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Biz Kimiz  
 

Avrupa Kadın Lobisi (AKL) (European Women’s Lobby, EWL), 
kadınların insan haklarını ve kadınlar ile erkekler arasındaki 
eşit liğ i desteklemek amacıyla toplumu ve Avrupa Kurumlarını 
etkilemek üzere Avrupa'daki kadın hareketlerini bir araya 
getirmektedir.  

 
AKL; 26 AB Üye Devleti, üç Aday Ülke, bir eski AB Üye Devleti ve 
bir Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkesinde toplam 2000'den 
fazla örgütün yanı sıra Avrupa'daki kadınların ve kız çocuklarının 
çeşit liliğ ini temsil e tmenin yanısıra Avrupa çapında 17 örgütü 
temsil eden en büyük Avrupa kadın dernekleri ağının çatı örgütüdür.  

 
AKL, kadınların yaş amın tüm yönlerine, özellikle de liderlikğe, 

bakıma ve üretime katkılarının tanındığ ı, ödüllendirildiğ i ve 
kutlandığ ı bir toplum öngörmektedir; tüm kadınların özgüveni, 
seçim özgürlüğü, ş iddet  ve sömürüden kaçınma özgürlüğ ü 
vardır; ve hiçbir kadın ya da kız çocuğ u geride bırakılmaz. 

 
Kadın örgütleri için daha sürdürülebilir kaynak sağlamayı ve 
sürdürülebilir bir ekonominin feminist dönüşümünü teş vik 
etmeyi de içeren stratejik hedeflerimizin gerçekleşt irilmesine 
rehberlik etmek için üye örgütlerimizin uzmanlığ ına 
güveniyoruz. 

 
 
 
 
 



Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme konusunda 
Uzman Çalışma Grubu 

 
 

 

Clara Berglund, İsveç'teki kadın hareket inin 
çatı örgütü olan İ sveç Kadın Lobisi'nin Genel 
Sekreteridir. Ayrıca İ sveç Kadın Lobisi'nin bir 
yan kuruluşu olan Forum Jämställdhet AB'nin 
icra direktörüdür. 

 
Clara, Sekiz yıldır İ sveç Kadın Lobisi'nin devlet 
bütçesi üzerine yıllık cinsiyet  eş it liğ i 
değerlendirmelerine kat ılıyor. Belediyeler ve 
bölgeler tarafından toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçeleme konusunda düzenli olarak uzman 
konuşmacı olarak davet  ediliyor. İ sveç 
Toplumsal Cinsiyet Eşit liğ i Kurumu'nun 
yönetim kurulunda ve hükümetin Toplumsal 
Cinsiyet Eşit liğ i Yaş am Döngüsü Gelirleri 
Komisyonu bünyesindeki uzman grubunda 
görev alıyor. 

Marion Böker, Uluslararası Kadınlar 
İt t ifakı'nın (IAW) İ cra Kurulu Baş kan 
Yardımcısıdır ve IAW'yi Avrupa Kadın 
Lobisi'nde yönetim kurulu üyesi olarak 
temsil etmektedir. 

 

1993 yılından bu yana birçok ülkede  
toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 
danışmanı olarak görev yap ıyor.
 2002'den beri Alman’yadaki Berlin 
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 
Grubunda üye ve Avrupa Toplumsal 
Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Ağ ı'nın 
kurucu ortağ ı.  

 
 
 
 

  
 

Emma, İskoçya'da kadınların sosyal, 
ekonomik ve politik eşit liğ i üzerine çalış an 
feminist bir politika ve savunuculuk örgütü 
olan Engender'in İcra Direktörüdür. Özel ilgi 
alanları kadın ve ekonomi, erkeklerin kadına 
yönelik şiddet i, toplumsal cinsiyet in 
anaakımlaş t ırılması ve kadınların insan 
haklarıdır. 

 
Baş bakan'ın Kadın ve Kız Çocukları Danış ma 
Konseyi üyesi, İskoçya Tecavüz Kriz Masası 
ve İskoçya İ nsan Hakları Konsorsiyumu 
yönetim kurulu başkanı ve Close the Gap 
yönetim kurulu üyesidir. İskoç Kadın Hakları 

Merkezi ve “Kadınlar 50:50” kampanyasının 
danışma komitesi üyesidir.  

Ana Sofia Fernandes, Portekiz Kadın 
Hakları Platformu  (AKL'nin Portekiz için 
ulusal koordinasyon örgütü) Başkanı, 
AB-BM Sivil Toplum Küresel Referans 
Grubu üyesi ve Portekiz Ekonomik ve 
Sosyal Konseyi'nde danışmandır.  

 
2018'den bu yana, devlet bütçesinde 
toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 
konusunda bir pilot projenin 
uygulanması için Portekiz Devleti'ne 
teknik yardım sağ layan Portekiz Kadın 
Hakları Platformu ekibine liderlik 
etmektedir. 



Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme konusunda 
Uzman Çalışma Grubu 

 
 

 

Elisabeth feminist bir ekonomisttir (doktora, 
Viyana Ekonomi ve İ şletme Üniversitesi, 
Avusturya; Harvard Üniversitesi, Kamu 
Yönetimi Yüksek Lisansı) ve Toplumsal 
Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB), feminist 
ekonomi ve ekonomi politikası alanında 
araşt ırma, savunuculuk ve danış manlık 
alanlarında 20 yıldan fazla deneyime sahiptir. 

 
Avrupa Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 
Ağ ı ve feminist  ekonomi polit ikası üzerine bir 
araşt ırma ve savunuculuk grubu ve Avusturyalı 
bir sivil toplum örgütü olan "Femme Fiscale"nin 
kurucu üyelerinden Elisabeth’in Toplumsal 
Cinsiyete Duyarlı Bütçelemenin yanı sıra 
feminist ekonomi ve ekonomi politikaları 
üzerine kapsamlı yayınları bulunmaktadır. 
2018 yılında yayınlanan "Gender Budgeting in 
Europe. Developments and Progress" (Palgrave 
MacMillan) başlıklı kitabın (Prof. Angela 
O'Hagan ile birlikte) editörlerinden biridir. 

Dina Loghin, 2015 yılına kadar 
başkanlığ ını yapt ığ ı SEF Vakfı'nı (1995) ve 
Romen Kadın Lobisi’ni (RoWL)(2007) 
kurdu.  Halen Siyasette Kadın Çalış ma 
Grubu'nda RoWL temsilcisi ve Avrupa 
Kadın Lobisi’nin Toplumsal Cinsiyete 
Duyarlı Bütçeleme Uzman Grubu üyesidir.  

 
1994 yılına kadar mühendislik yapan Dina, 
Iasi'deki Teknik Üniversite'de Doçent 
olarak görev yaptı ve Bükreş’teki 

SNSPASiyaset Bilim Fakültesi'nde 
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanında 

Yüksek Lisansını (2001) tamamladı. Dina, 
aşağıdaki konularda eğitim kılavuzları ve 

kurs tasarımları hazırlayanlar arasındadır: 
Kamu politikalarının geliştirilmesi ve 
değerlendirilmesi, toplumsal cinsiyetin 
anaakımlaştırılması, sosyal programların 
değerlendirilmesi, STÖ'lerin yönetimi vb

 
 

  
 

Janet Veitch (OBE), Birleşik Krallık Kadın Bütçe Grubu  Başkanıdır. 
Birleşik Krallık’ta kadınları desteklemekten sorumlu bakanlar adına, 
tüm bakanlıklar için toplumsal cinsiyet in anaakımlaş t ırılmasından 
sorumlu birim başkan lığı ve bakanlara toplumsal cinsiyet politikası 

konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere Birleşik Krallık Ulusal Kadın 
Komisyonu Direktörlüğü yaptı. Ermenistan, Tacikistan, Arap 

dünyası, Vietnam, Zambiya, Kenya, Kore, Çin, Filipinler, Tayland ve 
Ukrayna'da toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda 
bağ ımsız uzman olarak çalış t ı. Çalış t ığ ı kurumlar arasında BM Kadın 
Birimi, BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu, Oxfam, British 
Council, Westminster Demokrasi Vakfı, İ ngiltere ve Galler Tecavüz 
Kriz Masası ve Britanya Eş it lik ve İ nsan Hak ları Kurumu 
bulunmaktadır.  



Bu Araç Seti Hakkında 
 

2018 yılında, AKL, Fondation Chanel ile birlikte, 

Avrupa'da kadın hakları için uzun vadeli 

kaynakları harekete geçirmeyi amaçlayan iki 

yönlü bir proje olan Avrupa'da Kaynakların Kadın 

Haklarına Yönlendirilmesi çalışmasını baş lat t ı.  

 
Bu proje ile AKL, toplumsal cinsiyete duyarlı 

bütçeleme konusunda yeniden gösterilen ilgi ve 

yürütülen faaliyet çeşit liliğ inden yararlanmayı 
amaçlamışt ır. Bu, vakıf lar gibi hayırsever 
toplulukların, ş irket lerin ve kurumların 
katılımıyla, toplumsal cinsiyete duyarlı 

bütçelemenin önemi konusunda farkındalık 

yaratarak ve fonların toplumsal cinsiyete duyarlı 

bütçeleme mekanizmaları aracılığ ıyla 
Avrupa'daki kadın örgütlerine yeniden 

dağ ıt ılmasını teş vik ederek baş arıl mıştır. 
 

Bu Araç Seti, AKL ve üyelerinin, toplumsal 

cinsiyete duyarlı bütçelemenin gizemini çözmek 

ve Avrupa genelindeki tüm paydaşların kadın 
hareketi için sürdürülebilir kaynakların 

sağlanmasının temel bir boyutu olan toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçeleme mekanizmalarını 

daha iyi uygulama kapasitesini artırmak için 

yaptıkları bu proje ve çalışmalardan doğ muş tur.  

 
Bu araç setinde yer alan aşağ ıdaki kaynaklar, 
kadın sivil toplum örgütlerini yerel, ulusal ve 

Avrupa düzeyinde toplumsal cinsiyete duyarlı 

bütçelemenin teşviki ve benimsenmesi 
konusundaki savunuculuklarında desteklemek 

için hem pratik hem de bilgilendirici olmayı 

amaçlamaktadır. 

Bu Araç Seti'nde neler yer alıyor? 
 

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeyi Anlama 
Devlet bütçeleri ve mali mekanizmalar, yalnızca 
teknik bilgi birikimine sahip olanlar tarafından 
erişilebilir ve genelli kle karmaş ık bir dizi kural ve 
usul olarak sunulur. Bu araç setinde, önde gelen 
uzmanlar bu engeli ortadan kaldırıyor ve toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçelemenin temel ilkelerini ve 
süreçlerini ayrıntılı olarak özetliyor. Amaç, toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçelemenin kadınlar ve erkekler 
arasındaki eş itliğ i ilerletmede neden bu kadar 
önemli olduğunun, nasıl uygulanması gerektiğ inin 
ve kadınların oluş turduğu sivil toplumun 
ekonomilerimizin feminist devrimine yardımcı olmak 
için bu süreçlere nasıl ve ne zaman katılması 
gerektiğinin daha iyi anlaş ılmasına yardımcı 
olmaktır.  

 
Kadınların Sivil Toplum Deneyimleri 
Uzman kuruluşlardan öğ renilen iyi uygulamaları 
ve dersleri paylaşmak ; toplumsal cinsiyete dayalı 
bütçelemenin benimsenmesi konusunda diğer 
kuruluşların  nasıl baş arılı ve sürekli bir 
savunuculuk yaptıklarını anlamak için çok 
önemlidir. Bu araç setinde, Avrupa ülkelerinin dört 
bir yanından kadın örgütleri, savunuculuk 
deneyimlerini paylaşmakta ve uzmanlık içeren 
tavsiyeler vermektedir.  

 
Savunuculuk Araçları 
Bu araç setinde, kadınların oluş turduğ u sivil 
topluma bölgenizde toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçelemenin benimsenmesi için savunuculuk 
yapmalarına ve kampanya yürütmelerine yardımcı 
olacak kaynaklar sunuluyor. Bunların arasında 
karar vericilerle veya finansal kurumlarla iletişim 
kurarken doğrudan kullanılabilecek prat ik 
araçların yanı sıra kampanya danış manlığ ı ve 
bilgilenme araçları da yer alıyor.  

 
 
 
 
 

 



Toplumsal Cinsiyete Duyarlı 
Bütçelemeye Giriş 

 
 
 

Bütçe, AB düzeyinde ya da eyalet, bölgesel veya yerel 
düzeylerinde,  herhangi bir kuruluşun en önemli 
belgesidir. Siyasi vaatlerin gerçekleşt irilmesi veya 
ihmal edilmesi, meselelerin öncelik kazanması veya 
unutulması ve ortak kaynakların dağ ıt ılması hep 
bütçe üzerinden olur. 

 
Kamu bütçeleri, vergi mükelleflerinin verdiği 
paraların nasıl toplanacağını ve dağıtılacağını düzenler. 
Herkesin kamusal faaliyet ve bütçelerden eşit 
derecede yararlandığı açıkça görünür olmalıdır. Şu 
anda durumun böyle olmadığ ını görüyoruz. Bazı 
grupların -ki genellikle bunlar erkek egemendir- 
çıkarları çok daha fazla dikkat ve destek çeker. 

