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Yönetici Özeti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülkelerin iyi işleyen, sürdürülebilir piyasa ekonomisine geçiş süreçlerinin merkezinde yer aldığının bilinciyle, faaliyet gösterdiği ülkelerde, kadınların ekonomik hayatta 

güçlenmeleri ve fırsat eşitliğinin artırılması yönünde çalışmaktadır. 2021-2025 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi (TCES), bir önceki TCES kapsamında çıkarılan dersler temelinde, COVID-19 krizinin kadınların ekonomik fırsatlara erişimi 

üzerindeki etkisini dikkate alarak, toplumsal cinsiyete duyarlı sonuçları konsolide etmeye ve artırmaya odaklanmaktadır. 2021-2025 TCES kapsamında, EBRD'nin toplumsal cinsiyete duyarlı yatırım kültürünün EBRD'nin faaliyet gösterdiği 

sektörler ve ülkelerde güçlendirilmeye devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. Strateji kapsamında, bu hedef, kadınlar için fırsat eşitliğinin geliştirilmesine yönelik desteğin artırılması ve Banka'nın projelerine ve politika önceliklerine toplumsal 

cinsiyet bakış açısının dahil edilmesi yoluyla gerçekleştirilecektir.

TCES, Banka'nın yatırımlarına ve politika çalışmalarına üç temel odak alanında yön verecektir:

Finansmana Erişim ve Girişimcilik önceliği, genel olarak, kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete duyarlı finansal sistemler ve iş ortamları oluşturmayı amaçlayacaktır. Bu odak alanında, finansman kuruluşlarının yatırımları, kadınların iş 

dünyasının liderleri, girişimciler ve finansman tüketicileri olarak eşit ekonomik fırsatlara erişimlerini artırma yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanmak için desteklenecektir.

Becerilere, İstihdama ve Geçim Kaynaklarına Erişim odak alanı, genel olarak, becerilerin, istihdamın ve sürdürülebilir geçim kaynaklarının daha iyi bir biçimde geliştirilebilmesi için yatırımların desteklenmesi amacını 

taşıyacaktır. Bu odak alanı, kurumsal şirketlerde, KOBİ sektöründe ve kamu hizmeti sağlayıcılarında toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik yatırımları destekleyecektir ve kadınların teknik işlerde ve etkili liderlik 

konumlarında istihdamını güçlendirmeyi ve onları geleceğin becerileri ile donatmayı hedeflemektedir.

Hizmetlere ve Kamu Mallarına Erişim önceliği, genel olarak, kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetlerin ve kamu mallarının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu odak alanı kapsamında, altyapı sektöründe toplumsal 

cinsiyet eşitliği, kadınlara yönelik bir ekonomik fırsat kaynağı olarak, yeşil, ekonomik ve kurumsal etkinliğin yanı sıra katılımcı altyapı tasarımı ve uzun vadeli etkilere katkı sunan hizmet sunumu ile desteklenerek geliştirilecektir.

2021-2025 TCES çerçevesinde, yukarıda belirtilen üç öncelikli strateji doğrultusunun her biri, EBRD'nin toplumsal cinsiyet konusundaki genişletilmiş çalışmalarının temel alanlarını destekleyecek ve bu yönde dört adet tematik perspektife 

odaklanacaktır. Yeşil Ekonomi ve Dijital Ekonomi tematik perspektifleri, EBRD'nin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki etkisinin artırılması için, Banka'nın 2021-2025 Strateji ve Sermaye Çerçevesinde belirtilen ortak stratejik temalardan doğan yeni 

fırsatları yansıtmaktadır. Ayrıca, Bakım Ekonomisi ve Katılım, Eylem ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ) ve Tacizle Mücadele perspektifleri, Banka'nın, faaliyet gösterdiği bölgede toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki mevcut ve devam eden 

kısıtlara yönelik çalışmalarını açık bir biçimde güçlendirecektir.

2021-2025 TCES, EBRD'nin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki ve ülkelerdeki toplumsal cinsiyete duyarlı yatırım kültürünün ölçeğini artırmakta ve bu kültürü güçlendirmektedir. 2025 yılının sonuna kadar, EBRD'nin yıllık operasyonlarının %40'ının

toplumsal cinsiyet tedbirlerini içermesi hedeflenmektedir. Strateji kapsamında, söz konusu hedef yönünde, dört adet önde gelen TCES uygulaması ortaya koyulmaktadır. Söz konusu uygulamalar, toplumsal cinsiyet bakış açısının Banka'nın projeleri ve 

politika önceliklerine dahil edilmesine, Gender SMART etiketi de dahil, ilgili iş süreçlerinde toplumsal cinsiyete yönelik dikkatin artırılmasına, iç kapasitenin güçlendirilmesine ve EBRD'nin başka ortaklarla işbirliği içinde yürütülecek çabalar da dahil, 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine yönelik  bölgesel ve küresel çabalara, bilgi üretimine ve savunuculuk alanlarına katkısının artırılmasına odaklanmaktadır. Kaynaklar ve özellikle yeni beceriler ve bölgelerde toplumsal cinsiyet konularında 

uzmanlığın artması, TCES kapsamında uygulama planının ve önerilen hedeflerin başarıya ulaşması bakımından merkezi öneme sahiptir.  İyi tanımlanmış bir Performans Yönetim Çerçevesi bunu tamamlamaktadır.
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2016-2020 TCES, EBRD'nin faaliyet gösterdiği bölgede, toplumsal cinsiyet ile ilgili meselelerin daha iyi analiz edilmesine yönelik bir temel oluşturmuş, toplumsal cinsiyet eşitliği bileşenlerini yatırımlara dahil

ederek olumlu sonuçlara ulaşılmasını sağlamıştır. Ancak, EBRD bölgesinde toplumsal cinsiyet uçurumu devam etmektedir ve COVID-19 pandemisi nedeniyle daha da artmıştır. 2016-2020 TCES'nin

değerlendirilmesi kapsamında, Banka'nın toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi alanındaki etkisinin artırılması bakımından hem güçlü olunan alanlar hem de fırsatlar tespit edilmiştir. 2021-2025 TCES

kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete duyarlı finansal sistemlere ve iş ortamlarına, becerilere, istihdama ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına, ve kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetlere ve kamu

mallarına erişimin artırılması için üç öncelikli tematik alana odaklanmaktadır. Stratejinin genel hedefi, EBRD'nin yıllık operasyonları içerisinde toplumsal cinsiyet tedbirlerini içeren operasyonların payını 2025

yılının sonuna kadar %18'den %40'a çıkarmaktır.

Yeni 2021-2025 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi (TCES), 2016’dan bu yana EBRD’nin çalışmalarını
yönlendiren üç odak alanında Banka’nın faaliyetlerini önemli oranda artırmaktadır

2016-2020 TCES

2021-2025 TCES, kadınların ve kız çocuklarının ekonomik fırsatlara eşit erişimlerinin temin edilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin özel sektörün gelişimi ve politika çalışmaları açısından temel bir öncelik olmaya devam 

etmesi için Banka'nın müşterileriyle ve faaliyet gösterdiği ülkelerle yürüttüğü çalışmaların ölçeğini önemli oranda artırmaya odaklanmaktadır.

2021-2025 TCES

EBRD'NİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALANINDAKİ 

ÇALIŞMALARININ ÖLÇEĞİNİ ÖNEMLİ ORANDA 

ARTIRMAKTADIR

• Üç kilit odak alanında derinleştirilmiş destek

• Yeşil ekonomi, dijital ekonomi, bakım ekonomisi ve

katılım, eylem ve TCDŞ başlıklı ortak perspektifler

• Süreçler, sistemler ve kapasite geliştirme de dahil, Banka 

çapında uygulamaya özel ehemmiyet

BELİRLENEN KİLİT ODAK ALANLARI

• Finansmana ve Girişimciliğe Erişim

• Becerilere ve İstihdama Erişim

• Hizmetlere Erişim
YENİ TEMATİK PERSPEKTİFLERÇIKARILAN DERSLER

5

A

%40
EBRD'nin toplumsal 

cinsiyet eşitliği 
bileşenlerini içeren 

operasyonları

%18
EBRD'nin toplumsal 

cinsiyet eşitliği 
bileşenlerini içeren 

operasyonları
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TCES, Banka'nın kadınların ekonomik hayatta güçlenmeleri ve fırsat eşitliği üzerindeki etkisinin 
daha da artırılması için dört adet ilave ortak perspektif getirmektedir

6
1 Toplumsal cinsiyete duyarlılık, toplumsal cinsiyet normlarının, rollerinin ve eşitsizliklerin dikkate alınmasını 
ve tespit edilen her türlü eksikliğe yönelik olarak tedbir alınmasını gerektirmektedir. Tam terimce için bakınız 
Ek 4.

B

2021-2025 TCES, EBRD'nin toplumsal cinsiyet eşitliğini artırma yönündeki operasyonlarının ölçeğini artırmayı amaçlamaktadır. Mega trendlerin yanı sıra devam eden güçlükleri de yansıtan dört yeni tematik perspektifi 

ortak öncelikler olarak içermektedir: (1) Yeşil ekonomide toplumsal cinsiyet eşitliği, (2) Dijital ekonomide toplumsal cinsiyet eşitliği, (3) Bakım ekonomisinde toplumsal cinsiyet eşitliği, ve

(4) Katılımı ve eylemi destekleme ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle (TCDŞ) ve tacizle mücadele yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliği

TEMATİK PERSPEKTİFLER

YEŞİL EKONOMİ

DİJİTAL EKONOMİ

İklim değişikliği ve yeşil ekonomiden

doğan fırsatları ve güçlükleri yansıtır

Dijital teknolojinin ve çevrimiçi ekonomik

faaliyetlerin yaygınlaşmasından doğan

fırsatları ve güçlükleri yansıtır

BAKIM EKONOMİSİ

KATILIM, EYLEM VE
TCDŞT İLE MÜCADELE

Bakım hizmetleri sunumuna yönelik artan talepten

doğan firsatları ve güçlükleri ve kadınların ücretsiz

bakım yükünü ele almanın önemini yansıtır

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta karar alım

mekanizmalarına katılabilmelerinin ve her türlü

toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacizle

mücadelenin sağlanmasının önemini yansıtır

KİLİT ODAK ALANLARI

KAPSAYICI VE TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI 1 FİNANSAL SİSTEMLER 
VE İŞ ORTAMLARININ İNŞASI

BECERİLERE, İSTİHDAMA
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GEÇİM KAYNAKLARINA ERİŞİMİN ARTIRILMASI

KAPSAYICI VE TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI 1 HİZMETLERİN VE 
KAMU MALLARININ OLUŞTURULMASI

Finansmana ve girişimciliğe erişimi geliştirmek ve finansal kapsayıcılığı ve toplumsal

cinsiyete duyarlı bir finansal sistemin oluşturulmasını desteklemek.

Becerilere ve istihdama erişimi ve standart dışı istihdam türlerini de dikkate alarak

geçim kaynaklarını iyileştirmek.

Hizmetlere ve kamu mallarına erişimin temin edilmesi, kamusal alana erişimin

öneminin kabul edildiği anlamına gelmektedir ve kadınların ekonomik hayata ve

kamusal yaşama tam katılımlarını şekillendirmektedir.

MEGA TRENDLER DEVAM EDEN GÜÇLÜKLER

EBRD'nin toplumsal cinsiyet etkisinin derinleştirilmesi için ek ince ayrıntılar ve fırsatlar sağlamak

EBRD'nin 
yatırımları, 

teknik desteği ve 
politika diyalogu 

sonucunda, 
kadınların 
ekonomi 
alanında 

güçlenmeleri ve 
fırsat eşitliğinin 

artırılması

HEDEF

1

2

3
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TCES, EBRD'nin operasyonlarına, özel sektöre ve uygulamaya odaklanan ve ülke içinde faaliyet gösteren 
bir kalkınma bankası olma özelliklerinden kaynaklanan kilit ve güçlü yönlerini kullanarak kaldıraç etkisi 
oluşturmaktadır

7

C

EBRD'nin sağladığı katma değer, kadınların ekonomik hayatta güçlenmeleri ve fırsat eşitliğinin artırılması için özel sektörün gücüyle kaldıraç etkisi oluşturma kabiliyetinden kaynaklanmaktadır. Banka, bunu 

yapabilmek üzere mevcut etki yolları - yatırımları, teknik işbirliği ve politika diyalogu temelinde hareket etmektedir. 2021-2025 TCES kapsamında, bu araçların potansiyel etkisini azami düzeye çıkarmak üzere, toplumsal 

cinsiyet bakış açısının politikalara ve önceliklere yansıtılması sürecinin Banka çapında güçlendirilmesi için gereken sistemlerin ve süreçlerin inşa edilmesine özellikle özen gösterilmektedir. EBRD’nin benzersiz değer 

önerisi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, Banka’nın kadınların ekonomi alanında güçlenmeleri konusundaki çalışmalarının kapsadıklarından başka boyutları da içereceği anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, 2021-2025 TCES 

kapsamında, EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde, diğer kalkınma aktörleriyle ve sivil toplumla ortaklıklar oluşturmak, sinerji yakalamak ve sistem çapında etki oluşturmak yönünde çalışılmaktadır.

ETKİ KANALLARI

YATIRIMLAR

TEKNİK İŞBİRLİĞİ

POLİTİKA 
DİYALOGU

KURUMSAL 
GÜÇLENDİRME

Toplumsal cinsiyet etkileri, doğrudan EBRD finansmanının kullanımıyla ilgili

olabilse de dolaylı yollardan da olabilir. Örneğin, etkiler doğrudan olumlu

kalkınma sonuçları için toplumsal cinsiyet konularında değişim amaçlayan

projelere yatırım yapmaktan (örneğin İş Hayatında Kadınlar Programı) veya

projelerin tasarımını toplumsal cinsiyet üzerindeki etkilerini artıracak şekilde

(örneğin, Çevresel ve Sosyal Eylem Planları, belirli hedeflere yönelik teknik

yardım vs. yoluyla) iyileştirmekten kaynaklanabilmektedir.

Yerel ve uluslararası uzmanlık ile kaldıraç etkisi oluşturarak bilgi

üretimi ve toplumsal cinsiyete duyarlı faaliyetlerin uygulanması

Kadınların ekonomiye ve kamusal yaşama tam katılımlarının

önündeki sistematik engelleri ele almak (örneğin toplumsal cinsiyete

duyarlı bir KOBİ ortamını desteklemek, sektörel istihdam engellerini

kaldırmak, ücretsiz bakım yükünü ele almak vs.)

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm operasyonların içine dahil edilmesi

için ilgili kurumlarla birlikte çalışmak

EBRD'nin elinde bulunan araçları toplumsal cinsiyet konusunda etki oluşturmak üzere kullanmak

KISITLAR
2021-2025 TCES, EBRD'nin özel
sektöre ilişkin genel görevi
doğrultusunda, kadınların
medeni hakları veya cinsel
sağlıkları ve üreme sağlıkları
ile ilgili konulara operasyonel
bir yanıt getirmeyi
amaçlamamaktadır. Bunun
yanı sıra, toplumsal cinsiyet
eşitliği ile ilgili, en iyi biçimde
Banka'nın başka
mekanizmalarıyla ele
alınabilecek diğer güçlüklere
(örneğin yerli kadınların
karşılaştıkları güçlükler)
yönelik operasyonel bir yanıt
da sunmamaktadır. Bu
boyutlar, uygun olan
durumlarda Banka'nın
Çevresel ve Sosyal Politikası ile
kapsanmaktadır.

2021-2025
STRATEJİK YÖN

2021-2025
ÖNDE GELEN UYGULAMALAR

OPERASYONEL YANIT

PUBLIC
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1.1 Giriş | Toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlenmesi, EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkeler için önemli 
faydaları ortaya çıkarma ve söz konusu ülkelerin sürdürülebilir pazar ekonomileri haline gelme 
yolundaki geçiş süreçlerine katkıda bulunma potansiyeline sahiptir

9

1.1

EBRD'nin faaliyet gösterdiği bölge 
içerisinde

348 milyonun üzerinde 
kadın ve kız çocuğu 

yaşamaktadır.
Bu nüfus içerisinde 223 milyon kişi 

çalışma yaşındadır

Ortalama olarak, çalışma yaşındaki 
kadınların yalnızca

%55'i EBRD'nin faaliyet 
gösterdiği bölgelerde iş 

gücüne

faal bir biçimde katılmaktadır.

Öte yandan, EBRD'nin faaliyet 
gösterdiği bazı ülkelerde,

kadınlar erkeklerden 
%25'e varan oranlarda 

daha az
kazanç elde etmektedir.

Kaynak: UNDESA World Population Prospects Kaynak: UNDESA World Population Prospects Kaynak: ILO Küresel Ücret Raporu, 2018

Uyumu ve iyi işleyen 
piyasa ekonomilerine 

yönelik desteği 
artırabilirler

Eğer kadınlar ekonomiye erkeklerle 
eşit oranda katılsaydı

2025'e kadar, bölgesel 
GSYİH'ye

en az 400 milyar dolar eklenirdi

Özel sektörde ürün ve hizmetlerde

inovasyonu önemli
oranda artırabilirler

Giriş

2016-2020 TCES 
Kapsamında 
Kaydedilen 
İlerleme

EBRD'nin Faaliyet 
Gösterdiği 
Ülkelerde 
Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği

Stratejik Yön 
2021-2025

Kurumsal 
Güçlendirme

Donörler ve 
Diğer Ortaklarla 
İşbirliği

Sonuçlara ve 
İzlemeye 
Yaklaşım

Kaynak, MGI, The Power of Parity, Eylül 2015
Kaynak: Küresel Girişimcilik Monitörü Kadın 

Girişimcilik Raporu, 2018

Ayrıca, EBRD'nin faaliyet gösterdiği 
birçok ülkede, girişimcilik sürecinin 

erken aşamasındaki
100

girişimcinin, yalnızca 
37'si kadınken 63'ü 

erkektir
.

Kaynak: Küresel Girişimcilik Monitörü, 2020.

Daha dayanıklı
hale gelebilir

ve şoklar ve demografik değişim gibi 
uzun vadeli stres etkenlerinin 

etkilerini azaltabilirler

Kaynak:  OECD Resilient Economies and Societies, 2014Kaynak: EBRD Geçiş Raporu 2016-2017

EBRD'NİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ ÜLKELER BU FARKLARIN ALTINDA YATAN 
DİNAMİKLERİ TERSİNE ÇEVİREREK

PUBLIC



1.1 Giriş | Bu sebeple, toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, EBRD'nin görevinin ayrılmaz 
bir parçasıdır ve Banka'nın 2021-2025 Strateji ve Sermaye Çerçevesinde de benimsenmiştir.

EBRD'nin görevi, faaliyet gösterdiği ülkelerin sürdürülebilir piyasa ekonomilerine dönüşüm süreçlerini desteklemektir. EBRD'nin geçiş konseptinin 2016 yılında gerçekleştirilen gözden geçirme çalışmasında da

belirtildiği gibi, sürdürülebilir piyasa ekonomileri, toplumsal cinsiyet bakımından eşit olan ve herkes için ekonomik fırsatlara erişim temin eden ekonomilerdir. Banka, yatırımlarıyla, politika diyalogu yoluyla,

danışmanlık desteğiyle ve teknik yardım finansmanı aracılığıyla, müşterilerini ve politika ortaklarını şirket ve piyasa düzeyinde, cinsiyetleri veya diğer özellikleri ne olursa olsun herkes için işlere, becerilere,

girişimciliğe, finansmana ve hizmetlere daha fazla erişim sağlanmasına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği önlemleri alma konusunda desteklemektedir.

Banka, toplumsal cinsiyet eşitliğini ülkelerin iyi işleyen, sürdürülebilir piyasa ekonomilerine dönüşüm süreçlerindeki ana unsurlardan birisi olarak değerlendirmektedir. EBRD'nin toplumsal

cinsiyet eşitliği taahhüdü, Banka'nın operasyonlarında Fırsat Eşitliğini ve Toplumsal Cinsiyet perspektifinin politikalara ve önceliklere dahil edilmesini stratejik bir öncelik olarak değerlendiren 2021-

2025 Strateji ve Sermaye Çerçevesinde belirtilmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin - ve daha geniş anlamda fırsat eşitliğinin - eksikliği, siyasi kapsayıcılığı imkansız kılabilmekte, demokratik

süreçlere zarar verebilmekte ve nihai olarak siyasi istikrarsızlığa neden olabilmektedir. Bu nedenle ekonomik fırsatlara geniş çaplı erişim, sürdürülebilir piyasa gelişimine yardımcı olması ve daha

demokratik bir yönetişime imkan sağlayan bir ortam yaratması sebebiyle, Banka’nın Kurucu Sözleşmesi (BKS) Madde 1’de de belirtildiği gibi, Banka’nın görevinin ayrılmaz bir parçasıdır. Banka'nın

ilk defa 2015 yılında 2016-2020 dönemi için yayımlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi (TCES), Banka'nın operasyonlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve toplumsal cinsiyet konularının

politikalara ve önceliklere dahil edilmesinin desteklenmesine yönelik operasyonel bir yaklaşım sunmaktadır. EBRD'nin 2017-2021 Ekonomik Kapsayıcılık Stratejisi, kapsayıcı geçiş etkisinin bir

parçası olarak toplumsal cinsiyet yaklaşımına resmiyet kazandırmıştır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı, EBRD'nin Çevresel ve Sosyal Politikasının (ÇSP) da kilit bir bileşenidir. ÇSP, EBRD'nin finanse ettiği projeler ile ilgili çevresel ve sosyal etkileri ve riskleri

yönetmek için, Performans Gereklilikleri olarak bilinen asgari gereklilikler ortaya koymaktadır. Bu gereklilikler, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin toplumsal cinsiyet de dahil kilit alanlarını

kapsamaktadır. ÇSP'nin odak alanı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin olumsuz etkilerini önlemektir ve söz konusu etkilerin önlenmelerinin mümkün olmadığı yerlerde azaltılmalarını, hafifletilmelerini

veya tazmin edilmelerini sağlamaktadır. Toplumsal cinsiyet boyutları, tüm sosyal performans gereklilikleri ve özellikle istihdam, iş ve toplum sağlığı, güvenlik ve emniyet, arazi edinimi ve paydaş

katılımı ile ilgili olanlara güçlü bir biçimde dahil edilmiştir. ÇSP ayrıca projelerin çevresel ve sosyal değerlendirmelerinin cinsiyete göre ayrıştırılmış mevcut durum verilerini uygun bir ayrıntı

düzeyinde dikkate almalarını gerektirmektedir.

