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25 Şubat-7 Mart 2008 Tarihleri Arasında New York’ta Gerçekleştirilen Birleşmiş 

Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 52. Dönem Toplantısına İlişkin  

RAPOR 

 

Tarih: 25 Şubat – 7 Mart 2008 

Yer: Birleşmiş Milletler  

New York, ABD 

 

Türkiye Delegasyonu:  

Daimi Temsilcilik: 

 

1. Baki İLKİN (Büyükelçi) 

2. Fazlı ÇORMAN (Elçi-Müsteşar) 

3. Serhat AKSEN (Müsteşar)  

4. Ramis ŞEN (Başkatip) 

 

T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü:  

 

5. Şengül ALTAN ARSLAN (T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü Dış İlişlikler Daire Başkanı) 

6. Özgü KARACA (Kadının Statüsü Uzman Yardımcısı) 

7. Melek BÜTÜN (Kadının Statüsü Uzman Yardımcısı) 

 

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı 

 

8. Volkan ÖSKİPER  

 

Konu Uzmanları 

 

9. Prof. Dr Gülay GÜNLÜK ŞENESEN (İstanbul Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi) 

10. Gülseren ONANÇ (Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 

Yönetim Kurulu Başkanı) 

11. Esmahan GÜVEN (İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi (İKAM) 

Genel Koordinatörü)   

 

             KSK 52. dönem toplantısının ana teması “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Finansmanı 

ve Kadının Güçlendirilmesi" olarak belirlenmiştir. 

 

İzlenen Yöntem ve Çalışma Programı 

Toplantıda çalışmalar, genel tartışmalar, üst düzeyli yuvarlak masa toplantıları, 

paneller ve gayrı resmi paralel toplantılar şeklinde yürütülmüştür. Ayrıca, uluslararası 

kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri de birçok paralel toplantı gerçekleştirmiştir.  
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Genel Tartışmalardaki Önemli Konular 

a)Açılış 

BM Kadının Statüsü Komisyonunun 52. Dönem toplantısı, 25 Şubat 2008 tarihinde, 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Kİ-MOON‟un kadına yönelik şiddetle mücadeleyi 

amaçlayan Birleşmiş Milletler Kampanyası‟nın açılışı dolayısıyla yaptığı konuşma ile 

başlamıştır. Genel Sekreter konuşmasında, dünya liderlerini, üye ülkeleri, kanun yapıcıları, 

Birleşmiş Milletler Kurumlarını, özel sektörü ve medyayı kadına yönelik şiddeti durdurmak 

için birlikte çalışmaya davet etmiş; kadına yönelik şiddetin kabul edilemez ve bağışlanamaz 

bir durum olduğunu ifade etmiştir. Kampanyanın, kadınların ve kız çocuklarının bugün ve 

gelecekte şiddete maruz kalmaması amacıyla yürütüleceğini belirten Genel Sekreter,  

kampanyanın Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin hedef yılı olan 2015 yılına dek süreceğini ifade 

etmiştir.  

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Müsteşarı Sha ZUKANG, Ekonomik ve Sosyal İşler 

Bölümü‟nün bu konudaki görevini yerine getirdiğini belirterek, Sosyal Kalkınma 

Komisyonu‟nun son olarak toplanan 46. Oturumunda iş yaşamında cinsiyet temelli şiddetin 

ele alındığını belirtmiştir. ZUKANG ayrıca, Kadının Statüsü Komisyonu‟nu, kadına yönelik 

şiddet konusunda göstergeler belirlemeye davet etmiştir.   

Toplumsal Cinsiyet Konuları ve Kadının İlerlemesinden Sorumlu Genel Sekreterlik 

Özel Danışmanı Rachel MAYANJA konuşmasında, dünyada yoksul insanların büyük 

çoğunluğunun kadın olduğunu ve kadınların doğal afetler sonrası hayatlarını yeniden kurmada 

ve sürdürmede zorluk çektiklerini belirterek, iklim değişikliklerinin kadınlar, erkekler ve 

çocuklar üzerindeki etkisi konusunda Komisyonun bir görüşme düzenlemesi gerektiğini 

belirtmiştir.  

Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı Leo MERORES konuşmasında, kadına yönelik 

şiddetin Bin Yıl Kalkınma Hedefleriyle çeliştiğini, şiddetin kadınlara karşı sistematik bir 

ayrımcılık içerdiğini, kadın haklarının ihlali olduğunu ve kalkınmanın önünde bir engel 

oluşturduğunu belirterek, kadına yönelik şiddetin bütünüyle ortadan kaldırılması gerektiğini 

ifade etmiştir.  

Sivil toplum temsilcileri adına konuşan “Equality Now” isimli uluslararası insan 

hakları örgütünün temsilcisi Taina BİEN AİME, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması 

için Genel Sekreterlik, Hükümetler ve halka yakın örgütler arasında işbirliği yapılması 

gerektiğini belirtmiştir.  

Son olarak Birleşmiş Milletler adına konuşma yapan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 

(UNFPA) Yönetim Kurulu Üyesi Thoraya Ahmed OBAID, ailelerin, toplumların ve 

milletlerin kadınları güçlendirerek ve kadın haklarına saygıyı gözeterek kendilerini 

güçlendirmeleri gerektiğini belirtmiş, kadına yönelik şiddetin HIV/AIDS, anne ve çocuk 

ölümü gibi sonuçlara neden olması nedeniyle uluslararası alanda kabul edilmiş sağlık 

hedeflerine karşı da bir eylem olduğunu vurgulamıştır.  

b) Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı 

 Öğleden sonraki İkinci Oturum'da ise,  BM yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının 

katılımıyla 52. oturumun ana temalarına ilişkin üst düzey yuvarlak masa görüşmeleri 

gerçekleştirilmiştir (EK 1). Konuşmacılar kadınlara ve kız çocuklarına yatırım yapmanın 

yoksulluğun azaltılması, verimliliğin arttırılması ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin 

sağlanması üzerinde kalıcı ve pozitif yansımaları olduğunu belirtmişler, toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğinin ekonomik bir maliyeti olduğuna dikkat çekmişlerdir. 2015 yılı itibariyle Bin Yıl 
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Kalkınma Hedeflerinden biri olan ilk ve orta öğretimde cinsiyet farklılıklarını ortadan 

kaldırmayı başaramayan ülkelerin milli gelirlerinde belirli oranda kayıp olacağı belirtilmiş, 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi için verilmiş olan pek 

çok taahhüt bulunmasına rağmen, yeterli kaynağın hala ayrılmadığı, ulusal kadın 

mekanizmalarının finansal sıkıntı ile mücadele etmek zorunda kaldıkları aktarılmıştır. 

Uluslararası kalkınma işbirliklerinin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ulusal 

kaynakların verimli biçimde kullanılması için iyi bir yöntem olduğunu ifade eden katılımcılar, 

kadın fonları gibi diğer yeni fonların da tanımlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Yoksulluğun 

kadınlaşması ile mücadele etmek amacıyla herkes için tam zamanlı ve iyi iş temalarını temel 

alan “Uluslararası Çalışma Örgütü İyi İş Gündemi”ne odaklanmak ve çalışma yaşamında 

annelik hakları, eşit iş için eşit ücret ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kadınların 

katılımının arttırılması gibi konularda çalışmalar yapmak gerektiği belirtilmiştir.   

Ülkelerin yaptıkları kısa süreli sunumlar kapsamında Türk Delegasyonu adına Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Şengül ALTAN ARSLAN,  28 Şubat 

2008 tarihinde yaptığı konuşmasında (EK 2), bu yılın ana teması olan toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin finansmanı ve kadının güçlendirilmesi konusunda Türkiye‟nin kaydettiği 

ilerlemelere değinerek, Türkiye‟de Avrupa Birliği Uyum Sürecinde ve kamu mali yönetimi ve 

kontrol sisteminde meydana gelen gelişmeler çerçevesinde toplumsal cinsiyete duyarlı 

bütçeleme konusunda yeni açılımların ortaya çıktığına ve 2005 yılında yürürlüğe giren “Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda yeni 

fırsatların doğduğuna değinmiştir. Ayrıca Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında 

uygulanan Şartlı Nakit Transferi uygulaması çerçevesinde kız çocuklarını okula gönderen 

veya devam ettiren ailelere, erkek çocuklarının ailelerine göre daha fazla miktarda ödeme 

yapıldığını ifade eden Şengül ALTAN ARSLAN, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelerin, 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının 

yanı sıra, hesap verebilirlik, etkililik ve şeffaflığın sağlanmasına da katkı sağlayacağı 

vurgulamıştır.  

Diğer ülkelerin sunumlarında ise genel olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin finansmanı 

konusunda yaşanan gelişmelere değinilmiş, ekonomik planlamaya ve kalkınma stratejilerine 

toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin yerleştirilmesinin önemine vurgu yapılarak, 

toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme örneklerinden söz edilmiştir. Konuşmacılar ayrıca, 

Pekin Eylem Platformu‟nun uygulamasına ilişkin ülke deneyimlerini, Bin Yıl Kalkınma 

Hedeflerine ulaşma yolundaki ulusal ve uluslararası çalışmalarını aktarmışlardır.  

KSK 52.oturumu süresince, sunumların yanı sıra çeşitli paneller ve çalışmalar 

düzenlenmiştir. Bu paneller ve çalışmaların başlıkları şu şekildedir:  

-26 Şubat 2008: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Finansmanı ve Kadının 

Güçlendirilmesine İlişkin Temel Politika İnisiyatifleri” konulu interaktif uzman paneli (EK 3),  

-26 Şubat 2008: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakış Açısının, Ulusal Ekonomi Politikaları 

ve Programları ile Bütçelerin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi Aşamalarına 

Yerleştirilmesi Amacıyla Kapasite Geliştirilmesi” konulu interaktif uzman paneli (EK 4),  

-27 Şubat 2008: “HIV/AIDS Durumunda Bakım Hizmetlerini de İçerecek Şekilde Kadın 

ve Erkek Arasında Sorumlulukların Eşit Paylaşımı” konulu interaktif panel (EK 5), 

 -28 Şubat 2008: “Kadına Karşı Şiddetin Tespit Edilmesinde Kullanılacak Göstergeler” 

konulu Kadının Statüsü Komisyonu ve İstatistik Komisyonu Birleşik Diyaloğu (EK 6),  

      -28 Şubat 2008: “İklim Değişikliklerinde Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı” konulu 

interaktif uzman paneli (EK 7), 
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 -29 Şubat 2008: “Çatışmaların Önlenmesi, Yönetimi, Çözümlenmesi ve Çatışma Sonrası 

Barışın İnşası Süreçlerinde Kadınların Eşit Katılımı” konulu interaktif diyalog (EK 8) 

Her yıl olduğu gibi 52.oturumda da gündem maddelerinden birini “8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü”nün kutlanması oluşturmuştur. 6 Mart 2008 tarihinde gerçekleştirilen kutlama 

çerçevesinde düzenlenen “Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yatırım Yapılması” konulu panelde 

BM Genel Sekreteri Ban KI-MOON, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem Bin Yıl Kalkınma 

Hedeflerinden biri hem de diğer hedeflere ulaşılması için bir ön koşul olduğunu ifade etmiş, 

kadınların karar mekanizmalarında eşit biçimde yer alması ile birlikte yeni bir açılımın 

oluşacağına ve gelecek nesillerin eğitim ve istihdam imkanlarından yararlanmada yeni 

fırsatlar ile karşılaşacaklarına vurgu yapmıştır. Genel Sekreter konuşmasında hükümetlerin 

giderek artan biçimde kadınlara kaynak ayrılması yolunda çalışmalar yaptıklarını, 50‟den 

fazla ülkede toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışması yapıldığını, pek çok ülkede 

kadınların mülk sahibi olmasını, kredi almasını ve pazara ulaşmasını engelleyen yasal 

düzenlemelerin ortadan kaldırıldığını ifade etmiş, Birleşmiş Milletlerin toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve kalkınmanın finansmanı konularında politikalar üreterek, üye ülkelerin, sivil 

toplum kuruluşlarının, uluslararası örgütlerin ve özel sektörün taahhütler verdikleri 

platformlar oluşturarak kendi görevini yerine getirdiğini belirtmiştir. Diğer  konuşmacılar ise, 

kadınların dahil edilmediği kalkınma plan ve programlarının başarılı olamayacağını 

belirtmişler, kadınlara ve kız çocuklarına yatırım yapmanın, kadınlar, aileler, toplumlar ve 

tüm ulus üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ifade etmişlerdir. Konuşmalarda özellikle 

kadınlara yapılan yatırımın ekonomik büyümeyi arttırıcı, yoksulluğu azaltıcı, anne ve çocuk 

ölümlerini azaltıcı ve okullulaşma oranını arttırıcı etkisine vurgu yapılmış, kaynakların 

yetersizliği ve yetersiz bütçe tahsislerinin bu gelişmelerin önündeki en büyük engel olduğu 

dile getirilmiştir. Kadınları iş yaşamı hakkında bilgilendirmenin önemi üzerinde durulmuş, bu 

konuda yapılan çalışmalardan deneyimler aktarılmıştır.  

KSK 52. dönem oturumunda: 

 Filistinli kadınların durumu ve Filistinli kadınlara destek verilmesi  

 Kadınlar ,kız çocukları ve HIV/AIDS (Türkiye karara ortak sunucu olmuştur)  

 Kadın sünnetinin sona erdirilmesi (Türkiye karara ortak sunucu olmuştur)  

  Silahlı çatışmalarda rehin alınan, daha sonra hapse gönderilen kadın ve kız çocuklarının 

serbest bırakılması (Türkiye karara ortak sunucu olmuştur) 

 “Kadının İlerlemesi İçin Uluslararası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü”nün güçlendirilmesi 

 konularında, beş karar tasarısı kabul edilmiştir.  

