması 

yapılmıĢtır. Anket çalıĢmasının amacı, belediyelerin ve Ġl Özel Ġdarelerinin TCDB 

konusundaki ilgilerini, kapasitelerini ve ihtiyaçlarını belirlemek ve TCDB için her 

bir ile uygun müdahale alanlarını tespit etmektir.  

- Anket çalıĢması neticesinde, genel olarak toplumsal cinsiyet konusunda 

özelde TCDB konusunda bilgi düzeyinin çok düĢük olduğu ve eğitim 

çalıĢmalarının teorik değil uygulamaya dönük olmasının istendiği tespit edilmiĢtir. 

Ayrıca, TCE ve TCDB konularının öncelikli konular olmaması, bilgi eksikliği ve 

bazı geleneksel yaklaĢımların TCE ve TCDB‟nin geliĢtirilmesinin önündeki temel 

engeller olduğu görülmüĢtür.  
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- STK ve üniversitelerin kadın araĢtırmaları merkezlerine yönelik yapılan 

çalıĢmada; kadın STK‟larıyla üniversitelerin kadın araĢtırma merkezleri arasındaki 

iliĢkinin zayıf olduğu, üniversitelerde bu alana iliĢkin uzmanlığın yeterince 

kullanılamadığı ve STK‟ların kamu politikaları ve hizmet sunumlarını 

etkileme/belirleme konusunda deneyimlerinin az olduğu görülmüĢtür.  

- Bu çalıĢmalar sonucunda edinilen bulgulara göre kamu yönetimleri ve 

STK‟lar için öneriler geliĢtirilmiĢtir. Buna göre, 2014 yerel seçimleri sonrası temel 

stratejik belgelerin yenilenecek olması, TCDB‟nin bu belgelerde yer alması 

açısından bir fırsat yaratmaktadır. Yerel düzeyde baĢarının sağlanması için üst 

düzey yöneticilerin konuya olan ilgilerinin geliĢtirilmesi gerekmektedir. STK‟larda 

kamu politikalarını etkileme konusunda bir bakıĢ açısının oluĢmasına, bütçe 

çalıĢma gruplarının oluĢturulmasına ve ülke düzeyindeki STK‟larla iĢ birliklerinin 

geliĢtirilmesine ihtiyaç olduğu görülmüĢtür.  

Sunumun ardından söz alan Ġstanbul Milletvekili Binnaz TOPRAK, 

TCDB‟nin yerel yönetimler düzeyinde çok önemli olduğunu, bunu baĢarmak için 

yerel düzeyde sistematik ve tam istatistik toplanması gerektiğini ifade etmiĢtir. 

Devamla, Japonya örneğini veren TOPRAK, bu ülkede ASPB benzeri bir 

bakanlığın haftalık anketlerle düzenli olarak veri topladığını belirtmiĢ, Türkiye 

özelinde en azından TÜĠK‟in topladığı verileri cinsiyete göre ayrıĢtırmasının bile 

faydalı olacağını bildirmiĢtir. 

ANLI, pilot illerde yürüttükleri çalıĢmalar sırasında il bazında pek çok 

istatistiğe sağlıklı Ģekilde ulaĢılamadığını tespit ettiklerini, hâlbuki yerel 

yönetimlerin il bazındaki verileri sağlıklı Ģekilde toplayıp Ģeffaf yönetim ilkesi 

gereği yayımlaması gerektiğini ifade etmiĢtir.  

1.17. ON SEKĠZĠNCĠ TOPLANTI (21/5/2013) 

Doç. Dr. AĢkın ASAN, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı 

Ġlk olarak TCDB‟yi, bütçe sürecinin tüm aĢamalarının kadınların ve 

erkeklerin ihtiyaçları ve hakları dikkate alınarak yapılandırıldığı ve 

değerlendirildiği bir strateji olarak tanımlayan ASAN, TCDB‟nin, cinsiyet 

eĢitliğinin sağlanması, Ģeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve demokratik 

yönetiĢim için önemli bir araç olduğunun altını çizmiĢtir. ASAN, TCDB‟nin 

uygulanması için ilk aĢamada Ģu soruların sorulması gerektiğini belirtmiĢtir: 

- Bütçe yapılırken kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarının eĢit (parasal eĢitlik 

değil) bir Ģekilde karĢılanmasına yönelik olarak gerekli tedbirler alınıyor mu? 

- Hazırlanan bütçe cinsiyet eĢitsizliklerinin giderilmesine katkı sağlıyor mu? 

- Bütçede kadınlara ayrılan kaynağın etkisi değerlendiriliyor mu? 

Devamla, 2005 Avrupa Konseyi Raporu‟nda da atıf yapıldığı gibi 

Türkiye‟deki en iyi TCDB örneğinin ASPB tarafından yürütülen ġartlı Eğitim ve 

Sağlık Yardımları olduğunu belirten ASAN, bu maddi desteklerin kız ve erkek 
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çocuklarına farklı uygulandığını ifade etmiĢtir. ASAN, bu yardımlara iliĢkin atılan 

adımları aĢamalar hâlinde aktarmıĢtır: 

- İhtiyaç Analizi çalıĢması yapılmıĢ, ihtiyaç analizi sonucunda kız 

öğrencilerin eğitimin her kademesine katılımlarının erkek öğrencilere göre daha 

düĢük olduğu görülmüĢtür. Ailelerin kız çocuklarının eğitimine erkek çocuklarınki 

kadar önem vermedikleri ortaya çıkmıĢ, dolayısıyla kız çocuklarına yönelik bir 

ayrımcılık olgusunun bulunduğu görülmüĢtür.  

- Bu analizin çıktısına göre kız öğrencilerin, erkek öğrenciler kadar eğitim 

imkânlarından yararlanması için ilave destek mekanizmalarının oluĢturulmasına 

ihtiyaç vardır.  

- Bu analizden yola çıkarak, ġartlı Eğitim Yardım Programında eğitim 

alanında cinsiyet eĢitsizliğini gidermek amacıyla kız çocukları için ailelere verilen 

maddi destek erkek çocuklar için verilenden daha fazladır. Bu örnekte görüldüğü 

üzere kamu kaynakları kız çocuklarının toplumda bulunduğu dezavantajlı konum 

göz önünde bulundurularak harcanmaktadır. 

- Ödemeler doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Kız 

çocuklarına yapılan yardım miktarı erkek çocuklarına yapılan yardım miktarından 

daha yüksektir: Ġlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 30 TL, 

ilköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 35 TL; ortaöğretime devam eden 

erkek öğrenci için aylık 45 TL, ortaöğretime devam eden kız öğrenci için de aylık 

55 TL ödeme yapılmaktadır. 

- 2012 yılında yapılan Ģartlı eğitim ve sağlık yardımlarının cinsiyete göre 

dağılımı ve toplam miktarları aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  

 

2012 Yılı ġartlı Eğitim ve ġartlı Sağlık Yardımları Cinsiyete Göre Fayda 

Sahibi Dağılımı 

ġartlı Eğitim ve 

Sağlık 

Yardımları 

Yardım Türü 

Eğitim 

Yardımı/Sağlık 

Yardımı BileĢeni 

Cinsiyet Fayda 

Sahibi 

Sayısı 

Fayda Sahibi 

Cinsiyete 

Göre (%) 

Dağılımı 

 

 

Ġlköğretim Erkek 834.400 51 

Kız 805.741 49 
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ġartlı Eğitim 

Yardımları 

Ġlköğretim Toplam 1.640.141   

Ortaöğretim Erkek 131.166 52 

Kız 118.836 48 

Ortaöğretim Toplam 250.002   

 

 

ġartlı Sağlık 

Yardımları 

Sağlık Erkek 423.598 51 

Kız 406.508 49 

Sağlık Toplam 830.106   

Gebelik Kadın 21.943   

 Toplam Hak Sahibi 

Hane 

  1.062.392  

 Toplam Fayda 

Sahibi KiĢi 

  2.729.951  

- Bu uygulamadan sonra etki analizi yapılmıĢtır. ġartlı eğitim yardımında 

kız çocuklarına verilen yardım miktarının yüksek olmasının kız çocuklarının 

okullaĢmasını etkileyip etkilemediği incelenmiĢ, analiz için deney ve kontrol grubu 

oluĢturulmuĢtur.  

- Buna göre, sistemde düzenli olarak eğitim yardımı alan çocuklar (deney 

grubu) ile sisteme baĢvuru yapmıĢ ancak hak sahibi olamamıĢ hanelerin 

çocuklarının (kontrol grubu) okul baĢarı durumları, devamsızlık durumları, liseye 

devam durumları gibi bilgileri yerleĢim yeri, (kır/kent) ailenin eğitim durumu ve 

cinsiyet gibi temel değiĢkenler üzerinden M.E.B. bünyesindeki e-okul veri 

tabanından çekilmiĢtir. Toplamda 196.409 çocuğun verisi üzerinden yapılan 

analize göre; 

- Yardım alanlarda (deney grubunda), yardım almayanlara (kontrol 

grubuna) göre, devamsız gün sayısının azaldığı (iki grup arasındaki fark neredeyse 

2 kat), kırsal kesimlerde devamsızlığın azalma oranının daha yüksek olduğu,  
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- Kız çocuklarında erkeklere göre devamsızlığın 2 kat daha fazla azaldığı, 

- 2009-2010 eğitim-öğretim yılı için liseye devam oranlarının erkek 

çocuklarında %79.4, kız çocuklarında ise %79.36‟ya ulaĢtığı, yardım almayanlarda 

ise erkek çocuklarında liseye devam oranlarının %57.19, kız çocuklarında 

%50.08‟de kaldığı, 

- Ġstanbul ve Batı Anadolu Bölgeleri‟nde liseye devam oranı %70‟ler 

civarında iken Karadeniz Bölgesi‟nde bu oranın %90‟lara ulaĢtığı, 

görülmektedir.  

- Sonuç olarak, ilk baĢta bir ihtiyaç analizi yapılmıĢ, daha sonra 

bütçelemeye ve bu programın uygulamasına geçilmiĢtir. Uygulamadan sonra etki 

analizi yapılmıĢ, etki analizinde tüm uygulanan sistemin, yöntemin, faaliyetlerin, 

para aktarımlarının çok etkili olduğu görülmüĢtür. Bunun sonucunda da bu Ģartlı 

nakit transferinin kız çocuklarının okullaĢmasına olumlu etkisinin çok olduğu 

ortaya çıkmıĢtır.  

Devamla, bir diğer baĢarılı uygulamanın “EĢi Vefat EtmiĢ Kadınlara 

Düzenli Nakdi Yardım Programı” olduğuna değinen ASAN, buna iliĢkin Ģu 

hususları dile getirmiĢtir: 

- Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle 

Boğaziçi Üniversitesi ile iĢ birliği içerisinde “EĢi Vefat EtmiĢ Kadınlar için Bir 

Nakit Sosyal Yardım Programı GeliĢtirilmesine Yönelik AraĢtırma Projesi” 

yürütülmüĢtür. 

- Proje çıktıları doğrultusunda eĢi vefat etmiĢ kadınlara düzenli nakdi 

yardım yapılmasına karar verilmiĢtir. 

- 2012 yılı itibarıyla baĢlatılan program ile yoksul durumda olduğu tespit 

edilen eĢi vefat etmiĢ kadınlara aylık 250 TL nakdi ödeme yapılmaktadır. 

- 41.000 hane üzerinden yapılan araĢtırmada eĢi vefat etmiĢ kadınlara 

yönelik verilen yardımın hane refahını olumlu yönde etkilediği ve kadınların 

yoksulluğunu azalttığı görülmektedir. 

ASAN, ASPB tarafından yürütülen iki baĢarılı TCDB uygulamasının 

ardından TCDB‟yi hayata geçirmek için beĢ adım olduğunu ifade etmiĢtir.  

 

Tablo: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Analizinde 5 Adım 

Adım Yapılacaklar Bütçe 

1 Kadınların ve erkeklerin, kız ve erkek 

çocuklarının (ve Ģehir/kırsal, yaĢ odaklı vs. 

gibi farklı alt-grupların) durumunu tanımlar. 

Ġhtiyaç Analizi 
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2 Politika, programlar ve projeleri 1. Adımda 

tanımlanan duruma değinip değinmediği gibi 

cinsiyet duyarlılıkları açısından değerlendirir. 

Proje Değerlendirme 

3 2. Adımdaki cinsiyet duyarlılığı politikasının 

etkili bir Ģekilde uygulanması için yeterli mali 

ve diğer kaynakların ayrılıp ayrılmadığını 

değerlendirir.  

Girdiler 

4 3. Adımda ayrılan sermayelerin planlandığı 

gibi harcanıp harcanmadığını takip eder. 

Çıktılar 

5 Politikanın, ilgili sermaye ile birlikte, cinsiyet 

eĢitliğini teĢvik edip etmediğini ve 1. Adımda 

tanımlanan durumu değiĢtirip değiĢtirmediğini 

değerlendirir. 

Etkiler / Sonuçlar 

Devamla ASAN, kadın ve erkekler için öngörülen bir eğitim programının 

yukarıdaki tabloda belirlenen Ģekilde TCDB perspektifinden değerlendirilerek nasıl 

hayata geçirileceğini anlatmıĢtır. Buna göre öngörülen eğitim programı için 

izlenecek aĢamaları özetlemiĢ ve TCDB uygulamasının somut bir izdüĢümünü 

sunmuĢtur.  

Tablo: Eğitim Programının Analizi için Veriler 

Adım Gerekli olan Veri ÇeĢidi 

1 *Eğitimden yoksun erkek ve kadınların sayısı 

*Eğitimin bu insanlara nasıl yararı olacağı ile ilgili bilgi 

2 *Eğitimden yoksun erkek ve kadınların kurslara katılacağı uygun zamanlar 

*Uygun mekanlar ve bu insanların kurs ücretlerini karĢılama durumları ile 

ilgili bilgi 

3 *Program için ayrılan para miktarı 

*Programı koordine edecek ve kursu yönetecek mevcut personel sayısı 

4 *Kurslara katılan erkek ve kadınların sayısı 

*Kursları bitiren erkek ve kadınların sayısı 

5 *Kursları bitirdikten sonra erkek ve kadın öğrencilerin durumu/ 

koĢulları/pozisyonları, mesela bu kiĢilerden kaçı iĢe girdi, kaçının geliri 

arttı? Program etkili mi oldu? Değil ise hangi tedbirler alınmalı? 
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Devamla, TCDB‟nin etkin Ģekilde uygulanması için bütçe dönemlerinde 

parlamentoya iletilen bütçe belgelerine cinsiyete iliĢkin hedef ve göstergelerin 

eklenebileceğini, bu sayede her kurumun yaptığı harcamalardan kadın ve 

erkeklerin nasıl faydalandığının ve etkilendiğinin izlenebileceğini belirtmiĢtir. 

Hâlihazırda kullanılan belgelere cinsiyet değiĢkenini eklemenin çok da zor 

olmadığı belirten ASAN, bunun için performans göstergelerinin de cinsiyet temel 

alınarak belirlenmesi gerektiğini bildirmiĢtir. Bu çalıĢmaların neticesinde etki 

analizine ihtiyaç olduğunu, bunun için çalıĢmaların sürdüğünü sözlerine eklemiĢtir.  

Parlamentoya bütçe döneminde sunulan dokümanların yapılan çalıĢmaların 

özeti niteliğinde olduğunu, sadece fonksiyonlara göre yapılan ayrıĢtırmanın 

görüldüğünü belirten ASAN, bu belgelere eklenecek bir rapor sayesinde 

harcamaların kadın ve erkeğe göre dökümünün görülebileceğini bildirmiĢtir.  

2. TOPLUMSAL CĠNSĠYETE DUYARLI BÜTÇELEME ÇALIġTAYI  

AÇILIġ KONUġMALARI 

Alev DEDEGĠL – Ġstanbul Milletvekili TBMM Kadın Erkek Fırsat 

EĢitliği Komisyonu Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Konulu Alt 

Komisyon BaĢkanı  

Ġlk olarak KEFEK‟in kurulduğu günden bu yana kadın haklarının 

korunması, geliĢtirilmesi ve cinsiyet eĢitliğinin her alanda temin edilmesi amacıyla 

büyük gayret gösterdiğini ifade eden DEDEGĠL, KEFEK‟in bugüne kadar kurduğu 

alt komisyonlar ve ulusal ve uluslararası kuruluĢlarla yürüttüğü projelerle cinsiyet 

eĢitliği alanında hatırı sayılır miktarda etki ve katkı yaptığını ifade etmiĢtir.  

DEDEGĠL bütçenin yapımı ve harcama sürecine cinsiyet perspektifinin 

dâhil edilmesinin cinsiyet eĢitliğinin kamu harcamalarında ve kamusal hizmetlerde 

temin edilmesi açısından son derece önemli olduğunun altını çizmiĢtir. Devamla, 

yasama yılı baĢında bu konunun yeterince çalıĢılmadığını düĢündüklerinden 

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Alt Komisyonunu kurarak bütçe sürecine 

toplumsal cinsiyet perspektifinden bakmayı ve kamu harcamalarında ve 

hizmetlerinde cinsiyet eĢitsizliği yaratan durumları tespit etmeyi hedeflediklerini 

ifade etmiĢtir. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin, cinsiyet perspektifini 

hükümetlerin en önemli politika aracı olan bütçelerine dâhil etmek ve toplumsal 

cinsiyet eĢitsizliğini ortadan kaldırmak açısından çok önemli olduğunu belirten 

Sayın DEDEGĠL, bu sayede temsili demokrasinin cinsiyete duyarlı hâle gelmesine 

katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizmiĢtir.  

Devamla, alt komisyonun çalıĢmalarına değinen DEDEGĠL, bu konuyu 

çalıĢan akademisyenleri, kamu kurum ve kuruluĢlarında bütçeleme ve kadın erkek 

eĢitliği alanlarında çalıĢan uzmanları ve yerel yönetimlerin konuya iliĢkin 

birimlerinin temsilcilerini alt komisyon toplantılarında dinlediklerini dile 

getirmiĢtir. Bu sayede, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme kavramının ortaya 
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çıkıĢını ve baĢka ülkelerdeki uygulamaları incelediklerini ve Türkiye‟deki 

geliĢmeleri gözlemlediklerini ifade etmiĢtir. DEDEGĠL, son olarak, Alt Komisyon 

çalıĢmalarını tamamladığında, kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin cinsiyet 

eĢitliğini bütçelerine nasıl yansıtabileceklerine yönelik çözüm önerilerini 

keĢfetmeyi ve bu önerileri konunun tüm tarafları ile paylaĢmayı amaçladıklarını 

bildirmiĢtir.                                                                                                                

Azize Sibel GÖNÜL – Kocaeli Milletvekili, TBMM Kadın Erkek 

Fırsat EĢitliği Komisyonu BaĢkanı  

TBMM Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu BaĢkanı GÖNÜL, ilk 

olarak BirleĢmiĢ Milletler Kadınların Ġnsan Haklarının GeliĢtirilmesi Ortak 

Programı‟nın ilk ayağı olan “Yerel kapasitenin geliĢtirilmesi” için Kocaeli‟nin 

seçilen 10 pilot ilden biri olduğunu ifade etmiĢtir. GÖNÜL, bu çerçevede özel 

idareler ve belediye düzeyinde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme için eğitim ve 

farkındalık çalıĢmalarının yapılacağını ve 2015 yılında Kocaeli‟nin de dâhil olduğu 

10 pilot ilde yerel yönetim bütçelerinin yapımı ve uygulanmasında toplumsal 

cinsiyet perspektifinin yerleĢmesinin hedeflendiğinin altını çizmiĢtir. Bu sebeple 

Kocaeli‟nin bu çalıĢtaya ev sahipliği yapmasının anlamlı ve özel olduğunu 

sözlerine eklemiĢtir.  

Devamla GÖNÜL, yasama yılı baĢında KEFEK bünyesinde Toplumsal 

Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Alt Komisyonu‟nu kurarken bütçe politikalarının 

toplumsal cinsiyet eĢitliği bağlamında tarafsız olmadığı ve kadınlar aleyhine 

eĢitsizliğe yol açtığı düĢüncesini göz önüne aldıklarını belirtmiĢtir. Bu bağlamda, 

bütçe politikalarındaki toplumsal cinsiyet eĢitsizliğinin giderilmesini 

önemsediklerini, bu konuya iliĢkin farkındalığın artırılması gerektiğini belirten 

GÖNÜL, bu sebeple KEFEK bünyesinde bir alt komisyon kurarak konuyu 

gündemlerine aldıklarını dile getirmiĢtir. Son olarak da, KEFEK‟in bu alt 

komisyon marifetiyle konuya iliĢkin olarak hem kamu kurumları hem de toplum 

nezdinde farkındalık yaratmak istediğini vurgulamıĢ, ileriki dönemlerde bütçe ve 

kalkınma planları hazırlanırken toplumsal cinsiyet eĢitliğinin de göz önüne 

alınmasını hedeflediklerini bildirmiĢtir.  

AĢkın ASAN - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı  

ASAN, ilk olarak, vatandaĢı merkeze alan, toplumsal ihtiyaçlara ve 

ihtiyaçların sahibi olan kesimlere duyarlı olan, kamusal hizmet sunan devletlerin 

bir yandan kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasını 

sağlayarak ekonomik alanda önemli bir sorunu çözerken diğer yandan da toplumun 

Ġnsani GeliĢmiĢlik Endeksi‟ni yükselterek sosyal, siyasi ve kültürel kalkınmayı 

gerçekleĢtirmiĢ bir topluma yani bir diğer deyiĢle refah toplumuna giden yolda 

önemli bir gerekliliği de yerine getirmiĢ olduklarını ifade etmiĢtir.  
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Bütçelerin, kamu hizmetlerinin ifa edilmesine ve bununla birlikte kamu 

gelirlerinin toplanabilmesine izin veren, devletin öncelikleri ile politik isteklerin 

izlenebilmesini sağlayan en önemli belgeler olarak kabul edildiğini belirten ASAN, 

bütçe üzerinde yalnızca mali ve ekonomik politikaları değil aynı zamanda sosyal 

ve kültürel amaçlara yönelmiĢ politika ve programları da görebilmenin mümkün 

olduğunu dile getirmiĢtir. Devamla ASAN, ekonomik ve siyasi olarak en etkin 

araçlar olan bütçeler ile vatandaĢ odaklı kamu yönetimi anlayıĢının kesiĢtiği 

noktanın daha verimli bir ekonomi ve daha eĢit bir toplum oluĢturmak, siyasi 

açıdan daha etkili politikalar belirlemek, hesap verilebilirliği ve Ģeffaflığı 

sağlamak, toplumu bilgilendirmek ve bu suretle karar alma süreçlerine katılımı 

artırmak, siyasi sorumluluğun dağıtımında etkinliği elde etmek, dezavantajlı 

grupların sosyoekonomik ihtiyaçlarına gerçekçi cevap verebilecek bir kamusal 

hizmet mekanizmasını tesis etmek amaçlarını arka planında barındıran toplumsal 

cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayıĢı olduğunu ifade etmiĢtir. Bu sebeple bütçelerin 

toplumsal ihtiyaçlara duyarlı yönlerinin değerlendirilebilmesi, sosyal ve ekonomik 

yapının bu ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenebilmesi ve geleceğe yönelik kararların 

toplumsal ihtiyaçlara duyarlı olarak alınabilmesini sağlamak açısından çok büyük 

bir önem arz ettiğini vurgulamıĢtır.  

Cinsiyete duyarlı bütçelemenin 1980‟li yıllarda gündeme gelen bir kavram 

olduğunu ve günümüzde birçok ülkede çok farklı usullerle de kullanıldığını 

belirten ASAN, bunun bir bütçeleme tekniği olduğunun altını çizmiĢtir. Bu 

tekniğin temel mantığının devletin mali araçlarını ve özellikle bütçesini kullanarak 

toplumda kadının daha fazla söz sahibi olmasını, fırsatlara daha fazla 

eriĢebilmesini ve cinsiyet ayrımcılığının önlenmesini teĢvik etmek olduğunu ifade 

etmiĢtir. Devamla ASAN, günümüzde birçok ülkede tartıĢılan bir bütçeleme 

anlayıĢı olan cinsiyete duyarlı bütçelemenin kamusal kaynakların cinsiyetler arası 

eĢit kullanımını garanti altına alan bir yaklaĢım olduğunu vurgulayarak, bu tür bir 

bütçelemenin ülkedeki bütçe süreçlerinin de planlamadan baĢlayarak hedeflerin 

ortaya konulması, bu hedeflere yönelik kaynakların tahsisi ve hedeflere ne kadar 

ulaĢıldığının değerlendirilmesi aĢamalarından herhangi birinde kullanılabileceğini 

belirtmiĢtir. ASAN, bu bütçelemenin aynı zamanda toplam kamusal kaynakların ne 

kadarının kadınlara yönelik kullanıldığının analizi açısından da çok önemli bir araç 

olduğunun altını çizmiĢtir.   

ASAN, cinsiyete duyarlı bütçelemenin baĢarıyla uygulanabilmesi için 

birçok aĢamanın da gerçekleĢtirilmesi gerektiğini ifade etmiĢ ve bu aĢamaları; 

kadının ve erkeğin öncelikle toplumdaki konumunu tanımlamak, toplumsal 

cinsiyete duyarlı politikaların ne derece uyarlandığının, uygulandığının analizini 

gerçekleĢtirmek, toplumsal cinsiyete duyarlı politikalarının etkin bir biçimde 

uygulanabilmesi için gerekli olan miktarda bütçenin ayrılıp ayrılmadığının 
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analizini yapmak, harcamaların planlandığı gibi yapılıp yapılmadığını 

değerlendirmek olarak sıralayarak en sonunda uygulanan politika ve yapılan 

harcamaların toplumsal cinsiyet eĢitliğine katkı sağlayıp sağlamadığının tespit 

edilmesi ve analiz edilmesi gerektiğini vurgulamıĢtır. ASAN, bir diğer deyiĢle, 

ayrılan kaynakların kadınlar ve erkekler arasında ne tür etkiye sahip olduğunun 

belirlenmesinin bu iki grubun da tüm imkânlardan, fırsatlardan eĢit derecede 

faydalanabilmesi ve geliĢimlerinin eĢit düzeyde olabilmesi açısından önem 

taĢıdığının altını çizmiĢtir. 

