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TC. Anayasası Md. 
127/1. paragraf

• Yerel Yönetimler (Mahalli 
İdareler); il, belediye ve köy 
halkının mahalli müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kuruluş esasları kanunla 
belirtilen ve karar organları, 
gene kanunda gösterilen 
seçmenler tarafından seçilerek 
oluşturulan kamu tüzel 
kişileridir.

5393 sayılı Belediye 
Kanunu Md. 3/a

• Belediye; Belde sakinlerinin 
mahalli müşterek nitelikteki 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kurulan ve karar organı 
seçmenler tarafından seçilerek 
oluşturulan, idari ve mali 
özerkliğe sahip kamu tüzel 
kişisini, … ifade eder
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Yasal Çerçeve?
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Farklı Etkiler...

Hiçbir fark gözetmiyorum,

Herkese eşit davranıyorum!

© Zita Küng



Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe nedir?
EFSANELER... GERÇEKLER...

kadın veya erkekler için  ayrı bütçeler değildir!

tüm kamu kurumlarının politika, plan, program ve bütçelerine 

toplumsal cinsiyet farkındalığı getirirler

Kaynakların  %50’si erkek, %50’si kadınlara değil!

Kaktüs ve Menekşe

kaynaklar ve gelirler dezavantaj ve dışlanmayı ele alacak,

Toplumu oluşturan bireylerin farklı yaşam döngülerini görecek ve 
ihtiyaçlarını anlayacak şekilde bütçelenir



TCDB  Nasıl?

1. Üst yönetimin kararlılığı ve niyet beyanı, 
kurumsal yönetimde farkındalık

2. Politika yapım sürecine toplumsal cinsiyet
eşitliğinin entegre edilmesi

3. Hizmetlerin ve bütçenin toplumsal cinsiyet
eşitliği etki analizi

– Sunum aşamasında

– Faaliyet dönemi sonunda
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Neden TCDB?
Kent hakları : Temalar

• Kentsel hizmetlere erişim
• Kentsel Demokrasi-katılım
• Güvenlik
• Hareketlilik
• Barınma

Kentte yaşayan herkesin eşit fırsat ve olanaklarla donatılması için
sunulacak hizmetlerin kaynak dağıtımının eşitlikçi kılınması. Bunun için
de stratejik plan, performans programı ve bütçelere toplumsal cinsiyet
eşitliği konusunun dahil edilmesi.
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Erişebilirlik

1. bireylerin hizmete erişim düzeylerinin cinsiyete 
göre ayrıştırılmış verisinin toplanması (KKHŞ)

2. kadınların ev içi ücretsiz emeklerini ölçen, 
görünür kılan anketler (KKHŞ)

3. kentsel hizmetleri herkes için her yerde 
erişilebilir kılmak için adem-i merkeziyetçi 
planlama politikası (KKHŞ)

4. çocuk, yaşlı ve engellilerin ihtiyaçlarını dikkate 
alan altyapı, hizmet ve olanaklarını geliştirmek 
(KKHŞ)

5. akçeli hizmetlerin sunumunda kadınlara transfer 
veya indirim uygulaması (KKHŞ)
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Erişilebilirlik- devamı

6. Belediyenin eşitlikçi hizmet sunumunu kamuoyunda 
taahhüt etmesi(AYYKEE)

7. Kurum çalışanlarına eşitlik konusunda eğitimler
verilmesi(AYYKEE)

8. Çalışanların uyması gereken [insan hakları normlarına  
saygılı ve kent hakkı prensiplerini kapsayan] davranış 
standartları (AYYKEE)

9. mevcut politika, usul, uygulama, kullanım deneyimlerine 
dair toplumsal cinsiyet değerlendirmesi yapmak

10. çocuk bakımı hizmeti (AYYKEE)

11. bakmakla yükümlü olunan diğer bireyler için bakım 
hizmeti. (AYYKEE)
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Kentsel Hizmetlere Erişim
Batman Belediyesi – JinKart

2013 yılından bu yana Salı günleri
kadınların belediyenin toplu taşıma
araçlarından ücretsiz faydalanma ve
seyahat etme uygulamasını kaldırarak, 
yılın 365 gününü kapsayacak şekilde
indirimli seyahat etme imkanı
sağlamayı planlıyor.

Jin-Kart uygulamasına 15 Eylül'den
itibaren başlanacak. 

Kaynak: Batman Belediyesinde Jin-
Kart dönemi
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Kentsel Aktivitelere Erişebilirlik
Malmö / İsveç

Bryggeriet kaykay parkı her Pazartesi
akşamı saat 6-9 arasını kız çocuklarına
rezerve ediyor. 

- Kız çocuklarının kaykay yaparken, 
oğlan çocukları tarafından
sindirilmediği – taciz edilmediği bir
ortam yaratarak onlara bu spora
başlayabilecekleri ve kendilerini
rahatça geliştirebilecekleri güvenli
bir ortam sunuyor.