 
Toplumsal cinsiyete dair ön yargılar ve eş itsiz 
toplumsal cinsiyet rolleri toplumlarımızda o kadar 
yerleşmiş t ir ki, "her zamanki gibi iş yapmak", 
eşitsizliğ i, özellikle de (ücret li ve ücretsiz) emeğ in, 
gelirin, servetin, etkinin ve daha pek çok şeyin eşit siz 

dağ ılımını sürdürme anlamına gelir .  
 

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme analizi 
buna meydan okumanın bir yoludur. 

 
Avrupa Konseyi, toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçelemeyi "bütçe sürecinin her düzeyinde 
toplumsal cinsiyet bakış açısını içeren ve toplumsal 
cinsiyeti teşvik etmek için gelir ve harcamaları 
yeniden yapılandıran bütçelerin toplumsal cinsiyete 
dayalı bir değerlendirmesi" olarak tanımlamaktadır. 

 
Basitçe söylemek gerekirse, toplumsal cinsiyete 
duyarlı bütçeleme, bütçeleri toplumsal cinsiyet 
eşit liğ i bakış açısından analiz etmenin veya 

hazırlamanın bir yoludur. Bütçelerimizi bu açıdan 
analiz ederek, herkesin ekonomik ve sosyal 
ihtiyaçlarının devlet  bütçeleriyle karş ılanmasını ve 
devletin harcamalarının hepimize yarar sağlamasını 
sağlayabilir iz . 

 
Bu yaklaşım, devlet maliyesinin tüm seviyelerine veya 

çok taraflı kurumlara, kuruluş lara, vakıf lara ve hatta 
bankalara uygulanabilir. Harcamalara, bütçeye, 

gelirlere ve vergilere uygulanmalıdır ve kadınların ve 

erkeklerin farklı iht iyaçlarını karş ılamak için yeterli 
kaynakların tahsis edilmesini sağ lamak üzere 
tasarlanmışt ır .  

 
Bir araç olarak, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 

bu eşitsizliklere ış ık tutmaya yardımcı olur ve diğ er 
türlü toplumsal cinsiyetten bağ ımsız olduğ u 
varsayılan bütçe süreçlerinde istemeden devreye 

giren önyargıyı ortaya çıkarabilir. Bütçelerdeki 

çelişkili etkilerin yanı sıra kadınlar ve kız çocukları 
üzerinde olumsuz yönde etkisi devam eden 

engellerin belirlenmesine ve kaldırılmasına yardımcı 

olur. 

 
Örneğin, ister kadınlar ve kız çocuklarına karş ı 
şiddet , ister cinsel  sağlık ve üreme sağlığ ı 
hizmetlerine erişim, isterse de siyaset veya karar 
alma alanlarından dış lanma veya temsil eksikliğ i 
olsun, kadınlar ve kız çocukları çeş it li ayrımcılık 
biçimleriyle yüzleşmeye devam ediyor. Bütün bunlar, 
işgücü piyasasının ayrış masına katkıda bulunarak, 
kadınların en çok kayıt  dış ı, güvencesiz, düşük vasıf lı 
ve düşük ücret li iş lerde varlık göstermelerine, 
işletme sahipleri arasında yeterince temsil 
edilmemelerine veya bu temsil olanaklı olduğ unda 
ise ancak mikro işletmelerde yoğ unlaş malarına neden 
olmaktadır. 

 
Bu, aynı zamanda, kadınların bakım yükünün bir 

kısmını üst lenmek üzere halk sağ lığ ı ve sosyal bakım 
hizmetlerine daha fazla erişime iht iyaç duyma 
olasılık larının olduğ u anlamına gelir ve bu nedenle de 
devlet ve küresel kurumlar kemer sıkma tedbirleri 

benimsediğinde, vergileri ve kamu hizmet lerinde 
kesintiye gittiklerinde ve çok uluslu şirket lerin 
vergiden kaçınmasına olanak tanıdığ ında kadınlar 
erkeklerden daha fazla etkilenmektedir. 

 

 

 



 

 

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, fırsatları ve hataları belirlemenin 
yanı sıra, kadınların sorunlarını hükümetin kalbine yani Maliye Bakanlığ ına 
getirir. Hükümetler, para dağ ıt ı rken savunucusu olmayan mantıklı 
politikaları rutin olarak görmezden gelir. Ancak, kadınlar için neyin 
anlamlı olduğ u (ve genelin iyil iğ i) hakkında yargılar Maliye Bakanlığ ı 
bünyesinde oluşturul abilirse, savaş yarı yarıya kazanılmış  olur.  

- The Economist, Şubat 2017 
 
 
 
 
 

Bu kemer sıkma politikaları, mal ve servete 
sahip olanlara yarar sağlasa da, yoksul 
olanlara yarar sağlamaz. Toplumsal 

cinsiyete duyarlı bütçelemenin yararı, bu 
etkileri analiz etmek için bir araç sunması 
ve vergi ve harcama politikalarının farklı 
ekonomik statüleriyle kadınlar ve erkekler 
üzerindeki istenmeyen etkilerini 
düşünmemize ve eşitsizliğ i art ırmak 
yerine azaltan ekonomik politikalar 
tasarlamamıza yardımcı olmasıdır. 

 
Aklıselim, kanıt temelli ekonomi ve bütçe 
politikalarının tek baş ına özel çıkarlara 
hizmete odaklanmaktan daha iyi olduğunu 
söyler.  Bu nedenle, toplumsal cinsiyete 
duyarlı bütçeleme iyi bir bütçe anlayış ıdır; 
bütçelerin potansiyel etkilerinin kanıta 
dayalı iyi bir ş ekilde anlaş ılmasına katkıda 
bulunur ve Avrupa'da herkesin 
yararlanabileceği sosyal ve ekonomik bir 
geleceğin yarat ılmasını kolaylaş t ırır.  

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, 
herkesin yararına daha iyi ve daha etkili 
bir bütçelemedir! 

 
Toplumsal cinsiyet eşit liğ i bakış  açısını 
ulusal, bölgesel ve yerel bütçelere entegre 
ederek hükümetler, mevcut (bilinçli veya 
bilinçsiz) eşitsizliğ i desteklemek yerine, 
kadınların ve erkeklerin iht iyaçlarının eş it  
şekilde karş ılanmasını ve toplumsal cinsiyet  
eşit liğ ine yönelik daha fazla adım 
atılmasını sağ layabilir. Toplumsal cinsiyet  
eşit liğ inin Avrupa  Birliği'ndeki bütçelerin 
ve kaynakların önde gelen hedeflerinden 
biri olmasını sağ layacakt ır. 

 
Bu nedenle, insan ve kadın haklarını ciddiye 
alan ve bütçeleri etkin bir şekilde 
kullanmak isteyen herkesin, toplumsal 
cinsiyet merceklerini kullanması ve bunu 
bütçelemede düzenli bir uygulama olarak 
benimsemesi gerekir. 

 

 
 

Artık bu kapsamlı yaklaş ımı uygulamanın uygulanmasıyla,  

Avrupa Birliğ i'nin mali mekanizmaları içinde ve daha iyi bir 

gelecek için modernleş menin ve kadınlarla erkeklerin eş itliğ i 

ve 

 



Toplumsal Cinsiyete Duyarlı 
Bütçeleme Analizi: Adım 
Adım Rehber 

 
Giriş  

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, kamu 
kaynaklarının toplumsal cinsiyet eş it liğ inin ve 
kadın haklarının geliş t ir ilmesine en etkili katkıda 
bulunacak şekilde toplanmasını ve harcanmasını 
sağlamayı amaçlar. Bu nedenle, polit ika oluş turma 
ve bütçeleme çalışmalarının kanıt  temelli olması 
çok önemlidir. 

 
Bu kanıtın oluşturulmasına "Toplumsal Cinsiyete 
Duyarlı Bütçeleme Analizi" (TCDBA) denir. 

 
Bazen başka bir terminoloji, örneğ in "toplumsal 
cinsiyet etki analizi" terimi de kullanılabilir; bu 
terimlerin tümü, bütçe veya finansal karar vermenin 
bilgiye dayalı olmasını sağ layacak sağlam kanıt  
temelleri oluşturmak üzere aynı analiz yapma 
sürecine işaret etmektedir. TCDBA bu nedenle 
toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulamasını 
anlamlı hale gelmesinde önemli bir unsurdur. 
Mevcut toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri veya 
bütçelerin ve politikaların etkileri gibi konularda 
kanıt toplamaya yardım eder. 

 
Bu kanıtlar toplandıktan sonra, toplumsal cinsiyet 
eşit liğ ini ve kadın haklarını teş vik etmek  için 
bütçeleme ve politikalarda doğru kararlar alınabilir . 
Bu bütünlüklü bir süreçtir ve tüm bütçeleme süreci 
boyunca gerçekleştirilmelidir.  Bu, TCDBA'nın 
analiz, karar verme, uygulama ve sonuçların 
gözden geçirilmesi arasındaki yakın bağ lant ıyı 
dikkate aldığ ı ve daha sonra bir sonraki bütçe 
döngüsüne girilebileceği anlamına gelir .  

 
TCDBA'nın zorunlu olması ve anlamlı bir ş ekilde 
yürütülmesinin sağlanması, toplumsal cinsiyete 
duyarlı bütçelemenin planlama ve bütçeleme 
süreçlerine sistematik entegrasyonunun esasını 
oluşturur. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 

yasalar veya hükümet kararları ile zorunlu hale 
getirildiğinde bile; bu, iyi uygulanacağ ı anlamına 
gelmez. Bu nedenle, TCDBA düzenli olarak 
yapılmalıdır. 

Ayrıca, sadece toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 
için değil, aynı zamanda TCDBA için de, toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda özel bir 
gösterge içeren BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
(SKA'lar ) benzeri uluslararası standart lar olduğ unu 
akılda tutulmalıdır. 

 Ayrıca, Kamu Harcamaları ve Finansal Hesap 
Verebilirlik (KHFHV) adı verilen ve aynı zamanda 
"Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kamu Mali Yönetimini"  
değerlendirmek için bir çerçeve içeren bütçe 
sistemlerini değerlendirme metodolojisinde 
özetlenen bütçeleme ile ilgili uluslararası standartlar 
da önemlidir. 
 
TCDBA için savunuculuk çalışmalarında gerek 
SKA'lara gerekse KHVFV çerçevesine atıfta 
bulunulabilir. Bunlar, birçok hükümetten büyük ilgi 
görmeleri nedeniyle, ulusal yasal gerekliliklerin 
yanı sıra sivil toplum için yararlı bir referans 
noktası olabilirler. 

 
Genel olarak, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 
sadece iyi bir TCDBA'yı değ il, aynı zamanda 
toplumsal cinsiyet eşit liğ i ve kadın hakları na dair 
taahhütlerin sürece tamamen entegre edilmesini 
sağlamak için genel bütçeleme ve planlama 
süreçlerinin değişmesini de içerir.  Burada sivil 
toplumun hükümetleri yakından izlemedeki önemli rolünü 
görürüz; hükümetler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın 
hakları taahhütlerini yerine getirmek için hızlı bir şekilde 
çalışmanın kilit bir unsuru olarak, açık bir TCDBA'ya dayalı 
ve nitelikli bir toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 
uygulamasından sorumlu tutulmalıdır. 

 
Süreç aynı zamanda kadınların ve erkeklerin 
çıkarlarının ve önceliklerinin çeş it lilik lerine kat ılımını 
ve temsilini de içermelidir. Bu nedenle, bütçe ve 
politikalarla ilgili karar alma süreçlerinde toplumsal 
cinsiyet eşitliğ ine yönelik katılımcı süreçlerin 
savunulması, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 
bağlamında sivil toplum grupları için de önemli bir 
görevdir . 

 



Süreç nedir ve sivil toplum nasıl 
dahil olabilir? 

 
 
 
 

 
 

Anlamlı bir TCDBA'nın bütçe sürecine entegre edilmesinin çeş it li yolları vardır. Bununla 
birlikte, ilk adım olarak, sorumlu kamu idaresine (bu bakanlıkların, yerel yönetimlerin ilgili 
departmanları vb. olabilir) ne yapmaları gerektiğ i konusunda net rehberlik ve yönlendirme 
sağlanması esastır. 

 
Genellikle Maliye Bakanlığ ı -veya Bütçe Dairesi- bütçe sürecinin hazırlanması için kılavuzlar 
yayınlar ve bunlar daha sonra kamu bütçesinin belirli bölümlerini hazırlamaktan sorumlu tüm 
bakanlıklara ve diğ er kurumlara gönderilir. Bu kılavuzlara genellik le "Bütçe Uygulama 
Genelgesi" denir. Bunlar hizmete özel belgeler olsa da, genellikle bakanlığın web sitesinde 
yayınlanır. TCDBA'nın bu yönergelere zorunlu olarak dahil edilmesinin hayati önem taşıdığını 
anlaşılmalıdır, çünkü bu bütçe dönemi boyunca toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin 
uygulanmasını sağlamaya yardımcı olur. 

 
Bu ayrıntının bilinmesi, sivil toplumun TCDBA'nın eksik olup olmadığ ını, yapılan TCDBA'nın 
niteliğinin net  yönergeler sağ lanmadığ ı için iyi olup olmadığ ını veya TCDBA için kılavuzların 
bütçe süreci çerçevesinde yayınlanıp yayınlanmadığ ını ve içeriklerinin ne olduğ unu kontrol 
etme fırsatı sunar. 

