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Önsöz

Kadının Statüsü Komisyonu (KSK), 21 Haziran 1946’da Birleşmiş Mil-
letler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC-EKOSOK) kararı ile 
Konseyin işlevsel bir komisyonu olarak kurulmuştur. KSK’nın temel 
amacı, kadın erkek eşitliği ilkesini uygulamada koruma altına al-
maktır. Bu çerçevede, KSK’nın görevi, kadın haklarını iyileştirmek 
için küresel politikalar oluşturmak ve bu amaç doğrultusunda 
Konsey’e tavsiyelerde bulunmaktır. 

Gerek KSK gerekse BM Kadın Birimi, kadın ve LGBTİQ+ örgütlerinin 
mücadelesiyle kurulmuş ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması 
için uluslar arası kriterler yaratılması konusunda sivil toplumun si-
yaset yapabildiği devletler üstü mekanizmalardır. Bu anlamda KSK, 
kuruluşu dâhil her çalışmasıyla, kadın ve LGBTİQ+ mücadelelerinin 
devletler üstü en büyük kazanımlarından biridir.

Kadının Statüsü Komisyonu, her yıl Mart ayında bir araya gelerek 
on gün süresince toplantılar yapmaktadır. Bu toplantılar, “Uzlaşılmış 
Sonuçlar” olarak adlandırılan politika dokümanlarının/tavsiyelerinin 
oluşturulmasıyla sona ermektedir. Bu metinler, hükümetler, hükü-
metler arası birimler ve sivil toplum gibi tüm ilgili taraflar tarafın-
dan toplantılarda üzerinde yoğunlaşılan öncelikli ana tema hakkın-
da, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde uygulanması 
gereken somut tavsiyeler öne sürmektedir.

KSK, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının küresel düzeyde mü-
zakere edildiği BM bünyesindeki ana birimdir. Komisyon üyeleri, 
program bağlamında “öncelikli ana tema”yı tartışmak üzere her yıl 
New York’ta bir toplantı gerçekleştirmektedir.

KA.DER olarak katıldığımız Kadının Statüsü Komisyonu’nun 60ıncı 
oturumu, 14-24 Mart 2016 tarihleri arasında New York’taki Birleşmiş 
Milletler Genel Merkezi’nde gerçekleşmiştir.

Toplantıya, dünyanın her yerinden üye devletler, BM birimleri ve 
Konsey (EKOSOK) tarafından akredite olan sivil toplum örgütleri-
nin (STK’lar) temsilcileri katılmıştır. 60ıncı oturumda üzerinde yo-
ğunlaşılan öncelikli ana tema “Kadınların Güçlendirilmesi ve Bunun 
Sürdürülebilir Kalkınmayla Bağlantısı” olmuştur. Gözden geçirme 
teması ise “Kadınlar ve Kız Çocuklarına Yönelik Her Türlü Şiddetin 
Ortadan Kaldırılması ve Önlenmesi” olmuştur (57inci oturumun uz-
laşılmış sonuçlarına binaen).

BM Kadın Birimi’nin 10 Mart 2016’da yayımladığı basın açıklamasın-
da ifade edildiği üzere; “Dünya liderlerinin Sürdürülebilir Kalkınma 
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için 2030 Gündemi’ni kabul ettikleri uluslararası anlamda mihenk 
taşı teşkil eden bir yılın sonunda, BM KSK 60ıncı Oturumu’nda bu 
iddialı anlaşmanın uygulanmasına sıkıca odaklanılacaktır. Birleş-
miş Milletler’e Üye Devletler tarafından Eylül 2015’te kabul edilen 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH/SDG), yoksulluk, eşitsizlik ve 
iklim değişikliği gibi 21. yüzyılın kilit sorunlarına değinen, insanlar ve 
dünyanın iyiliği için hazırlanan evrensel bir yol haritasıdır. Toplum-
sal cinsiyet eşitliği ve kadınlarla ve kız çocuklarının güçlendirilmesi 
başlı başına bir hedef olmakla birlikte, SKH’leri gerçekleştirmek için 
temel araç olarak kabul edilmektedir. Bu konuda başarıya ulaşılma-
sı, bunun titiz bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. 

Komisyon, Üye Devletler ve diğer paydaşlar için, kadınların statü-
lerinin yükselmesi ve güçlendirilmesi için yeni faaliyetler üstlene-
bilecekleri tek ve en büyük forumdur. Bu yılki KSK, Sürdürülebilir 
Kalkınma için 2030 Gündemi’nin kabulünden sonra ilk kez bir araya 
gelmiştir. Bu oturum, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin 
kabulüyle bağlantılı olarak, 90’dan fazla hükümetin BM Kadın 
Birimi’nin “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Adımlar Atılması” konusun-
da yaptığı çağrıya cevaben Eylül 2015’te kazanılan ivmeyi geliştire-
cektir. Dünya liderleri, yapısal engellerle baş etmek için ölçülebilir 
faaliyetler gerçekleştirme ve ülkelerindeki toplumsal cinsiyet eşit-
liği konusundaki zorluklarla mücadele etme taahhüdü vermişlerdir. 
Bu taahhütlere ek olarak, sivil toplum ve iş dünyasından liderler, 
stereotiplerle mücadele etme ve uygulamaları daha fazla eşitlik ve 
fırsat yaratma yönünde değiştirme taahhüdünde bulunmuşlardır.

BM Kadın Birimi İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka toplantı 
hakkında yaptığı açıklamada "2030 Gündemi’nin uygulanmasında 
çok sayıda kilit partnerin bir araya geldiği bu toplantı, güçlü yönleri-
mizi birleştirip harekete geçme konusunda temel konular etrafında 
bizi bir araya getirmesi açısından çok önemli bir fırsattır”1 demiştir.

60ıncı oturumun ana teması olan “Kadınların Güçlendirilmesi ve Bu-
nun Sürdürülebilir Kalkınmayla Bağlantısı”, kadınların karar alma 
mekanizmalarına eşit şekilde katılımını hedefleyen KA.DER’i ve tüm 
dünya kadınlarını doğrudan ilgilendiren ve 2030 yılına kadar dün-
ya siyasetini etkileyecek bir başlık olduğu için, 60. oturuma katılım 
KA.DER için daha bir önem kazanmıştır. 

1   http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/3/press-release-csw60#sthash.  
   FbIXJZSH.dpuf
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Önsöz

Türkiye’deki kadın ve LGBTİQ+ örgütleri ve aktivistleri KSK oturum-
larına uzun yıllardır katılmakla beraber; KSK, oturumların işleyişi ve 
oturumlarda edinilen deneyimler konusunda sınırlı sayıda Türkçe 
kaynak bulunmaktadır. Kadın ve LGBTİQ+ mücadelesinde küresel 
olarak edinilen kazanımlar yerel düzeyde kazanımların da önünü 
açmakta ve özellikle Birleşmiş Milletler gibi uluslar arası siyasete 
ve normlara etki gücü olan mekanizmalar aracılığıyla yaratılabilen 
olumlu değişiklikler, kuşkusuz ülkesel düzeydeki kazanımlarımıza 
da doğrudan etki edebilmektedir. 

Bu nedenle, KSK oturumlarına dair bilginin yaygınlaşmasının sağlan-
ması ve edinilen deneyimin oturumlara katılabilen kadın ve LGBTİQ+ 
örgütleri ve aktivistlerle sınırlı kalmayıp dolaşıma sokulmasının, 
yürütmekte olduğumuz toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine 
katkı sunacağı inancıyla; hem KSK’nın tarihçesi ve işlevi hem de 60. 
oturum çerçevesinde edindiğimiz gözlem ve izlenimleri, bu rehber 
aracılığıyla KA.DER üyeleri ile Türkiye’deki kadın ve LGBTİQ+ örgüt-
leri ile paylaşmak istedik. Umuyoruz ki bu çalışmamız, Türkiye’deki 
kadın ve LGBTİQ+ örgütlerinin hem KSK hem de oturumların işleyişi 
konusunda fikir edinmeleri ile gelecekte KSK kanalıyla aktif siyaset 
yapmak konusunda strateji oluşturmaları için bir vesile olur. Yaşa-
dığımız deneyimleri paylaşmanın, sonraki yıllarda oturumlara katı-
lacak olan veya uluslararası mücadele ve müdahale mekanizmala-
rını etkili şekilde kullanmak isteyen STK’lara yol gösterici olmasını 
ve kapasitelerini güçlendirici bir etki yaratmasını dileriz. 

Bu çalışmamızın basılı hale gelmesi ve dolaşıma sokulmasını sağla-
yan Friedrich Ebert Stiftung Derneği’ne, uzun yıllardır KSK oturum-
larına katılan ve bu konudaki deneyimi ile KSK’nın işlevi ve tarihçe-
sini kaleme alan Sn. Dr. Selma Acuner’e, 60. oturuma Türkiye’den 
katılan kadın ve LGBTİQ+ örgütlerinin oturum raporunu kaleme 
alan Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği ekibine, bu se-
neki oturumun Uzlaşılmış Sonuçlarını Türkçe’ye çeviren Sn. Nazan 
Moroğlu’na, oturum deneyimlerini kaleme alan KA.DER üyeleri Sn. F. 
Çiğdem Aydın, Sn. Kamile Yılmaz Arısoy, Sn. Özlem Küçükyılmaz, Sn. 
Yasemin Bektaş’a, oturum deneyimlerimiz ile 59. oturum siyasi dek-
larasyonunu Türkçe’ye çeviren Özge Gökpınar’a, kitabın tasarımını 
gerçekleştiren Hilal Esmer’e, bu rehberin fikir annesi ve hazırlan-
masında büyük emeği olan Yasemin Öz’e ve son olarak dünyada ve 
ülkemizde eşitlik mücadelesini bugünlere getiren ve sürdüren tüm 
kadınlara teşekkür ederiz. 

Sunay KARAMIK
KA.DER Genel Başkanı
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KA.DER, kadınların ve erkeklerin her alanda eşit 
olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgü-
tüdür. Toplumu ve bireyleri ilgilendiren kararların 
alındığı, seçim ve atama ile oluşan tüm karar or-
ganlarında kadın erkek eşitliğini demokrasinin bir 
gereği olarak kabul eder.

Türkiye’de kadınlar, farklı sosyal alanlarda varlık-
larını kanıtladıkları halde üst düzey yönetimlerde, 
özellikle de siyasette, eşit temsilden hala çok 
uzak bir konumdadırlar. Bu eşitsizliği gidermek, 
tüm yurttaşların kararlara katılımını sağlamak, 
kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini 
sosyal ve siyasal alanlara kazandırmak amacıyla 
Mart 1997’de kurulan KA.DER, seçimle ve atamay-
la gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil 
oranlarını yükseltmek için çalışır.

KA.DER, siyaset alanının toplumsal yaşam üzerindeki tayin 
edici özelliğini göz önünde bulundurarak, öncelikle siyaset-
te eşit temsilin sağlanmasını ana hedef olarak belirlemiştir. 
Siyaset alanında sağlanacak eşit temsil, kadın erkek eşitli-
ğinin her alanda gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır.

KA.DER Ne Yapar?
Sosyal ve siyasal yaşamda erkek egemenliğine karşı kadın-
erkek eşitliği bilincinin yükseltilmesi,
Kadınların politikaya katılımını engelleyen ekonomik, sos-
yal, kültürel ve yasal engellerin ortadan kaldırılması,
Kadınların karar alma organlarında eşit temsilini sağlamak 
için geçici özel önlem politikalarının yasalarda ve siyasi 
parti tüzüklerinde yer alması,
Kadınlara yönelik ayrımcı ifadelerin yasa ve düzenlemeler-
den çıkartılması,
Kadınların hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak ya-
saların yapılması,
Kadınların güçlenmesi, haklarını kullanabilir, savunabilir ve 
genişletebilir duruma gelmeleri,

KADIN 
ADAYLARI 

DESTEKLEME 
DERNEĞİ 
(KA.DER)
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Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER)

Parti üyesi olan kadınların güçlendirilmesi, partilerinde görünür kılınmaları ve 
yerel ve genel seçimlerde aday olmaya teşvik edilmeleri,
Siyasi partilerde yer alan kadınlar arasında; onlarla kadın hareketi arasında 
kadın sorunları ve politikaları konularında iş ve güç birliğinin güçlenmesi, ama-
cıyla; lobi, savunu, kampanya, örgütlenme, dayanışma ve eğitim çalışmaları 
yürütür.

KA.DER’in İlkeleri
Ayrımcılığın her türüne karşı olmak,
Tüm yasal partilere eşit mesafede durmak,
Tüm partilerin kadın kolları ve kadın milletvekilleriyle amacı doğrultusunda ve 
eşit mesafede birlikte çalışmak,
Kadın bakış açısını tüm çalışmalarına yansıtmak ve yaygınlaştırmak,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin tüm politika ve programlara yerleştirilmesi için 
çalışmak.

KA.DER Hangi Kadın Adayları Destekler?
Kadın bakış açısına sahip olan,
Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti sonlandıracak kararlılığa sahip,
Laik Cumhuriyet, insan haklarına saygı, eksiksiz işleyen bir demokrasi ve huku-
kun üstünlüğü ilkelerini benimseyen,

Sivil toplumun güçlendirilmesinden 
yana olan,

Her türlü fanatizme, yobazlığa, ırk-
çılığa, toplumsal kirliliğe, şiddete ve 
savaşa karşı çıkan ve çevreyi koruma 
bilincine sahip olan,

Dürüst, ilkeli ve birleştirici bir üslubu 
olan,

Siyasete kadınların ve halkın gerçek 
temsilcisi olmak amacıyla giren ka-
dınları destekler.
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Birleşmiş Milletler’in (BM) kuruluş aşamalarından itibaren de kadın-erkek eşitliği po-
litikalarına müdahil olmuşlar, Kadının Statüsü Komisyonu’nun kurulmasında etkin rol 
oynamışlardır.  

Kadınlar, uluslararası politikalar ve Birleşmiş Milletler
Küresel kadın hareketinin, uluslararası politika yapma süreçleri, kalkınma politikaları 
ve diplomasi ile ilişkileri 20. yüzyılın başlarından itibaren yoğunlaşmaya başlamıştır. 

Kadınlar, Milletler Cemiyeti ve devamında kurulan Birleşmiş Milletler’i, tüm dünyada 
kadın erkek eşitliği konusunda etkin olabilecek kurumlar olarak görmüşler, politika 
süreçlerine en başından itibaren katkıda bulunmuşlar ve BM uluslararası toplumsal 
cinsiyet rejimini şekillendirmede de etkili olmuşlardır.

Uluslararası toplum, kadınların çabalarını cevapsız bırakamamış; başta gelişmekte 
olan ülkelerde olmak üzere, kurumların ve yasaların kadınların sosyal, ekonomik so-
runlarına cevap vermede yetersiz olduğunun farkına varmıştır. Böylece, BM siste-
minin kalkınma programları da dâhil olmak üzere, politika, plan ve programlarına 

Yazıya başlarken altını çizmek gerekir ki, asırlar 
boyunca kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşit-
liği ile ilgili ne kadar gelişme sağlandıysa, bunu 
esas olarak, kadın hakları aktivistlerine, bağımsız 
kadın örgütlerine, küresel kadın dayanışmasına 
borçluyuz. İlerlemeci yasaların ve mevzuatın al-
tında onların alın terleri, imzaları var. Sokakta, her 
türlü ayrımcılığın, hak ihlallerinin, hükümetlerin, 
uluslararası kurumların yanlış uygulamalarının 
karşısında, özgürlük, barış mücadelesinde onlar 
var. Çözümleyici, cesur, öncü… Tevazudan ya da 
koşmaktan çok da kayda geçirmedikleri…

Uzun soluklu mücadele!
Kadınların eşitlik mücadeleleri uzun bir tarihe 
dayanır. Eşit haklar, barış ve özgürlük için bir ta-
raftan bilgi üretmiş, diğer taraftan da örgütlen-
melerini geliştirmişlerdir. Örgütlü mücadele ve 
savunuculuk, ulusal ve uluslararası alanda, fiili 
eşitliği sağlamak için küresel normlar ve stan-
dartlar geliştirmede başvurdukları önemli bir 
araç olmuştur. 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
KADININ STATÜSÜ 

KOMİSYONU

BİR MUHALİF 
AKIM OLARAK 

KÜRESEL 
KADIN 

HAREKETİ

Dr. Selma ACUNER*
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Bir Muhalif Akım Olarak Küresel Kadın Hareketi

kadının ilerlemesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının yerleşmesi aşamaları 
başlamıştır. 

Bu aşamalar, BM Dünya Kadın Konferansları, kadın hakları açısından büyük bir ‘yasal’ 
eşik olan CEDAW2 sözleşmesinin imzalanması ve bu kitapçığın konusu olan Kadının 
Statüsü Komisyonunun3 Ekonomik ve Sosyal Konsey’in (EKOSOK)4 bir birimi olarak ku-
rulması gibi birçok önemli evreyi içermektedir. 

1975-1995 yılları arasında dört BM Dünya Kadın konferansı düzenlenmiş,5 çıkan so-
nuç belgeleri BM toplumsal cinsiyet eşitliği rejimini de oluşturmaya devam etmiştir. 
Özellikle, 4. Dünya Kadın Konferansı (1995) sonucunda çıkan Pekin Eylem Platformu’nda 
‘toplumsal cinsiyet eşitliği analiz yöntemi’, ‘kadının insan hakları,’6  gibi son derece 
ilerlemeci kavramlar ve paragraflar yer almış, BM’nin her türlü ayrımcılıkla mücadele 
ve LGBTI hakları da dahil eşitlik politikaları yaklaşımında bir paradigma değişikliğinin 
yolu açılmıştır. 
 
Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) oluşum aşamaları - kısa tarihçe: 
BM’nin toplumsal cinsiyet eşitliği rejiminin ve onun kurumsallaşma ayaklarından biri 
olan KSK’nın tarihçesine bakarken öncelikle o dönemlerdeki siyasi çerçeveye hızlıca 
göz atmak gerekir. 

Tarihin bu sayfaları, endüstri çağı modern silahlarının acımasızca kullanıldığı I. ve II. 
dünya savaşlarına denk düşer. Her iki savaşın da getirdiği insan kaybı, yıkımlar ve 
felaketin boyutu ürkütücüdür. 

I. Dünya savaşı sonuncunda ölü sayısı 10 milyon, yaralı sayısı 21 milyondur… 1918 yılında 
biten savaşın bıraktığı siyasi, sosyal, ekonomik ve psikolojik fatura son derece ağırdır. 
Dolayısıyla bütün dünyada savaş karşıtlığı yükselmektedir. 

Bu doğrultuda, silahsızlanarak daha sonra çıkabilecek savaşları önleme, şeffaf dip-
lomasi, gizlilikten uzak, adaletli ve onurlu bir uluslararası işbirliği sağlama ve savaşı 
engelleyici yükümlülükler getirme amacıyla uluslararası bir örgütün kurulması gün-
deme gelir. 

2   Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Engellenmesi Sözleşmesi - 1979    
3   Commission on the Status of Women (CSW) - 1946
4   Economic and Social Council (ECOSOC)
5   BM Dünya Kadın Konferansları (DKK) sırasıyla: 1. DKK Meksika -1975; 2. DKK Kopenhag -1980; 3. DKK Nairobi – 1985;        
    4. DKK Pekin -1995
6  ‘Toplumsal cinsiyet’ kavramı ve toplumsal cinsiyet analiz yöntemleri ağırlıklı olarak 1985’ten itibaren literature   
    girmeye başlar. Bu kavram ve yöntemin resmi anlamda kabul görmesi ise 1995’te Pekin’de yapılan Dördüncü Dünya  
    Kadın Konferansında gerçekleşmiştir. 1993’te Viyana’da toplanan BM İnsan Hakları Konferansından başlayarak da 
    bu Konferans öncesi ve sonrasında kadın gruplarınca vurgulanan “Kadının İnsan Hakları” belirgin bir slogan haline           
    gelmiş ve 1995 Pekin Konferansında hükümetlerce kabul edilmiştir. Bu tartışmalar için bknz: Acuner, Selma,     
    Türkiye’de Kadın Erkek Eşitliği ve Resmi Kurumsallaşma Süreci, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu  
    Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı- Yayımlanmamış Doktora Tezi, 1999, Ankara
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Paris Konferansı, Versay (Versailles) Antlaşması ve Milletler Cemiyeti
1919 yılında toplanan hükümetler arası Paris Barış Konferansı’nda, Versay 
Antlaşması’nın I. bölümü altında uluslararası barışı ve güveni sağlayacak ve devam 
ettirecek, günümüzdeki Birleşmiş Milletler teşkilatının altyapısını oluşturan, Milletler 
Cemiyeti (Cemiyet–i Akvam) kurulması kararı alınır ve Versay Barış Antlaşması’nın 10 
Ocak 1920 tarihinde yürürlüğe girmesiyle de kurulmuş olur.7 

Kadınlar ve Müttefikler Arası Oy Hakkı Konferansı 8
O dönemde henüz çok yeni olan uluslararası kadın hareketi temsilcileri bu süreçlerin 
dışında bırakılmamak için yoğun mücadele içine girerler ve Milletler Cemiyeti fikri 
ortaya çıktığı andan itibaren görüşlerini büyük çabalarla metinlere ‘olabildiğince’ yer-
leştirmeye başlarlar.

Bir koldan da uluslararası düzeyde örgütlenmektedirler. Müttefikler Arası Oy Hakkı 
Konferansı adında bir birlik kurarlar.9 Bu kuruluş, barış komisyonları da dâhil olmak 
üzere bazı komisyonlara girme hakkı almayı başarır ve hızla, kadın hakları konusunda 
çeşitli başlıklar altında önerilerde bulunmaya başlar. Kadınların Milletler Cemiyeti’nin 
her seviyedeki kadrolarında, genel sekreterlik pozisyonu da dâhil olmak üzere tüm 
karar alma mekanizmalarında eşit bir biçimde temsil edilmesi üzerine savunuculuk 
yapmaya başlarlar. Bu önerilerinin bazılarının Milletler Cemiyeti Sözleşmesinde de yer 
almasını sağlarlar.

Böylece, kadın örgütlerinin uluslararası kadın hakları politikalarının oluşturulma sü-
reçlerinde resmi taraf ile diyalog kurma, müzakere yapma/pazarlık etme tarihi de 
başlar... Kısacası Birleşmiş Milletler’in kadın erkek eşitliği/toplumsal cinsiyet eşitliği 
rejiminin oluşmasının temel taşlarını döşemeye başlarlar.

1920’lerden itibaren mücadeleleri kesintisiz devam eder ve Milletler Cemiyeti’nin top-
lantılarına paralel olarak sivil toplum toplantıları başlatırlar. Temeli o zaman atılan bu 
gelenek yıllarla güçlenerek devam eder. Bugün de görebileceğimiz gibi kadın örgüt-
leri, BM toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları üzerinde, söz konusu paralel toplantılar 
ve raporlar aracılığıyla büyük bir baskı grubu haline dönüşür.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulur (1945)  
Milletler Cemiyeti varlığını 26 yıl sürdürür. Tüm çabalara rağmen II. Dünya Savaşı’nın 
çıkmasını engelleyemez ve savaş sonrası 18 Nisan 1946’da XXI. Genel Kurul Toplantısıyla 

7   Milletler Cemiyeti’nin kuruluşu ile ilgili bknz: http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/242056AEA671D 
    EF780256EF30037A2A8?OpenDocument , Türkiye o dönemde içinde bulunduğu siyasi koşullar nedeniyle  MC’ye daha  
    sonra üye olmuştur (18 Temmuz 1932).
8   Inter-Allied Suffrage Conference (IASC), daha fazla bilgi için bknz: Women and the League of Nations, UNNGLS,  
    2004 https://unngls.org/images/multilateralism/gender_part_3_main.pdf ;  ve Pietilä, Hilkka. (2002) Engendering  
    the Global Agenda: A Success Story of Women and the United Nations http://dag.un.org/handle/11176/335869?sho 
    w=full     
9   Sonrasında birçok uluslararası kadın örgütü kurulmaya devam etmiştir. 
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cemiyetin dağılması kararı alınır. 

Yerini günümüzde varlığını sürdürmekte olan Birleşmiş Milletler örgütü alır. İlk aşa-
maları 1940’larda başlayan BM, 24 Ekim 1945 tarihinde onaylanarak kurulur. 

Bu dönemde, kadın örgütleri, 1900’lü yılların ilk çeyreğinden itibaren uluslararası alan-
da kazandıkları deneyimleri, BM kuruluş aşamalarında etkin bir şekilde kullanırlar. 
Kurdukları ağlar ve işbirliği ile, 1945 BM kuruluş konferansında, hükümet delegasyon-
larında kadın örgütlerinden temsilcilerin yer almasını sağlarlar. 

Kadın-erkek eşitliği artık Birleşmiş Milletler Sözleşmesinde!
Uluslararası kadın örgütleri, 25 Nisan ve 26 Haziran 1945 tarihlerinde San Francisco’da 
yapılan hazırlık toplantılarında toplam 111 maddeden oluşan Antlaşma’ya müdahil 
olurlar.

Böylece, Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin girişinde, Amaçlar ve İlkeler bölümü altında 
3. Maddede, ‘Erkeklerle kadınların hak eşitliğine olan inanç’ ibaresinin yer almasını 
sağlarlar.10 Aynı zamanda, 8. Madde ‘Birleşmiş Milletler, kadın ve erkeklerin ana ve 
yardımcı organlara herhangi bir sıfatla ve eşit koşullarla katılabilmelerine hiçbir kı-
sıtlama koymayacaktır’ şeklinde düzenlenir. 