- Temel kaykay yeteneklerini edinen kız çocuklarının diğer zamanlarda da 
parkı kullanma eğilimi artıyor ve toplumsal cinsiyet çeşitliliği de artmış
oluyor.
(Womenability, 2017) 10



Kentsel Hizmetlere Erişebilirlik : 
Beylikdüzü

• Belediye parklarının denetimi

• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etki Analizi

Belediye Eşitlik Raporu

Kim? Hangi yaş grubundan? Nerde oturuyor?

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 

Kültür Gezileri ve Spor Okulları Örnekleri
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Kentsel Hizmetlere Erişebilirlik : 
Eskişehir

• Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi işbirliği ile; 539 Muhtarlığa KETEM’e –
Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi – kadınların ücretsiz 
taşınması için bilgilendirme yazısı ve afişi gönderildi. 539 Muhtarlık’tan
ulaşan, gelen taleplere göre randevu alınıyor ve araç sağlanıyor. 
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Kentsel Demokrasi ve Katılım

– katılımı kolaylaştırıcı mekanizmalar (HABITAT-I, 1976)
• Danışma komiteleri
• Mahalle konseyleri/meclisleri
• e-katılım
• kota, olumlu eylem ve yasal düzenleme

– kadınların ve feminist örgütlerin kentin fiziki planlamasında muhatap 
alınması (KKHŞ)

– kadın ve erkeklerin farklı ihtiyaçlarına cevap veren danışmanlık ve 
katılım yapısı (KKHŞ)

– TCDKB / Toplumsal cinsiyete duyarlı katılımcı bütçeleme 
uygulaması(KKHŞ)

– katılımcı planlama süreçleri (AYYKEEŞ)
– etkin hesap verme mekanizmaları (AYYKEEŞ)
– kaynakların eşitlikçi ve adil dağıtımını için izleme sistemleri (Gwangju

Prensipleri)
– hizmetlere erişimle ilgili toplanan verilere vatandaşın açık erişimini 

sağlamak (HABITT-III)
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Kentsel Demokrasi-Katılım
Bursa Nilüfer Belediyesi

Kent konseyi kadın meclisi

42 mahallede mahalle komiteleri

Her 600 kişiye bir temsilci

Mahalle Komitesi’nde kararlar 2/3 oy oranıyla alınıyor ve
seçimlerde 1/3 oranında kadın kotası ve 1/3 oranında gençlik
kotası aranıyor. Kadın ve genç aday yoksa sandalyesi boş
bırakılıyor. 

2017 - Avrupa Birliği Sürdürülebilir Şehirler Platformu - Avrupa
Dönüştürücü Eylem Ödülü (Transformative Action Award) 

Mahalle komiteleri ve İnovasyon Merkezi
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Kentsel Demokrasi – Katılım
Viyana

• Katılımcı Planlama ve açık alan analizi / gözlem
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Güvenlik

– sokak ve park yerleri aydınlatmaları (AYYKEEŞ)

– toplu taşımada aktarım merkezlerinin güvenliği ve 
aydınlatması (AYYKEEŞ)

– kadın ve erkeklerin kentte ayrı ayrı güvensizlik ve 
emniyetsizlik algısının tespiti (AYYKEEŞ)

– kadına yönelik şiddetle ilgili kampanyalar(KKHŞ)
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Güvenlik
Duvar resimleri - Hindistan

1) Bir aplikasyon ile tacizin gerçekleştiği
lokasyonun bildirilmesi

2) Tacizin gerçekleştiği mekandaki
duvara yazılacak en anlamlı mesajın ne 
olabileceğinin tartışılması ve karar
verilmesi

3) Gönüllüler tarafından resmin –
yazının duvara resmedilmesi

Kadınları cesaretlendirecek ve
güçlendirecek kuvvetli mesajlar
olmasına önem veriliyor. 

(Womenability, 2017)
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Kanada, Toronto 
Duraklarda Belirlenmiş Bekleme Alanı ve 

Dokun Konuş Butonu
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Güvenlik
Boston Belediyesi Kampanya Afişleri

1- Yaklaşın ve sohbete başlayın

2- Gelişigüzel bir konu bulup onu tartışın

3- Göz temasını koruyun ve güvenli alanı
inşa etmeyi sürdürün

4- Saldırgan uzaklaşana kadar sohbeti
sürdürün ve gerekirse güvenli bir yere
kadar onlara eşilik edin

(Womenability, 2017)
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Eskişehir, İstanbul  ve İzmir
Büyükşehir Belediyeleri

2016 yılı içinde üç büyükşehir belediyesi, gece
22.00’den sonra kadınlar için belediye
otobüslerinden istedikleri yerde inme olanağı
sağladı.
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Hareketlilik

1. Kent içi hareketliliğin cinsiyete göre ayrıştırılmış 
verisini üretmek (KKHŞ)

2. Kentsel ulaşımda fiziksel güvenliğin tesis 
edilmesi (KKHŞ)

3. Farklı bireylerin hareketlilik ihtiyaçlarının ayrı 
ayrı tespiti (AYYKEEŞ)

4. Farklı bireylerin kentsel ulaşım kullanım 
alışkanlıklarının tespiti (HABITAT-III)
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Kadınların Kent Hakkını gözeten
Kentsel Planlama: Viyana