EBRD'NİN 
GÖREVİ
VE
TOPLUMSAL 

CİNSİYET 
EŞİTLİĞİ

Stratejik 
Toplumsal Cinsiyet 

Girişimi

2013

2016-2020 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Stratejisi (TCES)

EBRD'DE
TOPLUMSAL
CİNSİYET

2015 2017 2019 2021

2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Stratejisi (TCES 2) 2021-2025

20252023

1.2
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2021-2025 TCES, EBRD, faaliyet gösterdiği sektörlerde ve ülkelerde, toplumsal cinsiyete duyarlı yatırım kültürünü yaygınlaştırmakta ve geliştirmektedir. 2025 yılının sonuna kadar, EBRD'nin yıllık operasyonlarının

toplam %40'ının toplumsal cinsiyet eşitliği tedbirlerini dahil etmesi hedeflenmektedir. Banka, bu hedef doğrultusunda, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını Banka'nın projelerine ve politika önceliklerine dahil

ederek EBRD'nin bölgesel ve küresel çapta toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek üzere gerçekleştirilen bilgi üretimi ve savunuculuk çalışmalarına yönelik aktif katkısını artırmaktadır.

2021-2025 TCES, bir önceki TCES çerçevesinde çıkarılan dersler temelinde, toplumsal cinsiyete duyarlı sonuçları bir araya getirme ve güçlendirme odağını taşımaktadır. 2021-2025 TCES, EBRD'nin toplumsal cinsiyet

konularındaki çalışmalarını genişleten kilit alanları tespit etmektedir ve dört tematik perspektif uygulamaktadır. YEŞİL ve DİJİTAL tematik perspektifleri, EBRD'nin toplumsal cinsiyet alanında daha fazla etki

yapabilmesi için 2021-2025 Strateji ve Sermaye Çerçevesinde belirtilen ortak stratejik temalardan doğan yeni fırsatları yansıtmaktadır. BAKIM ve KATILIM,EYLEM ve TCDŞT ile Mücadele, EBRD'nin faaliyet gösterdiği

bölgede, Banka'nın toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut ve kalıplaşmış kısıtlarla ilgili çalışmalarını açık bir biçimde genişletmektedir.

1.2 Giriş | 2021-2025 TCES, EBRD'nin toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ile ilgili 
operasyonlarını önemli oranda artırmaktadır ve dört yeni alanda etkinin artırılması için ek 
perspektifler getirmektedir

TCES

2021-2025

KAPSAYICI VE TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI FİNANSAL 
SİSTEMLERİN VE İŞ ORTAMLARININ OLUŞTURULMASI

BECERİLERE, İSTİHDAMA  VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR GEÇİM KAYNAKLARINA ERİŞİMİN ARTIRILMASI

KAPSAYICI VE TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI
HİZMETLERİN VE KAMU MALLARININ OLUŞTURULMASI

Amaç

Toplumsal cinsiyet eşitliğini aşağıdaki yöntemlerle 
önceliklere ve politikalara dahil etmek

YATIRIMLAR

TEKNİK İŞBİRLİĞİ

POLİTİKA DİYALOGU

KURUMSAL GÜÇLENDİRME

Aşağıdaki perspektifleri kullanarak...

YEŞİL EKONOMİ

DİJİTAL EKONOMİ

BAKIM EKONOMİSİ

KATILIM, EYLEM VE TOPLUMSAL CİNSİYETE 
DAYALI ŞİDDET VE TACİZ (TCDŞT)

2
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-2
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ile ilgili 

operasyonları

%18
EBRD'nin 

toplumsal cinsiyet 
ile ilgili 
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2.1 2016-2020 TCES kapsamında kaydedilen ilerleme | 2016-2020 TCES, üç kilit hedef kapsamında, 
kadınların ekonomik hayatta güçlenmeleri için toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tedbirlerin politikalara 
ve önceliklere dahil edilmesi taahhüdüne sahiptir

2016-2020 TCES, EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde, kadınların ekonomik hayatta güçlenmelerini ve fırsat eşitliğini artırmayı amaçlamaktadırAMAÇ

KİLİT HEDEFLER

FAALİYETLER

PROJE DÜZEYİ:

• Ticari bankalara ve kadınların yönettiği işletmelere

finansman ve teknik destek

PROJE DÜZEYİ:

• Kadınların iş gücüne katılımlarının desteklenmesi,

kadınların özel sektörde talep gören becerilerle

donatılmaları ve müşterilerin insan kaynakları

politikalarını ve uygulamalarını fırsat eşitliği yönünde

iyileştirmek

PROJE DÜZEYİ:

• Müşterileri, daha iyi tasarım ve engellerle ilgili farkındalık

(toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesine ve etkilerinin

giderilmesine yönelik girişimler konusunda çalışmaya

başlamak da dahil) yoluyla toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet

sunumu konusunda desteklemek

POLİTİKA DÜZEYİ:

• Toplumsal cinsiyet bakış açısıyla gerçekleştirilen Yatırım İklimi

Reformları

• Toplumsal cinsiyete özel olarak odaklanarak ulusal düzeyde

kadın girişimciliğinin geliştirilmesi programının, finansal

sektör ve finansal kapsayıcılık ile ilgili stratejilerin

geliştirilmesine yönelik destek

POLİTİKA DÜZEYİ:

• Kadınların her türlü alanda istihdam edilebilmelerine

yönelik hukuki engellerin kaldırılması

• Kadınların iş gücü piyasasına girmelerine, iş gücü

piyasasına geri dönmelerine ve iş gücü piyasasında

kalmalarına yönelik destek

POLİTİKA DÜZEYİ:

• Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını hizmet tasarımına

ve sunumuna entegre etmek amacıyla belediyelere

yönelik kapasite geliştirme

• Kapsayıcı satın alma ilkelerinin ortaya koyulması

Kadınların başarılı işletmeleri

kurmalarına ve büyütmelerine

imkan vermek üzere

finansmana ve girişimci

bilgilerine erişimlerini artırmak

İş gücüne ve karar alım

mekanizmalarına eşit katılımı

sağlamak için kadınların

becerilere ve istihdama

erişimlerini artırmak

Kadınların hizmetlere

erişimlerini, onların ihtiyaçlarını

ve önceliklerini altyapı hizmeti

tasarımına ve sunumuna

entegre ederek artırmak

2.1
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2.2 2016-2020 TCES kapsamında kaydedilen ilerleme |Banka, 2016'dan bu yana, toplumsal 
cinsiyet eşitliğini destekleyen projelerinin sayısını %120'nin üzerinde bir oranda artırmıştır

EBRD, stratejinin 

uygulama süresi 

boyunca, toplumsal 

cinsiyet eşitliği bileşeni 

içeren toplam 204 

proje imzalamıştır ve 

bu rakamla 2020'de 

Banka 

operasyonlarının 

%15'ine tekabül eden 

bir orana ulaşılmıştır.

EBRD, 2016'dan bu 

yana, toplumsal 

cinsiyet eşitliğini 

destekleyen projelere 

7,3 milyar euronun 

üzerinde yatırım

yapmıştır. Bu rakamın 

içerisinde, 2020 

yılındaki 2,5 milyar 

euro da bulunmaktadır.

Toplumsal cinsiyet 

eşitliği ile ilgili 

projeler, 2020 yılında 

bu tür projelerin 

oranının en büyük 

olduğu sektör 

Sürdürülebilir Altyapı 

Grubu olmak üzere, 

tüm sektörleri 

kapsamaktadır.

Orta Asya ve Doğu 

Avrupa ve Kafkaslar en 

fazla sayıda toplumsal 

cinsiyet eşitliği projesine 

sahip olan bölgelerdir;

ancak Orta Avrupa ve 

Baltık Devletleri'ndeki 

projelerin sayısında yakın 

zamanda gerçekleşen 

artış, İleri Geçiş 

Ülkelerinde (ATC) de 

toplumsal cinsiyet eşitliği 

tedbirlerine yönelik 

devam eden bir ihtiyaca 

işaret etmektedir.
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EBRD'NİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BİLEŞENİ İÇEREN 

PROJELERDEKİ YATIRIM HACMİ

SEKTÖRLER - TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BİLEŞENİ İÇEREN PROJELER

BÖLGELER - TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BİLEŞENİ İÇEREN PROJELER
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2.3 2016-2020 TCES Kapsamında Kaydedilen İlerleme | Toplumsal cinsiyet eşitliği, Banka'nın kilit 
stratejileri içinde, gittikçe artan bir biçimde öncelik olarak kabul edilmekte, proje ve politika düzeylerinde 
olumlu etki yapmaktadır

 Doğrudan toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi içeren 5 Ülke Stratejisi

 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin diğer önceliklere dahil edildiği 25 Ülke Stratejisi

 Toplumsal cinsiyeti analizin bir parçası olarak içeren 36 Ülke Stratejisi

EBRD, 2016'dan bu yana,

28 ülkede 170'in üzerinde müşteriyi faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki toplumsal 

cinsiyet açıklarını ele almak üzere desteklemiştir

45 ortak finansal kuruluşun kadınların yönettiği işletmelere destek vermelerini

sağlamış, 24 ekonomide 70.000'in üzerinde kadın girişimciye ulaşılmasını sağlamıştır

3.000'in üzerinde kadın girişimciye, teknik bilgi ve işletme bilgisi sağlamıştır

Toplumsal cinsiyete duyarlı İK politikaları geliştirmeleri ve uygulamaları için 110'dan 

fazla müşteri ile çalışmıştır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği odağıyla 26 politika girişimi uygulamıştır

5.000'in üzerinde kadın için eğitim ve beceri geliştirme fırsatları oluşturmuştur

Altyapı yoluyla güvenli ulaşıma erişimi, su tedarikinde iyileşmeyi ve güvenilir BİT 

bağlantılarına erişimi sağlamıştır ve 7,2 milyon kadına ulaştığı tahmin edilmektedir

Toplumsal cinsiyet bakış açısı 9 sektörel stratejiye dahil edilmiştir

 Tarımsal işletmeler (2019)

 Enerji (2019)

 Madencilik (2018)

 Finansal Sektörler (gelecek)

 BİT (2020)

 Belediye ve Çevre Altyapısı (2012)

 Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeler (2006)

 Gayrimenkul ve Turizm (2020)

 Ulaşım (2019)

 Yeşil Ekonomiye Geçiş 2.1

 Strateji ve Sermaye Çerçevesi 2021-

2025

 COVID-19 Dayanışma Paketi

 Çevresel ve Sosyal Politika (ÇSP)

 Ekonomik Kapsayıcılık Stratejisi 2017-

2021

 Fırsat Eşitliği Stratejisi (FES) 2021-

2025 (gelecek)

ÜLKE 
STRATEJİLERİ

SEKTÖR 
STRATEJİLERİ

DİĞER 
STRATEJİLER 

VE 
POLİTİKALAR

Proje 
düzeyinde 
toplumsal 
cinsiyet 
bakımından 
güçlü etki

2.3

PUBLIC

Ayrıca Banka'nın önemli stratejilerine ve politika belgelerine de 

entegre edilmiştir

Ülke stratejileri gittikçe artan biçimde toplumsal cinsiyet ile ilgili hedefleri 

yansıtmaktadır
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2.4 2016-2020 TCES Kapsamında Kaydedilen İlerleme |Strateji boyunca proje ve politika düzeyinde 
öne çıkan gelişmeler

P
R

O
JE

2.4

PUBLIC
Ek vaka çalışmaları için Bakınız Ek 3
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ERKEK ÇALIŞANLARIN ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU SEKTÖRLERDE FIRSAT 

EŞİTLİĞİNİ GELİŞTİRMEK

• EBRD, Türkiye'de bulunan bir elektrik dağıtım şirketi olan OEDAŞ ile birlikte, 

şirket içinde kadınlar için bir Fırsat Eşitliği Eylem Planını uygulamaya koymak 

üzere çalışmalar yürütmüştür. Proje kapsamında, fırsat eşitliği hedefleri 

yönündeki ilerlemenin izlenmesi için, tüm İK aşamalarında cinsiyete göre 

ayrıştırılmış veri toplama sistemleri, etik konularıyla ilgili çağrılar için gizlilik 

esasına dayalı bir telefon hattı, iş yaşam dengesini iyileştirmek için bir emzirme 

odası ve diğer bileşenler bulunmaktadır.

• Proje kapsamında, 2022 yılının sonuna kadar, teknik görevlerde ve mühendislik 

görevlerinde çalışan kadınların oranı %2'den %19'a

yönetici görevlerindeki kadınların oranı ise %7'den %15'e çıkarılacaktır.

KADIN GİRİŞİMCİLER FİNANS GİRİŞİMİ

• EBRD, çok paydaşlı Kadın Girişimciler Finans Girişimi kapsamında, Orta Asya 

çapında, kadın girişimi için kolaylaştırıcı politika çerçevesinin ve hukuki 

çerçevenin geliştirilmesi ve ekonomi politikalarının oluşumunda toplumsal 

cinsiyet boyutunun dahil edilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.

• Bu kapsamda, kadınların yönettiği işletmeler için yeknesak bir tanımın 

oluşturulması, toplumsal cinsiyete duyarlı düzenleyici etki analizlerinin 

desteklenmesi, arz tarafında cinsiyete göre ayrıştırılmış finansal verilerin ve 

KOBİ verilerinin toplanmasına yönelik bir çerçeve geliştirilmesi; ve 

toplumsal cinsiyet çeşitliliğinin geliştirilmesi yönünde çalışmaktadır.

P
O

Lİ
Tİ

K
A

TACİKİSTAN İKLİM DAYANIKLILIĞI FİNANSMAN PROGRAMI ClimADAPT

• Tacikistan İklim Dayanıklılığı Finansman Programı (ClimADAPT) 

kapsamında, EBRD ile ortaklaşa çalışan bankalar, kadınların üretken 

varlıklara erişmelerini sağlamış bir yandan da iklim değişikliği 

karşısındaki dayanıklılıklarını artırmışlardır.

• İklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklı teknolojilere yatırım yapma 

konusunda desteklenen 3.548 işletme ve ev sahibinden %28'i, 

zamandan tasarruf ettiklerini ve hanehalkı iş yüklerinin azaldığını 

belirten kadınların yönettiği işletmeler ve kadın hanehalkı üyeleridir.

KADINLARIN KARŞILAŞTIĞI İSTİHDAM KISITLARINI ORTADAN 

KALDIRMAK

• EBRD, 2019'da Tacikistan Ulaştırma Bakanlığı ve Tacikistan Çalışma, Göç 

ve Nüfus Bakanlığı ile, ulaştırma ve inşaat sektörlerinde kadın 

istihdamının önündeki kısıtlamaları ortadan kaldırmak ve 2025 yılına 

kadar bu sektörlerde kadınların istihdamı önündeki kısıtlamaları en az 

%90 oranında azaltmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır.

• Ayrıca, EBRD, Tacikistan Ulaştırma Bakanlığını, kapsayıcı bir ulaştırma 

stratejisinin hazırlanması ve Ulaştırma Bakanlığını ve Çalışma, Göç ve 

Nüfus Bakanlığını kadınların ve kız çocuklarının sektör içerisinde 

istihdam edilmelerinin önünü açma konusunda destekleyecektir.

ULAŞTIRMANIN HERKES İÇİN GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ

• EBRD, Mısır Devlet Demiryollarını (ENR), yolcu hizmetlerinin kadınlar ve 

erkekler için daha güvenli hale getirilmesi ve cinsel tacizin önlenmesi 

için desteklemiştir.

• Verilen tavsiyeler arasında, istasyonlarda ve trenlerde aydınlatmanın 

iyileştirilmesi ve güvenlik personelinin artırılması bulunmaktadır.

• ENR, demiryolu taşımacılığında cinsel taciz vakalarının önlenmesi ve bu 

tür vakalara müdahale edilmesine yönelik iç kapasitenin geliştirilmesi 

amacıyla bir farkındalık kampanyası düzenlemiş ve

bir Cinsel Tacizin Önlenmesi Komitesi kurmuştur.

KADINLARIN BECERİ YÖNETİMİ İÇİN POLİTİKA YAPIMINDA 

DESTEKLENMELERİ

• EBRD, Ürdün'de mesleki ve teknik eğitim reformlarını desteklemekte ve 

Turizm ve Otelcilik de dahil birçok sektörde özel sektörün liderliğinde 

(Sektörel Beceri Konseyi) platformlar kurmaktadır.

• Çalışmaları arasında, yeni kurulan ve Sektörel Beceri Konseylerinin 

kurulmasına ilişkin rehberlerle ilgili bir yönetmelik çıkarılması konusunda 

çalışan Teknik ve Mesleki Beceri Geliştirme Komisyonu ile yürütülen yakın 

çalışma da yer almaktadır. Söz konusu rehber, kadınların Konseylerin 

yönetim kurullarında ilgili sektörlerdeki katılımlarıyla doğru orantılı olarak 

temsil edilmelerinin önemini vurgulamaktadır.
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• Banka, kurum içerisinde, toplumsal cinsiyet

konularında uzmanlığını, sektörel ve

bölgesel düzeylerde tüm çalışmalarına dahil

etmeye başlamıştır. Toplumsal cinsiyet

uzmanlarının hem mukim ofislerde hem de

sektör ekiplerinin bir parçası olarak,

genellikle yarı zamanlı görevlendirme

yoluyla çalışmalara dahil edilmeleri bu

sonucun elde edilmesinde etkili olmuştur

• Ayrıca, Nisan 2019'da EBRD Toplumsal

Cinsiyet Eşitliği Öncüleri Ağı kurulmuştur.

Söz konusu ağ, Banka içerisinde, toplumsal

cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine yönelik

çabaları desteklemek amacıyla gönüllülük

esasıyla savunuculuk yapan; personele

toplumsal cinsiyet perspektifini EBRD'nin

yatırımlarına ve politika inisiyatiflerine dahil

etmek üzere fırsatların tespit edilmesi için

tavsiye ve destek veren EBRD çalışanlarını

bir araya getirmektedir

EBRD, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında küresel çapta eylemlerin

artırılması için, aşağıda belirtilenler de dahil ilgili araştırmalar ve

analizler gerçekleştirmiştir:

EBRD Baş Ekonomistinin“Gender discrimination in small business 
lending: Evidence from Turkey (Küçük İşletmelere Verilen 
Kredilerde Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: Türkiye'den 
Kanıtlar)” başlıklı araştırması

2016-2017 Geçiş Raporu “Transition for all: Equal opportunities in 
an unequal world (Herkes İçin Geçiş: Eşit Olmayan Bir Dünyada Eşit 
Fırsatlar)”

İklim Yatırımları Fonu (CIF) ile, ''How private sector investment can 
support gender-responsive, climate-resilient development in 
Tajikistan (Tacikistan'da özel sektör yatırımları ile toplumsal 
cinsiyete duyarlı, iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklı 
kalkınma nasıl sağlanabilir?)

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve CDC'nin birlikte 
gerçekleştirdiği, “Joint Guidance Note on Addressing GBVH – Good 
Practice for the Private Sector (TCDŞT ile Mücadele için Ortak 
Tavsiye Notu – Özel Sektör için İyi Uygulamalar

• 2020'de, Banka'nın

hissedarları, toplumsal cinsiyet

bileşenleri içeren yıllık

projelerin payı temelinde bir

toplumsal cinsiyet eşitliği

karnesi hedefi getirme kararı

almıştır.

• Söz konusu üst ölçekli hedef,

sektörel ve bölgesel bankacılık

ekipleri düzeyinde de

benimsenmiştir ve Banka'nın

projelerinin ve politika

faaliyetlerinin bir parçası

olarak toplumsal cinsiyet

eşitliği faaliyetlerinin

tasarımını ve sunumunu teşvik

etmektedir.

2.6 2016-2020 TCEGS Kapsamında Kaydedilen İlerleme | Banka'nın toplumsal cinsiyet eşitliği 
perspektifinin önceliklere ve politikalara dahil edilmesi taahhüdünün temelinde, kurumsal 
kapasite geliştirme, bilgi üretimi ve geliştirilmiş teşvik yapıları yer almaktadır

TOPLUMSAL CİNSİYET 
KONUSUNDA UZMANLIK 

GELİŞTİRMİŞTİR

BAŞARILI BİR BİÇİMDE BİLGİ ÜRETMİŞ VE
PAYLAŞMIŞTIR

BELİRLİ HEDEFLERE YÖNELİK 
TEŞVİKLER GELİŞTİRMİŞTİR

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNİN ÖNCELİKLERE VE POLİTİKALARA DAHİL EDİLMESİNE YÖNELİK KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRMİŞTİR

2.5

PUBLIC

• 2019 yılında Banka'nın ÇSP'si ile ilgili olarak

gerçekleştirilen gözden geçirme çalışmasının bir

parçası da güçlendirilmiştir. Örneğin, 2 ve 4 numaralı

performans gerekliliklerine göre müşterilerin artık her

türlü şiddet ve taciz, zorbalık, korkutma ve/veya

toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz de dahil

istismarı önlemek ve bunlara yanıt vermek için

önlemler almalarını gerektirmektedir.

