Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler
Ortak Programından Haberler
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•

Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11
il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurullarında onaylanan Yerel Eşitlik
Eylem Planları (YEEP), 2013 yılı başlarken Belediye Meclisleri ve İl Özel İdareleri tarafından onaylanmış, planlarda yer alan kurumsal faaliyetler kurumların iş planlarına dahil
edilmiş ve Belediye ve İl Özel İdareleri tarafından Performans Programlarına dahil edilmişti. Yerel Eşitlik Eylem Planlarında yer alan kurumsal faaliyetlere ek gerçekleştirilmesi
planlanan iş birlikleri ve ek eylemler için 11 ildeki İl Özel İdareleri ve Belediye’ler tarafından toplam 630.000 TL tutarındaki bütçe
ilgili meclislerin kararı ile tahsis edilmişti. Bu
“2012 yılı sonunda 11 il için tamambüyük motivasyon ve heyecan ile başladılanan ve İl Kadın Hakları Koordinasğımız 2013 yılı süresince, illerde YEEP’lerin
yon Kurullarında onaylanan Yerel
2013 iş planlarının uygulanmasında çok büyük başarı kaydettik. Program illerindeki Vali
Eşitlik Eylem Planları (YEEP), 2013
ve Belediye Başkanlarımızın büyük desteği
yılı başlarken Belediye Meclisleri ve
ve 2013 yılında başlattığımız Kadın Dostu
İl Özel İdareleri tarafından onaylanKentler Hibe Programı’nın da katkısı sayesinmıştır.”
de sivil toplum ve yerel yönetimlerin işbirlikleri ve çabaları ile yerel düzeyde toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına çok sayıda örnek proje ve faaliyetler hayata geçti.
Bu sayımızda, illerde 2013 yılı boyunca Yerel Eşitlik Eylem Planları kapsamında uygulanan
bu örnek faaliyetlerden bazılarını paylaşıyor olmaktan çok büyük bir gurur duyuyoruz.

•

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri Çalışması 12 ilden toplam 47 uzman personelin katılımı ile Ankara’da gerçekleşti: 2013 yılı için öngörülen bir diğer önemli faaliyet de Program illerinde Yerel Eşitlik Eylem Planlarının ve ilgili göstergelerin izlenmesini kolaylaştırmak ve aynı zamanda değişimi ve ilerlemeyi ortaya koymak için gerekli göstergelerin
tespiti ve takibi konusunda yerel kapasiteyi güçlendirmek amacıyla yapılacak bir eğitim
çalışması faaliyetiydi. 10-11-12 Aralık 2013 tarihlerinde Ankara’da Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) desteği ile gerçekleşen çalışma kapsamında yerelde
ve ulusalda toplumsal cinsiyet eşitliği göstergeleri, gösterge oluşturma ve izlemede dikkat edilmesi gereken hususlar, toplumsal cinsiyete duyarlı verinin tanımı ve veri toplama
yöntemleri, Yerel Eşitlik Planlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi konularına yer verildi. 12 ilden Belediye / Valilik Eşitlik Birimi Temsilcileri, Kalkınma Ajansları Eşitlik Birimi
Temsilcileri ve ilgili diğer personelin katılımı ile yapılan çalışma sonrasında oluşturulan
“Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri Kılavuzu” 2014 yılı içerisinde basılacak ve illerde dağıtılacaktır.

•

Yerel Eğitici Havuzu güçlendirme çalışmaları: Nisan 2013’te İzmir’de gerçekleştirilen
Eğitici Eğitimi’nin ardından illerden gelen talep üzerine ek bir takip ve güçlendirme çalışması oluşturduk. Çalışma kapsamında, 12 ilden Eğitici Eğitimi’ne katılan aday eğitmenlerin ilk eğitimleri öncesi Kadın Dostu Kentler Ortak Programı Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri
uzmanı tarafından program illerine ziyaret gerçekleştirilerek bir gün süren prova eğitimleri düzenlendi. Prova eğitimlerini takiben uzman gözetiminde verilen ilk eğitimlerin ardından değerlendirme çalışmaları yapıldı.

•

Mevzuat çalışmaları: Kadın Dostu Kentler modelini daha da sürdürülebilir kılmak için
yürütmekte olduğumuz yasa ve yönetmelik çalışmaları kapsamında hazırlanan mevzuat
önerileri, aralarında İçişleri Bakanlığı, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün de yer aldığı ilgili paydaşlarla paylaşıldı ve Kadın Dostu Kentler Yerel Koordinatörleri ve söz konusu kurumların
üst düzey temsilcileri ile tartışıldı.

•

Sürdürülebilirlik için yerel inisiyatif: “yönergeler”: Program illeri, Yerel Eşitlik Mekanizması altında oluşturulan kurumsal yapıları Kadın Dostu Kentler Programının ötesine taşımak, bu yapıları kendi iç mekanizmalarına daimi olarak dahil etmek ve sürdürülebilirliklerini taahhüt etmek amacıyla “yönergeler” çıkardı. Samsun Valiliği’nin Valilik Eşitlik Birimi
için hazırladığı, Birimin ve çalışanlarının görev, nitelik ve sorumluluklarını tanımladığı
“Valilik Eşitlik Birimi Yönergesi” ile başlayan bu uygulama Antalya Büyükşehir Belediyesi
Eşitlik Birimi Yönergesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi Yönergesi, Gaziantep
Belediyesi Eşitlik Birimi Yönergesi, Trabzon Valiliği Eşitlik Birimi Genelgesi ve Kars Valiliği
Eşitlik Birimi Yönergesi ile devam etmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşitlik Birimini Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’ne dönüştürmüş ve bu süreçte “İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü Yönetmeliği” hazırlanmıştır.

•

Mahalle çalışmaları: Program’ın ilk fazdan bu yana ortağı olan beş ilde (İzmir, Kars,
Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon) Mahalle Kadın Yönetişim Modelleri oluşturulmuş, yapılan çalışmalarla yerel yönetimlerin en küçük ayağını oluşturan mahallelerde hak tabanlı
kadın örgütlenmeleri yaratılarak kadınların sorun tespiti ve çözüm arayışı süreçlerine
katılmaları ve kent hizmetlerine erişimlerinde söz sahibi olmaları sağlanmıştır. Mahalle
Çalışmalarına ve elde edilen çıktılara dair daha ayrıntılı bilgi, kitapçığın ilerleyen sayfalarında sunulmuştur.

•

Hibe Programı: Yerel Eşitlik Eylem Planlarının en önemli unsurlarından biri, kamu, yerel
yönetim ve sivil toplum arasındaki iletişimi
güçlendirmesi ve işbirliğini teşvik etmesidir.
İyi yönetişimin de temel yapı taşlarından olan
sivil toplumun planlama ve uygulama süreçlerine dahil olması gerekliliği, Yerel Eşitlik Eylem Planlarında kadın Sivil Toplum Örgütlerine ve kamu / yerel yönetimlere ortak görev
ve sorumluluk alanları tanımlanması sureti ile

“Kadın Dostu Kentler Hibe Programı
ile, YEEPlerin hayata geçmesinde sivil toplumun üzerine düşen yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için bir
destek oluşturulması ve kamu – sivil
toplum işbirliğinin desteklenmesi hedeflenmiştir.”
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somutlaştırılmıştır. 2013 yılında başlatılan ve
İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı
(SIDA) desteği ile Yerel Eşitlik Eylem Planlarının onay sürecini tamamlamış 11 Program
ilinde yürütülen Kadın Dostu Kentler Hibe
Programı ile, YEEPlerin hayata geçmesinde
sivil toplumun üzerine düşen yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için bir destek oluşturulması ve kamu – sivil toplum işbirliğinin
desteklenmesi hedeflenmiştir. Hibe Programına dair daha ayrıntılı bilgi kitapçığın ilerleyen sayfalarında sunulmuştur.

“Kadın Dostu Kentler Hibe Programı
ile, YEEPlerin hayata geçmesinde sivil toplumun üzerine düşen yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için bir
destek oluşturulması ve kamu – sivil
toplum işbirliğinin desteklenmesi hedeflenmiştir.”

Bu kitapçıkta konuk ettiğimiz Program ortağı illerimizin Belediye Başkanlarımızın da paylaştıkları üzere, Kadın Dostu Kentler Program illeri 2013 yılı boyunca Yerel Eşitlik Eylem Planları
dahilinde öne çıkan başlıklarda etkin ve toplumsal dönüşüme ön ayak olacak faaliyetler yürütmüşlerdir. 2013 yılı uygulamalarından edinilen ders ve çıktılarla 2014 yılı için kurumsal iş
planları hazırlanmış ve kurumların yıllık programlarına dahil edilmiştir.
Kadın Dostu Kentler Programı’nın en önemli başarısı katılımcı bir yaklaşımla oluşturulan Yerel Eşitlik Eylem Planları ve Program illerinde kurumsal bir kimlik kazanmış olan Yerel Eşitlik
Mekanizmalarıdır. Uzun zamandır yürütmekte olduğumuz çalışmalarımızda tespit ettiğimiz
en önemli ihtiyaçların başında ise yerelde cinsiyete duyarlı veri toplanması konusundaki bilgi ve kapasite eksikliği ve Yerel Eşitlik Mekanizmalarını içine alacak bütüncül ve katılımcı bir
yönetmelik eksikliği gelmektedir. Kadın Dostu Kentler BM Ortak Programı olarak önümüzdeki dönemlerde kurduğumuz modeli bu eksikleri tamamlayacak şekilde geliştirmek ve Türkiye geneline yaymak için çabalayacak ve Türkiye’deki tüm kadın ve erkeklerin Avrupa Kentsel
Şartı’nın öngördüğü eşit, katılımcı ve sürdürülebilir kentlere kavuşması için çalışmalarımıza
devam edeceğiz.
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Kadın Dostu Kentler 2013 Yılı Hibe Programı
Kadın Dostu Kentler Programının ortağı 12 ilde hazırlanan ve 2013 yılında uygulanmasına
başlayan Yerel Eşitlik Eylem Planları, kamu, yerel yönetimler ve sivil toplumun toplumsal
cinsiyet eşitliğini yerel düzeyde hayata geçirebilmeleri amacıyla üretilen yol haritalarıdır.
Yerel Eşitlik Eylem Planlarının hem hazırlanması hem de uygulanması için iyi yönetişimin
temel ilkeleri arasında olan katılımcılık ve şeffaflık prensiplerine uyarak hareket edilmiş ve
tüm paydaşları dahil eden bir yöntem izlenmiştir. Bu prensiple paralel olarak Yerel Eşitlik Eylem Planlarında sivil topluma da görev ve
sorumluluk alanları tanımlanmıştır. Aynı şekilde,
“Kadın Dostu Kentler 2 Programı kapbir çok faaliyetin hayata geçmesinde, ilgili hedesamındaki program illerinde, 2013
fe ulaşılabilmesinin temel koşulu olarak sivil topyılında bir hibe programı başlatılmışlum – kamu işbirliğinin sağlanması bir ön koşul
tır.”
olarak tanımlanmıştır.
Sivil toplum örgütlerinin YEEP’lerin hayata geçmesinde üzerlerine düşen rolleri gerçekleştirebilmeleri ve yerel yönetimlerin sivil toplumla ortaklıklarını destekleyecek elverişli bir ortam
yaratmak amacıyla, Kadın Dostu Kentler 2 Programı kapsamındaki program illerinde, 2013
yılında bir hibe programı başlatılmıştır. Hibe Programının amaçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
•

Yerel Eşitlik Eylem Planları (YEEP) hakkında farkındalığı artırmak ve YEEP’lerin yerel sahiplenirliğini güçlendirmek,

•

YEEP uygulamalarını desteklemek,

•

Konuyla ilgili çalışan yerel sivil toplum örgütlerinin (STÖ) proje yönetimi konusundaki
kapasitelerini güçlendirmek,

•

STÖ’ler ve yerel kamu kurumları arasındaki işbirliğini artırmak.