KSK oturumlarının ardından her yıl ana temalar üzerine yayınlanan “Sonuç 

Belgesi”nin (EK 9) müzakereleri 29 Şubat 2008 tarihinde başlamış, Türkiye Delegasyonu da 

metin üzerine gerçekleşen müzakereleri yakından takip ederek çeşitli değişiklik önerilerinde 

bulunmuştur. Türkiye; ekonomik, sosyal ve siyasi karar alma mekanizmalarına kadınların tam 

ve eşit katılımı için gereken kaynakların tahsisini de içerecek biçimde kadınların katılımı, 

temsilini garanti etmek; toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla tüm gelir ve 

harcamaların toplumsal cinsiyete duyarlı analizlerini yapmak ve tüm düzeylerde toplumsal 

cinsiyete duyarlı bütçelerin hazırlanmasının sağlanması için toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

geliştirilmesi bakış açısıyla metodoloji ve araçlar geliştirmek konularında değişiklik 

önerilerinde bulunmuştur. Sekreteryanın farklı ülkelerden gelen benzer konulardaki önerilerin 

uyumlaştırılması talebi üzerine çeşitli ülkeler ve ülke grupları ile ortak çalışma yapılarak 
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Türkiye‟nin değişiklik önerilerinin sonuç belgesinde yer alması sağlanmıştır. Türkiye‟nin 

katkıları Sonuç Belgesinin 21. Maddesi h, o, p bendlerinde yer almaktadır.  

Ayrıca 29 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Birliği Slovenya Dönem Başkanlığı girişimi 

ile gerçekleştirilen “EUROMED Ortaklığı ve İstanbul Süreci: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 

Finansmanı ve Kadının Güçlendirilmesi” konulu paralel etkinlikte Türk Heyetini temsilen 

konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Gülay GÜNLÜK ŞENESEN, Türkiye‟de 2006 yılında 

gerçekleştirilen “Kadının Toplumdaki Rolünün Güçlendirilmesi” konulu EUROMED 

Bakanlar Konferansından günümüze kadar, kadınların eğitim, sağlık ve istihdama katılımında 

yaşanan gelişmeler, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında atılan adımlar ile toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve kadının güçlendirilmesinin finansal boyutu üzerinde duran 

bir konuşma yapmıştır (EK 10).  

KSK 52. Dönem toplantısında, 2009 yılında gerçekleşecek olan 53. KSK oturumunun 

da geçici gündemi kabul edilmiştir.  

2009 yılında, 

KSK 50.Oturumunda kabul edilen: 

 "Karar alma süreçlerinin tüm düzeylerine kadınların ve erkeklerin eşit katılımı" karar 

tasarısının uygulaması kapsamında değerlendirilmesi; 

 HIV/AIDS kapsamında bakım verilmesi de dahil olmak üzere sorumlulukların kadın ve 

erkek arasında eşit paylaşılması, 

konuları ana temalar olarak belirlenmiştir. 
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EK 1 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Finansmanı ve Kadının Güçlendirilmesi Üst Düzey 

Yuvarlak Masa Toplantısı 

*Gayrı Resmi Çeviridir 

25 Şubat 2008 

 

 25 Şubat 2008 tarihinde 52 hükümet temsilcisi, 4 Birleşmiş Milletler temsilcisi ve 6 

sivil toplum temsilcisinin katılımı ile iki paralel oturum halinde “Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliğinin Finansmanı ve Kadının Güçlendirilmesi” konulu üst düzey yuvarlak masa 

toplantısı düzenlenmiştir.  

 Söz konusu toplantıda, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının insan haklarının tam 

olarak sağlanması konusundaki uluslararası zorunluluklar ve politik taahhütlerin 

uygulanabilmesi için beşeri ve finansal kaynakların tahsisinin gerekli olduğu 

konusunda görüş birliğine varılmıştır.  

 Ülkelerin ekonomik performansları ile kadınların ekonomiye katılımları arasında 

direkt bir ilişki olduğu ve Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmada toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin kritik bir role sahip olduğu ifade edilmiştir. 

 Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının ulusal bütçelere dahil edilmesi amacıyla 

alınan önlemlere ilişkin örnekler sunulmuştur: Kimi ülkelerde her bir bütçe kaleminde 

toplumsal cinsiyet eşitliği dikkate alınmakta iken, kimi ülkelerde ulusal bütçenin belli 

bir yüzdesinin kadınlara tahsis edildiği ifade edilmiştir. Ayrıca; ulusal kalkınma ve 

yoksullukla mücadele stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında toplumsal 

cinsiyet eşitliği bakış açısının yerleştirilmesi yolunda gelişmeler yaşanmakta olduğu 

belirtilmiştir. Katılımcılar ayrıca, vergilendirme sistemleri ve bunların toplumsal 

cinsiyet eşitliği üzerindeki etkilerinin dikkate alınmasının önemli olduğunu ifade 

etmişlerdir.  

 Bazı ülkelerde uygulanmakta olan toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 

deneyimlerinin, teknik uzmanlık ve politik kararlılık kadar,  ulusal mekanizma ile 

parlamentonun ve sivil toplumun, özellikle kadın gruplarının işbirliğinin önemini 

ortaya koyduğu belirtilmiştir. 

 Katılımcılar, hükümet görevlilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin finans sektörüne yerleştirilmesi konusundaki kapasitelerinin güçlendirilmesi 

amacıyla rehber ve kitapçık hazırlama girişimlerine değinerek, cinsiyet temelli veri 

toplamanın önemini belirtmişlerdir.  

 Pek çok ülkede, kadın yoksulluğunun azaltılması, kadınların sağlık ve eğitim 

hizmetlerine ulaşmaları ile kadına yönelik şiddetin ve toplumsal cinsiyet kalıplarının 

ortadan kaldırılmasına yönelik kaynakların arttığı; kadın girişimciliğinin artırılması 

amacıyla kadınlara yönelik mikrokredi ve mikrofinans uygulamalarının yaygınlaştığı;  

kadınların ev kredisi alması ve kırsal kesimdeki kadınlara ekonomik fırsatlar 

yaratılmasını amaçlayan ulusal kadın fonlarının oluşturulduğu ifade edilmiştir.  

 Katılımcılar, toplumsal cinsiyet eşitliği için yeterli kaynak ayrılmasını temin eden 

güçlü ulusal mekanizmaların önemi konusunda tartışarak, birçok ülkede kadının 

ilerlemesinden sorumlu ulusal mekanizmalara ayrılan kaynağın arttığını, pek çoğunun 

ise halen yeterli kaynağa sahip olmadığını belirtmişlerdir. Planlama ve maliye 

bakanlıkları ile ulusal mekanizmalar arasındaki işbirliğinin çok önemli olduğu 

vurgulanmıştır. Ayrıca, kadın konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının 

doğrudan finanse edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
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 Ticari liberalizasyon önlemleri, uluslararası güvenlik konuları, dış borç ve borç 

servisleri gibi uluslararası küresel trendlerin toplumsal cinsiyet eşitliğinin finansmanı 

üzerinde etkili olduğu belirtilmiştir. 

 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi amacıyla ayrılan ulusal kaynakların yeterli 

olmadığı; dış fonlar ve uluslararası kalkınma yardımları yoluyla çalışmaların 

sürdürüldüğü; bütçe politikalarına toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını yerleştirecek 

uzmanların, yöntem ve araçların yeterli olmadığı; kadının ilerlemesinden sorumlu 

ulusal mekanizmalar ile maliye bakanlıkları arasındaki işbirliğinin istenen düzeyde 

olmadığı ve birçok alanda cinsiyet temelli verilerin olmadığına değinilerek, tüm 

bunların toplumsal cinsiyet eşitliğinin finansmanı ve kadının güçlendirilmesi 

konusundaki sorun alanları olduğu belirtilmiştir. 

 Katar‟da 2008 yılında yapılacak olan Monterry Konsensüsünün Uygulanmasını 

Gözden Geçirmek Üzere Kalkınmanın Finansmanı Konulu Uluslararası Konferansın, 

paydaşların daha önceki taahhütlerine bağlılıkları ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

finansmanı ve kadının güçlendirilmesi konusunda önemli bir gelişme olacağı 

belirtilmiştir. Kadının Statüsü Komisyonu 52. Oturumu Sonuç Belgesinin de bu 

Konferansa katkı sağlayacağı belirtilmiştir. 
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EK 2 

Şengül ALTAN ARSLAN 

28 Şubat 2008 KSK 52. Oturum Konuşma Metni 

 

Mr. Chairperson, 

Distinguished Delegates, 

 

Turkey aligned itself with the statement made on behalf of the European Union. In this statement 

I will mainly focus on the priority theme “Financing for Gender Equality and the Empowerment 

of Women” from Turkey‟s national perspective. 

 

We believe that adequate human and financial resources should be allocated in order to achieve 

gender equality, development and peace. In the process of designing, implementing and auditing 

of budgets, priority should be given to gender issues. 

 

Budgets can be very strong instruments for change if prepared with a rights-based approach. I 

therefore would like to underline that government policies and priorities should be more 

responsive to gender issues.  

 

Promoting and incorporating gender concerns in public spending and specifically increasing 

women‟s participation at the governmental budgetary decision-making levels and processes are 

required.  Since budgets effect women and men in different ways as their expectations and needs 

are different, a gender sensitive approach is highly essential in preparing budgets at all levels.   

 

Mr. Chairperson, 

Distinguished Delegates, 

 

It is a fact that gender budgeting is implemented in very few countries. Although it is not yet at 

desired levels, important progress has been achieved in gender-budgeting in Turkey in recent 

years, in line with the pre-accession period of Turkey to the European Union and the reforms in 

public financial management and controlling system. 

 

Public Financial Management and Control Law, which entered into force in 2005, substantially 

improved the public budgeting system.  This has facilitated the work on gender-budgeting.  

Implementation of “Conditional Cash Transfer” within the “Project on Decreasing Social Risk” 

is considered a small and indirect sample for gender-budgeting. In this regard, families with low- 

income receive allowances on condition that they send their children to school regularly.  

Compared to the families of boys attending school, the families of girl children receive an 

amount of 21% more for girls attending primary school, and 40% more for girls attending 

secondary school.   

 

Mr. Chairperson, 

Distinguished Delegates, 
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Preparation of budgets at all levels with gender sensitivity, with the aim of achieving gender 

equality and ensuring sustainable development will bring along equality in allocation and usage 

of the resources. Gender budgeting will also help to achieve equality, accountability, efficiency 

and transparency. 

 

An overall institutional perspective is a sine qua non in order to ensure gender budgeting in all 

pertinent bodies of the administrative structures.   Hence, it will be easier to reach the aims of 

equality, development and peace, as well as to ensure the sustainability of these objectives.   

 

Non-governmental organizations also play a major role in auditing budgetary implementations 

and drawing attention to the needs of different groups. Therefore, we attach importance to 

cooperation with non-governmental organizations and academics in mainstreaming gender-

budgeting, making necessary analyses in budgetary items and determining the areas to be 

rectified. 

 

While concluding, I would like to convey my regards to all the delegates, with the belief that the 

deliberations of the 52nd Session of the Commission on the Status of Women will guide the 

participatory countries on gender-budgeting.  

 

Thank you. 
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EK 3 

İnteraktif Uzman Paneli 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Finansmanı ve Kadının Güçlendirilmesine İlişkin Temel 

Politika İnisiyatifleri 

*Gayrı Resmi Çeviridir 

     26 Şubat 2008 

 

 Finansal kaynakların, toplumsal cinsiyet eşitliği finansmanı ve kadının 

güçlendirilmesindeki önemi vurgulanarak, kadınlar ile ilgili çalışmaların yanı sıra 

toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının ana akıma yerleştirilmesindeki gerekliliği 

belirtilmiştir. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi‟nin tam 

ve etkili bir şekilde uygulanması için de finansmanın önemi vurgulanmıştır. 

Hükümetlerin,Dördüncü Dünya Kadın Konferansı (1995), Genel Kurulun 23. Özel 

Oturumu (2000) ve Uluslararası Kalkınma ve Finans Konferansında (2002) toplumsal 

cinsiyet eşitliği finansmanı ve kadının güçlendirilmesi ile ilgili taahhütlerde 

bulundukları ve bazı ilerlemeler kaydedilmesine rağmen hala bu taahhütlerin tam 

anlamı ile uygulanmadığı ifade edilmiştir.  

 Toplumsal cinsiyet eşitliği finansmanı ve kadının güçlendirilmesine yönelik 

Monterrey Konsensüsü ve onu izleyen Yardımların Etkinliği Paris Deklarasyonu 

uygulamalarının takip edilmesi gibi birçok fırsatın olduğu ifade edilmiştir. Katılımcılar 

ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği finansmanı ve kadının güçlendirilmesine ilişkin temel 

politika, strateji ve araçların geliştirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ekonomiye büyük katkısı olmasına rağmen makro 

ekonomik politikaların toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı ile yapılmadığı ifade 

edilmiştir. Eğitim ve sağlık gibi sosyal sektörlerde toplumsal cinsiyet eşitliği bakış 

açısının yerleşmeye başladığı buna karşılık ekonomik sektörlerde bunun söz konusu 

olmadığı belirtilmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliği finansmanı ve kadının 

güçlendirilmesine ilişkin doğrudan yabancı yatırımlar ve ticari liberalizasyon gibi 

potansiyel alanların büyük ölçüde keşfedilmediği belirtilmiştir. 

  Monterrey Konsensüsü ile ekonomi politikaları arasındaki tutarlılık eksikliği 

belirtilerek, bir tarafta düşük enflasyon ve sermaye hareketliliği; diğer tarafta ise 

toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları ve yoksullukla mücadeleye ilişkin sosyal 

sorumlulukların olduğu ifade edilmiştir. Ticaret alanındaki bir gösterge örneğin, söz 

konusu her bir sektörel alan için toplumsal cinsiyete duyarlı çerçeveleri etkili bir 

şekilde içeren ticari müzakere kurallarının bir oranı olabilir. 