• olarak, toplumsal cinsiyet ile ilgili bakış açısı daha

Banka'nın Yasal Geçiş Programı, hukuk

profesyonellerinin eğitimlerinde kadınlar için kotalar

içermiş, şirketlerin yönetim kurullarında çeşitliliğin

artırılmasına yönelik politika tavsiyelerinde bulunmuş

ve hukuk çevrelerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin

önündeki kilit hukuki engelleri tespit etmeye yönelik

değerlendirmelerde bulunmuştur

• EBRD'nin toplumsal cinsiyet ile ilgili çalışmalarına

yönelik dış iletişimi bu amaca yönelik bir Twitter

hesabı ile artırmıştır

GİTTİKÇE ARTAN SAYIDA FAALİYETTE 
TOPLUMSAL CİNSİYET BAKIŞ AÇISINI 

GÜÇLENDİRMİŞTİR

EBRD GEÇTİĞİMİZ BEŞ YIL İÇERİSİNDE

• Kadınların güçlenmesi konusunda

G20'nin resmi çalışma grubu olan

W20 ortaklığında, toplumsal cinsiyet

eşitliğinin geliştirilmesine yönelik

politika tavsiyeleri oluşturmuştur

• Çok Taraflı Kalkınma Bankaları

arasındaki Toplumsal Cinsiyet ve

Cinsel Sömürü, İstismar ve Taciz ile

ilgili çalışma gruplarının

çalışmalarına katkıda bulunmuştur

• Toplumsal cinsiyet ve iklim

değişikliği kesişiminde, birçok

girişime öncülük edilmiş örneğin

birlikte birçok bilgi ürünü geliştirilmiş

ve Şubat 2020'de CIF Toplumsal

Cinsiyet çalışma grubuna ev sahipliği

yapılmıştır

ORTAKLARLA BİRLİKTE
ÇALIŞMALAR

GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR
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https://www.ebrd.com/documents/gender/gender-discrimination-in-small-business-lending-evidence-from-turkey.pdf
https://www.ebrd.com/documents/gender/gender-discrimination-in-small-business-lending-evidence-from-turkey.pdf
https://www.ebrd.com/news/publications/transition-report/transition-report-201617.html
https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/gender_guidance_note_web_september2019final.pdf
http://www.ebrd.com/gbvh-good-practice.pdf
http://www.ebrd.com/gbvh-good-practice.pdf
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2.7 2016-2020 TCEGS Kapsamında Kaydedilen İlerleme | Değerlendirme bulguları, EBRD'nin toplumsal cinsiyet 
eşitliği ile ilgili çalışmaları açısından iyi bir ilerleme olduğunu vurgulamaktadır; fakat etki bakımından 
ulaşılabilecek potansiyeli tam anlamıyla yakalayabilmek için desteğin artırılması gerekmektedir

GÜÇLÜ YÖNLER GÜÇLÜKLER

• Toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştiren projelerin sayısı %121'in üzerinde artış 

göstermiştir (EBRD'nin portföyünün %15'ine yükselmiştir)

• Merkezi yönetimlerle yürütülen politika diyalogu sayesinde sistemsel bir etki 

oluşturulmuş ve EBRD'nin özel sektörle diyalogu kapsayıcı reformların 

gerçekleştirilmesine yönelik kaldıraç etkisi için kullanılmıştır

ETKİ

• Etki ölçümü, izleme ve iletişim alanındaki güçlükler devam etmektedir

• Proje düzeyindeki çıktılar ve piyasa düzeyindeki sonuçlar arasındaki bağlantı Değişim Teorisi ile 

desteklenmemektedir

• Politika diyalogu, özellikle ilgili bölgelerde bulunan toplumsal cinsiyet uzmanlarının ayrıntılı çalışmalarını 

gerektirmektedir. Sınırlı kaynaklarla yüksek destek düzeyini devam ettirmek bir güçlük teşkil edecektir

İLGİLİLİK

VE

TUTARLIK

• EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde toplumsal cinsiyet ile ilgili çabaları bireylerin 

ihtiyaçlarıyla uyumludur

• Stratejinin hedefleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını desteklemektedir ve toplumsal 

cinsiyet ile ilgili boyutları ülke stratejilerine ve tanı çalışmalarına eklemek projelerin 

ulusal düzeydeki ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanmalarına yardımcı olmaktadır

• Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerekçesinin, EBRD'nin müşterilerine, kendilerinin getirebilecekleri faydaların ve 

değer önerisinin de altı çizilerek daha net bir biçimde açıklanması ve sunulması gerekmektedir

• EBRD'nin, faaliyet gösterdiği ülkelerde daha geniş anlamda toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kolaylaştırıcı bir 

ortamın oluşturulmasına yaptığı katkıları daha açık hale getirmek mümkündür

ETKİLİLİK

• Büyümeye toplumsal cinsiyet perspektifini belirli ürünlerin içine dahil ederek, kurumsal 

düzeyde toplumsal cinsiyet hedefleriyle kurumsal karne uygulaması başlatarak ve

Banka çapında toplumsal cinsiyet eşitliği öncülerinden oluşan bir ağ oluşturarak katkıda 

bulunulmuştur

• Ülke içerisindeki toplumsal cinsiyet uzmanlarının, bulundukları ülkelerde toplumsal 

cinsiyet ile ilgili etki oluşturan fırsatların tespiti ve sunumu konusunda önemli bir rol 

oynadıkları düşünülmektedir

• Operasyonlar, teknik işbirliğine dayalı Fırsat Eşitliği Eylem Planları yoluyla İK politikalarının iyileştirilmesi gibi, 

göreli olarak dar bir dizi etki yoluna odaklanmıştır

• Büyüme, toplumsal cinsiyet eşitliği tedbirlerini, özellikle Geçiş Etkisi düzeyinde, projelere dahil etmek için

gereken çaba düzeyi ve kısmen Geçiş Etkisinden kaynaklanan ilave uygulama yükü nedeniyle kısıtlanmaktadır

• Toplumsal cinsiyet bileşenlerine sahip yatırımların gelişimi yeterince teşvik edilmemiştir. 2021 yılında yeni 

toplumsal cinsiyet karnesi hedefinin getirilmesinin teşvikleri iyileştirmesi beklenirken, söz konusu karnenin 

etkililiği henüz ortaya koyulmamıştır

KRİTERLER

ETKİNLİK
• Kayda değer başarı gösteren -İş Hayatında Kadınlar gibi– öncü programlar EBRD'nin 

faaliyet gösterdiği 20'den fazla ülkede başlatılmış ve genişletilmiştir

• Ancak, projelerin büyük çoğunluğu hala duruma özel tasarlanmış projelerdir ve bu durum projelerin ölçeğinin 

etkin bir biçimde artırılmasını engellemekte ve personel kaynakları üzerinde ciddi bir baskıya neden olmaktadır.

2.6
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2.8 2016-2020 TCEGS Kapsamında Kaydedilen İlerleme | Çıkarılan dersler, teşviklerin 
güçlendirilmesinin, Banka ve müşteri düzeyinde kapasite geliştirmenin ve toplumsal cinsiyet 
verilerinin öneminin altını çizmektedir

• Toplumsal cinsiyet eşitliği tedbirlerinin Banka faaliyetlerine dahil edilmesini teşvik etmek için, toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirme odağı, geçiş etkisi değerlendirme sürecine ve öncelikli politika hedeflerinin

seçimine bilgi girdisi teşkil etmek üzere ülke stratejilerine kilit bir öncelik olarak eklenmelidir.

• Toplumsal cinsiyet eşitliği tedbirlerinin Banka'nın yatırımlarının ve politika faaliyetlerinin bir parçası olarak tasarlanması ve uygulanması, hem müşteriler hem de EBRD personeli için ek gereklilikleri ve beceri

ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple, her iki tarafta da kaynaklarda söz konusu ihtiyaçlarla orantılı artışları gerektirmektedir.

• Toplumsal cinsiyet eşitliği faaliyetlerinin ölçeğinin artırılması için, geçiş etkisi dışındaki toplumsal cinsiyet eşitliği çabalarının da dikkate alınmasına yönelik (örneğin Çevresel ve Sosyal Eylem Planları kapsamında

toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili ilave taahhütler) bir karne hedefinin devam ettirilmesi ve yıllık olarak artırılması gerekmektedir.

Önceki TCES'ten ÇIKARILAN KİLİT DERSLER...

• Müşterilerin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin önceliklere ve politikalara dahil edilmesine gösterdikleri ilgi, etkilerin sürdürülebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bir ülkede/bölgede veya belirli bir sektöre yönelik olarak toplumsal cinsiyet odağı taşıyan

girişimlerin mevcut olması, EBRD'nin toplumsal cinsiyetin dahil edildiği yatırımlarına yönelik desteği artırabilir ve toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını iş dünyasındaki standart uygulamalara dahil etmenin önemine dair bilgi ve farkındalığı artırabilir.

• Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki teknik uzmanlık, sektörlerdeki ve bölgelerdeki EBRD ekiplerinin, projelerine ve politika diyaloglarına toplumsal cinsiyet bileşenlerini dahil etmeleri için kilit öneme sahiptir.

• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Öncüleri Ağlarının kurulması, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin önceliklere ve politikalara dahil edilmesine verilen öneme dair güçlü bir işarettir. Ağ gelişirken, toplumsal cinsiyet öncülerinin ilave ve tutarlı kurumsal destek ve kaynaklara

ihtiyacı olacaktır.

• Kilit sektörlerde bir dizi araç kiti ve bilgi ürünü geliştirilmiş, devam eden eğitim ve kapasite artışı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Personelin toplumsal cinsiyet bakış açısının çalışmalarına dahil edilmesi ile ilgili pratik ve kolaylıkla anlaşılabilen yönlendirmelere ve örneklere

sahip olabilmesi için, bu tür araç ve ürünlerin oluşturulmasına ve etkin bir biçimde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların sürekli bir biçimde ivme kazanması gerekmektedir.

• Cinsiyete göre ayrıştırılmış veriler, söz konusu verilerin alınabildiği yerlerde, EBRD'nin banka çalışanları ve müşterileri için yatırımlara toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının dahil edilmesinin faydalarına ilişkin gerekçeler oluşturmak üzere gereklidir. Halihazırda farklı

ekipler tarafından toplanmış olan müşteri verileri bulunmaktadır. Söz konusu verilerin cinsiyete göre ayrıştırılmış olmalarını ve Banka içerisindeki ekiplerin izleme ve analiz çalışmaları için erişilebilir olmalarını sağlamak, ilave veri toplama gereklilikleri getirmeksizin

mevcut verilerin artırılmasına yönelik basit adımlardır.

• Seçilmiş toplumsal cinsiyet projelerine, projelere özel İzleme, Değerlendirme ve Öğrenme stratejilerinin dahil edilmesi, oluşan etkinin güvenilir bir biçimde tahmin edilmesi ve öğrenme çalışmalarının artırılması bakımından büyük önem taşımaktadır.

2.6
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Söz konusu kilit dersler, TCES'ye ve stratejinin güçlü uygulama odağına bilgi girdisi sağlamıştır
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3.1 EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği| EBRD'nin faaliyet gösterdiği 
bölgede, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda birtakım kazanımlar elde edilmiştir ancak ülkelerin 
büyük bir bölümünde önemli toplumsal cinsiyet açıkları bulunmaktadır

STRATEJİNİN UYGULAMA DÖNEMİ BOYUNCA KİLİT TOPLUMSAL CİNSİYET GÖSTERGELERİNDE 

GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİKLİKLER
EBRD'nin faaliyet gösterdiği bölge içerisinde en fazla artış ve düşüşün görüldüğü ülkeler

3.1

EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerin büyük bir bölümünde, 2016 ve 2020 arasında, Toplumsal Cinsiyet Geçiş Özellikleri Değerlendirmesi kapsamında kilit göstergelerde anlamlı bir değişim gözlemlenmemiştir ve bu da bölge çapında 

toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik desteğin büyük oranda artırılması gerektiğine işaret etmektedir. Özellikle, EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde, kadınların iş gücüne katılım oranlarının artırılması konusunda kaydedilen ilerleme

düşük düzeydedir. EBRD'nin faaliyet gösterdiği yalnızca dört ülkede kadınların iş gücüne katılım oranları iki yüzde puanın üzerinde artış göstermiştir ve söz konusu ülkelerin yarısı bu göstergede düşüş gerçekleştiğini belirtmiştir. Yönetici 

rollerindeki kadınların ve kadın işverenlerin oranlarına bakıldığında, EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerden bazılarının daha yüksek artış oranlarına ulaşabildiği, bazılarında ise daha büyük düşüşler yaşandığı görülmektedir.

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI

2016-2020 arasında gerçekleşen yüzde puan değişimi

YÖNETİCİ POZİSYONLARINDAKİ KADINLARIN ORANI

2016-2020 arasında gerçekleşen yüzde puan değişimi

KADIN İŞVERENLERİN ORANI

2016-2020 arasında gerçekleşen yüzde puan değişimi
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Kaynak: ILOSTAT, İstihdam İstatistikleri, 2015-2019 Kaynak: ILOSTAT, İstihdam İstatistikleri, 2015-2019 Kaynak: ILOSTAT, İstihdam İstatistikleri, 2015-2019
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3.2 EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | İleri Geçiş Ülkelerinde ve 
Güneydoğu Avrupa'da dahi, toplumsal cinsiyet eşitliği açıkları, bir dizi sebebe bağlı olarak devam 
etmektedir.

2020 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PUANLARI

3.2

Not: 2020 Geçiş Özellikleri 

Değerlendirmesi (ATQ) 2019'dan 

veya verilerin mevcut olduğu en 

güncel yıldan verileri 

yansıtmaktadır

MACARİSTAN
ATQ Puanı 6.4 | Sıra #18

• Finansal kapsayıcılık alanında büyük açık

• Düşük iş gücüne katılım oranı

• Kadınların siyasete katılımı göreli olarak 
düşük

• Anayasada bakım sorumlulukları ile ilgili 
toplumsal cinsiyet rollerine atıfta 
bulunulmaktadır

ARNAVUTLUK
ATQ Puanı 5.8 | Sıra #25

• Düşük iş gücüne katılım oranı

• Az sayıda kadın işveren

• Kadına yönelik ev içi şiddet oranı yüksek

• Zararlı toplumsal normlar temelinde toplumsal cinsiyet 
ayrımı

BOSNA HERSEK
ATQ Puanı 5.7 | Sıra #28

• Finansal kapsayıcılık alanında büyük açık

• Yönetici rollerindeki kadın sayısı düşük

• Kadınların siyasete katılım oranları düşük

• Ev içi şiddet endişe kaynağıdır ve söz 
konusu meseleye yönelik uyumlaştırılmış 
bir izleme sistemi bulunmamaktadır

KUZEY MAKEDONYA
ATQ Puanı 6.2 | Sıra #19

• Finansal kapsayıcılık alanında büyük açık

• Düşük iş gücüne katılım oranı

• Kadınların ekonomik hayata katılımları 
erkeklere göre daha düşüktür

• Finansmana erişim ve çalışma hayatı 
uygulamalarında önemli toplumsal cinsiyet 
açıkları bulunmaktadır

KOSOVA
ATQ Puanı 5.5 | Sıra #30

• Kadınların iş gücüne katılım oranı düşüktür

• Önemli derecede yatay ayrım

• Kadınların finansmana erişimleri kısıtlıdır

• Zararlı toplumsal normlar kadınların miras 
edinmelerini engelleme eğilimindedir

ESTONYA
ATQ Puanı 6.7 | Sıra #14

• Az sayıda kadın işveren

• Önemli derecede fırsat eşitsizliği

• AB içerisindeki en yüksek toplumsal cinsiyete 
dayalı ücret farkı

• Yüksek öğrenimdeki kadınların ve erkeklerin 
oranlarında büyük eşitsizlik

• Siyasette, ekonomide ve toplum hayatında karar 
alım mekanizmalarına erişimde önemli derecede 
eşitsizlik

SLOVAKYA CUMHURİYETİ
ATQ Puanı 6.7 | Sıra #15

• Finansal kapsayıcılık alanında büyük açık

• Düşük iş gücüne katılım oranı

• AB içerisindeki toplumsal cinsiyete dayalı ücret 
farklarının en yüksek olduğu ülkelerden birisi

• Parlamentoda ve hükümette kadın temsili düşük

PUBLIC
Toplumsal cinsiyet ATQ'larının tam 

listesi için bkz. Ek 1
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3.1 EBRD'nin Faaliyet Gösterdiği Ülkelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | Arka plandaki 
toplumsal cinsiyet normları ve toplumsal normlar, kadınların ekonomik hayata ve toplum 
hayatına tam katılımları önünde engeller oluşturmaktadır

3.3

23 PUBLIC

Toplumsal normlar ve toplumsal cinsiyet normları, bir kadının çalışıp çalışamayacağının, hangi işi

yapabileceğinin ve ücretsiz bakım sorumluluklarının belirlenmesinde önemli rol oynayan

etkenlerdir. Bu toplumsal normlar bölgeden bölgeye ve ülkeden ülkeye değişiklik

göstermektedir, fakat EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde, toplumsal normlar sıklıkla

kadınların iş gücüne katılabilmeleri, belirli meslek gruplarına erişebilmeleri ve fiziki

hareketlilikleri konusunda belirleyicidir.

Dünya Değerler Araştırmasına göre, Güney ve Doğu Akdeniz Bölgesindeki katılımcıların büyük

bir bölümü, erkeklerin çalışmaya kadınlardan daha fazla hakları olduğu düşüncesindedir. Orta

Asya'daki bazı ülkelerde de, bu beyana katılan katılımcı oranı yüksektir.

Bu tür bir toplumsal algının güçlü olduğu ülkelerde, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından ATQ

puanlarının da genel olarak düşük olduğu görülmektedir (bkz Ek 1). Bu durum, kadınların

ekonomik hayata katılımlarına yönelik engelleri ele alırken bütüncül yaklaşımlar

benimsenmesinin gerekli olduğuna işaret etmektedir.

Dünya çapında erkeklerin,

eşlerinin ücretli işlerde çalışmalarındansa, evde aile üyelerinin bakımını 

üstlenmelerini ve ücretsiz ev işi yapmalarını tercih etmektedir.

Kaynak: ILO ve Gallup, 2017

Şekil, mevcut iş sayısı kısıtlı olduğunda, erkeklerin çalışmaya kadınlardan daha fazla hakları olduğu düşüncesine 
katılan katılımcıların oranını göstermektedir. Kaynak: Dünya Değerler Araştırması, 7. Dalga (2017-2020) ve 6. 
Dalga (2010 – 2014)

Aşağıdaki ifadeye katılan katılımcıların oranı,

''İŞ SAYISI KISITLI OLDUĞUNDA ERKEKLERİN ÇALIŞMAYA KADINLARDAN DAHA FAZLA 
HAKKI VARDIR''
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3.3 EBRD'nin Faaliyet Gösterdiği Ülkelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | COVID-19 krizi, 
EBRD'nin faaliyet gösterdiği bölgede, toplumsal cinsiyet eşitliği açıklarını daha da artırmıştır.

• Kadınlar ve LGBTI bireyler, pandemi sırasında (siber şiddet de dahil) daha fazla toplumsal cinsiyete dayalı şiddet riskine maruz kalmaktadır. Mevcut kriz ile ilgili veriler, ev içi şiddet ve cinsel şiddette, siber 

taciz ve sağlık ve gıda perakende sektörleri gibi sektörlerde kilit çalışanların hedef gösterilme olaylarında büyük artış yaşandığını göstermektedir. Hizmet birimleri, LGBTI bireylerin ruh sağlığı durumlarında, 

intihar etmeyi düşünen bireylerin sayısındaki büyük artış da dahil, bir kötüleşme olduğuna dair bir algı olduğunu bildirmiştir.

• Kadınlar ve LGBTI bireyler, krizden en fazla etkilenen sektörlerin bazılarında, orantısız biçimde temsil edilmekteyken, COVID-19 nedeniyle önemi artan işler çoğunlukla erkek egemen işlerdir. EBRD'nin 

faaliyet gösterdiği bölgelerde perakende sektörü çalışanlarının üçte ikisi kadındır ve aynı bölgelerde neredeyse yarım milyona yakın kadın konaklama ve gıda hizmetleri ile ilgili sektörlerde çalışmaktadır. Buna 

karşılık, ulaştırma, depolama ve haberleşme sektörlerinin tamamındaki çalışanların yalnızca %20'si kadındır.

• Kadınlar, genellikle, standart dışı istihdam türlerinde istihdam edilmektedir ve bu durum onların işten çıkarılma olasılıklarını artırmıştır. Kadınlar, bu sebeple sıklıkla katkı payı gerekliliklerini karşılamak 

veya işten çıkarıldıktan sonra gelir desteği için uygunluk kriterlerini karşılamakta güçlük çekmektedirler. Gazze Batı Şeria'da, Gürcistan'da ve Ermenistan'da kadın nüfusun neredeyse yarısı yarı zamanlı olarak 

çalışmaktadır. Kadınların, Letonya ve Kırgızistan'da yarı zamanlı istihdam edilme ihtimalleri erkeklere göre iki kat daha fazladır.

• Kadınlar, COVID-19'la mücadele eden küresel sağlık iş gücünün büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde, doktorların %59'u, hemşirelerin %88'i kadınlardan oluşmaktadır.

İŞ GÜCÜNE KATILIM
VE İSTİHDAM

ÜCRETSİZ
BAKIM YÜKÜ

• Kadınlar krizden kaynaklanan ek ücretsiz bakım yükünün büyük bir bölümünü taşımış, bu durum onların ekonomik hayata tam olarak katılabilme kabiliyetlerini zayıflatmıştır. Pandemiden önce, EBRD'nin 

faaliyet gösterdiği bölgedeki kadınlar, halihazırda günde ortalama 5 saati ücretsiz ev ve bakım işlerinde harcamaktaydı (bu oran erkeklerde 2 saatin altındaydı). Kriz sebebiyle, büyük çapta ek bakım yükü, (okul 

ve kreş gibi hizmetlere erişimin kısıtlanması nedeniyle) ücretsiz ekonomiden ücretli ekonomiye geçmiştir. Bu durum, kadınların ailenin geçimini sağlamaktan birincil olarak sorumlu olan kişiler oldukları haneler 

için de geçerlidir ve hakim (ve tekrar ortaya çıkan) zararlı toplumsal cinsiyet normlarına işaret etmektedir.

GİRİŞİMCİLİK
• Kadın girişimciler, işletmelerinin büyüklüğü, perakende sektöründe yoğunlaşmaları ve krediye erişimlerinin kısıtlı olması sebebiyle özel güçlükler yaşamaktadır. Kadınlar, resmi kredilerden ziyade, işçi 

dövizi de dahil, ailelerinden veya tanıdıklarından borç almaktadır ve bu kaynaklar kriz sebebiyle azalmıştır. EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde, kadınlara ait şirketlerde satışlarda daha büyük düşüşler 

yaşanmıştır ve söz konusu şirketlerde daha yüksek geçici olarak kapanma olasılıkları görülmüştür.
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DİJİTAL UÇURUM

• İnternet hizmetlerindeki artışa rağmen, kadınlar çevrim içi dünyaya erişim ve dijital teknolojilerin kullanımı konusunda geride bırakılmaya devam edilmektedir. Karantinalar sebebiyle, sağlık bilgilerinin, 

eğitim faaliyetlerinin ve ekonomik faaliyetlerin önemli bir bölümü İnternet ortamına taşınmış ve İnterneti önemli bir hizmet aracı haline getirmiştir. Pandeminin öncesinde dahi, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki 

kadınların cep telefonuna sahip olma ihtimalleri erkeklerden %8 daha düşük, mobil İnternet kullanma ihtimalleri erkeklerden %20 daha düşüktü. Bu durum, kadınların sistematik olarak kritik altyapıların 

dışında bırakılmalarının yansımasıdır. Bu toplumsal cinsiyet uçurumunun COVID-19 sebebiyle kötüleşmesi beklenmektedir.
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3.5 EBRD'nin Faaliyet Gösterdiği Ülkelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | Mega trendler ve mevcut meseleler,
güçlüklerin yanı sıra fırsatlar da oluşturmakta, EBRD'nin toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili faaliyetlerinin 
geliştirilmesi için spesifik 'perspektifler' gerektirmektedir

YEŞİL EKONOMİ DİJİTAL EKONOMİ BAKIM EKONOMİSİ

KATILIM, EYLEM VE
TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI 
ŞİDDET VE TACİZLE (TCDŞT)
MÜCADELE

GELİŞMEKTE OLAN 
TRENDLER

VE KİLİT MESELELER

TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ 

GÜÇLÜKLER

TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTLİĞİNE YÖNELİK 

FIRSATLAR

??

Yeşil ekonomiye geçiş, hükümetlerin,

hükümetlerarası kuruluşların ve özel sektörün ortak

çalışmalar yürütmelerini ve her toplumda geniş

çaplı bir dönüşümü gerektirmektedir. Kalıplaşmış

toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, kadınların,

toplumların ve ekonomilerin iklim değişikliğinin

etkilerine uyum sağlama ve söz konusu etkileri

azaltma kapasitelerini kısıtlamaktadır.

Dijital teknolojinin hayatın tüm alanlarına dahil

edilmesi, çevrim içi ekonomik faaliyetlerin

etrafında dijital bir ekonominin gelişmesine sebep

olmaktadır. Kadınların dijital ekonomiden

faydalanmalarının sağlanması, ekonomik ve sosyal

sonuçları iyileştirebilir; kadınların fen, teknoloji,

mühendislik ve matematik (STEM) konularına

katılımları ise sürdürülebilir kalkınma için kilit önem

taşımaktadır.