Devamla ASAN, cinsiyete duyarlı bütçeleme ile çeĢitli kadın ve erkek 

grupları itibarıyla harcama ve gelirler ne Ģekilde dağıldığı, kadın ve erkeklere 

yönelik toplam harcama ve gelirlerin etkisinin ne olduğu, mevcut politikaların 

cinsiyetleri ne Ģekilde etkilediği gibi bazı sorulara cevap arandığını ifade etmiĢ ve 

tüm bu soruların cevaplarına cinsiyete dayalı bütçelemenin etkin bir Ģekilde 

yapıldığı zaman kolaylıkla ulaĢılabileceğini belirtmiĢtir. 

Cinsiyete duyarlı bütçe yaklaĢımının sadece bir kadın bütçesi ya da 

kadınlar için ayrı bir bütçe anlamını taĢımadığını vurgulayan ASAN, bunun 

bütçenin kadın ve erkeklerden oluĢan gruplar üzerindeki etkisini tespit edebilme 

amacına yönelik bir devlet bütçesi tekniği olduğunu belirtmiĢtir. ASAN, cinsiyete 

duyarlı bir bütçenin, kısaca, devletin cinsiyetle ilgili vaatlerinin bütçesel vaatlere de 

çevrilmesi iĢlemi olduğunu ifade etmiĢtir.  

Devamla, günümüzde kırktan fazla geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkenin 

devlet bütçelerinde cinsiyete göre ödeneklerin nasıl dağıtılabileceğine yönelik 

çalıĢmalar yürütüldüğünü belirten ASAN, uygulamada cinsiyete duyarlı 

bütçelemeye yönelik giriĢimlerin en geniĢ açıdan devlet bütçesinden baĢlayarak en 

dar açıdan belirli projelerin değerlendirilmesine kadar uygulama alanı bulabildiğini 

aktarmıĢtır. ASAN, bir ülkenin cinsiyete duyarlı bütçeyi hangi açılardan ele 

alacağının devletin cinsiyete duyarlı bütçelemeye ait taahhütlerine yeterli kaynak 

ayrılmasına, yeterli uzman personelin varlığına ve cinsiyet bazında ayrıĢtırılmıĢ 

istatistiklere bağlı olduğunu belirterek, göstergelerde bu istatistiklere ulaĢabilme 

veya anahtar araçlara ulaĢımdaki sınırlılıkların bu bütçenin uygulamasında önemli 

engeller oluĢturduğunun altını çizmiĢtir.  

ASAN, dünyada kadın ve kız çocuklarından baĢlayarak toplumda dezavantajlı 

konumdaki bu kesimlerin maruz kaldığı fırsat eĢitsizliğini giderme araçlarının 

geliĢimine yönelik çalıĢmaların 1980‟lerde baĢladığını ve 1990‟lı yıllarda 

yoğunlaĢtığını ifade etmiĢtir. Bu çerçevede, kamu kaynaklarının harcanmasında 

toplumsal cinsiyete duyarlılığın IMF dâhil bütün uluslararası kuruluĢların gündemine 

girdiğini belirten ASAN, Avrupa Birliği‟nin 1997 Lüksemburg Zirvesi‟yle baĢlayan 

süreçte, kadın ve erkeklere eğitim, istihdam, giriĢimcilik gibi konularda eĢit fırsat 

verilmesi hususunda önemli adımlar atıldığını vurgulamıĢtır.  
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Devamla ASAN, bütçelerin Ģeffaflığının iyi bir yönetim uygulaması olarak 

Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı (OECD) tarafından da önerildiğini 

belirtmiĢ ve Türkiye‟de de yeni mali yönetim anlayıĢının temel prensiplerinden 

birinin bütçenin Ģeffaflığının sağlanması olduğunu vurgulamıĢtır. 

Günümüzde demokrasiyle yönetilen, sosyal, siyasi ve kültürel yaĢamları 

Ģekillendiren en temel ilkenin eĢitlik ilkesi olduğunun altını çizen ASAN, ülke 

vatandaĢlarının her alanda birbiriyle eĢit olduğu, eĢit koĢullar altında herkese eĢit 

muamele gösterildiği bir düzenin demokrasinin olmazsa olmaz koĢullarından biri 

olduğuna dikkat çekmiĢtir. ASAN, eĢitsizliklerle mücadele edilmesinin hiçbir 

Ģekilde bir kadın meselesi olmayıp demokrasi meselesi olduğunun bilinmesi büyük 

önem taĢıdığını vurgulamıĢtır. 

ASAN,1980 yılında yürürlüğe giren “CEDAW” olarak kısaltılan Kadına 

KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi‟nin temel hedefinin de 

toplumsal yaĢamın her alanında kadın-erkek eĢitliğini sağlamak amacıyla, 

kalıplaĢmıĢ kadın-erkek rollerine dayalı ön yargıların yanı sıra, geleneksel ve 

benzer tüm ayrımcılık içeren uygulamaların ortadan kaldırılmasını sağlamak 

olduğunu aktarmıĢtır. 

1980‟li yılların sonuna doğru kadın-erkek eĢitliğinin devlet içinde 

kurumsallaĢtırılması sürecinin baĢladığını aktaran ASAN, 1980 yılında ilk olarak 

Devlet Planlama TeĢkilatı‟na bağlı Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü bünyesinde 

Kadına Yönelik Politikalar DanıĢma Kurulu oluĢturulduğunu, daha sonra, Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü‟nün (1990 yılında Kadının Statüsü ve Sorunları 

BaĢkanlığı idi) ihdas edildiğini ve Genel Müdürlüğün birçok yapılandırmadan 

geçerek 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‟yle Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı‟na bağlandığını belirtti. 

Ülkemizde kamusal anlamda cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulaması 

henüz yürürlüğe konulmadığını ve kesin bir baĢlangıç tarihi olan ciddi bir 

planlamanın da söz konusu olmadığını belirten ASAN, Alt Komisyon‟un yapmıĢ 

olduğu çalıĢmalarda da bu durumun gözlemlendiğini ifade etmiĢtir. 

Konuyla ilgili olarak, kadın-erkek eĢitliğinin sağlanması, toplumsal 

yaĢamın tüm alanlarında kadınların konumlarının güçlendirilmesi ve kadınlara 

karĢı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için politikalar üretmek, strateji geliĢtirmek, 

tüm paydaĢlarla iĢ birliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak misyonu ile Ģu anda 

faaliyet gösteren birimin Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü olduğunu belirten 

ASAN, bu konuda çok önemli çalıĢmalar yürütüldüğünü belirterek bunlardan 

birkaçını katılımcılarla paylaĢmıĢtır. 

Öncelikle, 2008-2013 yılları arasında, bu dönemleri kapsayan Ulusal 

Eylem Planı oluĢturulduğunu ve “Hedef ve Stratejiler” bölümünde Maliye 

Bakanlığı‟na toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulaması için hazırlık 



 

122 

 

çalıĢmaları baĢlatılması sorumluluğu verildiğini belirten ASAN, daha sonra yine 

2008 ve 2012 yılları arasını kapsayan stratejik bir planda da toplumsal cinsiyet 

eĢitliğine duyarlı bir bütçe oluĢturulmasına yönelik bilinçlendirme ve eğitim 

çalıĢmalarının hedefler olarak planda yer aldığını aktarmıĢtır. 

ASAN, özellikle kadın-erkek eĢitliğine yönelik farkındalık oluĢturmak 

amacıyla bilgi birikimini, deneyimini toplumla paylaĢmak konusunda uluslararası 

birçok proje yapıldığını belirtmiĢ; devlet kurumlarında çalıĢanların birçoğuna 

kadın-erkek eĢitliğiyle ilgili eğitimler verildiğini, ĠġKUR‟un erkeklere ve kadınlara 

yönelik olmasına bakmaksızın bütün uyguladığı eğitim programlarının içine kadın-

erkek eĢitliği müfredatının zorunlu olarak koyulduğunu ve eğitimlerin etkililiğinin 

gözlenmesiyle ilgili de etki analizleri yapıldığını ifade etmiĢtir. 

2007 yılında toplumsal cinsiyet eĢitliğinin geliĢtirilmesi projesinin 

yürütüldüğünü belirten ASAN, toplumsal cinsiyet eĢitliğinin kamu görevlilerinde 

yerleĢtiğini ancak tabanda anlaĢılmadığının görüldüğünü ifade etmiĢ ve toplumsal 

cinsiyet ve kalkınma baĢlığı anlaĢılmazken “Kadınlar Ġçin ĠĢ Fırsatları…” 

baĢlığının daha kolay anlaĢıldığı örneğini vermiĢtir. ASAN, devamla, 2008 yılında 

toplumsal cinsiyet eĢitliği kurumu taslak modeli oluĢturulduğunu, böyle bir kurum 

kurmayla ilgili çalıĢmalara baĢlandığını, tüm bu çalıĢmalara temel teĢkil edecek 

Ulusal Eylem Planı‟nın hazırlandığını ve toplumsal cinsiyet politikaları 

uygulamaları konusunda kurumlar arası iĢ birliği esaslarını belirleyecek bir iletiĢim 

stratejisinin Genel Müdürlükçe geliĢtirildiğini aktarmıĢtır. 

2005 yılında Avrupa Konseyi‟nin yayımladığı bir raporda 12 üye ülkedeki 

toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme politikalarının değerlendirildiğini belirten 

ASAN, Türkiye'nin de baĢarılı örneklerinden birinin bu rapora girdiğini, bu 

örneğin Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Fonu‟nun Dünya Bankası 

destekli Sosyal Riski Azaltma Projesi, yani Ģartlı nakil transferi; eğitim yardımları 

ve sağlık yardımları olduğunu belirtmiĢtir. ASAN, bu programda çocuğun okula 

devam etmesi ve okulda kalması karĢılığında düzenli olarak anneye yani kadınların 

hesabına bir miktar para yatırıldığını ve maaĢ verildiğini aktarmıĢtır. 

ASAN, sosyal yardım programlarının -düzenli sosyal yardımların- yüzde 

98‟i kadınlara gittiğini belirterek, en son uygulamaya konulan eĢi vefat etmiĢ olan 

kadınlara yönelik destek programının da bu kapsamda değerlendirilebileceğini ifade 

etmiĢ ve konuyla ilgili bir yeni rapor çıktığında Türkiye‟den de birçok örneğin 

raporda yer alabileceğini aktarmıĢtır. 

ASAN, ayrıca kamu idareleri tarafından yürütülen ve toplumsal cinsiyet 

eĢitliği hedefine ulaĢmada yardımcı olan kimi hizmetler için tahsis edilen ödenekler 

bulunduğunu, bunların bazılarında toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 

anlayıĢının izlerini az da olsa görmenin mümkün olduğunu ancak bu kavramın çok 

iyi bilinmemesi nedeniyle farkındalığın oluĢmadığını ifade etmiĢtir. 
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Devamla ASAN, kadınların istihdama katılımını teĢvik etmek amacıyla 

yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‟un önemine dikkat çekmiĢtir. 

Her yıl düzenli olarak Dünya Ekonomik Forumu tarafından Cinsiyet 

EĢitsizliği Raporu yayınlandığını belirten ASAN, Türkiye‟nin bu endekste 2012 

verilerine bakıldığında önceki yıla göre sıralamada 2 basamak gerilediğini ve 

124‟üncü sıraya geldiğini ifade etmiĢtir. ASAN, bu sıralamanın toplum içinde var 

olan eĢitsizlikleri gidermede bazı politikaların hızlı bir Ģekilde ve ciddiye alınarak 

uygulanmasının zorunluluğunu gösterdiğini dile getirmiĢtir. Anayasa‟nın 10‟uncu 

maddesindeki “kadın erkek eĢittir” hükmüne dikkat çeken ASAN, kadınlar ve 

erkekler eĢit değillerse, aralarında fırsatlara ulaĢmada bir problem varsa devletin bu 

eĢitliği sağlamakla yükümlü olduğunu belirtmiĢ, hatta bu yükümlülüğü sağlamak 

için devletin pozitif ayrımcılık da yapabileceği ve bunun eĢitliğe aykırı 

olmayacağına dair ilkenin çok güçlü bir araç olduğunu vurgulamıĢtır. ASAN, 

buradan temel alarak, eğitimde, sağlıkta, özellikle karar alma mekanizmalarına 

katılımda ve daha birçok alanda yapılacak çok önemli değiĢikliklere müdahale 

etmenin mümkün olduğunu ifade etmiĢtir. 

ASAN, devamla, kadın istihdamını artırmayla ilgili kadın iĢçi çalıĢtıran 

iĢverenlere teĢvik, iĢleri sürekli ve kazanç getirici olan kadınların sigortalı olması gibi 

birtakım hükümlerin çözümleri kolaylaĢtırıcı, yolu aydınlatıcı düzenlemelerden 

bazıları olduğuna dikkat çekmiĢtir.  

ASAN, en önemli hususun bütçenin bunu süzecek, görecek, sonuçları 

değerlendirebilecek Ģekilde yapılanması olduğunu vurgulamıĢtır. ġartlı nakit 

transferinde çocuklarını okula gönderen kadınlara bir miktar para ödenmesi 

örneğini veren ASAN, bu kapsamda kadınların bankaya gittiklerini ve hesap 

cüzdanlarıyla iĢlem yapıldığını ancak eğitim düzeyleri itibarıyla bu anneler 

hakkında bilgi düzeyinin bulunmadığını belirtmiĢ, sistemin bu veriyi alabilecek, 

süzebilecek Ģekilde yapılandırılmamıĢ olduğunu ve o kitle hakkında veriye detaylı 

ve hızlı bir biçimde ulaĢılamadığını, hızla her türlü bilgiyi getirebilecek Ģekilde 

yeniden yapılandırılma sağlanması gerektiğini ifade etmiĢtir.  

1. OTURUM: TOPLUMSAL CĠNSĠYETE DUYARLI BÜTÇELEME 

VE TÜRKĠYE 

Prof. Dr. Kamil TÜĞEN, Dokuz Eylül Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü BaĢkanı 

TÜĞEN, sunumunda Maliye Dergisi‟nin Ocak-Haziran 2008 sayısında 

yayınlanan Doç. Dr. Ahmet Özen‟le birlikte yazmıĢ olduğu “Cinsiyete Duyarlı 

Bütçeleme AnlayıĢı” baĢlıklı makalesinden hareketle TCDB kavramı ve geliĢimi, 
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bazı ülkelerdeki uygulamalar ve Türkiye‟deki mevcut durum üzerine konuĢmuĢ, 

özetle aĢağıdaki hususları dile getirmiĢtir:  

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve GeliĢimi: 

- Cinsiyet ayrımcılığının önlenerek kadının sosyal yaĢamda daha fazla ön 

plana çıkmasına yönelik iktisadi düzenlemeler temelde “feminist iktisat” Ģeklinde 

ifade edilmektedir. Devletin mali alanda en önemli politika aracı bütçeler 

olduğundan feminist iktisadi yaklaĢımın mali boyutunu ise bütçe politikaları 

oluĢturmaktadır. Bu doğrultuda devlet bütçelerinde kadın-erkek eĢitliğinin ön 

planda tutulması gerekliliği, cinsiyete duyarlı bütçeleme kavramını ortaya 

çıkarmıĢtır. 

- TCDB, kamusal kaynakların cinsiyetler arasında eĢit kullanımını garanti 

altına alan bir yaklaĢımdır. Bu tür bir bütçeleme, ülkedeki mevcut bütçe sürecinin 

planlamadan baĢlayarak, hedeflerin ortaya konulması, bu hedeflere yönelik 

kaynakların tahsisi ve hedeflere ne Ģekilde ulaĢıldığının değerlendirilmesi 

aĢamalarında kullanılabilir. Bu bütçeleme aynı zamanda toplam kamusal 

kaynakların ne kadarının kadınlara yönelik kullanıldığının analizi açısından önemli 

bir araçtır.  

- Avrupa Konseyi‟nin 2005 yılındaki çalıĢmasına göre, cinsiyete duyarlı 

bütçeleme, bütçe sürecine cinsiyet boyutunun entegrasyonudur. Bu bütçe sürecinin 

tüm seviyelerinde cinsiyet perspektifini kapsayan ve cinsiyet eĢitliğini desteklemek 

amacıyla harcamaları ve gelirleri yeniden yapılandıran cinsiyet temelli bütçelerin 

bir değerlendirmesidir. Bu bütçelemede, harcamaların, kadın ve erkeklerin 

önceliklerine göre eĢit dağıtımı ve cinsiyet ayrımcılığının azaltılması için 

kullanılması söz konusudur. 

- Cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda kesin hükümler 4-15 Eylül 1995 

tarihleri arasında Pekin‟de düzenlenen Dördüncü Dünya Kadın Konferansı‟nda ele 

alınmıĢtır. Bu platformda politikalar ve programlar üzerine alınacak bütçesel 

kararlara cinsiyete göre bir perspektifin dâhil edilmesine yönelik görüĢler ileri 

sürülmüĢtür. 

- BirleĢmiĢ Milletler 1997‟den bu yana Kalkınma Ġçin Uluslararası 

AraĢtırma Enstitüsü (IDRI), Avrupa Komisyonu, Ġngiliz Milletler Topluluğu ile 

iĢbirliği içinde cinsiyete duyarlı bütçeme programlarını desteklemektedir. 

- Avrupa Konseyi, OECD, Uluslararası Frankofoni (Fransızca konuĢan) 

Organizasyonu cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulamalarını desteklemiĢlerdir. 

Avrupa Konseyi, 1998‟de, Avrupa'da cinsiyet eĢitliği yaklaĢımı bilincini artırmak 

için 2001 yılından itibaren cinsiyete duyarlı bütçelemeye vurgu yapan bir proje 

baĢlatmıĢtır. Makedonya ve Ermenistan BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Ġçin Kadın 
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Fonu‟nun (UNIFEM
45

) desteği ile cinsiyete duyarlı bütçeleme için pilot projenin 

tarafları olmuĢlardır. UNIFEM, 20‟den fazla ülkede TCDB giriĢimlerini 

desteklemektedir.  

- Toplumsal bilinç, politik ve bürokratik irade, hesap verebilirlik, Ģeffaflık, 

etkin kaynak yönetimi, verilere eriĢim imkânı, toplumsal cinsiyet eĢitliği 

politikalarının uygulamaya geçmesi TCDB‟nin gerçek anlamda uygulanabilmesi 

için gerekli unsurlardır.  

ÇeĢitli Ülke Uygulamaları: 

- Cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda dünyada ilk uygulama 

Avustralya‟da yürürlüğe konulmuĢtur. 2000 yılından itibaren ise pek çok ülkede 

uygulamalar gözlenmiĢtir. Örneğin Avrupa‟da Fransa, Belçika, Ġskandinav ülkeleri, 

Ġrlanda ve BirleĢik Krallık‟ta ulusal düzeyde uygulamalar göze çarparken, 

Ġskoçya‟da, Ġspanya‟nın Bask bölgesinde, Ġtalya‟nın Emilia-Romagna bölgesinde 

ise daha ziyade bölgesel düzeyde uygulamalar izlenmiĢtir. Afrika‟da Ruanda, 

Mozambik, Tanzanya ve Mauritus‟da devlet bütçelerinde cinsiyete duyarlı 

bütçeleme bakımından çeĢitli analizler yapılmıĢtır. Latin Amerika ülkelerinden 

ġili‟de ise kamu kurumları ödeneklerini teklif ederken, bütçe sürecine, cinsiyete 

yönelik analizler de dâhil edilmiĢken, Meksika‟da bu tür analizler Sosyal Kalkınma 

ve Sağlık Bakanlığı bütçesi kapsamında yapılmaktadır.  

Avustralya:  

- Bu konuda ülkedeki ilk pilot çalıĢma, 1984 yılındaki Kadınların Bütçe 

Programı (Women‟s Budget Program) kapsamında baĢlatılmıĢtır. Bu program, 

devletin bütçe uygulamaları ile kadınlar üzerine ne tür etki yapabileceğine yönelik 

bir fikir elde edebilmesi için düzenlenmiĢtir. 1980‟li ve 1990‟lı yıllarda 

Avustralya‟daki 6 eyaletin ve 2 özel bölgenin her birinde bu tür uygulamalar 

yürürlüğe konulmuĢtur. 1990‟lı yılların ortalarına gelindiğinde bu giriĢime 

hükümet nezdinde daha az ilgi gösterilmeye baĢlanmıĢtır. ġu anda sadece Kuzey 

Özerk Bölge bu konuda belge hazırlamaktadır. Fakat bu bölgenin hazırladığı rapor 

da temel faaliyetlerden ziyade Kadınların Politika Ofisi‟nin (Women‟s Policy 

Office) faaliyetlerini içermesi nedeniyle beklenilen düzeyde olmamıĢtır 

- Avustralya‟da uygulandığı ilk yıllarda kadınların bütçesi bürokratların ve 

kurumların uyguladıkları programların kadınlara etkisi açısından daha duyarlı 

davranmalarını sağlamıĢtır. Kamu personeli ise kurumun uyguladığı programların 
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 BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Ġçin Kadın Fonu (UNIFEM), cinsiyetlerin eĢitliği ve 

kadının özgürlüğünü kolaylaĢtırmayı amaçlayan yeni stratejilere ve programlara teknik ve 

mali destek verir. Kadının temel haklarının geliĢimi üzerine odaklanan UNIFEM kadınların 

yoksulluğunu, Ģiddete son verilmesini, kadınlar arasında geniĢleme eğilimi gösteren AIDS 

hastalığı ve HIV virüsü ilgili hastalıktaki geliĢmeyi tersine çevirmeyi, hastalık savaĢta ve 

barıĢta demokratik sistem içinde cinsiyet eĢitliğini gerçekleĢtirmeyi araĢtırır. 
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cinsiyete göre ne tür sonuçlar doğurduğu konusunda arzulanan çabayı 

gösterememiĢtir. Birçok kamu personeli kadın ve erkeklerin ekonomik ve aile 

hayatında farklı durumlarda bulunmalarından dolayı kamu politikalarının bu 

gruplar arasında da farklı etkiler ortaya çıkaracağına inanmıĢtır.  

- Federal seviyede baĢlayan giriĢimler, ülkedeki diğer eyaletlere ve 

bölgelere de yayılmıĢtır. Federal düzeyde baĢlayan çalıĢmaların hareket noktası, 

kamu idarelerinden ilgili yıl bütçesinde kendilerine tahsis edilen ödeneğin kadınlar 

üzerindeki etkilerinin araĢtırılmasını ve bu araĢtırma sonuçlarından bir rapor 

oluĢturularak gelecek yıl bütçesine eklenmesi olmuĢtur. 1987 yılından itibaren 

“kadınların bütçesi” programına daha resmi bir hüviyet verilmiĢ ve kadın bütçesi 

raporu Ģeklinde adlandırılmıĢtır. Böylece cinsiyete duyarlılığın bütçeleme 

sürecinde yer alabilmesini sağlamaya dönük daha resmi bir yapı ortaya 

konulmuĢtur. Ancak, 1984 yılında baĢlayan bu giriĢimin uygulanabilirliği, giriĢime 

verilen siyasi desteğin yıldan yıla azalması ile doğru orantılı olarak azalmıĢ ve 

2000‟li yıllarda son bulmuĢtur. 

BirleĢik Krallık: 

- BirleĢik Krallık‟ta cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda yoğun 

çalıĢmalar BirleĢik Krallık Kadınların Bütçe Grubu (UK Women‟s Budget Group) 

tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Bu grup bağımsız bir organizasyon olup 

bünyesinde akademisyenler ile sivil toplum kuruluĢları temsilcileri yer almaktadır. 

Grup, hükümeti ekonomik politika kararlarında cinsiyete yönelik analizlerden 

yararlanmaya teĢvik etmekte ve Hazine Kurumu ile ortak çalıĢmaktadır.  

- Bu grup tarafından hazırlanan cinsiyete duyarlı bütçeleme, kadınlara 

yönelik kamu harcama ve vergilemeleri hakkında bilgi sağlama açısından etkin bir 

rol üstlenmektedir. Dünyada cinsiyete duyarlı bütçeleme ile ilgili çalıĢmalar genel 

olarak kamu harcama boyutu ile iliĢkili olsa da BirleĢik Krallık Kadınların Bütçe 

Grubu, ciddi Ģekilde vergi indirimleri üzerine yoğunlaĢmaktadır. 

- Ülkede cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik çeĢitli araçlar Ģu Ģekilde 

gruplandırılmıĢtır:  

- Kamu Harcamaları: Cinsiyet temelli programların, erkeklerin sağlığı ve 

kadına karĢı Ģiddetin önlenmesi, kadın, erkek, kız ve erkek çocukları gibi belirli 

gruplara yönelik programlar için kaynak tahsisleri ile kadınların kamu yönetiminde 

daha etkin yer almalarını ve eĢit ücretle çalıĢmalarını sağlayıcı programların 

finanse edilmesi hedeflenmektedir.  

- Kamu Gelirleri: Dolaylı ve dolaysız vergilerin farklı bireyler veya hane 

halkı tarafından ne oranda ödendiğini analiz etmeye yöneliktir.  

- Kamusal Hizmetler: Hizmet sunumunda cinsiyete göre ihtiyaç duyulan 

hizmetler belirlenmekte, bu hizmetlere yönelik kalite göstergeleri ortaya 

konulmakta, hizmetten yararlananların değerlendirmeleri dikkate alınmaktadır.   
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- Makro Ekonomi: Makroekonomik araçlarla cinsiyete yönelik orta vadeli 

ekonomik tahminlere dayanan modellerin kurulması amaçlanmaktadır.  

Fransa:  

- Fransa, kadın erkek haklarındaki eĢitlik amacına ulaĢmak için uluslararası 

yükümlülüklerin tümüne katılmıĢtır. Ekonomik ve sosyal geliĢmeye katkı kadar 

adalet ilkesi sorunu da söz konusudur.  

- Fransa‟da hükümet, devlet bütçesinin yanında cinsiyete duyarlı bütçeleme de 

hazırlamaktadır. Bu yönde Parlamentonun talebi üzerine 2000 yılında Fransa 

Hükümeti tarafından kadın hakları ve eĢitliğine yönelik bir bütçe raporu-sarı bütçe 

raporu (jaune budgétaire) hazırlanmıĢtır. Bu rapor, parlamenterlerin, kadın hakları ve 

cinsiyet eĢitliğine yönelik kullanılan kamu harcamalarının etkin kullanılıp 

kullanılmadığı yönünde bir fikir sahibi olmaları için düzenlenmiĢtir.  Ayrıca bu rapor, 

bir nevi bilgilendirme ve izleme aracı olarak tanımlanabileceği gibi, kadın ve erkeklere 

yönelik eĢitliğin sağlanması amacıyla kamu faaliyetlerinin yönlendirilmesine hizmet 

edecek bir düzenleyici mekanizma olarak da nitelendirilebilir. 

