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BM TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADININ GÜÇLENMESİ BİRİMİ  

(BM KADIN BİRİMİ) 

Kuruluş Tarihi 2010 

Merkez New York, ABD 

Amacı 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının güçlenmesi için 

çalışan BM Kadın Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak adına 

küresel standartların belirlenmesi konusunda BM üye ülkelerine destek 

vermektedir. Üye ülke hükümetleri ve sivil toplum kuruluşları ile 

toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için mevzuat, politikalar ve 

programların tasarlanması ve bu alandaki küresel standartların 

uygulanması için gerekli olan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik ortak 

çalışmalar yürütmektedir.  

Üyeler BM üyesi devletler 

Resmi Dili Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca 

Direktör Phumzile Mlambo-Ngcuka 

Türkiye ile İlişkileri 

BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi 2014 yılında 

İstanbul’da kurulmuştur ve Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, 

Kazakistan, Kosova (BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararı ile), 

Kırgızistan, Moldova, Sırbistan, Tacikistan, Makedonya Cumhuriyeti, 

Türkiye, Türkmenistan ve Ukrayna’daki çalışmaları desteklemektedir.  

Ankara’da faaliyet gösteren BM Kadın Birimi, 2012 yılından bu yana 

Türkiye’de projeler yürütmektedir. 2016 yılında ise BM Kadın Birimi, 

Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ve diğer BM ajansları 

ile yürüttüğü ortaklıklar ve iş birlikleri ile çalışmalarını hızlandırmıştır. 

BM Kadın Birimi, aynı zamanda BM Ülke Ekibi Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği Grubu’nun başkanlığını yürütmektedir. 

http://www.unwomen.org/en/about-us/directorate/executive-director
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1. Genel Bilgi 

Birleşmiş Milletler, uzun yıllar yetersiz finansman ve BM'nin cinsiyet eşitliği 

konularına ilişkin faaliyetlerini yönlendirmek için gerekli bir birim olmaması sebebiyle 

küresel ölçekte toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etme çabalarında ciddi sorunlarla karşı 

karşıya kaldı. 2010 yılının Temmuz ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş 

Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi'ni bu tür zorluklara 

yönelik olarak oluşturdu. BM Kadın Birimi’in oluşturulması BM reform gündeminin bir 

parçası olarak gündeme geldi ve kaynakları bir araya getirerek daha büyük bir etki yaratmaya 

başladı. BM sisteminin, daha önce cinsiyet eşitliği ve kadınların yetkilendirilmesine 

odaklanmış olan dört ayrı bölümünün önemli çalışmaları BM Kadın Birimi altında 

birleşmiştir: 

 Kadın Gelişimi Bölümü (DAW) 

 Kadınların Gelişimi için Uluslararası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (INSTRAW) 

 Toplumsal Cinsiyet Sorunları ve Kadınların Gelişimi Konusunda Özel Danışmanlık 

Ofisi (OSAGI) 

 Birleşmiş Milletler Kadınlar için Kalkınma Fonu (UNIFEM)  

1.1. BM Kadın Birimi’nin Amaçları  

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının güçlenmesi için çalışan BM 

Kadın Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak adına küresel standartların belirlenmesi 

konusunda BM üye ülkelerine destek vermektedir. Üye ülke hükümetleri ve sivil toplum 

kuruluşları ile toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için mevzuat, politikalar ve programların 

tasarlanması ve bu alandaki küresel standartların uygulanması için gerekli olan hizmetlerin 

geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütmektedir.  

1.2. BM Kadın Birimi’nin Görevleri  

BM Kadın Birimi, hayatın her alanına eşit katılımları için kadınları desteklemekte ve 

eşitlik için öncelikli alanlara odaklanmaktadır. 

Bu alanlar; 

 Kadın liderliğini ve siyasi katılımını arttırmak; 

 Kadınların ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak; 

 Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddeti sonlandırmak; 

 Barış, güvenlik ve insani yardım süreçlerinin her alanında kadınların katılımını 

sağlamak; 

 Toplumsal cinsiyet eşitliğini, ulusal kalkınma planlama ve bütçelemelerinin merkezine 

yerleştirmek.  