Bakım ekonomisi, bir toplum içerisinde, çocuk

bakımı, erken çocukluk eğitimi, engeli olan

bireylerin bakımı, uzun süreli bakım, yaşlı bakımı,

ve diğer bakım türleri de dahil, her türlü ücretli

ve ücretsiz bakım hizmetidir. Daha geniş

anlamda, bakım ekonomisi gıdayı, giyimi ve

barınmayı da kapsamaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kurumların, yasaların,

politikaların ve toplumsal normların, kadınların erkeklerle

eşit zeminde fırsatlara erişmelerini ve fırsatlardan

erkeklerle eşit zeminde faydalanmalarını sağlamasını

gerektirmektedir. Kadınlar, ekonomilerde ve sektörlerde,

yüksek oranlarda toplumsal cinsiyete dayalı şiddet; ve

mülk edinmelerini, çalışmalarını ve hayatlarıyla ilgili

kararlar almalarını engelleyen yanlı kanunlar ve normlar

sebebiyle kısıtlarla karşılaşmaya devam etmektedirler.

Aşağıdaki konular, EBRD'nin faaliyet gösterdiği bölgede ve ötesinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi için dikkate alınması gereken kilit trendler ve tematik perspektifler olarak tespit edilmiştir.

3.5

EBRD'NİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARINA YÖNELİK YENİ TEMATİK 
PERSPEKTİFLER

PUBLIC

GELECEKTE EKONOMİK BÜYÜME BEKLENEN KİLİT SEKTÖRLER VE EBRD'NİN STRATEJİ VE 
SERMAYE ÇERÇEVESİ KAPSAMINDAKİ STRATEJİK ÖNCELİKLERİ

MEVCUT VE KALIPLAŞMIŞ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ AÇIKLARINI ELE ALMAYA YÖNELİK ORTAK 
GİRİŞ NOKTALARI

Bu meselelerin, önümüzdeki yıllarda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini artırma potansiyeli bulunmaktadır. Öte yandan, söz konusu meseleler, toplumsal cinsiyete duyarlı 1 bir biçimde şekillendirildiğinde kadınlar 
için ekonomide ve toplum hayatında bir güçlenme kaynağı haline de gelebilirler.
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1 Toplumsal cinsiyete duyarlılık, toplumsal cinsiyet normlarının, rollerinin ve eşitsizliklerin dikkate alınmasını 
ve tespit edilen her türlü eksikliğin faal bir biçimde ele alınmasına yönelik tedbirleri gerektirmektedir. Tam 
terimce için bakınız Ek 4.
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3.6 EBRD'nin Faaliyet Gösterdiği Ülkelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, 
iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen uyum ve azaltım çabalarını engellemektedir; ancak kadınlar 
yeşil dönüşüm konusunda güçlü değişim aktörleri olabilirler

Kaynaklara erişimdeki eşitsizlikler. Arazi, biyoçeşitlilik, su, enerji, ulaşım ve gıda dahil, kaynaklara erişimde ve kaynakların mülkiyetinde söz konusu

olan eşitsizlikler, kadınların yeşil ekonomiye geçişe katkı yapabilme ve yeşil ekonomiden faydalanabilme kabiliyetlerini sınırlamaktadır. Örneğin,

kadınlar, arazi sahibi olma, araziyi miras yoluyla edinme ve yönetme hakları bakımından toplam tarım arazisi sahiplerinin %15'inden azını temsil

etmektedirler. Kaynaklara erişimde eşitsizlik, kadınların üstlendikleri ücretsiz bakım yükü, hareketlilik ile ilgili kısıtlar ve eğitim fırsatlarına erişimde

eşitsizlik gibi sistemsel engelleri kötüleştirmektedir.
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Tarımsal yenilikte toplumsal cinsiyet açıkları. Düşük karbonlu ekonomiye geçişin, organik tarım, biyoyakıtlar ve orman koruma gibi alanlarda, en az 2

milyon yeşil iş oluşturması beklenmektedir. Dünya çapında kadınlar, tarım sektöründeki iş gücünün %41'ini temsil etmekte iken, kadınların ürettiği

tarım ürünlerinin miktarı erkeklerinkinden %20-30 daha azdır. Verilerin mevcut olduğu 28 EBRD ekonomisinde, kadınlar kayıtsız tarım sektöründe

erkeklerden daha büyük bir oranda temsil edilmektedir. Teknik becerilere ve kayıtlı istihdama erişimdeki farklar, kadınların yeşil ekonomiye geçişe

katkı yapabilme ve yeşil ekonomiden faydalanabilme kabiliyetlerini sınırlamaktadır.

Yeşil ekonomi sektörlerine girişte toplumsal cinsiyete dayalı engeller Kadınlar, yeşil enerji sektörlerinde iklim liderliğinde yeterince temsil

edilmemektedir. Kadınlar, yenilenebilir enerji iş gücünün yaklaşık %32'sini oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerji sektörüne giriş ve sektörde kalmanın

önündeki engeller arasında, toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili algılar, hakkaniyetli olmayan işe alım uygulamaları ve esnek çalışma koşullarının mevcut

olmaması bulunmaktadır. 2018'de, iklim değişikliği kararlarını müzakere eden hükümet delegasyonlarının %30'dan azına kadınlar başkanlık etmekteydi.

Cinsiyet körü yeşil finansman mekanizmaları Yeşil finansman mekanizmalarında, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını öncelik ve politikalara dahil

eden bir odağın bulunmayışı, yeşil ekonomiye geçiş sürecinde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini artırabilir. Yeşil finansmanın sosyo-politik dengesizlerin

ele alınması yoluyla toplumların iklim değişikliğine karşı dayanıklılıklarının artırılması ve toplumların içerisinde toplumsal cinsiyet konusundaki farkların

ele alınması açısından taşıdığı potansiyel düşünüldüğünde, bu konunun önemi ortaya çıkmaktadır.

%32

%68

Dünya çapında yenilenebilir enerji
sektöründe kadınların oranı

Kadın Erkek

Kaynak: IRENA, 2019
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3.7 EBRD'nin Faaliyet Gösterdiği Ülkelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | Dijitalleşme, çok büyük 
fırsatlar ortaya koyabilir ancak dijitalleşmenin sorumlu bir biçimde uygulanması ve kullanım için 
erişilebilir olması toplumsal cinsiyet açısından eşit bir geleceğin temin edilmesi için elzemdir
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Düşük ve orta gelirli ülkelerde:

Mobil İnternet kullanan

kadınların oranı

Mobil İnternet kullanımında toplumsal

cinsiyet açığı

Mobil İnternet kullanmayan kadınların

sayısı

Kaynak: GSMA, 2020

Dijital ve mobil hizmetlere erişim. İnternet kullanımındaki yıllık toplam artışa rağmen, 2019 yılına ait rakamlar, her ne kadar bu rakam bölgesel eşitsizlikleri

de içeriyorsa da %17 oranında (2011'de bu oran %11'di) bir küresel toplumsal cinsiyet açığı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Araştırmalar, İnternet kullanımında

%10'luk bir artışın, GSYİH'de %0,25-%1,38'lik bir artışa yakın olduğunun altını çizmektedir.

Dijital becerilere ve STEM eğitimine erişim. Pek çok ülkede, kadınların İnterneti ve cihazları, bu araçların potansiyelini tam anlamıyla değerlendirerek

kullanma ihtimalleri erkeklere göre daha düşüktür. İş gücü piyasası getirileri, dijitalleşmenin yoğun olduğu sektörlerde, dijitalleşmenin daha az yoğun

olduğu sektörlere göre çok daha yüksek olduğu için kadınların dijital becerilerinin geliştirilmesi ekonomik açıdan arzu edilmektedir. Dijital teknolojiler,

kadınların yönettiği KOBİ'lerin uluslararası yönde genişlemelerini destekleyebilir ve kadınların dijital becerilerinin yükseltilmesi iş gücünü otomasyon

karşısında daha dayanıklı kılabilir. Online eğitim, -özellikle kırsal bölgelerde yaşayan toplumlar olmak üzere- herkesin ilave becerilerin yükseltilmesine

erişimini kolaylaştırabilir. Kadınların dijital ekonomiden faydalanmalarının sağlanması, ekonomik ve sosyal sonuçları iyileştirebilir. Kadınların fen, teknoloji,

mühendislik ve matematik (STEM) konularına katılımları ise sürdürülebilir kalkınma için kilit önem taşımaktadır.

Dijital finansmana erişim. Kadınlar, sıklıkla finansal hizmetlerden ve ürünlerden faydalanamamaktadır. Düşük ve orta gelirli ülkelerde, yetişkin kadınların

%57'sinin bankacılık hizmetlerine erişimi bulunmamaktadır ve küresel olarak bankacılık hizmetlerine erişimi bulunmayan kadınların cep telefonu sahibi

olma olasılıklarının, bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan erkeklere göre daha düşük olduğu görülmüştür. Kadınların dijital finansmana erişimlerinin

artırılması (ve dijital finansal okuryazarlık), kadınlar için finansal kapsayıcılığın artırılmasının bir yoludur ve kadınların kayıtlı bir biçimde tasarruf yapabilme

imkanlarını artırmaktadır. Kırsal bölgelerde yaşayan kadınların finansmana erişimde yaşadıkları çok sayıda hem talep yönlü (eğitim düzeyi, finansal

okuryazarlık, toplumsal cinsiyet rolleri ve toplumsal normlar nedeniyle) hem de arz yönlü (toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetlerin ve ürünlerin

tasarlanmasına yönelik yeterli kapasitenin bulunmaması ve uygun olmayan sunum mekanizmaları nedeniyle) güçlüklerin anlaşılması önemlidir.

Platform ekonomisi. Platform ekonomisi, iş hayatında, kimi kadınlar için aile sorumluluklarını dengelemek veya işle ilgili diğer taahhütlerini

tamamlayabilmek için tercih edebilecekleri çalışma esnekliğini sağlayabilmektedir. Ancak, platform ekonomisinde sıklıkla daha düşük ücretli ve daha düşük

kaliteli işlere rastlanmaktadır. Sözleşmeli çalışan modelinin platform ekonomisindeki çeşitli işlere uygulanması, çalışanların asgari ücret, aile sorumlulukları

nedeniyle izin veya sigorta gibi olanaklara erişemeyebilecekleri anlamına gelmektedir.
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3.8 EBRD'nin Faaliyet Gösterdiği Ülkelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | Büyüyen bakım 
ekonomisi kadınlar için bir ekonomik fırsat kaynağı olma potansiyeli taşımaktadır ancak 
ücretsiz bakım işi hala yaygındır
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Bakım işlerinin eşitliksiz dağılımı, tüm kadınların ekonomiye üretken bir biçimde katılma kapasitelerini etkilemektedir. ILO ve Gallup'un raporuna göre,

değerlendirilen 162 ülkenin tüm bölgelerinde, kadınların iş hayatında yaşadıkları temel güçlükler ya iş aile dengesinin sürdürülmesi ya da uygun maliyetli

bakım hizmetlerine erişim ile ilgili güçlüklerden oluşmaktaydı. EBRD bölgesindeki kadınlar, ücretsiz ev ve bakım işlerine günde ortalama 5 saate yakın bir süre

harcamaktadır. Erkekler için bu rakam 2 saatin biraz altında bir süreyle çok daha düşüktür. Bu keskin fark kalıplaşmış ve zararlı toplumsal cinsiyet normlarını

ve kalıp yargıları yansıtmaktadır. Azerbaycan'da (6 saat), Mısır'da (5,4 saat), Tunus'ta (5,3 saat) ve Arnavutluk'ta (5,2 saat) en yüksek rakamlar görülmektedir.

Dünya çapında, kadınlar ücretsiz bakım işinin 

toplam

kadarını üstlenmektedir ve bu süre erkeklerin bu 

konuda harcadıkları süreden kat daha 

uzundur.

Kaynak: ILO, 2018

Yaşlanan bir nüfusa eşlik eden yaşlı bakım yükü talebinin kadınların iş gücüne katılımları ve göç örüntüleri üzerinde özel bir etkisi vardır. Dünya çapında,

yaşlılara yönelik kayıtlı ekonomiye dahil olmayan bakım hizmetlerinin üçte ikisi kadın akrabalar tarafından yerine getirilmektedir. Yaşlı ebeveynlerine bakım

hizmeti veren kadınların çalışma saatlerini düşürme olasılıkları, bakım hizmeti sunmayan kadınlara göre çok daha yüksektir. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde

uzun süreli bakım ihtiyacı olan nüfus beklentilerindeki artışa rağmen, bu ülkelerden bazılarında evde bakımı destekleyecek kurumsal bakım hizmeti altyapısı

ve mekanizmalar bulunmamaktadır. Artan sayıda -ve birçoğu kadın olan- bakım çalışanının bu ülkelerden taşınması, ülke içindeki yaşlı bakım hizmeti arzını

kısıtlayabilmektedir.

Daha ileri yaşlardaki kadınlar ise, iş gücü piyasasında, hayatın daha önceki dönemlerinde söz konusu olan toplumsal cinsiyet açıklarını yansıtan engellerle karşılaşmaktadırlar. İleri

yaşlardaki kadınların istihdam oranları erkeklere göre daha düşüktür ve bu gruptaki kadınların yarı zamanlı çalışma olasılığı erkeklerden daha yüksektir. İstihdamda olan ve ileri yaşlardaki

kadınların oranının daha yüksek olduğu durumlarda dahi, toplumsal cinsiyete göre önemli derecede ayrıştırılmış bir iş gücü ve ileri yaşlardaki kadınların önünde en önde gelen meslekler ve

en yüksek ücretlerle ilgili önemli kısıtlar da söz konusudur. Toplumsal cinsiyete göre şekillenen kariyer ve yaşam çizgilerinin kadınların ileri yaşlardaki konumlarını etkilediğine dair kanıtlar

bulunmaktadır. Çünkü kadınların iş geçmişlerinin doğum ve bakım ile ilgili sorumluluklar ve daha düşük ücretler sebebiyle kesintiye uğrama olasılığı daha yüksektir ve kadınların emeklilik

planlarına katkıda bulunma kabiliyetleri sınırlıdır. Küresel olarak, emeklilikle ilgili toplumsal cinsiyet açığının %30-40 düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu da kadınların emeklilik

döneminde finansal olarak erkeklerden daha az güvenceye sahip oldukları anlamına gelmektedir.
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Kadın Erkek

Dünya çapında ücretli işlerin ve ücretsiz
bakım işlerinin cinsiyete göre dağılımı
(çalışma yaşındaki nüfus, gün başına saat)

Ücretsiz bakım işi Ücretli iş

Kaynak: ILO, 2018
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Kadınları çalışma yaşında iş gücü piyasasına dahil eden ülkelerde, ileri yaşlardaki nüfusta daha yüksek istihdam oranlarının görülmesi olasıdır. Hem özel

sektörün hem de kamu sektörünün kadınlar için, yaşlarına uygun çalışma ortamları sağlamaya; kamuoyunun daha ileri yaşlardaki kadın çalışanlarla ilgili

algısını şirketlerde eğitim vererek iyileştirmeye; ve kadınların iş gücünde daha uzun süre kalmalarını destekleyen kamu bilgilendirme kampanyalarını finanse

etmeye teşvik edilmeleri gerekmektedir.
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3.8 EBRD'nin Faaliyet Gösterdiği Ülkelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği| Katılımın, eylemin temin 
edilmesi ve TCDŞT'den uzak bir yaşam, kadınların ekonomik hayata ve toplum hayatına eşit 
katılımları için bir ön koşuldur
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Dünya çapında kadınların

partnerleri tarafından fiziki ve/veya cinsel şiddete veya partnerleri olmayan 

bir kişi tarafından cinsel şiddete maruz kalmaktadır

Kaynak: WHO, 2021

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kurumların, yasaların, politikaların ve toplumsal normların, kadınların erkeklerle eşit zeminde fırsatlara erişmelerini

ve fırsatlardan erkeklerle eşit zeminde faydalanmalarını sağlamasını gerektirmektedir. Ancak, kadınların katılımı ve eylemi - şiddet,

cezalandırma veya korku olmaksızın düşüncelerini ifade edebilmek, dinlenebilmek ve hayatı ile ilgili kararlar alabilmek - EBRD'nin faaliyet

gösterdiği bölgede her zaman temin edilmemektedir. Kadınların eylemlilik hallerinden söz ederken tipik olarak dört boyut dikkate alınmaktadır:

medeni haklar, kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının tanınması, kadınların şiddetin hiçbir türüne ve kadınlara karşı ayrımcılık içeren

toplumsal normlara maruz kalmamaları. EBRD, kadınların eylemliliğinin ifadesi olan bu boyutların her birinin önemini kabul etmektedir. EBRD'nin

özel sektör odağı ise, Banka'yı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, taciz ve ayrımcı toplumsal normlarla mücadele ile ilgili konularda çalışmak için

ideal bir aktör kılmaktadır. Banka, bu bağlamda, sivil toplumun ve kadın haklarının geliştirilmesi için çalışan yerel kadın kuruluşlarının rolünün

önemini de kabul etmektedir.

EBRD'nin faaliyet gösterdiği birçok ekonomide, kadınların ev dışında ücretli işlerde çalışmaları konusunda olumsuz bir algı bulunmaktadır ve

EBRD'nin faaliyet gösterdiği bir dizi ülkede, ekonomik güçlüklerin yaşandığı dönemlerde erkeklerin çalışmaya kadınlardan daha fazla hakları

olduğu görüşü topluma nüfuz etmiştir (bkz. Bölüm 3.3). Ortalama olarak, Güney ve Doğu Akdeniz Bölgesinde nüfusun dörtte biri, Orta Asya'da

beşte biri, ailede kadının isterse ücretli bir işte çalışabileceğinin kabul edilemez olduğunu düşünmektedir. Batı Şeria ve Gazze, Mısır ve Ürdün'de

nüfusun %30'u kadınların iş gücü piyasasında çalışmalarına karşıdır.
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%25

%30

%37

%37

%38

%0 %20 %40

Batı Pasifik

Avrupa ve Orta Asya

Kıta Amerikası

Sahra Altı Afrika

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika

Güneydoğu Asya

Regional prevalence of intimate partner violence

İlgili EBRD bölgeleri sarı ile işaretlenmiştir. Yaygınlık, bugüne kadar bir partneri olmuş ve mevcut partnerleri
veya geçmiş partnerleri tarafından hayatlarının herhangi bir noktasında bir kez veya daha fazla fiziki veya
cinsel şiddete veya bunların her ikisine de maruz kalmış olan kadınların oranı olarak tanımlanmaktadır.
Kaynak: WHO, 2021
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2019'da AB, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'da gerçekleştirilen bir araştırmaya 

göre,LGBTI bireylerin ‘i geçtiğimiz 5 yıl içerisinde, kamusal alanda 

veya iş yerinde saldırgan veya tehditkar durumlar biçiminde ortaya çıkan tacize 

maruz kalmışlardır.

Kaynak: AB, 2020%58
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Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin (TCDŞ), AB içerisindeki maliyetinin yılda 109 milyar euro olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakamın yarısından

fazlası, hizmet sunumu ve ekonomik çıktılarda yaşanan kayıp ile bağlantılıdır. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, Güneydoğu Avrupa, Doğu

Avrupa ve Kafkaslar, Orta Avrupa ve Baltık Devletleri, Orta Asya ve Türkiye'de kadınların dörtte birinden fazlası, partnerleri tarafından

uygulanan fiziki ve/veya cinsel şiddete maruz kalmıştır. Güney ve Doğu Akdeniz Bölgesinde, bu rakam neredeyse %40'a ulaşmaktadır. Kadınlar,

kız çocukları ve LGBTI bireyler de, zaten yüksek düzeylerde iken COVID-19 sebebiyle daha da artan çevrim içi toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve

istismar olaylarından etkilenmektedir.

EBRD'nin faaliyet gösterdiği bölgede karar alım mekanizmalarının tüm düzeylerinde kadınların temsili hala yeterince yüksek değildir. Lübnan,

Ermenistan ve Türkiye gibi ülkelerde, kadınlar, yerel düzeyde seçimle belirlenen görevlerin %10'undan daha azını temsil etmektedir.

%58
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3.9 EBRD'nin Faaliyet Gösterdiği Ülkelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği| Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ele 
alınması toplumsal cinsiyet kimliği yelpazesinin tamamının dikkate alınmasını ve toplumsal cinsiyet kimliği 
ile göç ve kırılganlık arasındaki bağlantıların kabul edilmesini gerektirmektedir

TOPLUMSAL CİNSİYET KİMLİKLERİ KIRILGANLIKGÖÇ

• Toplumsal cinsiyet, zorunlu veya isteğe bağlı olmasından bağımsız

olarak, göçün nedenlerini ve sonuçlarını şekillendirmektedir ve

göç deneyiminin her bir aşamasını etkilemektedir. Pek çok kadın

için, toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyete dayalı

şiddet ve taciz, göç etme kararında ve kadınların geçiş ve varış

ülkelerindeki deneyimleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

• Göçmen statüsüne bağlı olan ve toplumsal cinsiyet ve yaşa bağlı

olarak artan eşitsizlikler kalıplaşmıştır ve istihdamda, çalışma

koşullarında ve varış ülkelerinde hizmetlere erişimde açık bir

biçimde görülmektedir. Bir yandan nitelikli çalışan grubuna

mensup kadınlar arasında ülkelerinden başka ülkelere göç

edenlerin oranları yüksek iken, söz konusu gruptaki kadınların

birçoğu varış ülkelerinde düşük nitelikli işlerde istihdam

edilmektedir.

• Bakım sektöründeki iş gücü açıkları, kadınların taşınma kararının

ardındaki temel sebeplerden birisidir. Bu da kadınların hem

menşe ülkelerinde hem de varış ülkelerinde, toplumsal cinsiyete

dayalı iş bölümüne bağlı kısıtları deneyimleme olasılıklarının

bulunduğunu göstermektedir.

• Her ne kadar bir kişinin toplumsal cinsiyet kimliği tipik olarak

kendilerine doğumda atanan cinsiyet ile uyumlu olsa bile, bazı

kişiler kendilerini biyolojik cinsiyetleri ile ilgili toplumsal

cinsiyetin bazı özellikleriyle veya tüm özellikleriyle

özdeşleştirmemektedirler. Toplumsal cinsiyet ve toplumsal

cinsiyete dayalı ayrımcılık deneyimi, ikili (kadın/erkek)

kategoriyle sınırlı değildir ve cinsel yönelime ve toplumsal

cinsiyet kimliğine dayalı dışlanma, her bölgede farklı türleriyle

mevcuttur.

• Son birkaç on yılda gerçekleşen hukuki ve toplumsal

ilerlemelere karşın, LGBTI bireyler yaygın ayrımcılık ve şiddetle

karşı karşıya bulunmaktadır ve söz konusu bireylerin

hayatlarının yanı sıra içinde bulundukları toplumlar ve

ekonomiler de bu durumdan olumsuz etkilenmektedir.

• Örneğin, küresel olarak, ikili cinsiyet dışı kişilerin TCDŞT'ye

maruz kalma riskleri daha yüksektir. Bir bireyin cinsel yönelimi

ve cinsel kimliği ile bunların ırk, etnik köken, dil, tabiyet,

toplumsal köken, din, yaş ve diğer statülerle arasındaki

kesişimsellik, çok sayıda birbirinden farklı dışlanma ve

ayrımcılık türüyle sonuçlanabilmektedir.