 
Elde sadece iyi TCDBA'nın olması değil, aynı zamanda bütçede görünürlüğünün 
sağlanması da önemlidir. Kilit soru, hükümetin bütçe teklifinde, bütçenin toplumsal cinsiyet 
eşit liğ i ve kadın haklarının sağ lanmasına nasıl katkıda bulunduğ una dair açık bir beyanda 
bulunup bulunmadığıdır.   

 
Bu beyan, TCDBA'nın temel sonuçlarını (örneğin , temel eksiklikleri ve toplumsal cinsiyet 
eşitsizlik lerini vurgulayarak ) içerebilir ve içermelidir. Ayrıca hükümet bütçesinin ve 
politikalarının eş itsizlikleri azaltmayı ve kadın haklarını teş vik etmeyi nasıl amaçladığ ı 
konusunda bilgi vermelidir. 

 
İnceleme için Parlamentoya veya yerel düzeyde seçilmiş  organlara sunulan bütçe 
belgelerindeki bu tür bilgi veya açıklamalar, ana bütçe belgesine veya ayrı bir belgeye eklenmiş  
olarak farklı biçimlerde sunulabilir, ancak bunun genellikle "Toplumsal Cinsiyete Duyarlı 
Bütçe Beyanı" olarak adlandırıldığ ını bilmek faydalı olacaktır. 

 
 



 
 
 

 

Savunuculuk uyarısı 
Bu noktada hangi somut savunuculuk adımı atılabilir? 

Bütçe kılavuzlarının TCDBA ile ilgili talimat lar içerip içermediğ ini veya toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçelemenin genel olarak sürece nasıl entegre edileceğ ini kontrol 
edin. 

 
Bütçe talimatlarının verilmesinden sorumlu aktörleri (örneğ in, bütçe dairesi/  
departmanı baş kanı) belirleyin. 

 
Bu konuda daha fazla bilgi edinmek ve / veya TCDB ve özellikle TCDBA hakkında açık 
bir yönlendirme yapılmasını sağ lamak için bir toplant ı ayarlayın. 

 
Süreci izleyin; bütçe teklifinin iyileştirilip iyileş tirilmediğini kontrol edin ve durumun 
takibini yapın. 

 
 
 
 
 

Uzman tavsiyesi 

Bütçede toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçelemeye dair kamuya açık ve yüksek 
nitelikli bilgilerin yer almasını savunurken, 
şunları yapmak önemlidir:  

Bütçe belgelerine TCDB ve TCDBA hakkında ne kadar bilgi 
eklendiğini kontrol edin.  

 
TCDBA'da neyin iyi ve neyin eksik olduğunu gözden geçirin 
ve paydaşlarla görüşmek istediğiniz temel sorunları sıralayın.  

 
Bir paydaşa ulaş acaksanız kime hitap etmek istediğ inize 
(örneğin, Bütçe dairesi baş kanı veya Bakana)  st ratejik olarak 
karar verin. 

 
Toplantı /  diğ er faaliyetler için zamanlamayı iyi yapın 
(örneğin, genellikle bütçe görüş meleri sırasında bütçe 
sunumun yapıldığ ı zaman, mesela bakanın bütçeyi 
Parlamentoya sunması veya bütçenin Parlamentoda 
oylanması aş amasında medyanın ilgisini çekmek kolaylaşır). 

 
Sorunları genel olarak nasıl çerçeveleyeceğ inize karar verin 
ve halkın dikkatini çekecek mesajlar hazırlayın. Toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçeleme ve TCDBA'yı, Toplumsal Cinsiyet 
Eşit liğ i ve Kadın Haklarını teş vik etmek için öncelikli 
harcamalar konusundaki temel taleplerinizle 
ilişkilendirebilirsiniz.  



Başarılı bir Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe 
Analizinin içermesi gereken adımlar şunlardır: 

1. Adım: Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini, sorunlarını ve bu konudaki eksikleri belirleyin. 

 
2. Adım: Hükümet politikalarının, programlarının, reform projelerinin, faaliyetlerinin ve 
bütçelerinin toplumsal cinsiyet analizini yapın. 

 
3. Adım: "Doğru eylemi seçin": Toplumsal cinsiyet eş itliğ i hedeflerine ulaşmak için yapılacak faaliyetleri 
tanımlayın. 

 
4. Adım: Toplumsal cinsiyet eşit liğ i hedeflerine ulaş ılması amacıyla gerekli faaliyet ler/  
reformlar için yeterli kaynak ayırın ve uygulama için yeterli para sağlayın. 

 
5. Adım: Toplumsal cinsiyete duyarlı polit ika ve bütçe uygulamalarını gerçekleş t irin.  

6. Adım: Çalışmayı sürekli gözden geçirin ve geliş t irin. İ zleme ve  değerlendirme  

 
 

 
 

Bu adımların her birinde, ilgili kurumların baş latması gereken 
birkaç farklı eylem vardır. Kapsamlı bir süreç olarak, sivil 
toplumun bu farklı adım ve süreçler hakkında daha fazla 
bilgilendirilmesi önemlidir; bu sayede savunuculuk planlarınızı daha 

geniş bilgiye dayandırabilir veya sürecin hangi bölümlerinde sivil 

toplumun uzmanlık ve katılımından en çok yarar görülebileceği 
anlaşılır. 

 
Aşağ ıda, bu adımları ayrınt ılı olara k özetliyor ve örgütlerinize 
en iyi nasıl ilerleyecekleri konusunda bazı tavsiyelerde 
bulunuyoruz. 



1. Adım: Toplumsal cinsiyet 
eşitsizliklerini, sorunlarını 
ve eksikliklerini belirleyin. 

 
 

Bir TCDBA içindeki ilk adım, kadınlar ve 
erkekler arasındaki eşitlik veya eş itsizlik ile 
ilgili mevcut durumun zorunlu bir analizini 
yapmaktır. Bu, hangi eşitsizlik lerin kaldığ ını 
ve ele alınması gerekt iğ ini en iyi ş ekilde 
tanımlamak için kesiş imsel bir yaklaş ım 
kullanılarak yapılmalıdır. Bir ülke ve/veya 
bölgedeki toplumsal cinsiyet eşit liğ i 
durumunun tam olarak anlaş ılması için bu tür 
analizlerin düzenli olarak ve çeşit li alanlarda 
yapılması önemli olsa da, TCDBA için bu adım, 
belirli bir bütçe kaleminin, programın veya 
politika alanının ele aldığ ı çok özel bir 
alandaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini 
tanımlamayı ifade eder. Örneğ in, emek 
piyasası programları söz konusu olduğ unda 
ücretli ve ücretsiz çalışan kadınların durumu; 
toplu taş ıma programı anal iz edildiğinde 
hareketlilikte ve farklı ulaş ım araçlarının 
kullanımında toplumsal cinsiyet meseleleri. 

 
İlgili kurumların mevcut  durum hakkında 
mümkün olduğunca fazla bilgi toplamaları ve 
bu veriler içindeki toplumsal cinsiyet 
boyutunu analiz etmeleri istenmelidir. Bu 
veriler, mevcut durumun en doğru resminin 
çekilmesi için toplumsal cinsiyete göre 
ayrışt ırılmalıdır; bu adım olmadan yeterli 
toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 
önlemleri alınamaz. 

 
TCDBA yapan kurumlar için bu süreçte 
sorulması gereken sorulardan bazıları 
şunlardır:  

 
Bu alanda kadınlar ve erkekler için 
mevcut durum nedir? 

 
Bu sektörde kaç kadın ve erkek 
doğrudan etkileniyor veya bu alandaki 
politikalardan veya programdan 
(reform) etkilenecek? 

Veri toplama süreci, söz konusu sektörün/ 
alanın toplumsal cinsiyet eş itliğ i hedefleri 
veya talepleri ile tutarlı olarak 
şekillenmelidir . Bu nedenle kurumların bu 
hedeflerin ne olduğunu ve bunlara nasıl 
ulaş ılabileceğ ini  ana hatlarıyla 
belirtmeleri gerekir.  

 
Toplanan verilerin karş ılaş t ırılması ve 
mevcut durumun analizi, mevcut durumun 
toplumsal cinsiyet eşit liğ i hedefleriyle 
uyumlu olup olmadığ ını göstermelidir. 
Eğer değ ilse, buna neden olan baş lıca 
engeller veya eksiklikler nelerdir ve nasıl 
ortaya çıkıyorlar? Sonuçta, bu ön analiz 
kalan engellerin ne olduğunu ve mevcut 
durumun diğer alanları da etkileyip 
etkilemediğini belirlemelidir .   

 
 
 

 



Bu analiz sayesinde, hem doğrudan hem de dolaylı olarak toplumsal cinsiyet eş itliğ ini 
ölçecek göstergeler geliştirilmelidir . Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin statükosunu koruyan 
sorunların nedenleri somut olarak tanımlanmalı ve önerilen sonraki adımlar bu ilk analizin 
sonuçlarından yararlanılarak şekillendirilmelidir. 

 
Çoğu durumda, bu ilk adım, toplumsal cinsiyet  eş itsizlikleri hakkındaki mevcut  raporları ve 
bilgileri gözden geçirerek gerçekleşt irilebilir. Genellik le sorun ların ne olduğ u hakkında 
aslında yeterli bir bilgi bulunur; farklı aktörler, örneğ in kadın sivil toplum grupları veya aynı 
zamanda alanda çalışan kamu görevlileri de toplumsal cinsiyet farkları hakkında iyi bir bilgiye 
sahiptir. Durumun tam bir resmini elde etmek için tüm bilgi kaynaklarına bakmak önemlidir. 
Toplanan bu bilgiler, diğer tüm bütçeleri ve polit ika çalış malarını ş ekillendirmek için 
kullanılmalıdır. 

 
 
 
 

 

 

Savunuculuk uyarısı 
 

 

 
Analizinizi hükümetinkiyle karş ılaş tırın - sorunun resmi analizinde eksik olabilecek 
ş eyler neler olabilir? 

 
Hükümet yetkilileri tarafından ele alınması gereken temel sorunları ve cinsiyet 
eş itsizliklerini tanımlayın. 

 
Hükümet politikalarının, programlarının ve bütçelerinin bunları yeterince ele alıp 
almadığ ını kontrol etmek konusunda temel oluş turması için ulaş ılması gereken 
toplumsal cinsiyet eş itliğ i hedeflerini belirleyin. 



2. Adım: Hükümet 
politikalarının, programlarının, 
reform projelerinin, 
faaliyetlerinin ve bütçelerinin 
toplumsal cinsiyet bakış 
açısından analizini yapın.

 
Bu adım, herhangi bir toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçeleme analizinin 
(TCDBA) özüdür. 

 
Hükümet etkinlerinin ve bütçelerinin 
toplumsal cinsiyet analizini yapmanın farklı 
yöntemleri bulunur. Genellikle "ex ante" 
veya "ex post" toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçe analizi veya toplumsal cinsiyet etki 
analizi terimleri kullanılır. Bu teknik veya 
hukuki terimlerin akıl karış ıklığ ına neden 
olmaması önemlidir. "Ex post", politikaların 
ve bütçelerin uygulandıktan sonra, örneğ in 
hizmet uygulaması ve yararlanıcıları 
hakkındaki verilere ulaş ıldığ ında, 
etkilerinin analizini ifade eder. "Ex ante", 
planlanan politikaların ve gelecekteki 
bütçenin sonuç ve etkilerinin tahmin 
edilmesini ifade eder. 

 
"Ex post" çalışma yapmak genellikle daha 
kolaydır, çünkü daha fazla veri vardır ve 
politikalar halihazırda uygulanmışt ır. Bununla 
birlikte, bir "ex ante" analiz süreci, gelecekteki 
davranış ve etkilerin simülasyonunu yaparken 
geçmiş v erileri ve modelleri de kullanabilir.  
Bütçe programları zaman içinde aynı kalırsa, 
analizlerde çok fazla fark olmayacaktır, ancak 
büyük reform projeleri olduğunda bu 
alışt ırma daha yararlı hale gelecekt ir.  

 
Toplumsal cinsiyet bakış açısının kullanıldığ ı 
analizler; hizmetler, yatırımlar veya bireylere 
(örneğin sosyal t ransferler) ya da sektör veya 
bütçe programı içindeki kurumlara (örneğin 
işletme sübvansiyonları) ödenen paralar gibi 
kamu faaliyetlerinin analizini yapmayı içerir. 

 
Sivil toplum açısından amaç, analitik 
tekniklerin ayrınt ılarında kaybolmak değ il, 
genel olarak ne yapılması gerekt iğ ini ve hangi 
noktalarda aktif olmanız gerekt iğ ini daha iyi 
anlamak için sonuçların nasıl sunulması 
gerektiğini anlamakt ır ; örneğin, eksik veya 
düşük nitelikli analiz lerin değiş t irilmesini 
savunmak, veya kendi hedeflerinizi savunmak 
için mevcut cinsiyet analizini nasıl 
kullanacağ ınızı anlatmak.  