BM Sözleşmesinin kadınlar açısından getirdiği bir başka kazanım da sivil toplum ör-
gütlerinin BM EKOSOK’a danışmanlık statüsü alabilme hakkını getirmiş olmasıdır. 
Kadın örgütlerinin günümüzde KSK oturumlarına, gözlemci11 niteliğinde de olsa, ka-
tılmalarının temeli de bu Sözleşme ile atılmış olur. KA.DER bu önemli statüyü 2010 
yılında kazanmıştır.12

Kadının Statüsü Komisyonu’nun kuruluşu (1946)13

KSK’nın temeli aslında Milletler Cemiyeti döneminde atılmıştır. 1937 yılında kurulan 
Kadınların Yasal Statüsü Uzmanlar Komitesi  aynı zamanda kadınların uluslararası 
düzeyde etki yaratabilmeleri açısından belki de ilk büyük kazanımdır. Kadınların yasal 
statülerini farklı ülkeler temelinde inceleyerek bilimsel ve kapsamlı araştırma yapma 
görevi verilen bu Komisyon, henüz çalışmalarını genişletirken II. Dünya Savaşı patlak 
vermiştir. Ancak, kurulmuş olması, kadınların insan hakları konusunun hükümetler 

10   BM Sözleşmesi:  https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/3-30.pdf     
11   Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin Komisyon oturumlarına gözlemci olarak katılımı, oturumlar boyunca  
     BM genel merkezine girme hakkı, Komisyonun onayıyla KSK oturumlarının konusuyla ilgili bir metin sunma/oturu  
     ma hitap etme, Komisyon rapor ve dokümanlarına ulaşmayı içermektedir.  
12   BM sisteminde uzun yıllardır sürdürmekte olduğum çalışmalarımdan aktardığım bilgi ve deneyimle hem KA.DER,  
     hem diğer kadın STKlarla BM süreçlerine ilişkin iletişim içinde EKOSOK’a akredite olmayı gündemde tuttuk. 2009  
     yılında KA.DER Başkanı Hülya Gülbahar döneminde bu konu gündeme alındı, devamında 2010 yılında KA.DER baş 
     kanı seçilen Çiğdem Aydın döneminde, üyelik için gerekli başvuru işlemleri yapıldı ve tamamlandı. KA.DER böylece,    
     BM toplantılarına katılım açısından son derece önemli bir statü kazanmış oldu.  
13   İngilizcesi: Committee of Experts on the Legal Status of Women
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arası işbirliği gündemine yerleşmesi açısından son derece önemli bir adım olmuş-
tur.14 Bu Komite aynı zamanda, daha sonra kurulacak KSK’yı önceleyen birim olarak 
da kabul edilebilir. 

KSK önce Alt-Komisyon 
BM’nin kadının ilerlemesi ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarının temelleri, yuka-
rıdaki bölümlerde görülebileceği gibi Milletler Cemiyeti döneminde başlar. Aynı şekil-
de, kadın-erkek eşitliğine ilişkin kurumsallaşmanın nüveleri de bu dönemde atılmış 
olur. 1945 yılında San Francisco’da BM Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla da hükümetler 
kadın-erkek eşitliğini sağlamak üzere taahhüt altına girerler. KSK’nın kuruluş tarihi-
nin temel aşaması da böylece başlar… 1946 yılında Londra’da BM Genel Kurulunun 
açılış toplantısında ABD delegesi Elenaor Roosvelt, kadınların ulusal ve uluslararası 
ilişkilerde daha etkin rol almaları konusunda hem hükümetlere hem kadınlara çağrı 
yapar. Bu sırada kadın örgütleri de kadın hakları için bir birim kurulması taleplerini 
sürdürmektedir. Kısa bir süre sonra, İnsan Hakları Komisyonunun altında kadının sta-
tüsüne ilişkin bir ‘alt komisyon’ kurulur. Kadın örgütleri ve kadın delegeler bundan ra-
hatsızdır… Tüm dünyadaki kadınlar için politika oluşturma iddiasında olan bir yapının 
‘alt komisyon’ olmasına itiraz ederler, sadece kadın konularına odaklanmış bir birimin 
kurulması taleplerini sürdürürler. Bu çabalar sonucunda, alt komisyonun ilk başkanı 
Bodil Begtrup (Danimarka) Mayıs 1946’da ana komisyon statüsü önerisini sunar ve 21 
Haziran 1946’da, Kadının Statüsü Komisyonu, EKOSOK’a15 bağlı ana komisyonlardan biri 
olarak kurulur.16 Böylece, BM düzeyinde kadın-erkek eşitliği açısından tarihi bir eşik 
daha atlanmış olur.

KSK Nedir?
KSK, toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve kadınların güçlenmesi amacıyla 
kurulmuş başlıca hükümetler arası küresel kuruluştur. EKOSOK’un işlevsel bir komis-
yonudur. Küresel kadın hareketinin de her sene buluştuğu ve kadın hakları konusun-
da uluslararası siyasi gündemin oluşmasına zemin sağlayan bir platformdur. 

Diplomatlar, delegeler, siyasi temsilciler, bürokratlar, uzmanlar ve bakanlar tarafın-
dan temsil edilen üye ülkeler her sene Mart ayında New York’ta bulunan BM Genel 
Merkezinde toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek somut politikalar üretmek 
amacıyla bir araya gelirler. Komisyonun seçilmiş kırk beş üyesi olmasına rağmen, 
193 üye ülke müzakerelere katılma ve oy kullanma hakkına sahiptir. İki hafta süren 
müzakereler sırasında resmi delegasyonlar paralel etkinlikler de17 gerçekleştirirler. 
Bu etkinliklere uzmanlar ve çeşitli kuruluşlar da katılım sağlar ve bu sayede sivil top-

14   Pietila, Hilkka, Women’s movement and internationalisation ECPR Workshop, Mannheim, 26-31 March 1999
15   EKOSOK 1945’te kurulmuştur ve BM’nin 6 temel organından biridir. Detaylı bilgi için bknz: https://www.un.org/      
     ecosoc/en/about-us 
16   https://unngls.org/images/multilateralism/gender_part_3_main.pdf
17   Kadın örgütleri de yan etkinlikler düzenlerler. Bu toplantılar BM genel merkezine çok yakın mesafede bulunan      
     ‘Church Center’ binasında veya New York’ta farklı mekanlarda sürdürülür.
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lum kuruluşları ülke temsilcilerine yönelik lobi faaliyetleri yürütürler. Yıllık oturumun 
sonucunda bütün ülkelerin uzlaşmasıyla “uzlaşılmış sonuçlar belgesi/metni”18 ortaya 
çıkar. Bu belgeler bütün üye ülkeler için, bağlayıcı politika rehberi olarak kabul edil-
mekle birlikte, henüz denetimine ve uygulamasına ilişkin bir mekanizma bulunma-
maktadır.19
 
KSK ve Pekin Eylem Platformu’nun izlenmesi
KSK’nın rolü, 1995 yılında toplanan Pekin Dördüncü Dünya Kadın Konferansından son-
ra 1996/6 sayılı karar ile genişletilmiştir. Böylece, KSK, Pekin Deklarasyonu ve Eylem 
Platformu’nun uygulanma süreçlerini izleme ve gözden geçirme rolünü de üstlenmiştir.

Eylem Platformunda kadın haklarına ilişkin belirlenen 12 kritik alan, KSK’nın da te-
mel çalışma alanları olarak kabul edilmiştir. KSK oturumlarının sonuç belgesi olan 
ve ülkelere normatif bir çerçeve sunan “uzlaşılmış sonuçların” başlıkları da Eylem 
Platformunda belirlenen alanlar kapsamında oluşturulur. 

Uzlaşılmış sonuçlar metni her sene KSK öncesinde, 3-4 aylık teknik ve siyasi bir hazır-
lık dönemini içerir. Teknik çalışmalarda, toplumsal cinsiyet eşitliği uzmanlarının ha-
zırladığı uzmanlar grubu raporu çıkar. BM Kadın Birimince son haline getirilen taslak 
üzerinde hükümetler KSK öncesinde görüş bildirirler. Bu uzun aşamalar sonucunda 
ortaya çıkan taslak, yoğun bir diplomasi ve müzakere süreci sonrasında kabul edilir.20 
Bu süreçte, ülkeler arasındaki gerginlikler, diplomatik ilişkiler belirleyici olabilmek-
tedir ve müzakereler birçok durumda bu çatışmalara veya iyi ilişkilere göre ilerler 
veya tıkanır. Sivil toplum temsilcilerinin resmi müzakerelere katılması ve uzlaşılmış 
sonuçların dilini etkileyebilmesi mümkün olamadığı için, KSK’lar zaman zaman kadın 
haklarının tartışıldığı bir ortamdan çok uluslararası kavgaların sürdürüldüğü bir ze-
mine dönüşebilmektedir. 

KSK ve 2030 Kalkınma Gündemi
KSK, 2015 yılında 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin kabul edilmesinden son-
ra, kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesini hızlandırmak 
için, 2030 kalkınma gündeminin izlenmesine de katkıda bulunmaya başladı. (ECOSOC 
resolution 2015/6).

KSK bir başvuru mekanizmasıdır
KSK aynı zamanda BM sisteminde Antlaşma ile kurulmuş başvuru mekanizmaların-
dan biridir. Bu mekanizmaların her biri belli bir insan hakları konusunu ya da belli bir 

18   İngilizcesi: Agreed Conclusions. Müzakere edilecek taslağı KSK sekretaryası hazırlar. KSK’nın sekretaryasını ise  
     2010 yılında kurulup 2011 yılında faaliyete geçen BM Kadın Birimi (UN Women) devralana kadar, Kadının İlerlemesi     
     Birimi (DAW) sürdürmüştür.
19   Dinçer, Onur. Eşitlik Tahayyülünün Müşterek Kurgusu: Bi̇rleşmi̇ş Mi̇lletler Kadının Statüsü Komi̇syonunun Çalışma   
     Önceli̇kleri̇ ve Çıkan Poli̇ti̇ka Meti̇nleri̇ Üzeri̇ne bi̇r Anali̇z, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, KSGM, Nisan 2014   
20   Bu konuda geniş bilgi için bknz Dinçer, Onur adı geçen kaynak
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sözleşmeyi izler. Bu başvuru mekanizması, sivil toplum kuruluşlarının belli bir konuyu, 
bilgiyi bir BM biriminin dikkatine getirmesi biçiminde de işleyebilir. Genellikle gözden ka-
çar ama bu mekanizmalar son derece önemlidir. Mesela bir konu KSK’nın dikkatine geti-
rilebilir, böylece bir çalışma başlatılabilir ve tavsiyeler çıkarılabilir. Nitekim, 2000’li yılların 
başında katıldığımız bir KSK toplantısında ‘BM kaynaklarının ne kadarının kadın hakları 
projelerine tahsis edildiğine’ yönelik başvurumuz, bir çalışma yapılmasına yol açmıştı.

Siyasi bir yapı olan KSK’da politikaları kim oluşturur? 
Kadının ilerlemesi, güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla 
kurulmuş olan KSK son derece siyasi bir yapıdır. Ülkelerin farklı öncelikleri ve bunu 
belirleyen normların birbiri ile zıtlaşması, kültürel çatışmalar gibi nedenlerle kadın hak 
ve özgürlüklerini sağlayacak kararların çıkması kolay olmamaktadır. Hükümetlerarası 
bir kuruluş olması nedeniyle de dokusuna uluslararası politika yapma süreçlerinin 
hiyerarşisi hâkimdir. 

Bu hiyerarşik yapının ortaya çıkardığı en temel problem ise, KSK oturumlarında, tüm 
dünyadaki kadın sorunlarına veya taleplerine, farklılıklarını gözeterek cevap verecek 
politikaların, konunun sahibi kadın örgütlerince değil sadece hükümet temsilcileri ta-
rafından müzakere edilerek kabul edilmesidir. Diğer taraftan bu tutum, STK katılımını 
teşvik eden BM kuruluş sözleşmesinden başlayarak, Pekin Eylem Platformu’nun ilgili 
paragrafları, KSK’nın kuruluş felsefesi ve tavsiye kararlarıyla çelişkilidir.

2000’li yılların başlarında, kadın STK temsilcileri, KSK müzakerelerinin yapıldığı salon-
lara dinleyici olarak girebilir ve resmi delegasyonlarla birebir iletişim kurabilirken, 
sonraki yıllarda bu uygulama sert bir şekilde sonlandırılmıştır. Oturum başkanlarının, 
‘içeride STK üyesi varsa dışarı çıksın’ diyerek oturum durdurması birçok kere kaygıyla 
şahit olduğumuz durumlardır. 

KSK çalışma yöntemi kadın örgütlerine kapıyı giderek kapatmakta mıdır?
Kadın örgütleri bu dışlayıcı yaklaşımlara karşın, KSK’nın çalışma yönteminin değişme-
si için çalışmalar yapmış, yapmaya da devam etmektedirler. Ancak somut bir sonuç 
elde edememişlerdir. 

59. KSK (2015) oturumunda, Komisyonun çalışma yöntemine ilişkin tartışılacak tasla-
ğa yönelik olarak, Türkiye’den uzman kadınların da yer aldığı küresel kadın hareketi 
öneriler hazırladı. İçinde olduğum teknik çalışma grubu olarak21 tekliflerimizden biri 
STKların da üye olacağı bir ‘görev gücünün’22 oluşturulması ve KSK çalışma yönte-
minin yeniden düzenlenerek işleyişine katılımcı bir nitelik kazandırılmasıydı. Ancak, 
STKların müzakerelere katılımının yolunu açacak bu öneriler metne yerleştirilmediği 

21   Teknik Çalışma grubu, Uluslararası kadın ağlarından temsilcilerin KSK’ya öneriler hazırlamak üzere her sene   
     kurduğu KSK teknik çalışma grubudur. 59. Oturum öncesinde KSK Çalışma Yöntemi taslağının hazırlıklarında, Pınar  
     İlkkaracan da etkin rol oynamıştır.
22   İngilizcesi: Task Force
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gibi resmi tarafın büyük bir aceleye getirerek kabul ettiği kararda sivil toplum katılımı 
son derece sınırlandırıcı bir biçimde yer aldı.

Kadın örgütlerinin KSK oturumlarına doğrudan müdahil olması şart!
Bu noktada Birleşmiş Milletler sistemi için yanıtlanmayı bekleyen çok temel bazı so-
rular var. Kadınların sözünün olmadığı müzakereler tüm dünyadaki kadınların fark-
lılık gösteren sorunlarına nasıl çözüm olabilir? STKlara EKOSOK’a danışmanlık statü-
sü sadece yan etkinlik yapmak veya gözlemci olarak birkaç cümle söylemek için mi 
verilmiştir? KSK müzakerelerinin sadece resmi görevliler tarafından sürdürülmesi 
değişemez bir ’yasa’ mıdır?! Elbette değildir ve değiştirilebilir. 

Önümüzdeki tüm KSK oturumlarında Türkiye ve küresel kadın hareketinin bu konuya 
odaklanması ve çeşitli eylemlilikler geliştirmesi acil ve öncelikli durumlardan biridir. 
Birçok farklı ülkeden kadın STKlardan oluşan küresel kadın hareketi, son yıllarda ola-
ğanüstü bir örgütlenme ile resmi müzakerelere, ilerlemeci ülkelerin delegasyonları 
aracılığıyla, yoğun bir şekilde müdahaleyi sürdürmektedir. Ancak, konunun sahibi bu 
kadınlara toplantı salonlarının dışındaki koridorlar ve bankların reva görülmesi kabul 
edilemez bir durumdur! 

Kadın örgütleriyle ilişkinin bir kanalı; BM Kadın Birimi (2010) 23

BM Kadın Birimi altında tüm dünyadaki sivil toplum kuruluşlarından seçilen yirmi 
beş kadın temsilcinin24 yer aldığı ilk küresel sivil toplum danışma kurulu 2012 yılında 
oluşturulmuştur. Sivil toplumun sesi olan BM Kadın - Küresel Sivil Toplum Danışma 
Kurulu (Global Civil Society Advisory Group-GCSAG),25 BM Kadın Birimine BM politi-
kalarına yönelik öneriler de sunar. GCSAG, 2012 yılında yapılan ilk toplantısında BM 
Kadın Birimine, KSK’ya STKların resmi delegasyonlara müzakereci olarak katılımı için 
önlemler almasını teklif etti. Bu talep üzerine BM Kadın Birimi, her sene, igili bakanlık-
lara mektup yazarak STK temsilcilerinin resmi delegasyonlara katılımının sağlanması 
gerektiğini hatırlatır. Ancak tavsiye niteliğinde olan bu mektupların uygulanması yine 
resmi yetkililerin eşitlik konusundaki siyasi kararlılığıyla ve katılımcılık yaklaşımlarıyla 
doğrudan ilişkilidir. 

 

23   BM Kadın Birimi (UN Women) 2010 yılında kurulmuş, faaliyet göstermeye ise 2011 yılında başlamıştır. BM çatısı  
     altında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda faaliyet gösteren dört birimin (Division for the Advancement of   
     Women (DAW); International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW) );                     
     Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI);                               
     United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) birleştirilmesi bu aşamada olmuştur.
24   BM Kadın Birimi GCSAG’da 2012-2015 yılları arasında seçilen 25 üyeden biri olarak yer aldım.
25   BM Kadın Birimi- GCSAG’ın yanısıra, Bölgesel Sivil Toplum Danışma Kurulları da (Regional CSAGs) oluşturulmuştur.  
     Türkiye’nin içinde bulunduğu ECA-CSAG (Europe and Central Asia Civil Society Advisory Group-Avrupa ve Orta Asya  
     Sivil Toplum Danışma Kurulu) grubunda Pınar İlkkaracan ve Yasemin Öz halen üyedir, ilk oluşum aşamalarında  
     Feray Salman üye olarak yer almıştır.
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Resmi delegasyonlara katılım ve Türkiye’deki kadın hareketinin KSK ile ilişkisi
Türkiye’de politika ve uygulamalara cinsiyet eşitliği doğrultusunda müdahale eden 
güçlü bir kadın hareketinin varlığı, sınır ötesine müdahale için de önemli bir zemin 
oluşturmuştur. Özellikle bu hareket içinde uluslararası ağlarda aktif olan feministle-
rin ve bazı kadın örgütlerinin bilgi ve deneyimlerin paylaşımında, işbirliği ve ortaklıklar 
geliştirmede oynadıkları etkin rol ile kadın hareketi ülke politikalarına olduğu gibi 
uluslararası politikalara da güçlü bir biçimde müdahale edebilmiştir. Büyük ölçüde 
uluslararası kadın dayanışması ve işbirliği ile gerçekleşen bu müdahale Birleşmiş 
Milletler gibi devletler düzeyinde buluşmaların olduğu süreçlerde kadın örgütleri-
ni kendi ülke devletleri ile zaman zaman yan yana ya da karşı karşıya getirmiştir. 
Zaman zaman da bilgi ve birikimleriyle, siyasi boyutta tıkanan tartışmaların aşılmasını 
sağlamışlardır. Demokratik ülkelerde genel işleyiş, hükümetler arası tartışmalarda 
doğrudan müdahil olabilmeleri için resmi delegasyonlarında kadın örgütlerine de yer 
vermeleri biçimindedir. Türkiye’de bu süreç her dönem farklı uygulamalar biçiminde 
seyretmiştir. Ya kendi de feminist ya kadın hareketi ile ilişkili bir bürokratın insiyatifi 
ve çabalarıyla kadın örgütlerinin resmi delegasyona davet edilip istedikleri müdahale 
zemininin yaratılmasıyla kolaylıkla olmuştur. Ya da kadın örgütlerinin zaten takip et-
tikleri uluslararası gündem doğrultusunda hükümeti uyarmaları, baskı yapmaları, bir 
pazarlık/müzakere sonucu resmi heyete girebilmeleri biçiminde olmuştur. 

Nasıl yer alırlarsa alsınlar kadın örgütleri kendi politik sözleri ve talepleriyle varlık 
göstermişler, dünya kadınlarının hayatlarını belirleyen politikalarda eşitliğin mücade-
lesini vermişlerdir. Tam da bu nokta hükümetlerin kadın örgütleriyle ilişkisinin bam 
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telidir. Nitekim daha önce çeşitli gerilimler, çatışmalarla da olsa müdahale edilebilen 
bir alanı özellikle son iki yıldır hükümet, cinsiyet eşitliği mücadelesi veren kadın ör-
gütlerine kapatma yoluna gitmiştir. Uluslararası ağlarda etkin bir biçimde çok çeşitli 
araçlarla ve her koşulda mücadelesini sürdüren kadın örgütleri hükümetin bu tavrına 
itirazdan da geri durmamıştır. Örneğin 2015 yılında Kadın Koalisyonu’nun girişimiyle, 
Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’nın 20. Yılı nedeniyle yapılacak Pekin +20 başlıklı 
KSK 59. Özel Oturumu’na kadın örgütlerinin katılımı konusunda etkili bir çalışma yürü-
tülmüştür. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına kamuoyuna açık yazdıkları mektupla 
başlayan bu çalışmayla baskı oluşturmuşlardır.26 Yapılan müzakerelerle de kadın ör-
gütlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanmıştır. Anlaşılan o ki kadınlar, kendilerini dış-
layarak hayatları hakkında karar verilmesine izin vermeyecek, buna ve bunu yapma 
ısrarında olanlara karşı mücadelelerini her türlü demokratik yolla sürdürecek. Eşit bir 
yaşam, demokratik bir topluma kadar…   

Uluslararası kadın dayanışması artık küresel muhalif bir güç
Küresel kadın hareketi, devlet, aile ve piyasa gibi kurumları eşitlikçi bir şekilde dönüş-
türebilecek muhalif bir güç haline gelmiştir. Özellikle muhafazakâr bloğa dâhil ülke-
lerin bu durumu son derece iyi algıladıklarını kadın hareketine gösterdikleri direncin 
büyümesinden de anlayabiliyoruz. Bunun en iyi göstergelerinden biri KSK müzake-
relerini kadın örgütlerine giderek daha da kapatıyor olmaları. Nitekim KSK oturum-
larında oluşturdukları direnç bu güce paralel olarak artmakta, çok yönlü engelleme 
politikaları geliştirilmektedir. 

Bunun için çok çarpıcı bir örnek 2012’de gerçekleşen KSK 56. oturumudur. Oturum 
başlığı, çok da çatışma yaratması beklenmeyen ‘Kırsal alandaki kadınların güçlen-
dirilmesi, yoksulluk ile açlığın giderilmesi, kalkınma ve yeni zorluklarla baş etme-
de rolü’dür. Ortaya çıkan taslak ise diplomatik anlamda sorun yaratması beklenen 
bir metin olmamasına rağmen büyük tartışmalara neden olup çıkarılamamıştır. 
Müzakerelerin başından itibaren, Vatikan, Rusya ve Afrika grubu tartışmaları bloke 
etmiş, BM diliyle kararı ‘sulandırmak’27 için her türlü diplomatik manevrayı yapmışlar-
dır. Elbette görünen tablonun arkasında hala tartışılan, mücadelesi verilen çok temel 
meseleler vardı; toplumsal cinsiyet kavramı, bu kavramın LGBTİleri içermesi, cinsel 
haklar, beden bütünlüğü gibi. Sadece bu meselelerin varlığı değil, muhafazakâr blo-
ğun direncini artıran, kadın hareketinin bunları, talepleri doğrultusunda politikalara 
yerleştirtebileceği korkusuydu.

Bu direncin önemli göstergelerinden biri de delegasyonlardaki diplomatların hiç 
olmadığı kadar derslerini çalışarak gelmiş olmalarıydı. İlerlemeci ülkelerin de son 

26   Bildiriler için bknz: http://kadinkoalisyonu.org/aile-ve-sosyal-politikalar-bakanligi-kadin-orgutlerini-uluslararasi-si 
      yasal-sureclerinden-disliyor/
27    BM tartışma dili ise kadın örgütlerine oldukça yabancı olan ve üzerinde durulması gereken ayrı bir konudur.   
     Sulandırma (Dilute) kavramı, bir metnin çıkması istenmediği zaman diplomatların sözü alarak, uzatarak, konudan  
     uzaklaşarak vakti ‘harcamaya’ çalışmaları anlamında kullanılan bir terimdir.  
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derece hazırlıksız yakalandığı bu durum neticesinde, tabiri caizse ‘önceden planlan-
mış blokaj’ sonucunda 56. Oturumda karar çıkmadı. Bu son derece nadir görülen bir 
durumdu.28

Resmi taraf ile küresel kadın hareketinin müdahilliği arasındaki ilişki önümüzdeki 
yıllarda da dikkatle izlenmesi gereken bir süreç. Her ana akım hareket kaçınılmaz 
olarak karşı hareketini de geliştiriyor; muhafazakârların kadın hareketini bertaraf 
edilmesi gereken muhalif bir grup olarak algılamasına da bu çerçevede bakabiliriz. 

Uzlaşılmış sonuç metinlerinin izlenmesi! 
KSK oturumları sonucunda çıkan, üzerinde uzlaşılmış sonuç metinlerinin hükümetler-
ce uygulanmasını garanti edecek izleme mekanizmalarının oluşturulmaması önemli 
bir başka sorun alanıdır. Küresel kadın örgütlerinin uzun yıllardır gündemde tuttuğu 
ve çözüm bekleyen acil konulardan biridir. Hükümetlerin bu sonuç metinlerini rafa 
kaldırmamaları için etkin bir izleme mekanizmasının oluşturulması önümüzdeki yıl-
larda da STKların uğraşacağı bir mesele olarak durmaktadır. 

Bitirirken tam da Üstün’ün dediği gibi: 
“… Mesele sadece dışına itildiğimiz bir siyaset ve hayatı göstermek değil, bunu değiştirip, 
başka bir biçimde kuracak sözümüz ve gücümüz olduğunu da göstermek. Hem örgütlen-
me biçimi hem de bu örgütlenmeyle yaptığımız şeyle. Bu şekilde daha başından siyaset 
alanının ortağı oluyoruz; kendi yarattığımız ve kendi seçtiğimiz bir yerden… Ütopyalar her 
zaman uzakta bir yerlerde değildir, bazen de hemen yanı başınızda, birlikte keşfettiğiniz 
güçtedir”.29

28   47. Oturumda (Mart 2003) Şiddetle Mücadele (Women’s human rights and elimination of all forms of violence  
      against women and girls) başlığında da.büyük tartışmalar ve anlaşmazlıklar çıktığı için sonuç belgesi çıkarılama 
      mıştı.    
29   Üstün, İlknur, ‘Kadın Koalisyonu’ İradenin İyimserliği, 2000’lerde Türkiye’de Kadınlar, Der: Aksu Bora, Ayizi Kitap ,  
      Ankara, 2015
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Sivil Toplum Kuruluşlarının KSK Oturumlarına Katılım Başvurusu

ECOSOC akreditasyonu nedir?
Birleşmiş Milletler Anlaşması Madde 71 ile Ekonomik ve Sosyal Konsey’in 1996/31 Sayılı 
Kararı uyarınca, Ekonomik ve Sosyal Konsey danışmanlık statüsünü kazandıktan son-
ra sivil toplum kuruluşları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kamu kuruluşları veya gö-
nüllü örgütler, Birleşmiş Milletler’in çalışmalarına resmen katkı sunabilir. Bu akredite 
kuruluşlar, usül kurallarına uygun olarak, çalışma komisyonları da dahil olmak üzere 
Konsey’in ve yan organlarının toplantılarına katılabilirler.