- Yine 2000 yılında her bir bakanlık ve bağlı kurumlarına kendi sorumluluk 

alanlarında cinsiyet eĢitsizliğini gidermeye yönelik eĢitlik göstergelerini sunma 

konusunda sorumluluk verilmiĢtir.  

- 2004 yılında Kadın Erkek EĢitliği Tüzüğü; ekonomik, sosyal alandaki 

devlet kurumlarının, mahalli idarelerin üç yıl için beĢ temel konuda (sosyal ve 

politik eĢitlik, kadınların sorumluluklara girmesi, mesleki eĢitlik, hak ve haysiyet 

eĢitliği, sosyal hayata katılım, Avrupa ve Uluslararası dayanıĢma) yükümlülük 

altına girmesiyle yeni bir faaliyet çerçevesi çizmiĢtir.  

- Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 2010 yılından itibaren sarı bütçenin yerini 

alan  "GeniĢ Politika Dokümanı" ekindedir. "GeniĢ Politika Dokümanı" 

BaĢbakanın baĢkanlık ettiği bakanlıklar arası komite tarafından oluĢturulmaktadır. 

Bu dokümanda 17 program bulunmaktadır. Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme bu 

programların her birinin cinsiyet analizinden geçmesini gerektirmektedir. 

- 17 Haziran 2012‟de Kadın Hakları Bakanı ve Devlet Reformu, Kamu 

Hizmeti ve YerelleĢme Bakanı kamu hizmetlerinde kadın erkek eĢitliği için 

öngörülen tedbirleri bir bildiriyle açıklamıĢlardır. 

- Cinsiyete duyarlı bütçeleme analizinin aynı Ģekilde mahalli ve bölgesel 

politikalara da uygulanması önemlidir. 2012 yılında tamamlanan Kadın Erkek 

EĢitliği Ġçin Bakanlıklar arası Faaliyet Planı her bakanlık için hedefler belirlemiĢtir. 

Eylül 2011‟deki genelge de Stratejik Bölgesel Planların düzenlenmesini 

öngörmektedir. 

- Hükümet eĢitlik alanındaki yükümlülükleri hızlıca somut hale getirmek 

için bakanlıklar arası çalıĢmayı güçlendirecektir. 12 yıldan bu yana toplanmayan 



 

128 

 

Kadın Hakları Bakanlıklar arası Komite BaĢbakanın baĢkanlığında Ekim 2012‟de 

toplanmıĢ olacaktır.  

- Kadın Hakları Bakanı, Temmuz ayından itibaren diğer bakanlardan eĢitlik 

konferansı çerçevesinde bütün kamu politikalarında (eğitim, istihdam, iletiĢim, 

Ģiddete karĢı mücadele, ebeveynlik) hareket planı hazırlamalarını istemiĢtir.   

- Bakanlar kiĢisel olarak bu dönüĢümde yer alacaklar, bakanlıklarında 

hakların eĢitliği alanında tedbirlerin izlenmesi ve önerilerin getirilmesi konularını 

takip edecek yüksek seviyede görevli atayacaklardır. 

- 2012 yılından itibaren hükümet devlet yöneticileri ve yüksek dereceli 

memur atamalarında kadın ve erkekler arasında dengeyi izleyecektir.  Bu konuda 

ilk bilanço 2012 yılı sonunda çıkartılacaktır.  

- EĢitlik politikası saydamlık içinde ve görüĢmelerle uygulanacaktır. 

Dernekler, sivil toplumun unsurları ve vatandaĢlar her yıl hükümet tarafından 

yükümlülük altına girilen konuların uygulanma aĢamalarını gösterecek Uluslararası 

Kadın Hakları Gününün hazırlanmasına katılacaklardır.  

- Fransa‟nın 2013 mali yılı bütçesindeki ödeneklerin dağılımına 

bakıldığında personel harcamaları ve fonksiyonel harcamalar gibi ana baĢlıklar 

altında Dayanışma-Fırsat Eşitliği misyonu (görevi) altında Kadın ve Erkek Eşitliği 

programı yer almakta ve bu konudaki ödeneklerin miktarları bir önceki yıldaki 

durumuyla birlikte gösterilmektedir. 

Belçika:  

- Belçika‟da, 12 Ocak 2007 tarihinde, Pekin‟de Eylül 1995 yılında 

toplanmıĢ Dünya Kadınlar Konferansı kararlarının uygulanmasını, federal 

politikalara cinsiyet boyutunun entegrasyonunu amaçlayan bir kanun kabul 

edilmiĢtir. Bu kanunla her bakanlık cinsiyet göstergelerini, istatistiklerini 

hazırlamaktan sorumludur. Her kanun tasarısı ve hukuki düzenleme için yetkili 

bakanlık “cinsiyet testi” olarak adlandırılan kadın ve erkeğin karĢılıklı durumları 

üzerine tasarının, hukuki düzenlemenin muhtemel etkilerini değerlendiren bir 

raporu da hazırlamaktadır. Devletin her hizmet ve her dairesi içinde kadın erkek 

eĢitliğini gerçekleĢtirmeyi amaçlayan faaliyetlere ayrılmıĢ ödenekler bir “cinsiyet 

notu” ile ortaya konulmaktadır. Kanunun uygulamasını temin etmek için daireler 

arası bir koordinasyon grubu oluĢturulmuĢtur. Her federal kamu idaresi seviyesinde 

ve her bakanlıkta uygulamayı izleyecek stratejik birim için personel 

görevlendirilmiĢtir.  

- 2008 yılında ilgili görevliler için bir dizi eğitim semineri düzenlenmiĢ, 

Belçika Federal Ġdaresi tarafından Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme el kitabı 

hazırlanmıĢtır. Ayrıca, Federal Bilim Politikası Ġdaresi, Kadın Erkek EĢitliği 

Enstitüsü, Ekonomik Enformasyon ve Genel Ġstatistik Ġdaresi; Brüksel Hür 

Üniversitesi Uygulamalı Ekonomi Bölümü (DULBEA) tarafından hesaplanmıĢ 
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gelirlerden, gelirlerle ilgili kullanılabilir verilerden ve cinsiyetlere iliĢkin 

göstergelerden hareketle cinsiyet analizi yapan "Belçika Cinsiyet ve Gelir Analizi 

(BGIA)"  projesi geliĢtirmiĢtir.  

Ġsveç:  

- Ġsveç‟te ise 1994 yılından bu yana toplumsal cinsiyet odaklı yaklaĢım, 

normatif toplumsal cinsiyet eĢitliğinin sağlanabilmesi için öncelikli bir strateji 

olarak uygulanmaktadır. Toplumsal cinsiyet eĢitliği konusunda 2003 yılında 

parlamentoya ulusal eylem planı sunulmuĢtur. Kamu idarelerinde toplumsal 

cinsiyet odaklı yaklaĢımın 2004-2009 yılları için uygulanması planlanmıĢ ve Nisan 

2004‟de hükümet tarafından uygulamaya konulmuĢtur. 

- Bakanlıklara toplumsal cinsiyet eĢitliği koordinatörlerinin atanması, 

bütün bakanlıklarda koordinasyon için bir organizasyon kurulması, toplumsal 

cinsiyet eĢitliği birimleri ve koordinatörleri için yoğunlaĢtırılmıĢ eğitim 

programlarının yürütülmesi, amaç ve göstergelerin oluĢturulması ve toplumsal 

cinsiyet eĢitliği çalıĢmalarında görevli tüm yetkililer için sürekli destek ve eğitim 

sağlanması ve her bir politika alanının performansının parlamentoya sunulması 

öngörülmüĢtür.  

- Cinsiyet eĢitliğinin sağlanmasına yönelik ana hedef kadınların ve 

erkeklerin toplumda ve kendi yaĢamlarını idame etmelerinde eĢit güce sahip 

olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla kadınlar ve erkekler aynı haklara sahip olmalı, 

karar alma sürecinde eĢit fırsatlardan yararlanmalıdırlar. Her iki cinsiyet de eğitim 

alanında ve ekonomik bağımsızlık anlamında aynı Ģansı elde edebilmelidir. 

- 2006 yılı Mayıs ayında hükümet yeni bir strateji ortaya koymuĢtur. Bu 

strateji çerçevesinde Ġsveç‟teki cinsiyete duyarlı bütçeleme çalıĢmasının 3 farklı 

alana odaklandığı belirtilebilir. Bunlar; ekonomi politikalarına esas oluĢturan 

kararların alınmasında cinsiyet eĢitliğinin sağlanması, kamu kurumlarının 

yönetiminde cinsiyet eĢitliğinin sağlanması ve cinsiyete göre ayrıĢtırılmıĢ 

istatistiklerin elde edilmesidir.  

- Ġsveç‟te toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayıĢının odak noktası 

her bir bakanlığın kendi politika alanına giren konular içinde toplumsal cinsiyet 

eĢitliğinden sorumlu olmasıdır. Ġsveç hükümeti, bütçenin, temel politika aracı 

olarak önemini kabul etmekte ayrıca tüm politika alanlarında yapılacak toplumsal 

cinsiyet eĢitliğine duyarlılık analizlerinin önemli olduğunu dikkate almaktadır. 

Bakanlıklar, bütçe tekliflerinde yer alan programlar içinde toplumsal cinsiyet 

eĢitliğine dayalı amaçlar ve hedefler oluĢturmakta, ayrıca Maliye Bakanlığı 

tarafından ekonomik kaynakların kadın ve erkek arasında dağılımı hakkında 

hazırlanan bir rapor, her yıl hükümetin bütçe kanun tasarısı ekinde parlamentoya 

sunulmaktadır.  
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Finlandiya: 

- Finlandiya‟da 2006 yılından bu yana Maliye Bakanlığının düzenlemeleriyle 

tüm bakanlıkların bütçe ve faaliyet planlarına uygulanabilir cinsiyete duyarlı bir bütçe 

süreci geliĢtirilmiĢtir. 2009 tarihli Finlandiya Bakanlıklarında Kadın Erkek EĢitliğine 

Uygun Faaliyetleri Destekleme El Kitabı devlet kurumlarının ve mahalli idarelerin 

bütçelerinde cinsiyet eĢitliğini göz önünde bulundurmalarına yardım etmektedir. El 

kitabı bakanlıkların bütçe önerilerinin yazımı ve bütçe hazırlıkları sırasında, program 

ve projelerin uygulanmasında eĢitlik boyutunu dikkate almalarını hatırlatmaktadır. 

2008-2011 dönemi kadın erkek eĢitliği faaliyet planına göre her bakanlıkta kadın erkek 

eĢitliği sorunu üzerine çalıĢma grupları olacaktır. Bu grup sistematik olarak kadın erkek 

eĢitliğini destekleyecek, bütün bakanlık faaliyetlerine cinsiyet perspektifini entegre 

etmeyi amaçlayacaktır.  

Fas:  

- 2005 yılından bu yana Fas‟ta Bütçe Kanunu‟na, topluma karĢı 

yükümlülüklerin ve politik diyaloğun güçlendirilmesi ve konuyla ilgili bakanlık 

birimlerinin artmasıyla birlikte, Cinsiyet Raporu eĢlik etmektedir. 

- Bütçe reformunun bir parçası olarak sektörel bütçe analizi ve bütçenin 

hazırlanması kapsamında, cinsiyet yaklaĢımı, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı‟nın stratejik 

programlarının yön gösterici bir faaliyeti Ģeklinde dikkate alınmıĢtır. 

- Fas‟ta 2007 yılında Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, UNIFEM iĢbirliği ve 

Avrupa Birliğinin desteğiyle yardımların etkinliği gündemine cinsiyete duyarlı 

bütçelemenin dâhil edilmesini de kapsayan bir inceleme gerçekleĢtirmiĢtir. 

- Halen Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü‟nün Ortak Enformasyon 

Sistemiyle yakınlaĢma içinde olan bu bütçeleme, cinsiyet boyutunu göz önünde 

bulundurarak katılımcı bir yaklaĢımla, kalkınma planlarının hazırlanmasını ve 

mahalli bütçelerin cinsiyete duyarlı olmasını amaçlayan bir sürece destek 

vermektedir.  

Ruanda: 

- Ruanda‟da 1999 yılında Kalkınmada Cinsiyet ve Kadın Bakanlığı 

kurulmuĢtur. Söz konusu bakanlık tarafından cinsiyete duyarlı bütçeleme 

giriĢimleri yürütülmektedir. Ayrıca bu giriĢim BirleĢik Krallık Uluslararası 

Kalkınma Kurumu‟nca maddi anlamda desteklenmektedir. Cinsiyete duyarlı 

bütçeleme giriĢimi, maliye ile aileyi destekleme ve cinsiyet bakanlıklarının yoğun 

bir iĢbirliği çerçevesinde sürdürülmektedir. 

Güney Afrika:  

- Güney Afrika Cumhuriyeti dünyada cinsiyete duyarlı bütçeleme 

konusunda çalıĢma baĢlatan öncü ülkelerden biridir. Parlamenterler ile sivil toplum 

kuruluĢlarının dâhil olduğu Kadınların Bütçe GiriĢimleri, cinsiyete duyarlı 

bütçeleme konusunda araĢtırma, sorgulama ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. 
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- Güney Afrika Cumhuriyeti‟nde cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayıĢına 

dayalı bütçe örnekleri oluĢturulmuĢ, gelir ve giderlere iliĢkin çalıĢmalar yapılmıĢ,  

cinsiyete dayalı harcama ile ilgili hedefler belirlenmiĢtir. Toplumsal cinsiyet 

eĢitliğinin tesisini sağlamaya yönelik tahsis edilecek gelirlerin toplanması konusu 

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme anlayıĢının yerleĢebilmesi için üzerinde 

önemle durulması gereken bir nokta olarak belirlenmiĢtir. 

Türkiye‟de Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye Yönelik ÇalıĢmalar: 

- Ülkemizde kadın-erkek eĢitliğinin devlet içinde kurumsallaĢtırılması süreci 

içinde 1987 yılında Devlet Planlama TeĢkilatı‟na bağlı Sosyal Planlama Genel 

Müdürlüğü bünyesinde Kadına Yönelik Politikalar DanıĢma Kurulu kurulmuĢtur. 

Kadının Statüsü ve Sorunları BaĢkanlığı 20 Nisan 1990 tarihli ve 422 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile ihdas edilmiĢtir. Bu kurum, 29 Mart 2003 tarih ve 25063 

sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan düzenlemeyle de BaĢbakanlığa bağlı Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) olarak faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır. KSGM, 

2011 yılı itibariyle ASPB‟nin ana hizmet birimlerinden biri olarak yeniden 

yapılandırılmıĢtır.  

- KSGM 2008-2012 yıllarını kapsayan stratejik planında TCDB‟ye iliĢkin 

farkındalık yaratma çalıĢmalarının yapılacağını öngörmüĢtür. KSGM, kadın-erkek 

eĢitliği konusunda farkındalık oluĢturmak, bilgi birikimini ve deneyimini toplumla 

paylaĢmak amacıyla 2007 yılında “Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin GeliĢtirilmesi 

Projesi”ni ve 2008-2013 yılları için Ulusal Eylem Planı hazırlamıĢtır.  

- Kadınlara götürülen hizmetlerin daha etkili, nitelikli ve iĢ birliği içinde 

yürütülmesinde bazı bakanlıkların ve kurumların yapılanmasında doğrudan 

kadınlara hizmet sunan veya çalıĢmalarda bulunan çeĢitli birimler bulunmaktadır. 

- Türkiye, 1985 yılından bu yana BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her 

Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi‟ne (CEDAW) üyedir. Bu sözleĢme 

hükümlerine uygun çalıĢmalar yürütülmesi amacıyla BirleĢmiĢ Milletler‟e bağlı 

olarak çalıĢan ve kurumsal olarak kadın-erkek eĢitliği ilkesinin uygulanmasını 

sağlamak konusunda faaliyet yürüten Kadının Statüsü Komisyonu bulunmaktadır. 

Komisyonun 2008‟de New York‟taki toplantısının gündemini toplumsal cinsiyete 

duyarlı bütçeleme oluĢturmuĢtur. Bu toplantıda cinsiyete duyarlı verilerin yetersiz 

ve toplumsal cinsiyete duyarlılığının az olmasının, ulusal eylem plan, program ve 

politikalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi bütçe süreçlerini ve etkin 

politika yapmayı olumsuz etkilediği belirtilmiĢtir. Bu yüzden ulusal istatistik 

merkezlerinin göstergeler oluĢturmalarının ve cinsiyete duyarlı veri toplama ve 

analiz etme kapasitelerinin geliĢtirilmesi gerektiğine iĢaret edilmiĢtir.  

- Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nin 27 ġubat 2008 tarihli 70. BirleĢiminde 

bir milletvekili tarafından cinsiyete duyarlı bütçelemeye iliĢkin gündem dıĢı bir 

konuĢma yapılmıĢ ve bu anlayıĢın önemi hakkında bilgi verilmiĢtir.  



 

132 

 

- Bursa BüyükĢehir Belediyesi Kadın Meclisi BüyükĢehir Belediyesi‟nin 

2010-2014 Stratejik Planını analiz ederek Bursa BüyükĢehir Belediyesi bütçesinde 

kadınlara yönelik faaliyetlerle ilgili harcamaların bir değerlendirmesini yapmıĢtır. 

Bu değerlendirmelere göre, kadınlara yönelik faaliyetlerin çoğu için ayrılan bütçe, 

toplam bütçenin çok küçük bir kısmına karĢılık gelmiĢtir. Bu tür bilgiler, bütçenin 

seyrini yıllar boyunca izlemek ve kadınlara yönelik faaliyetlere ayrılan miktarın 

artıp artmadığını görmek amacıyla kullanılabilir.  

- Bununla beraber, 2006 yılından günümüze kadar orta vadeli programlar 

ile orta vadeli planlar incelendiğinde kadınlara yönelik politikalar açısından orta 

vadeli programlarda öngörülenler ile orta vadeli mali planlar arasında gerekli 

uyumun kurulamadığı görülmektedir.  

Sonuç ve Öneriler: 

- TÜĠK tarafından düzenlenen cinsiyete duyarlı veri seti güncellenmeli ve 

düzenli olarak yayınlanmalıdır. Bu konuda ilgili kurum ve diğer kamu kurumları ve 

sivil toplum kuruluĢları arasında koordinasyonu sağlayacak bir veri tabanı 

oluĢturulmalı, kamu muhasebe sistemindeki gibi veri giriĢleri sağlanarak ilgililerce 

düzenli kayıt sistemi kurulmalıdır. 

- Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan Orta Vadeli Program 

ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan Orta Vadeli Mali Plan arasında 

cinsiyete yönelik ortak politikaların tam olarak koordinasyonu kanuni zorunluluk 

olmalıdır. Bu iki kurum gerekirse Aileden Sorumlu Bakanlık uzmanlarının 

katkılarıyla ortak politikalar ortaya koymalıdır. 

- Kamu kurumları stratejik planlarında 5 yıllık yol haritalarını ilan 

etmektedirler. Stratejik planların hazırlık sürecinde kurumlar ile Kalkınma 

Bakanlığı arasında müzakereler yapılmaktadır. Kurumsal misyonun uygunluğu 

hâlinde asgari bir tane cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmaya yönelik stratejik 

amacın belirlenmesi ve baĢarı düzeyinin tespiti açısından performans 

göstergelerinin tesisi sağlanmalı ve bu noktada cinsiyet ayrımcılığını önlemeye 

yönelik ilgili Bakanlık uzmanlarının da görüĢleri alınmalıdır. 

- Kamu kurumları tarafından hazırlanmakta olan performans programlarına 

cinsiyet ayrımcılığının önlenmesine yönelik hedeflerin konulması teĢvik 

edilmelidir.  

- Bir mali yılın bitiminden itibaren Kamu Kurumlarının hazırladıkları Ġdare 

Faaliyet Raporlarına bir bölüm daha açılıp bu bölümde kurumsal anlamda cinsiyet 

ayrımcılığını ortadan kaldırmaya yönelik ne gibi çalıĢmaların yapıldığı ve bunların 

baĢarı düzeyi ortaya konulmalıdır.  

- Merkezi Yönetim Bütçesi hazırlama sürecinde harcamacı kuruluĢlar ile 

Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı arasındaki ödenek görüĢmelerine ayrıca 

cinsiyete duyarlılık kriteri de eklenmelidir. Böylece harcamacı kuruluĢların herhangi 
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bir ödenek teklifinin cinsiyet ayrımcılığına yol açması ve mevcut yapıyı daha da 

olumsuz hâle getirmesi engellenmelidir.  

- Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı‟na bir dizi ekli belge 

bulunmaktadır. Bu belgeler arasına cinsiyet ayrımcılığını önlemeye yönelik 

“Cinsiyete Duyarlı Bütçe Cetveli” adında bir belgenin de eklenmesi yerinde 

olacaktır. Bu tür bir belge ile gerek kamu harcamaları gerekse kamu gelirleri 

açısından cinsiyet ayrımcılığının ne boyutta önlendiği hakkında bilgiler verilmesi 

sağlanmalıdır.  

- Fransa‟da kadın giriĢimciliğini teĢvik için Kadınlara Özel Kefalet Fonu 

kurulmuĢ olup bütçeden bu fona kaynak aktarılmaktadır. Ülkemizde de Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü ve GiriĢimci ĠĢ Kadınları ve Destekleme Derneği 

(ANGĠKAD) iĢbirliğinde 10 Aralık 2012 tarihinde Kredi Garanti Fonu ve 

Halkbank arasında kadın giriĢimciliğini desteklemek amacıyla “Ġlk Adım Kredisi 

Kefalet Desteği Protokolü” imzalanması olumlu bir geliĢmedir. “Ġlk Adım 

Protokolü” kapsamında kadın giriĢimcilere ve giriĢimci adaylarına, mali evrak Ģartı 

aramadan, kolay baĢvuru yapılabilecekleri, düĢük faiz ve yüksek Kredi Garanti 

Fonu kefalet oranına sahip kredilerle destek sunulmaktadır. Krediye, kurmak 

istediği iĢle ilgili hiçbir tecrübesi ya da eğitimi olmayan ev kadınlarından 

üniversiteden yeni mezun olmuĢ kadınlara kadar geniĢ bir yelpazedeki giriĢimci 

adayları ve ticari faaliyeti devam eden kadın giriĢimciler baĢvurabilmektedir. “Ġlk 

Adım Protokolü” kapsamında, en fazla 100.000 TL‟ye kadar olan projeler 

değerlendirmeye alınacak olup, projenin % 95‟i oranında kredi imkânı 

sunulmaktadır. Bu olumlu bir geliĢme olmakla beraber ülkemizde de Fransa‟dakine 

benzer Ģekilde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile iliĢkilendirilebilecek ve 

bütçeden kaynak aktarılacak Ģekilde Kadınlara Özel Kefalet Fonu kurulabilir. 

Fonun etkinliğini arttırmak için 10 Aralık 2012 tarihinde imzalanan protokoller 

geniĢletilebilir.  

- 29.7.1998‟den itibaren Gelir Vergisinde Aile Reisi Beyanı uygulaması 

kaldırılmıĢtır. Böylece 1982 Anayasası‟nda ailenin ekonomik yönden 

desteklenmesi bakımından devlete verilen görevleri olumsuz etkileyen bir 

uygulamaya 16 yıl sonra son verilmiĢtir. Bununla beraber cinsiyete duyarlı 

bütçelemenin harcama boyutu yanında gelirler diğer bir ifadeyle vergiler boyutu 

olduğu için, vergi kanunlarımız cinsiyet ayrımı açısından gözden geçirilmeli, vergi 

yüklerinin farklı cinsiyetlere adil ve dengeli olarak dağıtılmasına özen 

gösterilmelidir. 

- 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı On üç Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve 

Yirmialtı Ġlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17‟nci maddesiyle 2005 tarih ve 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 14 üncü maddesinde yapılan değiĢiklikle “BüyükĢehir 
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belediyeleri ile nüfusu 100.000‟in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için 

konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet 

önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.” 

hükmü getirilmesi cinsiyete duyarlı bütçeleme çerçevesinde olumlu bir geliĢmedir. 

Kadınlar ve çocuklar için konukevleri açılması uygulaması teĢvik edilmeli ve 

giderek yaygınlaĢtırılmalıdır. 

- Yeni Anayasa çalıĢmalarında anayasanın ekonomik ve mali hükümler 

kısmında cinsiyete duyarlı bütçeleme perspektifine yer verilmeli, anayasada kamu 

kaynaklarının kullanımı konusunda kadın-erkek fırsat eĢitliğini hedef alan 

hükümler bulunmalıdır. 

Pınar ÖZEL ve TaĢkın BABAOĞLAN, Planlama Uzmanları, 

Kalkınma Bakanlığı 

ÇalıĢtayda, Kalkınma Bakanlığı Temsilcileri Pınar ÖZEL ve TaĢkın 

BABAOĞLAN tarafından “Dünyada Cinsiyete Duyarlı Bütçe Uygulamalarından 

Örnekler” baĢlıklı bir sunum yapılmıĢtır. Bu çerçevede sunumun ilk bölümünü 

yapmak üzere söz alan Pınar ÖZEL tarafından aĢağıdaki hususlar gündeme 

getirilmiĢtir.  

- Dünyada toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulamalarına 

bakıldığında burada devletlerin cinsiyet eĢitliğini destekleyici yaklaĢımlarının çok 

önemli ve kritik olduğu görülmektedir yani yukarıdan bir siyasi desteğin olması 

burada belirleyici bir husus olarak dikkati çekmektedir. Ülke önceliklerine, ülkenin 

kendi kültürüne ve yapısına göre değiĢik modeller ve yaklaĢımlar 

geliĢtirilebilmektedir. Bu tip uygulamalar en geniĢ açıdan devlet bütçesinden 

baĢlayarak, en dar açıdan belirli projelerin değerlendirilmesine kadar 

olabilmektedir. Son yıllarda yerel düzeyde uygulama örnekleri yaygın olarak 

görülmeye baĢlanmıĢtır. Bütçenin hangi kapsamda ele alınacağı ülkenin bu 

konudaki ulusal ve uluslararası taahhütlerine, yeterli kaynağa ve uzman personele 

sahip olup olmamasına ve özellikle sivil toplum kuruluĢlarının dıĢarıdan devlet 

üzerindeki baskısına, taleplerine bağlı olarak değiĢiklik gösterebilmektedir.  