1.3. BM Kadın Birimi’nin Çalışma Alanları 

 Liderlik ve siyasi katılım 

 Ekonomik güçlenme 

 Kadına şiddeti sonlandırma 

 Barış ve güvenlik 

 İnsani yardım 

 Gençlik 

 Yönetişim ve ulusal planlama 

 Sürdürülebilir kalkınma gündemi 

 HIV ve AIDS 



3 
 

2. BM Kadın Birimi’nin Yapısı 

 

BM Genel Kurulu'nun 64/289 sayılı kararına göre, örgüt çok kademeli bir hükümetler 

arası yönetişim yapısı tarafından şu şekilde yönetilmektedir: 

“(A)… Genel Kurul, Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) ve Kadının Statüsü 

Komisyonu, normatif destek işlevleri için çok kademeli hükümetler arası yönetim yapısını 

oluşturur ve kurum için normatif politika rehberliği sağlar; 

“(B)… Genel Kurul, Ekonomik ve Sosyal Konsey ve Yürütme Kurulu, uygulama 

etkinlikler için çok kademeli hükümetler arası yönetişim yapısını oluşturur ve kurum için 

uygulamalı etkinlikler politika rehberliği sağlar.” 

2.1. Yürütme Kurulu 

Yürütme Kurulu, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından üç yıllık dönemlerde 

seçilen 41 Üye Devletten, aşağıdaki bölgesel tahsis ve üye sayısı ile temsil edilmektedir: 

Afrika (10), Asya ve Pasifik (10) ), Doğu Avrupa (4), Latin Amerika ve Karayipler (6), Batı 

Avrupa ve diğer Devletler (5) ve katkıda bulunan ülkeler (6). 

2.2. Kadının Statüsü Komisyonu 

Kadının Statüsü Komisyonu (CSW) temel küresel toplumsal cinsiyet eşitliğini ve 

kadınların güçlendirilmesini teşvik eden hükümetler arası kurumdur. ECOSOC’un işlevsel bir 

komisyonu olarak 21 Haziran 1946 tarihli Konsey kararı ile kurulmuştur. 

BM Kadın Birimi; komisyonun çalışmalarını tüm yönleriyle desteklemektedir. Kurum 

ayrıca sivil toplum temsilcilerinin katılımını da kolaylaştırır. 

3. Bölgesel Ofisler 

Afrika, Amerika ve Karayipler, Arap Devletleri / Kuzey Afrika, Asya ve Pasifik, 

Avrupa ve Orta Asya olmak üzere 5 bölge ofisi çeşitli derecelerde görev yapmaktadırlar.  

3.1. BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi  

2014 yılında İstanbul’da kurulmuştur ve Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, 

Kazakistan, Kosova (BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararı ile), Kırgızistan, Moldova, 

Sırbistan, Tacikistan, Makedonya Cumhuriyeti, Türkiye, Türkmenistan ve Ukrayna’daki 

çalışmaları desteklemektedir.  

3.2. BM Kadın Birimi Ankara Ofisi 

Ankara’da faaliyet gösteren BM Kadın Birimi 2012 yılından bu yana Türkiye’de 

projeler yürütmektedir. 2016 yılında ise BM Kadın Birimi, Türkiye’de kamu kurum ve 

kuruluşları, sivil toplum ve diğer BM ajansları ile yürüttüğü ortaklıklar ve iş birlikleri ile 

çalışmalarını hızlandırmıştır. BM Kadın Birimi, aynı zamanda BM Ülke Ekibi Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Grubu’nun başkanlığını yürütmektedir. 

4. İrtibat Ofisleri 

BM Kadın Birimi temel bölgesel kurumlarla ve BM Üye Devletleri ile politika 

diyaloğu, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi için savunuculuk ve 

odaklanmış kaynak seferberliği çabalarıyla sistematik olarak ilişkilendirme yeteneğini 

sağlayan irtibat bürolarına sahiptir. Cenevre/İSVİÇRE, Tokyo/JAPONYA, Washington 

D.C./ABD, Addis Ababa/ETYOPYA, Brüksel/BELÇİKA, Kopenhag/DANİMARKA, Abu 

Dabi/BAE olmak üzere 7 irtibat ofisi bulunmaktadır. 
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5. Finansal Kaynaklar 