ECOSOC akreditasyonuna nasıl başvuru yapılabileceği hakkında bilgi için, Birleşmiş 
Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (DESA) STK Birimi’nin web sitesini ziyaret 
edin: http://csonet.org/

- Daha fazla bilgi için:
http://www.unwomen.org/en/csw/ngo-participation/eligibility-sthash.AdbJZ8Ot.dpuf

Uygunluk
Ekonomik ve Sosyal Konsey(ECOSOC) nezdinde 
itibar sahibi ve akredite STK’lar, her yıl Birleşmiş 
Milletler Genel Merkezi’nde gerçekleşen KSK otu-
rumuna temsilciler gönderebilirler.

ECOSOC danışmanlık statüsüne sahip olan ya da 
olmayan STK’lar ise; örneğin Church Center gibi, 
BM yerleşkesi dışında bulunan yerlerde paralel et-
kinlikler organize edebilir veya düzenlenmiş olan 
bu etkinliklere katılım gösterebilirler. Bunun için, 
ECOSOC danışmanlık statüsünde bir grup New 
York merkezli kadın örgütünden oluşan Kadının 
Statüsü STK Komitesi ile irtibata geçmelidirler.

SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARININ 
KADININ STATÜSÜ 

KOMİSYONU 
OTURUMLARINA 

KATILIM 
BAŞVURUSU
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2015 yılında Birleşmiş Milletler Kadının 
Statüsü Komis-yonu, Pekin Deklarasyonu ve 
Eylem Platformu’nun Dördüncü Dünya Kadın 
Konferansı’nda kabul edilmesinden yirmi yıl sonra 
bu Deklarasyon ve Platformun (E / 2015/27) uy-
gulanması hakkında ve 2000 yılında gerçekleşen 
23üncü Genel Kurul Özel Oturumu’nun sonuçları 
hakkında bir inceleme ve değerlendirmede bulun-
muştur. 

Kadının Statüsü Komisyonu tarafından ilgili vesi-
leyle kabul edilen bu Siyasi Deklarasyon, Pekin’de 
verilen taahhütlerin tamamen, etkili ve hızlandırıl-
mış bir biçimde uygulanması için güçlü bir temel 
teşkil etmektedir. Ayrıca, kilit roldeki toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin ve kadınların güçlendirilmesinin 
2015 sonrası sürdürülebilir kalkınma gündeminin 
bir parçası haline getirilmesini desteklemektedir.

Pekin’den yirmi yıl sonra, hükümetler bu Siyasi 
Deklarasyonu kabul ederken şimdiye kadar kay-
dedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılamakla 
beraber; aynı zamanda bu hükümetler, hala ka-
dınlar ve kız çocukları için hiçbir ülke tarafından 
tam olarak eşitlik ve güçlendirme sağlanama-
dığını, söz konusu ilerlemenin istikrarsız ve ağır 
seyrettiğini, Eylem Platformu’ndaki 12 kritik alan-
da yapılan uygulamalarda başlıca eksikliklerin 
varlığını sürdürdüğünü ve yeni sorunların ortaya 
çıktığını da kabul etmektedir. 

Bunlara karşılık, Hükümetler, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun tamamen, 
etkili ve hızlandırılmış bir biçimde uygulanmasını sağlamak için aşağıdaki adımlar da 
dâhil olmak üzere, gerekli adımları atmayı taahhüt etmektedirler:

Bütün kadınlar ve kız çocukları için yasalar, politikalar, stratejiler ve program aktivi-
telerinin uygulanmasının sağlamlaştırılması;
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının her seviyede güçlendirilmesi 
için kurumsal mekanizmaların sağlamlaştırılması ve bu mekanizmalara verilen des-
teğin artırılması;

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
KADININ STATÜSÜ 

KOMİSYONU
DÖRDÜNCÜ DÜNYA 

KADIN KONFERANSI’NIN 
YİRMİNCİ YIL DÖNÜMÜ 

DOLAYISIYLA 
KABUL EDİLEN SİYASİ 

DEKLARASYON

Elli Dokuzuncu (Dönem) 
Kadının Statüsü Komisyonu 

9-20 Mart 2015 
PEKİN EYLEM PLATFORMUNUN 

UYGULANMASI

Çeviri: Özge GÖKPINAR*
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Ayrımcı normların ve toplumsal cinsiyet kalıplarının dönüştürülmesi;
Kaynak eksikliğini gidermek için yapılan yatırımın önemli ölçüde artırılması;
Mevcut taahhütlerin uygulanması için hesap verebilirliğin güçlendirilmesi; 

ve
Kapasite geliştirilme, veri toplama, izleme ve değerlendirmenin genişletilmesi.

Hükümetler, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi 
Birimi’nin (UN-Women) toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesi-
ni teşvik etmedeki rolünü tanımaktadır. Eylem Platformu’nun uygulanmasında sivil 
toplumun sağladığı katkıyı memnuniyetle karşılamakta ve onlar için güvenli ve etkin 
bir ortam sağlanmasını teşvik etmeyi taahhüt etmektedir. Ayrıca 2020 yılına kadar 
ölçülebilir sonuçlar elde etmeyi ve de 2030 yılına kadar kadınların tam eşitliği ve güç-
lenmesi için çaba sarf etmeyi taahhüt etmektedir.

BİZ, BAKANLAR VE HÜKÜMET TEMSİLCİLERİ OLARAK
Pekin Eylem Platformu’nun uygulanmasını, kadınların ve kız çocuklarının insan hakları 
ve temel özgürlüklerinden tamamen ve eşit şekilde faydalanmasının sağlanmasını 
ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile kadınlar ve kız çocuklarının yaşam 
süreleri boyunca güçlendirilmesini etkileyen mevcut zorlukları değerlendirmeye ek 
olarak; kalkınma ile ilgili, ekonomik, sosyal, çevresel, beşeri ve diğer ilgili alanları konu 
edinen tüm BM konferans ve zirvelerinin hazırlanması, bütünlüklü ve koordineli bir şe-
kilde gerçekleştirilmesi ve devamlılığının sağlanması aşamalarında, kadınların ve kız 
çocuklarının güçlendirilmesine katkı sağlamak ve böylelikle toplumsal cinsiyet eşit-
liğinin sağlanması amacıyla, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının yerleştirilmesi 
taahhüdüyle, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarına 
toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının yerleştirilmesi için 2015 sonrası gündemde 
Eylem Platformu’nun uygulanmasının hızlandırılmasının sağlanması ve mevcut ola-
naklardan istifade edilmesini etkileyen zorlukları da değerlendirmek adına;

Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun uygulanmasını ve “Kadın 2000: 21. yy 
için toplumsal cinsiyet eşitliği, kalkınma ve barış” başlıklı 23üncü Genel Kurul Özel 
Oturumu’nun sonuç dokümanlarını değerlendirmek ve incelemek için, 1995 yılında 
Pekin’de düzenlenmiş olan Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’nın yirminci yıl dönümü 
dolayısıyla, New York’ta Kadının Statüsü Komisyonu’nun 59uncu dönem oturumunda 
toplanarak; 

1. Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nu, 23üncü Genel Kurul Özel Oturumu’nun 
sonuç dokümanlarını ve Kadının Statüsü Komisyonu tarafından Dördüncü Dünya 
Kadın Konferansı’nın 10uncu ve 15inci yıl dönümleri dolayısıyla kabul edilen siyasi dek-
larasyonlarını tekrar tasdik ederiz;

2. Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun uygulanması ile Birleşmiş Milletler 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi altındaki 
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yükümlülüklerin yerine getirilmesinin, karşılıklı olarak; toplumsal cinsiyet eşitliliğinin 
sağlanması, kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesi, insan haklarının gerçekleş-
tirilmesi açısından takviye edici olduğunu tanır ve ilgili sözleşme ile bu sözleşmeye 
ilişkin seçmeli protokolü henüz imzalamamış ya da kabul etmemiş ülkeleri imzacı 
olmaya davet ederiz;

3. Ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde gerçekleştirilecek uyumlu siyasi eylemler ara-
cılığıyla Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun bütünlüklü olarak uygulamaya 
dökülmesi adına gerçekleşen ilerleme ile; tüm ilgili paydaşların katkılarını göz önünde 
bulundurarak ve sonuçları gözden geçirerek Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’nın 
yirminci yıl dönümü dolayısıyla Hükümetler tarafından yapılan değerlendirme çalış-
malarını memnuniyetle karşılar; ve 26 Eylül 2015’te düzenlenecek olan toplumsal cin-
siyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konulu küresel liderler toplantısını iştiyakla 
bekleriz;

4. Şimdiye kadar kaydedilen ilerlemenin istikrarsız ve ağır olması, başlıca eksikliklerin 
devam etmesi ve diğerlerine ek olarak Pekin Delegasyonu ve Eylem Platformu’ndaki 
12 kritik alanda yapılan uygulanmalardaki yapısal engellerin varlığını sürdürmesi gibi 
engellere dair endişelerimizi ifade eder; Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’ndan yirmi 
yıl sonra hala kadınlar ve kız çocukları için hiçbir ülke tarafından tam olarak eşitlik 
ve güçlendirme sağlanamadığını; küresel bazda kadınlar ve kız çocukları ile erkekler 
arasında yüksek oranda eşitsizliğin sürdüğünü ve kadınlar ve kız çocuklarının yaşam 
süreleri boyunca katmanlı ve birbiriyle kesişen ayrımcılık, korunmasızlık ve ötekileş-
tirme biçimlerine maruz kaldığını kabul ederiz;

5. Yeni sorunların meydana geldiğini bilerek; bu sorunlarla ve kadınlar ve yoksulluk, 
kadınların eğitime ulaşması, kadınlar ve sağlık, kadına yönelik şiddet, kadınlar ve si-
lahlı çatışmalar, kadınlar ve ekonomi, yetki ve karar alma mekanizmalarında kadınlar, 
kadınların toplumsal konumunun yükselmesi için kurumsal mekanizmalar, kadınların 
insan hakları, kadınlar ve medya, kadınlar ve çevre ve kız çocuklarının haklarını kap-
sayan Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’ndaki 12 kritik alanda yapılan uygu-
lanmalardaki varlığını sürdürmekte olan boşluklarla mücadele etmek hususundaki 
siyasi irade ve taahhüdümüzü tekrar tasdik ederiz; 

6. Bütün kadınlar ve kız çocukları için yasalar, politikalar, stratejiler ve program akti-
vitelerinin uygulanmasının sağlamlaştırılması; toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve 
kız çocuklarının her seviyede güçlendirilmesi için kurumsal mekanizmaların sağlam-
laştırılması ve bu mekanizmalara verilen desteğin artırılması; ayrımcı normların ve 
toplumsal cinsiyet kalıplarının dönüştürülmesi ve kadınların pozitif rolü ve katkısını 
göz önüne alan ve kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılığı ortadan kaldıracak 
toplumsal norm ve pratiklerin teşvik edilmesi; iç kaynakların harekete geçirilmesi 
ve tahsisine ek olarak, kaydedilen ilerlemeye katkı sağlaması için resmi kalkınma 
desteklerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ve kız çocuklarının güçlendi-
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rilmesine öncelik verilmesi ve Eylem Platformu’nun uygulanmasına katkı sağlaması 
adına resmi kalkınma desteğinin etkin şekilde kullanılmasının sağlanması yoluyla 
tüm kaynaklardan maddi kaynakların harekete geçirilmesi ve kaynak eksikliğini gi-
dermek için yapılan yatırımın önemli ölçüde artırılması; mevcut taahhütlerin uygu-
lanması için hesap verebilirliğin güçlendirilmesi; ve kapasite geliştirilme, veri top-
lama, izleme ve değerlendirmenin genişletilmesi ile bilgi ve iletişim teknolojilerine 
erişim yolunun ve bunların kullanılmasının arttırılması yoluyla, Pekin Deklarasyonu ve 
Eylem Platformu’nun ve 23üncü Genel Kurul Özel Oturumu’nun sonuç dokümanlarının 
tamamen, etkili ve hızlandırılmış bir biçimde uygulanmasının gerçekleştirilmesi için 
ölçülebilir adımlar atacağımızı taahhüt ederiz;

7. Genel Kurul’un altmış dokuzuncu oturumunda yapılacak hükümetler arası görüş-
melerde diğer ilgili unsurların ele alınacağını bilerek, Pekin Deklarasyonu ve Eylem 
Platformu’nun tamamen ve etkili bir biçimde uygulanmasını gerçekleştirmenin, Bin 
Yıl Kalkınma Hedefleri üzerinden hala tamamlanmamış olan hedeflerin gerçekleştiril-
mesi için ve 2015 sonrası sürdürülebilir kalkınma gündeminde yer alan dönüştürücü 
ve kapsayıcı yaklaşım yoluyla ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Açık Çalışma Grubu 
tarafından hazırlanan raporda sunulan önerinin işaret ettiği gibi sürdürülebilir kalkın-
ma hedeflerinin 2015 sonrası kalkınma gündemine entegrasyonu için bir temel teşkil 
edecek olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınlar ve kız çocuklarının 
güçlendirilmesine dair sürdürülebilir kalkınma hedefleri vasıtasıyla kritik önem taşı-
yan ve varlığını sürdürmekte olan sorunların ortadan kaldırılması için, vazgeçilmez bir 
unsur olduğunun altını çizeriz; 

8. Kadının Statüsü Komisyonu’nun, Dördüncü Dünya Kadın Konferansı ve 23üncü Genel 
Kurul Özel Oturumu’nun sonuç dokümanlarının takip edilmesindeki birincil sorum-
luğunun farkında olarak; Komisyonun bu bağlamda yürüttüğü izleme çalışmalarını 
hatırlatır ve Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun ve 23üncü Genel Kurul Özel 
Oturumu’nun sonuç dokümanlarının tam manasıyla uygulanmasının gerçekleştiril-
mesi bazında ve Birleşmiş Milletler sistemi içinde toplumsal cinsiyet perspektifinin 
ana akımlaştırılmasının teşvik edilmesi açısından toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağ-
lanması ve kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesi hususlarında var olan katali-
zörlük rolünü tekrar tasdik ederiz;

9. Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi’nin (UN-
Women) toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadınların güçlendirilmesini teşvik etmek husu-
sunda sahip olduğu rolü ve Üye Devletleri desteklemek, Birleşmiş Milletler sisteminin 
koordinasyonunu sağlamak, her seviyeden sivil toplum, özel sektör ve diğer paydaş-
ları harekete geçirmek ve Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nu incelemek ve 
değerlendirilmek konusunda destek sağlamak konularında sahip olduğu merkezi 
rolü tanıyarak; BM Kadın Birimi ve Birleşmiş Milletler sistemini, Pekin Deklarasyonu 
ve Eylem Platformu’nun tamamen, etkili ve hızlandırılmış bir biçimde uygulanmasının 
gerçekleştirilmesi, toplumsal cinsiyet perspektifinin ana akımlaştırılması, sonuç elde 
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etmek amacıyla kaynakların harekete geçirilmesi ve ilerlemenin sağlam bir hesap 
verebilirlik ve verilerle izlenmesi yoluyla Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun 
uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel düzeylerde incelenip değerlendirilmesi hususla-
rında sundukları desteği sürdürmeye davet ederiz;

10. Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun uygulanması hususunda kar amacı 
gütmeyen sivil toplum kuruluşları, kadın örgütleri ve topluluk bazlı örgütler de dahil 
sivil toplumun sunduğu katkıları memnuniyetle karşılar; sivil toplum için güvenli ve 
etkin bir ortamı teşvik etmeye ek olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınlar ve 
kız çocuklarının güçlenmesi ve statülerinin yükselmesini sağlamaya yönelik faaliyet 
gösteren sivil topluma, yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde destek sunmaya 
devam edeceğimiz taahhüdünü tekrar tasdik ederiz;

11. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin sağ-
lanması için erkekler ve erkek çocuklarının sürece tamamen ve anlamlı şekilde ka-
tılım sağlamasının ne kadar önemli olduğunu bilir ve Pekin Deklarasyonu ve Eylem 
Platformu’nun tamamen, etkili ve hızlandırılmış bir biçimde uygulanmasını gerçekleş-
tirmek adına, bu amaç için sarf edilen adımlara, erkekler ve erkek çocuklarının dahil 
edilebilmesinin sağlanacağını taahhüt ederiz;

12. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin 
sağlanması için tüm paydaşları bu amaca dâhil etme taahhüdünde bulunur ve bu 
amaca ulaşmak için tüm paydaşları sarf ettikleri eforu derinleştirmeye davet ederiz;

13. Her inceleme boyunca ölçülebilir sonuçlar elde etmek amacıyla Pekin Deklarasyonu 
ve Eylem Platformu’nun tamamen, etkili ve hızlandırılmış bir biçimde uygulanmasını 
gerçekleştirmek için 2015 yıl içi ve 2015 sonrası tüm imkân ve olanaklardan istifade 
edeceğimiz ve 2030 yılına kadar tamamen toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadınlar ve kız 
çocuklarının güçlendirilmesinin sağlanması için çaba sarf edeceğimiz taahhüdünde 
bulunuruz.30

30   http://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/declaration-en.  
      pdf?v=1&d=20151208T214833
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KADINLARIN 
GÜÇLENMESİ VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMAYLA 

BAĞLANTISI: 
UZLAŞILMIŞ 
SONUÇLAR

Birleşmiş Milletler 
Kadının Statüsü Komisyonu

60. Oturumu
14 – 24 Mart 2016

Çeviri: Nazan MOROĞLU*

1- Kadının Statüsü Komisyonu, Pekin Deklarasyonu 
ve Eylem Platformu’nu, Genel Kurul’un yirmiüçüncü 
özel oturumunun sonuç belgelerini ve Dördüncü 
Dünya Kadın Konferansı’nın onuncu, onbeşinci ve 
yirminci yıldönümlerinde Komisyon tarafından ka-
bul edilen deklarasyonları tasdik eder.

2- Komisyon, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi ve Çocuk Hakları 
Sözleşmesi ve onlara ait İhtiyari Protokoller ile di-
ğer ilgili sözleşmeler ve antlaşmaların, toplumsal 
cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek ve kadın ve kız 
çocuklarının güçlenmesi ve insan haklarının ve 
temel özgürlüklerinin tamamından hayatları bo-
yunca yararlanmalarını sağlamak için, uluslarara-
sı yasal bir çerçeve ve kapsayıcı bir tedbirler dizisi 
sağladığını tasdik eder.

3- Komisyon, kalkınma hakkı da dahil olmak üze-
re, evrensel, bölünemez, karşılıklı bağımlı ve ilişkili 
olan kadınların insan hakları ve temel özgürlükle-
rinin desteklenmesinin, korunmasının ve bunlara 
saygı duyulmasının yoksulluğu sona erdirmeyi 
amaçlayan tüm politika ve programlara yerleşti-
rilmesini tasdik eder. Ayrıca, herkesin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve politik kalkınmaya katılma, katkı 
yapma ve yararlanma hakkı olduğunu ve sivil, po-
litik, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların teşvik 
edilmesi, korunması ve tam olarak gerçekleştiril-
mesi için eşit ilgi ve acil önem gösterilmesine yö-
nelik önlemler alınması gerektiğini de tasdik eder.

4- Komisyon, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı ve Eylem Planı ile uygulan-
ması için temel eylemler de dahil olmak üzere, ilgili Birleşmiş Milletler zirvelerinde 
ve konferanslarında yapılan toplumsal cinsiyet eşitliği ve tüm kadınların ve kız ço-
cuklarının güçlendirilmesine yönelik taahhütleri tasdik eder. Komisyon ayrıca, 2015 
sonrası kalkınma gündeminin kabul edilmesi için Birleşmiş Milletler zirvesinde top-
lumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi için yapılan taahhütler 
ile, Üçüncü BM Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Konferansı, Kalkınmanın Finansmanı 
Üçüncü Uluslarası Konferansı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
21. Taraflar Konferansı’nda toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadın ve kız çocuklarının güç-
lendirilmesinin tanınmasını tasdik eder, 27 Eylül 2015’te gerçekleşen Toplumsal Cinsiyet 
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Eşitliği ve Kadınların Güçlenmesi Küresel Liderler Toplantısı ve 13 Ekim 2015’te gerçek-
leşen Güvenlik Konseyi’nin Kadınlar ve Barış ve Güvenlik Toplantıları’nı da hatırlatır.

5- Komisyon, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu ve değerlendirilmelerinin sonuç 
belgeleri ile başlıca ilgili Birleşmiş Milletler konferansları ve zirvelerinin sonuçları ve 
bu konferansların takibinin sürdürülebilir kalkınma için sağlam bir zemin hazırladığını 
ve Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun tam, etkili ve hızlandırılmış şekilde 
uygulanmasının, kimseyi geride bırakmayacak olan Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 
Gündemi’nin uygulanması yolunda kritik bir katkısının olacağını tasdik eder.

6- Komisyon, bölgesel anlaşmalar, araçlar ve girişimlerin kendi bölgelerinde ve ül-
kelerinde, sürdürülebilir kalkınma için de dahil olmak üzere, toplumsal cinsiyet eşit-
liğinin ve kadın ve kız çocuklarının güçlenmesinin sağlanması için oynadıkları önemli 
rolü kabul eder.

7- Komisyon, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin toplumsal cinsiyet eşit-
liğini ve tüm kadın ve kız çocuklarının güçlenmesini sağlamaya yönelik taahüdünü  
memnuniyetle karşılar, kadınların kalkınma öznesi olarak hayati bir rol oynadıklarını 
kabul eder ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve tüm kadın ve kız çocuklarının güçlen-
mesinin sağlanmasının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ve amaçlarının tama-
mında ilerleme kaydetmek için son derece önemli olduğunu kabul eder. Komisyon, 
kadınlar ve kız çocuklarının insan hakları ve olanaklarının tam olarak hayata geçiril-
mesinden yoksun bırakılmaya devam edilmesi durumunda, en yüksek insan potansi-
yelinin ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının imkansız olduğunu vurgular. 

8- Komisyon, yoksulluğun kadınlaştırılmasının sürmesi konusunda kaygılarını ifade 
eder, aşırı yoksulluk da dahil olmak üzere, yoksulluğun tüm biçim ve boyutları ile 
yok edilmesinin sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir koşul olduğunu vurgular. 
Komisyon, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadın ve kız çocuklarının güçlen-
mesi ve yoksulluğun ortadan kaldırılması arasında karşılıklı olarak birbirini güçlendi-
ren bağlar bulunduğunu ve, sosyal koruma sistemleri de dahil olmak üzere, kadınlara 
ve kız çocuklarına, hayatları boyunca, elverişli hayat standartlarının sağlanmasına 
ihtiyaç duyulduğunu kabul eder.

9- Komisyon, eğitim hakkının gerçekleştirilmesinin toplumsal cinsiyet eşitliğinin, ka-
dınların ve kız çocuklarının güçlenmesinin, insan haklarının, sürdürebilir kalkınmanın 
ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasının teşvik edilmesine katkıda bulunduğunu tasdik 
eder. Komisyon, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadın ve kız çocuklarının güçlenme-
sinin sağlanmasına ve onların insan haklarının ve temel özgürlüklerinin tanınması 
ile diğer olumlu sosyal ve ekonomik sonuçlara olanak veren, orta ve lise seviyesinde 
eğitime erişimde, devam etmede ve tamamlamada toplumsal cinsiyet kaynaklı uçu-
rumun kapanması konusunda ilerleme olmamasını endişe ile kaydeder. Bu nedenle 
tüm kadın ve kız çocukları, yaşam boyu öğrenim olanaklarına ve tüm seviyelerde 
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– erken çocukluk, ilkokul, orta ve lise seviyesi, yüksek öğrenim ile teknik ve mesleki 
eğitim – kaliteli eğitime eşit erişim olanağına sahip olmalıdırlar.

10- Komisyon, kadınların eşit ekonomik hakları, ekonomik güçlenmeleri ve bağımsızlık-
larının, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin başarılması için elzem olduğunu 
kabul eder. Kadınlar ve erkeklere ve uygulanabildiği yerlerde kız ve erkek çocuklarına, 
toprak kaynakları ve doğal kaynaklar, mülk ve miras hakları, uygun yeni teknoloji ve, 
mikro finans dahil, finansal hizmetler ile kadınların, tam ve verimli istihdamı ve iyi bir 
işe sahip olmak için eşit olanaklara ve aynı veya aynı değerde, eşit işe eşit ücret ola-
nakları da dahil, ekonomik ve üretken kaynaklara eşit erişimlerini sağlayacak yasal ve 
diğer reformları yapmanın önemini vurgular. Komisyon, göçmen kadın işçilerin kapsa-
yıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için olumlu katkılarını kabul eder.

11- Komisyon ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin başarılmasının, 
kadınların politik, ekonomik ve kamu hayatına karar verme süreçlerinin her düzeyinde 
etkili katılımları ve liderlikte eşit olanaklara sahip olmaları ile halihazırdaki toplumsal 
cinsiyete dayalı iş bölümünün değiştirilerek ücretsiz bakım ve ev işinin eşit şekilde 
paylaşılması ve tanınması, azaltılması ve tekrar dağıtılmasını da sağlayarak, kadınla-
rın kayıtlı ekonomiye tam entegrasyonunu gerektirdiğini kabul eder.