 
 
 

 
 

Bu tür analizlerde sorulması gereken temel sorular ş unlardır: 
 

Kaç kadın ve erkek politikalardan, programlardan, reform projesinden, faaliyetlerden 
etkileniyor?  (Kesişimsel analiz merceğ i kullanarak değ erlendirin.)  

 
Farklı kadın ve erkek grupları için hizmet lerin ve kamu altyapısının eriş ilebilirliğ i nasıl? 
Hizmetlere veya altyapıya erişimde toplumsal cinsiyet le ilgili engeller var mı?  

 
İst ihdam, gelir, hareket lil ik, sağ lık, ş iddetten arındırılmış  yaş am vb. konularındaki 
uygulamaların (farklı gruplardan) kadınlar ve erkekler üzerindeki etkileri nelerdir? 

 
Belirli hizmet veya yatırımlar; ücretsiz emeğin, özellikle de ücretsiz bakım iş inin kadınların 
üzerinde oluşturduğ u zaman yükünü nasıl etkiliyor?  

 
TCDBA'nın 1. adımında toplumsal cinsiyetler arası eş itsizlikleri ve farkları ele alan faaliyetler belirlendi mi? 

 
Eşitsizliklerin ve fa rkların azaltılması ile kadınların özel iht iyaçlarının karş ılanması 
açısından gözle görülür bir etki söz konusu mu? Belirli bütçe programları ve faaliyetleri için 
ayrılan bütçe yeterli mi? 

 
Belirli programlarda ve faaliyetlerde harcanan bütçe tam olarak nedir? 

 
Farklı gruplardan gelen kadınlar ve erkekler bütçe tahsislerinden nasıl yararlanıyor? 

 
Savunuculuk uyarısı 
Kadınların oluş turduğu sivil toplumunun bu analiz 
bağlamında farklı rolleri bulunur (ayrıca 3. adımdan 
sonraki tavsiyelere bakınız): 

Hükümet tarafından yapılan TCDBA'nın kalitesini ve bütçe belgelerinde kamuya 
açıklanıp açıklanmadığ ını kontrol edin. TCDBA'daki eksiklikleri ve boş lukları 
belirleyebilirsiniz. 

 
İyileş t irmeler için temel talepleri oluş turun (örneğ in, bir Toplumsal Cinsiyet 
Bütçe Beyanı'nın savunulması, daha iyi analiz ve verilerin talep edilmesi veya 
bağ ımsız araş t ırma kuruluş larının sürece dahil olmasının önerilmesi)  

 
Konulara bağlı olarak, ya talepler için halkın dikkat ini çekmeye çalış ın ya da 
doğrudan savunuculuk toplant ılarınd a hükümet yetkililerine hitap etmeye 
odaklanın. 



3. Adım: Doğru eylemi seçin. 
Toplumsal cinsiyet eşitliğ i hedeflerine ulaşmak için yapılacak 
faaliyetleri tanımlayın. 
Analiz sonuçlarına dayanarak, hükümet in durumu nasıl iyileş t ireceğ ini tanımlaması ve 
boşlukları, toplumsal cinsiyet  eş itsizliklerini azaltmak, kadınların iht iyaçlarını karş ılamak 
ve toplumsal cinsiyet eşit liğ i hedeflerine ulaş mak için çalış ması gerekmektedir. Bu, 
durumu değiş t irmek için hangi eylemlerin veya sonraki adımları n gerekli olduğunu 
değerlendirmeyi içerir.  

 
Bu tür değerlendirmeleri tasarlarken kullanılabilecek bazı yol gösterici sorular ş unlardır:  

 
Toplumsal cinsiyet eşit liğ i hedefleri nelerdir? 
Mevcut çabalar veya faaliyetler toplumsal cinsiyet eşit liğ ine ulaş ma nın en etkili 
yöntemleri mi? 
Toplumsal cinsiyet eşit liğ i hedeflerine ulaş mak için mevcut  çabalara ek olarak hangi 
faaliyetlere ihtiyaç vardır? 
Hangi faaliyetlerin değiş tirilmesi gerekiyor ve hangi ek bütçe programlarına ihtiyaç var ? 

 

Savunuculuk uyarısı 
Sivil toplum, hükümet politikalarında, faaliyetlerinde ve bütçe uygulamalarında 
toplumsal cinsiyet eşit liğ inin sağ lanması için çok önemlidir. Bununla birlikte, çok 
çeşit li polit ikalar göz önüne alındığ ında, odağ ınızı seçmek ve tüm adımlar boyunca 
yakından takip etmek önemlidir. Bir örgüt veya savunucu olarak, değerlendirmenizi 
gelişt irmek ve savunuculuk eylemlerinizi planlamak için aş ağ ıdaki ipuçlarından 
yararlanabilirsiniz: 

 
Bütçe bu eşitsizlik leri ve öncelikleri yeterli bir ş ekilde ele alıyor mu? Değ ilse , 
bütçeler ve faaliyetler (hizmetler, yatırımlar, transferler) açısından neyin gerekli 
olduğunu tanımlayabilirsiniz.  

 
Bütçeyle ilgili bu konular etrafında bir savunuculuk planı oluş turun. 

 
Tanımladığ ınız temel sorunları ve cinsiyet  eş itsizliklerini vurgulayın; ve bunların 
bütçede nasıl ele alınabileceğ ini/ ele alınması gerekt iğ ini ana hat larıyla belirt in. 

 
Öncelikleriniz için kaynakları harekete geçirmek üzere hangi alanlardaki 
harcamalarda kesintiye gideceğinizi belirleyebilirsiniz (örneğ in, ordu, hü kümetin 
halkla ilişkiler bütçesi, büyük iş letmelere sübvansiyonlar, iş  dünyasına veya varlıklı 
bireylere vergi indirimleri vb.). 

 
Zamanlama her şeydir! Bu konuları kamuoyu na en iyi şekilde tanıtmak için 
Parlamentodaki bütçe görüşmeleri sırasında en fazla faaliyet yapmayı düşünün 
(örneğin, medya, sosyal medya, eylem).  

 
Her zaman olduğu gibi, etkili olmak için somut  olmaya iht iyaç vardır: Çok fazla boşluk 
alanı olsa bile, sizin için en yüksek önceliğe sahip temel toplumsal cinsiyet  eş it liğ i 
hedeflerine odaklanmanız özellikle tavsiye edilir. 



4. Adım: Toplumsal cinsiyet 
eşitliği hedeflerine ulaşmayı 
amaçlayan faaliyetler / 
reformlar için yeterli kaynak 
ayırın ve uygulama için yeterli 
paranın bulunmasını sağlayın.  

 
 
 

4. Adım, önceki adımda yer alan "doğ ru eylemleri seçmek" ile yakından ilgilidir. Bununla 
birlikte, hükümetin veya maliye kurumunun toplumsal cinsiyet eşit liğ i hedeflerine ulaş mak 
için yapması gereken faaliyet leri tanımlamak yeterli değ ildir. Genellikle sorun finansmanın 
yetersiz olmasıdır. Bu nedenle, hükümetin, tanımlanmış  cinsiyet  eş it liğ i hedeflerine ulaş mak 
için belirlenen her türlü faaliyet için ne kadar paraya ihtiyaç duyulduğunu analiz etmesi de 
aynı derecede önemlidir. 

 
Tanımlanmış  toplumsal cinsiyet eşit liğ i hedeflerinize ulaş mak amacıyla gereken faaliyet lerin 
uygulanması için ne kadar finansal kaynağ a iht iyaç duyulacağ ını tanımlamak üzere kullanılan 
yönteme "maliyetlendirme" denir. Esas olarak, bu, politikaları ve faaliyetleri etkili bir şekilde 
uygulamak için ne kadar bütçeye ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesidir. 

 

Eksiklere, maliyetlendirmeye ve toplumsal cinsiyet eşit liğ i 
hedeflerine göre ortaya çıkan kilit  soru ş udur: 

Bütçe yeterli mi? Değilse, hem kısa hem de uzun vadede belirli faaliyet ler iç in gerçekçi 
olarak hangi bütçenin gerekli olduğunu tanımlayabilirsiniz (veya hükümet in bunu 
yapması için savunuculuk yapabilirsiniz). 

 

 
 

 



5. Adım: Toplumsal cinsiyete 
duyarlı politika ve bütçe 
uygulaması yapın. 

 

Şimdiye kadar özetlenen adımlar, bütçe 
hazırlıkları sürecinin bir parçası olarak ne 
yapılması gerekt iğ ine odaklansa da 
(Hatırlatma: Bu, Hükümetin, müzakere ve 

kabul için Parlamentoya sunulacak bir sonraki 
bütçeyi hazırladığ ı zamandır) 
- Bu, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin 
yapılması için yeterli değildir. Bütçe yılı 
boyunca bütçelerin ve politikaların 
uygulanmasına odaklanmak da aynı 
derecede önemlidir. 

 

Bu iki boyutu içerebilir: 

Bütçede (ve ilgili politika belgelerinde) 
tanımlanan faaliyetlerin ve reformların 
gerçekten toplumsal cinsiyete duyarlı 
olmasını, ana hatlarıyla belirtilen 
toplumsal cinsiyet eşit liğ i hedeflerini 
karş ılamasını ve toplumsal cinsiyet  
farklarını etkin şekilde kapatmasını 

sağlamak için dikkat  sarf edilmesi.  

 

Bütçenin bütçe belgesinde planlandığ ı 
üzere uygulanmasının sağ lanması 
(örneğin, bütçenin tamamının 
planlandığ ı gibi toplumsal cinsiyet 
eşit liğ i için öncelikli konulara 
harcandığ ından emin olunması).  

Uygulama aşamasında, faaliyetlerin ve ilgili 
bütçelerin toplumsal cinsiyet eşitliğ i 
üzerindeki etkilerinin neler olacağına 
kesin bir şekilde odaklanmak önemlidir. Odak 
noktası, uygulamanın hedeflenen tüm 
gruplara ulaşacak ve toplumsal cinsiyet 
eşit liğ i hedefler ine ulaşacak ş ekilde somut 
olarak nasıl tasarlanacağ ı olmalı; bütçe 
faaliyetlerinin uygulanmasından sorumlu 
tüm aktörler çalışmalarında toplumsal 
cinsiyet eşit liğ i bakış  açılarına yer 
vermelidir. 

 

Savunuculuk uyarısı 
Sivil toplum, toplumsal cinsiyet eş itliğ inin hükümet politikası, faaliyetleri ve bütçe uygulaması yoluyla 
sürdürülmesini sağ lamada çok önemlidir, ancak geniş  politika yelpazesi göz önüne alındığ ında, tüm 
adımlar boyunca nereye odaklanılacağ ını ve yakından takip edileceğ ini seçmek önemlidir. 

 
Faaliyetlerin ve reformların toplumsal cinsiyete duyarlı bir ş ekilde 
uygulanmasının bütçede ve ilgili politika belgelerinde açıkça 
tanımlanmasını sağ layabilir ve TCDBA'yı bir hesap verebilirlik 
mekanizması olarak kullanabilirsiniz. 



6. Adım: Toplumsal Cinsiyete 
Duyarlı İzleme, Değerlendirme 
ve Denetim. Sürekli gözden 
geçirme ve iyileştirmelerin 
yapılması 

 

Bütçeleme süreci döngüsünün son 
aşaması, bütçe yılı sona erdikten 
sonra izleme, değerlendirme ve 
denetimdir. Bu son adım, bütçe ve 
politika uygulamasının sonuçları, 
neticeleri ve etkilerinin takip edilmesini 
sağlamak için çok önemlidir. Bu 
aşamada, bakanlı kların ve kurumların 
içerde kendileri tarafından ve dış arda 
ise genellikle bağ ımsız denet im 
kuruluşları tarafından yürütülen farklı 
düzeylerde faaliyetler söz konusudur. 
Hem iç hem de dış denet im, izleme ve 
değerlendirme süreçlerinin ve 
yöntemlerinin toplumsal cinsiyet 
eşit liğ ine sıkı sıkıya odaklanmasını 
sağlamak önemlidir.  

 
Temel olarak şunları içerir: 

Toplumsal cinsiyet eşit liğ i 
çıktılarının ve uygulamanın 
toplumsal cinsiyet eşit liğ ine 
etkilerinin analiz edilmesi: 

Toplumsal cinsiyet eşit liğ i hedeflerin in 
karş ılanıp karş ılanmadığ ının sorgulanması. 
Faaliyetler bizi eşitsizliklerin azalt ılması, aradaki 
farkların kapatılması ve kadınların öncelikli 
ihtiyaçlarının karş ılanması açısından toplumsal 
cinsiyet eşit liğ i hedeflerine yaklaş t ırdı mı? 

 
Reformun amaçlanan etkisi gerçekleşmediyse 
veya olumsuz yan etkileri olduysa, bunların ne 
olduğu ve neden meydana geldikleri analiz 
edilmelidir. 

 
Toplumsal cinsiyete duyarlı izleme, değ erlendirme 
ve denetleme sonuçlarından yola çıkarak, toplumsal 
cinsiyet eşit liğ i hede flerine daha iyi ulaşmak için 
hükümet faaliyetlerinin, bütçe tahsislerinin ve 
uygulamanın nasıl iyileş t irileceğ i konusunda 
öneriler gelişt irilmelidir .  