Hibe programı eğitimler, kampanya ve savunuculuk faaliyetleri, araştırmalar, danışmanlık
hizmetleri, STÖ’lerin, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesine yönelik çeşitli faaliyetler yoluyla YEEP uygulamalarını destekleyen, yaygınlaştıran ve bu alandaki işbirliklerini
artırması planlanan önemli bir bileşen olarak Programa dahil edilmiştir.
Hibe programı kapsamında aşağıda belirtilen YEEP başlıklarından bir veya daha fazlasını içeren projelerin desteklenmesi planlanmıştır:
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•

Kadın ve Eğitim Hizmetleri

•

Kadın ve Sağlık Hizmetleri

•

Kadınların Ekonomik Hayata Katılımı

•

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

•

Karar Alma Mekanizmalarına Kadınların Katılımı

•

Kadın ve Kentsel Hizmetler

2013 yılı Hibe Programı 10 Mayıs 2013 tarihinde, YEEP geliştirme çalışmalarını tamamlamış
11 program ilindeki STÖ’lerin başvurusuna açılmıştır. Son başvuru tarihi 11 Temmuz 2013
olan programa 53 başvuru yapılmıştır. Başvurular ön değerlendirme ve değerlendirme komitesi görüşmeleri aşamalarından geçmiş ve 20 proje desteklenmeye değer bulunarak Ekim
2013 tarihi itibariyle proje uygulamaları başlamıştır.
Desteklenen 20 projenin
il ve konu dağılımları şöyle olmuştur:
Proje başına 4000 ABD Doları destek sağlanan projelerin önemli bir kısmına yerel
kamu kurumlarından mali ve ayni destekler
sağlanmıştır. Program bu yönüyle, yereldeki
kaynakların harekete geçirilmesi, Belediyeler, kamu kurumları, il özel idareleri ve yerel
meclisler gibi kamusal yapıların YEEP’ler kapsamında verdikleri taahhütlerin dolaylı veya
doğrudan hayata geçirilmesi konusunda somut örnekler oluşturmuştur.
Hibe programı yoluyla STÖ’ler ise hem kamu
kurumlarıyla örnek işbirlikleri geliştirmeleri, hem de programın ve YEEPlerin illerdeki
ihtiyaç sahipleri olan kadın ve kız çocuklarına dokunmasına aracılık etmeleri yönüyle
önemli birer program paydaşı olarak yer almaya devam etmişlerdir.
Kadın Dostu Kentler Hibe Programının 2014
yılında da destek miktarı ve kapsamı artırılarak devam etmesi planlanmaktadır.
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Mahalle Çalışmaları
Toplum çalışmasının önemli bileşenlerinden biri olan mahalle örgütlenmesi; yerel yönetimler ve vatandaşlar arasında diyalog ortamının oluşturulması ile hizmet ve politika üretenlerin
yerel halkın ihtiyaç ve sorunlarının farkına vardığı yerel halkın da kendilerine sunulan hizmetlerin planlanması sürecine aktif katılımının sağlandığı, vatandaşlar arasında dayanışma
esasını temel alan bir yerel kalkınma modelidir. Son dönemde özellikle uluslararası kuruluşlar, taban örgütleri ve STK’lar aracılığıyla Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde bölgesel kalkınma ve yerel demokratik yönetişimin güçlendirilmesi amacıyla önem
kazanan bir çalışma alanıdır.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Nüfus Fonunun işbirliği ile Kadın Dostu Kentler projesi kapsamında Trabzon, Nevşehir, Şanlıurfa, İzmir ve Kars’ta yürütülmekte olan çalışmanın
amacı; pilot olarak seçilen mahallerde de yaşayan kadınların yaşam kalitelerini arttıracak
görevleri yerine getirmek amacıyla organize olabilmeleri için kapasitelerinin ortaya çıkarılmasıdır. Buradan hareketle çalışmanın temel hedefleri:
-

Tespit edilen mahalledeki kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği, kentsel hizmetler, kadının insan hakları konusunda farkındalıklarının arttırılması

-

Bu farkındalıktan yola çıkarak yaşadıkları mahallelere ve yerele özgü ihtiyaç ve sorunları
tespit etmeleri ve bunlara yönelik çözüm yolları aramaları

-

Tespit edilen sorunlar ışığında kadınların İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu üyeleri
aracılığıyla yereldeki kamu kurum ve kuruluşları ile diyaloga geçmesi

-

Nihai olarak bu diyalog neticesinde yereldeki hizmetlerin kadınların ihtiyaçları ve tespit
ettikleri sorunlar ışığında toplumsal cinsiyete duyarlı olarak planlaması ve sunulmasıdır.