- Dünyada toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeyi tam anlamıyla 

uygulayan bir ülke bulunduğunu Ģu aĢamada söylemek güçtür. Bazı uzmanlarca bu 

konudaki çalıĢmalar deneysel olarak nitelenmektedir. Bunun nedenleri, gereken 

siyasi iradenin oluĢmamıĢ olması, ihtiyaç duyulan nitelikte cinsiyet temelli 

verilerin bulunmaması ve bazı kaynaklara göre de  etki analizlerinin getirdiği  

maliyet unsuru olarak değerlendirilebilir. Bütçelerin ülkelere özgü biçimde 

hazırlanması ve o ülkenin kendine özel öncelikler belirlemesi nedeniyle tüm 

ülkeler için uygulanabilecek nitelikte cinsiyete duyarlı bütçeleme kalıpları ve 

kurulları bulunmamakta, bu durumda ülkelerin kendilerine özgü uygulamalar 

geliĢtirmesi söz konusu olmaktadır.   
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- Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin dünyadaki uygulamalarına 

bakıldığında 1984‟te Avustralya‟da ilk uygulamaların yapıldığı görülmektedir, 

daha sonraki öncü ülkelerden biri de Güney Afrika‟dır. Avrupa‟da çok fazla sayıda 

ülkede uygulamaların olduğu, aynı zamanda Asya, Afrika gibi ülkelerde özellikle 

uluslararası kuruluĢların desteğiyle birçok çalıĢma ve proje yapıldığı 

görülmektedir. Uluslararası kuruluĢların bu alanda önemli bir etkisi olduğu 

söylenebilir. Bu konuyla ilgili kaynaklara bakıldığında hem Dünya Bankası‟nın 

hem OECD‟nin ve de özellikle BirleĢmiĢ Milletler‟in bu konuda çok sayıda 

çalıĢmaları olduğu görülmektedir.  

- Avustralya‟da bu konu ilk olarak 1980‟li yılların ortasında Kadınların 

Bütçesi çalıĢmasıyla gündeme gelmiĢtir. Kadınların Bütçesi çalıĢmasıyla, devletin 

bütçe uygulamalarının kadınlar üzerindeki etkileri konusunda fikir elde edilmesi 

planlanmıĢtır. Cinsiyete duyarlı bütçeleme Avustralya‟da 80‟li 90‟lı yıllarda hem 

federal düzeyde hem de bölgelerde yaygın bir Ģekilde uygulanmıĢtır. Bu kapsamda 

Kadınların Bütçe Beyanı oluĢturulmuĢ, her bir bakanlık veya birimin kadınlar ve 

erkekler için yapacakları harcamalar bu beyanda belirtilmiĢtir.  

- Ancak uygulamaya dair çeĢitli eleĢtiriler söz konusu olmuĢtur. Örneğin, 

hazırlanan raporun politika üzerindeki etkilerinin sınırlı olduğu yönünde eleĢtiriler 

getirilmiĢtir. Aynı zamanda çalıĢmaların daha çok devlet içerisinde yapıldığı, sivil 

toplumun katılımının düĢük olduğu dolayısıyla, dıĢarıdan ilgi ve baskının yetersiz 

olduğu yönünde de eleĢtiriler olmuĢtur. 

- 1990‟lı yılların ortalarına gelindiğinde Avustralya‟da hükümet değiĢimi 

yaĢanmıĢ ve bu giriĢime hükümet nezdinde daha az ilgi gösterilmeye baĢlanmıĢtır. 

1997 yılından itibaren sadece 4 eyalette kadın bütçelerine yönelik çalıĢmaların 

sürdürüldüğü, daha sonra bu sayının 2‟ye gerilediği görülmektedir. Ġlk yıllarda 

bürokratların uygulanan programların kadınlara etkisi açısından daha duyarlı 

davrandıkları, ancak sonraki yıllarda kamu personelinin bu konuda arzulanan 

çabayı gösteremediği gözlemlenmiĢtir.  

- Bugün için Avusturalya Kadının Statüsü Bakanlığınca her yıl Kadınların 

Bütçe Beyanı halen yayımlanmakta ancak hazırlanan doküman temelde sadece bu 

Bakanlığın faaliyetlerini kapsamaktadır. Esasında kadınların bütçe beyanı yani 

1980‟li yıllarda hazırlanmaya baĢlanan beyan çok kapsamlıdır ve tüm 

bakanlıkların, birimlerin faaliyetlerini kapsayan bir doküman niteliği taĢımaktadır.  

- Güney Afrika da toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda öncü 

ülkelerdendir. Ülkede bu konudaki dönüm noktası, toplumsal eĢitlik üzerine vurgu 

yapan anayasa değiĢikliği ve 1994 yılındaki ilk demokratik seçimdir. Güney Afrika 

örneğinde, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalıĢmalarının, hem beyazlar ve 

siyahilerin eĢitsizliği hem de kadın-erkek eĢitsizliğinin ortadan kaldırılmaya 

çalıĢıldığı bir döneme denk geldiği görülmektedir. Bu rüzgârla 1995 yılında 
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Kadınların Bütçe GiriĢimi kurulmuĢtur. Kurucular, Parlamento‟nun Ekonomi 

Politikaları ve Toplumsal Cinsiyet Komitesi milletvekilleri ve araĢtırmacı iki tane 

STK‟dır.  

- Bu giriĢimin finansmanı yabancı donörler tarafından karĢılandığından, 

giriĢim bütçe dıĢı, daha doğrusu hükümet dıĢı bir organizasyon olarak görülmüĢtür. 

Ġlk yıl USAID ve Ford Vakfı, sonraki yıllarda Commonwealth Secretariat, 

UNIFEM, GTZ, Hollanda Büyükelçiliği gibi kurumlar tarafından finansman 

sağlanmıĢtır. Yapılan çalıĢmalar kapsamında, bütçenin tüm sektörleri cinsiyete 

duyarlı bütçeleme açısından analiz edilmiĢtir ve bu çalıĢma yaklaĢık dört yıl 

sürmüĢtür. ÇalıĢma için bir önceliklendirme yapılmıĢ, bu çerçevede, ilk yıl altı 

sektöre bakılmıĢtır. Bunların içerisinde kadınları doğrudan etkileyen eğitim gibi 

sektörler de daha genel sanayi ve ticaret gibi sektörler de mevcuttur.  

- Sektörel Analiz dört aĢamadan oluĢmaktadır. Ġlk aĢamada kadınlar ve 

erkekler için eğitim, sağlık, güvenlik gibi kriterler açısından o sektördeki mevcut 

duruma bakılmıĢtır.  

- Ġzlenen politikalar mevcut durumdaki ihtiyaçları hedef alıyor mu? ikinci 

aĢamada bu analiz yapılmıĢ,  

- Cinsiyete duyarlı bu politikaları hayata geçirmek için yeterli kaynak 

ayrılıyor mu? Bütçe tutarlılığı var mı? üçüncü aĢamada bu konular irdelenmiĢ, 

- Dördüncü aĢamada da ayrılan bu kaynaklar hedefleri gerçekleĢtirmede 

etkili oluyor mu? konusuna odaklanılmıĢtır.  

- AraĢtırma sonuçları üç kitaplık bir kitap serisi olarak (Money Matters) 

yayımlanmıĢtır. Dördüncü kitap, sadeleĢtirilip, kısaltılıp herkese hitap eden yani 

her kesimin anlayacağı Ģekilde tekrar basılmıĢtır.  

- Kadınların Bütçe GiriĢimi dıĢında Güney Afrika, Commonwealth 

Secretariat‟ın Projesini uygulamıĢtır. Proje kapsamında, Maliye Bakanlığı‟nda iki 

yıl süre ile bir danıĢmanla birlikte, kadınlarla ilgili belgelerin hazırlanması ve 

bunların bütçe dokümanlarına dâhil edilmesi konusunda çalıĢma yapılmıĢtır. Pilot 

proje kapsamında ayrıca bu konunun tartıĢılması, bölgelerde eğitim verilmesi gibi 

hususlar da yürütülmüĢtür. Ancak tüm bu çalıĢmalara rağmen cinsiyete duyarlı 

bütçeleme anlayıĢının Güney Afrika‟da kurumsallaĢamadığı görülmektedir. Bunun 

baĢlıca nedenlerinden biri olarak, konunun ana destekçilerinin 2000 yılının baĢında 

yönetimden uzaklaĢması görülmektedir. Kadın bütçe giriĢimine önayak olan 

milletvekillerinin o dönemde iktidardan uzaklaĢmıĢ olması önemli bir etken olarak 

belirtilmektedir. Demokrasinin ilk yıllarındaki gibi hükümete ve parlamentoya 

kolay ulaĢılamaması, kamu çalıĢanlarının bunu ekstra bir iĢ olarak algılaması da 

etkenler arasında sayılmaktadır. Buna rağmen, tüm bu çalıĢmalar sonucunda ülkede 

bu konuda bir duyarlılık oluĢturulmuĢtur.  
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- Hindistan, Ģu anda aktif olarak toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 

konusunda çalıĢan ülkelerden biridir. Ülke için bu konudaki dönüm noktası, Maliye 

Bakanı‟nın 2000-2001 dönemine dair bütçe konuĢmasıdır. Bakan cinsiyete duyarlı 

bütçelemeye konuĢmasında özellikle vurgu yapmıĢ ve daha sonra 2002-2007 

yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı‟nda, akabinde de Onbirinci Kalkınma 

Planı‟nda, cinsiyete duyarlı bütçeleme konusu yer almıĢtır. Onikinci Kalkınma 

Planı‟nda bu konudaki desteğin devam etmesi beklenmektedir.  

- 2001‟de Kadınların ve Çocukların GeliĢtirilmesi Birimi ve Ulusal Kamu 

Maliyesi ve Politika Enstitüsü (NIPFP) tarafından bütçenin kadınlar üzerindeki 

etkisini de dikkate alan bir çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢma üzerine ilk kez 

Ekonomi Anketi kapsamına cinsiyet eĢitsizliği ve kadının statüsü dâhil edilmiĢ ve 

bu konudaki veri eksikliğinin giderilmesi hedeflenmiĢtir.  

- Ġlgili birim ve enstitü tarafından hazırlanan ikinci rapor genel bütçeyi 

toplumsal cinsiyet eĢitliği açısından incelemiĢ ve burada geliĢtirilen model 

kullanılarak sonraki yılların bütçeleri incelenmiĢ ve raporlanmıĢtır.   

- 2004 yılında farklı birimlerin katılımıyla bu konuya iliĢkin bir üst komite 

kurulmuĢ ve Hindistan‟da bu konuda kurumsallaĢmaya yönelik ilk adım atılmıĢtır. 

Komitenin önerisiyle, her bir bakanlık veya birimde Toplumsal Cinsiyete Duyarlı 

Bütçeleme Hücreleri oluĢturulmuĢ ve yapılan, desteklenen politikaların, 

bakanlıklardaki uygulamalarının bu hücreler kanalıyla takibi sağlanmaya 

çalıĢılmıĢtır.  

- 2005-2006 yılından itibaren, ülkede Toplumsal Cinsiyet Bütçe Beyanı 

hazırlanmaya baĢlanmıĢtır. AĢağıdaki Tabloda bu beyan hazırlanmaya baĢlandıktan 

sonraki yıllar itibarıyla geliĢim görülmektedir.  

 

Yıl Bakanlık Sayısı TCD Bütçe Tutarı 

2005-06 9  14378.68 (2.79 %) 

2006-07 18  28736.53 (5.09%) 

2007-08 27 31177.96 (4.5%) 

2008-09 27  27661.67 (3.68%) 

2009-10 27  56857.61 (5.57%) 

2010-11 28  67749.80 (6.11%)  

2011-12 29  78251.02 (6.22%) 
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- 2005-2006‟da beyanda yer alan bakanlık sayısı 9 iken 2011-2012‟de bu sayı 

29‟a çıkmıĢtır çünkü çok sayıda bakanlık bu konuda çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Aynı 

zamanda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe miktarlarında da ciddi oranda artıĢ olduğu 

görülmekte yani kadınlara yönelik bütçeden ayrılan kaynakların ciddi oranda arttığı veya 

fark edilir olmaya baĢladığı anlaĢılmaktadır.  

- Hindistan, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda hem merkezî 

düzeyde hem de bölgesel düzeyde uygulamalar yapan bir ülke olmuĢtur. Örneğin 

Karnataka bölgesi, ülkede cinsiyete duyarlı bütçeleme çalıĢmalarına baz teĢkil eden 

pilot projenin uygulandığı bölgedir. Bu uygulama 2006-2007 yıllarında yapılmıĢtır. 

Sonrasında, merkezdeki sistem bu pilot uygulama çıktılarına göre geliĢtirilmiĢtir. 

Rajashtan aynı Ģekilde 2005, 2006‟da, Bihar 2008, 2009‟da uygulamaların 

yapıldığı bölge örnekleridir. Dolayısıyla Hindistan‟ın hem yerel düzeyde hem de 

genel ülke düzeyinde uygulamaların olduğu bir ülke örneği olduğu görülmektedir.  

Planlama Uzmanı TaĢkın BABAOĞLAN, Prof. Dr. Kamil TÜĞEN ve 

Pınar ÖZEL‟in çizdiği çerçeveyi takip ederek BirleĢik Krallık, Kanada ve 

Avusturya örneklerinin temel özelliklerini sunmuĢtur.  

- BirleĢik Krallık‟ta cinsiyete duyarlı bütçeleme inisiyatifi bir sivil toplum 

örgütü olan BirleĢik Krallık Kadınların Bütçe Grubu (UK Women‟s Budget Group-

WBG) eliyle 1989 yılından itibaren gündeme alınmaktadır. Sivil toplumun ayırıcı 

özelliği akademisyenlerin ağırlıkta olduğu bir aktivist grup olmasıdır. ÇalıĢmaları 

kamu harcamaları, gelirleri, kamusal hizmetler ve makro ekonomik konuların 

analizlerinin yapılması Ģeklindedir. Bununla birlikte çalıĢmaların ağırlıklı kısmının 

vergi düzenlemeleriyle ilgili olduğu görülmektedir.  

- ÇalıĢmaların vergi özelinde yoğunlaĢması Ġngiltere‟ye has özelliklerden 

kaynaklanmaktadır. Ġngiltere‟de toplam genel devlet gelirlerinin ağırlıklı kısmını 

doğrudan gelir vergisi kapsamaktadır ve Ġngiliz gelir vergisi sistemi dik artan oranlı 

(progressive) bir vergi sistemi görünümündedir. Ġngiliz vergi sisteminde yüzde 10, 23 

ve 40 olarak belirlenmiĢ üç temel oran bulunmaktadır. Gelir vergisi bu yönüyle bile 

gelirin yeniden dağıtımına uygun bir enstrüman olmakla birlikte sistem “tax credit” 

Ģeklinde tabir edilen bir unsuru da içinde barındırmaktadır. Bu unsurun bizim 

sistemimizde doğrudan karĢılığı olmamakla birlikte “vergi kredisi” olarak tercüme 

edilmesi mümkün görülmektedir. Sistem, yüzde 10‟luk vergi diliminde bulunan, geliri 

belli bir eĢiğin altındaki, insanlara doğrudan nakit transfer yapılabilmesini mümkün 

kılan bir yapıya sahip bulunmaktadır. Bu sistem üzerine çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu 

sisteme yalnız anneler, belli ücret seviyesinin altında olan diğer bireyler, çocuk sayısı 

gibi kriterler eklenerek sosyal adaletçi bir fonksiyon yüklenmiĢtir. Genel olarak 

çalıĢmalar sistemin geliri yeniden dağıtma fonksiyonu ve uygulanan politikaların 

etkinliği üzerine ĢekillenmiĢtir.  



 

139 

 

- Politik sahiplik Ġngiltere örneğinde de çok önemli bir unsur olarak 

görülmektedir. BirleĢik Krallık Kadınların Bütçe Grubunun ürettiği pek çok çalıĢma 

hükümetler nezdinde karĢılık bulmuĢtur. Özellikle Ġngiliz Hazine Bakanlığı, -bizdeki 

tam karĢılığı Planlama, Maliye Bakanlığı ve Hazineye tekabül etmektedir- bu grupla 

ortak çalıĢmalar yapmıĢtır. Yapılan çalıĢmalar ağırlıklı olarak yukarıda ifade edildiği 

gibi çalıĢan ailelere vergi indirimi, istihdama vergi indirimi ve çocuk indirimi gibi 

toplumun değiĢik sosyo-ekonomik kesimlerinin refahına etkisi olan, vergiyle bağlantılı 

alanların etkinliğine iliĢkin analizler Ģeklinde olmuĢtur. Bunun yanısıra iĢsizliğin 

azaltılmasına yönelik olarak hazırlanan “new deal” programının analizi gibi analizler 

de kayda değer çalıĢmalar arasında gösterilebilir. 

- Ortak çalıĢmaların yoğun olduğu dönem ĠĢçi Partisi‟nin iktidarda olduğu 

dönem olarak göze çarpmaktadır. Birtakım çalıĢmalarda bu analizlerin veya yürütülen 

faaliyetlerin etki alanının 2010‟dan sonra azaldığı ifade edilmekte ve gerekçe olarak da 

hükümet değiĢikliğinin olması gösterilmektedir. 

- ÇalıĢmalar Ġngilizlere has yapıdan dolayı merkezî düzeyde 

yoğunlaĢmıĢtır. Toplumsal refahın eĢit dağıtılması ve adalet “fairness” vurgusu 

önemli görülmektedir. Fransa örneğindeki sarı bütçede olduğu gibi, burada da 

bütçeyi tamamlayıcı dokümanlarda muhtemel sosyal etkiler ele alınmaktadır. 

Özellikle kısıtlı imkânlara sahip olan toplum kesimlerinin refahı üzerine dört-beĢ 

yıllık süreçte ortaya çıkabilecek etkiler üzerine çalıĢmalar yapılmaktadır. O metin 

incelendiğinde uygulanacak yeni politikalarla gelir bakımından yüzde onluk 

dilimlere ayrılmıĢ olan hanehalkının ne Ģekilde etkileneceği kamuoyuna 

raporlanmaktadır. Bu raporlama tarzı önemli bir farklılık ortaya koymaktadır. 

Ülkemizdeki bütçe dokümanları çoğu zaman siyasetçiler tarafından kolay 

sunulabilen rapor hüviyetinde değilken Ġngiltere‟de o sosyal politika enstrümanı 

ile, özellikle toplumsal cinsiyete duyarlı analizlere dayanan politikaların sonuçları 

kamuoyuyla çok daha açık, çok daha basit Ģekilde paylaĢılabilmektedir.  

- Kanada örneğinde de Ġngiliz örneğine benzer özellikler söz konusudur. 

Burada da ağırlıkla çalıĢmalar gelir dağılımı ve toplumsal refahın kesimler arasındaki 

paylaĢımıyla ilgilidir. Burada kadının statüsü 1970‟lerden itibaren bir kurumsal yapıyla 

takip edilmekte, 1970‟lerde ihdas edilmiĢ Kadının Statüsü isimli bir bakanlık 

bulunmaktadır. Genel olarak çalıĢmalar bu bakanlık koordinasyonunda 

yürütülmektedir. Diğer kamu birimleri, kadın erkek fırsat eĢitliği, istihdamdan Ģiddete 

kadar bütün konuların takibini, yönlendirmesini bu bakanlık eliyle yapmaktadırlar. 

Konuyla ilgili düzenli olarak Parlamento‟da çalıĢmalar yapılmaktadır ve Parlamento‟da 

bir ihtisas komisyonu bulunmaktadır. Kanada‟da sivil toplum konuyla ilgili yapılan 

çalıĢmalarda oldukça aktiftir. Politika Alternatifleri isimli bir sivil toplum kuruluĢu 

Parlamento‟da alternatif bütçeyi sunmaktadır. Grubun toplumsal cinsiyete duyarlı 

bütçe analizlerini de içine alan bir sunuĢ geleneği bulunmaktadır.  
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- Avusturya, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe kavramını diğer ülkelere 

kıyasla gündemine daha geç bir tarihte, 2000‟li yılların baĢında almıĢtır. Fakat 

diğerlerinden ayırıcı bir özelliği bulunmaktadır. Kamunun konuyu sahiplenmesi 

Avusturya‟da çok üst düzeydedir. Ġlk safhada bakanlıklar, bakanlar kurulu ve 

“Bakanlıklar Arası Ortak ÇalıĢma Grubu” durum tespiti yapmaktadır. DeğiĢik 

toplumsal kesimlerde bilinç artırıcı çalıĢmalar yapmakta ve ayrı ayrı bakanlık 

bütçelerinde bunun pratiklerini yerleĢtirmeye çalıĢmaktadırlar. Burada toplumsal 

cinsiyetin anaakımlaĢtırılması ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusu birlikte 

değerlendirilmektedir. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusu bütçe reformuyla 

birlikte ele alınmaktadır. Anayasa‟da da bütçeyle ilgili hükümlerde toplumsal cinsiyete 

duyarlılık temel alınmaktadır. Toplumsal cinsiyete duyarlılık konusu, özellikle kadın 

erkek eĢitliği vurgusu bütçeleme sürecinin ayrılmaz bir parçası konumuna 

getirilmektedir.  

- Bütçe reformu iki aĢamada yapılmıĢtır. Avusturya‟daki bütçe reformu 

sonuç odaklılık, orta vadeli bir harcama çerçevesi sunma yönüyle ve çok çabuk 

uygulamaya konulması bakımından örnek uygulamalardan bir tanesi olarak 

değerlendirilmektedir. Dört yıllık bir orta vadeli harcama çerçeveleri 

bulunmaktadır. Bütçede sonuç odaklılık önemlidir ve bütçeyi üç “E”‟nin altına bir 

E daha koyarak, eĢitlik perspektifiyle hazırlamaktadırlar (Etkinlik, Etkililik ve 

Ekonomikli-3 E, EĢitlik-4 üncü E). 2013 yılı bütçesinin tamamen cinsiyete duyarlı 

bütçeleme unsurlarını da içine alan bir perspektifle hazırlandığı ifade edilmektedir.  

- Bütçe hazırlığının birkaç ayırıcı unsuru bulunmaktadır. Avusturya‟da 

bütçe toplulaĢtırılmıĢtır, bir diğer ifadeyle, ülkemizde on binlerle ifade edilen 

ödenek sayısı orada epeyce azaltılmıĢtır. Bütçe temelde 5 bölüme ayrılmıĢtır. 

Ülkemizdeki kurumsal bütçelere tekabül eden 30 adet program bulunmaktadır. Her 

bir bakanlık için genel olarak beĢ temel amaç belirlenmiĢtir. Bu beĢ temel amaçtan 

bir tanesinin cinsiyete duyarlılığı gözeten bir amaç olması zorunluluğu 

bulunmaktadır. Dolayısıyla, bütçe dokümanlarında, bu amacı tamamlayan, 

ülkemizdeki performans programlarına tekabül eden dokümanlarda belirlenen 

amaçlardan bir tanesinin her bir bakanlık için toplumsal cinsiyete duyarlı unsurlar 

içermesi gerekmektedir. Bu amacın sadece belirlenmesi değil, onun altının da 

doldurulması gerekmektedir. Konulan faaliyetler, programlar, projelerin de bu 

amaçla bağlanması ve göstergeler oluĢturulması gerekmektedir. Bu çıktı 

göstergeleri, Parlamentoda müzakere edilmekte, Parlamento adına denetim yapan 

SayıĢtay benzeri bir kurum, ilgili bakanlık veya harcama birimi tarafından 

belirlenen göstergede gerçekten 3E kuralı artı eĢitlik düsturuna uygun tespitlerin 

yapılıp yapılmadığı, uygulamaların ve amaçlanan hedefler doğrultusunda 

sonuçların üretilip üretilmediğinin denetimini yapmaktadır. 
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- Avusturya özelinde sadece ulusal bütçede değil, eyalet ve mahallî idare 

bütçelerinde de aynı kurallar geçerlidir. Dolayısıyla, yeni bir örnek olduğu için 

nasıl sonuçlar doğuracağı tam olarak bilinmemekle beraber, uluslararası 

kuruluĢların ilk izlenimleri Avusturya‟daki çalıĢmanın örnek bir nitelikte olduğu 

Ģeklindedir. Ülkemiz açısından da faydalı sonuçlar alınabileceği düĢünülebilir.  

Sunumun ardından söz alan yasama uzmanı Mustafa ġAHĠN Fransa ve 

Avusturya örneklerinin belirli özellikleri sebebiyle incelemeye değer örnekler 

olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunmuĢtur. Kocaeli Üniversitesi Kadın 

Sorunlarını AraĢtırma ve Uygulama Merkezi‟nden sorumlu Prof. Dr. Münevver 

TEKCAN da Ġngiltere ve Avusturya örneklerinin kayda değer unsurlarının 

bulunduğu ve ülkemizde yürütülen çalıĢmalarda değerlendirilmelerinin olumlu 

katkılar sağlayacağı hususunu vurgulamıĢtır. TBMM, BM Kadın Birimi ve Sağlık 

Bakanlığı‟ndan gelen temsilcilerin de sunumlara iliĢkin katkı ve 

değerlendirmeleriyle ilk oturum tamamlanmıĢtır. 

2. Oturum: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Türkiye 

Mustafa ġAHĠN, TBMM Yasama Uzmanı  

Bir demokrasi kurumu olarak bütçenin politik bir belge olduğunu ifade 

eden ġAHĠN, Magna Carta‟dan bugüne, insanlığın demokrasi yolculuğunda bütçe 

hakkının hep anahtar iĢlevi gördüğüne dikkat çekmiĢtir. Dolayısıyla, bütçelerin 

gelir-gider mantığının çok ötesinde siyasal düzlemde tarihsel bir birikime sahip 

olduğunu vurgulayan ġAHĠN, devamla aĢağıdaki hususları dile getirmiĢtir: 

- Yakın zamanlara kadar bütçe, özelliği itibarıyla kadınlar ve erkekler 

karĢısında nötr bir belge olarak kabul edilmekteydi. Daha açık bir ifadeyle 

bütçeden çeĢitli kamu politikalarına ayrılan ödeneklerin kullanımının kadınlar ve 

erkekler üzerindeki sonuçlarına iliĢkin herhangi bir duyarlılık söz konusu değildi. 