12- Komisyon, çatışmaların, insan kaçakçılığının, terörizmin, şiddet içeren aşırılığın, do-
ğal afetlerin ve diğer insani krizler ile diğer kriz durumlarının kadınları ve kız çocuk-
larını orantısız etkilediğini kabul eder. Bu nedenle, kadınların liderlik ve karar verme 
süreçlerine etkili ve anlamlı olarak katılmaları için güçlendirilmelerinin, onların ihtiyaç 
ve çıkarlarına strateji ve çözümlerde öncelik verilmesinin, tüm kalkınma çabalarının 
yanı sıra, çatışma, insani krizler ve diğer kriz durumlarında, kadın ve kız çocuklarının in-
san haklarının desteklenmesini ve korunmasını sağlamanın esas olduğunu kabul eder.

13- Komisyon, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin uygulanmasında kimsenin 
geride bırakılmamasının gereğini vurgular ve bu bağlamda, çatışma ve çatışma son-
rası durumların yaşandığı ülkeler de dahil, sığınmacı kadın ve kız çocuklarının yaşadığı 
zorlukları ve onları korumanın ve güçlendirmenin gerekliliğini, sığınmacıları ağırlayan 
toplulukların dirençlerini arttırmanın gerektiğini kabul eder ve, özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde, bu toplulukların kalkınmalarını desteklemenin önemini vurgular.

14- Komisyon, iklim değişikliğinin sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmanın önünde  oluş-
turduğu zorlukları ve adaletsizlik ve ayrımcılık ile yüz yüze olan kadın ve kız çocuk-
larının sıklıkla iklim değişikliğinin ve, diğerlerinin yanında, çölleşme, ormansızlaşma, 
toz fırtınaları, doğal afetler, daimi kuraklık, olağanüstü hava olayları, deniz seviyesinin 
yükselmesi, kıyı erozyonu ve okyanusların asitlenmesi dahil, diğer çevresel sorun-
ların sonuçlarından orantısız etkilendikleri konusundaki kaygılarını yineler. Ayrıca, 
Komisyon, ülkelerin, Paris Antlaşması uyarınca, iklim değişikliğine yönelik çözümleri 
ele alırken, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi konula-
rına saygı duyması, desteklemesi ve dikkate alması gerektiğini kabul eder.
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15- Komisyon, tüm kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin tüm şekillerini şiddetle kınar. 
Özellikle zarar görebilir durumdaki kadın ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığın ve şiddetin 
dünyanın her tarafında devam etmesinden ve, diğerlerinin yanında, cinsel ve toplumsal 
cinsiyet temelli şiddet, aile içi şiddet, insan kaçakçılığı, kadın cinayetleri ile çocuk yaşta, 
erken ve zorla evlendirmeler ve kadın sünneti gibi zararlı uygulamaların, toplumsal cin-
siyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi, tüm kadın ve kız çocuklarının insan 
haklarının tümünün ve temel özgürlüklerinin sağlanması, erkek ve erkek çocukları ile 
eşit olarak tam potansiyellerinin geliştirilmesi ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 
sağlanmasına engel teşkil etmelerinden duyduğu derin kaygıyı belirtir.

16- Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi yönünde kay-
dedilen ilerlemeyi mutlulukla karşılarken, Komisyon, hiçbir ülkenin toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlenmesini tam olarak sağlayamadığını, tüm 
dünyada kadın ve erkek ile kız çocukları ve erkek çocukları arasında önemli düzeyde 
bir eşitsizliğin devam ettiğini, ve, diğerlerine ek olarak, kadın ve kız çocuklarının ha-
yatları boyunca birden fazla ve kesişen şekillerde ayrımcılık nedeniyle, saldırılara ve 
ötekileştirmeye maruz kaldığını önemle belirtir.

17- Komisyon, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin toplumsal cinsiyet eşit-
liğine duyarlı bir şekilde uygulanması için toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız 
çocuklarının güçlenmesi ve insan haklarının tamamından ve temel özgürlüklerden 
eşit yararlanmasını sağlamaya yönelik yakın ve uzun süreli yükümlülüklere ivme ka-
zandırmanın gerekliliğini kabul eder.

18- Komisyon, ulusal ve uluslararası kaynakların harekete geçirilmesi ve tahsis edil-
mesi, resmi kalkınma destek taahhütlerinin tam uygulanması ve yasadışı finansman 
akışının engellenmesi dahil, tüm kaynaklardan gelen finansal kaynakların harekete ge-
çirilerek toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın ve kız çocuklarının güçlenmesini sağla-
mak üzere kaynak uçurumlarını kapatmaya yönelik yatırımlarda anlamlı oranda artışın 
önemini tasdik eder. Ayrıca, Güney-Güney işbirliğinin Kuzey-Güney işbirliğinin yerine 
geçmeyip onun bir tamamlayıcısı olduğu akılda tutularak, Kuzey-Güney, Güney-Güney 
ve üçgen işbirlikleri dahil, uluslararası işbirliğinde sağlanan ilerlemenin üzerine inşa 
edilip kuvvetlendirmesine yönelik yatırımların önemine dikkat çeker.

19- Komisyon, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun tam, etkili ve hızlı uygula-
masının önceliğine dikkat çeker ve Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nde top-
lumsal cinsiyet bakış açısının sistematik yerleştirilmesinin kritik olduğunu hatırlatır.

20- Komisyon, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin benzeri görülmemiş 
kapsam ve önem taşıdığına dikkat çeker. Tüm ülkeler tarafından kabul edilmiş ve 
tüm ülkelerde uygulanabilir olan Gündem, özellikle gelişmekte olan ülkeler için, farklı 
ulusal gerçekleri, kapasiteleri ve gelişmişlik düzeylerini göz önünde tutarak ve uzun 
süreli, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye saygı duyarak, ulusal, bölgesel 
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ve küresel düzeylerde, ilgili uluslararası kurallar ve yükümlülüklerle istikrarlı bir şe-
kilde uygulanacaktır. Komisyon, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin ulusal, 
bölgesel ve küresel düzeylerde kaydedilen ilerlemeyi takip etmek ve gözden geçir-
mek ana sorumluluğunun devletlerde olduğunu teyit eder.

21- Komisyon, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi de dahil olmak üzere, kadın 
ve kız çocuklarının çıkarlarının, ihtiyaçlarının ve vizyonlarının yerel, ulusal, bölgesel ve 
uluslararası gündemlere girmesinde, kadın ve toplum temelli örgütler, feminist gruplar, 
kadın insan hakları savunucuları ve kız çocukları ve gençlerin liderlik ettiği örgütler da-
hil, sivil toplum tarafından yapılan önemli katkıları mutlulukla karşılar ve Sürdürülebilir 
Kalkınma için 2030 Gündemi’nin toplumsal cinsiyete duyarlı uygulamasında onların açık, 
kapsayıcı ve şeffaf katılımlarının önemini kabul eder.

22- Komisyon, erkek ve erkek çocuklarını, toplumsal cinsiyet eşitliği ve tüm kadın 
ve kız çocuklarının güçlenmesinde değişimin aracıları ve yararlanıcıları ve kadın-
lara ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi ile Pekin 
Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun yürürlüğe koyulmasının hızlandırılması ve 
Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin toplumsal cinsiyete duyarlı uygulan-
masına tamamen katılımlarının sağlanmasının önemini takdir eder.

23- Komisyon, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin uygulanmasında kritik 
bir katkısı olacak Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun tam, etkili ve hızla uy-
gulanması için çalışmaya devam etmek üzere, hükümetleri tüm düzeylerde ve uygun 
olduğu durumlarda, kendi yetkileri dahilinde ve ulusal öncelikleri göz önünde tutarak, 
Birleşmiş Milletler sisteminin ilgili oluşumlarını, uluslararası ve bölgesel örgütleri, ulu-
sal insan hakları kuruluşlarını ve, bulundukları durumlarda, sivil toplum kuruluşları 
(diğerlerinin arasında kadın ve toplum temelli kuruluşlar, feminist gruplar, gençlerin 
liderlik ettiği örgütler, inanç temelli örgütler, özel sektör, işveren örgütleri, sendikalar, 
medya ve diğer ilgili aktörler) dahil sivil toplumu aşağıdaki adımları atmaya çağırır:

Normatif, yasal ve politik çerçeveleri güçlendirmek
a- İstisnai bir öncelik durumu olarak, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu sözleşmelerin İhtiyari Protokolleri’ni 
onaylamayı veya onları kabul etmeyi, olabilecek herhangi çekincenin kapsamını kısıt-
lamayı, böylesi durumlarda, herhangi bir çekinceyi Sözleşmeler’in amaç ve maksatları 
ile uyumsuz olmayacak şekilde, kesin ve dar sınırlar içinde biçimlendirip, düzenli olarak 
çekinceleri geri çekmeye yönelik bir bakış açısıyla yeniden gözden geçirmeyi ve ilgili 
sözleşmenin amaç ve maksatlarına aykırı olan çekinceleri geri çekerek, etkili ulusal 
mevzuatlar ve politikaları devreye sokarak tamamen uygulamayı değerlendirmek;

b- Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu ile onun gözden geçirilmesine ilişkin sonuç 
belgeleri ve Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı ve onun Eylem Programı ile 
onun gözden geçirilmesinin sonuç belgelerinin tam ve etkili uygulamasının, sürdüre-
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bilir kalkınma, toplumsal cinsiyet eşitliği ve tüm kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi 
için temel olarak alarak, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 
ve Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu sözleşmelerin İhtiyari Protokolleri ve diğer ilgili 
sözleşme ve antlaşmalara Taraf Devletlerce uyulmasını hızlandırmak;

c- Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi için uyumlu sür-
dürülebilir kalkınma stratejileri geliştirmek ve toplumsal cinsiyet bakış açısının tüm 
politikalar ve programlarda, tüm seviyelerde yaygınlaştırılarak yerleştirilmesi dahil, 
her ülkenin politika alanına ve liderliğine saygı gösterir ve ilgili uluslararası kurallar 
ve yükümlülüklere sadık kalırken, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin tüm 
amaç ve hedeflerini ayrıntılı, evrensel, bütünleşmiş ve bölünemez tabiatını yansıtır 
şekilde kapsayıcı olacak şekilde uygulamak;

d- Kanunların ve kapsamlı politika tedbirlerinin geliştirilmesi, benimsenmesi ve hızlı 
ve etkili uygulanması ve denetlenmesi ile kadın ve kız çocuklarına karşı her türlü ay-
rımcılığı ortadan kaldırmak; oldukları yerlerde, cezai hükümler dahil, ayrımcı hüküm-
leri yasal çerçevelerden çıkartmak; uygun olduğu şekillerde, kadın ve kız çocuklarının 
adalete eşit ve etkili erişimi ve kadın ve kız çocuklarının insan haklarının ihlalleri için 
hesap verme zorunluluğunu sağlamak üzere, geçici özel tedbirler dahil, yasal, politik, 
yönetimsel ve diğer kapsayıcı tedbirleri yerleştirmek;

e- Toprak, mülk ve miras hakları ile, doğal kaynaklara, uygun yeni teknolojiye, mikro 
finans dahil finansal hizmetlere ve kadınların tam ve verimli istihdamı ve iyi iş ola-
naklarına erişim, mülkiyet ve kontrol etme hakları dahil, kadınların ve erkeklerin, ve 
uygun olan durumlarda kız ve erkek çocuklarının, ekonomik ve üretken kaynaklara 
eşit erişimlerini sağlamak için yasamayı harekete geçirmek ve reformlar yapmak;

f- Herkes için iyi işi teşvik eden toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar ve programlar 
aracılığıyla kadınların ekonomik hakları ve bağımsızlıklarını, kadınların çalışma hak-
larını ve iş yerindeki haklarını desteklemek; eşit işe veya değere eşit ücret almalarını 
sağlamak; kadınları iş yerinde ayrımcılığa ve tacize karşı korumak; evrensel kamu 
hizmetlerine, finansmana, eğitime ve teknolojiye, pazarlara, sürdürebilir ve uygun fi-
yatlı enerjiye, nakliyeye ve ticarete erişimlerini kolaylaştıracak çeşitli yaklaşımlar ve 
araçlar uyarlamak yoluyla, kadınların liderlik ettiği iş yerlerini destekleyerek kadınlara 
yatırım yapmak ve ekonominin tüm sektörlerinde onları güçlendirmek;

g- Erişilebilir ve uygun fiyatlı kaliteli sosyal hizmetler ile çocuklar, engelliler, yaşlılar, HIV 
ve AIDS ile yaşayan insanlar ve diğer tüm bakıma ihtiyaç duyan insanlara yönelik bakım 
hizmetleri de dahil olmak üzere, sosyal koruma politikalarına öncelik vererek ücret-
siz bakıcılık işini tanımak, azaltmak ve yeniden bölüştürmek için gerekli tüm tedbirleri 
almak ve kadınlar ve erkekler arasında sorumlulukların eşit paylaşımını desteklemek;

h- Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlenmelerini ve insan hak-
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larının tümünden ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit yararlanmalarını sağlamak 
üzere, diğerlerinin yanında, İnsan Hakları ve İş Dünyası Rehberi, Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün çalışma yaşamında temel ilke ve hakları ile emek, çevre ve sağlık stan-
dartları, BM Kadın (UN Women) ve Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) tara-
fından saptanan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne uygun davranan sosyal sorumlu 
ve hesap verebilir bir özel sektörü teşvik etmek;

i- Sürdürülebilir kalkınmaya, çalışan kadın göçmenler de dahil, göçmenlerin katkılarını 
tanımak; kadın göçmen işçilere yönelik şiddet ve ayrımcılığı ortadan kaldırmanın ge-
rekliliğini kabul etmek ve onların güçlenmesini, tüm paydaşlarla, özellikle başlangıç, 
geçiş ve varış ülkeleri ile, uluslararası, bölgesel veya ikili işbirlikleriyle desteklemek;

j- Kadın ve kız çocukları için tasarlanan veya pazarlanan ürün ve hizmetlerin erkekler 
veya erkek çocukları için tasarlanan veya pazarlanan benzer ürün ve hizmetlerden 
daha pahalı olduğundan hareketle (diğer adı ile “pembe vergi”), cinsiyete dayalı fiyat 
farklılıklarını yok etmeye yönelik somut adımlar atmak ;

k- Hükümetleri, özellikle okullarda ve kamu tesisleri ve binalarında, uygunsuz su ve sa-
nitasyon koşullarından orantısız olarak etkilenen (ve açık havada dışkılarken çok daha 
büyük bir şiddet ve taciz riski taşıyan ve adet hijyen yönetiminde özel ihtiyaçları olan) 
tüm kadın ve kız çocuklarının özel ihtiyaçlarını dikkate alarak, güvenli ve uygun fiyatlı 
içme suyuna, uygun sıhhi tesisata ve hijyene evrensel ve eşit erişilebilirliğini sağlamaya 
ve kadınların etkin katılımı ile su yönetimi ve atıksu arıtımını iyileştirmeye davet eder;

l- Kadınların iklim değişikliği ile mücadelede değişim elçileri ve liderler olarak kritik 
rollerini tanımak; kadınların çevresel konularda karar verme mekanizmasının her dü-
zeyinde anlamlı ve eşit katılımlarını sağlamak ve iklim değişikliğinin olumsuz etkile-
rine karşı kadın ve kız çocuklarının dirençlerini geliştirmek için, toplumsal cinsiyete 
duyarlı bir yaklaşım ile, çevresel, iklim değişikliği ve afet riski azaltma stratejileri, 
finansman, politika ve süreçlerde toplumsal cinsiyet bakış açısının yerleştirilmesi ve 
kadın ve kız çocuklarının güçlenmesini desteklemek;

m- Çatışmalar, insan kaçakçılığı, terörizm, şiddet içeren aşırılık, doğal afetler, insani 
krizler ve diğer kriz durumlarından etkilenen ve yerinden edilen kadın ve kız çocuk-
larının haklarının ve özel ihtiyaçlarının ulusal ve uluslararası planlar, stratejiler ve 
çözümlerde ele alındığından emin olmak; kadın ve kız çocuklarının acil durum, to-
parlanma, yeniden yapılandırma, uyuşmazlık çözümü ve barış sağlama süreçlerinde 
karar alma mekanizmalarının her düzeyinde katılımlarını sağlamak; herkese, özellik-
le de kız çocuklarına, kurtulmalarından kalkınmalarına sorunsuz geçişlerine katkıda 
bulunmak üzere eğitim sunmak ve cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli şiddeti her 
insani yardım müdahalesinin bütünleyici ve öncelikli parçası olarak ele almak; ve bu 
bağlamda, Dünya İnsani Zirvesi’ni, toplumsal cinsiyet bakış açısını müzakerelerine en-
tegre etmeye gereken önemi vermeye teşvik etmek;



34

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU REHBERİ VE 60. OTURUMA İLİŞKİN NOTLAR

n- Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Tüzüğü 
ile uyumlu olmayan, ekonomik ve sosyal kalkınmanın tamamen sağlanmasına engel 
olacak herhangi bir tek taraflı ekonomik, finansal veya ticari tedbirler yürürlüğe sok-
maktan ve uygulamaktan kaçınmak;

o- Ulusal hukuk ve koşullara uygun olarak, cinsel ve üreme sağlığı dahil, kişilerin 
cinsellikleri ile ilgili konularda, baskı, ayrımcılık ve şiddetten uzak bir şekilde kontrol 
sahibi olmalarının ve özgürce ve sorumlu bir şekilde karar verebilmelerinin bir in-
san hakkı olduğunu kabul ederek, politikaların ve yasal çerçevelerin geliştirilmesi ve 
tatbik edilmeleri ve kaliteli kapsayıcı cinsellik ve üreme konusunda sağlık hizmetleri, 
ürün, bilgi ve eğitimini (diğerlerinin yanında, güvenli ve etkili modern doğum kontrol 
yöntemleri, acil doğum kontrol yöntemleri, ergen gebeliğinin önlenmesi programları, 
konusunda eğitimli ve bilgili kişilerin doğum yaptırması ve obstetrik fistül ve diğer 
hamilelik ve doğum komplikasyonlarını azaltacak acil doğum hizmeti ile, ulusal hu-
kukun bu tür hizmetlere izin verdiği yerlerde, güvenli kürtaj, üreme yolu iltihapları ve 
cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV, üreme yolu kanserlerinin önlenmesi ve tedavisi) 
evrensel olarak erişilebilir ve temin edilebilir kılarak sağlık sistemini güçlendirmek 
dahil, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı ve Pekin Eylem 
Platformu ile bunların incelenmesi konferanslarının sonuç belgelerine uygun olarak 
tüm kadınların insan haklarının ve cinsel ve üreme sağlıkları ve üreme haklarının 
desteklenmesini ve korunmasını sağlamak;

p- Kapsayıcı, eşit ve ayrımcı olmayan kaliteli bir eğitime evrensel erişimi temin ederek 
ve herkese öğrenim fırsatı tanıyıp, ilk ve orta dereceli öğrenimin tamamlanmasını sağ-
layarak, orta ve yüksek öğrenime erişimde cinsiyet eşitsizliklerini yok ederek, finansal 
okur yazarlığı destekleyerek, kadın ve kız çocuklarının kariyer gelişimine, eğitime, burslu 
eğitime eşit erişime sahip olmalarını sağlayarak ve kadın ve kız çocuklarının liderlik be-
cerileri ve etkilerini geliştirecek olumlu eylemleri benimseyerek, özellikle en çok geride 
bırakılan kadın ve kız çocuklarının hayatları boyunca ve her düzeyde eğitim haklarını 
desteklemek ve saygı göstermek; kadın ve kız çocuklarının okul ortamında güvenlik-
lerini destekleyecek, saygı gösterecek ve garantileyecek tedbirleri ve engelli kadın ve 
kız çocuklarını öğretimin ve eğitimin her kademesinde destekleyecek tedbirleri almak;

q- Fen ve teknoloji dahil olmak üzere toplumsal cinsiyet bakış açısını öğretim ve eğitim 
programlarında yerleştirmek, kadınların okuma yazma bilmemelerini sonlandırmak, 
kadın ve kız çocuklarının ekonomik, sosyal ve kültürel gelişim, yönetişim ve karar ver-
me mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlamak için yeteneklerini geliştirerek okul-
dan işe geçişlerini desteklemek ve kadınların kayıtlı ekonomiye tam katılımı ve enteg-
rasyonunu kolaylaştıracak koşulları yaratmak;

r- Kadın ve kız çocuklarına karşı şiddeti suç olarak kabul eden yasaların kabul edilme-
lerini, incelenmelerini ve hızlı ve etkili uygulanmalarını sağlamak ve kamusal ve özel 
alanlarda, tüm kadın ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddeti ve zararlı uygulama-
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ları ortadan kaldıracak ve önleyecek kapsayıcı, multidisipliner ve cinsiyete duyarlı, 
önleyici, koruyucu ve cezalandırıcı tedbirleri almak ve hizmetleri sağlamak;

s- Ayrımcılığı destekleyen sosyal tavırları ve toplumsal cinsiyet kalıplarını dönüştür-
meyi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlenmesini amaçla-
yan uygun ulusal politikaları her düzeyde  tasarlamak ve uygulamak;

t- Toplum liderleri de dahil, erkekleri ve erkek çocuklarını, toplumsal cinsiyet eşitli-
ğinin ve kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesinin sağlanması ile, kamu ve özel 
alanlarda, kadın ve kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin ve ayrımcılığın yok edilmesi 
için takım arkadaşları ve müttefikler olarak dahil etmek; kadınlar ve erkekler arasın-
da bakıcılık ve ev işi sorumluluklarının eşit paylaşımını sağlamak için erkek ve erkek 
çocuklarının rollerini ve sorumluluklarını ele alacak ulusal politikalar ve programlar 
tasarlamak ve uygulamak; kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığın devam et-
mesine yol açan eşitsiz güç ilişkileri, toplumsal normlar, uygulamalar ve alışılagel-
miş cinsiyet rolleri gibi cinsiyet eşitsizliğinin temelindeki sebepleri anlayıp ele alarak, 
kadın ve kız çocuklarına karşı şiddete göz yuman toplumsal normlar ile kadın ve kız 
çocuklarının erkek ve erkek çocuklarına ast olarak görüldüğü toplumsal normları or-
tadan kaldırmak için değişimi sağlamak; ve erkek ve erkek çocuklarını, hem kadınlar 
ve erkekler, hem de kız ve erkek çocuklarının yararına olması için toplumsal cinsiyet 
eşitliğini ve kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesini desteklemeye ve sağlamaya 
yönelik çabalara dahil etmek;

u- Gıda güvenliği, yoksulluğun bitirilmesi, çevresel sürdürülebilirlik, ve sürdürülebilir 
kalkınmada kırsal kadınlar ve kız çocukları ile yerel toplumların önemli rollerini ve 
katkılarını tanımak ve onların güçlenmesini temin etmek ve kırsal kadınların toplum, 
ekonomi ve politik karar vermede tam, eşit ve etkili katılımlarını sağlamak;

v- Yerli kadın ve kız çocuklarının sürdürülebilir kalkınmadaki belirgin ve önemli rolle-
rinin farkında olarak, yerli halkla, özellikle yerli kadınlar ve onların örgütleriyle, işbirliği 
içinde kapasitelerini geliştirmeye ve liderliklerini güçlendirmeye yönelik politika ve 
programları tasarlayıp uygulamak; yerli kadın ve kız çocuklarının, insan haklarına ve 
temel özgürlüklerine olumsuz etkileri olan ve karşısında orantısız olarak savunmasız 
oldukları, toplum, ekonomi ve politik karar verme mekanizmalarına tam, eşit ve etkili 
katılımlarına önemli bir engel oluşturan ayrımcılık ve şiddeti önlemek ve yok etmek;

w- Topluma tam ve etkili katılımlarını ve dahil edilmelerini sağlamak üzere, engelli 
kadınların ve kız çocuklarının haklarını korumak ve desteklemek ve yüz yüze geldikleri 
birden fazla ve kesişen ayrımcılık biçimlerinin ele alınmasını sağlamak için her türlü 
uygun yasal, idari, sosyal, eğitimsel, istihdam ve diğer tedbirleri almak;

x- Uluslararası kabul edilmiş, kadın ve kız çocuklarının kalkınması hedefleri de dahil, 
aile kurumunun kalkınmaya katkıda bulunduğunu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve 



36

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU REHBERİ VE 60. OTURUMA İLİŞKİN NOTLAR

kadınların güçlenmesinin ailenin refahını geliştirdiğini kabul etmek, ve bu bağlamda, 
toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlenmesini sağlamayı amaçlayan aile po-
litikalarının özenle hazırlanıp uygulanmasının ve kadınların topluma tam katılımlarının 
geliştirilmesi ihtiyacını vurgulamak;

Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın ve kız çocuklarının güçlenmesini finanse et-
meyi mümkün kılan koşulları teşvik etmek
y- Addis Ababa Eylem Gündemi’nde kabul edilen taahhütleri teyit ederek ve tüm dü-
zeylerde ve tüm aktörler tarafından, sürdürülebilir kalkınma için fırsatlar sunan ko-
şulları ve politika uyumluluğunu elde etmek amacıyla ve sürdürülebilir kalkınma için 
küresel ortaklığı tekrar canlandırmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların 
güçlenmesini teşvik etmek;

z- Tüm finansal, ekonomik, çevresel ve sosyal politikaların oluşturulması ve uygulan-
masında hedeflenen eylemler ve yatırımlar dahil, toplumsal cinsiyet bakış açısının  yay-
gınlaştırılarak yerleştirilmesinin gerekliliğini pekiştirmek; ve tüm düzeylerde cinsiyet 
eşitliğini ve kadın ve kız çocuklarının güçlenmesini teşvik etmek için sağlam politikalar, 
uygulanabilir yasalar ve dönüştürücü eylemler benimsemek ve bunları güçlendirmek;

aa- Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadın ve kız çocuklarının güçlenmesine kaynak 
sağlamadaki eksiklikleri ele almak için, tüm kamu harcamalarında cinsiyete duyarlı 
bütçelendirme ve izleme dahil, kamu finans yönetiminde cinsiyete duyarlı bir yakla-
şımı desteklemek ve kurumsallaştırmak ve etkili uygulanmalarını sağlamak üzere, 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi için tüm ulusal ve 
sektörel planların ve politikaların tamamen maliyetlendirilmesini ve yeterli kaynakla-
rın sağlanmasını temin etmek;

bb- Kamu, özel, ulusal ve uluslararası kaynak aktarımı ve dağıtımı dahil, tüm kaynak-
lardan gelen mali kaynakların aktarımı ve; modernize edilmiş, ilerici vergi sistemleri, 
geliştirilmiş vergi politikası ve daha etkili vergi toplanması sayesinde gelir yönetimini 
pekiştirerek, kaynak eksikliklerini kapatmaya yönelik yatırımları arttırmak için adım-
lar atmak; daha önceden kaydedilen ilerlemenin üzerine inşa etmek için resmi kalkın-
ma yardımında toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların güçlenmesine verilen öne-
mi arttırmak; ve resmi kalkınma yardımının etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak;

cc- Pekçok gelişmiş ülke tarafından brüt milli gelirlerinin yüzde 0,7’sini gelişmekte 
olan ülkelere ve brüt milli gelirlerinin yüzde 0,15’i ile yüzde 0,20’si arasında bir miktarı 
en az gelişmiş ülkelere resmi kalkınma yardımı olarak aktarma taahhütleri dahil, ge-
lişmiş ülkeleri resmi kalkınma yardım taahhütlerini tam olarak yerine getirmeye teş-
vik etmek; gelişmekte olan ülkeleri resmi kalkınma yardımlarının kalkınma amaç ve 
hedeflerini tutturmalarına yardım etmek üzere etkili olarak kullanılması için kayde-
dilen gelişmelerin üzerine eklemeye teşvik etmek ve, diğerlerinin yanında, toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesini sağlamalarına yardımcı olmak;
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dd- Güney-Güney işbirliğinin Kuzey-Güney işbirliğinin yerine geçmeyip onun bir ta-
mamlayıcısı olduğu akılda tutularak, Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçgen işbirlikleri 
dahil, uluslararası işbirliklerini güçlendirmek; bu konuda ulusal mülkiyetin ve liderliğin 
toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadın ve kız çocuklarının güçlenmesinin sağlanması için 
vazgeçilemez olduğunu kaydederek, devlet, sivil toplum ve özel sektörden tüm ilgili 
tarafların katılımı ile, ortak kalkınma önceliklerine odaklanıp, Güney-Güney ve üçgen 
işbirliklerini geliştirmek;

ee- Ekonomik verimi arttırmanın yanında kadınların yararına olacak ve toplumsal cin-
siyet eşitliğini ve kadınların güçlenmesini sağlayacak, kadınların ekonomik büyümeye 
ve yoksulluğun azaltılmasına katkılarını en verimli hale getirecek, uygun bilgilerin ve 
teknolojilerin küresel mevcudiyetlerini geliştirecek ve kolaylaştıracak süreçleri teşvik 
etmek için tam ve verimli istihdam ve iyi iş olanaklarını destekleyecek makroekono-
mik, çalışma ve sosyal politikalar uygulamak; karar alıcılar, özel sektör ve iş verenler 
arasında kadınların ekonomik güçlenmesinin gerekliliği ve onların önemli katkıları 
hakkında bilinçlenmeyi arttırmak;

Sürdürülebilir kalkınmanın her alanında kadınların liderliklerini ve karar alma me-
kanizmasına tam ve eşit katılımlarını güçlendirmek
ff- Kamu ve özel sektörde, kamu, sosyal, ekonomik ve politik hayat ile sürdürülebilir 
kalkınmanın her alanında, kadınların, karar alma mekanizmasının tüm düzeylerinde 
liderlikte ve tüm alanlarında tam, eşit ve etkili katılımlarını sağlamak için tedbirler 
almak;

gg- Uygun olduğu durumlarda, geçici özel tedbirler ve somut hedefler, amaçlar ve 
kıstaslar koyup bunlara ulaşmak için çalışarak kadınların, ve uygun olan yerlerde kız 
çocuklarının, katılımlarına doğrudan ve dolaylı olarak mani olan (kaliteli ve kapsayıcı 
öğretim ve eğitime erişimlerinin olmaması ile şiddet, yoksulluk, ücretsiz bakım ve ev 
işlerinin eşitsiz bölüşülmesi ve alışılagelmiş cinsiyet rolleri gibi) tüm engelleri kaldı-
rarak, kadınların tüm sektörlerde ve tüm düzeylerde karar alma mekanizmalarında 
tam, eşit ve etkili katılımlarını sağlamak için tedbirler almak;

hh- Güvenlik Konseyi’nin kadınlar, barış ve güvenlik ile alakalı kararlarında belirtildiği 
gibi, barış süreçlerinde ve arabuluculuk çabaları, çatışmaların önlenmesi ve çözüm-
lenmesi, barışın korunması, barışın inşası ve toparlanma çalışmalarının tüm düzey-
lerinde ve tüm aşamalarında kadınların etkili katılımını sağlayacak tedbirleri almak;

ii- Kadınların kamu hayatında daha çok yer alması için erkek ve kadın arasında iş ve 
ebeveynlik sorumluluklarının paylaşılmasının tanınmasını teşvik etmek; bunu gerçek-
leştirmek için, aile, özel ve profesyonel hayatın ahengini sağlamaya yönelik olanlar da 
dahil, uygun tedbirleri almak;
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jj- Gündem’in ilgili hükümlerine uygun olarak, Sürdürülebilir Kalkınma 2030 
Gündemi’nin cinsiyete duyarlı olarak uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine 
tam katkıda bulunabilmeleri için tüm sivil toplum aktörleri için güvenli ve çalışmala-
rını mümkün kılan bir ortamı desteklemek; 

kk- Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi ile kadın ve kız 
çocuklarının insan haklarını geliştirmek ve teşvik etmek üzere, taban örgütler, yerel, 
ulusal, bölgesel ve küresel kadın örgütleri ile sivil toplum örgütleri için kaynakları ve 
desteği arttırmak;

Toplumsal cinsiyete duyarlı veri toplanması, takibi ve değerlendirme süreçlerini 
güçlendirmek
ll- Uygulanabildiği yerlerde, üzerinde anlaşılmış küresel gösterge çerçevelerini dikka-
te alarak, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin ulusal takibi ve değerlendi-
rilmesi için toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımı dahil etmek ve, gelişmekte olan 
ülkelerin, cinsiyet, yaş ve gelir ve ulusal koşullarda ilgili diğer niteliklere göre ayrıştı-
rılmış yüksek kaliteli, güvenilir ve güncel verileri tasarlamak, toplamak ve erişimlerini 
sağlamak üzere bu ülkelere teknik ve finansal yardımı geliştirmek de dahil, ulusal 
istatistik kapasitelerini güçlendirmek;

mm- Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi bağlamında sürdürülebilir kalkınma-
da kadın ve kız çocuklarının ilerlemelerini ölçmek üzere, diğerlerinin yanında, yok-
sulluk, ev halkı arasında gelir dağılımı, ücretsiz bakım, kadınların mülke ve üretken 
kaynaklara erişimi, kontrol ve sahibiyeti, karar verme mekanizmasının her düzeyinde 
katılımları ile kadına karşı şiddet dahil, toplumsal cinsiyet istatistiklerinin toplanması, 
analizi ve yayılmasını düzenlemek için ulusal ve uluslararası düzeylerde standartlar ve 
yöntemler geliştirmek ve uygulamak;

nn- Yetkileri dahilinde Birleşmiş Milletler oluşumlarının desteğiyle ve uygun olduğu 
şekilde sivil toplumun da katılımıyla, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’ni 
toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden takip etmek ve değerlendirmek üzere, veri 
ve istatistik toplanması için ülkeler arası teknik ve finansal işbirliğini güçlendirmek.

Ulusal kurumsal düzenlemelerin iyileştirilmesi
24- Komisyon, Devletleri, mümkün olan yerlerde kaynak yaratmak yolu ile, 
Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi bağlamında devletin tüm sektörlerindeki 
tüm politika ve programlarında toplumsal cinsiyet bakış açısının yaygınlaştırılarak 
yerleştirilmesi dahil, her düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın ve kız çocuk-
larının güçlenmesini teşvik edecek ulusal mekanizmaların otoritesi ve kapasitesi ile, 
uygun olduğu yerlerde bu mekanizmaların fonlarını güçlendirilmeye ve bu mekaniz-
maların görülünürlüklerini ve bunlara desteği teşvik etmeye davet eder.
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25- Komisyon ayrıca devletleri, ulusal planlama, karar alma, politika oluşturma ve 
uygulama, bütçe süreçleri ve kurumsal yapıların, toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadın 
ve kız çocuklarının güçlenmesini sağlamaya katkıda bulunmalarından emin olmak 
için, ilgili devlet daireleri ve, uygun yerlerde, diğer ilgili taraflarla, toplumsal cinsiyet 
eşitliği ile kadın ve kız çocuklarının güçlenmesini teşvik eden ulusal mekanizmaların 
tutarlılıklarını ve eşgüdümlerini güçlendirmeye çağırır.

26- Komisyon, kendi yetkileri dahilinde, Birleşmiş Milletler oluşumlarını Sürdürülebilir 
Kalkınma için 2030 Gündemi’nin toplumsal cinsiyete duyarlı uygulanmasında, devlet-
lere, onların talepleri doğrultusunda, destek olmaya davet eder.

27- Komisyon, görevinin üzerine inşa edildiği, Pekin Deklarasyonu ve Eylem 
Platformu’nun takip edilmesinin birincil rolü olduğunu kabul eder; Sürdürülebilir 
Kalkınma için 2030 Gündemi’nin uygulanmasının ulusal, bölgesel ve küresel değer-
lendirmelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadın ve kız çocuklarının güçlenmesinin 
ele alınmasının ve entegre edilmesinin, ve Pekin Eylem Platformu ile Sürdürülebilir 
Kalkınma için 2030 Gündemi’nin toplumsal cinsiyete duyarlı takiplerinin sinerjilerini 
sağlamak için kritik önemde olduğuna vurgu yapar.

28- Komisyon, BM Kadın Birimi’ni toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadın ve kız çocuklarının 
güçlenmesini teşvik etmede ana rolü oynamaya devam etmeye, Pekin Deklarasyonu 
ve Eylem Platformu ile Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin tam, etkili 
ve hızlı uygulanmasını desteklemek için, istekleri dahilinde Üye Ülkeler’i, Birleşmiş 
Milletler sistemini eşgüdümlemede ve, her seviyede, sivil toplum, özel sektör ve diğer 
ilgili tarafların harekete geçirilmesinde desteklemeye çağırır. 

29- Komisyon Genel Kurul’un A/RES/70/163 kararını hatırlatır ve Sekreterliği, 
Komisyon’un 61. Oturumu da dahil, bulundukları yerlerde, Paris İlkeleri’ne ve ECOSOC 
usul kurallarına tamamen uyumlu ulusal insan hakları kurumlarının katılımlarının na-
sıl arttırılabileceğini değerlendirmeye çağırır.

30- Komisyon, üst düzey siyasi forumda gerçekleşen Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’nde alınan mesafenin tematik değerlendirmesine katkıda bulunmaya de-
vam edeceğini, ve takip ve değerlendirme süreçlerinin tüm kadın ve kız çocuklarının 
yararına işlemesini sağlamak için, toplumsal cinsiyet bakış açısının yaygınlaştırıla-
rak yerleştirilmesinde katalizör rolünü yerine getireceğini, ve 2030’a kadar toplumsal 
cinsiyet eşitliği ile kadın ve kız çocuklarının güçlenmesinin tamamen sağlanmasına 
katkıda bulunacağını doğrular. 31

31   http://www2.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/csw/60/csw60%20agreed%20conclusi 
     ons%20conclusions%20en.pdf?v=1&d=20160915T144409
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14 - 24 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleşen BM 
Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 60. Oturumuna 
Türkiye’den bağımsız kadın ve LGBTİQ+ örgütleri, 
2016 yılının ilk ayından itibaren, işbirliği içerisin-
de, ortak hedefler ile hazırlandılar. Kadının İnsan 
Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nin insiyatifi ve 
diğer örgütlerin önemli katkıları ile oluşturulan 
KSK Örgütlenme Grubu içinde yer alan yedi kadın 
örgütüne dâhil kadınlar, KSK60’a giden süreçte 
yoğun bir emek ve güçlü bir strateji ile yol aldılar. 

KSK Örgütlenme Grubu’nda Bodrum Kadın 
Dayanışma, Mor Salkım Kadın Derneği, Mor 
Çatı, KADAV, KAOS- GL, Türkiye Kadın Dernekleri 
Federasyonu, Kadının İnsan Hakları – Yeni 
Çözümleri Derneği, Kadın Koalisyonu, KA.DER 
Genel Merkez, KA.DER Ankara ve ÇEKEV’den ka-
dınlar yer alıyordu.

KSK60’a bağımsız kadın örgütlerinden katılımın 
etkin olabilmesini sağlayacak yolları tartışan 
grup, aralarından temsilcilerin resmi delegasyona 
katılımı konusunu da değerlendirdi. 

Bu noktada, 2015 yılında kadın örgütlerinin KSK59 sürecinde yaşadıkları tecrübeler-
den de faydalanarak, doğrudan Bakan ile görüşmenin daha verimli olacağı kararına 
varıldı. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun makamı-
na randevu talep mektubu gönderildikten bir ay sonra, 17 Şubat 2016 tarihinde KSK 
Örgütlenme Grubu adına altı kadın örgütü temsilcisinden oluşan bir heyet Bakanı 
ziyaret etti. KSK’ya toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi veren kadın örgütlerinin, bu 
kadınların konu ile ilgili uzmanlıklarının da altı çizilerek, resmi delegasyonda yer alma-
ları ve müzakereci olmaları talebi iletildi. Olumlu karşılanan talep sonucu, Bakanlığın 
resmi delegasyonda yer alacak hiçbir STK’nın masraflarını karşılamayacağı koşulu 
ve yine Bakanlığın getirmiş olduğu altı kişilik kısıtlama doğrultusunda, örgütsel ve 
deneyimsel çeşitlilik göz önüne alınarak bir liste hazırlandı. 

Sonrasında sağlık sıkıntıları sebebi ile listeden iki kişinin resmi delegasyona katılama-
ması ve yeni bir ekleme yapılabilmesi sayesinde KSK Örgütlenme Grubu’ndan 5’i resmi 
delegasyonda, 10’u STK delegasyonunda olmak üzere, 15 kişi olarak KSK’ya katılım 
sağlandı.

TÜRKİYE 
KADIN VE 
LGBTİQ+ 

ÖRGÜTLERİ 
DENEYİMLERİ

Birleşmiş Milletler 
Kadının Statüsü Komisyonu

60. Oturumu
14 – 24 Mart 2016

Kadının İnsan Hakları -
Yeni Çözümler Derneği 

(KİH-YÇ)

*
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KSK60’a resmi delegasyon ile katılan aktivistler:
1  Dilek Elçin Cavlan – TKDF
2  Ezgi Koçak – KA.DER Ankara / KAOS-GL
3  Özgül Kapdan – KADAV
4  Sunay Karamık – KA.DER
5  Şehnaz Kıymaz Bahçeci - KİH–YÇ

KSK60’a STK Delegasyonu olarak katılan aktivistler: 
1  Yeşim Erkan Yetişer - KİH – YÇ
2  Fatma Aytac - KA.DER
3  Ceren Akkaya - Mor Çatı
4  Özlem Küçükyılmaz - KA.DER
5  Çiğdem Aydın - KA.DER
6  Selen Lermioğlu Yılmaz - KA.DER
7  Yasemin Bektaş - KA.DER
8  Yasemin Öz - KA.DER
9  Kamile Yılmaz - KA.DER
10 N. Hayriye Gökaltay - KA.DER

KSK60 bünyesinde iki temel konu ele alındı. Öncelikli konu kadınların güçlendirilme-
si ve kadınların güçlendirilmesinin Sürdürülebilir Kalkınma ile bağları iken, geçmiş 
yılların KSK’larından gözden geçirilecek konu ise Kadına Yönelik Şiddet idi. Toplantı 
sonunda çıkacak önergelerden en önemlisi ise öncelikli konuda çıkacak sonuç bildir-
gesi (Agreed Conclusions) ve HIV/AIDS konusunda çıkacak sonuç bildirisi idi. Yalnızca 
BM üyesi devlet delegasyonlarının girebildiği ve sivil topluma kapalı olarak yürütülen 
bu toplantılara katılım son derece önemliydi. Resmi delegasyonda yer alan temsilciler 
daha çok bu toplantıları takip ederken, aynı zamanda KSK60 çerçevesindeki diğer sü-
reçleri de izlediler. Müzakereler yürütülürken Türkiye resmi delegasyonu için ayrılan 
masada yer almak için Bakanlık’ın verdiği izin kişi sayısını kısıtlı tutsa da, gayri resmi 
müzakereleri (informal consultations) izlemek ve masada oturan devlet delegasyonu 
temsilcisine destek vermek üzere, resmi delegasyondaki STK temsilcileri önemli rol 
üstlendiler. Nitekim, HIV/AIDS bildirgesi hep arka planda ikili-üçlü görüşmelerde tartı-
şıldığı ve tüm delegasyonların katıldığı gayri resmi toplantılar yapılmadan son haline 
getirildiği için, bu müzakerelerde bulunmak mümkün olmadı. 

Resmi delegasyonda bulunan temsilciler özellikle uluslararası kadın hareketinde de 
öncelenen ve vurgulanan noktaların sonuç bildirgesinde yer alması için savunuculuk 
yaptılar. STK delegasyonu temsilcilerinden bazılarının Women’s Rights Caucus ve SOGI 
(sexual orientation and gender identity – cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği) 
Caucus isimli sivil toplum gruplarının üyesi olması, uluslararası kadın ve LGBTİQ+ ha-
reketi ile dayanışma ve işbirliği içerisinde olunmasını sağlayarak Uzlaşılmış Sonuçlara 
(Agreed Conclusions) verilen bildirimlerin arka planının daha da dolu olmasını sağladı. 
Özellikle de kadın hakları savunucuları, kız çocuklarının hakları, kadına yönelik şiddet, 
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bölgesel sözleşmelerin önemine 
vurgu (İstanbul Sözleşmesi bağ-
lamında da oldukça önemli) ve 
Mayıs 2016’da İstanbul’da yapılan 
Dünya İnsani Yardım Zirvesi’nde 
(World Humanitarian Summit) 
toplumsal cinsiyet eşitliği pers-
pektifinin tüm tartışmalarda yer 
bulması için KSK’nin yaptığı çağ-
rıya destek vererek, bu konularda 
Uzlaşılmış Sonuçlar dokümanının, 
tüm dünya kadın ve kız çocukları 
için, daha güçlü çıkması, temsilci-
lerin desteği ile sağlandı.

Türkiye Sivil Toplum Örgütlerinin KSK60’daki Çalışmaları: 
KSK60’ın ilk gününün akşamında KA.DER, New York Başkonsolosluğu’nda bir resep-
siyon düzenledi. Ankara saldırısının ertesine gelen bu resepsiyon bir anma niteliği 
de kazandı. New York Başkonsolosu Ertan Yalçın’ın ev sahipliğindeki resepsiyona 
UN WOMEN’ın Sivil Toplum Bölümü’nün başındaki Lopa Banerjee de katıldı. Banerjee 
yaptığı konuşmada KSK60’ın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) kabulünden 
sonra SKH’nin uygulanmasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda konuşulacak ilk 
hükümetler arası toplantı olduğuna, buradan çıkacak kararların SKH’ler kadar güçlü 
olmasını umduğuna ve sivil toplumun bu konuda önemli bir yer alması gerektiğine 
vurgu yaptı. 

Toplantının ilerleyen günlerin-
de Kadının İnsan Hakları – Yeni 
Çözümler Derneği resmi bir 
oturumlardan dünya gene-
linden 58 örgütün imzasıyla 
destek verdiği sözlü bir bil-
diri okuyarak, Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’nin top-
lumsal cinsiyete duyarlı bir 
şekilde uygulanabilmesi için 
kadın örgütlerinin planlama-

dan uygulamaya, izlemeden değerlendirmeye kadar her noktada dâhil olmaları ge-
rektiğini, tüm bu süreçler için ayrılmış özel bütçelere ihtiyaç duyulduğunu ve dünya 
genelinde kadının insan hakları savunucularının üzerindeki baskıları vurguladı. 

KSK Örgütlenme Grubu’nun tüm temsilcileri, hükümetler ve BM kuruluşları tarafından 
organize edilen yan etkinlikleri ve STK’lar tarafından birçok farklı konuda düzenlenen 
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paralel etkinlikleri takip etti. Temsilciler çoğunlukla öncelikli çalışma konuları doğ-
rultusunda kadına yönelik şiddet, kadının siyasete katılımı, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri ve izleme mekanizmaları, mülteci kadınların ve çatışma sürecindeki ka-
dınların karşılaştığı sorunlar ve ilgili uluslararası mekanizmalar gibi farklı başlıkların 
altında toplanan etkinliklere katılım sağladı. KSK Örgütlenme Grubu’nun temsilcileri 
bu süreçte hem bilgilendi hem de katkıda bulundular. Temsilciler kendi tecrübelerini 
paylaştı, başka tecrübeleri dinledi ve gelecekte yapılabilecek işbirlikleri konusunda 
adımlar attılar.

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ), İnsan Kaynağını Geliştirme 
Vakfı ve Uluslararası Kadın Sağlığı Koalisyonu (IWHC) ile birlikte “EV SAHİBİ ÜLKELERDE 
YAŞAM: Mülteci kadın ve kız çocuklarının, kadına yönelik şiddet ve cinsel haklar ve 
üreme sağlığı hakları” başlıklı bir paralel etkinlik düzenledi. KİH – YÇ’den Şehnaz Kıymaz 
Bahçeci’nin kolaylaştırıcılığını yaptığı etkinlikte, IWHC Başkanı Francoise Girard, UNFPA 
temsilcisi Upala Devi, KSK Örgütlenme Grubu’ndan Özgül Kapdan ve Elçin Cavlan da bu 
etkinlikte konuşmacı olarak yer alarak tartışmayı zenginleştirdiler. Etkinlikte mülteci-
lerin göç ettikleri ülkelerdeki yaşam koşullarının ve hayat deneyimlerinin cinsel sağlık, 
doğurganlık sağlığı ve hakları açısından da ele alınmasının ve gerekli hizmetlerin ve 
bilgilendirmelerin sağlamasının önemine vurgu yapıldı. 

KA.DER Genel Başkanı Sunay Karamık da National Democracy Institute (NDI)’ın dü-
zenlediği #NotTheCost: Stopping Violence Against Women in Politics (politikada ka-
dına yönelik şiddetin durdurulması) isimli yan etkinlikte bir konuşma gerçekleştirdi. 
Madeliene Albright ve Sophie Grégoire Trudeau’nun de konuşmacı olduğu etkinlikte 
Sunay Karamık, özellikle Türkiye’de siyasette kadına karşı şiddetin var olduğunu, an-
cak hiç konuşulmadığını ve gündem yapılmadığını vurgulayarak yaşanan örnekleri 
paylaştı ve çözüm önerileri sunarak KA.DER’in bundan böyle bu konuda çalışmalar 
yapacağını belirtti. “Türkiye’de siyasetteki kadının bir mucize yaratması bekleniyor, 
o da görünmez olup aynı zamanda fark edilir olmak” diyen Karamık’ın konuşması 
Periscope’dan canlı yayınlandı.

KSK60 sürecinde grup temsilcileri henüz Amerika’da iken 13 Mart 2016 Ankara canlı 
bomba saldırısı yaşandı. Elbette hepimiz uzakta olmanın de etkisi ile çokça dertlen-
dik. Bu konudaki kaygılar bir bildiri hazırlanarak KSK60’da dağıtıldı. Birçok yan etkinlik 
ve paralel etkinlikte de hem Türkiye’de hem de, yine o döneme denk gelen, Belçika’da 
yaşanan patlamalar ve dünyadaki artan şiddete, kadınların ve kız çocuklarının bu 
şiddetten her zaman daha fazla etkilendiklerine dair endişeler paylaşıldı. 

Ayrıca STK delegasyonu üyelerinden Yasemin Öz de, UN WOMEN’ın Sivil Toplum 
Danışma Kurulu üyeleri için düzenlediği toplantıya katılarak, kadın ve LGBTİQ+ ör-
gütleri delegasyonumuzun hazırlamış olduğu, toplumsal cinsiyet adaleti kavramına 
itirazlarımızı, sınırlanan sivil toplum alanlarını, Pekin Konferansı’ndan bu yana kazanıl-
mış olan alanlardan geriye dönüş olduğuna dair endişelerimizi ve bağımsız kadın ve 
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feminist STK’ların hem BM dü-
zeyinde hem de ülkelerin dele-
gasyonlarında yer almalarının 
gerekliliğine dair yorumlarımızı 
içeren bir bildiriyi dillendirme 
şansı edindi. Bildiri ve Yasemin 
Öz’ün eklemeleri UN WOMEN 
Başkanı tarafından da destek 
gördü.

Sonuç:
KSK 60’ın sonunda, 24 Mart tarihinde saat 23:30 sıralarında hükümetlerin altına imza attığı 
sonuç bildirgesi çıktı. Küresel politikada kadınların ve kız çocuklarının insan hakları konu-
sunda ayak direten, varılan noktayı geriye götürmeye çalışan birçok ülke ve ülke grubu ne 
yazık ki bu KSK’da da aktifti. Bunun yanında ülkeleri kadınların ve kız çocuklarının insan hak-
larını geri götürmeye ikna etmeye çalışan birçok sivil toplum örgütü de mevcuttu. Özellikle 
sağlık ve aile konularında tıkanma yaşandı. Neticede, 2030 Gündemi’nde yer almayan ailenin 
korunması konusu metne dâhil edilmiş oldu, üstelik de ailenin çeşitliliğinden ve aile içindeki 
bireylerin insan haklarından bahsetmeden. Sağlık konusu ancak KSK 58. oturumdaki haliyle 
kabul edilebildi, LBTI kadınlar ile ilgili bir atıf maalesef metne dâhil edilmedi.