 
Bu öneriler yeni planlama ve bütçeleme 
döngüsünde bir girdi olarak kullanılmalıdır. Başka 
bir deyişle, süreç en baş tan yeniden baş layabilir; 
bu da bir sonraki adımın, hükümet faaliyetlerinin 
etkilerinin bir sonucu olarak cinsiyet eşitliğ i ile 
ilgili durumun nasıl değ iş tiğ inin (veya 
değiş mediğ inin) bir analizi nin yapılması anlamına 
gelir (Bkz. 1. Adım). 

 

Savunuculuk uyarısı 
Sivil toplum, toplumsal cinsiyet eşitliğ i önceliklerine dayanarak dış izleme faaliyetleri oluş turabilir:  

 
Bu, örneğin, belirli bir alandaki hükümet harcamalarının ve faaliyet lerinin izlenmesin i 
içerebilir ve cinsiyet eşit liğ i hedeflerine ne kadar ulaş ıldığ ına dair kısa bir izleme raporu 
hazırlayabilir. Ayrıca, toplumsal cinsiyete ne kadar duyarlı olduklarına dair hükümet raporları 
incelenebilir.  

 
İzleme faaliyet lerinizin sonuçları, bir sonraki  bütçe döngüsü için bir savunuculuk teması 
oluşturmak için kullanılabilir; örneğ in bütçe hazırlıkları ve gelecekteki bütçenin 
Parlamento'daki müzakerelerinin yapılacağ ı dönemlerde müdahaleler planlanabilir. 



Değişimi Savunmak: 
Kadınların Sivil Toplum 
Deneyimleri 

 
 
 

En büyük öncelik, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin siyasi 

karar vericiler tarafından onaylanması ve uygulanması olmalıdır, 

çünkü bu yukarıdan aş ağ ıya bir ilkedir; siyasi düzeydekiler buna 

bağlı kalmadığ ında, gerekli siyasi irade elinizde olmayacağ ı için 

bu çalışmaya başlayamazsınız.  

- Michaela Schatz, Viyana Şehri Mali İşler Dairesi  
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Bölümü Başkanı 

 
Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemesinin yerel, bölgesel ve ulusal bütçeler içinde 
uygulanmasını savunmak farklı stratejiler gerektirir. Bunun nedeni, ülkeler ve finansal 
organları içindeki ve arasındaki farklı yapılar; üye devletlerdeki finansal ve/veya siyasi yapılar 
arasındaki farklılıklar veya bölgenizdeki toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin mevcut/ 
önerilen statüsüdür. Bu nedenle örgütler, kendi alanlarında toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçelemeyi gelişt irmek için farklı savunuculuk st ratejileri ve kampanyaları benimsemek 
zorunda kalmışt ır.  

 
Bu araçta, İskoçya, Portekiz ve İ sveç'ten kadın sivil toplum örgüt leri, toplumsal cinsiyete 
duyarlı bütçelemeyi nasıl savundukları ve savunmaya devam ettikleri konularındaki 
deneyimlerini ve tavsiyelerini paylaşmaktadır.  

 
 

 
 
 
 
 



. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engender, İskoçya'dan bir feminist  örgütüdür. Kadınların ve erkeklerin hayat ta eş it  
fırsat lara, kaynaklara ve güce eş it  eriş ime ve zarar görmeye karş ı eş it  derecede güvenceye 
sahip olduğu bir İ skoçya vizyonumuz var. İ skoçya ve Avrupa'da kadınların gücün ü ve 
etkisini artırmak ve cinsiyetçiliğ in kadınlar, erkekler ve toplum üzerindeki etkisini görünür 
kılmak için cinsiyetçilik karş ıt ı bir gündem üzerinde çalış an üye tabanlı bir örgütüz. 

 

1999'da Britanya Parlamentosu’nun bazı yetkileri 
İskoç ya Parlamentosu’na devretmesinden bu 
yana, İskoçya, öncelikle Eş it lik ve Bütçe Danış ma 
Grubu ve şimdiki adı Eş it lik ve Daha Adil İ skoçya 
Beyanı (EBFS) olan Eş it likçi Bütçe Beyanı ile 
toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yolunda bazı 
ilerlemeler kaydetmişt i r. 

 
Bütçe Taslağ ı'na paralel olarak yayınlanan EBFS’de, 
Bakanlar Kurulu'nun önerdiği harcama planlarını 
eşit lik ve sosyoekonomik eş itsizlik üzerindeki 
etkileri açısından değ erlendirilmektedir . Şu anda 
İngiltere'de türünün tek örneğ i olan bir süreçt ir.  

 
Bununla birlikte, şu anda, EBFS, daha önce alınmış  
olan harcama kararlarını açıklayan, toplumsal 
cinsiyet ve eşit lik kaynaklı harcamaların bir 
listesidir. Bütçe sürecinin üzerinde sınırlı bir etkisi 
vardır. 

 
EBFS, İskoç Taslak Bütçesinin geliş imini ön emli 
ölçüde şekillendirmek ve İ skoç Parlamentosu 
üyeleri ve parlamento komiteleri tarafından bütçe 
incelemelerinde daha etkili bir şekilde kullanılmak 
için daha net bir amaca ve daha iyi bir 
zamanlamaya ihtiyaç duymaktadır. 

İskoç Kadın Bütçe Grubu, 1999'd an 
2000'ekadar olan dönemde İskoç 
Parlamentosu ile neredeyse aynı zamanda 
kurulmuştur. Ortaya çıkt ığ ı feminist  
politika örgütüne ithafen başlangıçta 
'Engender Kadınlar Bütçe Grubu’ olarak 
adlandırılan grup, aktif toplumsal cinsiyet 
savunucusu olan kadın aktivistleri, 
akademisyenleri ve uygulayıcıları bir araya 
getirmişt ir.  

 
İskoç Kadınlar Bütçe Grubu, toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçe analizini savunmak 
için birbiriyle sıkı bağ ları olan kiş ilerden 
oluşan küçük bir çevrenin yanı sıra İ skoç 
Parlamentosu’na yetki devri sonrası yeni 
kurumların ve süreçlerin geliş t irilmesi 
fırsatını kullanmıştır. 

 
Angela O'Hagan'ın İ skoçya'daki toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçe analizi konusundaki 
önemli çalışmasında belirt t iğ i gibi, 
parlamenterleri, İskoç Hükümet i 
yetkililerini ve maliye bakanlarını 
bilgilendirmek ve ikna etmek için sürekli bir 
savunuculuk programına başlan mıştır. 

 

 

harcandığ ından ve eş itliğ i aktif olarak teş vik 
ettiğ inden emin olmakla ilgilidir" 

 



Grup, Finans alanında çalış an üst  düzey 
hükümet yetkilileriyle toplumsal cinsiyete 
duyarlı bütçeleme yaklaş ımları üzerine 
seminerler gelişt irerek, belirli polit ik a 
alanlarında toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçelemenin pilot çalışmaları için lobicilik 
yaparak ve toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçeleme savunucularının bütçe 
incelemesi yapan parlamento komitelerine 
danışman olarak ustaca konuş landırılması 
yoluyla, bütçe süreçlerinde toplumsal 
cinsiyete dayalı analiz için gerekçe 
oluşturdu.  

 
Pilot çalışmalar, sigarayı bırakma ve sporu 
hedefleyen programlara yapılan 
harcamaların analizini de içeriyordu. 2009 
yılında İ skoç Kadınlar Bütçe Grubu, İ skoç 
Hükümeti 2010-2011 Bütçe Taslağ ına 
İliş kin Eş it lik Beyanı'nı  yayınladığ ında 
önemli bir kampanya hedefi belirledi.  

 
2009 yılından bu yana, İ skoç Kadınlar 
Bütçe Grubu, eşit lik bütçeleri beyan 
sürecinin toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe 
analizine dönüştürülmesini 
savunmaktadır. Nüvesi 2000 yılında 
oluşturulan Eş it lik Bütçeleri Danış ma 
Grubu da bu çalışmaya katkıda 
bulunmuştur.  İskoç Kadınlar Bütçe Grubu 
her zaman bu grubun bir üyesi olmuştur, 
ancak toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 
uzmanı Angela O'Hagan şu anda bağ ımsız 
başkanıdır.   

 
 

 

 
Bu, İskoç Kadın Bütçe Grubunun uzun süredir 

benimsediği, İskoç Hükümeti dışından baskı 

uygularken hükümet içinde eylem alanını en 
üst düzeye çıkarma yaklaşımını 

yansıtmaktadır. 

 
Çok övülen ancak kusurlu bir eşit lik bütçe 
beyanından, kesişimsel bir toplumsal 
cinsiyet bütçe analizine geçişi savunmak zor 
olmuştur. Sosyoekonomik eş itsizliğ i de 
içeren daha geniş, daha bulanık bir 
'eşit liklerin anaakımlaş t ırılması' yaklaş ımını 
vurgulayan daha geniş bir polit ika 
bağlamında kadınlara ve toplu msal cinsiyete 
odaklanan bir süreci savunmak zor 
olmuştur.   

 

En iyi (dört) tavsiye: 
 

Örgütlenmeyi ve savunuculuğu, kadınların ve kadın örgütlerinin bütçesini 

açıklığ a kavuş turmak için kullanın. 
 

İlgili yetkililerin ve parlamenterlerin toplumsal cinsiyet konusunda yetkinlik 

kazanması hayat i önem taş ımaktadır; bu olmaksızın yeterli bir toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçesi analizi yapılamaz. 

 

Finans ve bütçe süreçleri politik, belirsiz ve opaktır. Sürecin içindeki farklı türde 

unsurlarla stratejik ilişkiler hayat i önem taş ımaktadır.  
 

Uzun sürecek bir yoldasınız. Bütçe reformunun yorucu derecede yavaş  
temposuna dayanmak için koalisyonlarınızı ve savunuculuk örgütlenmenizi 

oluşturun.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portekiz Kadın Hakları Plat formu (PpDM), bir ş emsiye kuruluş  olarak, Portekiz Kadın Hakları STÖ'lerinin 
güçlendirilmesine, eklemlenmesine ve harekete geçirilmesine ve bu STÖ'lerin toplumsal cinsiyet 
eşit liğ inin uygulanması sürecinde aktörler olarak önemli toplumsal  rollerini güçlendirmek ve 
desteklemek amacıyla bu alanda çalış an Avrupa, Akdeniz bölgelerindeki ve uluslararası düzeydeki 
STÖ'lerle ağ oluş turma ve iş birliğ i il iş kilerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır.  
 

2015 yılında Portekiz Kadın Hakları Platformu CEDAW'a 
gölge raporunu sunarak Portekiz'i vuran mali krize ve 
2011 yılından bu yana uygulanan kemer sıkma 
politikalarının kadınların ekonomik ve sosyal insan 
haklarını baltalayan, mevcut toplumsal cinsiyet 
eşitsizliklerini devam ett iren,  şiddet lendiren ve 
yenilerini yaratan bir ekonomik ve sosyal kriz 
yarattığ ına dikkat  çekti.  Aynı yıl CEDAW'a 3 delege 
gönderildi ve kadın STÖ'lerinin ana önerilerinden biri 
toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin ulusal 
bütçeye dahil edilmesi oldu. 

 
Sonuç olarak, CEDAW Komitesi Taraf Devlete, mali 
kısıtlamalar ve ekonomik kriz zamanlarında bile, 
kadınların insan haklarına saygı gösterilmesi, sosyal 
yatırımların ve sosyal korumanın sürdürülmesi ve 
yaygınlaş t ırılması ve kırılgan durumdaki kadınlara 
öncelik verilerek toplumsal cinsiyete duyarlı bir 
yaklaş ımın uygulanması için özel çaba gösterilmesi 
gerektiğini hat ırlat t ı.  

 
Sonuç gözlemleri Portekiz Kadın Hakları Platformu 
tarafından tercüme edildi ve Parlamento'da bir 
oturum yapıldı. Bu gözlemler yeni seçilen Portekiz 
Hükümeti'ne de gönderildi. Ayrıca, Portekiz'deki kadın 
örgütlerinin ve şemsiye örgüt leri olan Portekiz Kadın 
Hakları Platformu'nun yetersiz düzeyde finanse 
edilmesi konusunda farkındalık yaratmak üzere 
medya ile birlikte çalıştık. Bu çabalar 
sonucunda, Portekiz Kadın Hakları Platformu 
tarihinde ilk kez, devlet piyangoları tarafından 
finanse edilen bir devlet sübvansiyonu aldı.  

 
Portekiz Kadın Hakları Platformu'ndan ayrıca Devlet 
Bütçesinde toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçeleme konusunda bir pilot projenin 
uygulanmasında teknik yardım sağ laması 
istendi. 

Bu bağlamda, toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçeleme ilk olarak 2018 Bütçe Kanunu'nda 
yer almış ve Devlet  Bütçesinde toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçelemenin önünü açmak 
amacıyla devlet dairelerinin sektörel 
politikalarının toplumsal cinsiyete etkisini 
analiz eden bir rapor hazırlamasını 
öngörülmüştür.  

 
Bu, Portekiz Kadın Hakları Platformuna 
danış ılan ve girdi sağ lanan kadın -erkek 
eşit liğ ine il iş kin yeni kabul edilen Eş it lik ve 
Ayrımcılık Yapmama Ulusal Stratejisi 2018-
2030 Eylem Planında yer alan politika 
göstergeleriyle uyumlu bir adımdı. 