Kadınlara veya kız çocuklarına özel destekler ise sosyal politika gündeminin bir alt 

baĢlığı olarak ele alınmaktaydı. Ancak, bu yaklaĢımın taĢıdığı sorunlar, kadın 

hareketinin yükselen mücadelesi ve literatürün geliĢimi içinde görünürleĢmeye 

baĢladı. 

- Bütçeler bir yönüyle hükümetlerin kamu politikalarının bir toplulaĢtırılması 

olup, güvenlik, sağlık, adalet, eğitim, çevre ve benzeri bir dizi alanı ilgisi içine alır. 

GörünürleĢen husus çoğu politika alanının kadınların ve erkeklerin yaĢamları üzerine 

farklı etkilerde bulunduğudur. Özellikle var olan eĢitsizlikleri güçlendiren ve cinsiyetçi 

iĢbölümünü yeniden üreten sonuçlar hakkında giderek bilgi düzeyi ve farkındalık 

artırmıĢtır. 

- Örneğin, yakın zamanlarda ülkemizde gerçekleĢtirilen üniversite 

harçlarının kaldırılması ele alındığında, bu öncelik üniversitede eğitim hizmetinden 

yararlanacak olan baĢvuru koĢullarına haiz tüm öğrencilerinden harç alınmaması 

noktasında nötr gibi görülmektedir. Ancak, üniversite harçlarının kaldırılması 
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eğitim sürecinde kız çocukları açısından çok daha lehte ve eĢitlikçi yönde etkiler 

barındırabilmektedir. Buna karĢın, üniversite eğitiminin maliyetlerinin arttığı 

ölçüde toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerinin artacağını eğilim olarak göz önünde 

bulundurmak gerekir. Keza, altyapı hizmetlerinin özellikle içme suyu olanaklarının 

kadınların omuzlarında bulunan ağır yükleri hafifletici sonuçlar sağlayabildiği 

görülmektedir. KÖYDES, bu bağlamda anılabilir. 

- Öte yandan, bütçenin bir bölümünün de mevzuata bağlı zorunlu 

ödeneklerden oluĢtuğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu türden kaynak 

kullanımlarının değerlendirmelerinde ilgili mevzuat ile birlikte kadınların ve 

erkeklerin yaĢam koĢullarına odaklanmak gerekir. Örneğin, merkezi yönetim 

bütçesinin yaklaĢık beĢte biri sosyal sigortalar ve genel sağlık sigorta sistemine 

aktarılmaktadır. ÇalıĢma yaĢamında kadınların karĢılaĢacağı her türden eĢitsizlik ve 

ayrımcılık sistemik olarak kendini sosyal güvenlik sisteminde üretmektedir.  

- Bütçe bağlamında çeĢitli kanallardan açığa çıkan toplumsal cinsiyet 

eĢitsizliklerinin nasıl tespit edileceği hususu önemlidir. Formel belgelerde yer alan 

düzenlemelerin etkileri toplumsal kurumlar dolayımı ile açığa çıkmaktadır. 

Örneğin, ailede, çalıĢma yaĢamında, sosyal yaĢamda, siyasal yaĢamdaki 

eĢitsizlikler veya toplumsal cinsiyetler açısından farklılaĢan koĢullar eĢitsiz 

sonuçlara yol açmaktadır. Örneğin, biçimsel açıdan sağlık hizmetleri herkese eĢit 

bir Ģekilde sunulur. Ancak, aile bütçesinde önemli yük teĢkil eden katılma payları, 

ilave ücretler ve hatta ulaĢım ve konaklama maliyetleri sağlık hizmetlerinden 

yararlanmayı olumsuz etkilemekte ve çoğunlukla kadınlar ve kız çocuklarının 

gereksinimleri ikincilleĢebilmektedir. Dolayısıyla sağlık hizmetleri ticarileĢtiği ölçüde 

eĢitsizliklerin artabilmesi söz konusudur. 

- ġartlı nakit transferi bu bağlamda önemli bir örnek uygulamadır. 

Geleneksel kamu hizmeti mantığı dıĢına çıkılmaktadır. Sağlık hizmetlerinden 

yararlanması için koĢulları taĢıyan kadınlara bir miktar aylık verilmektedir. 

Gerçekten, yapısal ve tarihsel eĢitsizlikler, birtakım kamu hizmetlerinden 

yararlanarak kadınların ve kız çocuklarının maruz kaldıkları eĢitsizliklerinin 

azaltılması noktasında bu türden özel uygulamaları gerekli kılmaktadır. Kamu 

hizmetleri yaĢam koĢullarına duyarlılaĢtıkça amaçlarının gerçekleĢtirilmesi 

mümkün hâle gelebilecektir. 

Nurgül AKSOY-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanı  

AKSOY, toplumsal cinsiyet kavramının bazen anlamayı kolaylaĢtırdığı 

gibi, zaman zaman da anlamayı güçleĢtiren bir etkiye sahip olduğunu bu nedenle 

bu kavramla yeni tanıĢan katılımcılara da bir fikir oluĢturması açısından bazı 

kavramlara dikkat çekerek giriĢ yapmak istediğini belirterek sunumuna baĢlamıĢtır. 

AKSOY, öncelikle, tanım olarak biyolojik cinsiyetin kadın ve erkeklerin 

doğuĢtan gelen biyolojik farklılıklarına dayanan özelliklerini ifade ettiğine, toplumsal 
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cinsiyetin ise, kadın ve erkeklerin doğuĢtan gelmeyen ve sosyal ortamlarında 

yaĢadıkları kültür içinde öğrendikleri, kadın ve erkek olmaya dair rolleri ve özellikleri 

ifade ettiğine dikkat çekmiĢtir. AKSOY, daha dünyaya geldikleri andan itibaren, 

kadınlara ve erkeklere birtakım değerler atfedildiğini ve bu değerlerle birlikte 

kadınların ve erkeklerin belli kalıplara sokulduğunu belirterek kadınlara ve erkeklere 

atfedilen tüm bu değerler bütününün toplumsal cinsiyet olarak ifade edildiğini, bu 

değerler temelinde oluĢan toplumsal cinsiyet iliĢkileri ve rollerine bağlı olarak geliĢen 

anlayıĢ ve normların da eĢitsizliğin temelini oluĢturduğunu belirterek bu kapsamda 

toplumsal cinsiyetin ne ifade ettiğini sıralamıĢtır.  

- Kadın kavramıyla eĢ anlamlı olmayıp, kadınlarla erkeklere ve bunların 

birbirine bağımlı iliĢkisini kapsayan bir kavramdır.  

- Bu kavramın özü, bugün itibarıyla kadın ve erkek arasında sosyal ve 

kültürel olarak tanımlanmıĢ olan ve cinsiyetlerden birine yüklenen statülere, görev 

ve sorumluluklara verilen iliĢkiyi tanımlamaktadır.  

- Kadınlara ve erkeklere atfedilen tüm farklılıkların, onların yüklendikleri 

tüm rollerin pekiĢtirilmesiyle sosyal olarak yapılandırılmıĢ olduğunu ve 

dolayısıyla, eĢitlikçi bir biçimde yeniden yapılandırılabilir olmasını öngörmektedir. 

- Kadın ve erkek biyolojik cinsiyetin dıĢında, üstlenilen görevler ve 

sorumluluklar çerçevesinde oluĢan rollere bağlı olarak geliĢen, toplumsal iliĢkiler 

bütünü içinde değerlendirilmektedir.  

- Kadın ve erkeği kapsayan bütüncül bir kavram olduğu için “toplumsal 

cinsiyet” olarak ifade edilmektedir. 

AKSOY, toplumsal cinsiyet bakıĢ açısının ise biyolojik olanla sosyal ve 

kültürel olan arasındaki farkı anlamak ve geliĢtirilebilir olanı geliĢtirmek için çaba 

harcamak olarak tanımlandığını ve bu bakıĢ açısının toplumsal cinsiyete duyarlı 

bütçeleme açısından da son derece önemli olduğunu ve ancak bu bakıĢ açısına 

sahip olunduğunda eĢitsizliklerin temelindeki olumsuzlukların görülebileceğini 

ifade etmiĢtir.  

Ayrıca, kültürler ve toplumlar arasında toplumsal cinsiyet farklılıkları 

bulunduğunu, bunun zamana ve mekana göre değiĢiklik arz ettiğini belirterek bu 

durumun toplumsal cinsiyetin dinamikliğini ifade ettiğini aktaran AKSOY, diğer 

taraftan toplumda üstlenilen roller ve sorumlulukların kültürel olarak belirlenmiĢ ve 

zaman içinde değiĢtirilebilir olmasının da toplumsal cinsiyetin toplumsallaĢma sürecini 

ifade ettiğini belirterek bu süreci geliĢtiren, etkileyen faktörleri aile, okul, sokak ve 

medya olarak sıralamıĢtır.  

AKSOY, cinsiyete dayalı iĢ bölümünün iĢlerin erkek iĢi ve kadın iĢi olarak 

belirlenmesi sonucunu doğurduğunu, bu kapsamda erkeklerin yaptıkları iĢlerin zaman 

zaman daha prestijli ve daha fazla gelir getirirken, kadınların yaptıkları iĢlerin ise daha 

çok ev içi emeğe dayanan, ücreti düĢük iĢler olduğunu vurgulamıĢtır.  
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Ayrıca, toplumsal cinsiyet kapsamındaki ihtiyaçların pratik toplumsal 

cinsiyet ihtiyaçları, stratejik toplumsal cinsiyet ihtiyaçları olmak üzere iki baĢlık 

altında değerlendirildiği ifade eden AKSOY, pratik toplumsal cinsiyet 

ihtiyaçlarının hâlihazırda var olan roller ve sorumluluklara bağlı olarak oluĢan 

ihtiyaçlar olduğunu, stratejik toplumsal cinsiyet ihtiyaçlarının ise kadınların 

toplumda erkeklere oranla bulundukları ikincil konumu iyileĢtirmeye yönelik 

ihtiyaçları ifade ettiğini belirtmiĢtir.  

AKSOY, devamla toplumsal cinsiyeti birkaç maddede özetlemiĢtir. 

- Kadınlarla erkekler arasındaki toplumsal farklılıklara iĢaret eder. 

- Toplumsal yapılarla iliĢki içinde belirlenir. 

- YaĢanılan kültür içinde öğrenilir. 

- Toplumdaki kadınların ve erkeklerin sorumluluklarını, olanaklarını, 

ayrıcalıklarını, sınırlılıklarını ve beklentilerini gösterir. 

- Zamana kültüre göre değiĢir ve değiĢtirilebilir.  

AKSOY, devamla toplumsal cinsiyet eĢitliğini ana plan ve programlara 

yerleĢtirme stratejisi adı verilen toplumsal cinsiyeti ana akımlaĢtırmanın toplumsal 

cinsiyet eĢitliği konularını, politika kararları, kurumsal yapılanmalar ve kaynak 

dağılımı gibi geniĢ bir çerçevenin merkezine yerleĢtirdiğine değinerek bu stratejiyi 

kolaylaĢtırmak ve teĢvik etmek için geliĢtirilen araçlardan birinin de toplumsal 

cinsiyete duyarlı bütçeleme olduğunu vurgulamıĢtır.  

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin, kadınlar ya da erkekler için ayrı 

bütçeler olmayıp, kadın ve erkeklerden oluĢan farklı gruplar üzerindeki etkilerine 

göre toplumda cinsiyetler arası iliĢkiler temelinde bütçenin eĢit bir Ģekilde 

ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtılması olduğunu ifade eden AKSOY toplumsal 

cinsiyete duyarlı bütçelemenin özelliklerini sıralamıĢtır:  

- Erkek ve kadınlar için ayrı bütçeler olmayıp, ulusal ve yerel düzeydeki 

bütçelerin hazırlanmasının tüm safhalarında toplumsal cinsiyet eĢitliği bilincinin 

dâhil edilmesi üzerine odaklanır. 

- Toplumda kadın ve erkeklerin farklı ihtiyaçlarıyla, haklarının ve 

yükümlülüklerinin tanındığını gösterir. 

- Kadınların ihtiyaçları ve yeteneklerinin dâhil olup olmadığını sorgular. 

- Devlet harcamasının gelirini cinsiyet perspektifinden gözlemler. 

- Harcamaların cinsiyet ayrımcılığını azaltması için kullanılması söz 

konusudur.  

- Toplumsal cinsiyet eĢitliğini ve insanın geliĢmesini sağlamak için 

kaynakları daha etkili kullanılmaya teĢvik etmektedir.  

- Harcamalarda bir artıĢ olmasından ziyade, kaynakların yeniden 

önceliklendirilmesini öngörmektedir.  



 

145 

 

AKSOY, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin ön koĢullarını ise; 

siyasi kararlılık, hesap verilebilirlik, insan kaynakları, finans kaynaklar, 

koordinasyon, cinsiyete göre ayrıĢtırılmıĢ istatistikler, Ģeffaflık ve tüm bu ön 

koĢulların oluĢması olarak sıralamıĢtır. 

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin 3 aĢaması olduğunu ifade eden 

AKSOY; birinci aĢamada, bütçenin kadınlar ve erkekler üzerindeki farklı etkilerini 

belirleyebilmek için toplumsal cinsiyet bakıĢ açısından analiz edip etkilerinin 

ortaya çıkartılması gerektiğini, ikinci aĢamada, bu analizler temelinde bütçenin 

yeniden yapılandırılmasını ve üçüncü aĢama ise, bütçeleme sürecinde hâkim olan 

olumsuz anlayıĢ ve normların değiĢtirilmesine yönelik sistematik olarak çalıĢılması 

gerektiğini belirtmiĢtir.  

Ülkemizde devlet bütçesinin toplumsal cinsiyet duyarlılığıyla ele 

alınmamakla birlikte, son yıllarda düzenlenen politika belgelerinde toplumsal 

cinsiyete duyarlı bütçeleme konusuna vurgu yapılarak politika oluĢturma sürecinin 

baĢlamıĢ olduğunu ifade eden AKSOY, bu belgelere iliĢkin Ģu bilgileri aktarmıĢtır.  

- Kalkınma Bakanlığı‟nın 8‟inci Kalkınma Planı Toplumda Kadın Katılımı 

Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu‟nda konu irdelenmiĢtir. 

- 2006/17 sayılı BaĢbakanlık genelgesinde, “Devlet, kadınlara yönelik her 

türlü şiddet eyleminin önlenmesini bir devlet politikası olarak kabul edilmekte, bu 

alana yönelik bütçe oluşturularak toplumsal cinsiyet ayrımını önleme açısından 

bütçelerin etkili sonuçlarının örnek alınarak toplumsal cinsiyete dayalı bütçe 

analizleri yapılmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır. 

- 2010/14 sayılı “Kadın Ġstihdamının Artırılması ve Fırsat EĢitliğinin 

Sağlanması” konulu genelgenin 4. maddesinde “kamu kurum ve kuruluşları ve 

yerel yönetimler hazırlayacakları stratejik plan, performans programları ve 

faaliyet raporlarına kadın erkek eşitliği yaklaşımını dâhil edecekler, bu metinlerde 

istatistiksel veriler ile bilimsel araştırmalar ve bunlar için kullanılacak ödeneklere 

yer vereceklerdir.” düzenlemesi bulunmaktadır. 

AKSOY, bu düzenlemelerin konunun belli ölçüde sahiplenildiğini ifade 

ettiğini belirterek gereğinin yapılmasının altını çizmiĢtir.  

AKSOY, KSGM tarafından hazırlanan Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ulusal 

Eylem Planı ile Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem 

Planı‟nda da toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme için gerekli çalıĢmaların 

yapılması, baĢlatılması hususunun yer aldığını ve Maliye Bakanlığı‟nın sorumlu 

kuruluĢ olarak belirlendiğini aktarmıĢtır.  

Kamu politikalarına temel teĢkil etmek üzere hazırlanan ve entegre birer 

politika dokümanı olan bu eylem planlarının toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 

açısından da farklı bir önemi olduğunu belirten AKSOY, devamla bu eylem 

planlarında, kadınların karĢı karĢıya kaldıkları sorunlara iliĢkin olarak Pekin 
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Deklarasyonu, ve eylem platformunda altı çizilen 12 kritik alandan 9‟una iliĢkin 

stratejiler ve hedefler belirlendiğini, bu hedef ve stratejilerin hayata geçirilmesine 

iliĢkin de kamu kurumlarına belli sorumluluklar verildiğini, ilgili kamu 

kurumlarının ise bu eylem planlarında yer alan hedef ve stratejileri kendi plan ve 

programlarını entegre ederek belli program ve politikalar geliĢtirme ve buna 

kaynak ayırmak zorunlulukları olduğunu ifade etmiĢtir.  

Diğer taraftan, ülkemizde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayıĢı 

geliĢtirilmemiĢ olmakla birlikte, eĢitliğin sağlanmasına yönelik önemli çalıĢmalar 

gerçekleĢtirildiğini ve cinsiyet duyarlı bir yaklaĢıma sahip olmaları nedeniyle 

dikkati çeken bazı uygulamaların olduğunu söyleyen AKSOY, ġartlı Nakit 

Transferi uygulaması ile 2008‟de yürürlüğe giren istihdam paketi kapsamında, 

kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak uygulanan ve daha sonra 6111 

sayılı Kanun‟la yapılan düzenlemeyle belli koĢullara bağlı olarak yirmi dört aydan 

elli dört aya kadar değiĢen süreleri kapsayacak Ģekilde sigorta primlerinin iĢveren 

hisselerinin iĢsizlik sigortası fonundan karĢılanması uygulamasını örnek olarak 

göstermiĢtir.   

Bu örneklerin çoğaltılabileceğini ifade eden AKSOY, bu örneklerde dikkat 

edilmesi gereken hususun bir sorunun olduğunun kabulüyle baĢlayan bir süreç ile 

toplumsal cinsiyet perspektifi olduğuna iĢaret etmiĢtir. AKSOY, bu örneklerle 

birlikte, genel anlamda bütçelerin toplumsal cinsiyet duyarlılığı ile ele alınması ve 

bütçeleme sürecinin tüm aĢamalarında bu bakıĢ açısının gösterilmesi yönünde 

detaylı çalıĢmalara ihtiyaç duyulduğunu da ifade etmiĢtir.  

Bu anlamda, yerel yönetim bütçelerinde bu anlayıĢı yerleĢtirmeyle ilgili de 

önemli çalıĢmalar yürütüldüğünü ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 

anlayıĢının gündeme gelmesi, tartıĢılması ve bu konuda bilinç oluĢturulması 

açısından bu çalıĢmaların son derece önemli olduğunu belirten AKSOY, bu 

kapsamda TESEV tarafından hazırlanan Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Kılavuzu,  

Yerel Yönetimlerde Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Marmara Modeli Eğitim Projesi, 

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından Beyoğlu Ġlçe Belediyesi‟yle 

yürütülen proje ile Kadın Dostu Kentler Projesi‟ni örnek olarak göstermiĢtir.  

AKSOY, ayrıca, Kadın Dostu Kentler Projesinin KSGM‟nin ulusal 

düzeyde hazırladığı eylem planı gibi yerelde, Yerel EĢitlik Eylem Planları‟nın 

hazırlanmasına vesile olduğu ve bu planların da yerelde yürütülecek çalıĢmalara 

zemin oluĢturması açısından son derece önemli olduğunu vurgulamıĢtır.  

Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu üzerine oturan 

performans esaslı bütçelemenin de toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme açısından 

elveriĢli koĢullar oluĢturduğunu belirten AKSOY, bu kapsamda ülkenin geleceğine 

yönelik güçlü istekleri ve hedefleri ifade eden üst politika dokümanları (kalkınma 

planı, orta vadeli program, vb.) çerçevesinde stratejik planların oluĢturulduğunu, 
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stratejik planlara bağlı olarak da performans programlarının geliĢtirildiğini, 

performans programına bağlı olarak da idare bütçesinin oluĢturulduğunu ve bütçe 

uygulama sonucunda da faaliyet raporlarının düzenlendiğini ve bu üç temel 

dokümanın açıklık ve Ģeffaflık kapsamında kamuoyuyla paylaĢıldığını dolayısıyla 

kamuoyunun denetimine de açık olduklarını ifade etmiĢtir. AKSOY, devamla, bu 

iĢleyiĢ içerisinde hâkim olan anlayıĢ ve normları değiĢtirmeye yönelik sistematik 

olarak çalıĢmaya ihtiyaç olduğunu, bu sürecin her aĢamasında toplumsal cinsiyet 

eĢitliği anlayıĢının yerleĢmesinin gerektiğini ve planlanan her türlü hareketin 

(proje, program) sonuçlarının etkilerinin gözetiliyor olmasının gerekliliğini 

vurgulamıĢtır.  

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin toplumsal cinsiyet eĢitliği 

bilincinin yükseltilmesiyle de çok yakından bağlantılı olduğunu vurgulayan 

AKSOY, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü‟nün yürütmüĢ olduğu çalıĢmaların 

bilinç oluĢturma, politika oluĢturma, iĢ birliği ve koordinasyon çalıĢmaları olmak 

üzere üç baĢlık altında toplandığını vurgulayarak bilinç oluĢturma kapsamında 

kadın-erkek eĢitliği ve toplumsal cinsiyet eğitimleri, geleceğin medya 

profesyonellerine yönelik toplumsal cinsiyet eĢitliği bakıĢ açısı ve duyarlılığının 

kazandırılmasına yönelik çalıĢmalar yürütüldüğünü, 2008 yılında konunun 

tartıĢıldığı bir toplantı yapıldığını ve sonucunda bazı kararların alındığını ifade 

etmiĢtir. Politika oluĢturma kapsamında hazırlanan eylem planlarının 

gösterilebileceğini ifade eden AKSOY, iĢ birliği ve koordinasyon kapsamında ise 

BirleĢmiĢ Milletler Kadınların Ġnsan Haklarının Korunması ve GeliĢtirilmesi Ortak 

Programı kapsamında yürütülen ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 

sistemleri oluĢturulmasına yönelik yerel çalıĢmalar yapılması ve bu çalıĢmalar 

sonucunda yerel yönetimlerin bütçelemede toplumsal cinsiyet eĢitliğine uygun 

karar verebilmesini amaçlayan projeye dikkat çekmiĢ, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı‟nın iĢ birliği kurulu olduğunu belirtmiĢtir.    

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin gereklerinden birinin de toplumsal 

cinsiyet çalıĢmalarını yürüten kurum ve kuruluĢlara kaynak ayrılması olduğunu 

belirten AKSOY,  bu anlamda Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü bütçesinin son 

yıllarda artıĢ göstermesinin önemli olduğunu ifade etmiĢtir.   

AKSOY, konuĢmasının sonunda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye 

iliĢkin Diane ELSON tarafından oluĢturulan çerçeveden söz ederek ülkemizde 

yapılan çalıĢmaların bu çerçeve kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabileceğini 

ve ülkemiz için bir karne oluĢturulabileceğini ifade etmiĢtir. Bahse konu çerçeve 

ise aĢağıdaki gibidir: 

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Nasıl Olmalıdır? 

- Bütçede toplumsal cinsiyet eĢitliğini hedef alan harcamalara yer 

verilmelidir. 
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- Kamu sektöründe istihdamda toplumsal cinsiyet dengesi gözetilmelidir. 

- Kadınlar için öncelik taĢıyan harcamalar için kaynak ayrılmalıdır. 

- Kadının statüsüyle ilgili kurum ve diğer kuruluĢlardaki toplumsal cinsiyet 

bölümlerine kaynak aktarılmalıdır. 

- Kadınlara gelir aktaracak kaynaklar (yoksul ailelerin çocukları için aylık 

ödemeler gibi) ayrılmalıdır. 

- ĠĢ kurmayı desteklemeye yönelik politikalarda toplumsal cinsiyet dengesi 

gözetilmelidir. 

- Kamunun konut desteklerinde, karar alma organlarında, eğitim ve meslek 

edinme kurslarında toplumsal cinsiyet dengesi gözetilmelidir. 

Murat GENÇ, Maliye Bakanlığı BÜMKO Eğitim Hizmetleri Dairesi  

GENÇ, sunumunda toplumsal cinsiyet eĢitliği perspektifinden yürütülen 

kamusal hizmetleri değerlendirmiĢ, müstakil olarak değerlendirmeye aldığı her 

hizmeti toplumsal cinsiyet eĢitliği ve TCDB bağlamında analiz etmiĢtir.  

GENÇ ilk olarak, kamu idareleri tarafından yürütülen hizmetlerin ve bu 

hizmetlerin mali yansımalarının tespit edilmesinin hem toplumsal cinsiyet 

eĢitliğine giden süreçte nerede olunduğunun hem de toplumsal ihtiyaçlara duyarlı 

kamusal hizmet mekanizmasının varlığının tespiti açısından önemli olduğunu ifade 

etmiĢtir. Devamla, kamu kurumlarının görevlerinin teĢkilat kanunları ile kalkınma 

planları ve ulusal programlar gibi üst politika belgeleri ile belirlendiğini belirten 

GENÇ, mevzuat ve üst politika belgelerinde toplumsal cinsiyet eĢitliği yaklaĢımına 

yönelik politikalara yer verilmemesi nedeniyle kamu idarelerini toplumsal cinsiyet 

eĢitliği perspektifine yönelik hizmet üretmeye zorlayacak bir mekanizma 

bulunmadığını dile getirmiĢtir. Ancak bu eksikliğe rağmen toplumsal cinsiyet 

eĢitliğine yönelik iyi örnek olabilecek bazı uygulamaların bulunduğunu belirten 

GENÇ, toplumsal cinsiyet eĢitliği perspektifinden yürütülen kamusal hizmetleri 

değerlendirmiĢ, müstakil olarak değerlendirmeye aldığı her hizmeti toplumsal 

cinsiyet eĢitliği ve TCDB bağlamında analiz etmiĢtir: 

- Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen burs hizmetleri: 2009-

2010‟da kiĢi baĢı ağırlık 86 lira olan miktar 2011-2012‟de 117 liraya yükselmiĢtir. 