Ancak bunun yanında kadına yönelik şiddet, sivil 
toplum örgütlerinin süreçlere katılımı, kadın hak-
ları savunucularının korunması, bölgesel sözleş-
melerin önemi, mülteci kadınlar ve insani yardım 
konularında güçlü bir metin çıktı. Ayrıca daha önce 
hiçbir BM dokümanında yer almayan bir konu olan 
kadınlara yönelik üretilen tüketim ürünlerinin er-
kekler için üretilen aynı özellikli ürünlerden daha 
pahalı olması konusu da (kısaca pembe vergi - 
pink tax) KSK60 sonuç bildirgesinde yer aldı.

2030 yılına dek dünya gündeminde önemli yer tut-
ması gereken ve daha eşitlikçi ve refah içerisin-

de bir dünyaya erişmemiz niyetiyle oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 
uygulanması sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ve kız çocuklarının 
insan haklarının tüm uygulamalarda ele alınması konusunda bir yol haritası sunması 
beklenen KSK60 Sonuç Bildirgesi, küresel kadın hareketinin umduğundan daha zayıf 
bir metin olarak çıkmış olmasına rağmen, yine de birçok noktada ulusal ve yerel sa-
vunuculuk çalışmalarında Türkiye’den sivil toplum örgütlerinin de elini güçlendirecek 
bir metin olarak yer alıyor.
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KA.DER olarak 60. oturuma hazırlık aşamasında, 
kadın ve LGBTİQ+ örgütlerinin devletin resmi de-
legasyonuna dahil edilmeleri için Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Sn. Sema Ramazanoğlu’ndan 
randevu alınması ile sürecinin başlatılması için 
gerekli adımlar atılmış ve sayın bakanla yüz yüze 
görüşme yapılmıştır. Bakanlığın kadın ve LGBTİQ+ 
örgütleri ile yaptığı görüşme sonucu, farklı STK 
temsilcilerinden beş kişinin devletin resmi dele-
gasyonuna katılması kararı alınmıştır. Bu saye-
de, üye devlet ülkelere toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusunda tavsiye niteliğinde olan Uzlaşılmış 
Sonuçlar’ın genel kuruldaki müzakereleri sıra-
sında, Türkiye devleti adına öneriler sunan ve 
oy kullanan devletin resmi delegasyonunda yer 
alan bürokrat ve uzmanlarla birlikte, her otu-
rumda iki STK temsilcisi de yer almıştır. Resmi 
Delegasyonda KA.DER’i Genel Başkanımız Sn. 
Sunay Karamık temsil etmiştir. 

Uzlaşılmış Sonuçlar müzakere edilirken pek çok 
kavram ve kelime bile tek başlarına uzun süren 
ve hatta sonuçsuz kalan tartışmalara yol açabil-
mektedir. Özellikle muhafazakâr eğilim gösteren 
ülkeler, LGBTIQ+ bireyleri kapsayacak ve kadın 
haklarını genişletecek kavramların eklenmemesi 
konusunda yoğun bir direnç göstermektedirler. 
Bu anlamda genel olarak her yıl; aile, cinsel sağlık, 
cinsel haklar gibi alanlardaki bazı temel kavram-
ların, LGBTIQ+ bireyleri içerecek ve kadın hakları-
nı genişletecek şekilde tariflenmemesi için aynı 
baskı ve tartışmalar tekrar edilebilmektedir. 

KA.DER 
KSK 

60. OTURUM 
DEĞERLENDİRMESİ

F. Çiğdem AYDIN 
Kamile YILMAZ ARISOY

Özlem KÜÇÜKYILMAZ 
Sunay KARAMIK

Yasemin BEKTAŞ
Yasemin ÖZ

İngilizce’den Türkçe’ye Çeviri: 
Özge GÖKPINAR

*

KA.DER ve Türkiye kadın ve LGBTIQ+ örgütleri delegasyon üyeleri olarak oturuma ka-
tılmamız, yalnızca tartışma başlıklarını ve genel kurul müzakerelerini takip etmemize 
ve katkı sunmamıza değil, bunun dışında kapasitemizi arttırıcı başka faydalar da elde 
etmemize yol açmıştır. 

Öncelikle toplumsal cinsiyet konusunda küresel tartışmalara dâhil olmamız, yeni 
perspektifler kazanmamızı sağlamıştır. Bunun yanı sıra, böylelikle, gerek oturuma 
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katılan önemli siyasi kişilerle gerek benzer alanda çalışan kadın ve LGBTIQ+ örgütleri 
gerekse BM Kadın ve diğer BM kuruluşları yetkilileriyle doğrudan ve yüz yüze toplan-
tı yapma, fikir alışverişinde bulunma ve gelecek projelerimiz için iş birliği sağlama 
imkânları doğmuştur. 

Ayrıca, oturuma katılan STK’ların 
müzakerelere ilişkin lobi yapmak 
ve devletler üzerinde baskı meka-
nizması oluşturmak için kurduk-
ları Kadın Hakları Kozası (Women 
Rights Caucus-WRC) ve Cinsel 
Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Kozası 
(Sexual Orientation and Gender 
Identity -SOGI- Caucus) toplantıla-
rına katılarak, feminist ve LGBTIQ+ 
örgütlerle iş birliği yapmak ve tartışmalara dâhil olup katkı sunmak imkânımız doğ-
muştur. Bu ağlar üyelerin referansı yoluyla içerisine dâhil olunabilen gruplardır. 
Oturum çerçevesinde farklı başka ağlara katılma imkânı da mevcuttur. Bu şekilde, 
küresel düzeydeki ağımızın genişlemesi açısından oldukça verimli görüşmeler ya-
pılmıştır. Ayrıca fon kuruluşlarının davet, etkinlik ve toplantılarına katılarak, kaynak 
yaratma konusunda da yeni bağlantılar kurulmuştur. 

KA.DER olarak oturum sırasında katılımcılara 
dağıttığımız “Eşitlik Şimdi-Equality Now” ro-
zetlerimiz ve broşürlerimiz ile hem kadınların 
siyasete eşit katılımı konusundaki talepleri-
miz küresel düzeyde görünür olmuş hem de 
KA.DER’in tanıtımının yapılması sağlanmıştır.

KA.DER olarak, 14 Mart 2016’da Türkiye’nin 
New York Başkonsolosu Sayın Ertan Yalçın’ın 
katılımıyla, New York’taki Konsolosluk bi-
nasında bir resepsiyon düzenlenmiştir. BM 
Kadın Birimi Sivil Toplum Bölümü Şefi Lopa 
Banerjee resepsiyonda bir konuşma yap-
mıştır. Konuşmasında; “KSK, dünyanın her 
yerinden çok sayıda hükümetin Eylül 2015’te 
onayladığı 2030 Gündemi’nin kabul edilme-
sinden sonra toplumsal cinsiyet eşitliğinden 
bahsedilecek olan hükümetler arası ilk alan-
dır. Gündemin önemi, tüm dünya ülkeleri için 

uygulanabilir olmasıdır. Sivil toplum, gündemin gelişimine derinden katkı sağlamıştır. 
Gündemin yankılarının, insan hakları evrensel bildirgesinin yankıları ile karşılaştırıla-
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bilir durumda olduğunu belirtmek önemlidir. Gündem dünyanın her yeri için uygula-
nabilir biçimdedir” diye ifade etmiştir.

Resepsiyonun gerçekleşmesinden hemen önce, 13 Mart 2016 tarihinde Ankara’da, pek 
çok kayıpla sonuçlanan terör saldırısı meydana gelmiştir. Bir süredir ülkemizde ve 
dünyada giderek artan terör eylemleri ve savaşın yakıcı güncel bir gündem haline 
gelmesi üzerine, resepsiyonda terör ve savaşın kadınlar üzerindeki etkilerine değin-
mek bir öncelik arz etmiştir. 

Resepsiyonda KA.DER Genel Başkanı Sn. Sunay Karamık, KA.DER adına aşağıdaki ko-
nuşmayı yaparak, barışın sağlanması için çözüm süreçlerine kadınların dahil edilmesi 
çağrısı yapmıştır;

“Sayın Büyükelçiler, Başkonsolos, Değerli Basın Mensupları ve Sevgili Dostlar,

Bu acılı ve zor zamanlarda bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Dünkü patlama 
Başkent Ankara’da meydana gelmiş ve hepimizi derinden etkilemiştir. Hayatlarını kaybe-
denlere Allah’tan rahmet diler, yaralananların ise bir an evvel iyileşmesini dileriz.

Dün haberi aldıktan sonra, buradaki ve Türkiye’deki arkadaşlarımızla durumumuzu değer-
lendirdik ve resepsiyonu iptal edip etmemeyi tartıştık. Nihayetinde iptal etmemeye, onun 
yerine bu çatışma halinin bizi nasıl acı içinde ve çaresiz hissettirdiğini burada sizlerle pay-
laşmaya karar verdik.

Ülkemizi ve tüm diğerlerini tehdit eden terör; sınırlarımızda yaşanan savaş bizi özellikle de 
kadınları çok etkilemiştir. Kadınlar eşlerini, oğullarını ve kızlarını kaybettiler. Kadınlar fakir ve 
yerinden edilmiş hale geldiler. Erkekler kendi aralarında ve çözüm süreçlerinde birbirlerine 
savaş ilan ettiler; kadınlara alan bırakmadılar.

Dünyanın her yanından kadınlar, Kadının Statüsü Komisyonu 60ıncı oturumunda New 
York’ta bir araya gelerek, kadınların güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma teması altın-
da tüm bu sorunlarını tartışmak üzere toplanıyor. Çok önemli bilgi alışverişleri yapılacak ve 
çözüm önerileri sunulacak. Peki, sonrasında ne olacak?

BM Küresel Terörle Mücadele İşbirliği Merkezi raporunda belirtildiği üzere, terörle mücade-
lede kadının rolü önemli veya değerli görülmemektedir. Buradaki seçkin grup tarafından 
1325’inci maddenin daha etkili bir şekilde uygulanması için yapılabilecek bazı şeyler vardır.

Başkanlık ettiğim Kadın Adayları Destekleme Derneği, 20 yıldır kadınları karar mekaniz-
malarına dâhil etmek için mücadele vermektedir. Erkek egemen hükümetlerin ülkemize 
ve diğer ülkelere neler getirdiğini görüyor ve yaşıyoruz. Sizce kadınların en çok etkilendiği 
sorunları kadınlarla çözmenin tam zamanı değil mi? Size ve meclisin tüm erkek ve kadın 
üyelerine açık çağrımdır: Lütfen savaşlardan en çok zarar gören kişiler olan kadınların barış 
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ve çözüm süreçlerinde yer almasını sağlayın, böylece onlar da çözüm sunabilir ve bu çö-
zümleri uygulayabilirler”.

Oturumda katıldığımız etkinlik-
ler çerçevesinde edindiğimiz 
deneyimler ile Türkiye’deki 
toplumsal cinsiyet tartışma-
larına da katkı sunacağını dü-
şündüğümüz ve izleyebildiği-
miz küresel tartışmalara ilişkin 
notlarımız ve KA.DER üyeleri ile 
kadın ve LGBTIQ+ örgütlerine 
kurulabilecek olası iş birlikleri 
ve yürütülmesi düşünebilecek 
tartışmalar/oluşturulabilecek 
stratejiler konusundaki önerilerimiz; konu başlıkları halinde aşağıda sunulmuştur. 

Diğer ülke deneyimlerini izlemek, bizlere yaşadığımız deneyimlerin pek çok benzerlik 
içerdiğini ancak zaman zaman sorunların çözümünde farklı yollar bulunabildiğini gös-
termiştir. İzlenim ve notlarımızı paylaşmamızın; küresel tartışmalardan Türkiye’deki 
kadın ve LGBTİQ+ örgütlerini haberdar etme, iş birliği kurmak açısından kanallar 
açma ve daha önce üretilen çözüm yollarının adapte edilmesi konusunda düşünme 
adına yararlı olacağını ummaktayız. 

A-KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLERDEN NOTLAR:
I-KADINLARIN SİYASETTEKİ DURUMU

a) National Democratic Institute (NDI), 17 Mart 
2016’da New York’ta eski ABD Dışişleri Bakanı ve 
NDI Genel Başkanı Madeleine K. Albright’ın ve 
kadın hakları aktivisti ve Kanada Başbakanı’nın 
eşi Sophie Grégoire Trudeau’nun katılımıyla 
“#NotTheCost (Bedel Ödeme!)- Siyasette Kadına 
Yönelik Şiddetin Sona Ermesi” Eylem Planı 
Kampanya Çağrısına start vermiştir.32

Siyasette kadına yönelik şiddetin sona ermesi 
konusunda anahtar önermeler içeren söz konusu Eylem Planına aşağıdaki linkten 
elektronik olarak ulaşılabilir;
https://contribute.ndi.org/files/not-the-cost-action-plan.pdf 

32   https://www.ndi.org/not-the-cost    
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KA.DER Genel Başkanı Sn. Sunay 
Karamık, bu kampanya vesilesiyle dü-
zenlenen konferansa konuşmacı olarak 
davet edilmiştir. Siyasette kadına yöne-
lik şiddet konusunda yaptığı konuşma-
sında, kendisine yöneltilen sorulara ce-
vaben, KA.DER adına aşağıdaki husus-
lara değinerek, siyasette kadına yönelik 
şiddetin yerel ve küresel boyutlarına 
dikkat çekmiştir;

“Kadınların güçlendirilmesi konusun-
daki çalışmalarınız üzerinden, yaşamın 
her alanında kadınlara yönelik şiddet 
sorununa tanık oldunuz. Politikada 
kadınlara yönelik şiddet mağdurları da 
dahil olmak üzere şiddet mağduru ka-
dınlara hizmet sunmak için ele alınma-
sı gereken önemli konular nelerdir?” 

“KA.DER’in Başkanlığına seçilmeden önce siyasette yer aldım ve şahsen de o dönemde 
şiddetle karşı karşıya kaldım. Bu nedenle, bu konu benim için daha da önemli.

Kurucularından biri ve Aralık ayından bu yana başkanı olduğum KA.DER hakkında bazı bil-
giler paylaşarak konuşmaya başlayayım.

KA.DER, kadın adayları destekleyen ve hayatın her alanında kadının ve erkeğin eşit olarak 
temsil edilmesini savunan bir kadın örgütüdür. KA.DER, seçimle gelmiş ve atanmış tüm 
karar alma mekanizmalarında kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliği demokrasinin tartış-
masız bir unsuru olarak görmektedir. Şahsen, kadınların deneyimlerini ve çözüm sunma 
yeteneğini sosyal ve politik alanlara taşımanın önemli olduğunu düşünüyorum.

KA.DER, yasal olarak tanınmış tüm siyasi partilere eşit mesafede olmak gibi vazgeçilmez 
prensiplere sahiptir. 

Sorunuza tekrar geliyorum. Sorduğunuz için teşekkürler. Bu, konuyla alakalı fakat yine de 
talihsiz bir soru. Bu, konu ile alakalı bir soru, çünkü bu konuya dikkat çekiyor, farkındalık 
yaratıyor ve çözüm arayışına sokuyor. Talihsiz bir soru, çünkü aksini isteyemiyoruz bile.

Politik anlamda aktif olan kadınlara yönelik şiddetten söz ederken, KA.DER eski başkanı 
Çiğdem Aydın’dan bahsetmek ve kendisine, siyasi hayatta şiddet konusundaki makalesini 
benimle paylaştığı için teşekkür etmek istiyorum. Makalesinden birkaç alıntı yapacağım. 
‘Kadın ve siyaset arasındaki ilişkiyi, toplumsal cinsiyet farkındalığı gözlüğü ile analiz etmeli 
ve siyasi alanda erkeklerin ve kadınların rollerini incelemeliyiz’ diyor.
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Siyasi alan, kadınlara yönelik yoğun ayrımcılık uygulamasının olduğu alanlardan biridir. 
Siyasette güç ve hâkimiyet somut bir obje gibidir, ellerinizle tutabilirsiniz. Ve böyle bir po-
litik atmosferde kadınların yer alışı uzun bir geçmişe sahiptir.

Konu eski bir konu ama bu, içeriğinin çok zengin olduğu anlamına gelmiyor. Kadınlar ve 
siyaset hakkındaki araştırmaların, tartışmaların ve savların neredeyse tamamı kadın si-
yasetçilerin niteliği, sayısı, siyasete ne katacakları veya neler katmaları gerektiği üzerine 
odaklanmaktadır.

Türkiye’de kadınlar 1934’ten beri oy kullanma hakkına sahipler. Geçtiğimiz Kasım ayında 
genel seçimler yapıldı ve 550 koltuklu meclise yalnızca 81 kadın seçildi. Kadınların meclis-
teki yüzdesi 14,7’dir. 1935’te kadınların yüzdesi 4,5 olmuş, seçimlerde 18 kadın seçilmişti. 
1997’de KA.DER kurulduktan sonra kadınların temsiliyeti artmıştır, ancak eşitlik konusu 
hala çok uzakta.

Siyasette yer almak için, kadınların en az bir erkeğin onayına ve desteğine ihtiyacı vardır. 
Öncelikle kocası, daha sonra parti lideri, partide ya da toplumda güçlü ya da etkili bir adam 
ve çoğunlukla totalde hepsinin desteklemesi gerekir.

Türkiye’de, erkekler için aktif siyasetçi olmak konusunda kendilerinden beklenen bir kriter 
yok. Ancak kadınlar söz konusu olduğunda, kadınlardan karşılamaları beklenen çok sayıda 
kriter vardır. Örneğin, lise mezunu olmak erkek için yeterlidir, ancak kadınlar bir üniversite-
den mezun olmalı, tercihen doçent veya profesör gibi unvan sahibi olmalı ve kendi çalışma 
alanında uzman olmalı.

Söylediklerim ve söyleyeceklerim, Türkiye’deki bütün siyasi partiler için geçerli ve neredey-
se hiç bir istisnası yok.

Hatta bir kadında tüm bu nitelikler varsa bile, bu bile yeterli değildir. Benzersiz bir beceri 
geliştirmesi gerekir. Siyasette bir kadın görünmez olmalı ama yine de fark edilmeyi başar-
malıdır. Bu çok hassas bir denge, neredeyse bir mucize gibi. Bugün mecliste bu mucizeyi 
gerçekleştirmiş 81 kadın var. Buradan o kadınlara saygılarımı ve takdirlerimi gönderiyorum.

Şimdi, siyasette şiddet mağduru olan kadınlara hizmet sunmak için ele alınması gereken 
kilit konuların bir listesini sağlamak isterim. Birçok kilit sorun olduğu için Çiğdem Aydın 
onları dört kategoride gruplandırmıştır.

Birinci önemli konu kadınların ‘tektipleştirilmesi’dir.

Toplumsal bakış açısı, siyasetle ilgilenme ve yönetmeyi erkeklerin doğal yani doğuştan 
gelen hakkı ve işi sayar. Bunun kanıtı partilerde erkek kollarının değil (çünkü onlar doğal 
üyedir!) kadın kollarının olmasıdır. Kadın kollarının mantığı, kadınların bir kol oluşturarak 
erkeklere yardımcı olmasıdır. Tek tipleştirme bir süreçtir. Sürecin bileşenlerine baktığımız-
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da, karşımıza bir teamül, terbiye ve tahammül silsilesi çıkar. 

Teamül, sözlük anlamına uygun olarak bir partideki genel davranış biçimlerini ifade eder. 
Yazılı olmayan bu kuralları oluşturmak için toplumda genel olarak kadınlar hakkında var 
olan önyargılardan yola çıkılmış, bunlara yorum katılmış ve böylece kadınların ve tabii er-
keklerin de siyaseten ne yapması gerektiği belirlenmiştir. 

İşte teamüller listesi:

1- Kadınlar her lafa karışmaz. 
2- Kadınlar karar alamaz. 
3- Kadınları anlamak zordur.
4- Kadınların sosyal ilişkileri güçlüdür.
5- Kadınlar gevezedir, çok konuşur, dedikoducudur.
6- Kadınlar öncelikle annedir.
7- Kadınlar şefkatlidir, değilse şefkatli olmalıdır.
8- Kadınlar temizdir.
9- Kadının yeri evidir yani ailesinin yanıdır.
10- “Kadının fendi erkeği yener”

Kadın düzen ve hile ile erkeklere istediğini yaptırır. Bu duruma düşmemek için, kadınlar-
dan gelen önerileri dikkatle tartmak gerekir. “Bunu bir düşünelim” demek ve kararı ertele-
mek en iyi çaredir. 

Bir başka önlem de yine, kadınlara parti içi ve dışı siyasetle ilgili çok fazla bilgi vermemek-
tir. Böylece hile yapmaları engellenebilir.

11- Kadın bakımlı olmalıdır.
12- Kadınlar giyimlerine dikkat etmelidir.
13- Kadınlar ilişkilerine dikkat etmelidir.
14- Kadınların aday olmak istemesi ayıptır.
15- Kadınlar kıskançtır

Şimdi “Terbiye” hakkında konuşalım.

Norveç’li profesör Berit As, çalışma yaşamında ve siyasette erkeklerin hakimiyet kurmak 
için bilinçli veya bilinçsizce kullandığı yöntemleri 5 ana grupta toplamış: 

1- Kadını görünmez kılmak- yok saymak
2- Kadını gülünç duruma düşürmek
3- Bilgi saklamak
4- Kadınlara çifte ceza uygulamak
5-Kadınları suçluluk ve utanç duygusuyla ezmek
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Bu yöntemlere, ülkemizde görülen;

6- Kadın konuşurken söz kesmek
7- Kadın konuşurken dinlemediğini göstermek
8- Kadın konuşurken göz teması kurmamak
9- Haber vermemek
10- Söylev çekmek
11- Nasihat vermek

gibi davranışları da eklersek, erkek siyasetçilerin terbiye repertuarının ne kadar zengin 
olduğu da ortaya çıkar. Terbiye yöntemlerinin farkına varmak, bunlarla başa çıkmak için 
strateji geliştirmenin ilk adımıdır. 

‘Kadının yeri evidir. Hayattaki en önemli iş anneliktir’ biçimindeki toplumsal inanç ve gö-
rüşler, kadınları sürekli bir suçluluk duygusu, vicdan azabı içinde bırakır. Kadın sürekli bir 
yetememe duygusuyla boğuşur. Üstüne üstlük, siyasetle uğraşan kadınlar, hem çevrele-
rinden hem de partideki erkeklerden, bu uğraşlarının yanı sıra iyi bir anne ve eş olmaları 
gerektiğine dair sürekli uyarı alırlar. Ağırlığı evlerine verdiklerinde ise bu kez siyasetin ciddi 
bir iş olduğu kendilerine hatırlatılır. Yani her durumda cezalandırılırlar. 

Ve son olarak “Tahammül”;

Bir siyasi partide yeterince kalabilmiş kadınların hemen hepsinin yukarıda sayılan bütün 
ayrımcı davranışlara karşı tahammül geliştirdikleri açıktır. Aksi takdirde bugün Türkiye’deki 
hiçbir partide kadınlar olmazdı. Kadın ve erkeğin siyasette eşit temsili artık bir demokrasi 
kriteri olduğundan, siyasette yer alan kadınlara tahammül ve tolerans göstermek kaçınıl-
maz hale gelmiştir. Bu tam anlamıyla bir üst bakıştır, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin siya-
sete yansımasıdır.
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Erkekler kadını cinsel obje ve bu nedenle dikkat dağıtıcı şey olarak görmekteler. Nefsini 
terbiye etmeyen, edemeyen, etmek de istemeyen erkek, hayatta her alanda olduğu gibi si-
yasette de bunun sorumluluğunu kadınlara yüklemektedir. ‘Siyasette var olacaksan benim 
koşullarımda var olursun yoksa seni taciz ederek, psikolojik şiddet uygulayarak rekabet dışı 
bırakırım’ demektedir. Yaptığı her şey de ne yazık ki yanına kar kalmaktadır.

Son olarak belirtmek isterim ki biraz önce saydığım her husus tacizin, psikolojik şiddetin 
türleridir ve sadece ülkemize özel değildir, evrenseldir”.

“Diğer sektörlerde kadınlara yönelik şiddetin (örneğin ev içi şiddet) durdurulma-
sı için verilen mücadelelerden alınan dersler siyaset alanına genişletilebilir mi? 
Gerekli hizmetleri veya koruma önlemlerini güvence altına almak için, ne tür politika 
veya hükümet eylem veya fonları gerekli olabilir?”

“Siyasette kadınlara yönelik şiddet bir gerçekliktir. İşte orada, şu anda da oluyor. Açık açık 
görünmüyor çünkü kimse bu konudan bahsetmiyor. Ödenecek bedel yüksek olduğu için 
kimse bunun hakkında konuşmaya, hatta şiddetin bizatihi mağdurları bile bundan bah-
setmeye cesaret edemiyor. Bedeli, her alanda kaybetmek... Bu sorunu çözmek zorundayız.

Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Yakın Ertürk, siyasette kadına yönelik şiddeti, ‘Kadın 
siyasetçilerin fiziksel, cinsel ya da psikolojik olarak zarar görmesine neden olan ya da ola-
bilecek olan, tehdit, cebir ya da kamusal ve özel alanda özgürlüğünden keyfi olarak yoksun 
bırakma gibi davranışların da dâhil olduğu, her türlü şiddet davranışı’ olarak tanımlamak-
tadır. Genel olarak yaygın söylemde siyasette kadınlara yönelik şiddetten belirli bir şiddet 
türü olarak bahsedilmemektedir.

Siyasi partilerin yaklaşımı, ‘Vegas’ta olan Vegas’ta kalır’ yaklaşımı. Buna ek olarak, siyase-
tin doğası evrensel olarak şiddet özelliklerini de içermektedir. Bu şiddet öyle büyüktür ki, 
devasa boyutu insanın gözle görmesini imkânsız kılmaktadır. Siyasetten uzaklaşmamız ve 
uzak durmamızın sebebi de budur. Böylece şiddeti, şiddetle birlikte görebiliriz.