 Toplumsal cinsiyet eşitliği finansmanı ve kadının güçlendirilmesi için toplumsal 

cinsiyete duyarlı bütçelerin, kaynak dağılımı ve bütçe süreçlerinin değişimi açısından 

önemli bir strateji olduğu ifade edilmiştir.  Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelerin, 

erkekler kadar kadınların da gelişmelerden yararlanmalarını ve kamu kaynaklarının 

daha adil bir şekilde dağılımını sağladığı ifade edilmiştir.  Bu yaklaşımın bir parçası 

olarak, bütçenin gelir-gider kalemlerinin sistematik bir şekilde kadın ve erkeklerin 

farklılaşan ihtiyaçlarını ve gerçeklerini yansıtabileceği belirtilmiştir. Ayrıca mevcut 

vergi sistemlerinin var olan eşitsizlikleri devam ettirmemesi için yeniden gözden 

geçirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

 Sivil toplumun özellikle kadın gruplarının ve ağlarının da yer aldığı toplumsal 

cinsiyete duyarlı bütçeleme girişimlerine ilişkin örnekler verilmiştir. Toplumsal 

cinsiyete duyarlı bütçeleme girişimlerin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için kapasite 

gelişimi ve teknik uzmanlık yanında politik kararlılık ve politika yapıcılarının 

duyarlılıklarının gerektiği belirtilmiştir. Birçok durumda da Birleşmiş Milletler 



Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 52. Oturumu 

25 Şubat-7 Mart 2008 

 
 

 

 

2 

kuruluşlarının toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme girişimlerin uygulanması ve 

gelişimi için teknik destek verdiği belirtilmiştir. 

 Kalkınma yardımları, toplumsal cinsiyet eşitliği finansmanı ve kadının güçlendirilmesi 

için bir kaynak olmakla birlikte Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Kalkınma 

Yardımları Kurulu verilerine göre, 1999-2003 yılları arasında yıllık toplam 50 milyar 

dolar resmi kalkınma yardımlarının 3,1 milyar dolarının toplumsal cinsiyet eşitliği 

finansmanı için ayrıldığı ifade edilmiştir. Yardımların Etkinliği Paris Deklarasyonu ile 

toplumsal cinsiyet eşitliğine ayrılan resmi kalkınma yardımlarının artırıldığı ifade 

edilmiştir. Bazı bağışta bulunan ve alıcı ülkelerin, Paris Deklarasyonu ilkelerinin 

toplumsal cinsiyete duyarlı şekilde uygulanmasına yönelik girişimleri olduğu 

belirtilmiştir. Uyumlaşma ilkesi sayesinde, alıcı ülkelerin toplumsal cinsiyet eşitliği 

finansmanı ve kadının güçlendirilmesi konusunda taahhütlerde bulunması durumunda 

alıcı ülkelerin toplumsal cinsiyet eşitliğini kalkınma yardımları içerisinde öncelikli 

hale getirdiği belirtilmiştir. Dünya Bankasının kadınların ekonomik fırsatlara 

ulaşımlarını artırmak amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını ekonomik 

sektörlere yerleştirmek için bir eylem planı hazırladığı ifade edilmiştir. 

 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin finansmanı ve kadının güçlendirilmesi amacıyla 

kullanılacak kaynakların artırılmasına ilişkin birçok öneri sunulmuştur. 

Bunlar:spekülatif para hareketlerinden bir miktar vergi alınması, endüstrileşmiş 

ülkelerden bir kereye mahsus sağlık vergisi alınması, OECD üyesi ülkelerin 

sorumluluklarını yerine getirmek üzere gayri safi milli hasılalarının %0,7‟sini resmi 

kalkınma yardımı olarak vermeleri olarak örneklendirilmiştir. Ayrıca ulusal düzeydeki 

aşırı döviz rezervlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin finansmanı ve kadının 

güçlendirilmesi gibi üretken yatırımlarda kullanılabileceği de belirtilmiştir.  Toplumsal 

cinsiyet eşitliği için gerekli kaynakların dağılımında özel sektörün rolüne de 

değinilmiştir.  

 Toplumsal cinsiyet eşitliği girişimlerinin maliyeti, kaynak ihtiyacının ortaya 

konulması ve finansman kaynaklarının belirlenmesinde kritik bir strateji iken, 

toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin ulusal eylem plan, program ve stratejilerin, 

uygulanabilmeleri için gerekli olan kaynaklar tespit edilmeden oluşturulduğu 

belirtilmiştir. Bu gibi politika ve girişimlerin maliyetlerinin tespiti için birçok metod 

ve yaklaşım geliştirilmiştir. Birleşmiş Milletler Binyıl Projesinde kullanılan maliyet 

belirleme metodu tartışılmıştır. Bu metod kullanılarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

beş ülkede sağlanmasının yılık ortalama maliyeti hesaplanmış ve bu ülkelerdeki tüm 

binyıl kalkınma hedeflerinin yerine getirilebilmesi için gerekli toplam kaynağın yarısı 

ile üçte biri arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu ülkelerdeki toplumsal cinsiyet eşitliği 

finansman açığının, tüm binyıl kalkınma hedeflerine ilişkin finansman açığının %18-

27 arasında olduğu ifade edilmiştir. 

 Binyıl kalkınma hedeflerinin ve ulusal eylem planlarının maliyetlendirme 

çalışmalarına ilişkin mevcut örnekler, bu tarz stratejilerinin geliştirilmesine fırsat 

sunmuştur. Sivil toplum kuruluşları kadar devlet kurumlarının da bu stratejileri, ulusal 

planların ve bütçe süreçlerinin bir parçası olarak kullanmaları gerektiği ifade edilerek 

böylece toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin sonuçların şeffaflığına ve hesap 

verebilirliğine katkı sağlanacağı belirtilmiştir.  

 Cinsiyet temelli verilere,temel politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli 

göstergelere olan ihtiyaç vurgulanmıştır. Toplumsal cinsiyet etki değerlendirmesi, 

bütçe rehberleri ve toplumsal cinsiyet politika göstergeleri gibi araçların Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Kalkınma Yardımları Kurulu üyesi ülkelerde 

kullanıldığı belirtilmiştir.  Ülkeler tarafından Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
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Önlenmesi Komitesi‟ne sunulan düzenli raporların da kaynak dağılımını ve hesap 

verebilirliği izlemeye ilişkin bir araç olduğu belirtilmiştir.  

 Kadının ilerlemesinden sorumlu ulusal mekanizmaların, Birleşmiş Milletler sisteminin 

ve kadın kuruluşlarının, toplumsal cinsiyet eşitliği finansmanı ve kaynakların dağılımı 

da dahil kadının güçlendirilmesinde katalitik roller üstlendikleri belirtilmiştir. Yetki ve 

sorumluluklarına rağmen, kadın ilerlemesinden sorumlu ulusal mekanizmalara ayrılan 

kaynağın ulusal bütçenin çok küçük bir kısmını oluşturduğu ifade edilerek, Kadına 

Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi‟nin ulusal mekanizmalara ayrılan 

kaynak yetersizliğini sürekli dile getirdiği belirtilmiştir. Bu mekanizmalarının 

çalışmalarının devamlılığı için yeterli kaynakların ayrılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Kadın hareketinin devamlılığının sağlanması ve kadın kuruluşlarına yeterli kaynağın 

ayrılması gerektiği ifade edilmiştir. 

 Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yükümlülüklerin acilen uygulamaya geçirilmesi 

amacıyla güçlü bir yasal çerçevenin, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen etkili 

kurumların ve kapsamlı politika ve stratejilerin oluşturulması gerektiği vurgulanmıştır. 

Bütün bunların bir maliyeti olduğu ve bu nedenle düzenli bir kaynak tahsisi gerektiği 

belirtilmiştir. 

  Paris Deklarasyonu uygulamalarının izlenmesi amacıyla yapılacak Yardım 

Verimliliği Üçüncü Yüksek Düzey Formu gibi Monterry Konsensüsünün 

Uygulanmasını Gözden Geçirmek Üzere Kalkınmanın Finansmanı Konulu 

Uluslararası Konferans hazırlıkları ve çıktılarında, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış 

açısının bir öncelik olarak kabul edilebileceği ifade edilmiştir. 
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EK 4 

İnteraktif Uzman Paneli 

Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısının, Ulusal Ekonomi Politikaları ve Programları 

İle Bütçelerin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi Aşamalarına 

Yerleştirilmesi Amacıyla Kapasite Geliştirilmesi 

*Gayrı Resmi Çeviridir 

26 Şubat 2008 

 

 Katılımcılar, toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve kadının güçlendirilmesi 

için her seviyede politika, plan ve programların etkili bir şekilde uygulanmasını 

sağlayacak finansal kaynaklar ile güçlü kapasiteye gerek olduğunu belirtmişlerdir. 

 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve bunun ana akıma yerleştirilmesi için gerekli kapasitenin 

oluşturulması konusunda en üst düzey siyasi iradenin gerekliliği vurgulanmıştır. 

Kadının ilerlemesinden sorumlu ulusal mekanizmalara yeterli yetki, kapasite ve 

finansal kaynağın sağlanması gerektiği belirtilmiştir. 

 Kadının insan haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştiren yasaların, toplumsal 

cinsiyete duyarlı bütçeleme girişimlerinin, toplumsal cinsiyete duyarlı borçlanmanın, 

kadın girişimciliği ve mikro kredi programlarının, ulusal kalkınma politika ve 

planlarına toplumsal cinsiyet bakış açısını yerleştirme çabalarının ve kadının 

ilerlemesinden sorumlu ulusal mekanizmaları destekleme ve güçlendirme çabalarının 

ülkelerin toplumsal cinsiyet eşitliğine verdikleri önemi gösterdiği belirtilmiştir. 

 Ulusal kalkınma planları ve yoksullukla mücadele stratejilerinin, önceliklerin ve 

kaynakların belirlenmesinde önemli araçlar olduğu ve toplumsal cinsiyet bakış 

açısının yerleştirilmesinde büyük fırsatlar sunduğu belirtilmiştir. Ulusal kalkınma 

stratejileri ile toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları arasındaki ilişkinin bu plan ve 

stratejilerin tam ve etkili uygulanmasının temini olduğu belirtilerek, toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin tüm ulusal kalkınma politikaları için önceliği vurgulanmıştır. 

 Kadın girişimciliğini artırmaya yönelik programların ve mikro kredi uygulamalarının 

kadınları ekonomik olarak güçlendirmekte olduğu belirtilerek kredi ve mülkiyet de 

dahil kadınların önemli kaynaklara ulaşımlarını garanti eden yasa ve kurallara ihtiyaç 

olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik 

faaliyetlerin; pazarlama, liderlik, kurumsal gelişme ve bilgi iletişim teknolojilerinin 

kullanılması da dahil teknik beceriler konusundaki eğitimleri kapsadığı ifade 

edilmiştir. 

 Toplumsal cinsiyet bakış açısının ulusal bütçelere yerleştirilmesinin, kaynakların 

toplumsal cinsiyet bakış açısı ile dağılımı, izlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği 

sorumlulukları ile kaynak dağılımı arasındaki ilişki açısından önemli olduğu 

belirtilmiştir.  

 Toplumsal cinsiyet bakış açısının bütçelere dahil edilerek, gelir ve harcamaların daha 

iyi izlenmesi ve değerlendirilmesi için pratik çözüm yolları önerilmiştir. Bunlar: 

eğitim ve farkındalık yaratma, bütçe analizlerine yönelik yöntem geliştirme, her 

seviyede ve sektörde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin kurumsallaşmasına 

yönelik araçlar ve mekanizmalar geliştirmek, bütçe süreçlerinin izlenmesi ve 

değerlendirilmesine yönelik göstergelerin oluşturulması amacıyla kapasite geliştirme 

olarak belirtilmiştir. Ayrıca şeffaf ve katılımcı bir bütçe yapısının da önemine dikkat 

çekmişlerdir. 

 Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme girişimlerinin sürdürülebilmesi ve 

kurumsallaşması için, ulusal mekanizmalar ile birlikte bakanlıklar ve parlamentolar 

dahil tüm paydaşların bütçe sürecinde tam olarak yer almalarının sağlanması gerektiği 
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belirtilmiştir. Maliye bakanlıkları ve ilgili diğer bakanlıkların toplumsal cinsiyete 

duyarlı plan, program ve bütçe geliştirme kapasitelerinin yanı sıra ulusal 

mekanizmaların da bu gibi girişimleri destekleme, teşvik etme ve izleme 

kapasitelerinin olması gerektiği vurgulanmıştır. Rehberler, bütçe talimatları ve 

yönergeleri ile toplumsal cinsiyet duyarlılık göstergeleri gibi araçları geliştirme ve 

kullanmanın, kapasite geliştirme çalışmalarına yardımcı olacağı belirtilmiştir. 

 Politika yapıcılar arasındaki hesap verebilirliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı 

bütçelerin etkinliğini sağlayarak, toplumsal cinsiyet eşitliği yükümlülüklerini yerine 

getirmeye yönelik izleme-değerlendirme sistemlerine kaynak aktarım takibine ihtiyaç 

duyulduğu ifade edilmiştir. 

 Cinsiyete dayalı 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 belirtilmiştir. Ayrıca ulusal 

istatistik merkezlerinin göstergeler geliştirmelerinin ve cinsiyete duyarlı veri toplama 

ile analiz etme kapasitelerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

 Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmaları destekleyecek 

kapasitelerin oluşturulması ve toplumsal cinsiyete duyarlı programların yarattığı 

ekonomik dönüşümlerin ortaya koyulması için daha fazla çalışmalar yapılması 

gerektiği belirtilmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesine ilişkin 

bakanlık yıllık raporları,  bakanlıkların bütçe kalemlerinin analizi ve bütçe 

kalemlerinin toplumsal cinsiyet duyarlılığı denetimleri cinsiyet açığını ortaya koyan 

mekanizmalar olarak kullanılabilmektedir. 