Proje kapsamında Mahalle örgütlenmeleri ile ulaşılmak istenen nokta; pilot mahalle çalışmalarının örnek alınarak yereldeki kamu kurumları tarafından sahiplenilmesi ve tüm mahallelere yayılmasıdır. Böylece hem yerelde hizmet planlayan ve sunan kamu kurumları diyalog ve
katılım sayesinde yerel halkın ihtiyaçlarını kaynağından tespit ederek hizmetlerin tam olarak
amacına ulaşmasını ve ihtiyacın karşılamasını sağlayabilecek hem de yereldeki kadınlar aktif birer vatandaş olarak kentsel hizmetlerin içerisine dahil olacaklardır.
Bu gerekçelerle hazırlanan mahalle çalışmalarına Trabzon’da 10, Nevşehir’de 8, İzmir’de 9 ve
Şanlıurfa’da 10 lider kadın öncülük etmiş ve mahallelerde yaşayan bir çok kadın aktif olarak
çalışmalara katılmıştır. Kars çalışmalara 2013 yılı ikinci yarısı itibari ile dahil olmuştur. Kentlerde gerçekleştirilen mahalle çalışmaları kapsamında, çalışmalara katılan kadınlarda öncelikli
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olarak kişisel özgüven gelişimi görülmüştür. Kadınlar, bireysel olarak değil, ortaklaşa hareket
etmenin önemi ve değeri konusunda bir farkındalık yakalamışlardır. Tek tek başvurularla değil, bir araya gelerek geliştirdikleri ortak bir yaklaşımla hayatlarını etkileyen mahalle sorunlarının ya da hizmet eksikliklerinin giderilebileceğine dair bilgi ve inançları artmıştır. Ortak hareket sırasında paylaşım, sorumluluk alma, bir grubun parçası olma, birlikte zaman geçirme
tüm kadınların dile getirdiği diğer ortak kazanımlardır.
Çalışmalara katılan kadınların kendilerini değerlendirmeleri istendiğinde görülmektedir
ki kadınların iletişim becerilerindeki gelişmeler (söz alma, sözcü seçme, sunum becerileri
vb.), özellikle kurumlarla ilişki kurabilme kapasitesinin artması yönünde etkili olmuştur.
Çalışmaların bu alanda bir diğer yansıması, kadınların bir STK çatısı altında örgütlenme
ve yakınlarındaki işbirliği yapabilecekleri STK çalışmalarına ve yönetimine aktif olarak
katılma istek ve girişimleri geliştirmeleridir. Kent Konseyi çalışmalarına da katılım
olmuş, yönetimde yer alma çabası gösteren kadınlar da görülmüştür.
Kurumlarla bir arada çalışma sayesinde kadınlar hangi kurumların hangi hizmetleri sunduklarını ve bunlardan faydalanabilme koşullarını da öğrenmişlerdir. Kurulan bu işbirliği
ve iletişim ilişkisi sırasında kadınlar kendilerini ifade edebilme, kurumları mahalleye konuk
edebilme, sunum yapma ve taleplerini takip edebilme yönünde kapasite gelişimi de sağlayabilmişlerdir.
Çoğu kentte lider kadınlar, İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi ve Kent Konseyi ile İl kadın
Hakları Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılmışlardır.
Bu alanda iyi uygulama örneklerinden biri İzmir’de deneyimlenmiştir. “Mahalledeki lider
kadınlarla yapılan çalışmalar sonucunda, kadınların en önemli 3 sorununun, sağlık ocağı,
pazaryeri olmaması ve sosyal bir merkez yokluğuydu. Bunun için kendi girişimleriyle 3 günde 1 000 imza topladılar. İmzalarıyla birlikte yetkililerle görüştüler. Konak Belediyesi Sosyal Merkez yapılması için mahalledeki Semt Merkezinin ihtiyaca göre düzenlenebileceğini
söyledi, bunu için araştırma çalışmaları başlattı.” İzmir’deki ikinci mahalle olan İsmet Paşa
Mahallesin’de yapılan çalışmalar sayesinde, mahallede uyuşturucu problemi ile anılan park,
mahalleli kadınların talebi üzerine Belediye tarafından düzenlenerek yeniden hizmete açıldı.
Mahalleli kadınların parka sahip çıkması amacı ile parka isim verme görevinin mahalleli
kadınlara bırakılmasının ardından, yeni düzenlenen parkın adı “Lider Kadınlar Parkı” oldu.
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Trabzon Esentepe Mahallesinde ise Kadın Mimar Mühendisler Derneği tarafından yürütülen
mahalledeki İlköğretim Okulu’nun peyzajının yapılmasına yönelik katılımcı proje yürütücüleri ile yapılan temaslar sonucunda lider kadınlar da projeye dahil edilmiş, kadınlarla atölye
yapılmıştır. Atölyeler sonucu tespit edilen kadınların ve çocukların talepleri projeye yansıtılmıştır. Hazırlanan projenin hayata geçirilmesi amacıyla sponsor arayışı başlatılmıştır.
Trabzon ve Nevşehir’de mahalle çalışmaları kentlerin YEEP hedef ve iş planları ile entegre
edilmiştir. Trabzon bir adım daha ileri taşıyarak, planın katılım ve kentsel hizmetler başlığında yapılacak çalışmaları mahalle çalışmasının yapıldığı mahallelere önceliklendirmiştir.
Trabzon’da ayrıca İŞKUR YEEP kapsamında hazırladığı kurumsal iş planındaki faaliyetlerinde
Bileşen mahallelerini pilot mahalleler olarak belirlemiştir.
Nevşehir’deki somut çıktılardan birincisi Nevşehir İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu altında Mahalle Çalışma Komisyonunun kurulmasıdır. İkincisi ise kentte profilleme çalışmalarının
başında cinsiyet ayrımlı tutulmayan Nevşehir Belediyesi ALO 153 Şikayet Hattı kayıtlarının
çalışmadan sonra cinsiyet ayrımlı tutulmaya başlanmış olmasıdır.
Şanlıurfa’da mahalle yönetiminde daha önce sadece muhtar ve mahallenin ileri gelen
erkekleri başat aktör iken bu süreç içerisinde kadınlar da eklemlenmeyi başarmıştır. Özellikle
mahalle lider kadınları ve koordinatörleri ile kurumların eşitlik birim görevlileri bir takım
oluşturarak kadınların hizmete erişimi noktasında rol üstelenmişlerdir. Şanlıurfa’da Mahalle
Koordinatörlerinin İl Kadın Koordinasyon Kuruluna üye yapılması Kurula mahalle odaklı hizmet planlaması bakışının yerleştirilmesi açısından önemli görülebilir.
Sonuç olarak, her kentte, kentin yapısına, dinamiklerine, kurumların ve mahallinin alışkanlıklarına göre farklı düzeylerde örgütlenme biçimleri ve başarı hikayeleri tecrübe edilmiştir. 2013
yılının sonu itibariyle kentlerde yaratılan ivmenin artışla devam etmesi ve mahalle yönetişiminin kalıcı bir sistem haline gelebilmesi için bir yandan kadınların güçlendirilmesine diğer
yandan da kurumların güçlendirilmesi ve mahalle odaklı hizmet planlaması ve hizmet kullanımının/memnuniyetinin takibine ihtiyaç duyulmaktadır. Gelecek çalışmaların kent düzeyinde
bu iki alana ağırlık vermesi ve kentlere yönelik olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Stratejilerinin
üst düzey sahipliğine ve yerel seçimlerin ardından önerilerin uygulamalara aksettirilmesine
yönelik savunuculuğun yapılması da 2014 yılı için tespit edilen bir diğer çalışma alanıdır.
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ADIYAMAN
Belediyecilik yaklaşımımızı iki ana eksen üzerine oturttuk:
1. Vatandaşın gündelik yaşamını ilgilendiren ve sosyal yaşamın zorunlu kıldığı temel hizmetleri sağlamak,
2. Adıyaman’ın marka değerini arttıracak kenti ve kentsel yaşamı güzelleştirecek, geleceğin de ihtiyaçlarını öngörerek
“Kent Konseyi Kadın Meclibüyük projeler yapmak.
sinde yönetişim süreçlerine
Medeniyetler kavşağı Adıyaman, zenginliğin ve bereketin tarih
de katılma imkanı bulan
boyunca cömert bir biçimde aktığı müstesna bir nehirdir.
kadınlarımızı hayatın her
Dağlarındaki canlı yaşam zenginliği, topraklarındaki bereket,
alanında desteklemek, hizyeraltından fışkıran refah bu zenginliğin öğelerinden sadece
birkaçıdır. Tarih kadar, doğa kadar, insanlar da görsün, bilsin
met felsefemizin en önemli
istedik ve Adıyamanlı hemşehrilerimizin her alanda ihtiyaçlarıunsurları arasındadır.”
na cevap verelim istedik. Çünkü kentsel yaşamı zenginleştiren
her faaliyet, binlerce Adıyamanlının hayatına anlamlı bir dokunuş demek. Çocuklarımız için etkinlik fırsatları, gençler için
sanatsal ve kültürel organizasyonlar, özel günlerde ve aylarda kitleleri buluşturan organizasyonlar,
dinamizmi ve sinerjileri ile toplumsal ahengimize güç veren faaliyetler oldu.
Hayatımızın en önemli unsuru olan ailelerimizin mihenk taşları, kadınlarımızı unutmamız düşünülemezdi. Bu amaçla kısa adı AKSEM (Adıyaman Belediyesi Kadın Sağlık ve Spor Eğitimi Merkezi)
olan merkezlerimiz, Altınşehir ve Yenimahalle’de bir pozitif ayrımcılık olarak binlerce Adıyamanlı
kadına hizmet vermektedir.
Ayrıca, “Bayanlar ve Engelliler Çarşısında”, kadınlarımız el emeği göz nuru ürünlerini sergileyip satabilecekleri bir Pazar imkanı buluyor.
TOGEM bünyesinde açmış olduğumuz, Tekstil Atölyesi, Kuaförlük Kursu, Ahşap Boyama Atölyesi yıl
boyunca kadınlarımızın mesleki yeterliliklerini artırdıkları merkezler haline gelmiştir.
Bayanlar Hitabet ve Diksiyon Akademisinde, kadınlarımız bir yandan bilgi ve görgülerini artırırken
aynı zamanda 3 katlı merkezimizde yatılı olarak da eğitimlerine devam edebilmektedirler.
Yakın zamanda faaliyete geçireceğimiz Kadın Kültür Merkezimizde kadınlarımız; dikiş, nakış kurslarının yanında aile içi şiddet, mutlu evlilik ve kadın hakları konularında bilinçlendirme faaliyetlerine de katılabilecekleri bir ortama kavuşmuş olacak.
Kent Konseyi Kadın Meclisinde yönetişim süreçlerine de katılma imkanı bulan kadınlarımızı hayatın her alanında desteklemek, hizmet felsefemizin en önemli unsurları arasındadır.
Yine 7 adet Bilgi ve Kültür Evi ile 3 anaokulmuz, kadınlarımızın çocuklarına yönelik sorumluluklarını hafifletme yönünde yeri doldurulamaz bir boşluğu doldurmaktadır.
Bizler bir ideal için çalışıyoruz: Adıyaman’ı daha iyiye taşımak. Bize güvenerek emaneti teslim eden
onbinlerce insanın güvenine sahip çıkmak. Şükürler olsun ki, ikinci 5 yılda da alnımızın akı ile,
önemli hizmetlere imza attık.
Adıyaman ili Belediyecilik hizmetleri boyutuyla bugün, ülkemizin en seçkin illeri arasındadır. Bizimle birlikte bu gururu yaşayan halkımıza, bizlere hizmet edebilme imkanı verdiği için müteşekkiriz.
Selam ve saygılarımla.
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Adıyaman, Kadın Dostu Kentler Programına
2012 yılı sonlarında dahil olması sebebi ile
Yerel Eşitlik Eylem Planı oluşturma çabalarını
2013 yılı sonlarında tamamladı. Ancak, henüz
Program ve Yerel Eşitlik
Eylem Planı yeni olmasına rağmen ilde özellikle
sivil toplum – kamu işbirliği güçlendirmeyi amaçlayan çalışmalar 2013 yılında başladı.
Bu kapsamda, Kadın Dostu Kentler Programı ile
birlikte oluşturulan Adıyaman Kadın Platformu
yerel seçimlere hazırlık sürecinde “Yerel Seçimler Çalışma Grubu” kurdu. Kadın adayların
sayısının arttırılması, kadın adayların desteklenerek seçilmelerinin sağlanması için çalışma
yürütmeye başlayan grup ayrıca Adıyaman’ın
Kadın Dostu Kent olabilmesi için taleplerini
oluşturmaya başladı.
Adıyaman Kadın Platformu oluşturduğu talepler listesini Belediye Başkan adayları ile yapı-

lan görüşmelerde adaylara sunarak, şiddetten
uzak, siyasal karar mekanizmalarına katılımın
olanaklı olduğu, kentsel hizmetlerin kadınların ihtiyaçları gözetilerek belirlendiği ve kolay
ulaşılabilir olduğu, eğitim,
sağlık, istihdam gibi temel
tüm fırsatlardan yararlanabildikleri, parkların, bahçelerin, spor alanlarının, kültürel mekanların kadınlar
için de düzenlendiği bir
kent isteğini ısrarla vurguladı.
Adıyaman Kadın Platformu 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nde düzenleyeceği toplantı ile tüm belediye başkan adaylarına Kadın Dostu Kent için
öngördükleri programları soracak ve seçilmeleri halinde bu konuda yapacakları için ‘taahhütname’ imzalamalarını da isteyecek.
Adıyaman, Yerel Eşitlik Eylem Planının onaylanması ve Yerel Eşitlik Mekanizmalarının güçlenmesi ile 2014 yılı içerisinde faaliyetlerine hız
verecek.
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İnsan haklarına saygılı, çevre dostu, doğasına ve tarihine saygılı, farklılıkların/farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, toplumsal
barışın hakim olduğu, nitelikli hizmetlere eşit erişimin ve eşit
katılımın sağlandığı, adaletli, demokratik, özgür, erkekler kadar kadınlar için de güvenli ve huzurlu bir kent…
Toplumda kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik verilecek
mücadele siyasi otorite, merkezi ve yerel kamu kuruluşları, bilim
ve araştırma kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve medya başta
olmak üzere çok çeşitli kesimlerin kararlılığını ve işbirliğini gerektirmektedir.
Kadınların da erkekler kadar eşit haklara sahip olması gerektiği
inancıyla yürüttüğümüz hizmetlerimizle Antalya, Kadın Dostu
bir Kent olma yolunda hızla ilerlemektedir.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planını Belediye
Meclis’inin onayından geçirmiş, stratejik planlarına dahil etmiştir.
Yerel yönetim planlama süreçlerine toplumsal cinsiyet eşitliğinin
dâhil edilmesi için kapasite arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmış, konu ile ilgili personelin işlerini kolaylaştırıcı ve destekleyici
düzenlemelerde bulunulmuştur.