• Kadınlar, ihtilafın ve kırılganlığın hakim olduğu bağlamlarda,

ayrımcı toplumsal cinsiyet normları ve uygulamaları, yaygın cinsel

ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, (sıklıkla zaten zayıf olan)

kurumlara ve hizmetlere erişim eksikliği ve siyasette ve

ekonomide karar alım mekanizmalarından dışlanma sebebiyle

orantısız bir biçimde etkilenmektedirler.

• Diğer taraftan, kadınların faal katılımlarının sağlanması barış ve

dayanıklılığa katkıda bulunabilir. EBRD'nin faaliyet gösterdiği

Ukrayna, Belarus, Lübnan, Ermenistan ve Azerbaycan (Dağlık

Karabağ İhtilafı), Kırgızistan ve Tacikistan gibi ülkelerde,

kırılganlıkla ilgili yakın zamanlı gelişmeler, toplumsal cinsiyet

eşitsizlikleri ve kırılgan bağlamlar arasındaki incelikli ilişkiyi göz

önüne sermektedir.

• Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda dönüştürücü destek

sağlanması için, toplumsal cinsiyet, kırılganlık ve ihtilafların siyasi

anlamda bilinçli bir biçimde anlaşılması gerektirmektedir. Bunun

yanı sıra, kadınlara daha geniş çaplı olarak barış inşası ve devlet

inşası çabalarına katkı sağlayan aktörler ve değişim aracıları

olarak odaklanılması gerekmektedir.
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4.4 2021-2025 Stratejik Yön | Kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete duyarlı finansal sistemler ve iş ortamları 
oluşturmak

FİNANSMANA ERİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin finansal kuruluşların faaliyet alanlarında geliştirilmesine yönelik çalışmalarda, kadınların iş dünyasının liderleri, girişimciler ve finansman kullanıcıları olarak

ekonomik fırsatlara eşit erişimlerini artıran toplumsal cinsiyete duyarlı finansal sistemlerin oluşturulmasına odaklanılmaktadır.

STRATEJİK 
ODAK
ALANLARI

32

MEVCUT ALANLAR YENİ ALANLAR

• Öncü bir program olan İş Hayatında Kadınlar programını mevcut 24 bölgenin ötesine genişletmek ve Ortak Finansal 

Kuruluş sayısını artırarak; start-up şirketlere, bölgesel müşterilere ve ilk kez kredi alan müşterilere kredi vererek; ve 

danışmanlık, bilgilendirme ve networking fırsatlarına ve eğitime erişimi artırarak bireysel düzeyde, Ortak Finansal 

Kuruluş düzeyinde ve daha geniş çaplı olarak ekosistem düzeyinde etkiyi artırmak

• KOBİ ve KOBİ üstü programlarının nihai faydalanıcıları ile toplumsal cinsiyet eşitliği araç kitlerini pilot düzeyde 

uygulamak ve bu konuda ulusal ve uluslararası sertifikasyon programlarından faydalanmak (Kadının Güçlenmesi 

İlkeleri (WEP), KAGIDER, derecelendirmeler, Çevresel, Sosyal, Yönetişimsel standartlar)

• Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yeşil finansman yatırımlarına ve yeşil kredi ürünlerine dahil edilmesi odağını daha da 

güçlendirmek

• Kadınlar için finansal kapsayıcılığı, dijitalleşmeyi kullanarak geliştirmek ve bu yönde kadınların dijital finansal 

becerilerini finans dışı hizmet tedariki yoluyla güçlendirmek

• Daha iyi ürün tasarımı ve politika temelli yatırım kararları için cinsiyete göre ayrıştırılmış KOBİ verilerinin

toplanmasının önemi konusundaki farkındalığı artırmak; ve

• Belirli hedeflere yönelik bilgi çalışmalarının yapılmasına öncülük etmek

• Finansal kuruluşları, yeşil sektörler ve tarım sektörleri de dahil, faaliyet gösterdikleri sektörlerde 

kadın girişimcileri daha isabetli bir biçimde hedeflemeleri için desteklemek

• İklime yönelik kurumsal yönetimin benimsenmesini desteklemek

• Kadın girişimcilere daha yüksek düzeyde dijitalleşme odağıyla danışmanlık hizmetleri sağlamak

• Alternatif kredi geçmişlerini içeren kredi yaklaşımlarını ve alternatif puanlama mekanizmalarını ve 

finansal teknoloji çözümlerini kullanarak pilot düzeyde uygulamak

• Ev tabanlı işletmelerin desteklenmelerine yönelik fırsatları araştırmak

• Ortak Finansal Kuruluşları, yönetim kurullarında ve yönetici kademelerinde toplumsal cinsiyet 

dengesinin artırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki, bilinç dışı ön yargılardan 

kaynaklanan kalıplaşmış engellerle mücadele edilmesi ve toplumsal cinsiyete duyarlı İK 

politikalarının ve uygulamalarının başlatılması için kapasite oluşturmak üzere desteklemek

• Bilgi alışverişi için mesleki ve bölgesel ağlar oluşturmak

• Toplumsal cinsiyet bakış açısıyla yapılan özel sermaye ve girişim sermayesi fonu yatırımlarını pilot 

düzeyde uygulamak
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4.5 2021-2025 Stratejik Yön | Kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete duyarlı finansal sistemler ve iş ortamları 
oluşturmak (devam)

POLİTİKA 
DESTEĞİ

• İş Hayatında Kadınlar Programının ve danışmanlık desteğinin genişletilmesine devam etmek ve yeşil ekonomi ve dijitalleşme odağını uygulamak;

• (faktöring ve ters faktöring de dahil) Kapsayıcı tedarik zincirlerini geliştirmek;

• Yeşil Ekonomi Finansman Aracı (GEFF) kapsamında ve Ortak Finansal Kuruluşlar içerisinde, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını önceliklere ve politikalara dahil etmeye devam etmek;

• Yeni finansman aracı, örneğin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği/Sürdürülebilirlik tahvillerinin, Sosyal tahvillerin ve sonuç temelli tahvillerin ihracını artırmak;

• Ortak Finansal Kuruluşlarda ve KOBİ'lerde, toplumsal cinsiyet eşitliğini, Fırsat Eşitliği Eylem Planları, toplumsal cinsiyet denetimleri/değerlendirmeleri, Çevresel Sosyal Yönetişimsel 

derecelendirmeler, sertifikasyon programları yardımıyla geliştirmek;

• Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Yatırım Ortamı Değerlendirmesi ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Düzenleyici Etki Analizi, finansal düzenleyici kuruluşlarda ve finansal kuruluşlarda cinsiyete göre 

ayrıştırılmış verilerin toplanması, toplumsal cinsiyet temelli Kilit Performans Göstergeleri ve toplumsal cinsiyet çeşitliği ile ilgili politika diyalogunu genişletmek.
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• Kadın girişimciliğinin önündeki, mülkiyet ile ilgili engeller de dahil, hukuki ve düzenleyici engelleri ortadan kaldırarak 

KOBİ'lerde toplumsal cinsiyete duyarlı bir iş ortamını oluşturmak ve söz konusu engellerin kaldırılması için toplumsal 

cinsiyet eşitliği ile ilgili çok paydaşlı bir işbirliği ortaya koymak

• Finansal sistem içerisinde, finansal düzenleyici kuruluşlarla söz konusu kuruluşların, kadınların yönettiği KOBİ'lerin 

yeknesak tanımı temelinde, KOBİ'lerle ilgili cinsiyete göre ayrıştırılmış verilerin bildirilmesini zorunlu kılmalarını 

sağlamak üzere çalışmak;

• Merkez Bankalarıyla birlikte şeffaflığın artırılması, raporlama ve finans sektörünün aktörleriyle toplumsal cinsiyet 

çeşitliliğine ilişkin taahhütlere odaklanarak, toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların ve uygulamaların geliştirilmesi için 

çalışmak;

• Kadın girişimciliğine ve kadınların finansmana erişimlerine odaklanan kilit uluslararası kuruluşlarla ortak politika 

diyalogunu güçlendirmek: Finansal Kapsayıcılık İttifakı (AFI), Data 2X, Financial Alliance for Women (FAW), BM 

Kuruluşları, USAID ve Kadınlar için Dünya Bankacılığı (WWB).

• Finansal kapsayıcılığın kolaylaştırılması için dijital kimliklerin ve dijital kaydın 

kolaylaştırılması

• Toplumsal cinsiyete duyarlı finansal düzenleyici kuruluşlar için kapasite geliştirmek

(ayrımcı kredi koşullarını engellemek, verileri korumak ve siber güvenliği sağlamak 

üzere finansal teknoloji ve mobil ödeme stratejileri de dahil)

• Finansal kapsayıcılık için ödemelerde ve yardım transferlerinde (elektronik ödeme 

sistemleri için düzenleyici ortamın sağlanması) dijitalleşmeyi artırmak

• Ev tabanlı işletmelerin dijital ödemelere, ticarete ve lojistik altyapıya erişimlerini 

artırmak

• Finansal kuruluşlarda, Aday Direktörlerin eğitimi ve yetenek havuzu da (talent pipeline) 

dahil Yönetim Kurullarındaki Kadınların sayısını artırmak

KİLİT 
OPERASYONEL 
FAALİYETLER
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4.6 2021-2025 Stratejik Yön | Becerilere, istihdama ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişimin 
artırılması

STRATEJİK 
ODAK
ALANLARI
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• Geleneksel ve gelişmekte olan sektörlerde, her yaştan kadın için, toplumsal cinsiyet bakımından eşit piyasa koşullarını 

ve beceri gelişimini sağlayan şirketlere yatırım yapmak

‐ Kadınların, kaliteli ve piyasaya uygun mesleki ve teknik eğitime ve STEM eğitimine erişimlerini artırmak

‐ Yönetici pozisyonlarına ve nitelikli/yüksek katma değerli yönetici pozisyonlarına eşit erişimi sağlamak

• Kadınların becerilerini ve istihdam fırsatlarını geliştiren yeşil ekonomi yatırımları

‐ KOBİ'lerde ve kurumsal firmalarda, kadınların yeşil iş becerilerine ve yeşil işlere erişimlerini artırmak

‐ Daha üst düzey teknik ve yönetici pozisyonlarında / yeşil işlerde çalışan kadın sayısını artırmak

• Engeli olan kadınların becerilere ve istihdam fırsatlarına erişimlerini artırmak

‐ Evrensel erişim standartlarını altyapı yatırımlarına dahil etmek

‐ Engeli olan kadınlar için eğitim arzını ve eğitime erişilebilirliği artırmak

• Uygun fiyatlı ve erişilebilir, kaliteli yaşlı bakım hizmeti çözümlerine yönelik yatırımlar

• Kurumsal yatırımların bir parçası olarak, toplumsal cinsiyete duyarlı değer zincirleri kurmak

‐ Tedarikçiler ve dağıtımcılar arasında kadınların yönettiği mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sayısını artırmak

• Yeşil işletmelerde ve yönetişimde kadınları karar alım mekanizmalarına dahil etmek

• Dijital teknolojilerin benimsenmesini desteklemeye ve kadınların dijital becerilere ve istihdama 

erişimlerini sağlamaya yönelik yatırımlar

‐ Kadınların dijital eğitime erişimleri (temel dijital beceriler de dahil)

‐ Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve STEM alanlarında toplumsal cinsiyete duyarlı eğitim 

ortaklıkları

• Çalışanların işe alınmalarında, işte tutulmalarında ve meslekte yükselmelerinde toplumsal 

cinsiyete duyarlı büyük veri ve yapay zeka kullanımını artırmak

• Uygun fiyatlı ve erişilebilir, kaliteli çocuk bakım çözümlerine yönelik daha fazla yatırım olanağı 

keşfetmeye çalışmak

• KOBİ'lerde ve kurumsal şirketlerde, iş yerinde TCDŞT ile mücadele etmek

• İş yerinde daha ileri yaşlardaki kadınların iş gücü piyasasına ve adil mesleki gelişim olanaklarına 

erişimlerini artırmak

BECERİLERE, İSTİHDAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GEÇİM KAYNAKLARINA ERİŞİM

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumsal şirketlerde, KOBİ'lerde ve kamu hizmeti sağlayıcılarında geliştirilmesi, özellikle teknik ve yeşil işlerde kadın istihdamının artırılmasına, kadınların etkili

liderlik görevlerine gelmelerine, kadınların iş gücünde kalmalarına ve iş gücüne yeniden katılmalarına destek olmaya ve kadınları geleceğin becerileriyle donatmaya odaklanmaktadır.
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4.7 2021-2025 Stratejik Yön | Becerilere, istihdama ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişimin artırılması
(devam)

POLİTİKA 
DESTEĞİ

• Kurumsal yatırımların ve altyapı yatırımlarının bir parçası olarak, engeli olan kadınlara ve/veya iş gücü piyasasında yaşlanmakta olan gruplara yönelik bir odakla, Fırsat Eşitliği Eylem Planları

• Kurumsal yatırımların ve altyapı yatırımlarının bir parçası olarak toplumsal cinsiyete duyarlı değer zincirleri

• Örneğin kurumsal müşterilerin sunduğu destekli yaşam çözümleri ve/veya (uzaktan bakım hizmetleri gibi dijital yaklaşımlar da dahil) diğer yenilikçi bakım modelleri gibi bir dizi sektörde 
yapılacak yatırımlarla yaşlı bakım ve çocuk bakım yatırımı fırsatlarını daha yoğun bir biçimde araştırmak

• Kadınlar için yeşil iş becerilerini ve yeşil işlere erişimi artıran ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki yatırımlar da dahil, toplumsal cinsiyet bakış açısıyla yapılan yatırımlar

• Kurumsal yatırımlarla ve altyapı yatırımlarıyla STEM mesleklerindeki kadınların sayısını artırmak
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• Turizm ve dijitalleşme de dahil toplumsal cinsiyete duyarlı sektörel ve ulusal stratejileri ve 

politikaları desteklemek

• Müfredat, eğitim materyalleri ve metodolojileri de dahil, mesleki ve teknik eğitim sistemlerinin 

toplumsal cinsiyete duyarlılığını artırmak

• Genç kadınlar için yüksek katma değerli mesleki ve teknik eğitim ve STEM meslekleri ile ilgili 

farkındalığı artırmak ve söz konusu eğitimleri ve meslekleri daha cazip kılmak

• (COVID-19 ve İşin Geleceği bağlamındaki politikalar da dahil) Toplumsal cinsiyete duyarlı eğitim 

ve iş gücü piyasası politikaları

• Özel sektör tarafından desteklenen bakım hizmetleri tedarikinde, hukuki ve düzenleyici 

çerçeveyi güçlendirmek

• Kadınların, yeşil ekonomi de dahil, fırsatlara erişimde karşılaştıkları hukuki engelleri ele almak

• Kadınların, özellikle erkek egemen sektörlerde üst düzeyler de dahil, ekonominin tüm 

sektörlerinde ve kamu hizmetlerinde temsilini artırmak

• Toplumsal cinsiyete duyarlı dijital müfredat ve eğitim materyalleri ve metodolojiler

• (Yarı zamanlı ve esnek çalışma vb. çalışma türlerinin daha iyi düzenlenmesi de dahil), 

Alternatif çalışma düzenlemelerini geliştiren politikalar getirmek

• Bakım yükünü ele almak (çocuk bakım ve yaşlı bakım hizmetlerinin erişilebilirliği ve 

ekonomik olarak karşılanabilirliği, bakım hizmeti sağlayıcılarının izin günleri, hem 

anneler hem babalar için mevzuat içerisinde düzenlenen ve devredilemez ücretli izin vs. 

de dahil)

• Toplumsal cinsiyete dayalı sektörel ayrışmayı azaltmak ve iş yerinde toplumsal 

cinsiyet eşitliğini artırmak (liderlik konumlarına erişim, eşit değere sahip işe eşit ücret 

vs. de dahil)

• Cinsiyete göre ayrıştırılmış eğitim ve iş gücü piyasası göstergelerinin toplanmasını 

sağlamak

• Kadınların ekonomiye ve toplum hayatına katılma kabiliyetlerini sınırlayan zararlı 

toplumsal normlara yanıt vermek
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4.8 2021-2025 Stratejik Yön | Kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetler ve kamu malları 
oluşturmak

HİZMETLERE VE KAMU MALLARINA ERİŞİM

Altyapı sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, kadınların hizmetlere, kamu mallarına ve kamusal alanlara erişimlerini, söz konusu hizmetlerin kullanımının kadınlar için

ekonomik fırsatlar oluşturabileceği alanlarda sağlamaya odaklanmaktadır. Bu bakış açısının temelinde, toplumsal cinsiyete duyarlı ve katılımcı bir altyapı tasarımı ve altyapı hizmeti sunumu

bulunmaktadır.
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STRATEJİK 
ODAK
ALANLARI

MEVCUT ALANLAR YENİ ALANLAR

• Toplumsal cinsiyete duyarlı altyapı tasarımı

‐ Kadınların ihtiyaçlarını, altyapı kullanıcıları, altyapı hizmetlerinden 

faydalanan bireyler ve ekonomik fırsatlara erişen ve katkı sağlayan bireyler 

olarak dahil etmek

• İnşaat sektöründe, nitelikli istihdama erişimde toplumsal cinsiyet eşitliğini

artırmak: beceri geliştirme, işbaşında eğitim ve çıraklık fırsatları

• Toplumsal cinsiyet açısından kapsayıcı satın alma

‐ Büyük altyapı projelerinin satın alma süreçleriyle kaldıraç etkisi oluşturarak 

kadınlar için eğitim ve beceri geliştirme fırsatlarının önünü açmak

• Toplumsal cinsiyete duyarlı ve yeşil kentsel gelişim

‐ Yeşil kent altyapısını geliştirme çalışmalarının, kadınların ihtiyaçlarını ve 

perspektiflerini, örneğin güvenlik, emniyet, erişilebilirlik ve finansal 

anlamda erişilebilirlik vs. gibi unsurları dikkate almasını sağlamak.

• Herkes için güvenli ulaşım

• Yeşil altyapı sektöründe ve yeşil şirketlerde teknik pozisyonlarda ve yönetici pozisyonlarında kadın 

istihdamının artırılması yönünde çalışmak

• Kadınların, iş sahipleri, işverenler olarak ve evden çalışma için dijital bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısına

ve hizmetlerine erişimlerini artırmak, gerekli olduğunda mesleki eğitim ve beceri geliştirme de sağlamak

• Özel sektör şirketlerine / teknolojilerine toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yatırımlar getirmek

• Bakım altyapılarına / bakım hizmeti sağlayıcılarına yönelik yatırım fırsatlarını daha yoğun bir biçimde 

araştırmak

• Müşterileri, altyapı projelerinde, müşterilerin şirketlerinde, yüklenicilerde ve alt yüklenicilerde toplumsal 

cinsiyete dayalı şiddet ve taciz riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbir almaları için desteklemek.

• Ülkelerin ve müşterilerin tedarik zincirinde kadınların yönettiği /kadınlara ait alt yüklenicilerin katılımını 

artırmalarını kolaylaştırmak

• Toplumsal cinsiyete ve sosyal açıdan duyarlı altyapı tasarımı ve satın alma süreçlerini geliştirmek

• Altyapı projelerinin toplumsal cinsiyet temelinde farklılaşan etkileriyle ilgili verilerin toplanmasını 

iyileştirmek
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4.8 2021-2025 Stratejik Yön | Kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetler ve kamu malları oluşturmak

(devam)

POLİTİKA 
DESTEĞİ

• Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını Yeşil Şehir Eylem Planlarına dahil etmek

• Altyapı yatırımlarında Fırsat Eşitliği Eylem Planları

• Toplumsal Cinsiyet Konulu Tesis Denetimleri

• Belediyelerce (çocuk / yaşlı bakım hizmetleri de dahil) bakım hizmeti verilen tesislerde, kamu özel işbirlikleriyle ilgili yatırım fırsatlarını daha yoğun bir biçimde araştırmak

• Altyapı yatırımlarının bir parçası olarak Toplumsal Cinsiyete Duyarlı ve Sosyal Açıdan Duyarlı Satın Alma Süreçleri

• Güvenli Ulaşım Girişimleri

• Altyapı sektöründe, kadınların çalışmasının yasak olduğu mesleklerdeki kısıtlamayı kaldırmak

• Çevresel ve Sosyal Eylem Planlarıyla, TCDŞT ile ilgili Teknik İşbirlikleriyle ve Banka'nın elindeki diğer operasyonel araçlarla TCDŞT ile mücadele politikalarını geliştirmek
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• Toplumsal cinsiyet perspektiflerini sektörel stratejilere dahil etmek (örn. su ve sulama)

• Bakım hizmeti sunumuna yönelik hukuki ve düzenleyici çerçeveyi güçlendirmek

• Kamu alımlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini, toplumsal boyutların satın alma 

politikalarına dahil edilmeleri de dahil bir dizi yöntemle geliştirmek

• Yeşil Şehirler Programıyla belediyelerde ve özel sektör müşterileriyle toplumsal 

cinsiyet eşitliği bakış açısının önceliklere ve politikalara dahil edilmesini desteklemek

• Düzenleyici merciilerle ve adalet sektörüyle diyalog halinde, toplumsal cinsiyet 

eşitliğine odaklanan kurumsal politikaları ve eylem planlarını dahil etmek

• İklim değişikliğinden etkilenen sektörlerde ve iklim finansmanında toplumsal cinsiyet açısından 

kapsayıcı politikalar geliştirmek

• BİT altyapısının yaygınlaştırılması sırasında ve stratejilerde BİT'ye erişimde toplumsal cinsiyet 

temelli engellerin ve TCDŞT risklerinin dikkate alınmasını sağlamak

• Bakım hizmeti sunumuna yönelik hukuki ve düzenleyici çerçeveyi güçlendirmek

• Kamusal alanda TCDŞT riskine ve kadına yönelik diğer şiddet türlerine yanıt veren politikalar

• Ulusal satın alma mevzuatında TCDŞT'nin ''yasaklanan bir eylem'' olarak tespit edilmesine 

yönelik politika diyalogu imkanlarını araştırmak

• Kapsayıcı altyapı planlaması (toplum düzeyinde etkili paydaş katılım da dahil) için kapasite 

geliştirmek

KİLİT 
OPERASYONEL 
FAALİYETLER
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4.1 2021-2025 Stratejik Yön | Sonuç olarak, aktiviteler sektörel toplumsal cinsiyet açıklarının 
boyutlarına ve doğasına göre şekillenmektedir ve azami düzeyde odak, sinerji ve etki için bölgesel 
düzeyde önceliklendirilmiştir

PUBLIC

4.4

KAPSAYICI VE 
TOPLUMSAL 

CİNSİYETE 
DUYARLI 

FİNANSAL 
SİSTEMLERİN VE İŞ 

ORTAMLARININ 
OLUŞTURULMASI

BECERİLERE, 
İSTİHDAMA  VE

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
GEÇİM 

KAYNAKLARINA 
ERİŞİMİN 

ARTIRILMASI

KAPSAYICI VE 
TOPLUMSAL 

CİNSİYETE 
DUYARLI  

HİZMETLERİN 
VE KAMU 

MALLARININ 
OLUŞTURULM

ASI

STRATEJİK 
DOĞRULTULA

R
SEKTÖREL TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ AÇIKLARI

Sü
rd

ü
rü

le
b

ili
r 

A
lt

ya
p

ı 
G

ru
b

u
Fi

n
an

sa
l 

K
u

ru
lu

şl
ar

Sa
n

ay
i, 

Ti
ca

re
t 

ve
 

Ta
rı

m
sa

l 
İş

le
tm

e

• Finansal kuruluşların icra kurulu direktörleri arasında kadınların oranı

%2'den daha az ve yönetim kurulu üyeleri içerisindeki oranları ise

%20'den daha azdır. Kadınların yönettiği işletmeler, erkeklerin yönettiği

işletmelere göre daha küçük, daha az katma değere sahip ve daha az

sermaye yoğun olan sektörlerde yoğunlaşma eğilimindedir.