 Uluslararası kalkınma işbirliğinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin finansmanı ve kadının 

güçlendirilmesinde önemli bir mekanizma olduğu belirtilerek yeterli ve öngörülebilir 

finansmana olan ihtiyaç vurgulanmıştır. Resmi kalkınma yardımlarının (ODA) izleme 

ve değerlendirmelerini standartlaştıracak araçların, fonların toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin sağlanması ve kadının güçlendirilmesi amacı ile kullanılıp 

kullanılmadıklarını ortaya koyacağı belirtilmiştir. Ayrıca Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Teşkilatı Kalkınma Yardımları Kurulu‟nun (OECD/DAC), toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin finansmanı ve kadının güçlendirilmesi için ayrılan kaynakları 

ölçmeye yarayan toplumsal cinsiyet eşitliği politika göstergeleri geliştirdiği ifade 

edilmiştir. Bunların sadece resmi kalkınma yardımlarını ölçmeye yaradıkları fakat 

toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının ana plan ve programlara yerleştirmeyi 

sağlayacak niceliksel katkılar sağlamada da etkili oldukları ifade edilmiştir. 

Katılımcılar ayrıca bu politika göstergelerinin uluslararası finans kurumları, bölgesel 

kalkınma bankaları ve Birleşmiş Milletler sisteminde yararlı bir araç olarak 

kullanılabileceğini belirtmişlerdir. 

 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerleşmesinde Asya Kalkınma Bankası‟nın, 

borçlanmalarda toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını gözettiği bir mekanizmayı 

kurduğu belirtilmiştir. Toplumsal Cinsiyet Eylem Planları Projesi (GAPS) 

çerçevesinde geliştirilen kredi profili ile sektörler arası kaynak dağılımının toplumsal 

cinsiyet eşitliği bakış açısı ile yapıldığı belirtilmiştir. 

 Tüm sektörlerde toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının ana akımlara 

yerleştirilmesine yönelik ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeydeki kapasite geliştirme 

ile teknik yardımların önemi vurgulanmıştır. Asya Kalkınma Bankası‟nın, sadece 

ulusal mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmadığı ayrıca 

toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının kurumsallaşması ve güçlendirilmesi için de 

çalıştığı belirtilmiştir. 
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 Kadın grupları ve ağlarının, önemli sorunları ülke gündeminde tutarak, hesap 

verebilirliği talep ederek ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin ulusal ve/veya küresel 

uygulamaları takip ederek toplumsal cinsiyet eşitliğinin finansmanı ve kadının 

güçlendirilmesindeki önemli rolleri vurgulanmıştır. 

 Birleşmiş Milletler kuruluşlarının, hükümetlere Pekin Eylem Platformuna ilişkin 

yükümlülüklerini ve stratejik amaçlarını yerine getirebilmelerinde sağladığı teknik 

yardımın önemi belirtilerek, Birleşmiş Milletler finans yönetimi sistemine toplumsal 

cinsiyet eşitliği bakış açısının sistematik bir şekilde yerleştirilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. 
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EK 5 

İnteraktif Uzman Paneli 

HIV/AIDS Durumuda Bakım Hizmetlerini De İçerecek Şekilde Kadın ve Erkek 

Arasında Sorumlulukların Eşit Paylaşımı  

*Gayrı Resmi Çeviridir 

27 Şubat 2008 

 

 İnteraktif panel süresince, daha adil ebeveyn izni politikalarının teşvik edilmesi, erkek 

ve erkek çocuklarının aile içindeki ve bakımla ilgili sorumluluklarının paylaşımındaki 

rolleri ile HIV/AIDS durumunda bakım hizmetlerine ilişkin sorumlulukların paylaşımı 

konuları tartışılmıştır. 

 Pekin Deklarasyonunda ve Eylem Planında aileye ilişkin sorumlulukların kadın ve 

erkek arasında eşit paylaşımına ilişkin verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için 

uygun yasal düzenlemelerin, teşvik ve girişimlerin önemine değinilmiştir. Eve ve 

bakıma ilişkin sorumlulukların büyük ölçüde kadın ve kız çocuklarına ait olduğu ve bu 

konuda çok fazla gelişmenin yaşanmadığı dile getirilmiştir. Kadın ve kız çocuklarına 

bu rollerin verildiği, aile üyeleri arasında sorumlulukların eşit paylaşılmadığı ve 

mevcut hiyerarşik anlayışın erkeklere daha fazla güç ve haklar verdiği vurgulanmıştır. 

Sosyal ve kültürel normlar, geleneksel inançlar ve kalıp yargılar nedeniyle 

sorumlulukların paylaşımı durumunda kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin devam 

ettiği belirtilerek toplumsal cinsiyet eşitliği finansmanı ve kadının güçlendirilmesinin 

zorlaştırdığı ifade edilmiştir. 

 Bakım hizmetlerinin, sosyal kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olduğu ve ekonomik 

büyümeye katkıda bulunduğu belirtilmiştir. Tüm toplumlarda ücretli ya da ücretsiz 

bakım hizmetlerinin, kadın ve kız çocuklarının sorumluluklarında olduğu ayrıca bu 

durumun küçümsendiği dile getirilmiştir.  

 Ücretsiz bakım hizmetlerinin ulusal hesaplamalar sisteminde yer almadığı belirtilerek,  

kadınların erkeklere oranla iki kat daha fazla bu işlere vakit ayırdığı ve sonuç olarak 

da kadınların erkeklere göre daha uzun çalışma günleri olduğu vurgulanmıştır. 

 Birçok ücretli bakıcının da kadın olduğu ve kadınların doğal bir seçimmiş gibi bakıcı 

olmalarını destekleyen kalıp yargıların olduğu dile getirilmiştir. Ücretli bakıcıların da 

genellikle düşük ücret aldıkları, işçi haklarının ve sosyal güvencelerininse yok veya 

çok az olduğu belirtilmiştir. Ücretli veya ücretsiz bakıcılara daha çok önem 

verilmedikçe, hem erkekler hem de kadınlar tarafından yapılabileceği kabul 

edilmedikçe kadınların ekonomik olarak mağdur durumda olmaya devam edecekleri 

ve ücretli işlere giremedikleri için kamu alanının dışında kalacakları ifade edilmiştir. 

  Bakım işlerine daha fazla değer veren olası politika girişimleri: harçlık tarzında nakit 

ödemeleri, vergi harçları, sosyal güvenlik kredileri ve geçici bakım yardımlarını 

kapsamaktadır. Kadınların evlerinde ücretsiz işlerine karşılık, işgücü piyasasına 

erişimlerini kolaylaştıracak fırsatların önemine değinilmiştir. Katılımcılar, HIV/AIDS 

durumunda bakım hizmetlerini de içerecek şekilde sorumlulukların kadın-erkek 

arasında eşit paylaşımını sağlayan ulusal yasaların ve politikaların gerekliliğini dile 

getirmişlerdir.  

 Kadın-erkek arasında aile ve bakım hizmetlerinin eşit şekilde paylaşımını sağlayan 

ebeveyn iznine ilişkin ulusal yasa ve politika örnekleri verilmiştir. İzlanda‟da yapılan 

yasa değişikliği ile erkeklerin çocuk yetiştirmedeki rolleri artırılmıştır. İzlanda 

parlamentosu tarafından 2000 yılında kabul edilen yasa ile doğum veya evlat edinme 

durumunda ebeveynlere, maaşlarının % 80 „ini alabilecekleri şekilde 9 ay ebeveyn izni 
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verilmekte olduğu ifade edilmiştir. İzlanda‟da yaşayan erkeklerin % 80 ile 90‟ının 

ebeveyn izninin fırsatlarından yararlandığı belirtilmiştir.  

 İzlanda‟daki bu yasa, ebeveynlere izin ve iş gereksinimlerini birleştirmeleri 

bakımından esneklik sağlarken işverenleri de uygulamanın kötü kullanılmasına karşı 

koruduğu ifade edilmiştir. Bu yasanın amacının, erkeklerin çocuk bakımındaki 

rollerini artırmak, kadınların işgücü piyasasındaki konumlarını güçlendirmek, 

verimliliği artırmak ve çocuklu ailelerin ekonomik durumlarını iyileştirmek olduğu 

belirtilmiştir. 

 Yasal ya da diğer değişikliklere rağmen güncel araştırmaların, kadınların ücretli 

işlerde çalışmalarının ve ailelerine bakmalarının iki kat külfetini omuzlamaya devam 

ettiklerini gösterdiği ifade edilmiştir. 

 Erkeklerin ve erkek çocuklarının HIV/AIDS durumunda bakım hizmetlerini de içeren 

sorumluluklarının paylaşımı da tartışılmıştır. Her ne kadar erkekler bazen bakım 

hizmetlerini üstlenseler de genelde HIV/AIDS enfeksiyonlarına ilişkin bakım 

hizmetlerini yaşlı kadınlar ve kız çocuklarına ait olduğu ifade edilmiştir. Özellikle 

hastalığın son aşamalarında bakımın kadın ve kız çocukları için artan bir iş yükü 

oluşturduğu ve içme suyu ile elektrik gibi olanakların olmaması durumunda da bu 

yoğunluğun daha da arttığı vurgulanmıştır. Bakım hizmetlerinin kız çocuklarına 

atfedilmesinin onların okullarını bırakmalarına neden olduğu belirtilerek, HIV/AİDS‟li 

hastaların bakımları için kadınlar ve erkekler arasında daha adil işbölümünün 

gerekliliği vurgulanmıştır.  

 Erkeklerin karar alma mekanizmalarında kadınlara oranla daha fazla olmalarının bir 

sonucu olarak kaynakların eşit olarak dağılmadığı ifade edilmiştir. HIV/AİDS 

enfeksiyonlarının daha fazla kadınlar arasında yaygın olmasına rağmen, kadın ve kız 

çocuklarının hayati ilaçlar da dahil HIV/AİDS tedavilerinden yararlanamadıkları 

belirtilmiştir. Kadınların sağlık hizmetlerine erişimlerinin artırılması sadece 

hastalıklarla mücadelede değil, kadınların önemli bakım hizmetlerine erişimleri 

konusundaki becerilerinin artırılması açısından da kritik olduğu ifade edilmiştir.  

 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda hassasiyetleri olan artan sayıda 

erkek ve erkek çocuğunun, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve bunların yok edilmesine 

ilişkin farkındalık yaratmayı amaçlayan çalışmalarda bulunduğu ifade edilmiştir. 

 Erkeklerin ve erkek çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik 

çalışmalarda bulunmadıklarına dair var olan yargıların aksine; ülkelerde uygulanan 

projelerin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusuna erkeklerin giderek daha 

fazla ilgi gösterdiklerini ortaya koyduğu belirtilmiştir. Hastalığın ailelere yayılmasının 

önlenmesi konusunda yapılan ulusal projelere daha fazla erkeğin dahil edilmesi ve 

hastalıkla mücadelede erkeklerin rollerine ilişkin farkındalığın artırılması için politik 

kararlılık ve üst düzey sorumluluğun olması gerektiği belirtilmiştir. Birçok durumda 

kadınların HIV/AİDS‟li kişilerin bakımlarında kendilerine verilen rollerinin 

korunmasından yana oldukları da belirtilmiştir. 

 Katılımcılar toplantı sonunda sorumlulukların kadın ve erkek arasında eşit olarak 

paylaşımına ilişkin deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımının önemine değinerek, 

2009 yılında Komisyonun 53. Oturumunda tekrardan bu konu üzerinde tartışacaklarını 

belirtmişlerdir. 
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EK 6 

Kadının Statüsü Komisyonu ve İstatistik Komisyonu Birleşik Diyaloğu 

      Kadına Karşı Şiddetin Tespit Edilmesinde Kullanılacak Göstergeler 

*Gayrı Resmi Çeviridir 

28 Şubat 2008 

 

 1995 Dördüncü Dünya Kadın Konferansında kabul edilen Pekin Eylem Platformunda, 

kadına karşı şiddetin; barış, kalkınma ve eşitliğin sağlanması amacıyla acil yapılması 

gereken eylemelere ilişkin olarak belirlenen 12 kritik alandan biri olduğu hatırlatılarak 

hükümetlerin kadına karşı şiddetle ilgili veri toplamaları amacıyla ulusal istatistik 

kapasitelerini kurmaları konusunda yükümlü kılındığı ifade edilmiştir.  Genel Kurulun 

23. Özel oturumunda da hükümetlerin kadına karşı şiddetin ölçülmesi amacıyla 

göstergeler oluşturmalarına ilişkin uluslararası uzlaşma sağlamaları gerektiği 

yinelenmiştir. Genel Kurulun 61/143 sayılı Karar Tasarısında, Kadının Statüsü 

Komisyonunu ve İstatistik Komisyonunun kadına karşı şiddetin kapsamını, 

yaygınlığını ve sıklığını ölçmeleri konusunda devletlere yardımcı olmak amacıyla 

göstergeler seti oluşturmaları gerektirdiğine yer verildiği hatırlatılmıştır.  

 Kadına karşı şiddetin ölçülmesi amacıyla geliştirilen uluslararası göstergelerin, 

şiddetin daha görünür hale getirilmesine, şiddetin boyutunun açıkça ortaya 

konulmasına ve ülke içi ile ülkeler arasındaki trendlerin ölçülmesine yardımcı olduğu 

belirtilmiştir. Bu göstergelerin, hükümetlerin kadına karşı şiddetin önlenmesi ve 

ortadan kaldırılması amacıyla etkili politikalar ile önlemler geliştirmeleri konusunda 

önemli bir role sahip olduğu belirtilmiştir. Küresel düzeyde kadına karşı şiddetin 

ölçülmesi amacıyla oluşturulacak genel göstergeler setinin, Kadına Karşı Şiddet Özel 

Raportörün çalışmaları gibi mevcut çalışmaları da dikkate almasının önemli olduğu 

belirtilmiştir. 