“Kadın-Erkek Eşitliği konusunda toplumu bilgilendirici çalışmalar yürütmeyi taahhüt ederek, Aile Eğitim ve
Sosyal Hizmet Merkezlerimizden hizmet alan kadınlarımıza yönelik Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği eğitimleri
verilmeye başlanmıştır.

Kadın-Erkek Eşitliği konusunda toplumu bilgilendirici çalışmalar yürütmeyi taahhüt ederek, Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezlerimizden hizmet alan kadınlarımıza yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
eğitimleri verilmeye başlanmıştır.
Kepez, Aksu ilçeleri ile Varsak ve Üçgen mahallelerinde kadınlarımıza özel spor merkezleri açarak onların sosyo-kültürel etkinliklere erişimlerini sağlamaktayız. Kadın Sığınma Evimiz ile şiddet mağduru
kadınlarımıza sahip çıkmaktayız. Kadına Şiddet Acil Yardım Hattı’ndan kadınlarımıza kesintisiz destek
sağlarken Kadın Danışma Merkezi’mizde toplumda cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılık, kadınlarda
bilinç ve hak temelli farkındalıklar oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz.
Kibelya Bebekleri Projesi ile kadınları üretime teşvik ederek, aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağladık. Her yıl düzenlediğimiz geleneksel Antalya Kadın Zirvesi ile kadınlarımızın sorunlarını gündeme
getirdik.”
Birinci Kadın Zirvemiz Kadına Yönelik Şiddet konusunu ele almıştır.; “Kadın Dünyaya Dokundu” adıyla
2011 yılında Altın Portakal Film Festivalinin de teması olmuştur. İkincisi ve üçüncüsü de düzenlenen ve
her yıl geleneksel hale gelen Kadın Zirvesi Antalya için kadınların sesinin yükseldiği bir ortamı yaratmıştır.
Kadınlara yönelik sığınma evinden, eğitim ve danışma merkezlerine, gelir getirici el sanatlarına, sosyal
yardımlara, kültürel ve sanatsal faaliyetlere uzanan geniş bir yelpazedeki faaliyetlerine yenilerini ekleyerek yola devam etmekteyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda çözüme katkı sağlayacak etkinliklerimizin artırılmasını ve çeşitlendirilmesini her zamankinden daha fazla önemsemekteyiz.
Bu bilinçle Avrupa Birliği Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Avrupa Şartı’nı da imzaladığımızı bildirmekten de büyük mutluluk duyarım.
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samında 2011 yılından bu yana toplum cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını
hızlandıran Büyükşehir Belediyesi kadın erkek
eşitliğini sağlamak için büyük bir adım daha
attı. Bu sözleşme ile eşitlik eylem planlarının
uygulanmasına yönelik sahiplenmeyi arttırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2011 yılından
bu yana her sene Kadın Zirvesi düzenlemekte.
2011 yılında Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen ilk Zirve, “Kadın Dünyaya
Dokundu” adıyla kadına yönelik şiddetin tartışıldığı bir çalışma oldu ve Festival kapsamında
kadınlardan oluşan jüri ödül alacak filmlere karar verdi. Kadın zirvesi 2012 ve 2013 yıllarında
tekrarlandı. 2012 yılında kadınların üreme haklarını tartıştı. 2013 yılında ise medyanın kadına
yaklaşımı ve bu konudaki sorunlar, çözüm önerileri konuşuldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin (CEMR) ‘Avrupa
Yerel Yaşamında Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı
imzaladı. Kadın Dostu Kentler Programı kap-

Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında eğitici eğitimine katılan eğiticiler çalışmalarına başladı. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı Toplum
Sağlığı Merkezleri’nde çalışan sağlık çalışanlarına ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde
görevli İş ve Meslek Danışmanlarına yönelik toplum cinsiyet eşitliği farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimlerin ilk iki oturumu toplan
40 personelin katılımıyla tamamlandı.
Türkiye’nin de taraf olduğu Uluslararası Nüfus ve
Kalkınma Konferansı (ICPD) ve bunu takip eden
“ICPD Beyond 2014” sürecinde yerel kapasitenin
geliştirilmesi çalışması kapsamında, Kadın Dostu Kentler Programının uygulandığı Antalya’da
“Yerel ICPD Semineri” düzenlendi. Çalışmanın
ardından, uluslararası hedeflerin kadınların güçlenmesi açısından Antalya Yerel Eşitlik Eylem
Planına entegre edilmesi hedefleniyor.
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Hedefimiz, insanların mutluluğu. Son yıllarda ülkede yaşanan
değişim ve gelişimi Bursa’da da her alanda yaşıyoruz. Bursa’da
Büyükşehir Belediyesi olarak kadın erkek fırsat eşitliği çalışmalarından, kadınların sosyal, kültürel alanlarda kendilerini geliştirebileceği kurslara kadar her türlü projeyi gerçekleştiriyoruz.
Bursa’da sosyal sorumluluk faaliyetlerine öncü olmaya devam
edeceğiz.
Bunun için resmi adımlarımızı gerçekleştirdik. “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı”nı Meclis Kararı ile 18 Nisan 2013
tarihinde imzaladık ve şartın gereklerini yerine getirmek için
somut çalışmalar yapmaktayız. Kentsel Hizmetlerde toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla İç Genelge imzaladık ve
tüm ilgili birimlere dağıtımını yaptık. Anaokulu, kreş, çocuk merkezini içeren “Sosyal Tesis Alanı ve Kadın Sosyal Yaşam Merkezi”
yapılmasına yönelik İmar Plan değişikliğini gerçekleştirdik.

“Şiddete Sıfır Tolerans’da
olduğumuzu, İlimizdeki sivil
toplum kuruluşları ile gerçekleştirilen kadına yönelik
şiddet ve toplumsal şiddeti
önlemeye yönelik projelere
katılım ve destekle gösteriyoruz.”

Bu adımlarla eşgüdümlü olarak, Yerel Eşitlik Eylem Planımızda da yer alan eğitim, sağlık, kadın istihdamı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadının statüsünün güçlendirilmesi konularında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmakta ve bu işbirliği Belediyemiz Eşitlik Birimi tarafından koordine
edilip gerçekleştirilmektedir. Bu alanlarda İlimizdeki ilgili sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla ortak
çalışmalar, projeler gerçekleştirilmekte ve bu sivil toplum kuruluşlarının kendi adlarına yaptıkları çalışmalara da her boyutta belediye desteği sağlanmaktadır. ‘Etkin Şehir’ projesi kapsamında ‘Önleyici
Aile’ programı ile sağlıklı aile sağlıklı toplum anlayışını benimsemekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Şiddete Sıfır Tolerans’da olduğumuzu, İlimizdeki sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirilen kadına
yönelik şiddet ve toplumsal şiddeti önlemeye yönelik projelere katılım ve destekle gösteriyoruz. Bursa
Mobil Eğitim Projesi ile ev kadınlarının sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını
güçlendirmek, hak, fırsat ve imkanlardan eşit bir biçimde yararlanmalarını sağlamak, aile bireylerinin
yetiştirilmesinde aileye destek olmak, gelişen teknolojiye ayak uydurarak, ihtiyaç duyulan bilgiye daha
kolay ulaşmalarını sağlamak, çocukların eğitimlerine katkıda bulunarak, onları internetteki zararlı
içeriklerden koruyup, kollayabilmelerini amaçlayarak 2011 yılında ilk eğitim yolculuğuna başladığımız projemiz toplamda 114 mahallede eğitim vermekle birlikte şu an 10 mahallede de 800 kadına
ulaşmış durumdadır ve çalışmalarını sürdürmektedir. Sağlıklı kent sağlıklı toplum bilinciyle birey, aile
ve toplum sağlığını hedefleyen sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek verip Yerel Eşitlik Eylem
Planımız çerçevesinde işbirliği çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.
‘Kadın Dostu Kent Olma’ yolunda gerçekçi ve samimi adımlar atarken, hedefimiz ‘İnsan Odaklı Yaşanabilir Eşitlikçi Bir Kent Olma’ yolunda hızla ilerlemektir.
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Makine Mühendisi / Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler
Şube Müdürlüğüne bağlı Eşitlik Birimi yönergesi
hazırlanmış, eşitlik birimi ile eşitlik birim temsilcisi görev tanımları kalite yönetim sisteminde ve
şube müdürlüğü yönetmeliğinde yer almıştır.

çalışmaları ile, , İsveç Kalmar Belediyesi ile Osmangazi Belediyesi arasında Toplumsal Cinsiyet
eşitliği alanında, ortak çalışmalar başlatılmıştır.

Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi yerelde saha
çalışmaları gerçekleştirmiştir. Sivil Toplum kuruluşları aracılığıyla, mahallelerde kadınlara, üniversitede gençlere, özel fabrikalarda çalışanlara
ulaşılmıştır. Çalışmalarda kadına yönelik şiddetin
önlenmesi, yasal önlemler ve iletişim konuları
aktarılmıştır. Büyükşehir Belediyesi bu alandaki
çalışmalara devam etmektedir.

İlçede ‘Kadın ve Aile Danışma Merkezi’ kurulmasına dair karar yerel mecliste onaylanmıştır. Merkezin hazırlıkları gerçekleştirilmektedir. Kadınların ulaşabileceği, hukuki ve psikolojik destek alabileceği ve eğitimlerin gerçekleşeceği merkezin
hazırlıklarına devam edilmektedir.

Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında hazırlanan Bursa Yerel Eşitlik Eylem Planının etkisiyle,
Uludağ Üniversitesinde kadın araştırma ve uygulama merkezi kurulmuş, söz konusu merkez
ilin yerel ortakları ile çalışmalarına başlamıştır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2013-2015 Yerel Eşitlik Eylem planı uygulamalarını gerçekleştirmenin
yanı sıra, 2014 yılı yerel seçimler sonrası revize
çalışmalarına başlamıştır. Çalışmalar, her müdürlükten belirlenen eşitlik birim temsilcileri ile eşitlik
birimi koordinasyonunda yürütülmektedir.
Büyükşehir Belediyesi, Kadın Dostu Kentler programı ile kurulan eşitlik birimi sayesinde, ilde yerel
eşitlik eylem planı hedeflerinde yer alan eğitim, sağlık,
istihdam, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kentsel
hizmetler alanlarında, ildeki
sivil toplum kuruluşları ile
ortak çalışmalar başlamıştır.