• Küresel çapta, 1 milyarın üzerinde kadın hala finansal sistemi

kullanmamaktadır veya finansal sisteme erişime sahip değildir. Yalnızca

gelişmekte olan piyasalarda, kayıtlı ekonomide faaliyet gösteren ve

kadınlara ait olan KOBİ'lerde, yıllık 300 milyar dolarlık bir finansman açığı

bulunmaktadır. Kadınlara ait olan KOBİ'lerin %70'inden fazlasının finansal

hizmetlere erişimi yetersizdir veya bulunmamaktadır

• Küresel tedarik zincirlerinde büyük toplumsal cinsiyet açıkları

bulunmaktadır. Kadınlar, yüksek gelir getiren ticari faaliyetlerde, BİT,

enerji ve imalat sektörlerinde daha az temsil edilmektedir ve bu

sektörlerde çalışanlar toplumsal cinsiyete dayalı önemli ücret farklarıyla

karşı karşıya kalmaktadır.

• Kadınlar küresel sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinde ve sektörlerinde

çalışanların %70'ini oluşturmakta ve çocuklara ve yaşlılara yönelik

ücretsiz bakım hizmetlerinin büyük bir bölümünü üstlenmektedirler.

• Ulaştırma, inşaat, enerji ve kamu hizmeti sektörlerinde, kadınların iş

gücüne katılımı düşüktür ve bu sektörlerde kadın girişimcilerin faaliyet

gösterme olasılığı erkeklere göre çok daha düşüktür.

• Sektörde düşük temsil nedeniyle, kadınların altyapı ile ilgili ihtiyaçları ve

perspektifleri tam anlamıyla dikkate alınmamaktadır. Örneğin, kadınlar

toplu taşımayı daha fazla kullanma eğilimindedir ve hareketliliklerini

kısıtlayan pek çok engelle karşı karşıyadır.
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FAALİYETLER

ORTA AVRUPA VE BALTIK 
DEVLETLERİ
• Sermaye yatırımlarında kadınlar
• Bakım ekonomisi
• Kurumsal şirketlerde yönetici 

pozisyonlarındaki kadınlar
• Toplumsal cinsiyete duyarlı Yeşil Şehir

GÜNEYDOĞU ASYA
• Kapsayıcı satın alma süreçlerini 

geliştirmek
• Toplumsal cinsiyete duyarlı Yeşil 

Şehirler
• TCDŞT ile mücadele

DOĞU AVRUPA VE KAFKASLAR
• Toplumsal cinsiyete duyarlı yeşil beceriler
• Kurumsal şirketlerde yönetici pozisyonlarındaki 

kadınlar
• Toplumsal cinsiyete duyarlı yeşil kredi hacmi
• TCDŞT ile mücadele
• Toplumsal cinsiyete duyarlı altyapı tasarımı

Güney ve Doğu Akdeniz Bölgesi
• Katılım ve eylem
• Güvenli ulaşım
• Kapsayıcı satın alma süreçlerini geliştirmek
• Hukuki engelleri kaldırmak
• Toplumsal cinsiyete duyarlı yeşil beceriler
• İklim eyleminde toplumsal cinsiyete 

duyarlı bütçeleme

TÜRKİYE
• Bakım ekonomisi
• Katılım ve eylem
• Yönetici pozisyonlarındaki 

kadınlar
• TCDŞT ile mücadele
• Toplumsal cinsiyet eşitliği ve 

yeşil ekonomi

ORTA ASYA
• İklim eyleminde toplumsal 

cinsiyete duyarlı 
bütçeleme

• Toplumsal cinsiyete 
duyarlı yeşil kredi hacmi

• Toplumsal cinsiyete 
duyarlı altyapı tasarımı

• WeFi

BÖLGESEL TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÖNCELİKLERİ
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
AMAÇLARI

4.1 2021-2025 Stratejik Yön  | TCES, EBRD'nin yatırım ve politika düzeylerinde toplumsal 
cinsiyet eşitliğini artırmaya yönelik uluslararası çabaları faal bir biçimde desteklemesini 
sağlamaktadır

PEKİN DEKLARASYONU VE EYLEM 
PLATFORMU

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ PARİS ANTLAŞMASI VE 
BMİDÇS'NİN 5 YILLIK 

İYİLEŞTİRİLMİŞ LİMA ÇALIŞMA 
PROGRAMI

EBRD, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına

yönelik diğer katkılarının yanı sıra, 4 numaralı

Sürdürülebilir Kalkınma Amacına (SKA) beceri

geliştirme çalışmalarını destekleyerek, 5

numaralı SKA'ya, yatırımlarında toplumsal

cinsiyet eşitliğini destekleyerek, 8 numaralı

SKA'ya ekonomik fırsatları geliştirerek, 11

numaralı SKA'ya güvenli ve erişilebilir ulaşımı

destekleyerek, 13 numaralı SKA'ya toplumsal

cinsiyet açısından kapsayıcı iklim eylemleriyle

katkıda bulunmaktadır. Tüm bu katkılar,

2021-2025 Strateji ve Sermaye Çerçevesi

içerisinde yer almaktadır.

EBRD'nin, üç çalışma alanı ve ilave

tematik perspektifleri, toplumsal

cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek için bu

yol haritasında belirlenen temel

meselelere yanıt vermektedir: kadınların

eylemliliği, hizmetler ve altyapı,

girişimcilik için finansman ve varlıklar,

istihdam becerileri, insana yakışır işler

ve kariyer fırsatları.

EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde,

Sözleşme'nin kabul edilmesi

bakımından farklar bulunmaktadır.

EBRD, Sözleşme'yi TCDŞT ile mücadele

bakış açısını projelerine dahil ederek,

örneğin, altyapı projelerinde TCDŞT

risklerini ele alarak ve iş yerinde TCDŞT

ve kadına yönelik diğer şiddet türleri

ile mücadele eden politikalara destek

vermek yoluyla desteklemektedir.

EBRD, Paris Antlaşması ve BMİDÇS'nin 5

Yıllık İyileştirilmiş Lima Toplumsal Cinsiyet

Çalışma Programına uygun olarak, iklim

eyleminde toplumsal cinsiyete duyarlı bir

yaklaşımı ve toplumsal cinsiyet bakış

açısının etkin bir biçimde yeşil ekonomi

yatırımlarına dahil edilmesi yönündeki

çabaları desteklemektedir. Banka, yeşil

ekonomiye geçiş sürecinde kadınların

katılımını ve liderlik konumlarında

olmalarını amaçlamaktadır.

EBRD'nin proje ve politika düzeylerindeki önceliklerinin sonuçları,
doğrudan aşağıdaki beş küresel gündeme katkıda bulunmaktadır
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ILO'NUN ÇALIŞMA YAŞAMINDA 
ŞİDDET VE TACİZLE MÜCADELE 

SÖZLEŞMESİ (190 no.lu 
Sözleşme)

ILO'nun 190 no.lu Sözleşmesi herkesin

TCDŞT de dahil, şiddet ve tacizin

olmadığı bir çalışma hayatına sahip

olma hakkını kabul etmektedir.

EBRD'nin, projeleri ve politika

diyolagu yoluyla TCDŞT ve Cinsel

Sömürü ve İstismar ile ilgili çalışmaları

Banka'nın faaliyet gösterdiği ülkelerde

190 numaralı Sözleşme'nin

uygulanması ile doğrudan ilgilidir.
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Güçlendirme

Donörler ve 
Diğer Ortaklarla 
İşbirliği

Sonuçlara ve 
İzlemeye 
Yaklaşım
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2016-2020 TCES'TEN ÇIKARILAN DERSLER

5.1 2021-2025 TCES Kapsamında Kurumsal Güçlendirme İyileştirilmiş süreçler, sistemler ve 
bir dizi yeni araç, Banka çapında toplumsal cinsiyet faaliyetlerinin genişletilmesi yönündeki 
çalışmaları desteklemektedir

Belirli hedeflere yönelik uygulama faaliyetleri, Banka'yı toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını operasyonlarına daha fazla dahil etme yönünde desteklemektedir ve EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde ileriye 

dönük olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda devamlı etki sağlanmasına neden olmaktadır. Yeni strateji, EBRD'nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki kurumsal kapasitesini önemli derecede 

güçlendirmeye yönelik olarak, bir önceki TCES'ten çıkarılan dersler ve yeni strateji kapsamında belirlenen kilit hedefler ve odak alanları çerçevesinde dört adet öncü uygulama getirmektedir.

• Toplumsal cinsiyete duyarlı yatırım tasarımını güçlendirmeye ve geçiş 

etkisinin ötesinde toplumsal cinsiyet bileşenleri içeren projeleri 

kapsayabilmeye yönelik yeni EBRD Gender SMART süreci

• Politika öncelikleri de dahil, toplumsal cinsiyet için sektörel hedefleri 

ortaya koyan sektörel eylem planları

• Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını EBRD'nin çalışmalarına etkin bir 

biçimde dahil etmeye yönelik araç kiti ve rehber ilkeleri notları

• Tüm Banka çalışanları için zorunlu oryantasyonun bir parçası olarak, 

uluslararası uzmanlığı ve bilgi birikimini kaldıraç etkisi oluşturmak için 

kullanan EBRD Toplumsal Cinsiyet Akademisi

2021-2025 TCES KİLİT HEDEFLER

• Toplumsal cinsiyet eşitliği 

bakış açısını yatırımlara 

dahil etmenin önemi ve 

gerekçesi konusundaki 

farkındalığın artırılması

ihtiyacı

• Toplumsal cinsiyet bileşeni 

olan projelerin tasarımının 

ve sunumunun daha iyi bir 

biçimde kolaylaştırılması ve 

ödüllendirilmesi ihtiyacı

BİLGİ VE ANLAYIŞ 
OLUŞTURMAK

KOLAYLAŞTIRMAK VE 
ÖDÜLLENDİRMEK

2021-2025 ÖNCÜ UYGULAMALAR

I
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veri toplama çalışmalarındaki, veri analizindeki ve öğrenmedeki iyileşmelerle desteklenmektedir

(Bkz. bölüm 2.6)

(Bkz. bölüm 4.1-4.3)
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5.4 2021-2025 TCES Kapsamında Kurumsal Güçlendirme |
Toplumsal cinsiyete duyarlı yatırım tasarımını kolaylaştırmak ve ödüllendirmek: EBRD'nin Gender 

SMART süreci

Gender SMART süreci, toplumsal cinsiyet bakış açısının yatırımlara sistematik bir biçimde dahil edilmesini sağlamak 

üzere belirli hedeflere yönelik olarak yürütülen bir süreçtir. EBRD'nin Çevresel ve Sosyal Planı kapsamında, müşterilerle 

standart olarak gerçekleştirilen durum değerlendirmesinin bulgularını tamamlayan (ve söz konusu bulgularla 

tamamlanan) ilave bir araçtır.

Banka ekiplerini aşağıdaki alanlarda desteklemek üzere tasarlanmıştır:

(1) Toplumsal cinsiyet bakış açısını, proje tasarımının erken aşamalarında dahil ederek yatırımların 

sürdürülebilirliğini ve beklenen etkilerini iyileştirmek;

(2) Toplumsal cinsiyetin projelerde ele alınmasına yönelik standart ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek ve bunu 

personelin eğilimlerinden veya bilgi düzeyinden bağımsız hale getirmek; ve

(3) Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının yatırımlara dahil edilmesiyle bağlantılı uygun teşvikleri yatırımlara 

yansıtmak ve bu amaçla Gender SMART etiketini Banka'nın Kurumsal Karnesine dahil etmek.

EBRD'nin Gender SMART etiketi dört farklı seviye içermektedir, en üstteki iki seviye Gender SMART sürecinin ve 

Banka'nın Kurumsal Karne hedefinin gerekliliklerini karşılayabilmek içindir:

TOPLUMSAL CİNSİYET GEÇİŞ ETKİSİ | Geçiş etkisinin bir parçası olarak dahil edilecek toplumsal 

cinsiyet eşitliği hedefleri ve müteakip faaliyetler – Toplumsal cinsiyet eşitliği projenin iki ana 

hedefinden birisidir.
TOPLUMSAL CİNSİYETLE İLGİLİ TAMAMLAYICILIK | Finans dışı tamamlayıcılığın bir parçası 

olarak dahil edilecek toplumsal cinsiyet eşitliği hedefleri ve müteakip faaliyetler. Toplumsal 

cinsiyet bilinçli bir biçimde tespit edilmiş bir hedeftir fakat birincil hedef değildir.

TOPLUMSAL CİNSİYET BİLİNCİNE SAHİP PROJE | Proje değerlendirilmiştir ve toplumsal cinsiyet 

boyutlarının bilincine sahiptir fakat açıkça toplumsal cinsiyet eşitliği odağına sahip herhangi bir 

faaliyet içermemektedir.
DEĞERLENDİRİLME YAPILMAMIŞ | Şu an Gender SMART tanı sürecinden geçmeyen projeleri 

takip etmektedir (Toplumsal cinsiyet Banka'nın ilave ürünlerine eklendikçe bu kategorideki projelerin 

sayısının zaman içerisinde azalması beklenmektedir)
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Açıkları toplumsal cinsiyet giriş noktalarıyla 
ele almak:

Belirli hedeflere yönelik müdahaleleri 
tasarlamak

Toplumsal Cinsiyetle İlgili Tamamlayıcılık
TOPLUMSAL CİNSİYETLE İLGİLİ TAMAMLAYICILIK 
| Finans dışı tamamlayıcılığın bir parçası olarak 

dahil edilecek toplumsal cinsiyet eşitliği hedefleri 
ve müteakip faaliyetler. Toplumsal cinsiyet bilinçli 

bir biçimde tespit edilmiş bir hedeftir fakat 
birincil hedef değildir.

Toplumsal Cinsiyet Geçiş Etkisi
Geçiş etkisinin bir parçası olarak dahil 

edilecek toplumsal cinsiyet eşitliği 
hedefleri ve müteakip faaliyetler –

Toplumsal cinsiyet eşitliği projenin iki ana 
hedefinden birisidir.

3

Uygulama ve takip:
Etki ölçümü

İş Takip Modülü

Monarch, Geçiş Etkisi İzleme 
Sistemi (TIMS) dahil  Göstergeler 
Manzumesi

EBRD'nin Gender SMART etiketi, OECD'nin Kalkınma Yardımları Komitesi'nin, toplumsal 

cinsiyet eşitliği göstergesinin üç puanlı puanlama sistemi temelinde oluşturulmuştur ve 

toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ''ikiz parkur yaklaşımını'' izlemektedir. Söz konusu 

etiket, özel /belirli bir hedefe yönelik müdahaleleri toplumsal cinsiyet eşitliği bakış 

açısının önceliklere ve politikalara dahil edilmesi ile harmanlamaktadır.

Üst düzey boşluk analizi:
Gender SMART tanı aracı

I

Genel bakış bölümüne 
dönmek için  (Bölüm 5.1)

Giriş

2016-2020 TCES 
Kapsamında 
Kaydedilen 
İlerleme

EBRD'nin Faaliyet 
Gösterdiği Ülkelerde 
Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği

Stratejik Yön 
2021-2025

Kurumsal 
Güçlendirme

Donörler ve 
Diğer Ortaklarla 
İşbirliği

Sonuçlara ve 
İzlemeye 
Yaklaşım



Strateji uygulama süreci kapsamında, sektörel bankacılık ekiplerinin 

toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili iddialı hedefleri gerçekleştirme 

kabiliyetlerini geliştirmek üzere, sektöre özel olarak tasarlanmış eylem 

planları pilot düzeyde uygulamaktadır.

Sektörel Toplumsal Cinsiyet Eylem Planları, sektörel düzeyde ekiplerin 

benzersiz sektör bilgilerini Banka'nın toplumsal cinsiyet eşitliği öncelikleri 

ile harmanlayarak kaldıraç etkisi oluşturma konusunda öncülük etmelerini 

ve bu etkiyi kullanarak ilgili yatırımlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini 

geliştirmenin yollarını tespit etmelerini sağlamaktadır.

Sektörel Toplumsal Cinsiyet Eylem Planları, Banka'nın toplumsal cinsiyet 

eşitliğini geliştirme vizyonunun gerçekleştirilmesine yönelik net bir 

doğrultu sunmaktadır. Sektörel Toplumsal Cinsiyet Eylem Planları, zaman 

içerisinde sektörel düzeyde daha geniş çaplı bir değişim gerçekleştirmek 

için, yatırım havuzundaki yatırımlarla tutarlı olan net politika 

öncelikleriyle tamamlanmıştır.

Banka çapında toplumsal cinsiyet uzmanları ve Banka içerisindeki sektör 

ekipleri arasındaki işbirliğinin ürünü olan Sektörel Toplumsal Cinsiyet 

Eylem Planları, bir yol haritası olarak EBRD'nin toplumsal cinsiyet 

gündeminin Banka çapında daha fazla sahiplenilmesini sağlamakta ve 

ilave sektörel kapasite gelişimi için fırsatlar sunmaktadır. Sektörel 

Toplumsal Cinsiyet Eylem Planları, özel sektörün öncülüğünde sistemsel 

gelişimi sağlamak için toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili Ülke Stratejilerine 

bilgi girdisi sağlayacaktır.

5.3 2021-2025 TCES Kapsamında Kurumsal Güçlendirme |
Proje ve politika düzeyinde sektöre özel yanıtlar: Sektörel toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planları

• İlk taslak pilot sektör olarak 
belirlenen sektör için geliştirilmiş 
ve üzerinde mutabık kalınmıştır

• Proje ve politika düzeyindeki 
faaliyetler de dahil faaliyetler için 
uygulama başlangıcı genel 
hatlarıyla ortaya koyulmuştur

• Planlanan faaliyetler uygulanmaya 
devam edilecektir

• Kaydedilen ilerlemeyi 
değerlendirmek, gereken 
durumlarda eylemleri düzeltmek 
ve dersler çıkarmak için yıllık eylem 
planı uygulama değerlendirmesi

• Oluşturulan etkinin hikayesini net bir 
biçimde anlatabilmek için ilgili 
sektörlerde kritik proje sayısına 
ulaşmak

• İlave sektörler için eylem planı 
modelini yaygınlaştırmak

DÖRT YILLIK EYLEM PLANI İÇİN GÖSTERGE NİTELİĞİNDE 
TAKVİM

EYLEM PLANI İLE KAPSANAN OLASI UNSURLAR VE/VEYA MESELELER

• Etki oluşturan ve sektöre özel toplumsal cinsiyet 
eşitliği faaliyetlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına 
yönelik kilit araştırma soruları ve/veya veri ihtiyaçları

• Bir sektörde toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek 
için orta ile uzun vadeli politika hedefleri (olası 
kilometre taşları da dahil)

2021 2022 2023 2024 2025
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• Sektörel düzeyde proje havuzu için 
önceliklendirilmiş (müşterilerin kapasite düzeyine, 
EBRD ile mevcut ilişkilerine vs. göre özel olarak 
tasarlanmış) toplumsal cinsiyet faaliyetleri

• Öz değerlendirme ve öğrenmeye katkı gündemi de 
dahil iç kapasite geliştirmeye ilişkin taahhütler 
(bakınız 5.6)

Genel bakış bölümüne 
dönmek için  (Bölüm 5.1)
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5.2 2021-2025 TCES Kapsamında Kurumsal Güçlendirme |
Kurum içerisinde toplumsal cinsiyet bakış eşitliği açısının önceliklere ve politikalara dahil 

edilmesini desteklemek: Araç kiti ve rehber ilkeleri notları

5.4
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Toplumsal cinsiyet bakış açısını projelere, politika diyaloguna ve EBRD etkisine yönelik diğer operasyonel faaliyetlere tam anlamıyla dahil etmek için, özel olarak tasarlanmış araçların ve rehber ilkeleri notlarının geliştirilmesi TCES

kapsamındaki önceliklerden birisi olarak belirlenmiştir. Banka, geçmiş strateji uygulama döneminde, personel ve Banka dışı kitleler için, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını önceliklere ve politikalara dahil etmek üzere bir dizi kaynak

geliştirmiş, söz konusu kaynaklarda toplumsal cinsiyet eşitliğini yatırım tasarımına dahil etmeye odaklanmıştır. 2021-2025 TCES, yeni tematik lensler kapsamında da olmak üzere bu çalışmayı devam ettirmekte ve buna ilaveten

toplumsal cinsiyeti EBRD'nin diğer iş süreçlerine ve işlem dışı faaliyetlerine dahil etmek üzere, teknik işbirliği ve politika diyalogu gibi ilgili kaynakların miktarını artırma taahhüdü vermektedir. EBRD, ayrıca, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel

Sömürü, İstismar ve Taciz konularında, Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının çalışma grupları, W20 girişimi ve diğer ilgili platformlardaki ortaklıklarını kullanarak, ilgili materyallerle ilgili olarak başka paydaşlarla işbirliği fırsatlarını

değerlendirmek istemektedir.