 
Bu süreç, Portekiz Kadın Hakları Platformu, 
Vatandaşlık ve Toplumsal Cinsiyet  Eş it liğ i 
Komisyonu ve Bütçe Genel Müdürlüğü ile 
yakın iş birliğ i içerisinde siyasi düzeyde 
Vatandaşlık ve Eş it likten sorumlu Devlet 
Bakanı ve Maliyeden sorumlu Devlet Bakanı 
tarafından yönet ilmiş t ir. 

 
Pilot projeye yedi Bakanlık - Başkanlık ve 
İdari Modernizasyon; Maliye; İ ç İ ş leri; 
Adalet; Eğit im; Çalış ma, Dayanış ma ve 
Sosyal Güvenlik; Sağlık - katılmış  ve her biri 
toplumsal cinsiyet etki değerlendirmesine 
sunulmak üzere sınırlı sayıda politika tedbiri 
veya eylem seçmişt ir. Diğ er ülkelerin 
deneyimlerinden öğrenmeyi teş vik etmek 
amacıyla uluslararası bir çalış tay 
düzenlenmişt ir.  
    



Portekiz Kadın Hakları Platformu tarafından, 
Bakanlıklarca atanan devlet memurları (ve bazı 
durumlarda kabine danışmanları ) ile katılımcı 
bir süreç izlenerek toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçeleme için bir araç içeren metodolojik bir 
rehber gelişt irilmiş t ir. Portekiz Kadın Hakları 
Platformu 23 devlet memuruna 21 saatlik bir 
eğit im modülü tasarlamış  ve uygulamış t ır. 
Ardından Kamu Görevlerinde Çalış anların 
Yeterlilikleri Genel Müdürlüğü'nde (INA) 
eğit imler verilmiş t ir.    

 
Pilot proje 5 bölümden oluşan küresel bir 
raporla sona erdi: 

Başarılar – üstlenilen yasal, kurumsal ve 
usulü girişimler;  
Gerçeklik – pilot projenin kapsadığ ı 
politika alanlarında kadın ve erkeklerin 
durumunun güncellenmiş analizi;  
Temsil - kadın ve erkeklerin karar alma 
pozisyonlarına katılımı;  
Kaynaklar ve sonuçlar - hedefler ve 
bütçelenen miktarlar da dahil olmak üzere 
kadın-erkek eşit liğ i ile ilgil i olarak pilot  
projede analiz edilen politika tedbirleri; 
        
Öneriler - Portekiz'de toplumsal cinsiyete 
duyarlı bütçelemenin ilerici, sürdürülebilir 
ve tutarlı bir ş ekilde geliş mesini sağ lamak 
için gerekli önlemler ve usuller.  

Pilot projenin, toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçelemenin ilerici bir şekilde 
uygulanması için bir temel oluşturması 
amaçlanmışt ır.  

 
2019 yılından bu yana, Devlet Bütçe 
Kanunları, kamu hizmetlerinin ve 
kurumlarının bütçelerinin, toplumsal 
cinsiyet etki analizine tabi tutulacak 
programları, faaliyetleri veya tedbirleri 
belirleyerek toplumsal cinsiyet perspektifini 
içermesi gerektiğini belirtse de önemli bir 
ilerleme kaydedilmemişt ir.  

 
Portekiz Kadın Hakları Platformu, 
Parlamento'nun yanı sıra medya ile de 
farkındalığ ı art ırıcı çalış malar yapmış  ve 
zaman içinde bir dizi öneri üretmişt ir. 
Portekiz Kadın Hakları Platformu, Ekonomik 
ve Sosyal Konsey'de Danışman sıfat ıyla her 
yıl Devlet  Bütçesi ile ilgili görüş lerin 
hazırlanmasında da görev almış t ır.  

 
Sonuç olarak, 2021 Devlet Bütçesi teklifi, 
Devlet Bütçesinin iklim değiş ikliğ i, 
demografik zorluk, dijital bir toplumun 
inşası ve eş itsizliklerin azalt ılması ile ilgili 
yanıt  vermeyi amaçladığ ı st ratejik zorluklar 
bağlamında ilk kez 8 hedef, 25 gösterge ve 
19 somut önlem/eylem tanımlamaktadır. 

 
 
 

Çıkarılan en önemli üç ders  
CEDAW gözden geçirme süreci savunuculuk için önemli süreçtir. 

 
Müttefikleri belirlemek ve hükümette, parlamentoda, akademide ve kamu yönetiminde 
farkındalık ve bilgi toplamak önemlidir. 

 
Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, kamu politikasının iki alanının - Kamu Maliyesi ve 
Toplumsal Cinsiyet Eşit liğ i - koordineli bir şekilde hareket  etmesini gerekt irdiğ inden özellik le 
zahmetlidir: Kadın hakları STÖ'leri, özellikle Devlet  Bütçesinin hazırlandığ ı ve müzakere edildiğ i 
anlarda, teknik destek ve sürekli iletişim ve savunuculuk yoluyla sürecin devam ett irilmesini 
sağlamada kilit  ortaklardır.  

 
Diğer kadın örgütlerine tavsiyeniz nedir? 

Baskı yapmak için BM, AB ve ulusal kadın insan hakları norm ve standartlarını kullanın. Kadınların 
deneyimlerine dayanarak toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme hakkında bilgi üretin ve bu 
konuda genel olarak farkındalık yaratmak için eriş ilebilir bilgi materyalleri  hazırlayın. 

 
Bilgiye erişiminizin olduğ u ve görüş lerin oluş turulmasında söz sahibi olduğ unuz danış ma/ etki 
organlarını entegre edin. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İsveç Kadın Lobisi 1997 yılında kuruldu ve o  zamandan beri toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçelemeyi teşvik ediyor.  Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme için savunuculuk 
çalışmalarımızı, İ sveç ve diğer ülkeler tarafından Beijing Eylem Bildirgesi ve Amsterdam 
Antlaşması'nda yapılan taahhütler üzerine inş a ediyoruz. Burada amaçlanan, kadınların 
bakış açılarını hem yerel  hem de uluslararası düzeyde tüm siyasi, ekonomik ve sosyal 
süreçlere entegre etmektir. 

 

2005 yılında, feminist politikacıların ve kadın hareketinin 
baskısından sonra, İ sveç parlamentosu, toplumsal cinsiyet 
eşit liğ i ve toplumsal cinsiyete duy arlı bütçelemeye yönelik 
güçlü taahhütler içeren ilerici bir toplumsal cinsiyet eşit liğ i 
yasasını kabul ett i. O andan it ibaren, İ sveç Kadın Lobisi, 
toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin uygulanmasını ve 
sonuçlarını izlemeye çalış ıyor. 

 
Her yıl devlet  bütçe tasarısının toplumsal cinsiyet  eş it liğ i 
incelemesini yapıyoruz. İ ncelemelerin her yıl farklı temaları 
oluyor, örneğin biz ş u ana kadar kemer sıkma önlemlerini, 
gelir vergisi indirimlerini ve doğum ve hamilelik bakımına 
yapılan yatırımları inceledik. Temadan bağ ımsız olarak her 
zaman üç soruya geri dönmek gerekiyor: 1. Toplumsal 
cinsiyet eşit liğ i bütçe boyunca anaakımlaş t ırılıyor mu? 2. 
Önerilen yatırımlar kadınlara ve erkeklere eş it  yarar 
sağlayacak mı? 3. Bütçe toplamda, daha fazla toplumsal 
cinsiyet eşit liğ ine yol açacak mı?  

 
İncelemelerimizde farklı yöntemler kullanıyoruz, ancak 
genellikle bütçede kadın*, kız çocuk* ve toplumsal cinsiyet 
eşit liğ i* gibi anahtar sözcükleri arayarak baş lıyoruz. 
Karş ılaş ılan anahtar sözcük sayısı ve dağ ıl ımı, 
anaakımlaş ma düzeyinin bir göstergesidir; eşit  olarak 
yayılmış  çok sayıda anahtar sözcük, bütçenin toplumsal 
cinsiyete duyarlı olduğ unu veya tam tersini gösterir. Daha 
sonra, bütçede kadın ve toplumsal cinsiyet  eş it liğ inin ne 
zaman, nerede ve nasıl ele alındığ ını analiz ediyoruz. 
Yatırımların dağ ılımındaki ve sonuçlarındaki farklılıkların 
gösterilip gösterilmediğini, uygun ş ekilde analiz edilip 
edilmediğini ve yeterli eylemlerle müdahale edilip 
edilmediğini öğ renmek ist iyoruz.  

İncelemelerimizden eld e edilen sonuçlar, kısa 
çevrimiçi yorumlarda veya yeterli kaynağa sahip 
olduğumuzda, yazılı raporlar halinde 
özetlenmektedir. Yazılı bir rapor hazırlamayı 
başarabilirsek, maliye bakanını bulgularımız 
hakkında yorum yapmaya davet  edeceğ imiz bir 
etkinlik düzenleyeceğiz. Ayrıca medyada 
olabildiğince yer almaya çalış ıyoruz, çoğ u yıl 
ulusal televizyondaki bütçe tasarısı hakkında 
yorum yapmaya davet ediliriz. 

 
En azından bizim için medyada yer almanın 
ardındaki sır , haberlerin normalde yapıldığ ı 
dönemleri takip etmek. Devlet bütçesinin 
açıklanmasından önceki günlerde tüm haber 
kuruluşları ekonomik ve bütçe konularında haber 
yapıyor, bu da medya bağ lant ılarına ulaş mak ve 
kadın hareketlerinin ekonomik politika önerileri 
hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyip 

istemediklerini sormak için mükemmel bir zaman. 

 
 
 

SWL tarafından 
yapılan Devlet 
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Yıllar geçtikçe hükümet toplumsal cinsiyete 
duyarlı bütçeleme konusundaki çalış malarını 
gelişt irdi. İ sveç K adın Lobisi'nde yıllık bütçe 
incelemelerimizin ve yaptığ ımız ilgili tüm 
iletişim faaliyet lerinin ilerlemede rol 
oynadığ ından eminiz.  

 
Birkaç kez, incelemelerimizden gelen belirli 
taleplerin bütçe tasarısında ertesi yıl veya bir 
sonraki yıl karş ılandığ ını da gördük. Örneğ in, 
2017 bütçesine dair gözden geçirme 
çalışmamızda, ist ihdam önlemlerinin göçmen 
kadınlar ve erkekler arasında eş it  olmayan bir 
şekilde dağ ıt ıldığ ı sonucuna vardık ve 
eğit imsiz göçmen kadınlar a yönelik özel 
çabaların hedeflenmesini talep etmiş t ik. Bir 
de baktık ki hükümet 2018 yılı bütçesinde, 
daha önce hiç yapılmamış  bir ş ekilde, sadece 
göçmen kadınlara yönelik eğ it im ve öğ ret im 
için para ayırdı. 

 
Son birkaç yıldır, İ sveç Kadın Lobisi, 
toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 
konusundaki çalışmalarını bölgesel ve  yerel 
düzeye doğru geniş letmiş  durumda. Devlet 
bütçe tasarısına iliş kin ulusal incelemelerden 
edindiğimiz deneyime dayanarak yerel 
politikacılar ve ekonomi yetkilileri için bir 
eğit im pro gramı hazırladık. 

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın ve Erkek 
Eşit liğ i Şart ı'nı imzalayan bölgeleri ve 
belediyeleri hedefliyoruz ve onlara saatlik 
ücret karş ılığ ında bir günlük kurs sunuyoruz.  

 
Yılda bir kez, toplumsal cinsiyet  eş it liğ i 
bilgisini, araçlarını ve ilhamını yaymak için 
ulusal bir konferans düzenliyoruz. Program 
sürekli olarak toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçeleme üzerine çeşit li konuş malar, 
seminerler ve atölye çalışmalarını içeriyor. 
Gelecek yıl, diğ erlerinin yanı sıra, 2014 -2020 
AB Çok Yıllı Mali Çerçevesi belgesinin 
yaklaşan toplumsal cinsiyet  eş it liğ i 
denetimi hakkında bir panel tart ış ması 
yapacağ ız. Konferans, çoğ unlukla 
politikacılar, yöneticiler ve kamu sektörünün 
her kesiminden ve seviyesinden uzmanlar 
olmak üzere 1000'den fazla katılımcıyı bir 
araya getiriyor ve bilet ve sergi ücretleri ile 
finanse ediliyor. 

 
Diğer kadın örgütlerine ne tavsiye ederiz? 

Büyük sorunlara ve ardında yatan asıl 
büyük nedene odaklanmaya çalış ın. 
Mevcut ekonomik sistemi değiş t irmek 
istiyorsak, genel ekonomik tartışma nın 
bir parçası olmalıyız ve buna ulaş mak 
için istihdam, vergilendirme ve eğit im 
gibi büyük konulara odaklanmalıyız. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hükümetiniz toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemesini uygulamakla yükümlüdür. Beijing 
Eylem Platformu ve Amsterdam Antlaşması'nda veya yerel düzey için Avrupa Yerel 
Yaşamda Kadın Erkek Eş it liğ i Şart ı'nda yer alan toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 
taahhütlerini kullanın. 