İlçe meclisi Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek
Eşitliği Şartını yerel meclis onayından geçirmiştir.

Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi personeline yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri
başlamış olup hızla devam etmektedir. İlçe belediyesi, eğitimler sonrasında gerçekleştirmeyi
planladığı ilçe yerel eşitlik eylem planını hazırlamaya yönelik çalışmalarına başlamıştır.
İlçe eşitlik birimi, birim yönergesini hazırlamış ve
Başkan onayını almıştır.
Birleşmiş Milletler 11 Ekim Dünya Kız Çocukları
gününde, Bursa ilinde kız çocuklarının kentlerini
tanımaları, eğitim ve kent yaşamında etkilerini
arttırabilmeleri adına, Bursa Büyükşehir Belediyesinin önderlik ettiği, belediye kurum ve sivil
toplum kuruluşlarının yer aldığı ‘Çalıkuşu Platformu’ kurulmuştur.

Osmangazi Belediyesi
Büyükşehir Belediyesi Eşitlik
Birimi faaliyetleri sürdürülürken, programın ilde başladığı süreçte kurulan Osmangazi Belediyesi Eşitlik Birimi
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GAZİANTEP
Kadın Dostu Kentler-2 Programı ile Eylül 2011 tarihinden bu
yana Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Kentsel Hizmetlerde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik kalkınmacı ve
paylaşımcı politikalar uygularken, katılımcı, şeffaf ve karşılıklı etkileşimin var olduğu hassas bir belediyecilik anlayışıyla da
hizmet sunmaktayız.
Toplumsal Kalkınmanın öğeleri olan Kadın ve Erkek arasında
yaşanan hak temelli eşitsizliklerin, güçlü bir toplumun oluşmasının önündeki en büyük engellerden biri olduğu inancındayız. Bu engelin ortadan kaldırılması için öncelikle eşitsizliğin yaşandığı alanlar tespit edilmeli ve bu konuda önlemler
alınmalıdır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak plan ve
faaliyet programlaması yaparken kadınların ve erkeklerin
farklı deneyim ve ihtiyaçlarının var olduğunu düşünerek hizmet sunumunu gerçekleştirmekteyiz.

“İnanıyorum ki çalışmalarımız her geçen gün daha da
büyüyecek, etkisi daha da
yayılacak ve Gaziantep ili
kadınların kentin sunduğu
ekonomik, sosyal ve siyasi
fırsatlardan eşit bir biçimde yararlanabilecekleri bir
kent olacaktır.”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sığınma evi ve Kadın Danışma Merkezi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda ciddi çalışmalar yürütmektedir. Bununla birlikte
cinsiyete duyarlı kentsel hizmetlerin ve altyapının tasarlanması için ihtiyaçlar belirlenmektedir.
Özellikle engelli vatandaşların, bebek pusetli kadınların ulaşım ve mobilize olma ihtiyaçları düşünülerek kaldırımların yeniden düzenlenmesi, ulaşım araçlarının yenilenmesi, kadınların sosyal
ve kültürel yaşama dahil olabilmesi için parkların, ücretsiz spor salonlarının hizmet vermesi ve el
becerilerinin arttırılmasına yönelik kursların düzenlenmesi bu yönde hayata geçirilen çalışmaların sadece bir kaçıdır.
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıkların artması ve yaygınlaştırılması için yapılan
çalışmalarda farklı kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmayı önemsiyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için oluşturulan Yerel Eşitlik Eylem
Planının hayata geçirilmesi için 2013 bütçemizden kaynak ayırarak mali destek sağlamış bulunuyoruz.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen Avrupa’da
Yerel Eşitlik Şartını imzalayarak hizmetlerimizde toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasına
katkı sağlayacağımızı taahhüt etmiş bulunuyoruz. İnanıyorum ki çalışmalarımız her geçen gün
daha da büyüyecek, etkisi daha da yayılacak ve Gaziantep ili kadınların kentin sunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi fırsatlardan eşit bir biçimde yararlanabilecekleri bir kent olacaktır.
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Dr. Asım GÜZELBEY
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Gaziantep İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu
üyelerimizden Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Derya Keskinci’nin
çabaları sonucunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi müfredatına
ders olarak eklendi. Hukuk Fakültesi öğrencileri
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dersi alarak kadına yönelik şiddet olaylarının ele alınması, kadın
sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatın
incelenmesi ve kadının toplum içinde maruz kaldığı eşitsizlikleri, kadınların toplumsal yaşamın
tüm alanlarında ve siyasette karşı karşıya kaldıkları eşitsizliklerin nedenlerini tartışacak ve bu durumun ortadan kaldırılabilmesi için çözüm önerileri geliştirerek öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği algılarının geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Bununla birlikte Zirve Üniversitesi bünyesinde
Aile ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş, Merkezin Müdürü olarak
Yrd. Doç. Dr. Derya Keskinci görevlendirilmiştir.
Merkezde kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset ve iş yaşamındaki sorunlarına ilişkin araştırmalar yapılarak toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla doğrudan veya dolaylı şekilde bütün
yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yaparak kapsamlı çalışmalarla bölgenin
en aktif kadın merkezi konumuna gelmeyi hedeflemektedirler.
Kadın Dostu Kentler-2 Projesi Hibe Programı
kapsamında KAMER Vakfı Gaziantep Şubesinin İl
Genel Meclisi Kadın Hakları ve Eşitlik Komisyonu
iştiraki ile hazırladıkları Kadınlar Siyasete Hazırlanıyor projesi hibe almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde
temsiliyeti bulunan siyasi partiler ve Sivil Toplum
Örgütleri ile yerel düzeyde görüşmeler yapılarak

siyasete ilgi duyan ve önümüzdeki seçimlerde
aday olmayı düşünen 25 kadın tespit edilerek
eğitim programı düzenlenmiştir. Bu Program
kapsamında siyasetin içerisinde yer almak isteyen kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden politika üretmelerini sağlamaları
için Jülide ARAL (Kadına Yönelik Şiddet), Ayşegül
ALTINAY (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği), İlknur ÜSTÜN (Yerel Siyaset ve Kadın), Özlem DALKIRAN
(Kampanya Hazırlama ve İletişim) konularında 4
haftayı kapsayan farkındalık çalışmaları yürütülmüştür.
Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği
Şartı’nın Türkiye’deki imzacılarından olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi temsilcimiz Nilüfer Fidan tarafından hazırlanan 12
maddeden oluşan bir İç Yönerge, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm daire başkanlıklarına
ve birimlere Belediye Başkanın imzası ile gönderilmiştir. Belediye hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması, tüm birimlerce Fırsat
Eşitliği Politikaları ve Cinsiyete Duyarlı Bütçelemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan
bu yönerge ile Kentsel Hizmetlerde Cinsiyet
Eşitliğinin sağlanması için birimlerin daha özenli
çalışmaları hedeflenmektedir.
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Kadının sosyal ve ekonomik hayata katılımı, eğitim hakkından
yararlanabilme ve kendini ifade edebilme özgürlüğü açısından
İzmir, öncü ve örnek bir kenttir. Gururla ifade etmeliyim ki, İzmirli
kadınlar yaşamın her alanında en az erkekler kadar söz sahibi
olabilecek bilgi, birikim ve özgüvene de sahiptir.
Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, yoğun göç ve bunun
sonucunda oluşan kozmopolit yapı nedeniyle hala alınması gereken mesafeler ve yapılacak işler olduğunun farkındayız.
Sosyal belediyeciliğin en temel uygulamaları arasında gördüğümüz kadına yönelik politikalar anlamında 2004 yılından bugüne
kadar önemli projeler uyguladık. Kadınlara ve kız çocuklarına
yönelik örnek çabalarla Türkiye’ye önder olan İzmir, 2006- 2009
yılları arasında süren “Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı”
çerçevesinde “Kadın Dostu Kent” seçildi.

“İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadın Danışma
Merkezi’nde hukuki ve
psikolojik danışmanlık anlamında binlerce kadına
hizmet verildi.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2008’de hizmete aldığı “Kadın Danışma Merkezi”nde hukuki ve psikolojik danışmanlık anlamında binlerce kadına hizmet verildi. 2009’da açılan “Kadın Sığınma Evi” ise aile
içi şiddet gören kadınlarımız için çok önemli misyonu yerine getiriyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi bünyesinde kurulan “Kadın – Erkek Eşitliği Komisyonu”, 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi, yıl içinde çeşitli projelere imza atmaktadır.
Kadınlarımızın ekonomik özgürlüğünü kazanabilmesi adına kurduğumuz meslek edindirme ve beceri
kurslarıyla binlerce kadınımıza eğitim verdik, onları iş sahibi yaptık.
Kadın sağlığı ile ilgili önemli çalışmalara imza attık. Belediyemize ait Eşrefpaşa Hastanesi’nde sağlık
eğitimleri düzenledik. Bu kapsamda yapılan ‘Anne ve Kadın Sağlığı, Temel İlk Yardım, Organ ve Kan
Bağışı ile Hijyen Eğitimleri’ kapsamında yine binlerce kadına eğitim verdik. Smear ve mamografi taramalarını ücretsiz olarak yaptık.
Ancak hiçbir şekilde geldiğimiz noktayı yeterli görmüyoruz.
Türkiye olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınını hak ettiği konuma taşımaya yönelik çağdaş
vizyonunun ne yazık ki, bugün çok gerisindeyiz.
1934 yılında seçme ve seçilme hakkını elde eden, bu anlamda dünyanın birçok gelişmiş ülkesinin de
önüne geçen Türk kadınının, Dünya Ekonomik Forumu’nun (DEF) yayımladığı 2013 cinsiyet ayrımcılığı
raporuna göre, dünyada 120. sıraya düşmesi üzücü bir tablodur. Bugün Türkiye’de okuma yazma bilmeyen her 10 kişiden 8’ini kadınların oluşturması, 1990 yılında kadınların işgücüne katılım ve istihdam
oranı % 34 iken bugün yüzde 28’e gerilemiş olması Atatürk’ün emanetine yeterince sahip çıkamadığımızın acı bir göstergesidir. Kadına yönelik şiddet ise Türkiye’nin kanayan bir yarasıdır.
Ülkemizdeki bu karanlık tabloya rağmen, amacımız İzmir’in aydınlığını, İzmir’in çağdaşlığını, kadın
hakları alanında ulaştığı yüksek seviyeyi tüm Türkiye’ye yaymaktır. Kadın Dostu Kent unvanıyla, örnek
projeleriyle daha iyi ve daha güzel günleri hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki hizmetlerini geliştirerek devam ettirecektir.