TOPLUMSAL CİNSİYETİ PROJE DÜZEYİNDE ETKİN BİR BİÇİMDE DAHİL ETME ODAĞI

• Personel ve personel dışı kitleler için proje düzeyinde güçlüklerin ve fırsatların nasıl değerlendirileceğine ilişkin adım adım rehberlik sunmak ve tüm paydaşların ihtiyaçlarına yanıt veren ikna edici 

projeler tasarlamak

• Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının önceliklere ve politikalara dahil edilmesi için, belirli ve sektörün veya ülkenin karşı karşıya bulunduğu güçlüklere uygun olarak tasarlanmış olan ve 

müşterilere toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili müdahaleleri tanıtmaya yardımcı olabilecek sağlam gerekçeler sunmak

• Projelerin toplumsal cinsiyet sonuçlarını ve etkilerini ele alabilmeleri için uygun izleme ve değerlendirme yaklaşımları konusunda tavsiyeler vermek

Yeni araç kitlerinin öncelikli alanları arasında: toplumsal cinsiyet ve YEŞİL EKONOMİ (2X İklim ve Toplumsal Cinsiyet Görev Gücünde Toplumsal Cinsiyet ve İklim Yatırımları Rehberi ile ilgili çalışmalar 

başlamıştır), toplumsal cinsiyet ve DİJİTAL ve toplumsal cinsiyet ve BAKIM bulunmaktadır. EBRD'nin Kurumsal Yönetim araç kiti ile toplumsal cinsiyet bakış açısını dahil etmek; toplumsal cinsiyete 

duyarlı bir kurumsal kamu özel işbirliği çerçevesi geliştirmek; ÇSP ile ilgili toplumsal cinsiyet değerlendirmelerine ilişkin iç rehber (çalışma devam etmektedir) bulunmaktadır

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İŞ SÜREÇLERİNİN BİR PARÇASI OLARAK HANGİ ALANLARDA DAHA FAZLA DAHİL EDİLECEĞİNE ODAKLANARAK

• Banka'nın çeşitli bölümleriyle, iş süreçlerine, donör fonlarının tahsisi (özellikle Hissedar Özel Fonu) etki değerlendirmesi için proje seçimi gibi bağlamlarda, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını 

dahil etme fırsatlarıyla ilgili olarak bilgi girdisi sağlamak için birlikte çalışmak (bkz. bölüm 5.6)

• Taslak belgeler ve iç politikalarda rehber ve önerileri dahil etmek

• Toplumsal cinsiyet eşitliğini, Banka'nın iş süreçleri vasıtasıyla önceliklere ve politikalara daha etkin bir biçimde dahil etmek için, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının Banka'nın hizmet sunumu 

hedeflerini gerçekleştirmek üzere en üst düzeyde dahil edilmesi gerekmektedir

MEVCUT REHBER İLKELERİ 
NOTLARI

YENİ ARAÇ KİTİ VE REHBER İLKELERİ NOTU GİRİŞİMLERİ
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• Kurumsal karne

• İç akreditasyon

5.5 2021-2025 TCES Kapsamında Kurumsal Güçlendirme |
Müşterileri ve personeli toplumsal cinsiyet açıklarını tespit etmek ve ele almak için gerekli

becerilerle donatmak: EBRD Toplumsal Cinsiyet Akademisi

EBRD Toplumsal Cinsiyet Akademisi, personelin oryantasyon sürecinin bir parçası olarak verilen ve operasyonlarda toplumsal cinsiyet konularında yetkinliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının operasyonlara dahil edilme

düzeyini artırmayı amaçlayan çevrim içi, zorunlu, enteraktif bir toplumsal cinsiyet eğitimidir. Banka çapında kapasite geliştirme çalışmalarına yönelik desteğin artırılması için, ders kapsamında EBRD çalışanları, müşterileri EBRD'nin

faaliyet gösterdiği ülkelerde etkili ve toplumsal cinsiyete duyarlı proje faaliyetlerinin ve politikaların tasarlanmasını ve sunumunu daha iyi destekleyecek biçimde konumlandırılmaktadır.

I. Tanımlar ve geniş çaplı kalkınma bağlamı
• Temel kavramlar
• Toplumsal cinsiyet eşitliği ve uluslararası kalkınma gündemi
• Toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek: EBRD'nin görev alanı

YAPI

II. Gerekçe: Toplumsal cinsiyet eşitliğinden kim faydalanmaktadır?
• Toplumsal cinsiyet açıkları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

faydaları
• Erkekleri ve erkek çocuklarını dahil etmek
• TDCŞT ve LGBTI bireyleri dahil etmek
III. EBRD'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakış Açısının Önceliklere ve 
Politikalara Dahil Edilmesi
• Toplumsal cinsiyet analizi ve boşluk analizleri
• ÇSP gereklilikleri temelinde toplumsal cinsiyet gerekliliklerine 

uyum
• Gender SMART süreç ve proje döngüsü
• Toplumsal cinsiyet kaynakları ve irtibat kişileri

DEĞERLENDİRME

Toplumsal 
cinsiyet etkisi 
oluşturmak 
için 
Banka'nın 
sistemlerine 
ve 
süreçlerine 
dahil 
edilmiştir

TEŞVİKLER

FORMAT

ERİŞİLEBİLİRLİK

YENİ / İLAVE 
TEMALAR

• Sanal ve enteraktif

• Üç adet kısa (15-20 dakikalık) modülün ardından

değerlendirme

• Dünya çapında, Banka çalışanlarının

erişimine açık olan platformlara dahil edilmiştir 

(oryantasyon, Bankacılığın Temelleri, LMS)

• Sektörel ve tematik modüller (Toplumsal Cinsiyet ve

Yeşil Ekonomi, Dijitalleşme)

• Müşteriler için dışa dönük modül

BİLGİ DEĞİŞİMİ VE 
İŞBİRLİĞİ

• Çok Taraflı Kalkınma Bankaları ve diğer kilit dış paydaşlarla içgörüleri ve 

iyi uygulamaları

paylaşmak

• Diğer çok taraflı kalkınma bankaları ile modüller hakkında işbirliği
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5.5 2021-2025 TCES Kapsamında Kurumsal Güçlendirme | Uygulama faaliyetleri, iyileştirilmiş veri 
toplama çalışmaları, etki analizi ve öğrenme ile tamamlanacaktır
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TCES, dört öncü uygulamanın yanı sıra, sağlam 

veri toplam çalışmalarının, analiz ve 

öğrenmenin önemini vurgulamaktadır.

EBRD'nin faaliyet gösterdiği bölgede -ki bu 

bölgede verilerin bulunurluğu bir güçlük teşkil 

edebilmektedir-, nicel ve nitel verilerin 

iyileştirilmesi, ülke ve sektör stratejileri, Geçiş 

Özellikleri Değerlendirmeleri ve politika 

girişimleri için önemli bir girdi teşkil etmektedir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının etkin 

bir biçimde kilit iş süreçlerine (bkz. bölüm 5.4) 

dahil edilmesi hedefi temelinde, cinsiyete göre 

ayrıştırılmış etki perspektifinin norm haline 

getirilmesi, bu amaca yönelik olarak mümkün 

olan yerlerde cinsiyete göre ayrıştırılmış 

verilerin toplanması ve analiz edilmesi 

gerekmektedir.

TCES, stratejinin daha geniş çaplı sektör/ülke 

düzeyinde etkilere odaklanarak sonuçları 

raporlama hedefi çerçevesinde (bkz. bölüm 

7.1), Banka'nın gelişen sonuç ve öğrenme 

sistemleriyle daha yakın bir uyum 

öngörmektedir.

TOPLUMSAL CİNSİYET ENGELLERİNİ VE AÇIKLARINI TESPİT ETMEYE VE SÖZ KONUSU ENGELLERE VE AÇIKLARA YANIT VERMEYE 
YÖNELİK İÇ KAPASİTEYİ ARTIRMAK ve

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ KÜRESEL BİLGİ ÜRETİMİNE KATKIDA BULUNMAK

İYİLEŞTİRİLMİŞ VERİ TOPLAMA ÇALIŞMALARI

• EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde, toplumsal cinsiyetle ilgili nitel

verilerin miktarını artırmak üzere, gerçekleştirilecek Life in

Transition araştırmasına, toplumsal cinsiyetle ilgili kilit soruları dahil

etmek

• EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde, hukuki çerçevelerle ilgili,

örneğin Kamu Özel İşbirliği Yasalarının Değerlendirmesi gibi nitel

değerlendirmelere toplumsal cinsiyet ile ilgili bileşenleri dahil etmek

• Proje düzeyinde diyalog, değerlendirmeler ve araştırmalar yoluyla

toplanan ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili kilit göstergelere ve

engellere dair verilerin Bankalar arasında dijital olarak paylaşımı

için uygun bir platform tespit etmek

• Banka çapında veri toplamak için kullanılan örneğin Monarch geçiş

etkisi değerlendirme ve izleme modülü gibi sistemlerin cinsiyete

göre ayrıştırılmış veri toplama kabiliyetine sahip olmalarını

sağlamak

ETKİ ANALİZİ VE ÖĞRENME

• EBRD Baş Ekonomisti tarafından gerçekleştirilen, toplumsal cinsiyete özel olarak

odaklanan, kredi alanların içinde kadınların oranını artırmayı amaçlayan esnek

mikrokredi türleri ile ilgili etki değerlendirmesi, Türkiye'de İş Hayatında

Kadınlar Programının etkisi, su altyapısındaki iyileştirmelerden kaynaklanan

toplumsal cinsiyete dayalı zaman kullanımı etkileri de dahil devam eden

araştırma projeleri ve EBRD'nin bilgi ekipleri, kariyer ve toplumsal cinsiyet ile

ilgili iç analizleri; EBRD'nin 2021-2022 Geçiş Raporu'nun bir parçası olarak

dijitalleşmeye geçiş ile ilgili cinsiyete göre ayrıştırılmış veri

• Yıllık öz değerlendirme çalışma programı çerçevesinde, EBRD'nin yeni öz

değerlendirme sistemi kapsamında geliştirilen süreçler çerçevesinde, toplumsal

cinsiyet eşitliği odağına veya bileşenlerine sahip projeler veya politika diyalogları

önermek

• Öğrenim çıktılarını, Banka'nın içinde ve dışında, Banka'nın Bilgi Yönetimi

Sistemleriyle uyumlu olarak faal bir biçimde yaygınlaştırmaya devam etmek; ve

EBRD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Fırsat Eşitliği Etkinlik Raporu başlıklı özel bir

raporun yayımlanmasına yönelik imkanları araştırmak.
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6 | Donörlerle ve diğer 
ortaklarla işbirliği

47 PUBLIC



6.1 Donörlerle ve diğer ortaklarla işbirliği | EBRD, diğer çok taraflı kalkınma bankaları ve uluslararası finansal kuruluşlarla 

uyumlu bir biçimde çalışmaktadır ve toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının önceliklere ve politikalara dahil edilmesi 
konusunda bilgi üretimine ve öğrenme çıktılarının oluşturulmasına faal bir biçimde katkıda bulunmaktadır

EBRD, Çok Taraflı Kalkınma Bankaları Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubunun bir üyesi olarak, sinerji 

oluşturmaya devam etmektedir ve çalışmalarıyla ortaklarının çalışmaları arasındaki kesişim alanını asgari 

düzeyde tutmakta ve bir taraftan da toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili küresel gündemi ilerletmeye çaba 

göstermektedir.

Çok taraflı kalkınma bankaları ve uluslararası finansal kuruluşların arasındaki işbirliği kilit tematik 

perspektiflerde temsil edilmektedir. Söz konusu işbirliğinin kapsamı içerisinde: Çok Taraflı Kalkınma 

Bankalarının temsilcilerinden oluşan ve kalkınma operasyonlarında Cinsel Sömürü, İstismar ve Taciz ile 

mücadeleye yönelik yaklaşımı uyumlaştırmayı ve eşgüdümü amaçlayan Cinsel İstismar, Sömürü ve Cinsel 

Taciz ile Mücadele Çalışma Grubu ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularını tartışmayı ve deneyim paylaşımını 

amaçlayan Çok Taraflı Kalkınma Bankaları İklim Değişikliği Çalışma Grubu yer almaktadır.

EBRD'nin genel yaklaşımı, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını yatırımlarına ve kilit odak alanlarına dahil 

etmeye özel olarak odaklanan diğer Çok Taraflı Kalkınma Bankaları ve Kalkınma Finans Kuruluşları ile 

uyumludur.

• EBRD, yeni stratejisiyle toplumsal cinsiyet eşitliğinin dahil edilmesine yönelik yaklaşımını, hem etki hem 

uyum düzeyinde güçlendirmektedir ve yeşil ekonomi, dijital ve bakım ekonomisi de dahil kilit alanlarda 

toplumsal cinsiyet diyalogunu genişletmektedir;

• EBRD, yeşil ekonomi ve toplumsal cinsiyetin kesişim noktasında sağlam bir biçimde konumlanmıştır ve 

Banka'nın bu yaklaşımı kilit odak alanlarına ve politika çalışmalarına yansıtılmıştır. İslam Kalkınma 

Bankası'nın ve Afrika Kalkınma Bankası'nın toplumsal cinsiyet stratejileri de bu önemli kesişim noktasını 

yansıtmaktadır.

• EBRD'nin TCES'si sağlık ve sosyal güvenlik odağı taşımamaktadır. Söz konusu odak, Dünya Bankası gibi 

diğer Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının toplumsal cinsiyet stratejilerinde ön plandadır;
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Banka'nın toplumsal cinsiyet konularındaki ortaklıkları, kilit stratejik müdahalelerin oluşturulması ve Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının en iyi uygulamaları konusunda eşgüdüm 

geliştirilmesi bakımından önemli bir rol oynamıştır. Banka, TCES kapsamında, yeşil ekonomi ve toplumsal cinsiyetin kesişimi, dijitalleşme ve bakım ekonomisi gibi gelişmekte olan kilit 

alanlarda, özel sektör yatırımlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik desteğin artırılması için ortaklıkları güçlendirmektedir. Ortaklıklar, bilgi paylaşımı ve savunuculuk ve politika 

diyalogu konularında işbirliği ile ilgili bir fırsat da sunmaktadır.

6.2 Donörler ve diğer ortaklarla işbirliği | EBRD'nin faal ortaklıkları, gelişmekte olan kilit 
alanlarda ortaklaşa olarak üretmek, yenilik yapmak ve ölçek büyütmek için araç işlevi 
görmektedir

STRATEJİK ORTAKLIKLAR

• UN Women ve UNDP: Toplumsal cinsiyet açısından kapsayıcılık

• Yeşil İklim Fonu: Toplumsal cinsiyet ve yeşil ekonomi

• Toplumsal cinsiyet bakış açısıyla yapılan yatırımları artırmaya yönelik 2X

• 2X İklim ve Toplumsal Cinsiyet Görev Gücü: Toplumsal cinsiyet ve yeşil ekonomi

• We-Fi: Kadın Girişimciler Finans Girişimi

• ILO, ETF ve UNESCO Kurumlararası Çalışma Grubu: yeşil ekonomi ve dijital

• UN Women Nesiller Boyu Eşitlik İçin Eylem Koalisyonu: Toplumsal cinsiyet ve 

iklim değişikliği

BİLGİ ORTAKLARI

CDC, IFC, W20, IDLO, IDS, ICRW, J-PAL

ÇOK TARAFLI KALKINMA BANKALARI İLE İŞBİRLİĞİ

• Çok Taraflı Kalkınma Bankaları İklim Değişikliği Çalışma Grubu

• Çok Taraflı Kalkınma Bankaları Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu

• Equal Aqua (EA) Kapsayıcı Su Kuruluşları Platformu

• 8 kalkınma finansmanı kuruluşu ve 3 çok taraflı kalkınma bankası arasındaki 

2021-2022 2X Challenge'ı

• 2X İklim ve Toplumsal Cinsiyet Görev Gücü

• İklim Yatırım Fonu'nun Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu

• JTI İklim Yatırım Fonu'nun Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu

• Çok Taraflı Kalkınma Bankaları Cinsel Sömürü, İstismar ve Taciz ile Mücadele 

Çalışma Grubu

• Özel Sektör Operasyonları İçin Uyumlaştırılmış Göstergeler (HIPSO)

• WE-Fi 6 Çok Taraflı Kalkınma Bankası Arasında İşbirliği

Bu ortaklıkların başarısı yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan bazılarında görülebilir:

• Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz ile mücadelede, temel olarak özel sektörün çabalarını desteklemeye yönelik olan ve EBRD, IFC ve CDC grubu tarafından 

geliştirilen pratik bir rehber;

• EBRD ve W20 tarafından, COVID-19 pandemisinin hemen ardından gelecek toparlanma döneminin yanı sıra uzun vadeli olarak G20 ülkelerinde uygulanabilecek 

yeniden inşa çabalarına yönelik politika tavsiyelerinin sunulması için hazırlanan Politika Notu;

• EBRD ve GCF, yenilenebilir enerji sektörünün geliştirilmesine ve Mısır'da toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesine yönelik 7 milyon ABD doları tutarında bir 

teknik işbirliği başlatmıştır.
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6.3 Donörlerle ve diğer ortaklarla işbirliği |Donör finansmanı EBRD'nin toplumsal cinsiyet ile ilgili çalışmaları 
için kritik öneme sahiptir ve finansmanın etkinin önemli derecede artırılması hedefi doğrultusunda artmaya 
devam etmesi gerekmektedir
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık ekibinin Teknik İşbirliği portföyü ve proje havuzu 2016'dan bu 

yana düzenli bir biçimde büyümektedir. Bu durum, donörlerin özel sektörün gelişimi yoluyla toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin geliştirilmesine yönelik devam eden ilgilerini göstermektedir.

• Banka çapında toplumsal cinsiyet odağına sahip 94 Teknik İşbirliği görevi

• Banka çapında, toplumsal cinsiyet ile ilgili Tİ ve diğer eş yatırım projeleri için 120 milyon euronun üzerinde

finansman alınmıştır

• EBRD'nin Hissedar Özel Fonu, toplumsal cinsiyet ile ilgili Tİ'lerin üçte ikisinden fazlasını finanse etmiştir

Banka, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündemini desteklemek üzere operasyonlarının 

ölçeğini artırmaya devam ederken, donör fonları EBRD'nin müşterilerini ve faaliyet göstermekte olduğu ülkeleri 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için destekleme kabiliyeti bakımından temel nitelikte olmaya devam 

etmektedir.

Donörlerle ortaklıklar sayesinde bugüne dek yüksek etki oluşturulmuştur:

 AB, EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde, 2014'ten bu yana

öncü İş Hayatında Kadınlar Programını desteklemiştir.

 EBRD, GCF ile birlikte çalışarak Kazakistan'dan yenilenebilir enerji sektöründe kadınların 

katılımını geliştirmek üzere bir yol haritası geliştirmiştir;

 EBRD'nin bakım ekonomisiyle ilgili yakın zamanda çıkarılan politika raporunu 

desteklemiştir;

 Mısır'da toplu taşıma araçlarında TCDŞT ile mücadele alanında başarılı bir kampanyanın 

tasarımını ve uygulanmasını desteklemiştir;

 EBRD'nin Orta Asya'da uygulanan ''Women of the Steppe” projesine yönelik destek

TOPLUMSAL CİNSİYET VE EŞİTLİK İÇİN DAHA FAZLA KAYNAK YARATMAK 

Bu gündeme yönelik çalışmaların artırılması, Banka’nın kendi yatırımlarının donör fonlarına erişimin artması ile 

desteklenmesini gerektirecektir. EBRD’nin yeni Hissedar Özel Fonu Çalışma Planı, önemli bir ek finansman kaynağı 

sağlamaktadır. 

Söz konusu yeni stratejilerin hedeflerine tam olarak ulaşılması için gereken ilave kaynakları seferber etmek üzere bu amaca 

özel bir fon da öngörülmüştür. Bu tür bir fon:

 Her iki stratejideki öncelikli strateji alanlarına odaklanabilir 

 Banka’nın toplumsal cinsiyet açısından eşit ve kapsayıcı yatırımlarını, müşteriler nezdinde kapasite geliştirme 

çalışmalarını, politika reformlarını, daha yüksek standartları ve daha iyi uygulamaları, inovasyonu ve bilgi üretimini 

destekleyebilir 

 Çeşitli donörlerin sağladıkları kaynakları daha etkin bir biçimde bir araya getirebilir

 Bölgesel finansman pencereleriyle hedefleme yapılmasını sağlayabilir
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7 | Sonuçlar ve İzlemeye 
Yaklaşım
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7.2 Sonuçlar ve izlemeye yaklaşım | 2021-2025 TCES, yeni değişim teorisi çerçevesinde, 
şirket/piyasa düzeyinde sonuçlara ve etkiye odaklanarak sonuçları bildirmektedir

Banka'nın yeni Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi (2021-2025 TCES) kapsamında, EBRD'nin toplumsal cinsiyete duyarlı yatırım kültürünün Banka'nın faaliyet gösterdiği sektörlerde ve

ülkelerde yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. EBRD'nin etkinin atfedilmesi bağlamındaki rolü, toplumsal cinsiyet eşitliğini, şirketleri, toplumsal cinsiyet eşitliği için

değişim aracıları olarak piyasa sistemlerini özel sektöre yönelik fırsat eşitliği politikaları ve uygulamaları ile şekillendirmeleri için güçlendirerek desteklemektir.

Banka, faaliyetlerinin izlenmesi için elde edilen sistemsel etkiye odaklanan yeni bir ölçüm çerçevesi geliştirmiştir. İzleme çerçevesi yeni Değişim Teorisi ve Banka çapında uygulanan Geçiş

Özellikleri Değerlendirmesi (ATQ) göstergeleri temelinde oluşturulmuştur. SKA standartlarıyla uyumludur ve etki, sonuç, çıktı ve girdi düzeyinde göstergeler belirlemektedir. Toplumsal

cinsiyet eşitliğinin pek çok alanla ortak boyutlar içeren doğası, stratejinin çeşitli düzeylerde dahil ettiği SKA'ların sayısında görülmektedir

ETKİYİ 
ÖLÇMEK
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EBRD'nin iç faaliyetleri toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi 
konusunda ne kadar etkilidir?

Toplumsal cinsiyet eşitliği, makro 
düzeyde, EBRD 

müşterilerinin/Ortak Finansal 
Kuruluşların/ortakların ötesinde 
nasıl bir ilerleme kaydetmiştir?

Hangi davranışsal değişiklikler, 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

şirket/piyasa düzeyinde
geliştirilmesine katkıda bulunmuştur?

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
bireysel/şirket/piyasa düzeyinde 

geliştirilmesine yönelik olarak alınan 
spesifik tedbirler nelerdir?