 Katılımcılar fiziksel ve cinsel şiddet ile genital muayene, erken evlilik gibi kadınlar ve 

kız çocukları üzerinde ciddi etkileri olan durumları ortaya koyan göstergeler setinin 

gerekliliğini desteklediklerini ifade etmişlerdir. Bu göstergelerin sadece bir başlangıç 

olduğu gelecekte yapılacak çalışmaların bu göstergeleri geliştirmesi ve yenilemesi 

gerektiği ifade dilmiştir. Gelecek çalışmalarda yer alacak alanlara ilişkin örnekler 

verilerek bunların, ırksal ve etnik azınlıklar, göçmenler ve özürlü insanlar, iş yerinde 

şiddet gibi kadına karşı şiddetin farklı türleri ile ekonomik ve psikolojik şiddet olduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca göstergeler setinin önceliklere ve ihtiyaçlara göre ilgili diğer 

istatistiklerle birlikte ulusal düzeyde genişletilebileceği ifade edilmiştir. Erkeğe karşı 

şiddetin de dikkate değer bir sorun olduğu ancak önceliğin kadına karşı şiddeti ölçen, 

veri tabanını güçlendiren ve etkili çözümler üreten çalışmalara yer verilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. 

 Katılımcılar veri toplama ve gösterge geliştirmeye yönelik ulusal ve bölgesel 

düzeydeki girişimlere dikkat çekerek, bu girişimlerin kadına karşı şiddetle mücadeleye 

ilişkin politika girişimlerinin artmasını sağladığını belirtmiştir.Örnekler 

araştırmalarının kadına karşı şiddete ilişkin güvenilir verilerin toplanması açısından 

oldukça iyi araçlar olduğu belirtilerek kadına karşı şiddete ilişkin verilerin aslında iş 

ve yoksulluk gibi sosyal ve ekonomik alandaki veriler kadar önemli olması gerektiği 

vurgulanmıştır. 

 Kadına karşı şiddete ilişkin verilerin sağlanmasında, geliştirilmesinde ve 

yaygınlaştırılmasında ulusal istatistik sisteminin kritik bir rol oynadığı belirtilmiştir. 

Kadına karşı şiddet ile ilgili istatistiklerin toplanmasında ve yaygınlaştırılmasında 

ulusal istatistik kurumlarının varlığının verilere güvenirlilik ve kalite kattığı, 
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hükümetlerin kadına karşı şiddeti ölçmede gösterdiği kararlılıkların önemli bir 

göstergesi olduğu ifade edilmiştir.  Ulusal istatistik kurumlarının kadına karşı şiddet 

ile ilgili araştırmalar konusunda en iyi olduğu belirtilerek istatistik kurumlarının yeterli 

kapasitelerinin olmadığı durumlarda uzman araştırma kurumlarından ve 

üniversitelerden yararlanılabileceği vurgulanmıştır. Bu nedenle kadına karşı şiddete 

ilişkin verilerin toplanmasında ve yaygınlaştırılmasında ulusal istatistik kurumlarının 

sürece dahil edilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesi ve kurumsallaşmaları 

gerektiği belirtilmiştir. 

 Kadına karşı şiddete ilişkin veri ile istatistiklerin kaliteli ve karşılaştırılabilir verilerin 

toplanması amacıyla, birbiriule uyumlu yöntemlerin geliştirilmesi gerektiği belirtilerek 

kavramları, tanımları ve araştırma sorularını da içerecek şekilde uluslararası bir 

rehbere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. 

 Kadına karşı şiddete ilişkin verilerin toplanmasının sorumluluk ile beşeri ve finansal 

kaynak gerektirdiği belirtilerek, politik kararlılığın göstergeler ve istatistikler 

geliştirmede çok önemli olduğu ve bu istatistiklerin politika değişikliklerine yol 

açabildiği ifade edilmiştir. İstatistik üreticileri özellikle de ulusal istatistik kurumları 

ile kadın ilerlemesinden sorumlu ulusal mekanizmalar ve bakanlıklar gibi istatistik 

kullanıcıları arasındaki diyalog ve işbirliğinin ihtiyaç duyulan verilerin 

belirlenmesinde ve veri kullanımının artırılmasında çok önemli olduğu belirtilmiştir. 

Kadın ilerlemesinden sorumlu ulusal mekanizmaların kadına karşı şiddete ilişkin 

verilerin toplanmasında ve kaynak dağılımında önemli bir rol oynadığı vurgulanarak 

sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla işbirliğinin önemine değinilmiştir. 

 İstatistik Komisyonunun “Friends of the Chair” adında bir grup kurarak kadına karşı 

şiddete ilişkin göstergeler geliştireceği ve 2009 yılında İstatistik Komisyonunun 40. 

Oturumunda bir rapor sunacağı belirtilmiştir.  
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EK 7 

İnteraktif Uzman Paneli 

İklim Değişikliklerinde Toplumsal Cinsiyet Perspektifi 

*Gayrı Resmi Çeviridir 

28 Ocak 2008 

 Kadının Statüsü Komisyonu 52. Oturumunda, yükselen konu olarak iklim 

değişikliklerinde toplumsal cinsiyet perspektifini ele almak üzere, bir uzman paneli 

gerçekleştirilmiştir.  

 Katılımcılar, iklim değişikliğinin toplumsal cinsiyet boyutu olmayan bir durum 

olmadığını belirterek, bu durumun toplumsal cinsiyete özel etkilerini ortaya koymak 

amacıyla konuşmalar yapmışlardır.  

 İklim değişikliğinin yoksulları eşitsiz bir biçimde etkilediği ve dünya yoksullarının da 

büyük bir bölümünü kadınların oluşturduğu dikkate alındığında, kadınların iklim 

değişikliğinden en olumsuz etkilenen gruplar arasında olduğu ifade edilmiştir. 

 Yüzme, ağaca tırmanma gibi fiziksel aktivitelerin çoğunlukla erkek çocuklarına 

öğretilmesi nedeniyle kadınların ve kız çocuklarının doğal afetlerden kaynaklanan 

ölümlere maruz kalma risklerinin daha fazla olduğu belirtilmiştir.  

 Konuşmacılar, kadınların ev içi sorumlulukları nedeniyle iklim değişikliğinin kadınlar 

üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu, örneğin yemek temini ve güvenliği, temiz suya 

ulaşım, ısınma ve yemek pişirme için gereken enerjinin elde edilmesi gibi temel olarak 

kadınların sorumluluğu olarak görülen görevlerini yerine getiren kadınların kıtlık, 

ormanların azalması, düzensiz yağış durumlarında, bu gibi sorumlulukları için daha 

fazla zaman harcamak zorunda kaldıkları; bu durumun da kadınların eğitim ve 

istihdam olanaklarından mahrum kalmaları sonucunu doğurduğunu belirtmişlerdir.  

 Katılımcılar ayrıca kadınların yalnızca iklim değişikliğinden etkilenen kurbanlar 

olmadıklarını aynı zamanda değişimin güçlü aktörleri oldukları, kadınların iklim 

değişikliği ile mücadele için oluşturulacak stratejilerde öncü rol oynayabilecek bilgiye 

sahip oldukları vurgulanmıştır. Ancak iklim değişikliği de dahil, sürdürülebilir 

kalkınma alanında kadın temsilinin oldukça düşük düzeyde kaldığı ve bu sorunla 

mücadelede kadınların bilgi ve birikimlerinden yararlanmada sıkıntılar yaşandığı 

belirtilmiştir.  

 Yapılan konuşmalarda kadın ve erkeklerin bu alanda verebilecekleri katkılara da 

değinilmiş; erkeklerin daha çok kereste toplama işlerinde yer almalarına karşın, 

kadınların fidelerin ve küçük ağaçların dikimi, korunması ve bakımında, çiftliklerin 

yönetiminde rol oynadıkları belirtilmiştir.  

 Kadınların iklim değişikliği ile mücadele faaliyetlerine katılımı konusunda küresel ve 

ulusal ağlar kurulduğu, bilinç arttırma ve savunuculuk çalışmaları yapıldığı ifade 

edilmiş, kadınların öncülük ettiği ulusal kampanyalarda ağaç dikimi, evde su tasarrufu 

girişimleri gibi faaliyetlerin yer aldığına dikkat çekilmiştir.  

 İklim değişikliğinin ekonomik ve sosyal gelişmeyi etkilemesi nedeniyle en iyi biçimde 

sürdürülebilir kalkınma kapsamında ele alınması gerektiği belirtilmiş,  bu çerçevede 

yapılacak tüm girişimlerde toplumsal cinsiyet bakış açısının yerleştirilmesi gerektiği, 
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iklim değişikliği ile ilgili stratejilerin oluşturulması, uygulanması ve analiz edilmesi 

aşamalarında toplumsal cinsiyet etki analizi ve toplumsal cinsiyete duyarlı kaynak 

tahsisi (bütçeleme) yapılması gerektiği belirtilmiştir.  

 Uluslararası alanda oluşturulan iklim değişikliği ile mücadele girişimlerinde kadınların 

yer almasının bir gereklilik olduğu ifade edilmiş, kadın gruplarının iklim değişikliği 

konusunda bilinç arttırma ve savunuculuk yapma faaliyetlerine aktif biçimde dahil 

edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Bali Eylem Planının uygulanması 

kapsamında düzenlenen uluslararası etkinliklere kadın gruplarının ve toplumsal 

cinsiyet uzmanlarının katılımının çok büyük bir öneme sahip olduğu ifade edilmiştir.  

 Katılımcılar ayrıca, özellikle azaltma ve uygulama stratejileri ile ilişkili olarak 

kapsamlı cinsiyet temelli verilere ihtiyaç olduğunu belirterek, cinsiyet temelli verilerin 

toplanması, yayımlanması, iklim değişikliği politikaları, programları, projeleri ve bu 

aktivitelere ayrılan bütçelerin toplumsal cinsiyet etki analizlerinin yapılması 

gerektiğini ifade etmişlerdir.  

 Hükümetler arası düzeyde yapılan görüşmelerde iklim değişikliğinin toplumsal 

cinsiyet boyutunun tartışmaların bir konusu olmadığı kaygı verici bir durum olarak 

ortaya koyulmuş, Kyoto Protokolü ve İklim Değişikliği Hakkında Birleşmiş Milletler 

Çerçeve Sözleşmesi‟nin toplumsal cinsiyet körü belgeler olduğu ifade edilmiştir. 

Kyoto sonrası sürece toplumsal cinsiyet boyutunun eklenmesi gerektiği görüşü dile 

getirilmiştir.  

 İklim değişikliğine insan hakları boyutundan yaklaşılması, İklim Değişikliği Hakkında 

Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesinin insan hakları gereklilikleri durumunda ve 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi hükümlerini içerecek 

biçimde yerine getirilmesinin temin edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.  

  Son olarak, iklim değişikliğine ayrılan kaynakların kadınların önceliklerini de 

içerecek bir yapıda olması gerektiği ifade edilmiş, Uyum Fonu gibi mevcut 

mekanizmalarda kadınların da yer alarak kendi ihtiyaçlarını dile getirmeleri gerektiği 

belirtilerek, kadınların fon kriterlerinin belirlenmesi ve fonlara ilişkin kararların 

verilmesi aşamalarında konuya dahil olmalarının önemi belirtilmiştir.  
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EK 8 

İnteraktif Diyalog 

Çatışmaların Önlenmesi, Yönetimi, Çözümlenmesi ve Çatışma Sonrası Barışın İnşası 

Süreçlerinde Kadınların Eşit Katılımı 

*Gayrı Resmi Çeviridir 

29 Şubat 2008 

 2004 yılında düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu 48. Dönem Oturumu sonunda 

kabul edilen “Çatışmaların Önlenmesi, Yönetimi, Çözümlenmesi ve Çatışma Sonrası 

Barışın İnşası Süreçlerinde Kadınların Eşit Katılımı” başlıklı Sonuç Belgesi‟nin 

uygulanmasındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere, 29 Şubat 2008 tarihinde bir 

interaktif diyalog gerçekleştirilmiştir.  

 Çatışmadan çıkan ülkelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının yanı sıra, 

siyasi, ekonomik, sosyal ve yasal yapının yeniden oluşturulması için barış sürecinde 

ve barışın inşasında kadınların tam ve eşit katılımının çok önemli olduğu belirtilmiştir. 

Barışın inşası ve yeniden yapılanma süreçlerinin, kadınlara karşı ayrımcılığın ve 

şiddetin ortadan kaldırılması için bir fırsat yarattığı ifade edilmiştir. 

 Katılımcılar, sonuç belgesinin ve Güvenlik Konseyi‟nin kadın, barış ve güvenlik 

konulu 1325 (2000) sayılı karar tasarısının uygulanmasında bazı gelişmeler 

kaydedildiği belirtilerek, Birleşmiş Milletlerin barış kurma, insan hakları, hukukun 

üstünlüğü, insani yardım alanlarındaki çalışmalarını entegre etmek amacıyla kurulmuş 

olan ve aynı zamanda temel görevleri arasında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmek 

de bulunan “Barış Kurma Komisyonu”nun 2006 yılında kurulmuş olmasının 

memnuniyet verici bir gelişme olduğunu ifade etmişlerdir.  

 Kadınların barış sürecine katılımını arttıran başarılı stratejilerden söz edilmiştir. 

Uluslararası toplumun desteği ile, kadınların barış görüşmelerinde yer aldığı, ulusal 

düzeyde barış için oluşturulan mekanizmalara katıldıkları belirtilmiştir.  

 Katılımcılar, 1325 sayılı karar tasarısında verdikleri taahhütleri yinelemişler ve 

Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler, kadınların barış süreçlerine katılımı konusuna özel bir 

önem vermişlerdir.  11325 sayılı karar tasarısına ilişkin düzenleme içeren Ulusal 

Eylem Planlarından örnekler verilmiştir. 