2009-2010‟da kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranı 0,91‟ken bu oran 2011-

2012‟de neredeyse 0,99 yani 1‟e eĢitlenmiĢtir. Toplam öğrenci sayısına oranı da 

yine yarı yarıya eĢitlenmiĢtir. Burada 2011-2012 yılında burs hizmetlerinde yapılan 

toplam harcama 328 milyon liradır. Bu miktarın 164 milyon lirası kız öğrencilere 

yönelik verilen burs hizmetlerine ayrılmıĢtır.  
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Tablo: Burs Hizmetleri 

- Pansiyon hizmetlerinden 2009-2010‟da yaklaĢık 343 bin öğrenci 

faydalanmıĢ, 2011-2012‟de bu sayı 338 bine gerilemiĢtir. Kız-erkek oranı 2009-

2010‟da 0,59; 2011-2012‟de 0,67 olarak gerçekleĢmiĢtir. Ayrıca, sanılanın aksine 

doğu illerinde pansiyon hizmetlerinden yararlanan kız öğrencilerin oranı 

batıdakinden daha yüksektir. 2011-2012‟de bu amaçla 473 milyon bir harcama 

gerçekleĢmiĢ, bu miktarın yaklaĢık 200 milyonu kız öğrenciler için gerçekleĢmiĢtir.  

Tablo: Pansiyon Hizmeti 
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- 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dıĢı eğitimi için verilen resmi 

burslar: Kendi imkânlarıyla yurt dıĢına giden öğrencilerin toplam oranının içinde 

kız öğrencilerin oranı sadece yüzde 10 iken devlet imkânlarıyla giden öğrencilerin 

oranı yüzde 40‟tır. Toplam harcama 2011-2012‟de 150 milyon lira olup, bunun 

yaklaĢık 58,2 milyon lirası kız öğrenciler için gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Tablo: YurtdıĢı Bursları  

- TaĢımalı Eğitim: Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri‟nden alınan 

verilere göre taĢınan öğrenci sayısı ilköğretim taĢımalı 811 bin, ortaöğretim taĢımalı 

376 bin, özel öğrenci yani engelli öğrenci taĢımalı da yaklaĢık 47 bindir. Kız 

öğrencilerin toplam öğrencilere oranı eğitimde kademe yükseldikçe düĢmekte, 

ilköğretim taĢımada kız-erkek öğrenci oranı 0,96 iken ortaöğretim taĢımada 0,84‟tür.  

Tablo: TaĢımalı Eğitim  
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- Hayat boyu öğrenme kursları: 2010-2011 yılında 236 bin tane kurs 

düzenlenmiĢ, yaklaĢık 2 milyon 900 bin kadın katılmıĢtır. Bu oran erkek katılımcı 

kursiyer sayısının 1,8 katıdır. Ancak, mesleki eğitim öğretim kurslarından 

yararlananlara bakıldığında kadınların oranının çok düĢük olduğu görülmektedir.  

Tablo:  Hayat Boyu Öğrenme ve Mesleki Eğitim Kursları 

- ASPB Kadın Konukevleri:  

  

- 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesine 

Dair Kanun” kapsamında, Ģiddet mağdurları ve Ģiddet uygulayanlar hakkında 
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hâkim, kolluk görevlileri ve mülkî amirler tarafından, istem üzerine veya resen kreĢ 

yardımı, barınma, geçici maddi yardım, sağlık ve tedavi yardımı baĢta olmak üzere 

koruyucu ve önleyici tedbir kararı verilmektedir. 2013 yılı itibarıyla 14 ġiddet 

Önleme ve Ġzleme Merkezi‟nde (ġÖNĠM) toplam 2.973 kadına hizmet verilmiĢtir. 

KreĢ yardımı için 24,2 Milyon TL; barınma için 45 Milyon TL; geçici maddi 

yardım için 31,4 Milyon TL; sağlık ve tedavi giderleri için 15,4 Milyon TL olmak 

üzere 6284 sayılı Kanun kapsamında verilecek hizmetler için Bakanlık bütçesinde 

toplam 136 Milyon TL ödenek tefrik edilmiĢtir. 

- Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Yurt 

Hizmetleri: Yurtta kalan öğrenci sayısında 2010 ila 2013 yılları kıyaslandığında 

ciddi bir artıĢ görülmektedir. Yurtlardan faydalanan kız öğrencilerin sayısı erkek 

öğrencilerin sayısının yaklaĢık 1,5 katı kadar fazladır. Kız öğrenciler gerek yurt 

hizmetinden gerekse burslardan daha fazla faydalanmaktadır. 

 

- KOSGEB: Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi, kendi iĢini kurmak isteyen 

giriĢimcilerin bir iĢ planına dayalı olarak kuracağı iĢletmelerin baĢarı düzeylerini 

artırmak amacıyla düzenlenir. Bu eğitimler, 24 saati atölye çalıĢmalarından oluĢan 

toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir. Bu 

eğitimi aldıktan sonra iĢletmesini kuran giriĢimcilere 30 Bin TL geri ödemesiz, 70 

Bin TL geri ödemeli olmak üzere toplamda 100 Bin TL “Yeni GiriĢimci Desteği” 

verilmektedir. GiriĢimcinin kadın olması durumunda KOSGEB destek oranı %10 

arttırılmaktadır. 
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- GiriĢimcilik eğitimlerine katılanların yaklaĢık %45‟i kadınlardan 

oluĢmaktadır. Yeni giriĢimci desteğinden faydalananlar içinde kadınların oranı 

yaklaĢık %48‟dir. Destek sağlanan kiĢi sayısı 2012 yılında 120 bin kiĢidir. 

Destekten faydalanan kadın giriĢimci sayısı yaklaĢık 58 bindir. 2012 yılında 

KOSGEB desteklerinden 3 binden fazla ev kadını faydalanmıĢtır. 

- GAP Bölge Kalkınma Ġdareleri tarafından yürütülen Çok Amaçlı Toplum 

Merkezleri (ÇATOM): Bu merkezlerin amacı kadınların sorunlarının farkına 

varmalarına ve çözüm için inisiyatif kullanabilmelerine fırsat yaratmak; kadınların 

kamusal alana daha fazla katılımını ve kamusal hizmetlerden daha fazla 

yararlanmasını sağlamak; kadın istihdamını ve kadın giriĢimciliğini artırmak; 

kadını güçlendirerek fırsat eĢitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak ve cinsiyet 

dengeli kalkınma sürecini baĢlatmak ve bu yolla yerel koĢullara uygun, katılımcı 

toplum kalkınması temelli tekrarlanabilir model/modeller geliĢtirmektir. ÇATOM 

tarafından Ģu programlar uygulanmaktadır: 

- Okuma-yazma, okul öncesi eğitimi, anne eğitimi, bilgisayar, beslenme, ev 

ekonomisi alanlarında eğitim programları, 

- Sağlık eğitimi, kısmi ve gezici poliklinik hizmetleri gibi sağlık 

programları, 

- El sanatları, trikotaj, tekstil, kuaför, keçe iĢlemeciliği, yöresel bebek, 

gümüĢ iĢlemeciliği gibi konularda beceri geliĢtirici programlar, gelir getirici 

atölyeler ve kadın giriĢimciliğini destekleyici programlar, 

- Sosyal yaĢama katılımı destekleyen ve kadın bilincini oluĢturmayı 

hedefleyen sosyal ve kültürel programlar, 

- Hedef grupların sosyal destek hizmetlerine (burs, yeĢil kart, ayni yardım, 

resmi nikâh vb.) ulaĢmasını kolaylaĢtırıcı programlar. 

- ÇATOM‟lar tarafından yürütülen hizmetler kuruluĢ yılı olan 1995 

yılından 2011 yılının sonuna kadar yaklaĢık 205 bin kiĢiye ulaĢmıĢtır. 2012 yılı için 

12 binden fazla kadının 40 ÇATOM programlarına katıldığı değerlendirilmektedir. 

- GAP-ÇATOM Burs Projesi: GAP Bölgesi'ndeki 9 il ve bu illere bağlı 

ilçelerde faaliyet gösteren ÇATOM'ların bulunduğu yerleĢim alanlarında 2002 

yılından itibaren GAP-ÇATOM Burs Projesi yürütülmektedir. Burs miktarları 

ilköğretim öğrencileri için 80 TL, lise öğrencileri için 100 TL, üniversite 

öğrencileri için 200 TL olarak belirlenmiĢtir. Proje kapsamında 2002 yılından bu 

yana burs desteği alan baĢarılı ve yoksul kız öğrenci sayısı 1.488'dir. Bu 

öğrencilerin 247'si mezun olup 1.241'i ise burs desteği almaya devam etmektedir. 

Proje aracılığıyla verilen burs miktarı 4.928.775 TL'ye ulaĢmıĢtır. 

- 2022 sayılı 65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 

VatandaĢlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Ģu ödemeler 

yapılmaktadır: YaĢlılık aylığı (65 YaĢ), 65 YaĢından Büyük Bakıma Muhtaç 
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Engelli Aylığı,  Engelli Aylığı (%40-69 arası engelli), Bakıma Muhtaç Engelli 

Aylığı (%70 üstü engelli), Engelli Yakını Aylığı (18 YaĢ Altı Sakat-Malül), 

Silikozis (engel oranı %15 ve daha üstü)  hastalarına yapılan ödemeler.  

- 2022 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemelerin dağılımı: 

- Sağlık harcamaları yaĢ grupları itibarıyla 2007-2012 yılları arasında 

incelendiğinde; 17 yaĢına kadar erkek egemen bir harcama söz konusuyken, 17 

yaĢından sonra kadın egemen bir harcama yapısı görülmektedir. 2010-2012 

arasındaki tedavi ve ilaç harcamalarının cinsiyete göre ayrımı Ģöyledir:  
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- Ġstihdam edilen her 100 kadından 44‟ü tarım sektöründe çalıĢmaktadır. 

Tarımda çalıĢan kadınların yaklaĢık yüzde 75‟i de ücretsiz aile iĢçisi 

konumundadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kırsal alanda kadınlara 

yönelik eğitim hizmetleri vermektedir.  

Bazı hizmet kalemlerini inceleyen GENÇ, devamla TCDB perspektifinin 

yerleĢtirilebilmesi için Ģu önerileri sunmuĢtur: 

-  Siyasi ve bürokratik irade oluĢmalı, 

- Üst politika belgelerinde toplumsal cinsiyet eĢitliğine yönelik politika ve 

programlara yer verilmeli, 

- Kamu idarelerince hazırlanan stratejik plan, performans programı gibi 

belgelerde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik stratejik amaç ve bu doğrultuda 

hedef ve gösterge belirlenmeli, 

- Kamu idareleri kadınlara veya kız çocuklarına yönelik yürüttükleri 

hizmetlere iliĢkin veri setleri oluĢturmalı. 

 

3. OTURUM: TÜRKĠYE‟DE TOPLUMSAL CĠNSĠYETE DUYARLI 

BÜTÇELEMEYE YÖNELĠK GĠRĠġĠMLER, DENEYĠMLER, 

OLANAKLAR, SINIRLILIKLAR 

Dr. Duygu DALGIÇ UYAR- Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Uzmanı, 

Türkiye Belediyeler Birliği, DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü 

Yerel yönetimlerin vatandaĢa eriĢmelerindeki kolaylık ve esnek 

yapılanmaları nedeniyle cinsiyet eĢitliği için önemli olduklarına değinen UYAR, 

eĢitliğe dayalı bir toplumda yaĢamak için kentin sunduğu ekonomik, sosyal ve 

siyasi fırsatlardan kentte yaĢayan herkesin eĢit bir biçimde yararlanabileceği 

eĢitlikçi kentlere ihtiyaç olduğunu dile getirmiĢtir. Devamla, eĢitlikçi kentlerin 
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geliĢtirilmesi için hayati olan yerel yönetimlerin yürütmekte olduğu çalıĢmalara, 

karĢılaĢılan zorluklara ve sınırlılıklara iliĢkin aĢağıdaki hususları dile getirmiĢtir: 

- Politika geliĢtirmek için mevcut durumu gösteren verilere ihtiyaç vardır. 

Belediyelerle ilgili mali, personel, envanter ve performans göstergeleri gibi veriler 

ile mali istatistiklerde cinsiyet detayı ve tematik bazda ayrıntılar bulunmamaktadır. 

Buna karĢın, TÜĠK tarafından belediyelerin il sınırları içindeki demografik veriler, 

eğitim, istihdam, sağlık ve gelir düzeyi gibi veriler genel olarak cinsiyet detayı ile 

verilmektedir. Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı ve müzakere ve uyum sürecinde 

oluĢturulan bölgesel istatistik düzenlemeleri çerçevesinde coğrafi olarak elde 

edilmiĢ olan istatistikler bulunmakta ancak belediye düzeyinde bu verilere 

ulaĢılamamaktadır. Veri eksikliği, politika ve strateji geliĢtirmede handikap olarak 

ön plana çıkmaktadır.  

- Türkiye‟de cinsiyet eĢitliğine yönelik önemli giriĢimlerden biri Kadın 

Dostu Kentler Projesidir. ĠçiĢleri Bakanlığı Mahallî Ġdareler Genel Müdürlüğü‟nün 

ana yararlanıcısı olduğu program BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Programı ve BirleĢmiĢ 

Milletler Kalkınma Programı‟nın koordinasyonunda yürütülmektedir.  

- Bir diğer önemli program, BM Kadının Ġnsan Haklarının GeliĢtirilmesi 

Ortak Programı‟dır. Program, yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eĢitliği 

taahhütlerinin uygulanmasının hızlandırılmasına, kadın haklarının 

güçlendirilmesine katkıda bulunmak için yerel yönetimlerin ve toplumsal cinsiyet 

eĢitliğine yönelik çalıĢan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluĢlarının 

kapasitelerinin geliĢtirilmesini amaçlamaktadır. Program, Sabancı Vakfı, Sabancı 

Üniversitesi, BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve BirleĢmiĢ 

Milletler Kadın Birimi‟nin (UN Women) uygulayıcı kuruluĢ olduğu, ĠçiĢleri 

Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve 

Birliğimiz ile iĢbirliği içinde yürütülmektedir (Eylül 2012-Eylül 2015).  

- Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin gerçekleĢmesi için 

koordinasyon kurulunun olması çok önemi haizdir.  

- Yerel yönetimler düzeyinde eĢitliğin sağlanması için sadece EĢitlik 

Birimlerinin çalıĢması yeterli olmamaktadır. EĢitlik biriminin çalıĢmaları baĢarılı 

olmakla beraber TCDB‟nin hayata geçmesi için tüm paydaĢlarla birlikte çalıĢılması 

gerekmektedir.  

Yukarıda bahsedilen giriĢim ve sınırlılıkları dile getiren UYAR, yerel 

düzeyde kadın-erkek eĢitliğinin sağlanması için Ģu önerileri dile getirmiĢtir: 

- Yerel yönetimlerde eĢitlik birimleri oluĢturulmalı, eĢitlik planları 

hazırlanmalıdır. 

- Sivil toplumla kesintisiz diyalog geliĢtirilmelidir.  

- Cinsiyet eĢitliğinin tüm plan ve programlara yerleĢtirilmesi için bilgi 

sistemi oluĢturulmalıdır. 
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- Yerel yöneticilerin toplumsal cinsiyet eĢitliği konusunda farkındalığı 

artırılmalıdır.  

- Kent planlaması ve organizasyonu, kent içi ulaĢım ve konut politikaları 

belirlenirken kadınların ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır.  

- Güvenliğin sağlanması ve Ģiddete karĢı mücadelede, kadınlara yönelik 

Ģiddeti önleyecek ıĢıklandırma, acil yardım hattı, vb. altyapı sistemleri 

oluĢturulmalıdır.  

Nermin GÜRSOY, NevĢehir Belediyesi NevĢehir Belediyesi Kadın 

ÇalıĢmaları ve Eğitim Merkezi (Kadın Erkek EĢitlik Birimi) Sorumlusu 

GÜRSOY, sunumunda NevĢehir Belediyesi‟nin kadın-erkek eĢitliği 

bağlamında yaptığı çalıĢmaları anlatmıĢtır: 

- NevĢehir, 2006 yılında BirleĢmiĢ Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının 

Ġnsan Haklarının Korunması ve GeliĢtirilmesi Ortak Programı (BMOP) 

kapsamında Türkiye genelinde seçilen 6 pilot ilden birisidir. 

- NevĢehir‟de bulunan Yerel EĢitlik Mekanizmaları Ģunlardır: Ġl Kadın 

Hakları Koordinasyon Kurulu, Valilik Kadın-Erkek EĢitlik Birimi, Kurumlarda 

EĢitlik Masaları, Belediye Kadın - Erkek EĢitlik Birimi (Belediye Kadın ÇalıĢmaları 

ve Eğitim Merkezi), Ġl Özel Ġdaresi Kadın - Erkek EĢitlik Birimi, Yerel Meclislerde; 

Belediye Meclisi Kadın Erkek EĢitliği Komisyonu ve Ġl Genel Meclisi Kadın Erkek 

EĢitliği Komisyonu 

- 2007 yılında NevĢehir Belediyesi bünyesinde kurulan Belediye 

Meclisinde Kadın Erkek EĢitliği Komisyonu ve NevĢehir Belediyesi‟nde Kadın 

Erkek EĢitlik Birimi (KAÇEM) çalıĢmalarına devam etmektedir. 

- 2009 yılında Sabancı Vakfı Hibe Desteği‟nden faydalanılarak 

“Sinyalizasyon Bizde Varız-NevĢehirli Kadınlar Amatör Tiyatro Topluluğu” isimli 

proje hayata geçirilmiĢtir. Proje; toplumsal cinsiyet eĢitliği, kadın hakları, kadına 

yönelik Ģiddet konularını içeren, eğitimin tiyatro yolu ile verilmesini 

amaçlamaktadır. Proje ile; NevĢehir merkezde 2, 7 ilçede, 1 kasabada ve NevĢehir 

E tipi Kapalı Ceza infaz kurumunda olmak üzere 11 yerde gösteri düzenlenerek 

yaklaĢık 4.000 kiĢiye ulaĢılmıĢtır. UlaĢılan hedef kitlenin yaklaĢık %70‟ini erkekler 

oluĢturmaktadır. 

- NevĢehir Belediyesi Kadın Erkek EĢitlik Birimi tarafından NevĢehir 

Ġl‟ine ait Yerel EĢitlik Eylem Planı (2013-2015) Belediye Meclisi‟ne sunulmuĢtur. 

Plan, Belediye Meclisi tarafından onaylanarak Planın uygulanması ve 

sürdürülebilirliği sağlanmıĢtır. 

- NevĢehir Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planında ve Performans 

Programı‟nda Ģu stratejik hedefler belirlenmiĢtir: Toplumsal cinsiyet eĢitliğine 

yönelik politikaların geliĢtirilmesi, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe uygulaması, 

kentsel hizmetlerde toplumsal cinsiyet eĢitliğine yönelik politikaların geliĢtirilmesi, 
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baro, sosyal hizmetler ve sağlık il müdürlükleri ile iĢbirliği içerisinde haftanın 

belirli günlerinde kadınlara sağlık, hukuk ve psikolojik destek verilmesi, toplumsal 

cinsiyet bakıĢ açısının yaygınlaĢtırılmasını sağlamak.  

- Stratejik Plan Çerçevesinde Ahiler Kalkınma Ajansı‟na “Toplumsal 

Cinsiyet EĢitliği ve Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitimi” konulu proje sunulmuĢ 

ve onaylanmıĢtır. 2013 yılı içerisinde gerçekleĢecek eğitim faaliyetlerinden ve 

toplumsal cinsiyetin ana akımlaĢtırılmasından Belediye Müdürlüklerinden birer 

temsilci kadın erkek eĢitlik birimine karĢı sorumlu olacak ve yapılan faaliyetleri 

3‟er aylık raporlayacaktır. 

- NevĢehir Belediyesi Kadın ÇalıĢmaları ve Eğitim Merkezi    (Kadın-

Erkek EĢitlik Birimi) kadınlara farklı alanlarda ücretsiz eğitim imkânı sunmakta ve 

4 farklı yerde hizmet vermektedir.  

- Eğitimleri baĢarı ile tamamlayan ve çalıĢmak isteyen kadınlar için 

istihdam alanları oluĢturulmuĢtur. Belediye öncülük ederek özel sektörde faaliyet 

gösteren bir tekstil firmasına 2.980 m
2
‟lik bir kapalı alan tahsis edilmiĢtir. ġu anda 

bu iĢyerinde 120 kadın çalıĢmaktadır. Fabrika 600 kadınımıza iĢ verebilecek 

kapasitededir. 

- Kadın DanıĢma Merkezi ve ġiddet Veritabanı Projesi: Proje, Merkezi 

Finans ve Ġhale Birimi tarafından ön elemeyi geçmiĢtir. Toplumsal cinsiyet 

eĢitliğinin yaygınlaĢtırılması ve kadın haklarının korunması Proje‟nin genel 

hedefidir. Proje kapsamında, Kadın DanıĢma Merkezi kurulması ve aile içi Ģiddete 

maruz kalan kadınların Ģiddete dayalı bilgi sisteminin oluĢturulması 

öngörülmektedir.  

- 2011 yılında ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ÇalıĢma Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütülen eĢleĢtirme projesi kapsamında “ÇalıĢma 

Hayatında Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ödülü”nü alan tek il belediyesi NevĢehir 

Belediyesi‟dir. 

- Sektörel Yatırım Alanlarında Genç Ġstihdamının Desteklenmesi (PYE II) 

Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Operasyonel Programı: Program, genç istihdamını 

destekleyerek ve genç iĢsizlik oranını azaltarak daha çok kiĢinin istihdam edilmesi ve 

istihdamda kalmalarının sağlanması genel hedefini güder. 15-29 yaĢ arası NevĢehir 

merkezde ikamet eden 70 kadının tekstil alanında eğitim alarak en az %50‟sinin 

istihdam edilmesi, kadınlara danıĢmanlık hizmeti verilmesi ve kadınların giriĢimcilik 

kapasitelerinin artırılmasını özel hedef olarak belirlemiĢtir.  

- NevĢehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde, mülkiyeti belediyemize ait 

arazide projesi hazırlanarak yapım aĢamasına gelmiĢ olan sosyal donatı alanlarıyla 

3.000 konutluk modern hayat merkezi tasarlanmıĢtır. Kayıt iĢlemlerinin devam 

ettiği projede kadınlara pozitif ayrımcılık tanınarak, kadınların üzerine alınacak 

tapuların her biri için 5.000 TL toplam bedelden indirim yapılmaktadır. 
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GÜRSOY, önerilerini Ģöyle dile getirmiĢtir: 

- Bakanlıklarda “EĢitlik Birimlerinin” kurulması, 

- Ġl / Ġlçe Kadın Hakları Koordinasyon Kurullarının kuruluĢ, görev ve 

çalıĢma esasları hakkında yönetmelik çıkartılması, 

- Yerel meclislerdeki Kadın Erkek EĢitliği Komisyonlarının zorunlu 

komisyon statüsüne alınması, 

- Bakanlıkların taĢra teĢkilatında kurulan eĢitlik birimlerinin kadro, bütçe 

ve yönetmeliklerinin olması, 

- Ġl/Ġlçe belediyelerinin eĢitlik birimlerinin kadro, bütçe ve 

yönetmeliklerinin olması. 

Yrd. Doç. Dr. Burcu Yakut ÇAKAR - Kocaeli Üniversitesi Sağlık 

Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü 

ÇAKAR, ilk olarak konuĢmasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü altında kadınlara yönelik olarak yürütülen 

programlardan bir tanesi olan eĢi vefat etmiĢ kadınlara yönelik “ġartlı Nakit 

Transferi” programına değinmiĢtir. Devamla, bu programın Türkiye‟de kadınlara 

yönelik uygulanan az sayıdaki programdan biri olduğunu ifade etmiĢtir. Söz 

konusu program hayata geçmeden önce Kalkınma Bakanlığı‟nın sosyo-ekonomik 

profil ve tahmin çalıĢması istediğini ve bu sayede konuya iliĢkin olarak Boğaziçi 

Üniversitesi‟nde Prof. Dr. ġemsa ÖZAR‟ın yürüttüğü araĢtırma projesinde 

çalıĢtığını ifade etmiĢtir. ÇAKAR, sunumunda proje ve çıktılarına iliĢkin verileri 

paylaĢacağını ve bu projenin çıktılarından hareketle toplumsal cinsiyete duyarlı, 

eĢitlikçi kamu politikalarının gereklerine değineceğini belirtmiĢtir.  

ÇAKAR, yürüttükleri projeye iliĢkin Ģunları paylaĢmıĢtır: 

- Projeye eĢini kaybetmiĢ kadınların yanı sıra eĢinden boĢanmıĢ, eĢi 

tarafından terk edilmiĢ, eĢi kayıp durumda olan ve eĢi cezaevinde olan ev 

geçindirmek zorunda olan kadınlar da dâhil edilmiĢtir.  

- Proje iki ayak üzerinden yürütülmüĢtür: Türkiye genelinde 1220 dul 

(eĢini kaybetmiĢ) ve boĢanmıĢ kadına yönelik anket çalıĢması yapılmıĢtır. Yanı 

sıra, 6 ilde (Trabzon, Van, Bursa, Ġstanbul, Denizli, Malatya) kadınlarla ve 

kadınlara hizmet sağlayan vakıf, belediye ve ĠġKUR‟la derinlemesine görüĢmeler 

yapılmıĢtır.  

- Sosyal politika alanında kamu müdahalesinin nötr nitelikte olmadığı, 

toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerini artırıcı veya azaltıcı nitelikte olduğu göz önüne 

alınmıĢtır.  

- Projede kamu, kadın emeğinin ücrete dönüĢtüğü mekanizmaları kapsayan 

piyasa ve informal destek mekanizması olan aile olmak üzere üç ayaklı bir refah 

rejimi modeli üzerinden “erkeksiz” kadınların durumları incelenmiĢtir.  



 

160 

 

- Kamu müdahalesinin var olan toplumsal cinsiyet eĢitsizlikleri artırıcı 

veya azaltıcı nitelikte olup olmadığını anlamak için üç temel alana bakılmıĢtır: (i) 

evlilik, aile ve boĢanma iliĢkileri, (ii) kadınların ücretli iĢe eriĢimi ve iĢteki 

durumları, (iii) aile içinde cinsiyete dayalı iĢ bölümü. 