5.1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu, bir hibe mekanizmasıdır. 2009 yılında İspanya 

Hükümeti tarafından 65 milyon ABD Doları tutarında bir katkı ile başlatılan Fon, kendisini, 

hükümetlerden, özel sektörden ve bireysel bağışçılardan artan sayıda ve çeşitliliğe sahip çok-

fon sağlayıcılı bir araç olarak pekiştirdi. Bugün Fon, dünyanın en büyük hibe veren 

fonlarından birini oluşturmaktadır ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların 

güçlendirilmesinin küresel çapta ilerlemesini sağlamaktadır. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu, kaynakları doğrudan sivil toplum ve hükümet 

ortaklarına ulaştırmak için hızlı bir mekanizma olarak çalışır. Kadınların sesini ve 

temsilciliğini sağlarken, kadınlara yönelik eşitsizliği destekleyen yapısal eşitsizliklerle 

mücadele edebilecek yenilikçi ve duyarlı bir araçtır. Fon, özellikle de marjinalleştirilenler 

(kırsal kesimde kadınlar, genç kadınlar, ev çalışanları ve yerli kadınlar dahil), aileleri ve 

toplulukları gibi kadınların hayatlarında somut sonuçlar doğuran yenilikçi ve yüksek etkili 

programları desteklemeye kendini adamıştır. Son altı yılda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu, 

80 ülkede 120 programla 64 milyon dolar hibe verdi. Bugüne kadar, bu tür programlar 10 

milyondan fazla kadına ve çocuklara doğrudan ulaşmıştır. 

5.2. Kadına Karşı Şiddetin Sona Erdirilmesi BM Güven Fonu 

Kadına Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi için BM Güven Fonu (BM Güven Fonu), 

kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sistematik olarak ele alınabileceğini, 

azaltılabileceğini ve ortadan kaldırılabileceğini gösteren girişimlere hibe vermektedir. 1996 

yılında kuruluşundan bu yana, BM Güven Fonu, 139 ülke ve bölgede 462 girişime 128 

milyon ABD Doları hibe etti. Mevcut portföyü 80 ülke ve bölgede toplam 50 milyon ABD 

Doları tutarındaki 120 hibeden oluşmaktadır. 

6. BM Kadın Birimi ve Türkiye 

6.1. Türkiye’de Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi 

2011-2014 yılları arasında UNDP-UN Women ortaklığıyla yürütülen ‘Türkiye’de 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Birleşmiş Milletler 

Ortak Programı’nın devamı niteliğindeki ‘Türkiye’de Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’ Aralık 2014’te başlatılmıştır. BM Kadın Birimi, 

Parlamentolar Arası Birlik (IPU) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 

Komisyonu (KEFEK) ortaklığında, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) 

finansman desteği ile uygulanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin dönüştürücü 

kapasitesinden faydalanarak kadınların siyasi liderliğini ve katılımını güçlendirmeyi 

amaçlayan projenin Aralık 2018’de tamamlanması planlanmaktadır. 

6.2. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 

BM Kadın Birimi, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme alanında hem bölgede hem 

Türkiye’de çalışmalar yürütmekte, bütçelerin toplumsal cinsiyet perspektifi ile analiz 

edilmesi, geliştirilmesi ve izlenmesi için yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının 

kurumsal kapasitelerinin güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 2012 – 2015 

yılları arasında 11 pilot ilde uygulanan Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının 

Geliştirilmesi Ortak Programı’nın Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme bileşenini 

yürütmüştür. BM Kadın Birimi, devam niteliğinde toplumsal cinsiyete duyarlı planlama ve 

bütçeleme projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütmektedir. 
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6.3. Özel Sektör İşbirliği Ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri 

BM Kadın Birimi, Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (WEPs) savunuculuğunu 

yaparak özel ve kamu sektöründe kadınların liderliğini ve katılımını artırmak için 

çalışmaktadır. WEPs kadınların güçlenmesine yönelik politika ve uygulamaların gözden 

geçirilmesi ya da yenilerinin hayata geçirilmesi için imzacı kurumları desteklemektedir. BM 

Kadın Birimi, UN Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu işbirliğiyle 

Kadının Güçlenmesi Prensipleri Uygulama Rehberi hazırlamıştır. Türkiye, dünyada en fazla 

WEPs imzacısı olan ikinci ülkedir. 