1991

¨Kamusal Alanın Sahibi Kim?-

Kentte Kadınların Gündelik Yaşamı¨

1998 : Kadınların günlük yaşamını ve özel
ihtiyaçlarını gözeten planlama ve imar
koordinasyon ofisi
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Viyana

• Pilot Uygulamalar

– Farklı bireyler, farklı
ihtiyaçlar

– Hareketlilik durumlarının
analizi
• Engel, yaş, cinsiyet, 

göçmenlik

– Kim, nerede, ne zaman, 
nasıl hareket ediyor?

– Güvenlik, erişilebilirlik
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Kenti
Viyana

Viyana ¨kısa mesafeler şehri¨
Viyana’da analiz ve gözlemler sonucunda oluşturulan toplumsal cinsiyete 
duyarlı şehir planlama perspektifi 7 kategori altında toplanmıştır (Irschik vd., 
2013: 25-29). Bu kategorileri ve önceledikleri konuları şu şekilde özetlemek 
mümkündür;
Çok merkezli kentsel altyapının güçlendirilmesi 
Kısa mesafeler şehri 
Yüksek kalitede kamusal alan
Çevre dostu ulaşım
Güvenli Şehir 
Engelsiz Şehir 
Gündelik hayatın gerekliliklerini gözeten planlama ve imar 

Kaynak: 
http://www.un.org/womenwatch/ianwge/member_publications/gender_mai
nstreaming_in_local_authorities.pdf
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Barınma

1. En dezavantajlı grubun ihtiyaçlarının belirlenmesi 
(HABITAT-I, 1976)

2. Güvenli, sağlıklı, uygun  evler (AKİHKS, 2000)

3. Evsizler ve şiddet mağduru kadınlar ve LGBTİ’ler
için güvenceli yapılar (AKİHKS, 2000)

4. Farklı ihtiyaçların (enformel çalışan, göçmen, tek 
ebeveyn- hane reisi kadınlar gibi) dikkate alan 
konut politikaları (KKHŞ, 2004)

5. Düşük maliyetli barınma imkânı (KKHŞ, 2004)
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Barınma - devamı

6. Toplu konutlarda kadınlara yönelik kredi ve teşvik 
mekanizmaları (KKHŞ, 2004)

7. Tek ebeveyn annelere/hane reisi kadın olanlara öncelik 
(AYYKEEŞ, 2006)

8. Çeşitli kiracılık türlerinin yasalarla bağlanması (HABITAT-
III, 2017)

9. Kadınların kiracı konumlarının güvenliği (HABITAT-III, 
2017)

10. Kadınların konut mülkiyet edinmede eşit haklarla 
donatılması, kullanım güvencesi (KKHŞ, 2004)

11. En yoksul kadınların farklılaşan ihtiyaçlarının tespiti 
(KKHŞ, 2004)

12. Temiz su ve kanalizasyon hizmetlerine erişim (KKHŞ, 
2004)
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Kuyasa, Kadınlar için
Mikro Konut İyileştirme Kredisi

UN-HABITAT 2004 En iyi uygulama ödülü

Kuyasa fonu, Cape Town, Güney Afrika
• Hedef: Hane reisi kadın olan düşük gelirli haneler
• Yararlanıcılarının %76’sını formel bankacılık sektöründen 

kredi almaya elverişli görülmeyen kadınlar oluşturmuştur. 
• 30 aylık vadelerle düşük geri ödeme faizi ile kredi olanağı 

sunmuş, ayrıca fonun kullanımı ile ilgili eğitimler de 
vermiştir. 

• Sonuçta ev sahiplerinin evlerinde yaptıkları iyileştirmeler 
hem onların yaşam standartlarını iyileştirmiş hem de 
evlerinin ekonomik değeri yükselmiştir

• http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/Kuyasa-Fund-
case-study1.pdf, Erişim Tarihi: 1 Şubat 2018.
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Seul

• Kadın dostu toplu konut projeleriyle çocuk 
bakım olanaklarının, şeffaf asansörlerin, 
aydınlatma ve kamera izleme sistemlerinin 
sağlandığı apartman grupları inşa edildi. Choi
(2014), Choi vd. (2015), Um (2017), Seul 
Metropoliten Government, Yi (2017)
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Konut
Projeleri

Viyana – Kadın İşi Kent

• Katılım
• Farklı bireylerin farklı yaşam
döngüleri
• Kadın mimarlara da fırsat
vermek



Kadın İşi Kent- I, 1997



Frauen-werk-stadt- Kadınişi Kent
Temel ihtiyaçlar için ek önlemler



Güvenlikle ilgili çözümler: Farklı Daire
planları



Kadınların bakmakla yükümlü
tutuldukları bireyler için…



Kreş-1



Kreş-2