ÇAKAR, devamla kamu politikalarında temel prensibin kadınları özerk 

haneler kuracak ve sürdürecek hâle getirmek ve onları birey olarak almak olması 

gerektiğini ifade etmiĢtir. Devamla, projenin yapımı sürecinde Amartya SEN‟in 

“yapabilirlikler yaklaĢımından” yola çıkarak kadınların birey olarak algılanması 

gerektiği ve birey olarak yapabilirliklerinin geliĢtirilmesi üzerinde durduklarını 

vurgulamıĢtır.  

Bu bağlamda, ÇAKAR, kadınların yapabilirliklerini sınırlayan mekanizmaları 

anlamaya çalıĢtıklarını, proje özelinde de geçim sorumluluğunu üstüne alan kadınların 

yapabilirliklerinin önündeki engellere odaklandıklarını vurgulamıĢtır. Devamla, diğer 

ülke örneklerini ve uluslararası literatürü de taradıklarını belirten ÇAKAR, nakit 

transferinin geçim sorumluluğunu alan kadınlar için önemli olduğunu gördüklerini 

belirtmiĢ, ancak esas olanın yapabilirliğin önündeki diğer engeller olduğunun altını 

çizmiĢtir.  

Devamla, projenin incelediği üç temel alana (kamu, piyasa ve aile) iliĢkin 

çıktıları paylaĢan ÇAKAR, Ģunları paylaĢmıĢtır: 

- Aile alanına bakıldığında, iĢ bölümü neticesinde kadının görevi sayılan 

çocuk, yaĢlı ve engelli bakımı, kadının hanenin geçimini sağlaması önünde önemli bir 

engeldir. Bunun nedenleri, Türkiye‟de kamusal bakım hizmetlerinin yaygın olmaması 

ve var olan bakım hizmetlerinin orta-üst ve üst sınıflara hitap etmesidir. Bu durumun 

neticesinde kadınlar ev içinde yapabilecek parça baĢı iĢlere veya büyük Ģehirlerde 

görüldüğü gibi yakındaki apartmanların merdiven temizliği iĢlerine gitmektedirler. 

Sonuç olarak, kadınlar düĢük ücrete mahkum kalmakta ve sosyal güvenceden yoksun 

çalıĢmaktadırlar. 

- Piyasa/istihdam alanında, kadınların genellikle emek piyasasına girmedikleri 

veya evlenmelerinin ardından iĢlerini bıraktıkları gözlenmektedir. Dul kalmaları ve 

geçindirme sorumluluğunu üstlerine almaları durumunda, kadınlar, piyasa ile beceri ve 

nitelik uyuĢmazlığı sorununu yaĢamaktadırlar.  

- Bu bağlamda, ĠġKUR ve diğer meslek edindirme kurslarına bakıldığında 

bu mekanizmaların kadınları geleneksel rollerine paralel iĢlere yönlendirdiği 

gözlemlenmiĢtir. Bu mekanizmaların istihdam sağlama anlamında etkin olamadığı 

görülmüĢtür.  

- Ġstihdama iliĢkin diğer ülke örnekleri incelendiğinde nakit desteğinin yanı 

sıra baĢka mekanizmaların da olduğu görülmüĢtür. Örneğin, bazı ülkelerde küçük yaĢta 

çocuğu olan kadınlara öncelikle bakım yardımlarının yapıldığı ve çocuk okul çağına 

geldikten sonra kadınların istihdamı için stratejiler geliĢtirildiği görülmüĢtür.  
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- Yanı sıra, “erkeksiz” kadınların en büyük problemlerinden biri barınma 

sorunudur. Kira, elektrik, ısınma gibi masrafların karĢılanması erkeksiz kadınlar 

için ciddi bir problemdir. Ġngiltere örneğinde, barınmaya iliĢkin ihtiyaçların 

sağlandığı görülmektedir.  

Devamla, ÇAKAR, projenin neticesinde kamu politikalarına iliĢkin 

vardıkları sonuçları paylaĢmıĢtır: 

- Toplumsal cinsiyet eĢitsizliği, “erkeksiz” kadınlar durumunda kendisini 

daha da belirgin olarak göstermektedir.  

- Toplumsal cinsiyet alanındaki eĢitsizlikler sosyal güvenlik ve iĢe 

eriĢimdeki eĢitsizlikler ve gelir eĢitsizliği gibi yapısal sorunların tezahürüdür. 

Dolayısıyla, yapısal sorunlara iĢaret eden bir politika yaklaĢımı elzemdir. Bu 

anlamda, bu yapısal sorunlara dokunmadan geliĢtirilen nakit transferi gibi 

programlar sorunu çözmede yetersiz kalmaktadır.  

- Yapılan saha çalıĢmaları sonucunda, bakım hizmetlerine ve sosyal 

güvenceli iĢe eriĢimin sağlanmasının gerektiği görülmüĢtür. Dolayısıyla, istihdam 

gibi alanlardaki eĢitsizliklere iliĢkin dönüĢtürücü nitelikteki politika yaklaĢımı 

benimsenmelidir.  

- Kamu eliyle yürütülen programlarda kamu kurumları arasında 

koordinasyon sorunu göze çarpmaktadır. Programların kim tarafından ve nasıl 

yürütülüp denetleneceği önem arz eden bir husustur.  

ÇAKAR, son olarak, “nakit transferi” programından 240.000 kadının 

faydalandığını belirtmiĢ ve bu programın uygulamasına iliĢkin gözlemlerini 

paylaĢmıĢtır: 

- Nakit transferi programı hak temelli ve özgürleĢtirici nitelikte değildir. 

Kadınlar, birey olarak ele alınmamıĢtır.  

- Program aile kurumunu önceleyerek tasarlanmıĢtır. Bu sebeple, iradi 

olarak aile kurumundan ayrılmıĢ olan boĢanmıĢ kadınlar programın dıĢında 

bırakılmıĢtır.  

- Yanı sıra, erkeksiz kadınların hanelerinde bir erkeğin olduğu tespit 

edildiği durumlarda nakit transferi kesilmektedir. Bu durum, özel hayatın 

gözlenmesi niteliğindedir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKĠYE‟DE TOPLUMSAL CĠNSĠYETE DUYARLI BÜTÇELEME 

YAKLAġIMININ UYGULANABĠLĠRLĠĞĠNE YÖNELĠK GENEL 

DEĞERLENDĠRME, TESPĠT VE ÖNERĠLER 

 

1. GENEL DEĞERLENDĠRME 

 

Birinci bölümde yer verildiği üzere ülkemizde toplumsal cinsiyete duyarlı 

bütçelemeye iliĢkin politika oluĢturmaya, bilgi ve farkındalık düzeyinin 

yükseltilmesine yönelik birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Politika oluĢturulmasına 

iliĢkin; 

● 2000 yılında hazırlanan Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı “Toplumda 

Kadın Katılımı” Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu,  

● “Çocuk ve Kadınlara Yönelik ġiddet Hareketleriyle Töre ve Namus 

Cinayetlerinin Önlenmesi Ġçin Alınacak Tedbirler” ile ilgili 2006/17 sayılı 

BaĢbakanlık Genelgesi,  

● Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planı (2008-2013), 

● Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2007-

2010)  

● Kadın istihdamının artırılmasına yönelik 2010/14 sayılı BaĢbakanlık 

Genelgesi,  

sayılabilir.  

KuĢkusuz en önemli geliĢme Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)‟nda 

sağlanmıĢtır. Onuncu Kalkınma Planında toplumsal cinsiyet eĢitliği bağlamında, 

kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yaĢamdaki rolünün güçlendirilmesi, aile 

kurumunun korunarak statüsünün geliĢtirilmesi ve toplumsal bütünleĢmenin 

kuvvetlendirilmesi temel amacı doğrultusunda belirlenen politikalar arasında 

toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda farkındalık oluĢturulması ve 

örnek uygulamalar geliĢtirilmesi yer almıĢtır. 

Farkındalık oluĢturulması ve bilgilenmeye yönelik çalıĢma ve uygulamalar 

kapsamında kamunun yanısıra kadın örgütleri, sivil toplum kuruluĢları, 

akademisyenler, uluslar arası kuruluĢların da ciddi faaliyetler yürüttükleri 

görülmektedir. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitim Toplantısı 

(KSGM), Kadın Dostu Kentler Projesi, BM Kadınların Ġnsan Haklarının 

Korunması ve GeliĢtirilmesi Ortak Programı kapsamında devam eden projeler, 

KEĠG Platformu tarafından yapılan ÇalıĢtay, Yerel Yönetimlerde Cinsiyete 

Duyarlı Bütçeleme Marmara Modeli Eğitim Projesi, Toplumsal Cinsiyet Temelli 

Yerel Bütçe Analizi Projesi, EĢitlikçi Bütçe ÇalıĢtayı, Dirlik Temelli Toplumsal 

Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (DTCDB) konulu uluslararası bir toplantı anılabilir. 
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Bununla birlikte, son dönemde toplumsal cinsiyet eĢitliği üzerinde pozitif 

etki potansiyeli taĢıyan birçok politika hayata geçirilmiĢtir. Bunlardan bazıları, 

Ģartlı nakit transferi, kadın istihdamını teĢvik, KÖYDES, taĢımalı eğitim, ücretsiz 

kitap dağıtımı, üniversitelerde harçların kaldırılması, kadına yönelik Ģiddetle 

mücadele, engellilerin bakımı ve rehabilitasyonu, yeĢil kartlılara sağlık imkânları, 

gelir vergisinden muaf tutma, kız öğrenci yurtlarının kapasitesindeki büyük artıĢlar 

bu kapsamda anılabilir.  

Literatür ıĢığında toplumsal cinsiyet eĢitliğini, kadınların kamu 

hizmetlerine eriĢimlerini, kadınların güçlenmeleri ve ev içi emekleri üzerindeki 

baskının azalmasını sağlayan bu politika önceliklerinin toplumsal cinsiyet etki 

analizleri yapılmadığı için görünürlükleri ve kadınların güçlenmesine yaptıkları 

katkı düzeyi somut olarak ortaya konulamamıĢtır. Bunun bir istisnası, etki analizi 

yapılan Ģartlı nakit transferi olmuĢtur. Merkezi yönetimin yanı sıra yerel 

yönetimlerde de ciddi adımlar atıldığı görülmektedir.  

TCDB literatüründe son zamanlarda hızlı bir geliĢim söz konusudur. 

Bununla birlikte, halen toplumsal cinsiyet eĢitliği bakıĢ açısının bütçenin tüm 

boyutları ve aĢamalarına dahil edildiği uygulanabilir bir çerçeve 

oluĢturulamamıĢtır. Kabul etmek gerekir ki, cari bütçe süreci teknik düzeyde 

literatürün ele aldığı çerçeveden daha kapsamlı ve detaylı bir bilgi havuzuna 

sahiptir. Kapsam itibarıyla toplumsal cinsiyet perspektifinin entegrasyonuna 

ihtiyaç duyulan ve henüz ele alınmamıĢ bir dizi çalıĢma alanının bulunduğu 

görülmektedir: Bütçe kod yapısı ve muhasebe sistemi, mali iĢlem süreçleri, iç 

kontrol sistemleri (iç denetim-ön mali kontrol), dıĢ denetim ilk akla gelen çalıĢma 

alanları olarak sayılabilir. Kritik öneme sahip husus bütçe sürecinin her 

aĢamasının birbirine entegre olmasıdır. Herhangi bir aĢamada yer alan mali bir 

kurum veya kural dıĢarıda bırakılırsa sistemin iĢleyiĢi mümkün olmamaktadır.  

Öte yandan, bütçe alanında sözkonusu çalıĢma konularının çoğu çeĢitli 

uluslararası kuruluĢlarca üretilen norm, standart, sınıflandırmalara dayanmaktadır. 

Ülkelerin kendi özgün uyarlanmaları ihmal edilmemek kaydıyla bu çerçeveye 

entegrasyon sağladıkları görülür.
46

 Bu açıdan GFS, COFOG, INTOSAI standartlarının 

toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirilmesi, dünyada TCDB alanında sağlanacak 

geliĢmelere büyük bir ivme kazandıracaktır. Keza, kamu ihale sistemleri de örneğin 

Avrupa ölçeğinde Avrupa Birliği müktesebatına göre Ģekillenmektedir. 

                                                 
46

 GFS 2001 (The Government Finance Statistics Manual), COFOG (Classification of the 

Functions of Government), ESSPROS (The European System of integrated Social 

Protection Statistics), IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Boards), 

ESA 95 (The European System of Accounts), IFAC (The International Federation of 

Accountants), IIA (The Institute of Internal Auditors), INTOSAI (International 

Organization of Supreme Audit Institutions). 
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2. TESPĠT VE ÖNERĠLER 

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yaklaĢımının uygulanabilirliğine 

yönelik tespit ve önerilere aĢağıda yer verilmiĢtir: 

►TOPLUMSAL CĠNSĠYETE DUYARLI VERĠ VE 

ĠSTATĠSTĠKLERĠN ÜRETĠLMESĠ  

TCDB uygulamaları açısından en temel gereksinim toplumsal cinsiyete 

duyarlı veri ve istatistiklerin üretimi ve derlenmesidir. Bununla birlikte literatürde 

de (the UNECE Task Force on Gender Statistics, 2010) vurgulandığı üzere 

toplumsal cinsiyete duyarlı veri ve istatistiklerin üretiminde cinsiyet bazında 

ayrıĢtırılmıĢ veri ve istatistiklerin ötesinde politika eksenli bir perspektife 

gereksinim olduğu görülmektedir. Özellikle toplumsal cinsiyete duyarlı 

göstergeler toplumsal cinsiyete duyarlı veri ve istatistiklere dayanılarak 

üretileceğinden bu ihtiyaç belirgin bir biçimde kendini hissettirmektedir. 

Türkiye‟de toplumsal cinsiyete duyarlı veri ve istatistiklerin üretilmesine 

yönelik 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye Ġstatistik Kanunu‟nun 3. 

maddesinde düzenlenmiĢ olan Resmi Ġstatistik Programı iĢlevselleĢebilir. Resmi 

Ġstatistik Programında ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan konularda 

kamu kurum ve kuruluĢları tarafından üretilecek resmî istatistiklere iliĢkin beĢ 

yıllık çerçeve belirlenmektedir. Kurum ve kuruluĢların görev alanları ile ilgili 

resmî istatistiklere iliĢkin veri derleme, değerlendirme ve yayımlama görev ve 

yetkisi Resmi Ġstatistik Programında açıkça belirtilecektir. Bu doğrultuda, 

Programda yer almak suretiyle Merkezi Yönetim Bütçe Kapsamında yer alan 

kamu idareleri teĢkilat kanunlarında yer alan görev, yetki ve sorumlulukları 

çerçevesinde yürütmekte oldukları kamu hizmetleri ve faaliyetlerine iliĢkin verileri 

toplumsal cinsiyet bazında toplamaları mümkün hale gelebilir. Tabiatıyla, ilgili 

kamu idarelerinin, veri derleme sürecinde, hizmet sunumuna kadar geçen 

aĢamanın ötesinde kamu hizmeti sunumundan yararlananlar açısından da konuya 

yaklaĢmaları önem taĢımaktadır. Ayrıca, kamu hizmeti sürecinden bağımsız olarak 

ilgili politika alanına iliĢkin verilere ihtiyaç vardır.  

Veri ve bilgilerin aynı zamanda araĢtırmacılar ve uzmanlar, uluslararası 

örgütler, sivil toplum örgütleri (baĢta sendikalar olmak üzere) ve çalıĢan örgütleri 

tarafından alanın cinsiyet gerçekliğine ve özellikle toplumsal cinsiyetlerin 

sübjektif taleplerine yönelik olarak da üretilmesi önemlidir. Bununla birlikte, bütçe 

sürecine konu olacak istatistikî verilerin teknik sıhhati açısından 6. maddenin son 

fıkrasında yer alan hüküm iĢletilmelidir. Bu çerçevede, istatistikî sonuçlar içeren 

araĢtırma faaliyetleri yürüten gerçek kiĢiler veya özel hukuk tüzel kiĢiliğine sahip 

kuruluĢların, araĢtırmalarının sonuçlarını basın ve yayın yoluyla kamuoyuna 

açıklamaları hâlinde, araĢtırmanın kapsam, örnekleme yöntemi ve örnek hacmi, 

veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını araĢtırma sonuçlarıyla birlikte 

kamuoyuna açıklamakla yükümlü oldukları hatırlanmalıdır. Kamu kaynağı tahsis 

sürecinde kullanılacak verilerin metodolojik açıdan yetkin olması beklenir.  
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►GENĠġLETĠLMĠġ GSYH HESAPLAMALARI HAKKINDA 

ÇALIġMALARIN YÜRÜTÜLMESĠ 

GeniĢletilmiĢ GSYH kadınların görünmeyen emeğinin ve genel olarak 

bakım ekonomisinin boyutlarının mevcut GSYH‟ye dahil edilmesine imkan veren 

bir kavramsallaĢtırmadır. 5429 sayılı Türkiye Ġstatistik Kanunu ve Resmi Ġstatistik 

Programı (2012-2016)‟nın üçüncü bölümünde yer aldığı üzere gayri safi yurtiçi 

hasıla hesaplarına iliĢkin istatistiklerin üretimi TÜĠK‟in yetki ve 

sorumluluğundadır. Bununla birlikte geniĢletilmiĢ GSYH hesaplamaları için 

zorunlu olan zaman kullanım anketleri de TÜĠK tarafından ilk defa 2006 yılında 

üretilmiĢtir.
47

 Öte yandan, bütçenin dayandığı makro çerçevenin belirlendiği Orta 

Vadeli Program‟ın hazırlanmasından sorumlu kuruluĢ Kalkınma Bakanlığı‟dır. Bu 

itibarla, TÜĠK ve Kalkınma Bakanlığı‟nın iĢbirliği içinde geniĢletilmiĢ GSYH 

hesaplamalarına iliĢkin çalıĢmaları yürütmesi uygun olacaktır. Bu alanda 

ihtisaslaĢmıĢ akademisyenlerin veya araĢtırmacıların de bu çalıĢmalara dâhil 

edilmesi ve özellikle Almanya ve Finlandiya örneklerinin yerinde incelenmesi için 

çalıĢma ziyaretleri gerçekleĢtirilmesinde büyük yarar vardır. 

► MERKEZĠ YÖNETĠM KAPSAMINDAKĠ KAMU 

ĠDARELERĠNDE FARKINDALIK OLUġTURULMASINA YÖNELĠK 

ÇALIġMALAR YÜRÜTÜLMESĠ VE ÖRNEK UYGULAMALAR 

GELĠġTĠRĠLMESĠ 

Ülkemizde özellikle yapılan bütçe reformu sonucu hayata geçirilen 

performans esaslı bütçeleme sisteminin en önemli özelliği politika öncelikleri ile 

kaynak kullanımlarının entegrasyonudur. Bu bütünleĢmenin sağlandığı temel 

bütçe belgeleri kamu idaresinin stratejik planı, performans programı ve faaliyet 

raporudur. TCDB yaklaĢımının orta ve uzun vadede uygulanabilirliği ideal olarak 

bu belgelerde içerilmesiyle mümkündür.  

Bu belgeleri kamu idareleri kendileri hazırlamakla birlikte, bu belgelerin 

taĢıması gereken norm ve standartlar Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı 

tarafından belirlenmektedir.
48

 Bununla birlikte, toplumsal cinsiyet eĢitliğine 

                                                 
47

 Türkiye Ġstatistik Kurumu, EUROSTAT'ın baĢlattığı uluslararası karĢılaĢtırılabilir 

nitelikte zaman kullanım anketi çalıĢmaları kapsamında Zaman Kullanım Anketi'ni ilk kez 

1 Ocak - 31 Aralık 2006 döneminde Türkiye genelinde toplam 5070 örnek hanede 

uygulamıĢtır. Ankette 15 ve daha yukarı yaĢtaki tüm fertlerin, bir hafta içi ve bir de hafta 

sonu olmak üzere iki günde 24 saat boyunca yaptığı tüm günlük faaliyetlerini 10'ar 

dakikalık aralıklarla hazırlanan günlüklere kaydetmeleri yoluyla bilgiler derlenmiĢtir, bkz. 

eriĢim adresi:  www.tuik.gov.tr  
48

 5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre stratejik plan 

hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine iliĢkin 

takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla iliĢkilendirilmesine 

yönelik usul ve esasların belirlenmesine Kalkınma Bakanlığı yetkilidir. Kamu idarelerinin 

http://www.tuik.gov.tr/
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yönelik ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi çalıĢmalarını koordine etmek, 

belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve 

değerlendirmek de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‟nın görev, yetki ve 

sorumluluğundadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aynı zamanda Toplumsal 

Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planı (2008–2013)‟nın koordinasyonundan da 

sorumlu kuruluĢtur. Tüm bu hususlar dikkate alındığında Kalkınma Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‟nın TCDB‟ye yönelik 

çalıĢmalarını gerek kendi bünyelerinde gerekse kamunun koordinasyonunda 

yürütümü anahtar öneme sahiptir. 

►BAKANLIKLAR, KAMU ĠDARELERĠ ĠLE MAHALLĠ 

ĠDARELERĠN POLĠTĠKALARINI TOPLUMSAL CĠNSĠYETE DUYARLI 

BĠR YAKLAġIMLA GELĠġTĠRMELERĠ 

Her kurumun kendi görev alanına dair politikalarında kadınların ve 

erkeklerin farklılaĢan ve hatta özgülleĢebilen ihtiyaçları ve yaĢam koĢullarını eĢit 

önemde değerlendirmesi ve hizmetlerini bu doğrultuda toplumsal cinsiyete duyarlı 

hale getirmesi büyük önem taĢımaktadır. Böylece politikaların etkileri itibarıyla 

toplumsal iliĢkilerde var olan kadınlar ve erkekler arasındaki eĢitsizlikleri 

azaltması beklenmelidir. Kamu hizmetlerine kitlesel bir görünüm içinde kadınların 

ve erkeklerin eriĢimleri açısından kadın örgütleri ile uygulamada iĢ birliği ve 

kamuoyu denetimini olanaklı kılan, taleplerin iletildiği ve müzakere edildiği 

formel mekanizmaların oluĢturulması gerekmektedir. Bu kapsamda kurumların 

toplumsal cinsiyet körlüğü ile mücadelelerinde aĢağıdaki öncelikleri dikkate 

alması gerekmektedir: 

- Aile içi eĢitsiz sorumluluk dağılımı sonucu kadınların evde yoğun 

çalıĢmaları nedeniyle kamu hizmetlerinden yararlanamayabilecekleri gibi kamu 

hizmetlerindeki yetersizliklerin de kadınların omuzlarındaki iĢ yüklerini 

artırabileceği ve bu nedenle özellikle çocuk, hasta, yaĢlı veya engelli bakımına 

iliĢkin sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi,  

- Kadınların erkeklere göre zaman yüklerini azaltan ve böylece gelir 

getirici çalıĢma veya kendilerini geliĢtirebilecekleri boĢ zaman için 

kullanabilecekleri zamanı artıran eğitim, sağlık durumunu ve refahlarını iyileĢtiren 

kamu altyapı hizmetlerinin artırılması, 

                                                                                                                            
bütçelerinin dayandığı stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu 

ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye 

iliĢkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet 

Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek 

olan performans göstergeleri, kuruluĢların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu 

göstergeler çerçevesinde gerçekleĢtirilir.  

 



 

168 

 

- Kadın ve kız çocuklarının kamu hizmetlerinden uzaklık, zaman ve 

güvenlik sorunları nedeniyle yararlanamayabileceklerinden hareketle kamu 

hizmeti sunumlarının bu yönleriyle değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin 

alınması, ayrıca kadınların kamusal alanla iletiĢiminin ve bilgilenme kanallarının 

erkeklere göre çok daha yetersiz olması nedeniyle kadınları kamu hizmetlerine 

eriĢimleri ve hakları hakkında bilgilendirme hizmet ve imkânlarının artırılması, 

- Kamu hizmetlerinden yararlanmanın bir harcama yapılmasını (maliyet) 

gerektirdiği hallerde özellikle düĢük ve orta gelir düzeyine sahip ailelerde 

kadınların ve kız çocuklarının gereksinimlerinin ikincilleĢebilme ve 

baskılanabilme hususunun değerlendirilmesi ve bu çerçevede gerekli adımların 

atılması, 

- Kamu hizmetlerinde çalıĢanlara toplumsal cinsiyete duyarlı hizmete 

iliĢkin bilgi ve farkındalık eğitimlerinin verilmesi, kadınların kamu istihdam 

alanında oranının artırılması ve karar alma süreçlerindeki konumlarının 

güçlendirilmesi, 

- Kamu ihale sisteminde aranan Ģartların son dönemde geliĢme gösteren 

kadın giriĢimciler açısından zor ve dezavantajlı sonuçlara yol açıp açmadığının 

değerlendirilmesi ve bu yönde gerekli çalıĢmaların yapılması. 

►TBMM VE TOPLUMSAL CĠNSĠYETE DUYARLI BÜTÇELEME 

TBMM‟nin bütçe hakkı demokrasimizin vazgeçilmez öneme sahip 

temellerinden birini oluĢturmaktadır. TBMM‟nin bütçe hakkı Anayasamızın 87, 160-

165 inci maddeleri ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 

sayılı SayıĢtay Kanunu‟nda düzenlenmiĢtir. 5018 sayılı Kanun‟un 5 inci maddesinde 

kamu malî yönetiminin Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nin bütçe hakkına uygun 

Ģekilde yürütüleceği, 6085 sayılı Kanun‟un 34‟üncü maddesinde de denetimin en 

temel amaçlarından birinin Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nin bütçe hakkının gereği 

olarak kamu idarelerinin faaliyet sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi‟ne 

ve kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulması olarak hüküm altına alınmıĢtır. 

Bilindiği gibi performans esaslı bütçeleme sistemi TCDB yaklaĢımının 

uygulanabilirliği açısından son derece önem taĢıyan bir çerçeve sağlamaktadır. 