- Genellikle kadınların kendi partilerinden ya da diğer partilerden erkek politikacılar, kadın-
lara karşı siyasette şiddet uygulamaktadır. Araştırmalar, kocalarının veya ailelerinin desteğini 
alan kadınların siyasette diğer kadınlardan daha az şiddete maruz kaldığını göstermektedir.
- Siyasette ve karar alma düzeyinde daha çok kadın, siyasette kadınlara karşı daha az şiddet 
anlamına gelmektedir.
- Kadınlara karşı siyasette şiddeti kapsayan ulusal yasalar ve uluslararası anlaşmalardaki 
şiddetin tanımı daima gündemde olmalı ve siyasi parti üyeleri ve karar mercileri arasında 
sıkça söz edilmelidir.
- Kadınlara karşı şiddet siyasi dokunulmazlıktan uzak olmalı ve cezasız bırakılmamalıdır.
- CEDAW ve İstanbul Sözleşmelerinin siyasette kadınlara yönelik şiddeti özel olarak ele al-
maması, kadınlara yönelik şiddeti kapsamadıkları anlamına gelmemektedir.
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- Kadın politikacılara şiddet uygulayanların disiplin suçu işlemiş olacakları parti tüzüklerin-
de, meclis iç tüzüğünde, vb. açıkça ifade edilmeli ve cezasız bırakılmamalıdır.
- Siyasette yer alan kadın sayısı artmalıdır.
- Siyasi partiler ve meclis mevzuat, düzenleme, ilke ve etik kurallarını kadın bakış açısı ile 
gözden geçirmeli, kullanılan ayrımcı dili kaldırmalı ve onları toplumsal cinsiyete duyarlı bir 
yaklaşımla güncellemelidir.
- Siyasi partiler toplumsal cinsiyete duyarlı bir ortam sağlamalıdır.
- Siyasi partiler kadına yönelik bir suç işlemiş olan üyelerini desteklememelidir.
- Siyasette kadına yönelik şiddetin durdurulmasına yönelik bir diğer çözüm, kadınları siya-
sette destekleyecek geniş kapsamlı medya kampanyaları olabilir.
- Farklı siyasi partilerden kadın üyeler arasında mecliste kadın grupları oluşturulabilir.
- Araştırmalar yapmak ve kadın siyasetçilere karşı şiddetin izlenmesi gerekir.
- Kadın siyasetçiler ve kadın örgütleri arasında güçlü ilişkiler ve bağlantılar kurulmalı, şid-
detle karşı karşıya kalan kadın siyasetçiler ile derhal dayanışılmalı ve kadın siyasetçilere 
karşı şiddet kamuoyu önünde eleştirilmelidir.
- Kadınların siyasi şiddet türlerine ve metotlarına karşı güçlendirilmesi için eğitimler ve 
atölye çalışmaları yapılması lazımdır.
- Meclis, belediye ve siyasi parti binalarında çocuk bakım merkezleri, emzirme odaları gibi 
kadınlar için gerekli ve destekleyici hizmetlerin ve ortamın sağlanması gerekir.
- Çok az sayıda olsalar bile, siyasette uzun süre yer almış kadınların farkına varmalıyız. 
Siyasette ilginç hayatta kalma ve yönetim stratejileri geliştirmişlerdir. Tek tipleştirme süre-
ciyle yüzleşmek zorunda kaldıkları halde dahi, kendi renk ve stilini koruyan kadınlar vardır. 
Bu deneyimleri paylaşmak, birçok kadına ilham verebilir.
- Eşitliğin yaygın olarak tanınmasını sağlamak da önem teşkil eder. Eşitlik sadece kadınları siya-
sete getirmekle kalmayıp, onlara siyasi alanı diğer kadınlarla nasıl paylaşacağını da öğretiyor.
- Siyasette kadın dayanışmasını sağlamak önemli. Farklı siyasi partilerden (tek bir partiden 
kadınlar değil) tüm kadınların birbirleri ile dayanışmasının sağlanabilmesi, kadınların siyaset 
yapabilmeleri için bir alan inşa etme potansiyeline sahiptir. Bu, kadınların bu ataerkil alana 
karşı birleşik ve daha güçlü bir şekilde mücadele etmelerini sağlar.

Kadına yönelik şiddetin hiç bir türü kabul edilemez olsa da, NDI’ın notthecost (bedel öde-
me!) kampanya belgelerinde de ifade edildiği gibi, siyasi açıdan aktif olan kadınlara yöne-
lik şiddetin iki ek etkisi vardır: kadınların siyasi olarak aktif olması ya da varlık göstermesi 
konusunda cesaretlerini kırar. Kesinlikle benim de cesaretimi kırmıştı, ama artık öyle değil.

Pandoranın kutusu açıldı artık. ‘Siyasette yer almanın bedeli’ bu değil ve böyle bir bedel 
ödememeli kadınlar. Artık bundan böyle KA.DER’in yeni bir hedefi var; siyasette kadına 
yönelik şiddeti bitirmek”.

b) “Siyasette Kadınlar: Başarılar, Hatalar ve Karşılaşılan Zorluklar” başlıklı yan 
etkinlikte, siyasette kadınların yer alması/faaliyet yürütmesi konusunda karşılaşılan 
zorluklar, eksiklikler ve aynı zamanda kazanılan başarılar ele alınmıştır. Bu yan et-
kinlik hükümet ve siyasi partilerde kadınlar ve kadınların siyasi karar alma meka-
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nizmalarına dâhil edilmesinin önündeki engellerle ilgili bir etkinliktir. Katılımcılar bu 
engellerin aşılmasındaki başarı ve başarısızlıkları tespit etmişlerdir.

Etkinlikte, İsrail parlamentosunda 126 erkek, 32 kadın olduğu ve % 50 kadın milletveki-
line ulaşmak için devam eden bazı projeler olduğu ifade edilmiştir. İsrail Sosyal Eşitlik 
Bakanı, belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek için bütçeleri bulun-
duğunu belirtmiştir. Başka bir deyişle, siyasette kadınların daha fazla yer almasını 
desteklemek amacıyla belediye bütçelerinin oluşturulduğu belirtilmiştir.

Siyasette yer alan kadınların eşlerinin, eşlerinin siyasetçi olarak tanınmasını iste-
medikleri; dahası, bu kadınların siyasette yer alabilmesi için kampanyalar yürütecek 
ekonomik gücü olmadığı vurgulanmıştır. İsrail’de, kadınların duygusal varlıklar olduk-
ları hakkındaki önyargıların kırılmaya başladığı, “erkekler kulübü zihniyeti”nin ortadan 
kalktığı, genç kadınların çok yaratıcı oldukları ve enerjilerinin yüksek olduğu; siyasi 
alandaki engellerin, STK’lar tarafından aşılabileceği belirtilmiştir.

Bu etkinlikteki en unutulmaz an, konuşmacılardan biri olan erkek BM temsilcisine so-
rulan bir soru olmuştur: “Bir gün, bir kadının da BM Genel Sekreteri olduğunu görecek 
miyiz?”. Bu soruya yanıt, katılımcılar tarafından yapılan tüm baskılardan sonra nihayet 
EVET olmuştur.

KA.DER’in notu;
KA.DER’in amaç ve hedefleri ile birlikte değerlendirildiğinde, kadınların siyasette daha 
fazla yer alması için belediyelere verilen özel bütçenin Türkiye’de de uygulanmasının 
sağlanması için savunuculuk yapılabilir.

c) “Karar Verme Sürecinde Kadınlar: Kadın Başkan ve Başbakanlar” başlıklı yan 
etkinlikte; Dünyada liderlik pozisyonları içinde kadınların payının % 10 olduğu belir-
tilmiştir. 1945 ile 2015 yılları arasında 64 ülkeden 94 kadının ilgili görevleri elde etmiş 
olduğu ve bu kadınların istisnai (erkeklerden beklenmeyen) özelliklere sahip oldukları 
belirtilmiştir. Konuya ilişkin irtibat kurulabilecek olan katılımcıların isimleri şunlardır;

Torild Skard: Yarım yüzyıl boyunca 53 ülkede 73 kadın başkan ve başbakan üzerinde 
araştırmalar yapmış olan kıdemli araştırmacı ve ‘İktidardaki Kadınlar’ın yazarı. 

Antonia Kirkland: Equality Now Örgütü Adli Danışmanı. Uluslararası hukuk, politika ve 
uygulamaların kadınların ihtiyaçlarını görüp cevap vermesi konusunda ve BM Genel 
Sekreteri’nin kadınlardan seçilmesi konusunda çalışmalar sürdürmektedir.

Laura Liswood: Council of Women World Leaders Ağının Genel Sekreteri

Brenda Carter: Amerika Reflective Democracy Campaign Örgütü Direktörü.

Asha Gambhir: All India Women’s Conference Örgütü Genel Sekreteri.
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KA.DER’in notu;
Bu etkinlikteki konuşmacılar iletişim ağı oluşturma ve lobicilik potansiyelleri açısın-
dan KA.DER için çok önemlidir. Zira bu etkinliğin konusu ve konuşmacıların çalışma 
alanları, KA.DER’in amaç ve hedefleri ile yakından ilgilidir.

d) “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Eşit Ücret Konusunda Küresel Eylem Çağrısı” 
başlıklı üst düzey etkinlik sırasında, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve BM Kadın 
Birimi İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağ-
lanması ve kadınların güçlendirilmesini teşvik etmek konusunda daha fazla çalışma 
yapmaları için tüm dünya liderlerine çağrıda bulunmuşlardır.

Kendini feminist bir erkek olarak 
tanımlayan Kanada Başbakanı 
Trudeau, toplumsal cinsiyet eşitli-
ğinin sağlandığı bir kabine kurmayı 
başarabilmek için, ekibinin, bilinçli 
olarak kadınları aday olmaya teş-
vik ettiğini ifade etmiştir. Ayrıca, 
kadınların liderlik mevkilerinde 
muhafaza edilmesi ve iş yerlerin-
de iş-özel yaşam dengesinin sağ-
lanması konusunda devam eden 
girişimlerin altını çizmiştir. Samimi 
ve içten konuşması sırasında, 
Kanada’da kadınlara, özellikle de 
yerel halktan kadınlara yönelik 
şiddetle mücadele etmek ve ücret 
eşitsizliğini azaltmak için yapılması 
gereken daha çok şey olduğunu 
ifade etmiştir.

BM Kadın Birimi İcra Direktörü, ayrımcılığı önlemek için ulusal mevzuatın; 2030’a ka-
dar yeni Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmanın ve ‘mevcut durumda önemli 
ölçüde değişikler’ yapabilmenin önemini vurgulamıştır.

“BM Kadın Birimi olarak, yalnızca kadınlar için değil herkes için özellikle de en üst 
kademede ve herkesten önde oldukları için yetki ve iktidar sahibi olan kişilere, top-
lumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için mücadele etmeleri için ısrar ediyoruz” di-
yen Mlambo-Ngcuka; “Başbakan (Trudeau), 50-50 cinsiyet eşitliğinde kabine atama 
yetkisine sahipti. Liderler, sahip oldukları yetkiyi bu yönde kullanmalıdır” demiştir.

Kadın erkek eşitliği konusunda daha fazla çalışmanın önemini vurgulayan Başbakan 
Trudeau: “Her seferinde feminist olduğumu söylediğimde Twitterda olay oluyor ve 
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medya patlama yapıyor? Bu bu kadar tepki yaratan bir şey olmamalı” demiştir.

Sayın Mlambo-Ngcuka, Kana-
da Başbakanı’na sağladığı 
feminist destek için teşek-
kür etmiş ve onu toplumsal 
cinsiyet eşitliğini sağlamak 
için olan mücadeleye daha 
fazla erkeğin katılımını he-
defleyen BM Kadın Birimi’nin 
HeForShe kampanyasının 
en yeni şampiyonu olarak 
ilan etmiştir. “Bu mücadele 
çok önemli; çeşitlendirilmesi 
gerekiyor; erkekler ve erkek 
çocuklarıyla işbirliği kurma 
ve birlikte çalışma, BM Kadın 
Birimi için önemli bir strate-
jidir” demiştir.

KA.DER’in notu;
Kadınların siyasete katılımını ele alırken kadın bakış açısına değil, feminist görüşe 
ihtiyaç duyulduğu bir kez daha gözlemlenmiştir. Kadınları destekleyen kadınlar si-
yasette olmazsa olmaz bir unsurdur. Siyasette yer alan her kadın, yeni gelecek ka-
dınlara bir yol açmalıdır. Dayanışma kilit noktadır. Kadınlar, kimsenin onlara bir şey 
sunmayacağını bilerek pozisyonları kendileri elde etmek zorundadır.

Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla, KSK60 oturumuna katılan STK’lar arasında KA.DER 
gibi bir STK yoktur. KA.DER, “Her siyasi partiden kadınlarla çalışmak ve bütün siyasi 
partilere eşit mesafede kalmak” ilkesi ile benzersizdir. Örnek bir kadın projesi olarak 
KA.DER, benzer alanda çalışan kadın örgütleriyle uluslararası ağını genişletebilmesi 
halinde, bu ilkelerini küresel bazda tanıtıp, bu ilkelerin benimsenmesini önererek, ka-
dınların siyasi mücadelesine küresel bazda katkı sunabilir.

Ayrıca oturum çerçevesinde PES (Avrupa Sosyalistler Partisi)’in yeni kampanyası, “TÜM 
KADINLAR İÇİN TÜM HAKLAR” hakkında daha fazla bilgi edinme şansımız olmuştur. 

KA.DER, PES ile işbirliği yapabilir ve bu kampanyayı Türkiye’de duyurabilir. Avrupa 
Sosyalistler Partisi (PES)’nin Kadın Başkanı Zita Gurmai, KA.DER’i “Tüm Kadınlar İçin 
Tüm Haklar” başlıklı bu yeni kampanyalarına partner olmaya davet etmiştir. Ayrıca 
toplumsal cinsiyet eşitliği sorunlarını tartışmak için özellikle Güney Doğu Avrupa’dan 
gelen kadın ve erkek liderleri bir araya getiren bir okul olan ‘Korcula Okulu’ hakkında 
da bilgi vermiştir. Bu okul, KA.DER’in siyaset Okuluna bir çok açıdan benzemektedir ve 
PES ile ortak çalışma yapmak için ortak nokta teşkil edebilir.
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II-KADINLARIN VE KIZ ÇOCUKLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ 
(KSK 60. OTURUM ANA TEMASI)

a) “Kadınlar ve Kapsayıcı Küresel Ekonomik Büyüme: Türkiye’nin W20 Deneyimi” 
başlıklı yan etkinlik, Birleşmiş Milletler Türkiye Daimi Temsilciliği tarafından düzenlen-
miştir. Etkinliğin moderatörlüğünü BM Kadın Birimi İcra Direktör Yardımcısı Lakshmi 
Puri, açılış konuşmasını Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ve Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Türkiye G20 Şerpası Ayşe Sinirlioğlu yapmıştır. 
Etkinlikte W20 2015 Başkanı 
Dr. Gülden Türktan, Tüm Çin 
Kadın Federasyonu (All-China 
Women’s Federation) Genel 
Müdür Yardımcısı ve W20 2016 
Başkanı Zhao Hongju, Türkiye 
Kadın Girişimciler Derneği 
(KAGİDER) Başkanı Sanem 
Oktar, Kadın ve Demokrasi 
Derneği (KADEM) Başkanı 
Doç. Dr. E. Sare Aydın, Türk 
İş Kadınları Derneği (TİKAD) 
Başkanı Dr. S. Ayse Kadayıfçı-
Orellana konuşmacı olarak yer 
almışlardır. Ankara Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Arif 
Şayık video gösterimi gerçek-
leştirmiştir. 

Kadın 20 (W20); toplumsal cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı bir yaklaşımla, ekonomik bü-
yümenin teşvik edilmesine odaklanan, G20’nin bağımsız resmi bir Açılım Grubu olarak, 
Türkiye G20 Başkanlığı altında kurulmuştur. W20 açılım grubunun misyonu, toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması da dâhil olmak üzere, kadınların ekonomik olarak güç-
lendirilmesi üzerinden, küresel ekonomik büyümenin teşvik edilmesi olarak tanımlan-
maktadır. W20, kadınların ekonomik ve sosyal hayata tam katılımı ile ilgili G20 taahhüt-
lerinin, uygulanmasını destekleyen ve izleyen bir platform olarak değerlendirilmekte-
dir. 2025 yılına kadar erkekler ve kadınların işgücüne katılım oranı arasındaki farkı %25 
azaltma hedefi doğrultusunda, W20, özellikle G20 ülkeleri için küresel bir yol haritası ve 
bir eylem planı geliştirme sorumluluğunu üstlenmiştir. Etkinlikte W20 açılım grubunun 
oluşturulma süreci anlatılmış, W20’nin faaliyetleri hakkında deneyimler paylaşılmış ve 
gelecek dönemler için öneriler sunulmuştur.

b) “İstediğimiz Dünya: 2030 Kalkınma Gündemi” başlıklı yan etkinlikte, sürdürülebilir 
kalkınmayı sağlamak için kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusu ele alın-
mıştır. Bu oturumda, kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddetin (KKYŞ) düşük, orta 
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ve yüksek gelirli ülkelerde acil kalkınma problemi olduğu belirtilmiştir. Herhangi bir 
KKYŞ, varlığı ile, sürdürülebilir kalkınmayı zayıflatır.

Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler’e Üye Devletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 
ile 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini kabul etmiştir. Bu hedefler şunlardır;

1. Yoksulluğu, dünyanın her neresinde olursa olsun sona erdirmek.
2. Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkânlarını geliştirmek ve sür-
dürülebilir tarımı desteklemek.
3. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak, 
bebek ölümlerini azaltmak.
4. Kız ve erkek çocuklara eşit ve kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu 
eğitim imkânı tanımak.
5. Cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadına yönelik şiddete son vermek ve kadın ve kız ço-
cuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek.
6. Hijyenik ve sağlıklı suya ulaşımı sağlamak.
7. Güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak.
8. Ekonomik kalkınmayı sağlamak, bunun üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır 
bir şekilde yapılmasını güvence altına almak.
9. Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni bu-
luşları teşvik etmek.
10. Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak.
11. Kentlerde halka kaliteli, ucuz toplu ulaşım ve konut sağlamak.
12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak, gıda israfına son vermek.
13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak.
14. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve 
sürdürülebilir şekilde kullanmak.
15. Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağla-
mak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, 
toprakların verimlilik kaybını durdurmak.
16. Sürdürülebilir kalkınma için, barışçı ve herkesi kucaklayan çözümler için toplumla-
rı teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap vere-
bilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek.
17. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek 
ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak.

Oturum, temel olarak, toplumsal ya da ekonomik sınırları olmayan bir salgın olan 
küresel KKYŞ salgınını ele almadan bu kalkınma hedeflerinin tam olarak asla ger-
çekleştirilemeyeceği gerçeği üzerinde ilerlemiştir. KKYŞ’nin ortadan kaldırılmasını ve 
tüm sosyal, ekonomik ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını sağlamak 
için küresel, yerel ve kesişen çözümlere ihtiyaç vardır. Oturumda, ayrıca ülkeler dü-
zeyinde KKYŞ’nin sona erdirilmesi ile alakalı ilerlemeler, potansiyel etkin müdahaleler 
ve çeşitli zorluklar vurgulanmıştır.
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c) “İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT/OIC) Bölgesi’nde Kadının Güçlendirilmesinin 
Geliştirilmesi” başlıklı etkinlikte, BM Kadın Birimi İcra Direktör Yardımcısı Lakshmi 
Puri, kadınların güçlendirilmesinin toplumsal etkileri üzerine, önermeler de içeren, 
aşağıdaki konuşmayı yapmıştır;

“Dört kıtadan Müslüman dünyasından üyeliğe dayanan İslam İşbirliği Teşkilatı, istikrar ve 
kadınların güçlendirilmesini teşvik etmek konusunda herkesi bir arada toplamada özel bir 
role sahiptir. Geçtiğimiz günlerde, İİT, kadınların karar alma mekanizmalarında oynadığı 
önemli rolün ve teşkilata üye ülkeler arasında görülmesi umulan bir trendin yansıması 
olarak, dört kadını lider pozisyonlarda görevlendirerek tarihi bir adım atmıştır.

Lider kadınlar, güçlü kadınlar ve baştaki kadınlar bir fark yaratmaktadırlar.Örneğin, kadınların 
katılımının, bir barış antlaşmasının en az iki yıl sürme olasılığını yüzde 20 oranında ve bir 
barış anlaşmasının 15 yıl sürme ihtimalini ise yüzde 35 oranında artırdığı bilinmektedir.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve partnerlerden edinilen tecrübeler, kadınların ekonomik 
büyümenin en önemli etkenlerinden biri olduğunu ve kadınların ekonomik yaşama aktif 
olarak katılmasının barış inşası ve barışın yeniden tahsis edilmesi girişimlerini daha sürdü-
rülebilir kıldığını göstermektedir.

Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik büyük ölçekli yatırımların çatışma 
sonrası durumlarda da dâhil olmak üzere derhal ve uzun vadeli sosyal hisse payı ürettiği-
ne ilişkin çok sayıda kanıt bulunmaktadır. Erkeklerle karşılaştırıldığında, kadınlar gelirle-
rinin çoğunu ailesi ve içinde bulunduğu topluluğun refahı için harcamak eğilimindedir. 
Ekonomik olarak kadınların güçlendirilmesi ile, bir kadının ve ailesinin yaşam koşulları 
iyileşir; dışsal yardıma olan bağımlılığı azalır ve en nihayetinde yerel ve ulusal ekonominin 
büyümesine katkıda bulunur.

İİT, bir öncü olmaya devam etmeli ve stratejik bir hamle olarak ve de ister Irak ve Suriye’de 
IŞİD, Nijerya’da Boko Haram ya da Filipinler’de IŞİD destekçileri olarak radikal köktenciler 
tarafından çatışmaları körüklemekte kullanılan İslami inanç ve değerlerin yanlış yorumlan-
masına karşı bir karşı hareket yaratma aracı olarak, kadınları destekleyen politikaları teşvik 
etmeli ve uygulamalıdır.

1325 ve 2242 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararları ve bunların uygulanması ile, İİT’ye Üye 
Devletler, sadece çatışmaları önlemek, sağlam, etkili, kararlı ve sürdürülebilir barışı inşa 
etmek için barış elçileri olarak kadınların gücünden faydalanma taahhüdünde bulunmak 
değil; aynı zamanda kadınları, özellikle de Irak ve Suriye’de tanık olunan şiddet yanlısı 
radikal gruplar ve terörizmin neden olduğu yerinden edilmeler, kayıplar, hedef alınma ve 
köleleştirme gibi çatışmanın yarattığı dehşetten korumak için, kadınların adil ve doğru bir 
şekilde yaşamaları ve gelişmelerini sağlamak adına, hukukun üstünlüğünün onlar için ge-
çerli olduğu, çatışmanın olmadığı barışçıl topluma erişmek adına adımlar atmak taahhü-
dünde de bulunmak zorundadırlar.
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Ancak şu anda en çok dikkati çeken, dünyadaki 4 adet üçüncü seviye insani acil durumdan 
üçünün (Yemen, Irak ve Suriye) içinde yaşandığı bir bölge hakkında konuşmam konusun-
da bana müsaade edin. Bu bölge Arap bölgesi, yani, İslam dünyasıyla en sık ilişkide olan 
bölge ve belki de desteğimize en çok ihtiyaç duyan bölgedir.

Kalkınma açısından Arap bölgesi, yüzde 59 ile toplamda, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 
Endeksi Sıralamasında en düşük pozisyondadır. Bölge aynı zamanda siyasi anlamda bu 
endeksteki skoru (yüzde 7) ve ekonomik anlamda bu endeksteki skoru (yüzde 39) ile en 
düşük sırada yer almaktadır. Genel olarak, Arap bölgesi mevcut olan her hangi bir cinsiyet 
eşitliği göstergesinin hemen hemen hepsinde diğer ülkelerin gerisinde kalmaktadır.

Ayrıca, bölgedeki birçok ülkede, Libya, Suriye, Irak ya da Filistin’de de, kadınlar ve kız ço-
cukları, güvenlik halinin bozulmasına ilişkin zorlayıcı ek sorunlarla karşı karşıya kalmak-
tadır. Suriye ve Irak krizleri, yarısından fazlasının (yüzde 51) kadın olduğu geniş bir kitleyi 
yerinden etmiştir. BM Kadın Biriminin yaptığı araştırmalar, bu kişilerin cinsel şiddete ve 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalmak gibi durumlar da dâhil olmak üzere sa-
vunmasızlık hallerinin arttığını göstermektedir.

Yalnızca Irak ve Suriye’de değil, tüm dünya çapında şiddet yanlısı radikal grup üyelerinin 
saldırılarında, kadınlar ve kız çocukları ilk hedef olmakta ve bu nedenle kadın ve kız ço-
cuklarının hakları dini liderler ve gençler ile beraber bu şaşırtıcı şekilde büyümekte olan 
soruna yönelik kurulan stratejinin merkezinde olmalıdır.

Sonuç olarak, kadınlar hak ettikleri değer verildiği takdirde toplumları dönüştürme yönün-
deki muazzam potansiyellerini kanıtlamışlardır. Onların barışa, güvenliğe ve kalkınmaya 
katılımı, daha etkin ve sürdürülebilir sonuçlar elde edilmesini ve elde edilen faydanın top-
lumları arasında eşit şekilde dağılmasını sağlamaktadır.

Hiç kimseyi arkada bırakmamak konusuna gelince; toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların 
güçlendirilmesi konularını; - yoksul kadınlar, kırsal alanlarda ve kentsel gecekondu bölgele-
rindeki kadınlar, geleneklere bağlı ve kadınların eğitim, çalışma, mülkiyet, siyasi hayata katı-
lım ve toplum liderliği gibi haklardan eşit yararlanmasının önünü kesmeyi haklı kılmak için 
din ve gelenekleri yanlış yorumlayan topluluklarda yaşayan kadınlar gibi- kadınların kendile-
rini içinde buldukları dezavantajların tüm kesişimsellikleri çerçevesinde ele almamız gerekir”.

d) İsveç ve İzlanda’nın düzenlediği “Genç Kızların Güçlendirilmesi” başlıklı yan etkin-
likte, aynı zamanda konuşmacılardan biri olan İsveç Başbakanı, hükümetinin ‘feminist’ 
bir hükümet olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlamıştır.