 
Bütçe, hesap verebilirlik için mükemmel bir araç olabilir. Toplumsal cinsiyet eşit liğ i 
vaatlerinin gerçekleşip gerçekleş mediğ ini veya unutulup unutulmadığ ını öğ renmek 
için bütçeyi inceleyin ve bulduğunuz bilgileri hükümeti yapt ıklarından sorumlu tutmak 
için kullanın. 

 
Çoğunluk ve azınlık meseleleri arasında ayrım yapın. Toplumsal cinsiyet eşit liğ i ve kadın 
hakları, bütçe çapında anaakımlaş tıran bir yaklaş ımdan yararlanan çoğ unluk bakış  
açısıdır. Diğ er bakış  açılarının, bir grup kadın veya kız çocuğ u için belirli bir miktar para 
ayırmak gibi hedefi belli önlemlerle daha iyi ele alınabileceğ ine dikkat edin. 



? 

Savunuculuk Araçları 
 
 
 
 

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme analizi gibi temel kavramların detaylandırılması ve 
uzman kuruluştan öğ renilen derslerin paylaş ılmasıyla, araç set i ş imdi de savunuculuk 
eylemlerinizi pratik olarak desteklemek için gelişt irilen aş ağ ıdaki kaynakları sunmaktadır.  

 
Bu araçlar, ister kamu mali kurumlarına yönelik doğ rudan angajman olsun ister farkındalık 
artırma faaliyetleriniz olsun, kadın-erkek eşit liğ ini i lerletmek için bir araç olarak toplumsal 
cinsiyete dayalı bütçelemeyi ilerletme faaliyet lerinizde kuruluş larınızı desteklemeyi 
amaçlamaktadır. 

 

Bu Araç Seti şunları içerir:  
 

 

Önemli Mesajlar 

Stratejik savunuculuk eylemlerinize canlı bir 
bilinçlendirme kampanyasıyla eş lik edin. Yoksullukla 
mücadelede, şeffaflıkta ve iyi yönet iş imde toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçelemenin önemini vurgulamak için 
bu temel mesajları kullanın. Bu mesajları 
kampanyalarınızda aktif olarak kullanmaya davetlisiniz; 
uyarlayın, tercüme edin ve yayınlayın! 

 

Örnek Savunuculuk Mektubu 

Burada bir kamu finans kurumuna gönderilebilecek örnek 
bir mektup yer almaktadır. Bunlar arasında, Maliye 
Bakanları veya konsey mali bütçe gözetim komiteleri gibi 
il düzeyinde, bölgesel düzeyde veya ulusal paydaşlar 
olabilir. Bu örnek mektubu şablon olarak kullanmanızı ve 
kendi koşullarınıza göre uyarlamanızı öneririz.  

 
Sivil Toplumun Talepleri 

Elinizdeki kaynak, yukarıda özetlenen eylemlerden 
herhangi birini veya belki de bir sosyal medya 
kampanyasını desteklemek için finansal kurumlara veya 
karar vericilere yönelik hazırlayabileceğ iniz kısa önemli 
çağrılar ve taleplerden oluş an bir seçki sunuyor. Bu 
çağrıları etkili bir ş ekilde nasıl kullanaca ğ ınız hakkında 
daha fazla bilgi için web sitesindeki "Kampanyanızı 
Başlat ın" sayfasını incelemeyi unutmayın.  

Sıkça Sorulan Sorular 

Bu SSS kısmının amacı, bu araç set inde ele aldığ ımız 
toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ile ilgili olarak 
ortaya atılan en yaygın sorulardan bazıları için size özet 
ve hazır cevaplar sağ lamakt ır. Önemli paydaş lara ve 
karar vericilere yönelik savunuculuk hazırlıklarınızda size 
yardımcı olması için bu aracı kullanın. 



Sıkça Sorulan Sorular 
Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme nedir? 
Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, bütçenin kadınların ve erkeklerin, kızların ve oğlanların 
farklı ihtiyaçlarını nasıl etkilediğini analiz etmenin ve buna uygun bütçeleri yapılandırmanın bir 
yoludur. 
Bunlar, kadınlar için ayrı bütçeler veya kadınlara ve erkeklere aynı miktarda harcama yapan 
bütçeler değil, kadınların ve erkeklerin farklı durumlarını ve ihtiyaçlarını tanıyan ve toplumsal 
cinsiyet eşit liğ ini teş vik etmeyi amaçlayan bütçelerdir. Devlet  düzeyinde, harcama ve gelirler 
içinde uygulanmalıdır. Diğ er kurumlar, kuruluş lar veya tüm t icaret  ve özel sektör için, toplumsal 
cinsiyet eşit liğ ini ilerletme hedefine ulaş mak üzere kendi finansal polit ika ortamlarında benzer 
bir yaklaş ım benimsenmesi gerekir.  

 
Nihai amaç, kadınların insan haklarını ve ihtiyaçlarını ilerletme hedefini yerine getirmeye 
yönelik toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleri teşvik etmektir, bu nedenle fiili toplumsal cinsiyet 
eşitliği ile sonuçlanacaktır. 

 
 
 

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme kadınlar ve erkekler 
arasındaki eş it liğ i nasıl ilerlet iyor? 
Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, hem kadınların hem de erkeklerin ihtiyaçlarının, 
taleplerinin ve insan haklarının bütçeleme süreçlerine dahil edilmesini sağlar ve kadınların ve 
erkeklerin bütçe süreçlerine katılımını teş vik eder. Toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme, kadınların 
yoksulluğunu besleyen kurumsal ve yapısal unsurların azaltılmasına yönelik giriş noktalarını 
belirleyerek kadınların medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının hayata 
geçirilmesine katkıda bulunur. Eşit  ekonomik eriş im için bir katkı olarak, toplumsal cinsiyete 
duyarlı bütçeleme, bir bütün olarak toplumlara yarar sağlayan ve büyümeyi, ist ihdamı ve sosyal 
uyumu teşvik eden ve böylece ilerleme için kilit  bir st rateji haline gelen kadınların ekonomik olarak 
güçlendirilmesine yol açmaktadır. Yatırımlar toplumsal cinsiyetten bağ ımsız olmadığ ından; kamu 
politikalarının ve kamu yatırımlarının toplumsal cinsiyete dayalı etkisinin dikkate alınmaması 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğ ini devam ett irmekle kalmaz, aynı zamanda artırır. 

 
Bu nedenle, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, tüm finansal organlar tarafından mevcut 
yasal çerçevelere uymak ve kadınlar ve erkekler arasında eşitliği sağlama taahhüdünü 
gerçekleştirmek için gereklidir. 

 
 

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme bütçe süreçleri için neden 
önemlidir? 
Bir toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme giriş iminin baş lat ılması, genel olarak mali polit ikalar konusunda, ancak 
özellikle kamu bütçeleri, vakıf  bütçeleri veya diğ er fonlarla ilgili olduğ unda, öğ renme, bilgi paylaş ımı ve iyi 
uygulamalar için en iyi koşulları yara tır. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, yalnızca toplumsal cinsiyet 
eşit liğ ine iliş kin polit ika taahhüt lerinin yeterli bütçe tahsisi yoluyla yansıt ılıp yansıt ılmadığ ını izlemek için değ il, 
aynı zamanda "kamu politikası müdahalelerinin ne ölçüde toplumsal cinsiyet eşit liğ ini ilerletmeye yönelik eylemler 
olarak tasarlandığ ını veya tasarlanmadığ ını" değ erlendirmek için de bir araçt ır. Bütçe süreci için önemlidir , çünkü 
bütçelerin ve kaynakların adil ve hakkaniyet li dağ ılımını kolaylaş t ırırken, aynı zamanda hem devlet kurumlarının 
hem de STÖ'lerin finansal politikalarda toplumsal cinsiyet eşit liğ inin ilerlet ilmesine ve toplumsal cinsiyet in 
anaakımlaş t ırılmasına katkıda bulunmalarını sağ lar.  

 
Bütçenin nasıl dağıtıldığı ve insanları nasıl etkilediği konusunda şeffaflığa katkıda bulunur - bu iyi yönetişimin 
merkezinde yer alan bir ilkedir. 



Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeyi nasıl uygularsınız? 

Hükümetler, aynı zamanda STÖ'ler ve/ veya araş t ırmacılar için baş langıç noktası, bütçelerin 
kesişims el bir yaklaş ımla (farklı etnik kökenlerden, yaş tan, gelirden, yasal statüden vb. kadınları 
nasıl etkiler) analizini yapan bir toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme analizi (TCDBA) yapmaktır. 
TCDBA süreci, paydaşların yapısal farklılıkların toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri üzerindeki 
etkisini anlamalarına ve bütçe politikasının potansiyel etkisini değerlendirmelerine yardımcı 
olur. Analiz, harcamaların ve gelirlerin, makroekonomik politikaların ve hizmet sunumunun ve 
yatırımların etkinliğ inin değ erlendirilmesini içerir. 

 
Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin uygulanması söz konusu olduğunda, genellikle 
kurumsal yapılarda değişiklikler yapılması gerekebilir. Toplumsal cinsiyet odak noktalarının 
oluşturulması gibi kurumsal düzenlemeler; süreçlerin ve kurum sal kültürlerin değiş t irilmesi; 
bütçe ödenekleri, mevcut programlar, ulusal ve sektörel toplumsal cinsiyet eşit liğ i hedefleri 
arasında net  bağ lant ılar kurulması ve baş arıların izlenmesi ve değ erlendirilmesi, toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçeleme sürecinin temel ve sürekli unsurlarıdır. 

 

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yoluyla toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması söz konusu olduğunda ilgili paydaşlar 

kimlerdir?  

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme; ulusal, eyalet ve yerel düzeylerinde, kurum içinde ve 
program veya sektör düzeyinde de uygulanabilir. Toplumsal cinsiyet bakış açılarının bütçe ve 
planlama süreçlerinin tüm aşamalarına entegre edilmesi, hükümet temsilcileri ve dış paydaşları 
içeren "hükümet içinde ve dışında ilgili, bilgilendirilmiş ve güçlendirilmiş toplumsal cinsiyet 
eşitliği aktörlerinin" katılımını içerir. 

 
Ulusal düzeyde 

Ulusal, yerel ve bölgesel bütçeler/programlar, uluslararası mali araçların mali politikalarıyla 
birbirine bağlı ve bağ ımlıdır; bu nedenle bütçelerden ve mali tahsislerden sorumlu tüm 
hükümet düzeyleri toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin uygulanmasıyla ilgilidir. Bu da 
tüm bütçelerin ve vergi politikalarının bu amaç doğ rultusunda yeniden ş ekillendirilmesi 
gerektiği anlamına gelmektedir. Merkezi hükümet in yanı sıra kadın ve erkeklerin yaş amları 
üzerindeki etkinin daha doğrudan olduğ u yerel yönet imlerde d e tanımlanabilir paydaş ların 
olması önemlidir.   

 
Uluslararası Düzeyde 

Avrupa Birliği içerisinde, Avrupa Komisyonu, etkileş ime geçilecek en ilgili kurum olacakt ır. 
Komisyonun toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin etkin bir ş ekilde kullanmaya yönelik 
eylemleri, toplumsal cinsiyetin tüm politikalarda ana akımlaş t ırılmasına yönelik yasal 
bağlayıcılığ ı olan taahhüt leri ortaya koyan Avrupa Birliğ i anlaş malarının uygulanmasını 
destekleyecektir. Uygulama aynı zamanda AB için tüm programlar ve mali çerçeveler (Yıllık 
Bütçe, MFF, kurtarma fonları) ve benzer ş ekilde BM, NATO, AGİ T, WMO ve DTÖ için mali 
politikaları ve harcama tahsisleri için sürekli bir analit ik ve değ erlendirme metodolojisi 
olarak uygulanabilir.   

 
Özel sektör de önemlidir. 

Örneğin bankalar, polit ikalarını gözden geçirmek için toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 
göstergelerini kullanarak denetimler gerçekleşt irebilir; örneğ in, yat ırımlarının toplumsal 
cinsiyete duyarlı olup olmadığ ını belirlemek için rezervdeki ya da serbest  duran paralarını 
analiz edebilir. Hayırsever topluluklar da toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeyi kendi 
süreçlerine uygulayabilir; örneğin vakıflar misyon beyanlarında, fon tahsisinde ve bağ ış  
politikalarında belirli taahhüt ler uygulayabilir. Tüm özel sektör ş irket leri de Uyum Yönetim 
Sistemi aracılığ ıyla uyum polit ikalarında ve iş leyiş lerinde bunu uygulayabilir. 



Başlıca Kampanya Mesajları 
 
 
 

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme; toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir aracı 
Toplumsal cinsiyetin anaakımlaş t ırılması, polit ika oluş turma ve yasama faaliyet lerinin 
kadın-erkek, kız-oğlan tüm yurt taş ların iht iyaçlarına daha etkin bir ş ekilde cevap 
vermesini sağlamanın bir yoludur. Toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme, kamu gelir ve 
harcamalarının farklı insan grupları üzerindeki farklı etkilerini, özellikle de mevcut bütçe 
çerçevelerinin kadınların ve kız çocuklarının farklı iht iyaçlarına nasıl yanıt  vermediğ ini 
tespit etmemizi sağlar.  