 Ulusal ve bölgesel seminerler ve çalıştaylar yoluyla kadınların barış sürecine katılımı 

konusunda bilinç arttırma çalışmaları yapıldığı ifade edilmiş, kimi ülkelerde Devlet 

Başkanı eşlerinin kadınların barış sürecine katılımı konusunda liderlik misyonu 

üstlendiği belirtilmiştir. Ayrıca kadınların barış süreçleri konusunda bilgi ve 

yeteneklerini arttırıcı el kitapları hazırlandığı, eğiticilerin eğitimi programları 

düzenlendiği, eğitim merkezleri oluşturulduğu da belirtilmiştir.  

 Üzerinde durulan bir diğer husus veri toplanması olmuş, kadınların silahlı 

çatışmalardaki yeri konusunda göstergeler oluşturma çalışmaları yapıldığı, barış 

süreçlerine kadın katılımı konulu bir araştırma yürütüldüğü ifade edilmiştir.  

 Birleşmiş Milletlerin barış operasyonlarında yer alanlar da dahil olmak üzere, barış ve 

güvenlik kuvvetlerinde kadınların temsilinin arttırılmasının önemine değinilmiş, 

bugüne kadar erkeklerin egemenliğinde olan barış kurumlarının toplumsal cinsiyet 

bakış açısına sahip olmasının bu yolla sağlanabileceği üzerinde durulmuştur.  



Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 52. Oturumu 

25 Şubat-7 Mart 2008 

 
 

 

 

2 

 Üzerinde durulan konulardan biri de silahlı çatışmalarda yaşanan şiddet olmuştur. 

Polis ve güvenlik güçlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet 

konularında eğitilmesi ve silahlı çatışmalarda şiddete maruz kalan kadınlara hizmet 

sunulması konusunda başlatılan girişimlerden örnekler verilmiş, bu girişimlerin hem 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefine hem de barış süreçlerine kadınların 

katılımına katkıda bulunacağı belirtilmiştir.  

 1325 sayılı Güvenlik Konseyi karar tasarısının ve 2004 yılında KSK tarafından kabul 

edilen sonuç belgesinin ardından yaşanan gelişmelere rağmen, katılımcılar barış 

süreçlerinde kadınların yetersiz temsilinin hala dikkat çekici boyutta olduğunu,kadın 

örgütleri ile barış müzakerecileri arasında karşılıklı ilişki bulunmadığını ve toplumsal 

cinsiyet uzmanları ile güvenlik uzmanları arasında işbirliği yapılmasına karşı bir 

direnç bulunduğunu belirtmişlerdir. Hükümet delegasyonları, Birleşmiş Milletler 

Kurumları, bölgesel oluşumlar ve özellikle barış süreçlerinde yer alan kurum ve 

kuruluşlarda yer alan kadın sayısını arttırmak için gereken önlemlerin alınması 

gerektiği belirtilmiştir. 

 Katılımcılar ayrıca, barış ve güvenlik konuları ile ilgilenen tüm kurumların, özellikle 

Güvenlik Konseyi ve Barışın İnşası Komisyonunun çalışmalarında toplumsal cinsiyet 

eşitliği konusuna özel bir önem verilmesinin gerekliliğine işaret ederek, Genel 

Sekreter tarafından Güvenlik Konseyine sunulan tüm raporlarda toplumsal cinsiyet ve 

kadına yönelik şiddet boyutuna değinilmesi gerektiği belirtilmiş, ayrıca Barışın İnşası 

Komisyonu ile Kadının Statüsü Komisyonu arasında işbirliği yapılması gerektiği 

belirtilmiştir.  

 Katılımcılar, tüm üye ülkelerde Güvenlik Konseyinin 1325 sayılı Karar Tasarısının 

uygulanmasına yönelik olarak barış süreçlerine kadınların katılımı konusunda bilinç 

arttırmak ve hesap verebilirliği sağlamak amacıyla katılımcı bir yaklaşımla ve 

kadınları da sürece dahil ederek Ulusal Eylem Planları hazırlanması gerektiğini 

belirtmişlerdir. Bu eylem planlarının uygulanması için gereken teknik desteğin BM 

sistemi tarafından sağlanabileceği ve planların uygulanması için yeterli kaynağın 

ayrılmasının da önemli olduğu ifade edilmiştir.  

 Katılımcılar Genel Sekreterin, 1325 sayılı Güvenlik Konseyi karar tasarısının 

uygulanmasını izlemek üzere bir mekanizma kurulması yolundaki çağrısını 

desteklediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, kaynakların mobilizasyonu, tahsisi, insan 

kaynaklarının geliştirilmesi, veri toplanması ve araştırma yapılması, iletişim stratejileri 

oluşturulması, kapasite geliştirilmesi, izleme ve değerlendirme yapılması gibi tüm 

yerel, ulusal ve uluslararası çatışma önlenmesi ve barışın inşası süreçlerine toplumsal 

cinsiyet bakış açısının entegre edilmesi çabalarının yoğunlaştırılması çağrısında 

bulunmuşlardır.  
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EK 9 

Kadının Statüsü Komisyonu 

Elli İkinci Oturum 25 Şubat-7 Mart 2008 

Sonuç Belgesi 

*Gayrı Resmi Çeviridir 

 

 

1. Kadının Statüsü Komisyonu, kadınların güçlendirilmesi için insani ve mali 

kaynakların ayrılmasına yönelik siyasi taahhütte bulunulması gerekliliğinin, toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi hedeflerine ulaşmak amacıyla 

sektörlerden gelecek tüm kaynakların tanımlanması ve harekete geçirilmesi için fonlamanın 

yapılması gerektiğine vurgu yapan Pekin Deklerasyonu ve Eylem Platformu ile eşitlikçi, etkili 

ve uygun kaynakların ayrılmasını sağlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadınların 

güçlendirilmesini sağlayacak kalkınma programlarının desteklenmesi amacıyla yeterli 

bütçenin ayrılmasını sağlamak için, mümkün mertebede, tüm politika ve bütçe süreçlerinin 

tasarlanması, oluşturulması, kabul edilmesi ve uygulanması süreçlerine toplumsal cinsiyet 

eşitliği perspektifinin yerleştirilmesi için hükümetlere çağrıda bulunan Genel Kurul‟un 23. 

özel oturumunun sonuçlarını yeniden doğrular.  

 

2. Komisyon, Pekin Deklerasyonu ve Eylem Platformu ile Genel Kurul‟un 23. Özel 

Oturumunun sonuç dokümanlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve engellere vurgu 

yapan ve bunların gerektiği gibi ve hızlı bir şekilde uygulanmasını taahhüt eden Dördüncü 

Dünya Kadın Konferansı‟nın onuncu yıl dönümü nedeniyle kabul edilen deklerasyonu bir kez 

daha doğrular.  

3. Komisyon, sürdürülebilir, toplumsal cinsiyete duyarlı, kişi odaklı kalkınma için 

finansman konusunda karşılaşılan, birbiriyle bağlantılı ulusal, uluslararası ve sistemik 

zorluklara bütünsel bir yaklaşımın önemini vurgulayan Kalkınmanın Finansmanı konulu 

Uluslararası Konferansın (2002) sonuçlarını hatırlatır.  

 

4. Komisyon, 2005 Dünya Zirvesini de hatırlatır.Pekin Deklarasyonu ve Eylem 

Platformu‟nun, uygulanmasının Genel Kurul‟un 23. Özel Oturumunun, Nüfus ve Kalkınma 

Uluslararası Konferansı‟nın, diğer Birleşmiş Milletler zirvelerinin ve ilgili Konferansların 

sonuçlarının tam anlamıyla ve etkili bir şekilde uygulanmasının, özellikle toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin geliştirilmesi ve kadınların güçlendirilmesi ile ilgili Bin Yıl Deklerasyonuna dahil 

edilen uluslararası çapta kabul görmüş kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine önemli 

ölçüde katkıda bulunacağını yeniden doğrular.  

 

5.  Komisyon, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve İhtiyari 

Protokol ile Çocuk Hakları Sözleşmesini bir kez daha doğrular ve kadınlar ile erkekler; kız ve 

erkek çocukları arasında eşitlik ilkesinin uygulanması için Kadınlara Karşı Her Türlü 

Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi‟nin yaptığı çalışmaları göz önünde bulundurur.   

 

6. Komisyon, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınlar ve kız çocuklarının 

güçlendirilmesi için devletlerin birincil sorumluluğa sahip olduklarını, toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin tüm ana plan ve programlara yerleştirilmesi ve ulusal mekanizmaların oldukça 

gerekli olduklarının ve Pekin Deklerasyonu ve Eylem Platformu‟nun uygulanmasında kritik 

bir role sahip olduklarının; ulusal mekanizmaların etkili, açık hükümlere sahip, mümkün olan 

en yüksek pozisyonda yer almasının, hesap verebilirliği olan mekanizmaların, sivil toplumla 
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ortaklık içerisinde çalışmanın, şeffaf bir siyasi süreç, yeterli mali ve beşeri kaynakların ve 

sürekliliği olan sağlam politik taahhütlerin hayati önem taşıdığını yeniden doğrular.  

 

7. Komisyon, Eylem Platformu‟nun uygulanabilmesinin ulusal ve uluslararası düzeyde 

yeterli mali kaynağın ayrılmasını gerektirdiğini ve bu bağlamda, gelişmekte olan ülkelerde 

ulusal kapasitelerin güçlendirilebilmelerinin mümkün olan en kısa sürede gelişmiş ülkelerin 

resmi kalkınma desteği sağlamalarını gerektirdiğini bir kez daha hatırlatır. Komisyon ayrıca, 

kalkınma finansının tüm kaynaklarından yararlanılmasının önemini göz önünde tutar.  

 

8. Komisyon, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm ana plan ve programlara 

yerleştirilmesinin önemini, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında bir araç olarak görür 

ve bu nedenle tüm siyasi, ekonomik ve sosyal alanlardaki politika ve programların 

tasarlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde toplumsal cinsiyet 

perspektifinin yerleştirilmesinin ve toplumsal cinsiyet alanında Birleşmiş Milletler sisteminin 

yeteneklerinin güçlendirilmesi gerekliliğini göz önüne alır.  

 

9. Kadının Statüsü Komisyonu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve tüm insanların insan 

hakları ve temel özgürlüklerinin geliştirilmesinin ve korunmasının kalkınma, barış ve 

güvenliğin sağlanması için oldukça önemli olduğunu bir kez daha doğrular ve kadınlar ve 

erkekler arasındaki eşitlik ile barış arasındaki ayrılmaz bağlantıya vurgu yapar.  

 

10. Komisyon, evrensel, bölünmez, birbirine bağlı, birbiriyle içiçe olan kalkınma hakkı ile 

kadınların insani hakları ve temel özgürlüklerinin geliştirilmesinin ve korunmasının fakirliği 

en aza indirme amacını taşıyan tüm politika ve programlara yerleştirilmesi gerektiğini ve her 

bireyin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi kalkınmaya katılması ve katkıda bulunmasını 

sağlamak için önlemler alınması gerektiğini bir kez daha vurgular.  

 

11.      Komisyon, kadınlar ve kız çocukları için yapılan yatırımların üretkenlik, etkililik ve 

sürdürülebilir ekonomik büyüme üzerinde fazlasıyla etkili olduğunun; kadınların  ekonomik 

açıdan güçlenmelerinin  Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılması ve yoksulluğun ortadan 

kaldırılması hedefleri için temel noktalar olduğunun altını çizer ve tüm düzeylerde yeterli 

kaynağın ayrılmasının, mekanizmaların ve kapasitelerin güçlendirilmesinin ve artan etkiden 

tam anlamıyla yararlanabilmek için toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların geliştirilmesi 

gerektiğini kabul eder.  

 

12. Komisyon, Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinde yer aldığı üzere, anne-çocuk ölümlerinin 

azaltılması, HIV/AIDS ile mücadele edilmesi, 2015 yılına kadar anne sağlığının 

iyileştirilmesini amaçlayan hedefleri bir kez daha doğrular; toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

sağlanması ve kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için kritik olan ve Nüfus ve 

Kalkınma Uluslararası Konferansında kararlaştırılmış olan evrensel olarak üreme sağlığına 

erişimin sağlanması hedefini yeniden doğrular.  

  

13. Komisyon, Eylem Platformu ile, fonlar, programlar ve özel kurumlar; özellikle 

UNIFEM ve INSTRAW‟ın özel rolleri dahil olmak üzere, Birleşmiş Milletler‟in rolünü  ve 

bununla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların güçlendirilmesi ve 

Eylem Platformu‟nun uygulanmasında Birleşmiş Milletler‟in bir parçası olarak Toplumsal 

Cinsiyet Konuları ve Kadınların Güçlendirilmesi Özel Danışmanlık Ofisinin ve Kadının 

İlerlemesi Bölümünün rolünün farkındadır.   
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14.  Komisyon, Bretton Woods kurumlarının, diğer mali kurumların ve özel sektörün de 

cinsiyet eşitliği ve kadınlar ile kız çocuklarının güçlendirilmesi için finansman sağlanmasında 

önemli rollere sahip olduklarını bir kez daha hatırlatır.  

 

15.   Komisyon, Pekin Deklerasyonu ve Eylem Platformu‟nun uygulanışının geliştirilmesinde 

sivil toplum örgütlerinin ve diğer sivil toplum aktörlerinin öneminin farkındadır. 

 

16. Komisyon, yetersiz siyasi taahhütlerin ve bütçe kaynaklarının toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin geliştirilmesi ve kadınların güçlendirilmesi önünde engel teşkil ettiği ve bunun 

Pekin Deklerasyonu ve Eylem Platformu ile Genel Kurul‟un 23. Özel Oturumu‟nun 

çıktılarının uygulanması, desteklenmesi ve etkili bir şekilde uygulandıklarının izlenmesinin 

savunulmasında kadının ilerlemesi ulusal mekanizmalarının ve kadın kuruluşlarının etkililik 

ve sürdürülebilirliklerini tehlikeye atmasından endişe duymaktadır.  