Ülkemizde de yapılan bütçe reformundan sonra yukarıda da belirtildiği üzere 

sistem eski girdi bazlı yaklaĢım doğrultusunda sadece kaynak ayırma ve kullanım 

boyutunun ötesine taĢınmıĢtır. Artık esas olan politika amaç ve hedefleri ile 

gerçekleĢmelerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Ancak, TBMM‟de bütçe ve 

kesin hesap kanun tasarılarının kanunlaĢma sürecinin komisyon aĢaması sadece 

Plan ve Bütçe Komisyonu‟nda yapılmaktadır.
49

 Diğer ihtisas komisyonlarının 

                                                 
49

 Plan ve Bütçe Komisyonu‟nda çalıĢmalar Maliye Bakanı‟nın bütçe sunuĢu ile baĢlar. 

Ardından tasarıların geneli üzerine müzakereler yapılır, sorular yöneltilir ve Hükümet adına, 

genellikle Maliye Bakanı tarafından açıklamalar getirilir. Tasarıların maddelerinin geçilmesi 
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üyeleri sınırlı bir Ģekilde Plan ve Bütçe Komisyonu‟ndaki görüĢmelerde söz 

alabilmekte ve katkı verebilmektedir. Reformun gerekleri doğrultusunda 

tasarıların görüĢmelerinde Plan ve Bütçe Komisyonu dıĢında diğer ihtisas 

komisyonlarının katkılarına da gereksinim bulunmaktadır.
50

 

Mevcut bu iĢleyiĢin sınırlılıklarını aĢmak ve TBMM çalıĢmalarının 

cinsiyete duyarlı hale getirilmesi açısından Kadın-Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu 

TBMM teamüllerine dayalı olarak bakanlıklar ve kamu idarelerinin bütçe ve kesin 

hesapları üzerinde bilgi almak ve müzakere gerçekleĢtirmek için kamu idarelerini 

davet edebilir. Bununla birlikte, kamu idarelerinin görev alanında faaliyet gösteren 

kadın örgütlerinin ve dıĢ denetim raporu hazırlayan SayıĢtay denetçilerinin de bu 

toplantıları katılımının sağlanması gerekir. 

Kadın-Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu‟nun rolünün güçlendirilmesine 

yönelik Komisyona bilgi ve enformasyon desteği sağlayacak kurumsal bir 

iĢbölümünün oluĢturulması gerekmektedir. TBMM Ġdari TeĢkilatı AraĢtırma 

Merkezi BaĢkanlığı bünyesinde bu amaç doğrultusunda bir bölümlendirmeye 

gidilmesi ve ihtisaslaĢması büyük önem taĢımaktadır. 

►TOPLUMSAL CĠNSĠYET EġĠTLĠĞĠ ALANINDA FAALĠYET 

GÖSTEREN SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARINA YÖNELĠK 

EĞĠTĠMLER VERĠLMESĠ, KILAVUZLAR HAZIRLANMASI 

►TOPLUMSAL CĠNSĠYETE DUYARLI BÜTÇELEME 

KONUSUNUN LĠSANS, YÜKSEKLĠSANS VEYA DOKTORA 

PROGRAMLARINDA MÜFREDAT ĠÇĠNE ALINMASI 

►MERKEZÎ YÖNETĠM BÜTÇE KANUN TASARISI EKLERĠ 

ARASINA TOPLUMSAL CĠNSĠYET RAPORUNUN EKLENMESĠ VEYA 

BÜTÇE GEREKÇESĠNDE BĠR BÖLÜM AÇILMASININ SAĞLANMASI 

Bakanlar Kurulu tarafından nihaileĢtirilen Merkezî Yönetim Bütçe Kanun 

Tasarısı malî yılbaĢından en az yetmiĢ beĢ gün önce TBMM‟ye sunulur. Merkezî 

Yönetim Bütçe Kanun Tasarısına, TBMM‟de görüĢülmesi sırasında dikkate 

alınmak üzere çeĢitli belgeler eklenmektedir.
51

 Bu ekler arasına toplumsal cinsiyet 

                                                                                                                            
oylanır, kabul edildiğinde birinci madde (Gider maddesi) okunduktan sonra, her bir kamu 

idaresinin bütçe ve kesin hesabının görüĢmelerine geçilir. Gerek görüĢmeler ve görüĢmeleri 

müteakip, kamu idarelerinin bütçelerinin oylanmasına geçilir. Tüm kamu idareleri için yukarıda 

belirtilen prosedür tamamlandıktan sonra, Plan ve Bütçe Komisyonu‟nda ikinci maddeden 

itibaren diğer maddelerin görüĢülmesine ve oylanmasına devam edilir, nihayetinde tasarıların 

tümü oylanmak suretiyle, komisyon aĢaması tamamlanmıĢ olur.  
50

 Bu konuda 23. yasama döneminde TBMM BaĢkanı Köksal TOPTAN tarafından verilen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġçtüzüğünün Bazı Maddelerinin DeğiĢtirilmesi Hakkındaki 

Ġçtüzük Teklifi (Sıra Sayısı 107) kadük olmuĢtur. 
51

 Tasarının ekleri Ģunlardır: a) Bütçe gerekçesi, b) Yıllık ekonomik rapor, c) Vergi 

muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu 
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raporu (gender report) eklenebilir. Veya birinci bölümde açıklanan Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı KSGM tarafından hazırlanan Toplumsal Cinsiyet EĢitliği 

Ulusal Eylem Planları baz alınarak eylem planlarının uygulanmasında 

sorumluluğu olan kamu kurum ve kuruluĢlarının eylem planı hedef ve stratejileri 

doğrultusunda gerçekleĢtirecekleri program/projeler ile öngördükleri bütçelerin 

yanı sıra uygulama sonucunda ulaĢılacak hedefleri açıklayan bir rapor hazırlayarak 

bütçe ekinde sunmaları da alternatif olarak değerlendirilebilir. Ayrıca hali hazırda 

ilgili Bakanın onayı ile uygulamaya konulan söz konusu eylem planlarının 

Bakanlar Kurulu Kararı vb. düzenlemelerle uygulamaya konulmasının 

sahiplenilme açısından yararlı olacağı değerlendirilmektedir.  

►PERFORMANS DENETĠMLERĠNĠN CĠNSĠYETE DUYARLI 

HALE GETĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK SAYIġTAYDA FARKINDALIK 

OLUġTURULMASI VE ÖRNEK UYGULAMALAR GELĠġTĠRĠLMESĠ  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 sayılı 

SayıĢtay Kanunu kapsamında bakanlıklar, kamu idareleri ve yerel yönetimler 

TBMM adına SayıĢtay tarafından dıĢ denetime tabi tutulmaktadır. Bu dıĢ denetim, 

düzenlilik ve performans denetimlerinden oluĢmaktadır. Literatürde de ele alındığı 

üzere özellikle performans esaslı bütçeleme sisteminin bütçenin toplumsal cinsiyet 

iliĢkileri üzerindeki etkilerinin izlenebilmesi açısından sunduğu imkanlar göz 

önüne alındığında SayıĢtay‟ın performans denetimi kapsamında farkındalık 

oluĢturulması ve örnek uygulamalar geliĢtirilmesi uygun olacaktır. 

Bilindiği gibi, TBMM‟nin bütçe ve kesin hesap kanun tasarıları üzerinde 

yaptığı müzakerelerde kamu idarelerinin faaliyet raporları değerlendirilirken 

yararlanılan en önemli kaynak SayıĢtay‟ın dıĢ denetim sonuçlardır. Bu kapsamda 

SayıĢtay tarafından yapılacak performans denetimleri toplumsal cinsiyete duyarlı 

performans göstergeleri ıĢığında yapılacaktır. Daha açık bir ifadeyle, performans 

programlarında belirlenecek cinsiyet duyarlı amaç ve hedeflere dönük 

gerçekleĢmeler cinsiyet duyarlı performans göstergeleri ıĢığında denetime konu 

olacaktır. Bu açıdan bakıldığında SayıĢtay tarafından farkındalık oluĢturulması ve 

örnek uygulamalar geliĢtirilmesine yönelik yürütülecek çalıĢmalarda TBMM ve 

Maliye Bakanlığı ile iĢbirliği büyük önem taĢımaktadır. Paralel olarak yerel 

yönetimlerin de SayıĢtay denetimi kapsamında olması nedeniyle yerel 

yönetimlerin denetimi konusunda aynı iĢbirliğinin ĠçiĢleri Bakanlığı, belediyeler 

ve Türk Belediyeler Birliği ile sağlanması yararlı olacaktır. 

                                                                                                                            
gelirleri cetveli (vergi harcamaları), d) Kamu borç yönetimi raporu, e) Genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe gerçekleĢmeleri ile izleyen iki yıla ait 

gelir ve gider tahminleri, f) Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe 

tahminleri, g) Merkezî yönetim kapsamında olmayıp, merkezî yönetim bütçesinden yardım 

alan kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluĢların listesi. 
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Bu çerçeveden bağımsız olarak 6085 sayılı Kanunun 45 inci maddesine 

göre Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı; araĢtırma soruĢturma ve ihtisas 

komisyonlarının kararına istinaden SayıĢtay‟dan belirli konularda denetim 

talebinde bulunabilmektedir. Bütçe bağlamında çeĢitli politika alanlarında bu 

mekanizmanın da iĢletilmesi mümkündür. 

Bununla birlikte, SayıĢtay açısından önemli bir imkân, denetimler 

sırasında denetçiler tarafından gerekli görülmesi halinde, meslek mensuplarının 

koordinasyonunda çalıĢmak ve incelenecek konu ile sınırlı olmak üzere SayıĢtay 

dıĢından uzman görevlendirilebilmesidir. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet 

uzmanlarından da denetimlerde yararlanılması mümkündür. 

 

► YEREL YÖNETĠMLERDE FARKINDALIK OLUġTURULMASINA 

YÖNELĠK ÇALIġMALAR YÜRÜTÜLMESĠ VE ÖRNEK UYGULAMALAR 

GELĠġTĠRĠLMESĠ 

Toplumsal cinsiyet eĢitliğinin ana plan ve programlara yerleĢtirilmesine ve 

toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik iĢbölümünün belirlenmesi ve iĢ 

birliği mekanizmalarının kurulması yerel yönetimler için de vazgeçilmez öneme 

sahiptir. 

Belediye baĢkanına bağlı toplumsal cinsiyet eĢitliği birimlerinin kurulması 

ve bu birimin koordinasyonunda tüm hizmet birimlerinden temsilcinin yer alacağı 

bir komisyon veya çalıĢma grubu oluĢturulması mümkündür. Yürütülecek 

çalıĢmalarda belediye meclislerinin Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonları ile iĢ 

birliği içinde olunması büyük önem taĢımaktadır. 

Yürütülecek çalıĢmalarda belediye meclislerinin kadın-erkek fırsat eĢitliği 

komisyonları ile kent konseyleri bünyesinde oluĢturulan kadın meclislerinde kurulan 

“Toplumsal Cinsiyet EĢitliği ÇalıĢma Grupları”nın iĢ birliği içinde olması; toplumsal 

cinsiyet eĢitliğinin belediyelerin stratejik plan, performans programı ve faaliyet 

raporlarında gözetildiğinin denetlenmesi açısından büyük önem taĢımaktadır. 

Belediye meclislerinin kadın-erkek fırsat eĢitliği komisyonları da, 5393 

sayılı Belediye Kanunu‟nun 76‟ncı maddesi üçüncü fıkrası kapsamında kent 

konseylerinden de alınacak görüĢ doğrultusunda ve ilgili kanunlara da dayanmak 

suretiyle, belediyenin stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu 

üzerine bilgilenmek amacıyla belediye genel sekreteri, daire baĢkanları ve hizmet 

birim yöneticilerini davet edebilir.  

Bilindiği gibi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun 

kapsamı içinde merkezi yönetimin yanı sıra mahalli idareler de yer almaktadır. 

Dolayısıyla mahalli idareler de diğer kamu idareleri gibi stratejik plan, performans 

programı ve faaliyet raporu hazırlamakla yükümlüdürler. Bu bağlamda merkezi 

yönetim ve yerel yönetimlerin aralarında bilgi ve tecrübe paylaĢımı mümkündür. 
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EKLER 

EK 1: BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KADININ STATÜSÜ 

KOMĠSYONU 52. OTURUMU SONUÇ BELGESĠNDE BULUNAN 

DÜZENLEMELER 

 

BirleĢmiĢ Milletler Kadının Statüsü Komisyonu‟nun, 25 ġubat – 7 Mart 

2008 tarihlerinde gerçekleĢtirilen  “Cinsiyet eĢitliğinin finansmanı ve kadının 

güçlendirilmesi” baĢlıklı 52. oturumu sonuç belgesinin 21. Maddesinde yer alan 

düzenlemeler    

21. j. Tüm ulusal kalkınma politika, plan ve bütçelerine toplumsal cinsiyet 

perspektiflerini yerleştirmek için, kadının ilerlemesi ulusal mekanizmaları, maliye 

ve planlama bakanlıkları ve onların odak noktaları dahil olmak üzere ilgili 

hükümet kurumları ve birimleri, kadın kuruluşları arasında koordineli ve 

kurumsallaşmış bir diyalog sağlamak; 

 

21. k. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm ana plan ve politikalara 

yerleştirilmesi ve olumlu eylem stratejileri dahil olmak üzere, cinsiyet eşitliği ve 

kadınların güçlendirilmesi ile ilgili ulusal politika, program, strateji ve planlar için 

yeterli kaynak ve para ayırmak, bunların ulusal kalkınma stratejilerine 

yerleştirilmesini ve Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin 3. Hedefi dahil, cinsiyet 

eşitliğine ilişkin uluslararası ve bölgesel taahhütleri yerine getirmek için ilgili 

sektör planları ve bütçelerine yansıtılmasını sağlamak; 

 

21. l. Ulusal kaynakların harekete geçirilmesi ve tahsisinde cinsiyete 

duyarlı yaklaşım geliştirilmesini sağlamak, sosyal ve toplumsal cinsiyet bütçe 

politikalarında kapasite oluşturmak için ulusal çabaları pekiştirmek amacıyla tüm 

bakanlıklar özellikle maliye bakanlıkları ve ulusal kadın mekanizmaları ile, uygun 

olduğu hallerde, yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana plan ve 

politikalara yerleştirilmesi amacıyla kapasite geliştirilmesi için kaynak tahsis 

etmek; 

 

21.m. Yaş ve diğer faktörlere göre de ayrıştırılmış cinsiyete ve toplumsal 

cinsiyete dayalı veriler ile kadınların bakım ekonomisine yaptığı katkılara dayalı 

verilerin toplanması, analizi ve duyurulması işlemlerini geliştirmek, sistematize 

etmek ve fonlamak; kamu finansmanlarına toplumsal cinsiyete duyarlı 

yaklaşımların yerleştirilmesi ve bu yaklaşımların uygulanması başta olmak üzere, 

cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi için finansman konusunda sağlanan 

gelişmeleri ölçmek amacıyla tüm düzeylerde gerekli girdi, çıktı ve sonuç 

göstergeleri oluşturmak; 
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21. n. Makroekonomik istikrar, yapısal uyum, dış borç sorunları, 

vergilendirme, yatırımlar, istihdam, piyasa ve ekonominin tüm ilgili sektörleri ile 

ilişkili politika ve programların toplumsal cinsiyet etki analizini yapmak ve 

yayımlamak, Pekin Eylem Platformu’nun hedeflerine ulaşma bakış açısıyla, 

yoksulluk, eşitsizliğin özellikle kadınlar üzerindeki etkilerini dikkate almanın yanı 

sıra, ailenin refahı ve koşulları üzerindeki etkisini değerlendirerek bu alanlardaki 

araştırmaları desteklemek, kolaylaştırmak ve uygun olan durumlarda mal 

varlığının, zenginliğin, fırsatların, gelirin ve hizmetlerin daha adil dağılımını teşvik 

etmek için bunları uyumlaştırmak; 

 

21. o. Tüm politika alanlarında gelir ve giderlerin toplumsal cinsiyete 

duyarlı analizlerini gerçekleştirmek, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun 

tam anlamıyla ve etkili bir şekilde uygulanmasını hızlandırmak için hükümet 

harcamalarının katkısını arttırmak amacıyla gözden geçirme ve değerlendirme 

neticesinde ortaya çıkan sonuçları, bütçenin planlanması, ayrılması ve gelirlerin 

arttırılmasında göz önünde bulundurmak; 

 

21. p. Tüm politika alanlarına cinsiyet eşitliğini yerleştirmek amacıyla, tüm 

düzeylerde bütçe 

politikalarına toplumsal cinsiyet perspektiflerini sistematik bir şekilde 

yerleştirmek için ulusal 

göstergeler dahil olmak üzere, uygun olduğu şekilde, metodolojiler ve 

araçlar geliştirmek ve 

uygulamak; 
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EK 2:  5-6 KASIM 2008 CĠNSĠYETE DUYARLI BÜTÇELEME 

TOPLANTISI  

 

5-6 Kasım 2008 tarihlerinde gerçekleĢtirilen Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 

konulu toplantının 6 Kasım 2008 tarihinde yapılan kapanıĢ oturumunda toplantı sırasında 

ele alınan hususlardan yola çıkılarak geleceğe dönük olarak neler yapılabileceği üzerinde 

genel bir tartıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çerçevede genel olarak üzerinde durulan 

hususlar aĢağıdaki gibidir. 

• Türkiye‟de uygulamaya baĢlanan yeni mali yapı, cinsiyete duyarlı 

bütçelemeye olanak verecek özelliklere sahiptir. 

• Performans esaslı bütçeleme stratejik plan, performans programı ve faaliyet 

raporları olmak üzere üçlü bir yapı üzerine oturmakta ve bu üç bileĢenin de toplumsal 

cinsiyet perspektifi ile gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

• Cinsiyete duyarlı bütçeleme çalıĢmalarının pilot giriĢimler biçiminde, ya 

da bazı yerel yönetimler bünyesinde baĢlatılabilmesi için 2010 ya da 2011 yılı 

bütçesi baĢlangıç noktası olarak alınabilir. 

• Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin kadınlar ve erkekler için ayrı 

bütçeler olmadığı gerçeğinden yola çıkarak cinsiyetler arasında denge ancak tüm 

harcama kalemlerinde eĢitlik ve adalet perspektifi gözetilerek sağlanabilir. 

• Tüm harcama kalemlerinde toplumsal cinsiyet eĢitliğinin gözetilmesine 

iliĢkin anlayıĢa geçilirken, bir yandan da kadınların statülerinin artırılmasına 

yönelik program, projeler geliĢtirilmesi, belli bütçe kalemlerinin kadınları 

güçlendirici kamu hizmetlerine tahsis edilmesi de ülkemiz koĢullarında kabul 

edilebilir bir uygulamadır. 

• Kamu kurumları tarafından Devlet Planlama TeĢkilatı‟na Yatırım Bütçesi 

için teklif verilirken sunulması zorunlu olan “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) 

Raporu” benzeri bir sistem toplumsal cinsiyet eĢitliği açısından da oluĢturulabilir. 

• Cinsiyete duyarlı bütçeleme sürecinde STK‟ların müdahalesine kapalı 

olarak gerçekleĢtirilen genel bütçe hazırlıklarında sivil toplumun katılımına imkan 

sağlanması teklifi üzerine, teknik bir konu olan bütçe sürecine sivil toplum 

kuruluĢlarının katılımı yerine kamu kurumlarının uzman kadrolarında bütçe 

kalemlerini toplumsal cinsiyet perspektifinden analiz edebilecek uzmanlara yer 

verilmesi önerilmiĢtir. 

• Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal cinsiyete duyarlı 

bütçeleme çalıĢmalarına uzman desteği sağlanmalıdır. 

• 9. Kalkınma Planında yer alan geliĢme eksenlerinin her biri toplumsal 

cinsiyet eĢitliği perspektifinden yeniden gözden geçirilmelidir. 

• Toplumsal cinsiyet eĢitliğine katkısı olan çalıĢmaların gelecekteki 

uygulamalara yön verecek Ģekilde toplumsal cinsiyet etki analizleri yapılmalıdır. 
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• Kadınların kırsal ve kentsel alanlarda iĢgücüne katılımı, göçle kente gelen 

kadınların iĢgücü piyasasına girememeleri gibi konularda somut hedefler 

çerçevesinde bütçe hedefleri oluĢturulmalıdır. 

• Bu eğitimin bir benzeri, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 

SayıĢtay ve Maliye Bakanlığı‟nın üst düzey çalıĢanları ile TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonu Üyeleri‟ne verilmelidir. 

• Türkiye için henüz yeni bir konu olan toplumsal cinsiyet duyarlı 

bütçeleme konusunda uzmanlık eksikliği Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 

tarafından doldurulmalı, sivil toplum kuruluĢları da oluĢturacakları gruplar ya da 

komisyonlar ile bütçe süreçlerinde baskı grubu olarak yer almalıdır. 

• Ġlk aĢamada yerel yönetimler bünyesinde bütçeleme sürecine toplumsal 

cinsiyet eĢitliğinin yerleĢtirilmesi için bütçe oluĢturma sürecine sivil toplum 

kuruluĢlarının katılımına imkan verecek düzenlemelere gidilmelidir. 

 

 

 

 

  



 

177 

 

TBMM Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu BaĢkanlığı'na 

 

Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu'nun "Toplumsal Cinsiyete Duyarlı 

Bütçeleme Raporu"na muhalefet Ģerhimi ekte sunuyorum. Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

 21.01.2014 

  

 Av. Gürkut ACAR 

 Antalya Milletvekili 

 

 

 

MUHALEFET ġERHĠ 

 

Türkiye'nin son dönemdeki en can yakıcı sorunu kadına yönelik Ģiddet ve 

kadın cinayetleridir. Sorunun çözümü için çok yönlü çalıĢmalar yapılması gerektiği 

açıktır. Kadın-erkek eĢitliğini sağlayacak bütçe sistemi konusunda da çalıĢma 

yapılması olumlu ve önemlidir. 

Ancak son dönemde Türkiye'de, Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu 

kurulması ve bütçe sistemi de dahil olmak üzere çeĢitli alanlarda çalıĢmalar yapılıyor 

olmasına karĢın, ortaya olumlu sonuçlar çıktığını söylemek mümkün değildir. Kadına 

yönelik Ģiddet olaylarında artıĢ, kadın istihdamında gerileme, kız çocuklarının eğitim 

dıĢına çıkma oranlarında artıĢ ilk akla gelen olumsuz sonuçlardır. 

Bu sonuçların ortaya çıkmasında, siyasi iktidarın tutarsız ve kararsız 

adımlarının etkili olduğu açıktır. Kadın-erkek eĢitliği olamayacağı ve kadına "ev 

kadını ve anne" rolünü biçen açıklamalar ile bazı yasal düzenlemeler, çalıĢmaların 

olumlu sonuçlar vermesini engellemektedir. 

Ayrıca bütçenin sağlıklı bir Ģekilde değerlendirilemediği, içeriğinde 

denetimle ilgili bir bilgi kırıntısı bile içermeyen yazıların "denetim raporu" olarak 

gönderildiği bir süreçte, performans denetimlerinin cinsiyete duyarlı hale 

getirilmesi mümkün değildir. 

Bütçeden boĢa giden bir kuruĢ, kız çocuğunun eğitiminden, bir kadının 

istihdamından kaybedilen bir kuruĢ demektir. 

Sorunu doğru tespit etmeden, doğru çözümler üretilmesi mümkün değildir. 

Kadının eĢit, güçlü ve özgür Ģekilde toplumsal yaĢamda var olabilmesinin yolu, 

eğitim ve istihdam olanaklarının güçlendirilmesinden geçmektedir. Eğer 

Türkiye'de kız çocuklarının eğitim ortamı dıĢına çıkma oranında bir artıĢ ve kadın 

istihdamında gerileme yaĢanıyorsa, yapılan çalıĢmaların çözüm üretmede yetersiz 

kaldığı ortadadır. 



 

178 

 

Bu nedenle, Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu, var olan durumu 

doğru Ģekilde saptayarak raporlara yansıtmalı, somut ve sonuç alıcı öneriler 

getirmelidir. 

Türkiye bir an önce kadın odaklı bir bütçe sistemi oluĢturulmalıdır. Bütün 

kız çocuklarının en üst eğitim kademesine kadar taĢıyacak, kadınların sendikal 

örgütlülüğünü de sağlayacak Ģekilde istihdamını arttıracak miktardaki ödeneğin her 

yıl hesaplanarak bütçeye "EĢitlik Bütçesi/ödeneği" baĢlığı altında konulması 

gereklidir. 

Bütün kamu kurumları ile yerel yönetimlerde, KEFEK benzeri yapılar 

oluĢturulmalı, "EĢitlik Ödeneği"nin kullanımında sorumlu olmalıdır. 

"Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Raporu"nda kadınlarımızın 

yaĢadığı sorunlar ve içinde bulunduğu sıkıntıların doğru ve yeterli Ģekilde tespit 

edildiğini, sonuç alıcı çözümler önerildiğini söylemek mümkün değildir. 

Bir an için toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin bütün kamu kurum ve 

kuruluĢlarında zorunlu tutulduğunu ve her kamu kurum ve kuruluĢunda eĢitlik 

bütçesi/ödeneği konulduğunu bile düĢünsek, siyasi iktidarın laiklik karĢıtı tutumu 

nedeniyle bu da yetersiz kalacaktır. 

Siyasi iktidar tüm uygulamalarıyla laikliği ortadan kaldırmaya yönelik 

çalıĢmalar içinde olduğu müddetçe kadın-erkek eĢitliği sağlanamaz, 

sağlanamayacaktır. 

Nitekim, 11 yıldan bu yana içine girmeye çalıĢtığımız Avrupa Birliği 

ülkelerinde kadın-erkek eĢitliği konusunda bütçeleme sistemleri de dahil olmak 

üzere devletin en süt kurumlarından en alt kurumlarına kadar uygulamalar sürdüğü 

halde 11 yıldır Türkiye'de bir arpa boyu yol alınamamıĢtır. 

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Raporu bir dilek ve temenni 

raporu olmaktan öte anlam taĢımamaktadır. Somut sonuçlar yaratmaktan uzaktır. 
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TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ 

KADIN ERKEK FIRSAT EġĠTLĠĞĠ KOMĠSYONU 

KARAR 

Toplantı No : 25 

Karar No : 39 

Konu : Komisyonumuzun 14.01.2014 tarihli 25‟inci toplantısında; 

“Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Konulu Alt Komisyon Raporu” 

görüĢülerek Komisyon‟un redaksiyon yetkisiyle kabul edilmiĢ ve bastırılarak 

dağıtılmasına karar verilmiĢtir.    
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