Girdi Çıktı Sonuç Etki

Giriş

2016-2020 TCES 
Kapsamında 
Kaydedilen 
İlerleme

EBRD'nin Faaliyet 
Gösterdiği Ülkelerde 
Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği

Stratejik Yön 
2021-2025

Kurumsal 
Güçlendirme

Donörler ve 
Diğer Ortaklarla 
İşbirliği

Sonuçlara ve 
İzlemeye 
Yaklaşım

SKA 5

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

SKA 8

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik 

Büyüme

SKA 10

Eşitsizliklerin Azaltılması

Sistemsel etki yaklaşımı ile ilgili ilave ayrıntılar için bkz. Ek 2



EBRD'NİN FAALİYETLERİ
Üç odak alanında

EBRD'NİN SAĞLADIĞI 
GİRDİLER BİREYSEL/ŞİRKET/PİYASA DÜZEYİ ŞİRKET/PİYASA DÜZEYİ

MAKRO DÜZEY

7.1 Sonuçlara ve izlemeye yaklaşım | EBRD'nin toplumsal cinsiyet ile ilgili çalışmaları, net bir 
Değişim Teorisini takip etmektedir ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın bireysel
düzeydeki ve şirket ve piyasa düzeyindeki yönlerini yansıtmaktadır

GİRDİLER ETKİ

Daha fazla sayıda kadının
ekonomik olarak güçlenmeleri

ve
fırsat eşitliğinin

artması

ÇIKTILAR SONUÇLAR
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Giriş

2016-2020 TCES 
Kapsamında 
Kaydedilen 
İlerleme

EBRD'nin Faaliyet 
Gösterdiği Ülkelerde 
Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği

Stratejik Yön 
2021-2025

Kurumsal 
Güçlendirme

Donörler ve 
Diğer Ortaklarla 
İşbirliği

Sonuçlar ve 
İzlemeye 
Yaklaşım

FAALİYETLER

Yatırımlar

Politika diyalogu

Teknik yardım

Banka'nın kendi 
kaynakları
(personel)

Hissedar Özel Fonu 
/ donör fonları (elde 
tutulan gelir; ikili, ikili 

donör finansmanı)

Paralel/ayni 
katkılar

(müşterilerden)

Stratejik ortaklıklar
(örn. ETF, ILO)

Banka sermayesi
(devirli kredi için)

VARSAYIMLAR
 Personel, toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin önündeki mevcut engeller 
ve bunlara yönelik etkili çözümlerle 
ilgili kapasiteye ve bilgiye sahiptir;

 İlgili müşteri/yetkili tavsiyeleri 
uygulamaktadır;

 Engellerin ele alınması kadınların 
eşit katılımını engelleyen normlar 
üzerinde olumlu etki yapmaktadır;

 EBRD uzun vadeli sonuçlarla ve 
etkilerle ilgili veri toplamak için 
gerekli kaynaklara sahiptir.

dijital, yeşil ekonomi ve 
bakım ekonomisi de dahil,

ve kadınların
katılımlarının ve 

eylemliliklerinin yanı sıra
TCDŞT'den uzak bir yaşamı

temin etmek

Hedef gruplar
için finansal ürünler/hizmetlerin geliştirilmesi /genişletilmesi

ev tabanlı işletmeleri ve kadınların yönettiği işletmelerin
dijitalleşmesini hedefleyenler vs. dahil

dijital ve yeşil beceriler, bakım yükünün ve katılımın ve eylemin ele 
alınması ve TCDŞT'den uzak olmak da dahil

Hizmet tasarımı ve/veya sunumunda iyileştirmelerin kabul 
edilmiş ve uygulanıyor olması

djital alandakiler de dahil; ayrıca bakım ile ilgili ihtiyaçlara daha iyi 
yanıt vermek, ve TCDŞT riskini sınırlamak

dijital, yeşil ekonomi ve bakım sektörleri de dahil ve kadınların 
katılımlarının ve eylemliliklerinin yanı sıra TCDŞT'den uzak bir 

yaşamı temin etmek

Ortak finansal kuruluşlar ve diğer finansal kuruluşların kadınların 
finansmana erişimde yaşadıkları kısıtlara yanıt vermeleri

yeşil finansman da dahil, ve dijital çözümler ile kaldıraç etkisi 
oluşturulmasını sağlayarak

Kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete duyarlı finansal 
sistemler ve

iş ortamlarının kurulması
yeşil ve dijital finansal ürünler gibi; yeni ve yükselen 
trendler bağlamında olanlar da dahil; evde faaliyet 

gösteren işletmeler de dahil her türlü işletmeye fırsat 
tanımaktadır; iş gücü ve yönetici pozisyonlarında

toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmıştır.

Becerilere, istihdama ve geçim kaynaklarına erişimin
toplumsal cinsiyet bakımından artırılması

yeşil ve dijital gibi yeni ve gelişmekte olan sektörlerde de; 
güvenli çalışma ortamları ve bakım sorumluluklarına destek 

ile kolaylaştırılmaktadır

Kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetler ve 
kamu hizmetlerinin oluşturulması

yeşil ve dijital olanlar da dahil, hizmetler ve altyapı, 
toplumsal cinsiyete duyarlıdır, bakım sorumluluklarını 

desteklemektedir, ve TCDŞT riskini ele almaktadır

Kamu politikası / yasa / yönetmelik / plan / stratejilerin
getirilmesi veya değiştirilmesi

Kadınların becerilere, kariyer gelişimine ve liderlik 
fırsatlarına erişimlerinin artırılması

TEMATİK 
PERSPEKTİFLER
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Sistemsel etki yaklaşımı ile ilgili ilave ayrıntılar için bkz. Ek 2



7.4 Sonuçlar ve izlemeye yaklaşım |
EBRD düzeyi: Banka'nın toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik iç etkinliği

Banka; destekleyici etki düzeylerini girdi, çıktı ve sonuç göstergeleri aracılığıyla raporlamaktadır. Girdi göstergeleri, EBRD'nin Banka içi faaliyetlerinin etkililiğini değerlendirmekte, çıktı göstergeleri bireysel

düzeyde ve şirket ve piyasa düzeyinde alınan spesifik tedbirleri ölçmekte; sonuç göstergeleri, beşeri sermayenin şirket ve piyasa düzeyinde geliştirilmesi bağlamında davranışsal değişiklikleri değerlendirmek için

kullanılmaktadır. Takip edilen çıktı göstergeleri EBRD'nin genel Göstergeler Manzumesi ile uyumludur.

7.3
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Giriş

2016-2020 TCES 
Kapsamında 
Kaydedilen 
İlerleme

EBRD'nin Faaliyet 
Gösterdiği Ülkelerde 
Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği

Stratejik Yön 
2021-2025

Kurumsal 
Güçlendirme

Donörler ve 
Diğer Ortaklarla 
İşbirliği

Sonuçlara ve 
İzlemeye 
Yaklaşım

GİRDİLER STRATEJİK AMAÇLAR

• yeni Gender SMART yatırımların %'si

• öncelikleri arasında toplumsal cinsiyet eşitliği olan yeni Ülke ve 

Sektör stratejilerinin sayısı

• Banka içinde ve dışında üretilen ve dağıtılan bilgi yönetimi 

ürünlerinin sayısı

• kritik birimlerde / pozisyonlardaki EBRD personeline sunulan 

kapasite geliştirme faaliyetlerinin sayısı

• donör/Hissedar Özel Fonu Teknik İşbirliği ve eş-yatırım 

hibelerinin hacmi

• Uluslararası finansal kuruluşlar/Uluslararası Kuruluşlar/topluluk 

düzeyinde ilgili kuruluşlarla yapılan stratejik ortaklıkların sayısı

•Toplumsal Cinsiyet Öncülerinin sayısı

ODAK ALANI I
: KAPSAYICI VE TOPLUMSAL CİNSİYETE 
DUYARLI FİNANSAL SİSTEMLERİN VE İŞ 

ORTAMLARININ OLUŞTURULMASI

ODAK ALANI II
BECERİLERE, İSTİHDAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 

GEÇİM KAYNAKLARINA ERİŞİMİN ARTIRILMASI

ODAK ALANI III
KAPSAYICI VE TOPLUMSAL CİNSİYETE 

DUYARLI HİZMETLERİN VE KAMU 
MALLARININ OLUŞTURULMASI

DÜZEY
TAKİP GÖSTERGELERİ

ÇIKTI SONUÇ
ETKİ 

GÖSTERGESİ

I

BİREYLER

ŞİRKETLER

PİYASALAR/EKONOMİLER

İİ

BİREYLER

ŞİRKETLER

PİYASALAR/EKONOMİLER

İİİ

BİREYLER

ŞİRKETLER

PİYASALAR/EKONOMİLER

Sistemsel etki yaklaşımı ile ilgili ilave ayrıntılar için bkz. Ek 2



7.4 Sonuçlar ve izlemeye yaklaşım |
Bireysel düzey, şirket ve piyasa düzeyi: 1 numaralı odak alanı için performans izleme
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STRATEJİK 
HEDEFLER

DÜZEY
TAKİP GÖSTERGELERİ

ÇIKTI SONUÇ ETKİ GÖSTERGESİ
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• EBRD'nin toplumsal cinsiyet bileşeni içeren programları kapsamında, kadın alt borçlulara 1, kadınların yönettiği veya 
kadınlara ait olan KOBİ'lere sağlanan alt kredilerin sayısı

• EBRD'nin toplumsal cinsiyet bileşeni içeren programları kapsamında alt kredilerden 
faydalandıktan sonra finansmana erişimlerinin arttığını bildiren kadın alt borçlular, 
kadınların yönettiği veya kadınlara ait olan KOBİ'ler. Bu durumun, danışmanın bir dizi alt 
borçludan oluşan örneklemle gerçekleştirdiği etki değerlendirmesinde raporlanması

• Kadınların yönettiği ve finansmana 
erişimin önemli veya çok ciddi bir engel 
olduğunu düşünen KOBİ'lerin oranında
düşüş 2

• Resmi bir finansal kuruluşla krediye 
erişen kadınların oranında artış [FINDEX]

• Üst düzey yönetim veya liderlik 
pozisyonlarındaki kadınların oranında
artış [ILO]

• Finans sektöründe istihdam edilen 
kadınların oranında artış [ILO]

• Kadınların işletmeleri erkeklerle aynı 
şekilde işletebildikleri EBRD 
ekonomilerinin sayısında artış [Dünya 
Bankası'nın Kadınlar İş Dünyası ve Hukuk 
Raporu (WBL)]

• Fatura ödeyen veya online alışveriş 
yapan kadınların oranında artış [FINDEX]

◦ yeşil yatırımlar

◦ dijital yatırımlar

◦ ev tabanlı yatırımlar

• EBRD'nin toplumsal cinsiyet bileşeni içeren programları kapsamında danışmanlık hizmetlerine erişen kadın alt borçluların 
1 ve kadınların yönettiği veya kadınlara ait olan KOBİ'lerin sayısı

• EBRD'nin toplumsal cinsiyet bileşeni içeren programları kapsamında danışmanlık 
hizmetleri alan ve cirolarında / ticari operasyonlarında iyileşme olduğunu bildiren kadın 
alt borçluların ve kadınların yönettiği veya kadınlara ait olan KOBİ'lerin sayısı◦ yeşil danışmanlık hizmetleri alanlar

◦ dijital danışmanlık hizmetleri alanlar
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• EBRD'nin toplumsal cinsiyet bileşeni içeren programları kapsamında, kadınları, kadınların yönettiği veya kadınlara ait 
olan KOBİ'leri daha iyi hedefleyebilmek için ortaya koyulan yeni süreçleri, ürünleri ve (finans dışı) hizmetleri kabul eden 
finansal kuruluşların sayısı

• Finansal kuruluş sektörünün ve fonların toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirme ve 
kadınlara, kadınların yönettiği veya kadınlara ait olan KOBİ'lere hizmet etme 
kapasitelerinin EBRD ile etkileşim sonrası kurumsallaşması3

◦ yeşil yatırımlar için olanlar

◦ dijital yatırımlar için olanlar

◦ ev tabanlı yatırımlar için olanlar

◦ kadınlar, kadınların yönettiği veya kadınlara ait olan KOBİ'ler için finansal kapsayıcılığı artırmak üzere finansal teknoloji 
çözümlerini dahil edenler

• Operasyonlarıyla ilgili cinsiyete göre ayrıştırılmış verilerin takibini ve raporlanmasını başlatan finansal kuruluşların ve
fonların sayısı

• Yeni finansal araçlar getiren finansal kuruluşların sayısı (örneğin, Toplumsal Cinsiyet Tahvilleri)

• Finansal kuruluşların veya fonların dolaylı önyargı eğitimini veya toplumsal cinsiyet farkındalığı ile ilgili kapasite geliştirme 
çalışmalarını tamamlayan çalışan sayısı

• Finansal kuruluşlar, fonlar, alt borçlular veya yatırım alanlar tarafından ortaya koyulan 
toplumsal cinsiyete duyarlı İK politikaları ve uygulamaları

◦ EBRD'nin Aday Direktörlerinin eğitimi

• Fırsat Eşitliği Eylem Planı uygulayan veya daha yüksek toplumsal cinsiyet eşitliği standartlarını taahhüt eden finansal 
kuruluşların veya fonların sayısı (EDGE veya benzeri dış sertifikalandırma programları da dahil)

• Alt borçluları veya yatırım alanlar içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını veya uygulamalarını iyileştiren 
finansal kuruluşlar ve fonlar (EDGE gibi dış sertifikasyon programları yoluyla olanlar da dahil)

• Müşteri olan kurumlarda üst düzey yönetim veya liderlik pozisyonlarındaki kadınların 
oranında artış

◦ iklime yönelik toplumsal cinsiyete duyarlı kurumsal yönetimi getirenler
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• Finans sektöründeki düzenleyici kuruluşlara ve politika yapıcılara yönelik kapasite geliştirme girişimlerinin sayısı • Hukuki reformların kadınlar için finansal kapsayıcılığı / finansmana erişimi (örn. 
toplumsal cinsiyet bakış açısıyla ulusal finansal kapsayıcılık stratejileri, kadınlara ait olan 
küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeknesak bir tanım getirilmesi vs.) iyileştirmesi

• Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı ile iyileştirilen sektörel stratejiler, yasalar ve yönetmeliklerin sayısı

• Tamamlanan Toplumsal Cinsiyet Düzenleyici Etki Analizlerinin sayısı • Finans sektöründeki düzenleyici kuruluşların Toplumsal Cinsiyete Dayalı Kilit 
Performans Göstergeleri ve kamuoyunu aydınlatma gereklilikleri ortaya koymaları

• Tamamlanan Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısıyla Yapılan Yatırımlara Yönelik Yatırım Ortamı Değerlendirmelerinin sayısı • Finans sektöründeki düzenleyici kuruluşların KOBİ'ler ile ilgili cinsiyete göre 
ayrıştırılmış veri sağlamaları

1 Mümkün olan yerlerde yaşa/bölgeye göre ayrıştırılmış; 2 İş ortamı ve İşletme Performansı Anketlerinin (BEEP) verilerinin bulunurluğuna bağlı olarak;
3 Tüm yeni programlar ve/veya tekrar eden müşteriler için izleme yapılacaktır.

TEMATİK LENSLER     Yeşil               Dijital               Bakım               Katılım, Eylem ve TCDŞT



7.4 Sonuçlar ve izlemeye yaklaşım |
Bireysel düzey, şirket ve piyasa düzeyi: 2 numaralı odak alanı için performans izleme
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HEDEFLER

DÜZEY
TAKİP GÖSTERGELERİ

ÇIKTI SONUÇ ETKİ GÖSTERGESİ
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◦ Becerilerini geliştiren kadın sayısı1 EBRD'nin desteklediği faaliyetlerin sonucunda kadınlar 1 için yeni iş fırsatları ◦ Mesleki ve teknik eğitimde kadınların 
oranı [ILO]

◦ İlgili kurumsal sektörlerde üst düzey 
yönetimde veya liderlik pozisyonlarındaki 
kadınların oranı [ILO]

◦ İlgili kurumsal sektörlerde istihdam 
edilen kadınların oranı [ILO]

◦ Benzer iş için eşit ücret

◦ Kadınlar için sektör/ülke içerisinde eşit 
fırsatların geliştirilmesine yönelik 
hukuki/düzenleyici ortam ve politika 
ortamının iyileştirilmesi [SIGI, WBL]

◦ yeşil beceriler ◦ yeşil istihdam

◦ dijital beceriler ◦ dijital istihdam

◦ engeli olan kadınlar ◦ engeli olan kadınlar için olanlar

◦ kariyer gelişim programlarına katılan kadınların1 sayısı (örn. mentörlük, kariyer rehberliği vs.) ◦ EBRD müşterilerinde ve/veya tedarikçilerinde/yüklenicilerinde üst düzey yönetim veya 
liderlik pozisyonlarında çalışan kadınların oranında artış
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◦ başlatılan veya tamamlanan beceri eğitim programları ◦ EBRD ile etkileşim sonrası eğitim ve yetenek geliştirme ile ilgili yeni stratejik girişimlerin
ve kurumsal stratejilerin oluşturulması ve devam ettirilmesi

◦ yeşil beceri programları

◦ dijital beceri programları

◦ engeli olan kadınlar için olanlar

◦ Toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanan Fırsat Eşitliği Eylem Planları uygulayan müşterilerin sayısı (EDGE, BM WEP gibi dış 
sertifikalandırma programları da dahil)

◦ Şirket tarafından getirilen, iş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştiren toplumsal 
cinsiyete duyarlı İK politikaları ve uygulamaları

◦ Çalışanların bakım sorumluluklarına yönelik tedbirler alan müşterilerin sayısı ◦ bakım sorumluluklarına odaklananlar

◦ TCDŞT risklerine yönelik tedbirler alan müşterilerin sayısı ◦ TCDŞT risklerine yönelik olanlar

◦ LGBTI iş gücüne yönelik tedbirler alan müşterilerin sayısı ◦ LGBTI bireylerin kapsanmasına odaklananlar

◦ Kadınların değer zincirlerine katılımlarına yönelik tedbirler alan müşterilerin sayısı ◦ Toplumsal cinsiyete duyarlı satın alma politikalarının kabul edilmesi

◦ bakım çözümlerine yönelik doğrudan yatırımlar ◦ Uygun maliyetli, kaliteli2 çocuk/yaşlı bakım hizmetlerine erişimleri artan haneler
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◦ Geliştirilen politika girişimleri ve/veya kamu özel işbirliği platformlarının sayısı ◦ Hukuki ve düzenleyici değişikliklerin belirli bir sektörde/alanda/ülkede kadınların 
becerilere erişimini artırması (örn. toplumsal cinsiyete duyarlı Ulusal Meslek Standartları, 
cinsiyete göre ayrıştırılmış veri toplama vs.)◦ yeşil ekonomide kadınlara odaklananlar

◦ dijital ekonomide kadınlara odaklananlar

◦ bakım yükümlülüklerinin ele alınmasına odaklananlar ◦ Hukuki ve düzenleyici değişikliklerin belirli bir sektörde/alanda/ülkede kadınların 
istihdama erişimini artırması (örn.,iş kanunlarında toplumsal cinsiyete duyarlı 
değişiklikler, esnek çalışma, bakım politikaları, cinsiyete göre ayrıştırılmış verilerin 
toplanması vs.)

◦ TCDŞT'nin ele alınmasına odaklananlar

◦ Politika yapıcılar, sektörel organlar veya idareler için kurumsal sektörde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili kapasite geliştirme 
girişimlerinin sayısı

1 Mümkün olan yerlerde yaşa/bölgeye göre ayrıştırılmış; 2 Sanayii standartlarına göre. TEMATİK LENSLER               Yeşil               Dijital               Bakım               Katılım, Eylem ve TCDŞT



7.4 Sonuçlar ve izlemeye yaklaşım |
Bireysel düzey, şirket ve piyasa düzeyi: 3 numaralı odak alanı için performans izleme
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◦ hizmetlere/kamu mallarına erişimi artan kadınların1 sayısı ◦ Sürdürülebilir altyapı, toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetler ve güvenli kamusal alanların 
sonucunda kadınların1 ekonomik fırsatlara erişimlerinde artış

◦ Kadın altyapı kullanıcıları, ilgili bir alanda 
genel altyapı/hizmet tedariki ile ilgili daha 
yüksek bir memnuniyet düzeyi 
bildirmektedir [LITS]

◦ Toplumsal cinsiyet bakış açısının ilgili 
paydaşların faaliyetlerine dahil edilmesi 
[SIGI]

◦ İlgili altyapı/kamu hizmeti/inşaat 
sektörlerinde üst düzey yönetimde veya 
liderlik pozisyonlarındaki kadınların oranı 
[ILO]

◦ İlgili altyapı/kamu hizmeti/inşaat 
sektörlerinde istihdam edilen kadınların 
oranı [ILO]

◦ Kadına yönelik şiddet [SIGI]

◦ Erken çocukluk eğitimine ve bakım 
hizmetlerine yapılan kamu harcamalarının 
GSYİH'nin yüzdesi olarak oranı (OECD)

◦ dijital hizmetler

◦ güvenli ulaşım

◦ Kaliteli 2 ve uygun maliyetli bakım hizmetlerine erişimi artmış olan bireylerin [k/e] sayısı

◦ Kapsayıcı satın alma süreçlerinin sonucunda becerilerini geliştirmiş olan kadınların 1 sayısı ◦ Kadınlar 1için kapsayıcı satın alma süreçlerinin sonucunda yeni istihdam fırsatları

◦ yeşil beceriler ◦ yeşil istihdam

◦ Altyapı/kamu hizmetleri/inşaat sektörlerinde kariyer gelişimi programlarına katılan kadınların 1 sayısı (örn. mentörlük, 
kariyer rehberliği vs.)

◦ Altyapı/kamu hizmeti/inşaat sektörlerinde, EBRD müşterilerinde ve/veya 
tedarikçilerinde/yüklenicilerinde üst düzey yönetim veya liderlik pozisyonlarında çalışan 
kadınların oranında artış
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◦ Hizmetlerin ve kamu mallarının planlanmasına ve sunumuna toplumsal cinsiyet bakış açısının daha fazla dahil edilmesi için 
eğitim alan/kapasite geliştirme çalışmalarına katılan şirket çalışanı sayısı

◦ Ürünlerin ve hizmetlerin tasarımında ve sunumunda toplumsal cinsiyete duyarlı 
değişiklikler

◦ Toplumsal cinsiyete duyarlı yeni politikalar ve uygulamalar getiren müşterilerin sayısı (örn. kapsayıcı satın alma ve tedarik
zinciri yönetimi, güvenli ulaşım, kapsayıcı altyapı tasarımı, tesis denetimleri, kentsel planlama, kentsel yenileme vb.)

◦ EBRD ile etkileşim sonrası toplumsal cinsiyete duyarlı iş uygulamalarının uygulanması 
veya devam ettirilmesi

◦ Açılmış olan ve kaliteli 2 ve uygun maliyetli bakım hizmeti veren yerlerin sayısı ◦ Uygun maliyetli ve kaliteli 2 çocuk/yaşlı bakım hizmetlerine erişimi artmış olan haneler

◦ Önerilen operasyonel yanıt doğrultusunda Fırsat Eşitliği Eylem Planları uygulayan müşterilerin ve tedarikçilerin sayısı ◦ Şirket tarafından getirilen, iş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştiren toplumsal 
cinsiyete duyarlı İK politikaları ve uygulamaları

◦ TCDŞT'nin ele alınmasına odaklananlar

P
İY

A
SA

LA
R

◦ Politika yapıcılar, sektörel organlar veya kurumlar için toplumsal cinsiyete duyarlı, sürdürülebilir altyapı ve hizmetlerle ilgili 
eğitim/kapasite geliştirme girişimlerinin sayısı

◦ Kadınlar için hizmetlere ve kamu mallarına eşit erişim sağlayan hukuki ve düzenleyici 
nitelikteki iyileştirmeler (belediye düzeyinde bakım hizmeti sunumu da dahil)

◦ Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı ile geliştirilen sektörel stratejilerin sayısı

◦ iklim değişikliğinden etkilenen sektörlere ve yeşil altyapıya odaklananlar ◦ Altyapı ve yeşil enerji alanlarında faaliyet gösteren politika kurumlarında/düzenleyici 
kuruluşlarda, üst düzey yönetimde veya liderlik pozisyonlarındaki kadınların oranında 
artış

◦ dijital hizmetlere odaklananlar

1 Mümkün olan yerlerde yaşa/bölgeye göre ayrıştırılmış; 2 Sanayii standartlarına göre. TEMATİK LENSLER               Yeşil               Dijital               Bakım               Katılım, Eylem ve TCDŞT