28

Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Geçtiğimiz yılın Aralık ayının sonunda
İzmir’de önemli bir sempozyum gerçekleştirildi:
Kent Sempozyumu. Bu Sempozyum, 2009
yılında yapılan ilk Sempozyumdan sonra
ikincisiydi. Düzenleyicisi ise, Türkiye Mimar
ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl
Koordinasyon Kuruluydu. Yerel seçimler öncesi kent sorunlarının ve çözüm önerilerinin
tartışılması konusunda önemli bir siyasal alan
yaratmayı amaçlayan Sempozyum, kentimize
ait sorunların geniş bir bakış açısıyla toplu
olarak değerlendirilmesine olanak sağladı.
Yerel politikalara katkı, karar alma sürecine
katılım için önemli fırsatlar yarattı. Kentte
yaşayan nüfusun yarısının kadın olduğu düşünüldüğünde, ‘kentte kadın’ ya da ‘kadın ve
kent’ içerikli konuların da, hak ettiği ağırlıkta
olmasa da, ele alınması önemliydi. Bu konuda TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
Kadın Çalışma Grubunun aktif kadın üyelerinin emeğinin büyük rolü oldu. Kadın Dostu
Kentler Programı çalışmalarına da aktif olarak
katılan Kadın Çalışma Grubu, 2008 yılında
TMMOB’a bağlı odaların İzmir temsilciliklerinden mühendis, mimar ve şehir plancısı kadın
üyeler tarafından oluşturulan Grubun amacı
“kadınların, kendi Meslek Odalarının çalışmalarına ve Oda organlarına katılımda sayı ve
etkinliklerini artırmak; kadın bilincinin gelişmesine destek olacak etkinlikler düzenlemek;
meslektaş kadınların mesleki,
sosyal, kültürel, dayanışmasını sağlayacak yönde projeler
oluşturmak”.
2. Kent Sempozyumu’nda, Kadın Çalışma grubu tarafından
iki bildiri sunuldu. Bu bildirilerin ilki, TMMOB Kadın Çalışma
Grubu üyesi Mimar Emel Kayın tarafından sunulan, Kentsel Mekân-Kadın İlişkisinde
Gündelik Haklar ve TMMOB

İzmir İKK Kadın Çalışma Gurubu’nun “Koltuğuma Oturma” Projesi bildiriydi. Bu bildiri
ile bir nesne olarak “koltuk” kavramı ele alındı ve hayatın çeşitli alanlarındaki koltukların
“toplumsal cinsiyet” açısından nasıl paylaşıldığı irdelenerek sorunlara değinildi. Bu çalışmanın, toplumda farkındalık yaratarak, yaşanan sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan bir
proje olarak sürdürüleceği ifade edildi.
Kadın Dostu Kent Olma Yolunda İzmir:
2006 - 2013 adlı ikinci bildiri ise grup adına
Kadın Dostu Kentler Programı İzmir Koordinatörü Semra Ulusoy tarafından sunuldu.
Sunumda 2006-2009 yılları arasında birinci,
2009-2013 yılları arasında da ikinci aşaması tamamlanan ‘Kadın Dostu Kent Programı’
sayesinde kentin kazanımları ve bunların
sürekliliğine dair öneriler ifade edildi, Dünyadan kadın dostu kent uygulama örnekleri
paylaşıldı. TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma
Grubu, “Kadınların kentli haklarını tam olarak kullanabilmelerinin ve kentin
tüm olanaklarından yararlanabilen bireyler olmalarının, tüm yerel
politikaların program, proje ve
uygulama aşamasında özel olarak
toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değerlendirilip gerçekleştirilmesiyle sağlanabileceğine inanan
hem mesleki tecrübeleri hem de
kadın bakış açısı ile kente dair sözlerini bu bildirilerle” dile getirdiklerine inanıyorlar.
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Kars Belediyesi olarak “Kadın Dostu Kent-2” taahhüdünü imzaladıktan sonra, hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planında ilkemiz; yetki ve imkânlarımız doğrultusunda yapabileceğimiz
hedefleri belirlemek ve bunların hayata geçirilmesini takip ve
taahhüt etmek olmuştur.
Hiç kuşkusuz ki Kadın Dostu Kent olma yolunda yapacağımız
çalışmalar devam edecektir. Vatandaşlarımız için belediyenin
gerçekleştirdiği asli görevlerin pek çoğu kadınlarımızı ilgilendirmektedir. Bu nedenle sunduğumuz hizmetlerdeki temel
amaçlarımızdan birisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği bilincini çalışanlarımızın hayata geçirmesidir.
Türkiye Belediyeler Birliğinin öncülüğünde Avrupa Yerel Yaşamında Kadın Erkek Eşitliği Şartı (CEMR)’nı imzalayan ilk beş
belediyeden biri olmanın bilinciyle ayrı bir hassasiyet içinde
olacağımız kesindir.

“Türkiye Belediyeler Birliğinin öncülüğünde Avrupa
Yerel Yaşamında Kadın Erkek Eşitliği Şartı (CEMR)’nı
imzalayan ilk beş belediyeden biri olmanın bilinciyle
ayrı bir hassasiyet içinde
olacağımız kesindir.

Yereldeki kadın vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde tespit edebilmek ve onlarla birlikte çözüm
üretebilmek için Belediye Meclisi Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu üyelerimiz, Kadın Çalışmaları Birimimiz ve kadın sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte mahalle ziyaretleri gerçekleştirmekteyiz.
Ayrıca Kadın Çalışmaları Birimimiz, Kar Masa Çözüm Birimi ve haftada iki gün gerçekleştirdiğimiz Halk Günü ile kadın vatandaşlarımızın bize sorunlarını daha rahat iletebilmeleri için çalışmaktayız.
Kentsel hizmetlerde önceliğimiz kadın vatandaşlarımız için vazgeçilmezleri hayata geçirmenin
yanı sıra kentimizdeki önemli sorun alanlarından birisi olan kadın istihdamıdır. Bu noktadan hareketle hazırlanan sosyal projelerde ve istihdam projelerinde kurumumuz, kadın istihdamı konusunda pozitif ayrımcılık gözetmektedir. Üç yıldır sürdürülen “Evde Yaşlı Bakımı” projesinde kadın
ve engelli vatandaşlarımıza ayrıcalık tanımakla beraber, projede kadın ve erkek istihdamını eşit
oranda tutmakta ve istihdam önceliğini dezavantajlı kadınlarımıza vermekteyiz.
İstihdam edilen ve ekonomik bağımsızlığını elde eden kadın vatandaşların, kentsel hizmet, sağlık, eğitim, şiddet konularında çok daha bilinçli olacağı düşüncesinden hareketle, Kadın Çalışmaları Birimimiz 6 ayda bir Kadın Vatandaşlarımız için Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri gerçekleştirmektedir.
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Kars, iklim koşullarının sert, kış aylarının uzun, tarım süresinin kısa ve iş alanlarının dar olması
nedeniyle yaşam koşulları ağır bir kenttir. Bu nedenle Kars’ta kadın ve çocuk olmak ayrı zordur.
Üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, Kars Belediyesi olarak imkânlarımız doğrultusunda, bu
zorlukları birlikte en aza indirgeyebilmek ve kentsel yenileşmeyi gerçekleştirebilmek için Kadın
Dostu Kars olma yolunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz.
Nevzat BOZKUŞ
Kars Belediye Başkanı

Kars, 2013 yılı itibariyle Birleşmiş Milletler
Ortak programı kapsamında yürütülen mahalle çalışmalarına katılan 5. kent olmuştur.
Kadınların yaşadıkları mahallede söz sahibi
olmaları amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, Merkez Mahallesi pilot olarak seçilmiş,
mahallede ikamet eden kadınlardan oluşan
bir grup kadınla gerçekleştirilen odak grup
görüşmeleri ile mahalle sorunları tespit edilerek çalışmalara başlanmıştır. Çalışmada yer
alan kadınlara, toplumsal cinsiyet eşitliği,
savunuculuk ve politikaları etkileme eğitimleri verilmiştir. Belediye kadın çalışmaları
biriminin ve mahalle koordinatörünün ortak
çalışmaları ile, mahallede yaşayan kadınlar
belediyeyi ziyaret etmiş, mahallede tespit