Bütçeler siyasi öncelikleri yansıtır. 
Bütçeler genellikle karmaş ık bir kurallar ve usuller 
dizisi olarak sunulur, ancak toplumları 
dönüştürmek için en önemli polit ika enstrümanı 
ve güçlü bir araçtır. Toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçeleme, Avrupa'daki bütçeleme 
mekanizmalarının üzerindeki perdeyi 
kaldırmaktadır. 

Bütçeler toplumsal cinsiyet açısından nötr değildir 
Bütçeler söz konusu olduğunda, herkesi aynı 
şekilde etkilediğ ine dair bir varsayım vardır. Bu 
doğru değ ildir. Kadınların özel iht iyaçları vardır 
ve çoğunlukla güç ve emeğ in tarihsel, geleneksel  
ve kalıp yargısal dağ ılımından kaynaklanan özel 
engellerle karş ılaş ırlar. Toplumsal cinsiyete 
duyarlı bütçeleme, bütçeler geliş t irilirken bu 
gerçekliği dikkate almanın bir yoludur.    

Taahhütten eyleme  
AB ve üye devlet karar vericilerinin bir adım atarak kadın-erkek eşit liğ inin bir kamu 
harcaması konusu olmaktan ziyade bir kamu yatırımı olarak ele alınmasını ve 
gelişt irilmesini sağ lamalarının zamanı gelmiş t ir. Tüm paydaş ların kadın haklarının elde 
edilmesine yatırım yapma ve harcanan her Avronun toplumun değerlerine uygun 
olmasını sağ lama taahhüdünde bulunması her zamankinden daha önemlidir.  

 
       Yoksulluğu daha etkili bir şekilde azaltın 

Toplumsal cinsiyet eşit liğ i, yoksulluk örüntülerinin 
etkili bir şekilde üstesinden gelmenin anahtarıdır. 
Kadınlar ve erkekler yoksulluğu farklı ş ekilde 
deneyimliyor (aslında kadınlar yoksulluğ u daha 
şiddet li yaş ıyor); ve her ikisi de yoksulluğ un 
üstesinden gelmek için farklı güçlüklerle karş ı 
karş ıya. Kadınlar zaman yoksulluğ u konusunda da 
erkeklerden daha fazla etkileniyor. Kadınların 
ihtiyaçları eş it  ş art larda dikkate alınmadığında, 

yoksulluğu azaltma polit ikalarının baş arısız olma 
riski ortaya çıkar. Bu nedenle, toplumsal cinsiyete 
duyarlı bütçe analizinin sonuçları, yoksulluğ u daha 
etkili bir şekilde azaltmaya yöne lik politikaları 
hedeflemek için önemli bir kanıtlar sunacaktır. 

 



Hesap verebilirliği ve şeffaflığı artırma 
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, toplumsal cinsiyet  eş it liğ ine yönelik uluslararası, 
Avrupa Birliği ve ulusal düzeylerdeki taahh ütler ile bu taahhütlerin gerçekleşt irilmesi ve 
toplumsal cinsiyet eşit liğ i kriterlerinin ve hedeflerinin gerçekleş t irilmesi için ayrılan kamu 
fonlarının miktarı arasındaki farkların altını çizmek için güçlü bir araçtır. TCDB, ne kadar para 
tahsis edildiği ni ve tahsis edilen paranın nasıl harcandığ ını izleyerek, hem hesap verebilirliğ i 
hem de şeffaflığ ı art ırır. Bu nedenle, TCDB, hükümet leri toplumsal cinsiyet  eş it liğ i 
taahhütlerini bütçe taahhütlerine dönüşmekten sorumlu tutmak için bir st ratejidir ve bu 
taahhütlerin izlenmesini kolaylaşt ırır.  

 

Politika hedeflerine ulaşılmasının izlenmesi 
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, toplumsal cinsiyet  eş it liğ i hedeflerine ne ölçüde 
ulaş ıldığ ını, daha doğ rusu kalkınma hedefleri gibi genel polit ika hedeflerine toplumsal 
cinsiyete duyarlı bir ş ekilde nasıl ulaş ıldığ ını izlemek için bir dizi araç sunmaktadır. 

Toplumsal cinsiyete duyarlı katılımcı yaklaşımlarıngeliştirilmesi 
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, bütçelerin hazırlanması ve kabul edilmesinin yanı sıra 
sonuçlarının ve etkilerinin izlenmesinde de kamu ist iş aresi ve kat ılımına katkıda bulunabilir. 
TCDB, özellikle kadınların ve kadın bakış  açılarının kat ılımcı süreçlere dahil edilmesini 
sağlayabilir ve böylece kat ılımcı süreçlerin niteliğ ini art ırabilir.  

 
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye baş lanması, AB düzeyi de dahil olmak üzere 
hükümetin her düzeyinde bütçeleme ve planlama sürecine daha geniş bir paydaş  grubunun 
katılımı için yeni fırsatlar yaratabilir. Özellikle kadın aktivistler ve toplumsal cinsiyet eşit liğ i 
savunucuları, TCDB'yi seslerinin planlama ve bütçeleme süreçlerine daha iyi dahil edilmesi için 
bir fırsat olarak kullanabilirler. 

İyi ve demokratik bir yönetişime ulaşmak 
Mal ve hizmetlerin kadınlara, erkeklere, kız çocuklarına ve 
oğlan çocuklarına adil ve sorumlu bir şekilde 
ulaşt ırılmasının iyileş t irilmesi süreci, iyi yönet iş im 
tanımının ayrılmaz bir parçası olarak düş ünülmelidir. İ yi ve 
demokratik yönetişim, polit ika oluş turma sürecine kat ılımcı 
bir yaklaş ım gerekt irir, böylece kadınlar da dahil farklı 
yurttaş gruplarının farklı bakış  açıları temsil edilir.  

 
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, daha önce 
dışlanmış  grupları, özellikle de kadınları ve toplumsal 
cinsiyet eşit liğ i savunucular ını bütçe ve planlama 
süreçlerine dahil etmek için geleneksel bütçe sürecini 
genişletmek üzere bir strateji ve yaklaş ım sunmaktadır. Bu 
anlamda, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, sadece iyi 
ekonomik ve finansal yönetişimi değ il, genel olarak iyi ve 
demokratik yönetişimi güçlendirmek için de geçerli bir 
yaklaş ımdır.  

 
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, toplumsal cinsiyet 
eşit liğ ini ve kadın sorunlarını tart ış maya teş vik için yeni 
kanallar sağlayabilir ve polit ikalar hazırlanırken bu 
meselelere daha fazla öncelik verebilir. Nihai hedef, bilinen 
aktörlerin düzenli faaliyetlerine toplumsal cinsiyet eşit liğ i 
hedeflerini dahil etmelerini ve buna daha fazla öncelik 
vermelerini sağlamak için bütçeleme ve planlama süreçlerini 
dönüştürmekt ir.  



Örnek Savunuculuk Mektubu 

Konu [İlgili bütçe / fon / finansal araç]'da Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemenin acilen benimsenmesi  
 

Sayın [Kilit paydaş ın/ Maliye Bakanı'nın adı], 
 

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme kurallarının [buraya ilgili bütçe sürecini yazın, örneğ in 
bir sonraki yerel yönetim yıllık bütçesi] içine resmi olarak eklenmesini talep etmek için  [örgütün, 
adı] adına sizinle iletiş ime geçiyoruz. 

 
Toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme olarak da adlandırılan toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemesi, 
bütçelerin ve kamu maliyesinin toplumsal cinsiyet eşitliğ ini desteklemek için tasarlanmasını ve bunun 
kadınların, erkeklerin, kız çocuklarının ve erkeklerin farklı ihtiyaçları üzerindeki etkilerini dikkate 
almasını sağ layan bir yöntemdir. 

 
Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme dünya çapında kırk yıldır uygulanıyor ve [ülke / bölge vb. 
adını buraya girin]'de toplumsal cinsiyet eşit liğ ini ilerletmek için bu temel aracı kullanmanıza destek 
olmak amacıyla sizinle ve paydaş larınızla birlikte çalış maya istekliyiz. 

 
Bu çerçeveyi [ilgili bütçe sürecini buraya girin, örneğin bir sonraki yerel yönet im yıllık bütçesi] 'nde , 
bir yandan Avrupa Birliği'nin İ ş leyiş i hakkında Ant laş ma'nın her alanda kadın ve erkek eş it liğ ini 
teminat altına alan 23. Maddesi ile birlikte [ilgiliyse anayasa maddesini girin]’de belirtilen taahhütleri 
yerine getirmeyi sağlarken aynı zamanda kaynakların kadınların ve erkeklerin farklı ihtiyaçlarını 
karş ılamak ve haklarını sağ lamak için en iyi ş ekilde dağ ıtılmasını  sağlayacaksınız.  Toplumsal cinsiyete 
duyarlı bütçelemenin sunduğu kanıtlanmış  metodoloji ve ş effaf süreç sayesinde toplumsal cinsiyet 
eşitliğ ini ilerletmeye yönelik bu adım adım süreç , sıklıkla hala ayrımcılık veya hak ihlali yaş ayan 
kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesini sağ layacak hedefler belirlemenize yardımcı olacaktır. 

 
İlk adım olarak, [ulusal maliye bakanlığ ı veya ilgili kurum/ kuruluş ] 'unuzun en üst düzeyinde kesişimsel 
bir çalışma grubu kurmanızı tavsiye ediyoruz; bu, mevcut bütçe döneminde toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçelemeyi yürürlüğe koyma yetkisine sahip olan tüm [AB Komisyonu'ndaki Genel Müdürlükler/ tüm 
bakanlıklar/ tüm program departmanları]başkanlarının ş emsiyesi altında iş leyen bir çalış ma grubu 
olmalıdır.  Bu çalış ma grubunun, sivil toplumun yanı sıra eş it sayıda kadın ve erkekten oluş masını 
özellikle teşvik ediyoruz ve bu  bağlamda, bu ilk adımın oluş turulmasında sizinle yakın çalış ma fırsatı 
elde etmeyi bekliyoruz. 

 
Siyasi irade ve tüm uygun düzeylerde liderlik, [burada bütçe sürecine girin, örneğin bir sonraki yerel 
yönetim yıllık bütçesi] tüm vatandaşların iht iyaçlarını eşit  olarak ele almasını sağ lamak için gerekli 
olacaktır; bu dönemde liderliğ iniz ve kadınlar ve erkekler arasındaki eş it liğ e olan siyasi 
bağlılığ ınız her zamankinden daha fazla önem taş ıyor ve size güveniyoruz.  

Şahsen tanış ma ve bu konuyu daha ayrıntılı ele alma konusunda davetinizi bekliyoruz.   

Saygılarımla, [İsim, ünvan, örgüt, tarih]  

 



Sivil Toplumun Talep ve Çağrıları 
 
 

Kapsayıcı Talepler 

Sizlere aşağıdakiler için çağrıda bulunuyoruz! 
Kadın-erkek eşit liğ inin gerçekleş t irilmesinde 
ilerleme kaydedilsin ve başta tüm hassas gruplar 
olmak üzere toplumun hedeflenen tüm gruplarında 
kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü 
cinsiyete dayalı ayrımcılığ ın ortadan kaldırılsın. 

 
Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeyi 
gecikmeksizin uygulayarak (BM anlaşmaları, Lizbon 
Antlaşması, Avrupa Temel Haklar Şart ı (Madde 
23.1.) ve/veya ulusal/bölgesel anayasalarımızda) 
belirtilen taahhütleri gerçekleşt irin.  

 
Bütçenin tüm başlıklarında toplumsal cinsiyet in 
anaakımlaş t ırılmasını sağ layın; bu anaakımlaş tırma 
faaliyet temelli ve sonuç odaklı somut programlara 
dönüştürülebilir ve her bir polit ika alanının amaç ve 
kapsamıyla uyumlu olmalıdır. 
 
Önümüzdeki 5 yıl için bir zaman çizelgesini de 
içeren bir eylem planı ile birlikte toplumsal cinsiyete 
duyarlı bütçeleme için bir uygulama stratejisi 
hazırlayın ve gecikmeksizin kabul edin. 

 
 

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Konusunda Özel Eylem Çağrıları  

Sizlere aşağıdakiler için çağrıda bulunuyoruz! 
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Analizinin bütçe döngünüzdeki çeşit li adımlarda 
düzenli olarak kullanılan bir mekanizma olmasını sağ layın. 
  
Kadınlar ve kız çocukları [ve erkekler/ oğ lan çocukları, 
müşterileriniz/ ortaklarınız/ yurttaşlarınız] alanlarındaki ihtiyaçların belirlenmesinin analizi 

olan Ex-Ante Toplumsal Cinsiyet Etki Değerlendirmesini kullanın.  

 
Bütçe döngünüz sona ermeden önce, uyguladığ ınız polit ika, tedbirler ve bütçenin kadın -
erkek eşit liğ ini ilerletme hedefinizi yerine get irip get irmediğ ini kont rol etmek için bir 
değerlendirme ve Ex -post toplumsal cinsiyet değerlendirmesi yapılmasını sağ layın.  

 
Parlamentonun [diğer organların] önerilerini toplayın ve bütçe döngüsünün sonraki 
aşamalarına iyileş t irme önerilerini dahil etmek için uzmanlarla, kadın gruplarının ve diğ er 
hedef grupların temsilcileriyle kamuya açık ist iş arelerde bulunun. 
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