 

17. Komisyon, yoksulluğun kadınlaşması konusunda endişe duymaktadır ve yoksulluğun 

ortadan kaldırılmasının bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük global sorun olduğunu 

ve en az gelişmiş ülkeler dahil olma üzere, özellikle gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir 

kalkınma için bir zorunluluk olduğunu bir kez daha tekrarlar. Bu bağlamda Komisyon, Bin 

Yıl Kalkınma Hedeflerine ve diğer uluslararası kabul görmüş kalkınma hedeflerine ulaşmanın 

global bir çaba olduğuna ve bunun, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınlar ve kız çocuklarının 

güçlendirilmesi için yeterli kaynakların ayrılmasını gerektirdiğine vurgu yapar.   

 

18. Komisyon, yapısal uyum programlarının uygun olmayan tasarım ve uygulamalarından 

kaynaklanan kalıcı olumsuz sonuçlardan endişe duyar.   

 

19. Komisyon, UNIFEM, INSTRAW, Toplumsal Cinsiyet Konuları , Kadınların 

İlerlemesi Özel Danışmanlık Ofisi ve Kadının İlerlemesi Bölümü dahil olmak üzere Birleşmiş 

Milletler sisteminde toplumsal cinsiyet eşitliği alanına kaynakların yeteri kadar ayrılmaması 

konusunda duyduğu endişeyi dile getirir ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm ana plan ve 

politikalara yerleştirilmesi dahil olmak üzere, Birleşmiş Milletler sisteminde toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve kadınların güçlendirilmesi için ayrılan ve harcanan 

kaynakların daha etkili bir şekilde izlenmesine gerek duyulduğunu vurgular.  

 

20. Komisyon, Dördüncü Kadın Konferansından bu yana, toplumsal cinsiyet eşitliği ve 

kadınların güçlendirilmesi konusunda Monterrey Anlaşması dahil olmak üzere global 

taahhütlerin henüz tam olarak yerine getirilmediğini vurgular.  

 

21.  Komisyon, Hükümetleri ve/veya ilgili fonlar, programlar ve yetki alanları içerisindeki 

Birleşmiş Milletlerin özel birimlerini ulusal öncelikleri göz önünde bulundurarak aşağıda yer 

alan eylemleri gerçekleştirmeye zorlarken, uluslararası mali kurumları, sivil toplumu ve sivil 

toplum örgütleri ile özel sektörü de aşağıda yer alan eylemleri gerçekleştirmeye davet eder:  

 

a. Kadınlar ile kız çocuklarının ihtiyaçlarının ve koşullarının çeşitliliğini göz önüne 

alarak, geliştirilmiş ve artırılmış uluslararası işbirliği ile, yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası 

düzeylerde cinsiyet eşitliğini sağlayacak özel ve hedeflenmiş aktiviteler için gerekli beşeri, 

mali ve maddi kaynakların tahsis edilmesine “gender mainstreaming”i dahil ederek cinsiyet 

eşitliği ve kadınlar ile kız çocuklarının güçlendirilmesi için yapılan yatırımları arttırmak;  
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b. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınlar ile kız çocuklarının güçlendirilmesi önündeki 

kalıcı engelleri kaldırmayı hedefleyen Eylem Platformu‟nun tüm kritik alanlarına ilişkin 

aktiviteler için yeterli kaynak ayrılmasını sağlamak;  

 

c. Kadınların tam ve etkili katılımlarını sağlayarak, globalleşmenin sosyal ve ekonomik 

açıdan olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için kadınların kapasitelerini arttıracak, onları 

güçlendirecek ve yoksulluğun kadınlaşmasını azaltacak olan yoksulluğu ortadan kaldırma 

stratejileri belirlemek ve bu stratejileri güçlendirmek;  

 

d. Globalleşme ile sunulan tüm olanakların kadınlar ve kız çocukları tarafından eşit bir 

şekilde faydalanıldığı bir ortam yaratmak;  

 

e. Ulusal kalkınma, sosyal koruma ve fakirliğin azaltılması stratejileri dahil olmak üzere, 

tüm politika alanları arasında koordinasyonu sağlayarak, tüm ulusal ekonomik politika, 

strateji ve planların hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve 

raporlanmasında toplumsal cinsiyet perspektifini yerleştirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi amacını taşıyarak bu tür politika, strateji ve 

planların tasarlanması ve oluşturulmasında kadının ilerlemesi ulusal mekanizmalarını ve 

kadın kuruluşlarını dahil etmek;  

 

f. Tüm ekonomik politikaların oluşturulması süreçlerine toplumsal cinsiyet 

perspektiflerini yerleştirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi için 

politikaların tutarlılığını ve yeterli kaynakların ayrılmasını sağlamak amacıyla ekonomik 

yönetişim yapıları ve süreçlerine kadınların katılımlarını arttırmak;  

 

g. Cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini sağlamak için yapılan çalışmaların 

desteklenmesinde operasyonel aktivitelere yeterli kaynağın sağlanması dahil olmak üzere, 

kalkınma stratejilerine karar verilmesi ve uygulanması aşamalarına kadınların tam ve etkili bir 

şekilde katılımlarını sağlamak için en az gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere gelişmekte olan 

ülkelerin çabalarını desteklemeye öncelik vermek;  

 

h. Tüm plan, program ve politikaların oluşturulmasında kadınların tam ve eşit 

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 eşit katılımlarını sağlayabilmenin önündeki engelleri 

kaldırmak ve yeterli kaynak ayırmak;  

 

i. Kadınların ilerlemesi için ulusal mekanizmalar dahil, kurumsal çerçevelerin ve mali 

sorumluluğu olan mekanizmaların kapasite ve yetkilerini güçlendirmek, onlara devamlı ve 

yeteri miktarda kaynak ayrıldığından ve tüm politika alanlarına toplumsal cinsiyet 

perspektiflerinin yerleştirilmesini savunma, destekleme, izleme ve değerlendirme ve cinsiyet 

eşitliği plan, program ve mevzuatlarının uygulanması konusunda kritik önem taşıyan rollerini 

gerçekleştirmeleri için gereken yetkinin verildiğinden emin olmak;  

 

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;   
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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, buların 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;  

 

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; 

 

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;  

 

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;  

 

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;   

 

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;  

 

q. Henüz taahhütlerini yerine getirmemiş olan gelişmiş ülkeleri, taahhütleri ile uyumlu 

biçimde gayrisafi milli hasılalarının binde yedisini resmi kalkınma yardımı olarak gelişmekte 

olan ülkelere ve gayrisafi milli hasılalarının binde on beş ile binde yirmisini ise resmi 

kalkınma yardımları olarak az gelişmiş ülkelere ayırma hedeflerine ulaşmak için somut çaba 

göstermeye zorlar ve gelişmekte olan ülkeleri, resmi kalkınma yardımlarının kalkınma hedef 

ve amaçlarını karşılamaya yardımcı olacak ve diğer şeylerin yanı sıra, toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin sağlanması ve kadının güçlendirilmesinde onlara yardım edecek etkinlikte 
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kullanılmasının sağlanmasında yaşanan gelişme sürecine katkı sağlamak konusunda 

cesaretlendirir;  

 

r. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi amacını 

taşıyarak, mali standartlar ve kuralların oluşturulması aşamalarına, gelişmekte olan ülkelerin 

etkili ve eşit katılımlarını sağlamak;  

 

s. Ulusal kalkınma öncelikleriyle uyumlu bir şekilde, özellikle cinsiyet eşitliği ve 

kadınlarla kız çocuklarının güçlendirilmesini amaçlayarak, hem toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

tüm ana plan ve politikalara yerleştirilmesi ve hedeflenen faaliyetlerin finanse edilmesi, hem 

de bağışta bulunanlar ile gelişmekte olan ülkeler arasında bu konulara dair iletişimin 

arttırılması yoluyla, kalkınma yardımlarının etkilerini güçlendirmek ve kalkınma 

yardımlarının bütün sektör ve konuyla ilgili alanlarındaki toplumsal cinsiyet perspektiflerini 

bir araya toplamak için ayrılan kaynakların miktarını etkili bir şekilde belirleme 

mekanizmalarını sağlamlaştırmak;  

 

t. Yardım usullerinde toplumsal cinsiyet perspektiflerinin bütünleştirilmesini teşvik 

etmek ve yardım ulaştırma mekanizmalarını geliştirme çabalarını desteklemek;  

 

u. Gelişmekte olan ülkelerin dış borç ve borç servisi problemlerine ilişkin olarak, en az 

gelişmiş ülkeleri de dahil ederek, kadınların ilerlemesini de içeren gelişim hedefli program ve 

projelerini finanse etmelerine yardımcı olmak amacıyla, resmi kalkınma yardımı dahilinde 

borç iptali seçeneğini de getiren borç yardımı yoluyla, toplumsal cinsiyet perspektifi sunan 

gelişim odaklı ve kalıcı çözümler belirleyip uygulamak;  

 

v. Uluslararası mali kuruluşları, kredi, sübvansiyon, proje, program ve strateji 

konularındaki düzenlemelerinde toplumsal cinsiyet perspektiflerini de dikkate almaya devam 

etme yolunda teşvik etmek;  

 

w. Ticaret politikalarının kadınlar ve erkekler üzerindeki farklı etkilerini belirleyip ele 

almak ve toplumsal cinsiyet perspektiflerini, ticaret politikalarının oluşturulması, uygulanması 

ve değerlendirilmesine dahil etmek; kadın üreticiler için ticaret fırsatlarını genişletmeye 

yönelik strateji geliştirmek ve kadınların ulusal, bölgesel ve uluslararası ticarette karar alma 

plan ve süreçlerine aktif katılımlarına olanak tanımak;  

 

x. Ulusal çalışma yasaları, politikaları ve programları dahilinde cinsiyete duyarlı 

değerlendirmeler yapmak ve uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere işe alımlar için, ILO 

Sözleşmesi‟ni de kapsayan çok taraflı belgeler üzerine kurulu cinsiyete duyarlı politika ve 

prensipler belirlemek;  

 

y.  İş yerinde, iş piyasasına erişim ve katılımda eşitsizlik ile ücret eşitsizlikleri dahil 

kadınlara karşı her türlü ayrımın ortadan kaldırılması, ve ayrıca iş yaşamı ve özel hayatın hem 

kadınlar hem de erkekler için uyumlulaştırılması için yeterli kaynak ayırmak 

z. Bütün uluslararası ve ulusal kalkınma ve yoksulluğu ortadan kaldırma stratejilerinde, 

şehirdeki ve kırsal kesimdeki kadınlara daha çok ve daha iyi iş alanları yaratılması ve 

kadınların toplumsal koruma ve iletişime dahil edilmeleri konularında tam katılımlarını da 

içeren; herkes için verimli çalışma ve uygun iş sağlamaya yönelik aktif iş piyasası politikaları 

belirlemek ve bunlar için parasal kaynak sağlamak;  
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aa. Mikrofinans, mikrokredi ve kooperatifler yoluyla kadınların girişimcilik ve özel 

teşebbüsçülüğünü arttırmayı amaçlayan toplumsal cinsiyete duyarlı politika ve programları 

geliştirmek, finanse etmek, uygulamak, gözlemlemek ve değerlendirmek için önlemler almak; 

kadınlara ait işletmelerin uluslararası ticarete, teknolojik yenilik ve aktarımlara, yatırımlara, 

bilgi ve beceri geliştirmeye yönelik eğitimlere katılmalarına ve bunlardan faydalanmalarına 

yardımcı olmak;  

 

bb. Yoksulluğun ortadan kaldırılması, istihdam yaratılması ve özellikle kadınların 

güçlendirilmesi için ayrılan mikrokredinin de dahil olduğu mikrofinans araçlarına erişim 

sağlamak ve bunların oynadığı rolü en yüksek düzeye çıkarmak; uluslararası mali kuruluşların 

desteğiyle, mevcut ve ortaya çıkmakta olan mikrokredi kuruluşlarının ve bunların 

kapasitelerinin güçlendirilmesini teşvik ederek, en iyi uygulamaların geniş bir alana 

yayılmasını sağlamak;    

 

cc. Toprak ya da başka bir mala, krediye, doğal kaynaklara ve uygun teknolojilere sahip 

olma ve miras yoluyla alma hakkını içeren ekonomik kaynaklara kadınların tam ve eşit olarak 

erişimini sağlayacak yasal ve idari reformları üstlenmek;  

 

dd. Kadınlara karşı ayrımcılığı yok etmek için uygun olan tüm önlemleri almak, özellikle 

fakir, eğitimsiz kadınlarla ilgilenerek, kadınların banka kredisi, mortgage ve diğer mali kredi 

türlerine erişimini, bunlar üzerindeki kontrolünü arttırmak; kadınların hukuki yardıma  

erişimini desteklemek; toplumsal cinsiyet eşitliği perspektiflerini politika ve programlarına 

yerleştirmeleri konusunda mali sektörü teşvik etmek; kadınların eğitime ve üretime yönelik 

kaynaklara ve sosyal korumaya tam ve eşit olarak erişimini sağlamak ve özellikle gelişmekte 

olan ve az gelişmiş ülkelerdeki kadınların her düzeydeki piyasalara erişimine olanak tanımak 

 

ee.  Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetleri güçlendirmek, toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

sağlanması ve kadının güçlendirilmesi için kaynakları etkin kullanmak ve kadınların ve kız 

çocuklarının her düzeyde eğitim hakkına, cinsel sağlık ve üreme sağlığını da içerecek biçimde 

ulaşılabilir en yüksek standartta fiziksel ve ruhsal sağlık hizmetlerine, kaliteli, karşılanabilir 

ve evrensel olarak ulaşılabilir sağlık bakım ve hizmetine, özellikle temel sağlık bakımına 

sahip olmasını temin etmek;  

 

ff.    HIV/AIDS‟in yaygınlaşması ve kadınlaşmasına dikkat çekmek ve HIV/AIDS krizinin bir 

sonucu olarak, kadınlar ve kız çocuklarının kolayca enfekte olabildikleri, bakımda kilit bir rol 

oynadıkları, aileleri ve toplumlarından şiddete, ayrımcılığa ve kötü muameleye, yoksulluğa ve 

marjinalleşmeye maruz kalmada daha dezavantajlı komunda oldukları göz önüne alınarak ve 

bu bağlamda, 2010 yılı itibariyle kapsamlı koruma programları, tedavi, bakım ve desteğe 

evrensel erişim hedefini çarpıcı biçimde yükseltmek ve bu çabaların toplumsal cinsiyeti 

içermesini ve teşvik etmesini temin etmek;  