ettikleri sorunları ilgili birim müdürlerine ileterek bilgi almışlardır.
İKHKK ortak çalışması ile Karslı kadın vatandaşların yereldeki kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden haberdar olması ve
daha rahat faydalanabilmesi amacıyla, verilen hizmetlerin ve iletişim bilgilerinin yer
aldığı kentsel hizmetler el kitabı hazırlanmıştır. Sözk konusu el kitapları, İl Özel İdaresinin
Kars Yerel Eşitlik Eylem Planı için ayırmış olduğu bütçe kullanılarak bastırılmıştır.
Kadın Dostu Kentler projesi kapsamına Birleşmiş Milletler tarafından yereldeki kadın sivil
toplum kuruluşlarının güçlenmesi ve yerel
eşitlik eylem planlarının hayata geçirilmesine
destek vermek amacıyla yürütülen hibe destek programında, Kars’tan bir kadın sivil toplum kuruluşunun projesi kabul edilmiştir. Proje
kapsamında, projede yer alan kamu kurumu
çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği ve iletişim becerileri konusunda eğitim verilmiştir.
“Kahvelerde Eşitlik Konuşuyoruz” isimli proje
kapsamında, Kars merkezde bulunan kahvehanelerde erkek vatandaşlara, kadın ve kız
çocuklarının anayasal hakları ve kanunlar hakkında uzmanlar tarafından bilgi verilmektedir
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İnsanlık tarihinin kadim kurumu olan aile; hayata gözlerimizi
açtığımız ilk andan itibaren kendimizi içerisinde bulduğumuz ve
yaşamımız boyunca sığınacak liman kabul ederek sıcaklığına koştuğumuz kutsal bir yuvadır.
Aile aynı zamanda sevgi, saygı, hoş görü, özveri, paylaşma, sadakat ve sorumluluk sahibi olma yetilerimizi aldığımız ilk mekteptir.
Klasik ifadesi ile anne, baba ve çocuklardan oluşan ailenin temel
direği baba gibi gözükse de ailede asıl kahraman, özveri sahibi,
ilk öğretmen annedir. Anneler her şeyi görmeseler bile kalpleriyle
duyarlar. Çocuklar adeta annelerinin çaldığı/öğrettiği maya ile büyür, şekillenirler.
Toplumun temel taşı niteliğindeki ailenin temel direği konumun“Klasik ifadesi ile anne,
daki kadınlarımızın özgüven ve hayatın her alanında söz sahibi
baba ve çocuklardan oluşan
olmalarını sağlamak Malatya Belediyesi olarak öncelikli görevlerimiz arasındadır.
ailenin temel direği baba
Bu düşünceden hareketle Birleşmiş Milletler -İçişleri Bakanlığı
gibi gözükse de ailede asıl
Ortak Programı olan “Kadın Dostu Kentler Projesi” kapsamında
kahraman, özveri sahibi, ilk
ilimizin 2011 yılında ‘Kadın Dostu Kent’ seçilmesi ile birlikte proje
kapsamında taslağı oluşturulan “Yerel Eşitlik Eylem Planı” Belediye
öğretmen annedir.”
Meclisimiz tarafından 2012 Ağustos Ayı Meclisinde oylanarak yürürlüğe girmiştir.
Yerel Eşitlik Eylem Planı ile üstlenmiş olduğumuz sorumluluklar kapsamında Belediyemiz ve Malatya
Barosu arasında bir protokol imzalanarak kurmuş olduğumuz MADEM (Malatya Belediyesi Aile Danışma
ve Destek Merkezi) bünyesinde sosyolog, psikolog ve gönüllü avukat bulundurulması sağlanmıştır.
Protokol ile öncelikle kadın hakları ve ailenin korunması başta olmak üzere Belediyemiz tarafından bu
alanda birçok eğitim, seminer, tiyatro, sergi, yazılı, sesli ve görsel yayın çalışmaları yapılmıştır.
Aile Danışma ve Destek Merkezi tarafından birçok farklı alanda 170 adet eğitim semineri düzenlenerek
katılanlara sertifikaları verilmiştir. Yine burada görevli uzmanlar tarafından iki bine yakın aileye ulaşılarak görüşmeler yapılmış, aile içi sorunların azaltılmasına katkıda bulunulmuştur.
Seyyah sinema ve tiyatro tırımızla bütün ilçeler dolaşılarak aile içi şiddet temalı “Baba Orda Dur” adlı
tiyatro gösterisi ile aile içi şiddet sorununa teatral anlamda bilinçlendirme yapılmıştır.
Öte yandan kadın derneklerinin daha güçlü olmalarını ve üretime katkılarını sağlamak amacıyla el emeği ile ürettikleri ürünleri pazarlayabilecekleri “El Emeği Göz Nuru Çarşısı” oluşturularak hayata geçirilmiştir.
Açmış olduğumuz Okuma ve Etüt Merkezlerimize başvuruda bulunan kız çocuklarına öncelik tanıması
konusunda Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonumuz tarafından karar alınarak yürürlüğe girmesi sağlanmıştır.
Ayrıca ilimizde ilk defa kadınlara yönelik Kadın Kültür ve Spor Merkezi açarak hizmete sunulmuştur.
Önümüzdeki dönemde de başta İnönü Üniversitesi olmak üzere ilimizde bulunan çeşitli kurum, kuruluş
ve STK’larla azami işbirliği ile toplumda fırsat eşitliliğinin sağlanması ve kadının her alanda daha etkin ve
belirleyici konuma getirilmesi adına yapılan çalışmalar artarak devam edecektir.
Böylece Malatyamız her konuda olduğu gibi bu konuda da ülkemizin seçkin, örnek alınacak illeri arasındaki yerini alacaktır.
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Malatya Belediye Başkanı

Malatya’da Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın “İstihdam” başlığı altında kadınların evlerinde
ürettikleri ürünleri (doğal ürünler, aksesuar,
ev eşyası, tekstil, vb.) satabilecekleri stantlardan oluşan “Pazar Yeri”, Abdullah Gül
Parkı içinde, Eylül ayının ikinci haftasında
açılmıştır. Aynı başlık altında, iş kurmak isteyen kadınların becerilerinin geliştirilmesi
ve devletin sağladığı hibelerden faydalanmalarının sağlanması amacıyla, KOSGEB ile
Malatya Kadın Girişimciler Derneği’nin ortak
çalışması olarak “Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimleri” düzenlenerek, toplam 90 kadına
iş kurma sertifikası verilmiştir.
“Kentsel Hizmetler” başlığı altında, Malatya
Belediyesi tarafından “Mobil Yardım Aracı”
oluşturulmuş, araçta tadilat ve sağlık hizmetlerine yönelik personel bulundurularak,
öncelikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan
kadınların ihtiyaçlarına yanıt verilmiştir.
Malatya Valiliği, Malatya Belediyesi ve İnönü Üniversitesi Eşitlik Birimi temsilcileri
“Toplumsal Cinsiyete Dayalı Bütçeleme”
konusunda eğitim alarak, bu eğitimden
edindikleri bilgileri diğer kurumların Eşitlik
Birimi temsilcileriyle paylaşma imkânı bulmuşlardır.
2013 yılı Dostu Kentler Projesi Hibe Programı kapsamında, Malatya’dan 2 proje hibe
almaya hak kazanmıştır. Bunlardan ilki Malatya Bayan Spor Kulübü’nün “Haydi Kızlar
Futbola” projesidir. Bu proje kapsamında,
söz konusu spor kulübünde futbol oynayan
13-17 yaş arası yaklaşık 20 kız öğrencimiz ve
aileleri; “Kadının İnsan Hakları”, “Toplumsal

Cinsiyet Eşitliği”, “Sporcu Sağlığı ve Beslenmesi”, “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi”,
“Kadın ve İstihdam” gibi konularda Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilen
uzmanlardan eğitimler almıştır. Yine proje
kapsamında Adana iline gezi düzenlenerek, sporcularımızın profesyonel bir kadın
futbol takımı ile tecrübe paylaşımı sağlanmıştır. Kendilerine rol model alabilecekleri,
İstanbul’da profesyonel bir takımda futbol
oynayan Merve Aladağ konuk edilmiş ve
sohbet toplantıları düzenlenmiştir.
Hibe programı kapsamında yürütülen diğer proje ise; Malatya Kadın Girişimciler
Derneği’ne ait “Sıfır Tolerans” projesidir.
Bu proje kapsamında da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanlarınca, dernek üyelerine “Kadın Hakları” ve “Şiddetin
Önlenmesi”ne yönelik eğitimler verilecektir.
Ayrıca ulusal bir kadın Sivil Toplum Kuruluşu Malatya’ya davet edilerek, yerel STK’larla
atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Kadın Dostu Kentler Projesinin hedeflerini
hem kurumlarda hem de kırsalda yaygınlaştırmak amacıyla, yılın ilk yarısında eğitim alan yerel eğitmenler, 2013 sonbahar
döneminde, Malatya’da yapılan “Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği”, “Kadın ve Sağlık”, “Kadın
ve İstihdam”, “Kadın ve Şiddet” konulu eğitimleri vererek, pilot eğitim çalışmalarını
tamamlamış, 2014 yılının eğitim takvimi
hazırlanmaya başlanmıştır. Bundan sonraki
hedef, projemizi ilçe Kaymakamlıkları ve Belediyelerinin desteği ile, kırsalda duyurmak
ve yaygınlaştırmaktır.
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Herkes için daha iyi yaşam koşulları yaratmak, verilen hizmetlerde cinsiyete duyarlı bir bakış açısı ile yaklaşmak bir
belediye hizmetinin temel politikalarından olmalıdır. Kadın
Dostu Kentler Programının paydaşı Mardin Belediyesi olarak, belediyemizin yaptığı plan, program ve uygulamalarda
toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi için hassasiyet gösterilmekte ve bu bağlamda toplumsal cinsiyet eşitliği
bakış açısını kentsel hizmet ve planlama dahil olmak üzere
bütün belediye hizmetlerine dahil etmeyi bir öncelik olarak
benimsemekteyiz.

“15–16 kişilik kadın grupları ile kadın olmak, iletişim, kadına yönelik şiddet,
Başvuru Mekanizmaları,
Ayrımcılık, liderlik, iletişim
gibi konuların tartışıldığı
düzenli atölye çalışmaları
yapılmaktadır.”

Kadınların kenti erkekler kadar kullanamaması kadınların
sosyal hayata dahil olmasının önünde engel oluşturan ve
cinsiyet eşitsizliğini toplumun genelinde pekiştiren bir durumdur. Mevcut yaşam alanlarını ve belediye hizmetlerini
kadınların da ihtiyaçlarını göz önüne alan bir duyarlılıkla
tasarlamak, öte yandan kadınlara da uygun yaşam alanları
oluşturmak, sosyalleşebilecekleri ve kenti daha aktif kullanabilecekleri ortamların hazır olması, kısaca kentsel hizmetlerin
cinsiyete duyarlı şekilde geliştirilmesi, bu bakımdan çok önemlidir.