6.4. HeForShe Kampanyası 

BM Kadın Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliği için küresel dayanışma hareketi 

HeForShe kampanyasını 2015 yılından bu yana Türkiye’de yürütmektedir. BM Kadın Birimi 

tarafından yaratılan uluslararası kampanya, her yaştan bireyi, kadın ve erkekler arasındaki 

eşitliğin savunucuları olmaya davet eden sistematik bir yaklaşım ve platform sunmaktadır. 

BM Kadın Birimi toplumsal cinsiyet eşitliği için cesur ve görünür bir güç yaratmak amacıyla 

sivil toplum, özel sektör ve gençleri HeForShe kampanyasında buluşturmaktadır. 

6.5. Batı Balkanlar ve Türkiye’de Kadınlara Yönelik Şiddete Son Vermeyi Hedefleyen 

Bölgesel Program 

BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi, Batı Balkanlar ve Türkiye’de kadına yönelik şiddetle 

mücadeleye yönelik bölgesel bir programın parçasıdır. Avrupa Birliği tarafından fonlanan 

program 2017 yılında başlamıştır. Program, politika ve yasaların uluslararası standartlarla 

uyumlu olarak düzenlenmesini, kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığı önlemek amacıyla 

kadın örgütlerinin güçlendirilmesini, ayrımcılığa ya da şiddete uğrayan kadınlara ve kız 

çocuklarına yönelik hizmetlerin iyileştirilmesini kapsamaktadır. Program, dezavantajlı 

kadınlara odaklanmaktadır. 

6.6. Kadınlara Yönelik Şiddeti Sonlandırmak İçin Birleşin (UNiTE) Kampanyası 

BM Kadın Birimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nin tüm dünyada hayata 

geçirdiği “Kadınlara Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin (UNiTE) Kampanyası”nı 

Türkiye’de koordine etmektedir. Kampanya tüm dünyada kadınlara ve kız çocuklarına 

yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve sonlanması amacıyla kamuoyunda farkındalık 

yaratmayı, siyasi irade ve kaynakları artırmayı amaçlamaktadır. BM Kadın Birimi, cinsiyete 

dayalı şiddetle mücadele için 16 Günlük Aktivizm Kampanyası süresince Birleşmiş Milletler 

sisteminin savunuculuk faaliyetlerini koordine etmektedir. Kampanya, 25 Kasım Kadınlara 

Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde başlayarak 10 Aralık 

Dünya İnsan Hakları Gününe kadar devam etmektedir. 

6.7. Mülteci Kadınlar ve Kız Çocuklarına Yönelik Program 

BM Kadın Birimi, uluslararası antlaşmalar ve ulusal mevzuatın öngördüğü şekilde, 

mülteci kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi, fırsatlara, haklara ve hizmetlere erişimi için 

çalışmalar yürütmektedir. BM Kadın Birimi, mülteci kadın ve kız çocuklarının mevcut 

ihtiyaçlarını, hizmetlere erişimde yaşadıkları sıkıntıları ve geliştirilmesi gereken alanları 

belirlemek amacıyla altı ilde bir saha araştırmasına başlamıştır. Saha araştırmasına yönelik 

olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar, sivil toplum 

ve BM ajanslarının katılımıyla bir danışma kurulu oluşturulmuştur. BM Kadın Birimi, mülteci 

müdahale planı kapsamında mülteci kadın ve kız çocuklarının ekonomik ve toplumsal 

bütünleşmesini geliştirmek amacıyla 2017 yılında Gaziantep’te açacağı bir kadın merkezi ile 

“Gaziantep Kadın Merkezi: Yaşam Kaynakları Desteği” projesini uygulamaya başlayacaktır. 
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Merkez, Japonya Hükümetinin finansal desteği, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 

Gaziantep Belediyesi ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ortaklığı 

ile işletilecektir. BM Kadın Birimi, Türkiye’nin farklı bölgelerinde mülteci kadın ve kız 

çocukları için programlarını artırmayı hedeflemektedir. 

 

 