Eşit ücret ve eğitim hakkından bahsedilerek, bu hakların bir kadın için hediye ol-
madığını; herkesi ilgilendiren bir problem olduğu ifade edilmiştir. Reşit olmayan kız 
çocuklarının erken evlendirilmesi, cinsel sağlık ve cinsel hakların korunması, kürtaj 
hakkına değinilmiştir. İzlanda Bakanı, eğer bu hızda ilerlenirse bu konudaki gelişme-



62

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU REHBERİ VE 60. OTURUMA İLİŞKİN NOTLAR

leri tamamlamanın 170 yıl alacağını belirtmiştir. Teknoloji yoluyla grup terapisi uygu-
lanması önerisi getirilmiştir.

KA.DER’in notu;
Sözü edilen konular Türkiye’de de çözülmesi gereken güncel sorunlar olduğun-
dan, Kuzey Avrupa ülkelerinin konuya yaklaşımı ve geliştirdiği çözümler önemlidir. 
“Teknoloji yoluyla kadınlara yönelik grup terapisi uygulanması” Türkiye’de de gerçek-
leştirilebilir.

e) “Bulgaristan’dan Kadınların İnsan Hakları Eğitim Enstitüsü (Women’s Human 
Rights Training Institute): Genç Avukatlar için Kapasite Geliştirme ve Stratejik 
Davalamalar İçin Bir Model” başlıklı yan etkinlikte, genç feminist avukatlara, arabu-
luculuk ve davalama konusunda özellikle CEDAW ve AİHM ile uluslararası anlaşmaların 
nasıl kullanılacağı anlatılmış ve feminist perspektifle uluslararası hukuk sistemi ve 
ulusal hukuk sistemi arasında bir bağlantı kurmak, işbirliklerini kolaylaştırmak, yeni 
işbirliği yolları geliştirmek gibi yöntemler öğretilmiştir. Ülkelerdeki durumları göste-
ren iki önemli web sayfası paylaşılmıştır;

www.theadvocatesforhumanrights.org
www.stopvaw.org

KA.DER’in notu;
Ülkelerin mevcut durumu hakkında bu web sitelerinden bilgi toplamak suretiyle, 
Türkiye ölçeğinde ve uluslararası ölçekte değerlendirmeler yapılabilir.

f) BM, bu yıl “GENÇLİK” konusunda çalışacağını açıklamıştır. KSK60 bağlamında ger-
çekleşen Gençlik Forumunun amacı, SKH 5 dâhil olmak üzere, gündem 2030’un uy-
gulanmasında ergen kızlar, genç kadınlar ve genç erkeklerin anlamlı katılımını teşvik 
etmek, yapılan faaliyetleri güçlendirmektir.

-Gündem 2030’un uygulanmasında ergen kızlar/genç kadınlar ve ergen erkekler/
genç erkeklerin katılımını çoğaltmak ve güçlendirmek.
-Gündem 2030’un uygulanması için genç kadınlar ve genç erkekler ile gençlerin lider-
lik ettiği organizasyonlar arasındaki ortaklıkları ve ağları geliştirmek.
-Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında medyanın yanısıra sosyal medyanın da 
yaratıcı olarak kullanımında gençlerin katılımını güçlendirmek.
- SKH’lerin uygulanması için gençlerin öncelikleri üzerinde ve KSK60’dan sonra takip 
için yol haritası üzerinde uzlaşmak.

Birincil hedef kitle:
-Genç nüfus (18-30 yaş arası)
-Lise ve Üniversite Öğrencileri
-Genç Çalışanlar
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-Etkili liderler
-Gençlik elçisi ünlüler
-BM Birimleri

III- KADINA VE LGBTIQ+ BİREYLERE YÖNELİK ŞİDDET

a) İşyerinde Şiddet etkinliği, Türkiye’de de bu şiddet türü var olduğu için bizler için de 
çok ilginç geçmiştir. Zira, aile içi şiddet tartışılırken veya bu konuda çalışırken, işye-
rinde şiddet konusu Türkiye’de pek konuşulmamaktadır. İş yerindeki şiddetin birçok 
yönü vardır. Aile içi şiddet mağduru kişi, işyerinde babası-kocası-kardeşi veya eşi 
tarafından istismara uğramaya devam edebilir. Bu kişinin iş yerindeki ilişkileri ciddi 
hasar görebilir, patronu tarafından işten atılabilir.

KA.DER’in notu;
Hizmetçiler, dadılar ve aşçılar gibi ev içi işçiler, yanında çalıştıkları aileler tarafından 
şiddete maruz kalabilmektedir. Türkiye’de, Filipinler, Nijerya, Ukrayna vb. ülkelerden 
gelen birçok işçi vardır. Yanlarında çalıştıkları aileler tarafından, kendilerine köle gibi 
davranılıp, pasaportlarına el konulabilmektedir. Her iki grubun da koruyucu önlem-
lere ihtiyacı vardır. Türkiye’deki kadın örgütleri bu konuya dikkat çekecek çalışmalar 
yapabilir ve işyerinde şiddeti önleme ve mağdurların korunması için yasal önlemler 
konusunda savunuculuk yapabilir.

b) “Trans Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasının, Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğini ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Sağlamada Kilit Rolü Var mıdır?” başlıklı et-
kinlikte, yasaların “toplumsal cinsiyet” kavramından ne anladığı, Güney Afrika’da trans 
kadınların “erkek” olarak görülmesi tartışılmıştır. 

Güney Afrika’daki transların, kimliklerindeki bilgileri değiştiremedikleri için, sosyal 
haklarından yararlanma konusunda bir çok sorun yaşadıklarına değinilmiş ve örnek 
olarak trans kadınların kadın giysileri ile hastaneye gittiğinde, erkek kıyafetleri içinde 
taburcu edilip evlerine geri gönderildiği anlatılmıştır.

KA.DER’in notu;
Güney Afrika’daki durum Türkiye’dekine çok benzemektedir. Benzer deneyim yaşayan 
ülkelerdeki örgütlerle bağlantı kurup beraber uluslararası mücadele yolları aramak 
ve uygulamaların küresel düzeyde etkili olabilecek Birleşmiş Milletler gibi devletler 
üstü mekanizmalar aracılığıyla düzeltilmesi için ortak şekilde hareket etmek, çözüm 
yolları bulunmasına katkı sağlayabilir.

c) “İskandinav Uzmanlar Paneli: İnternette Cinsiyetçilik ve Nefret Söylemi ile 
Mücadele” başlıklı yan etkinlikte, her bir ülkeden dört uzman panelde yer almıştır. 
Oturumda internet ve değişen teknoloji ile, kadına yönelik baskı ve şiddet modellerin-
de meydana gelen değişiklikler tartışılmıştır. Hem küresel olarak hem de İskandinav 
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Bölgesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm dirençle karşılaşmaktadır. Bu di-
renç özellikle internet üzerinden körüklenmekte; genellikle anonim nefret ifadeleri 
üzerinden kendini göstermektedir. Bu ifadeler, genellikle toplumsal cinsiyet temelli-
dir ve çoğunlukla kadınları hedef almaktadır.

Toplumsal cinsiyet temelli nefret söylemi, toplumsal tartışmalarda kadınların varlığı 
için bir tepki ve tehdit teşkil etmektedir. Bu nedenle internetteki cinsiyetçilik bir de-
mokrasi meselesidir. İskandinav ülkelerinin bakanları toplumsal cinsiyet eşitliği için, 
internetteki büyüyen cinsiyetçilik ve nefret söylemi dalgası ile daha kararlı bir şekilde 
mücadele edilmesine karar vermişlerdir. Bu nedenle, İskandinav hükümetler, Kadının 
Statüsü Komisyonu’nda bu durumla mücadele edebilmenin -hukuki ve siyasi araçlar 
da dahil olmak üzere- en etkili yollarını tartışacak uzmanları görevlendirmişlerdir.

Moderatör Johanna Corbenin, eşcinsel evlilik yaşayan gazeteci bir kadın olması üze-
rinden yüzlerce nefret mektubuna maruz kalmıştır, çünkü kadın ve gazetecidir ve 
eşcinsel evlilik yapmıştır. Ona göre, basitçe, nefret söylemine hayır demeyi yürekten 
istemeli ve nasıl hayır diyeceğimizi anlamalıyız. Bunun yalnızca bir davranış meselesi 
olmadığını, aslında ciddi bir sorun olduğunu, internette kadınların % 75’inin ciddi ta-
cize maruz kaldığını, bunun da, tartışmalara kadınların katkıda bulunmasının önünde 
bir engel teşkil ettiğini ifade etmiştir. Bundan nasıl kurtulacağımızı sorduğunda ise, 
buna basit bir cevap verilemeyeceğini söylemiştir. Sorunun küresel çapta olduğu söy-
leyerek, katılımcılara, bu çözümlerden hangilerinin ülkelerinde işe yarayabileceğini 
sormuştur...

Bunun üzerine bir intikam pornosu kurbanı olarak konuşan Emma, bunu, başlangıçta 
onunla, bugün dahi hala kim olduğunu bilmediği ve görüntülerini paylaşan kişi ara-
sında olan kişisel bir mesele olarak gördüğünü ifade etmiştir. Fakat zamanla bunun 
toplumdaki yapısal bir sorun olduğunu fark etmeye başlamış ve “soğutma etkisi” diye 
adlandırdığı şeyi görmeye başlamıştır. Bu durum, kadınların, başkalarının saldırıya 
uğradığını gördüklerinde, onlardan soğuyup uzak durmaları gerektiğini düşündükleri 
zaman, olayın dışında kalma eğilimi göstermesine ya da bu olaydan onların da etki-
lenmesine yol açmaktadır. Bu da, onların bu durumu, kendilerinin özel hayatın gizliliği 
hakkına veya haklara sahip olmadıkları konusunda bir uyarı olarak kabul ettiği anla-
mına gelmektedir. Her şeyden önce, internet ortamında gerçek hayatta olandan farklı 
şekilde konuşmaya eğilimliyiz, ancak Emma, bu durum kadınlara birçok düzeyde zarar 
verdiği için bu durumu olmamış gibi kabul etmiştir. Konuşmasını; “İnternette hakları-
mız yoksa, hiç bir hakkımız yoktur” şeklinde bitirmiştir.

Bir diğer konuşan kişi ise, aslen orta doğulu bir mülteci ve Finlandiya’dan bir siyasetçi 
olan Naseema olmuştur. 20’li yaşlarındayken “yılın mülteci kadını” olarak adlandırılan 
bir ödül almış ve ün kazanmıştır. Bunun üzerine, topluma iyi entegre olmuş göçmen 
bir Müslüman kadın olarak kendinden bahsetmesi için ulusal bir televizyon programına 
davet edilmiştir. Başlangıçta her şey çok olumlu iken, seçimlerde aday olmuş ve bir yıl 
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önce ise milletvekili seçilmiştir. Ancak çok hızlı bir şekilde kendisi hakkında kamuoyu 
değişmeye başlamış ve hakkında “Bu kadın nasıl bizim adımıza kararlar alabilir - bizden 
biri değil” gibi ifadeler dile getirilmeye başlanmıştır. Naseema, “Bir kadın olarak buna 
nasıl katlanacağınızı, özellikle de çocuklarınızı etkilemeye başladığında bu nefret söy-
lemlerine karşı nasıl duracağınızı düşünmek zorundasınız” diye ifade etmiştir.

Salonda daha sonra utanç mekanizması, cinsel içerikli mesajlaşma ve intikam porno-
su hakkında konuşulmuştur. Burada konuşmacı olan kadın, her gün çeşitli kelimeler 
kullanan, oyunlar ve kitaplar yazmış ve kelimelerin bütün bir ulusu nasıl harekete 
geçirebileceğine tanık olma şansını yakalamış bir yazardır. Son iki yılda cinsel içe-
rikli mesajlaşma ve rıza dışı pornografi konusunda çok sayıda çalışma yapmıştır ve 
bu ikisi arasında güçlü bir bağ olduğuna inanmaktadır. “Cinsel içerikli mesajlaşma, 
cinsel içerikli grafik mesajları ve çıplak fotoğrafların rıza ile iki kişi arasında paylaşıl-
masıyla yapılmaktadır. Fakat, fotoğraf orijinal alıcının dışında başka bir kişinin eline 
geçtiğinde, artık rıza dışı pornografi haline gelmektedir. Bu durum, mağdurun rezil 
ve ayıplıymış gibi algılanmasına yol açmaktadır, çünkü kendi fotoğrafını ilk etapta 
kendi eliyle göndermiştir. İstatistik olarak bu durumun mağduru olan kişilerin % 90’ı 
kadındır % 78’i 18 yaş altındadır; kız çocuklarını yaşamlarının savunmasız bir aşama-
sında etkilemektedir. İzlanda’da yaşayan 12-15 yaşındaki çocukların % 75’i bunu yapan 
birisini tanımakta ve % 15’i bunun rıza dışı pornoya nasıl dönüşeceğini bilmektedir. Bu 
durumda etiketlenirsiniz ve adınız porno sitelerinde yer alır. Bu, sadece utanç kaynağı 
olması yüzünden değil, çocukların iş veya eğitim geleceğini de etkilemesinden dolayı 
dehşetengiz bir durumdur. Ayrıca, rıza dışı porno, rıza dışı seksi normalleştirir ve kısır 
döngü yaratmaktadır” demiştir. 

Norveç’te siber nefretin bir sorun teşkil ettiği gözlenmiştir. Söylemlerin düzenlenmesi 
sorunuyla da ilgilenen bir avukat, bir taraftan ifade özgürlüğünü diğer taraftan da 
nefret söylemini dengelenmenin zor olduğunu anlatmıştır. “İfade özgürlüğünü koru-
manın başlıca nedeni, hata yapabilir olduğumuzu ve fikirlerin açığa çıkması gerekti-
ğini kabul etmekle ilgilidir ve nefret söylemine karşı korunmak için iyi bir nedendir, 
çünkü bunun tüm grupları susturmada etkisi vardır”. Soğutma etkisi hakkında konuş-
manın ilgi çekici olduğu ve bu tür bir şeyin kadınları susturması ile, toplumun kadınla-
rın seslerini duyma fırsatını kaçırmış olduğu ifade edilmiştir. Bu, yasaların üstesinden 
gelmek için yetersiz kaldığı veya kanunlarca kontrol altına alınamadığı durumlarda 
bir sorun teşkil etmektedir. Buna karşılık Norveç hükümeti şimdilerde nefret söylemi-
ne karşı bir kampanya yürütmektedir, geniş açılı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Oturum 
başkanı, faillerin, genellikle toplumdaki statülerinden endişe duyan eğitimli erkekler 
olduğundan bahsetmiştir. “Her şey porno hakkındadır, 18-19 yaşındaki çocukların % 
22’si her gün porno izlemekte ve pornoda kullanılan unsurlar kötü amaçlı web sitele-
rinde de kullanılmaktadır. Arada açık bir dilbilimsel bağ vardır. Bu bağ, aynı zamanda 
kadınların giydikleri şeyleri ve herkesin yakınlıktan ve toplumsal cinsiyetten ne anla-
dığını etkilemektedir. Belki de bu kişilerin neden nefret dolu olduklarının cevabı, nasıl 
bir eğitim aldıklarında gizlidir.”
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Eğlence ya da sosyal statü elde etmek için başkalarına internet üzerinde saldıran 
kişileri adlandırmak için kullanılan trol kavramı da bu oturumda irdelenmiştir, çünkü 
internetteki görüşler yalnızca gerçekte toplumda var olanı yansıtmaktadır. İlginçtir 
ki, anonim kalmak mümkün olduğundan, bir anda internette çok sayıda cinsiyetçi 
türemiş gibi gözükmektedir, belki de bu, toplumdaki cinsiyetçilik seviyesinin gerçek iç 
yüzünü bize göstermektedir. Meseleyi insanların içinde çözmedikçe internette nefret 
söylemini yok edebilir miyiz? Bu tür bir şey, sınıf ve imtiyaz kavramlarının derinliklerine 
gömülü olan, haklarından mağdur edilmiş kişilerin iktidar sahibi kadınlara saldırdığı 
bir toplumsal durumdur. Değişmiş olan tek şey, toplumda eşitsizlik hissettikleri nok-
tada öfkelerini saçabilecekleri bir gedik teşkil eden, bu kadınlarla doğrudan temas 
kurabilecekleri bir alana sahip olmalarıdır. İnternet görünmez olanın görünür olması-
nı sağlar ve eşitsizlik ve nefret söylemine müsaade eder, bu nedenle eğitim seviyesi 
yüksek kişiler hedef haline gelir. Bazen troller anonim olmak yerine kendi adlarını 
açıkça kullandıklarında ise, takipçileri tarafından takdir de görebilirler. Siyasetçilerin 
nefreti insanlara aşılaması ile de bu durum iyice zorlaşır. Siyasetçilerin Facebook’ta 
rahatça nefret yayması kabul edilebilir bir durum iken, başkaları için değildir, belki 
de en endişe verici kısım budur. Bu trolleri devreden çıkarmanın bir yolu bizim için 
utancı etkisiz hale getirmektir. Çıplaklığa karşı yeni bir tutum benimseyip kıyafetleri-
mizin altında hepimizin çıplak olduğumuzu kabul etseydik, nefret yayan kişileri anında 
etkisiz kılabilirdik. Ve işveren gibi güç sahibi bir kimse isek, bir işe alım görüşmesi 
yaparken, bir adayı Google’da aratıp adayın çıplak resimlerini bulursak, bu adayı dış-
lamamalıyız. Bunu yapabilmek ve bu fotoğrafları aslında bu adayın güçlü karakterinin 
bir işaretiymiş gibi algılayabilmek damgalamayı yok edecektir. Yasal bir yaklaşımla 
yapılabilecek şeyler vardır, henüz düşünce polisleri mevcut değildir, ancak medya 
hukukunun güncellenmesi ve internet dünyasına uygulanması gerektiğinde bununla 
baş edilebilmektedir. Sosyal medyada açıkça yargı sorunu mevcuttur ve nefret söy-
lemine karşı eski düzenlemeler sadece ırkçı nefrete değinmektedir; kadınlar nefret 
söylemlerinde fazlaca konu edildiği için toplumsal cinsiyetin de ilgili düzenlemelere 
eklenmesi önemlidir”.

KA.DER’in notu;
İnternette cinsiyetçilik ve nefret söylemi Türkiye’de sıklıkla karşılaşılan bir konudur 
ama kapsamlı bir şekilde tartışılmamaktadır. Türkiye’de giderek daha fazla ve daha 
güçlü şiddet ve ayrımcılık biçimlerine ev sahipliği yapan dijital platformların, daha ak-
tif bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. KA.DER’in Siyaset Okullarında verilen eğitim 
serisine, bu konuyla ilgili bir eğitim eklenebilir. 

İzlanda ve Norveç kadına yönelik şiddetle mücadelede iyi örneklerdir. Hükümet, ba-
kanlıklar, devlet kurumları ve STK’lar el ele bu şiddetle mücadele etmektedir. Her 
birimden polis memurları, otobüs şoförleri ve kamu görevlileri ile farkındalık artırıcı 
çalışmaları yapılmıştır. Kadınlara/çocuklara/yaşlılara/azınlıklara/engellilere/yalnız 
ebeveynlere vs. yönelik şiddet konusunda etkili broşürler yayınlanmış ve dağıtılmıştır. 
Benzer uygulamaların Türkiye’de de yapılmasına ihtiyaç vardır.
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KA.DER KSK 60. Oturum Notları

IV- GÜVENLİ ŞEHİRLER VE EKOLOJİ

Seul, uygulamaları ile güvenli şehirlere çok iyi bir örnek teşkil etmektedir. Sokakların 
aydınlatılması, kadınlar / kız çocukları / otobüs şoförleri / polis memurları/ kamu gö-
revlileri için eğitimler ve farkındalık artırıcı programlar geliştirilmesi, dar sokaklarda 
ışığı yansıtmak için binaların daha parlak renklere boyanması, gençlerin duvarlara 
cinsiyetçi mesajlar ve kötü sözler yazmasının engellenmesi vs. gibi; kadınlara ve kız 
çocuklarına yönelik işlenecek suçları önleme tedbirleriyle, kadınlar için güvenli bir şe-
hir inşa edilmiştir. Aynı uygulamaların Türkiye’de de gerçekleştirilmesi talep ve takip 
edilebilir. Bunun için hükümet ve yerel yönetimlerle iletişime geçilebilir.

Güneş enerjisi ile yemek pişirme de bizim için yeni bir konu olmuştur. Nepal’de, bü-
yük depremden sonra gönüllüler, Nepalli kadınlara (kolayca yapılabilen özel aparatla) 
yemeklerini güneş enerjisi ile pişirmeleri konusunda eğitim vermiştir. Çevre sorunları 
için güneş enerjisi ile yemek pişirme hayati bir konudur. Deprem bölgesi olan ve 
güneş enerjisinden yararlanma imkânının yüksek olduğu ülkemizde bu yöntemin öğ-
renilip yaygınlaştırılması için girişimde bulunulabilir. 

V-ERKEN EVLİLİKLER

Kanada ve Bangladeş tarafından, “Bangladeş’teki Erken Yaşta Evlilikleri Sona 
Erdirmeye Yönelik Çalışma ve Girişimler” başlıklı yan etkinlik düzenlenmiştir. Erken 
yaşta evliliklerinin Bangladeş’te bir sorun olduğu ve ailelerin sorumluluk almaktan 
kaçınma eğilimi gösterdiği vurgulanarak, medyanın erken evlilikler üzerinde negatif 
bir etkisi olduğu ve bunu önlemek için Türkiye’deki aynı konuya dair Uçan Süpürge’nin 
yaptığı kampanyaya benzer, bir “Çocuk gelinler değil, kız çocukları” kampanyası baş-
latıldığı belirtilmiştir. 

Kızlarını okula göndermek konusunda anneleri teşvik eden projelere başlandığı, yok-
sul kız çocuklarının güçsüz kimseler olduğu, bu kız çocuklarının evlendirilmelerinin 
eğitim hayatlarını ve hayatlarını nasıl yaşayacaklarını kendi kendilerine seçme hak-
larını sona erdirdiği vurgulanmıştır. Kanada’nın erken yaşta evlilikleri önlemek adına 
birçok ülke ile birlikte çalışma yürütmeyi planlamış olduğunun ve bu konuda çalışma-
lar yürüten STK’ları uzun zaman desteklediğinin altı çizilmiştir. 

Çocukların orta okula gönderildiğinden ve pozitif bir okul yaşantısı sürdürdüklerinden 
emin olmanın çok önemli olduğu ve dini ve de kültürel yapıların erken yaşta evliliklere 
etki etmemesi gerektiği aktarılmıştır. Çocuk gelinlerin çocuk haklarından yararla-
namamalarına ek olarak, yetişkinlerin üstlendiği sorumluluklar, daha fazla taciz ve 
hastalık gibi sorunlarla da karşı karşıya kaldıkları ifade edilmiştir.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU REHBERİ VE 60. OTURUMA İLİŞKİN NOTLAR

KA.DER’in notu;
Erken yaşta evlilikler Türkiye’de de ciddi bir sorundur. Kadının toplumdaki yerini güç-
lendirmek için reşit olmayan yaşta erken evliliklerin engellenmesi esastır. Bu nedenle 
sözü edilen eylem planı oldukça önemlidir. Türkiye’de bu konuda gerek Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı gerekse STK’lar tarafından yürütülen kampanyalarla ilgili olarak, 
diğer ülkelerde ve uluslararası alanda yürütülen kampanyalar ve bu kampanyaların 
destekçileri ile bağlantı kurulması, konuya ilişkin mücadeleye katkı sağlayabilir.

B-KSK 60. OTURUM GENEL KURUL MÜZAKERELERİ:
KSK 60. oturumunda yürütülen Genel Kurul müzakerelerinde, toplumsal cinsiyet 
eşitliği konusunda ilerleme yerine gerileme talep eden ülkelerin tutumu maalesef 
yine gözlenmiştir. Bununla birlikte, muhafazakâr direnç gösteren ülkeler tarafın-
dan geriletici talepler yöneltilmeye ve tartışmalar yürütülmeye çalışılmışsa da, KSK 
60. Oturum Uzlaşılmış Sonuçları’nda kadınlar aleyhine bir gerileme yaşanmamıştır. 
Ancak, kadınların daha önce elde ettikleri kazanımları dahi muhafaza etmenin zorlu-
ğunu sürdürdüğünü söylemek mümkündür. 

Pekin Deklarasyonu’nun 21İNCİ yıldönümünde gözlemlediğimiz toplumsal cinsiyet eşitli-
ği karşıtı muhafazakâr girişimler, kadın ve LGBTİQ+ mücadelesinin uluslar arası daya-
nışma ve işbirliğini arttırmak ve mücadeleyi küresel düzeyde yükseltmek konusunda 
kararlı olmasına halen ciddi ihtiyaç bulunduğunu göstermektedir. 

Un Women İcra Direktörü Phumzile Mlambo KSK Genel Kurul Müzakereleri Konuşmasında
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KSK STK Temsilcileri Nükhet Gökaltay-Fatma Aytaç

BM Türkiye Daimi Temsilciliği W20 Etkinliği sonrası 
UN Women İcra Direktör Yardımcısı Lakshmi Puri ile
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Çiğdem Aydın-KSGM Eski Daire Başkanı Banu Tuncay Yıldız-Sunay Karamık- 
ASPB Müsteşar Yardımcısı V. Ayşe Kardaş-Lakshmi Puri

NDI Etkinliği Sonrası
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KA.DER Resepsiyon Türkiye STK Temsilcileri

Lopa Banerjee-Çiğdem Aydın
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2011 Nobel Barış Ödülü Sahibi 
Leymah Gbowee-Kamile Yılmaz Arısoy
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Yeşim Erkan Yetişer
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