 

gg.  Silahsızlanma, demobilizasyon, yeniden entegrasyon ve diğer ilgili programlara 

kadınların ve kız çocuklarının erişimini sağlayacak yeterli ulusal ve uluslararası fonlar da 

dahil olmak üzere, kadınların her düzeyde çatışmaların önlenmesi, yönetimi, çözümü, barış 

müzakereleri ve barışın inşası süreçlerine tam, eşit ve etkin katılımları için yeterli finansmanı 

temin etmek;  

 

hh. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ilerlemesi de dahil sosyal ve ekonomik gelişme 

için gerekli kaynakların dağılımına imkan vermek için, ulusal güvenlik gereksinimlerini de 
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dikkate alarak silah ürünlerine ve donanımlarına yapılan yatırım ile silah ticaretini, küresel 

askeri harcamalar da dahil aşırı askeri haracamaları azaltmak;  

 

ii. Silahlı çatışma ve diğer her türlü çatışma durumlarında, saldırı ve yabancı işgalinde, 

sömürge ya da terörizm dahil yabancı egemenliği durumlarında kadınların ilerlemelerinin 

önündeki ciddi engellerin kaldırılmasını amaçlayan çalışmalara yeterli kaynağı temin etmek;  

 

jj. Toplumsal cinsiyet bakış açısını ulusal çevre politikalarının oluşturulması, 

uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması süreçlerine dahil etmek, 

mekanizmaları güçlendirmek ve kadınların iklim değişikliklerinin kendileri ve kız çocukları 

üzerindeki etkileriyle ilgili belli stratejilere ve her düzeydeki çevre sorunlarına ilişkin karar 

alma mekanizmalarına tam ve eşit katılmaları için gerekli kaynakları sağlamak;  

 

kk. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi ile ilgili hükümet politikalarının 

uygulanması konusunda hükümetlerin taleplerine karşı daha etkili yardımlarda bulunması, her 

alanda toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının daha etkili olması ile yeterli beşeri ve finansal 

kaynakların sağlanması kanalıyla Birleşmiş Milletler sistemi düzenini, etkililiğini, hesap 

verebilirliğini ve verimliliğini artırmak;  

 

ll. Sivil toplum kuruluşları özellikle de kadın kuruluşları ve ağlarının, etkinliklerinin 

artırılması ve Pekin Eylem Platformunun uygulanmasına yardımcı olmaları, program 

oluşturma ve politika süreçlerinde yer almaları yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

sağlanmasına ve kadının güçlendirilmesine katkılarının artırılması için kaynak hareketliliğini 

sağlayacak destekleyici ortam yaratmak ve geliştirmek;  

 

mm. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi‟ne taraf devletlerin 

sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerini uygulamaları konusunda destek olmak;  

 

22. Komisyon, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi‟ni, kendine 

verilen işlevlerini yerine getirirken toplumsal cinsiyet eşitliğinin finansmanını ve kadının 

güçlendirilmesini göz önünde bulundurmaya ve sürdürmeye davet eder.  

 

23. Toplumsal cinsiyet eşitliği finansmanı ve kadının güçlendirilmesi amacıyla Komisyon, 

hükümetlerden 2008 yılında Katar‟da düzenlenecek Monterrey Konsensüsünün 

Uygulanmasını Gözden Geçirmek Üzere Kalkınmanın Finansmanı Konulu Uluslararası 

Konferansın hazırlıkları ve çıktılarına toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını yerleştirmelerini 

talep eder.  
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EK 10 

The Istanbul process on "Strengthening the role of women in society": 

The Turkish experience 

 

Gülay GÜNLÜK ŞENESEN 

Professor, Istanbul University, Turkey 

 

The long established recognition of gender equality as a global public good is what 

brings us all together here.  In its broad context, global public goods involve national public 

goods plus international cooperation. In the national domain, major actors are the state, civil 

society organizations, business and households. Since gender equality is not restricted to the 

national domain, its achievement is monitored by international organizations, regional and/or 

global.  National states undertake policy adjustments to comply with global priorities. 

Gender equality is a public good defined with its deficiency as is clean environment. 

Similarly it is intergenerational, that is, not only it is to the interest of the current generation, 

but its spillover effect is strong for future generations.  In this context, we should focus on the 

state of publicness in consumption, in decision making and its distribution of net benefits.   

With respect to these three pillars, we observe that women are very few in decision making 

and they lag behind in benefits.  We should also note that the non-excludability from this 

public good is obvious, however the non-rivalry of it is not so, as it requires a transformation 

in the two pillars towards changing male-dominated norms.  The reason is gender equality and 

hence empowerment is also a relational public good, defining state of women in relation to 

men. 

The transformation calls for public intervention at global, regional and national levels.  

As it is not left to the wills of the society or market alone, changing of cultural norms is in 

order.  The Istanbul conclusions clearly outline the road map for such a transformation. 

The data in Table 1 offers a snapshot on which we will base our assessment of a 

follow up of Istanbul Conclusions for Turkey.  The last column for Germany serves as a 

reference point.  We will first assess the national action plans for education, health, violence 

and employment. The interrelatedness of these domains notwithstanding, we will outline basic 

issues specific to the domains.  Next we will refer to the institutional set up in public 

administration and finance and list a set of proposals for speeding up achievement of the goals 

set in Istanbul Conclusions. 
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Women’s empowerment in EDUCATION:  This is a main area where the intergenerational 

context is pursued with determination.  In view of the fact that girls schooling lags behind 

boys, action is taken both by state and civil society to increase girls‟ attainment of primary 

and secondary schooling.  In the context of the Decreasing Social Risk Project, monthly cash 

payments are made to mothers in needy families on the conditions that they send their 

children to primary and secondary school, the payment being larger for girls. Around 1.7 

million girls and boys benefited from this scheme, the proportion of girls being 47 %.  Civil 

society organizations and NGOs are also working in this line, with more attention paid to the 

disadvantaged regions.  Public awareness and support has been created, donations increased.  

Targets for the medium term are focusing on decreasing drop out rate for girls, persuasion of 

families for girl schooling, attention to girls‟ needs at school, gender mainstreaming at all 

levels for students, teachers and administrators. 

 

Women’s empowerment in HEALTH:  Improvement of health conditions for women stands 

on two pillars: improvement of living and working conditions and improvement of access to 

health services.  The former is conditional upon elimination of seasonal, informal, low wage, 

bad conditions employment where women are concentrated. Elimination of violence against 

women is another condition.  Increased access to health services is conditional upon coverage 

of women, employed or not, in social security net for basic services. Improving gender 

awareness in health service staff is also necessary.  Projects were undertaken in 2007 on pre-

marriage supervision and safe sex.  The project on educating conscripts on reproductive 

health, safe sex and gender mainstreaming has reached 2 million young men of age 20-24 

from 2002 to 2007.      

 

Women’s empowerment in VIOLENCE:  The related legislation was updated and revised 

in May 2007.  Ending violence against women is now a state policy.  The Turkish Republic 

Prime Ministry General Directorate on the Status of Women initiated actions in 2007 

coordinating different public administration offices towards protection of women against 

violence and honor crimes. One such action involved governors.   Another one was aimed at 

religious clergy who are  

effective in rural and relatively closed communities.  Psychosocial support and crisis units 

were set up in selected hospitals.  Besides the project on educating conscripts, a pilot project 

was undertaken to train police officers to raise awareness for women‟s protection against 
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violence in December 2006.  A similar action will be taken with health personnel starting in 

2008.   

This is the area where active action was most taken and awareness established.  This 

outcome owes its success also to the very active campaigns on “end to violence against 

women” of both official and civil society organizations, including media.   Yet, the handling 

of the issue in the media is still far from the desired context. Women‟s groups and feminist 

activists deserve the credit for continuing publicity of the issue.   This is also a very good 

example of new norm development and transformation in the culture.  This is very important 

as improvement is more direct and observable in the short run, besides it will have direct 

positive intergenerational effects.    

 

Women’s empowerment in the ECONOMY:  The main pillar in this context is 

employment, which involves secure jobs and decent income.  At present, registered 

unemployment rate is 10 %.  The proportion of informal employment in labor force is 49 %, 

30 % of which are women.  66 % of total female employment is in the informal sector.   

Within the social safety net 17 % is women. Women make 26 % of employment in the private 

sector. Women‟s participation in the public sector employment is 24 %, but the share of 

public sector in total employment has retarded to 14 % with recent macroeconomic 

restructuring.  Almost half of 22 million labor force has to be included in formal social safety 

nets and secure jobs, and new employment opportunities especially for women need to be 

created.  

Legislation changes have been made to prevent discrimination in public sector 

recruitment, but are instructive for the private sector.   There are successful attempts to create 

employment through micro credits, women entrepreneurship, home-based employment 

schemes, tax exemption from sales of home products and skill training courses.  However 

these courses, mostly undertaken by civil society organizations and women NGOs, can reach 

to less than 1 % of unemployed women with unknown end results.  Though they are 

important, it would be unfair and unfeasible to expect them to replace liabilities of the central 

government.  This snapshot calls for a holistic approach in public intervention.  The law 

enacting the Turkish Employment Agency needs to be revised to include gender perspectives.   

  The medium term development plan for 2007-2009 of the State Planning Organization  
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mentions women only once under the heading Social Inclusion and Combating Poverty. The 

plan also proposes restructuring of employment towards flexible work and care for the aged at 

home with no explicit mention of, but can be associated with, women.  

It is self evident that there is yet much to be done to translate the gender 

mainstreaming rhetoric into public action in the economic domain which is the core area for 

women‟s empowerment.  This is also significant for restructuring the private or business 

sector.  A pre- and post- assessment of impacts of macroeconomic policies on women is to be 

encouraged.  

 

Financial aspects of achieving gender equality and women’s empowerment: 

Awareness for gender equality and for empowerment of women has increased at high public 

administration levels through harmonization policies with the EU.  Feminist academicians and 

NGO activists have had a significant impact on informing the public and policy makers, the 

parliament and the judiciary.   This provides a favorable background for the adoption of 

gender financing in policy making as a next step. 

A first step would be introducing gender budgeting mainly to the Ministry of Finance. 

Although related NGOs are scrutinizing closely the new reforms in social security and 

budgets, this nonetheless requires expertise, both academic and technical.   Hence, 

collaboration between academic and bureaucratic circles is a must.  Motivation of budget 

bureaucracy towards accounting for gender budgeting is to be initiated through in house 

training.  This also calls for a gender restructuring towards encouraging more women to take 

part in decision making in the Finance Ministry.  At present, senior women officers in charge 

are almost nil.  A similar situation is noted for lack of female participation in budget offices of 

public decision making bodies, parliament committees and municipalities inclusive. 

The medium term budget for 2007-2009 is shaped under the guidelines of the medium 

term plan of the State Planning Organization.  The budget does not explicitly cover gender 

financing however. 

The new Law 5018 on Public Financial Management and Control introduced in 2005 

under IMF auspices does indeed facilitate participatory budgeting practice and transparency.  

Although there is no mentioning of gender aspects, they can be integrated in practice provided  

that the issue is recognized by Finance Ministry and enforced on public institutions.  This law 

emphasizes efficiency, encourages fund raising and fund management activities which 
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traditionally leave less space for women. Attention need to be directed to eliminate vertical 

and occupational segregation in decision making processes. 

Transformation of perspectives in the government and public administration 

authorities in general, in short active new norm development is in order. Local administration 

authorities, municipalities offer a more flexible environment for this transformation however 

coordination with the gender priorities of the central government would ease commitment and 

sustainability and also serve for coordination among different bodies. 

A prerequisite of such norm development is availability of and access to data.  Data 

documentation of expenditures and revenues with respect to gender, calls for collaboration 

between Finance Ministry and TURKSTAT, which would be the second step. 

These initiatives do not necessarily threaten budget discipline, but a reshuffling might 

be necessary towards increasing and/or restructuring social expenditures.   

One threat in manipulation of social expenditures would be reinforcing women‟s 

traditional roles as mothers and housewives; care takers; in short dependents on male family 

members.  Such flaws in the newly designed Social Security Law are already being out voiced 

by the civil society.  This aspect will be accounted for by policy makers.   

As budget expenditures are conditional upon tax revenues, mechanisms for 

transferring increased funds from private to public need to be designed with public consensus.   

In concluding, we are committed to dealing with inequalities both gender wise and 

income wise and to achieving empowerment of women and thus equality of opportunities for 

every citizen in national, regional and hence global domains.  
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TABLE 1.   BASIC INDICATORS FOR GENDER, TURKEY (HDR 2003 & 2007-2008) 

 2001 2005 CHANGE GERMANY 

2005 

HDI rank 96 rank 84 improvement Rank 22 

GDI 0.726 (rank 81) 0.763 (rank 79) improvement 

slight 

0.931 (rank 20) 

Life expectancy      

F 72.8 73.9 improvement 

slight 

81.8 

M 67.6 69.0  76.2 

Adult literacy rate     

F 77.2 79.6 improvement  

School enrollment     

F 54 64 improvement 87 

M 65 73  88 

Tertiary school enr.     

F  12   

M  17   

Income, ppp US$     

F 3 717 4 385 improvement 

gap widened 

21 823 

M 8028 12 368 improvement 37 461 

GEM 0.290 (rank 66) 0.298 (rank 90) improvement 

slight 

0.893 (rank 9) 

% F seats in 

parliament 

4.4 4.4 (8 in 2008) improvement 

rank same 

30.6 

 % F legislators 8 7 deterioration 37 

% F professionals 31 32 improvement 

slight 

50 

% F full professors  27  15  (EU average) 

 

 