Bu duyarlılıkla hareket eden Mardin Belediyesi, öncelikli olarak Mardin Yerel Eşitlik Eylem Planının hazırlanmasında aktif rol almış sonrasında hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında
belediye hizmetlerinde kadın vatandaşların da ihtiyaçları gözetilerek hizmet ve politikalar üretmeye öncelik vermiştir.
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Öncelikli çalışmalarımızdan biri Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında Mardin Kadın Danışma
Birimi açmak olmuştur. Bu doğrultuda Belediye bünyesinde KAMER Vakfı ile Farkındalık Çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda 15–16 kişilik kadın grupları ile kadın olmak, iletişim, kadına yönelik şiddet, Başvuru Mekanizmaları, Ayrımcılık, liderlik, iletişim gibi konuların tartışıldığı düzenli
atölye çalışmaları yapılmaktadır. 2013 mart ayında mahalle çalışmalarına başlayan Mardin
Belediyesi, mahalle ölçeğinde kadın ve kız çocuklarının ihtiyaç ve sorunlarını planlama sürecine
dahil edebilmek üzere bir girişim başlatmıştır. Kadınlara çocuk bakımı ve beslenmesi ile kadın
sağlığı ve üreme sağlığı eğitimleri verilmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye, toplumsal
cinsiyet eşitsizliği, aile içi iletişim, erken evlilikler, kamu hizmetlerin tanıtımı, kadın hakları, ve medeni haklar ve 4320 Ailenin korunması kanunu gibi konularda mahalle çalışmaları ve farkındalık
eğitimleri verilmektedir. Aynı zamanda Mardin merkezdeki mahallelerde her mahalleden iki lider
kadın belirlenerek liderlik eğitimi verilmekte ve lider kadınlar üzerinden, kamu kurumlarının eşitlik birimi görevlileri ile irtibat halinde bulunarak mahalleli kadınların sorunlarını ilgili kurumlara
aktarmaktadır. Birimimiz eylem planı faaliyetlerini uygulama ve cinsiyete duyarlı bir hizmet anlayışının belediye genelinde yaygınlaşmasını sağlamanın yanı sıra Mardin’de cinsiyet eşitsizliği
sorununu hedef alan etkin projeler geliştirmekte ve kurum ortaklıklarıyla uygulamaktadır.
Av. Mehmet Beşir AYANOĞLU
Mardin Belediye Başkanı

Şiddet yaşayan kadınların kamu hizmetlerinden daha etkin yararlanması ve şiddet
mağduru kadına hizmette kamu uzmanlığı ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacı ile
kurulmuş, Türkiye’de bir ilki oluşturan ‘Acil
Koordinasyon Kurulu’ çalışmalarına aktif şekilde devam etmektedir. Kurul personeline
yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları devam ederken kurulun hizmet kapsamının
Mardin Valiliği işbirliği ile yapılan görevlendirmeler ile Mardin ilçelerine de yayılması
sağlanarak kurul güçlendirilmeye devam
etmektedir. Acil Koordinasyon Kurulu kurulduğu Ocak 2013’ten bu yana önemli sayıda
şiddet yaşamış kadına hizmet vermiştir.
Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve KAMER Vakfı işbirliği ile Mardin’de
Kadına Yönelik Şiddetin genel durumunun
belirlenmesine yönelik anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Mardin’de bir ilk olan bu
çalışma kapsamında yaklaşık 1500 kadın ile
yüz yüze görüşmeler ile kadına yönelik şiddetin genel durumu tespit edilmiştir. Çıkan
sonuçlar ile yaşanan problemin görünürlüğü Mardin genelinde arttırılarak sorunun
önemine il genelinde dikkat çekilmiştir.
Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Mardin Kadın
Doğum Hastanesi ile imzalanan protokol ile
kadınların sağlık hizmetlerine yeterli ulaşımlarının olmadığı çeşitli ilçe ve mahallelerde
çok sayıda kadının sağlık taramaları yapılmıştır.
Öte yandan program kapsamında, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitici eğitimi alan çeşitli

ikhkk üyeleri Kasım 2013’den itibaren çok sayıda kamu kurumu personeline yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmiştir.
Eğitimler aktif şekilde devam etmektedir.
Mardin’de Kadın Dostu Kentler Hibe Programından üç Kadın Sivil Toplum Kuruluşu
yararlanmaktadır. Mardin Yerel Eşitlik Eylem
Planı’nı destekleyecek nitelikte oluşturulan
projeler, yerel siyasete katılımda kadın adaylarının güçlendirilmesi, kadınların mahalli
karar mekanizmalarına aktif katılımları ve
şiddet yaşayan kadınlara etkin hizmet verme amacı ile kurulmuş ‘Acil Koordinasyon
Kurulu’nun güçlendirilmesi amaçlarını taşımaktadır.
Program kapsamında kurulan Mardin Belediyesi Kadın Danışma Birimi Mardin Yerel
Eşitlik Eylem Planı faaliyetlerini temel alarak projeler geliştirmekte ve yürütmektedir.
Bunlardan en önemlisi SODES finansmanı
ile yürütülen ‘Farkında Kadınlar’ Projesidir.
Kadın Dostu Kentler Programı işbirliği ile
geliştirilen ve yürütülen proje dezavantajlı
mahallelerde yaşayan kadınlara yönelik psikoloji atölyeleri ve farkındalık çalışmaları uygulamaları şeklinde devam etmektedir.
İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulundaki
psikologlara Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında kadın psikolojisi alanında
uzman psikologdan yoğunlaştırılmış süper
vizyon almaları sağlanmış, sonrasında psikologlar Aile Destek Merkezleri ve çeşitli ÇATOMlarda ihtiyaç duyan kadınlara sistematik
şekilde psikoterapilere başlamıştır.
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Kadın haklarının 20. Yüzyılda öne çıktığının batılı çevrelerce tüm dünyaya ilan edildiği dönemlerde, gerçek anlamda
kadın haklarının Anadolu topraklarında, Milattan önce
1269 yılında, dünyanın ilk medeni devletleri arasında yapılan barış antlaşması “Kadeş Barış Antlaşmasında”, Mısır
Kralı 3. Ramses ile Anadolu Hitit Devleti Kralı Hattuşili’nin
eşi Putihepa’nın imzasının varlığı ile ortaya konmaktadır.
Söz konusu belge, Anadolu topraklarında kadının toplum
içerisinde önemli bir konumda bulunduğunu da ortaya
koymaktadır.
Yüzyıllar boyunca kadının toplumun temel taşlarından
biri olduğu düşüncesine uygun bir yapının sergilendiği
Anadolu, kadının yaşanılan toplumda vazgeçilmez bir
birey olduğunu gösteren ve birçok gelişmenin yaşandığı
coğrafya olarak anılmaktadır.

“Nevşehir; Yüzyıllar boyunca kadının toplumun temel
taşlarından biri olduğu
düşüncesine uygun bir yapının sergilendiği Anadolu,
kadının yaşanılan toplumda vazgeçilmez bir birey olduğunu gösteren ve birçok
gelişmenin yaşandığı coğrafya olarak anılmaktadır.

Kentleri eşitlikçi, kadın dostu kent haline getirmenin tek
yolu, siyasi irade ve kararlılığa, yeterli kaynak, insan kaynağı ve mali kaynak tahsisinin eşlik etmesidir. Ayrıca, iyi
işleyen bir izleme mekanizmasının kurulması da gereklidir. Kentte; paydaşlar arasındaki
diyalogun geliştirilip güçlendirilmesi, kadın dostu kente ulaşma sürecine katkı sağlayacak
önemli unsurlardandır.
2006 yılından bu yana “Kadın Dostu Kentler Programı”nda yer alan Nevşehir’de yerel yönetimler, üniversite, kadın sivil toplum kuruluşları ve diğer yerel dinamiklerle birlikte Nevşehir
Belediyesi olarak bizler, “Nevşehirli kadın hemşehrilerimiz ve hakları” konusunda ilimizde
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gerekli stratejilerin üretilmesi ve yaygınlaştırılması alanlarında üzerimize düşen görevleri büyük bir sorumlulukla yerine getirmekteyiz
Belediyemiz, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitlik Şartnamesi’ni imzalayarak hizmetlerinde toplumsal cinsiyet anaakımlaştırılmasına katkı sağlayacağını taahhütetmiş, böylece Nevşehir Yerel Eşitlik Planında sorumlu olduğu alanların önemli bir kısmını uluslararası
düzeye taşımış, ayrıca Nevşehir’de kadın-erkek eşitliğine dayalı bir sosyal yaşam düzeneğinin oluşumunda attığı adımları güçlendirmiştir.
Bu çerçevede, Nevşehir’de kent yaşamının her alanda kadın erkek eşitliğinin sağlanması ile
daha kolaylaştırıcı bir noktaya ulaşabileceği düşüncemizi, her zeminde ve her platformda
ortaya koymaya büyük bir özen gösteriyoruz.
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) tarafından “Öğretim Elemanları Toplumsal
Cinsiyet Algısı Araştırması” yapıldı. Bu araştırmanın amacını, üniversite öğretim elemanlarının
toplumsal cinsiyet algısının tespit edilmesi ve
elde edilen bulgular ışığında çözüm önerilerinin
üretilmesi oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyetin
toplumsal ilişkilerde üstlendiği rolü, etkilerini
ve belirleyiciliğini saptayabilmek için, araştırma
çerçevesinde toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim kavramları analitik kategoriler olarak analiz
edilmiştir. Bu çalışma ile toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl inşa edildiği ve ne kadar benimsendiği, bu rollerin kabulü ve yeniden üretilmesine
farklı cinslerin ne ölçüde katkısının olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır.
Araştırma, üniversite bünyesindeki fakültelerde, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında
çalışan tüm öğretim elemanları yönelik olup,
toplam 495 öğretim elemanının 209’una anket
tekniği uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın öğrenci ayağının ise bahar döneminde yapılması planlanmaktadır.
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde 2012- 2013 döneminden itibaren, 3.
sınıf öğrencilerine seçmeli olarak bahar döneminde “Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları” ve 4. sınıf güz döneminde de “Kadın ve Siyaset” dersleri verilmektedir. Bu yıl ilk mezunlarını verecek
bölümde “Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları” dersi
geçen yıl 18 öğrenciye veridi. Bu bahar dönemi
dersin ikinci yılı olacak. 4. sınıf güz dönemi dersi olan Kadın ve Siyaset dersini bu dönem 19
öğrenci seçmiştir.

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları dersinde, “Rüyalar
Gerçek Olsa” adlı bir oyun hazırlayan öğrenciler,
kadının erkek, erkeğin de kadının kimliğine büründüğü bir rüyayı anlattırken, cinsiyete dayalı
iş bölümünün kadına getirdiği yükleri vurguladı.
Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinin
yayın organı olan ve aylık olarak il genelindeki
27 Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerine dağıtımı yapılan “Nevşehir Esnaf Gazetesi” nde bir
köşe kadınlara ayrıldı. Nevşehirli Kadınların
sesi olacak bu köşede Nevşehir Barosu Kadın
Hakları Komisyonu ve Nevşehir’de faaliyetlerini sürdüren kadın sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan yazılara yer verilecek. “25
Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” için Kapadokya Kadın Dayanışma
Derneği tarafından hazırlanan yazı gazetenin
Kasım sayısında yerini aldı.
Nevşehir Ekoloji ve Sosyal Hayatı Geliştirme
Derneği’nin başvuru sahibi olduğu, Nevşehir
Belediyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği’nin
ortak olduğu “Kadın Danışma Merkezi ve Şiddet
Veritabanı” isimli proje, Avrupa Birliği Merkezi
Finans ve İhale Birimi tarafından uygulanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe
Programı”’ndan yararlanma hakkı kazandı.
Şubat ayında uygulamaya başlayacak Avrupa
Birliği projesi ile Nevşehir’de Kadın Danışma
Merkezi kurularak, kadınlara ücretsiz uzman
desteği verilecek. 15 aylık uygulama süreci tamamlandıktan sonra Kadın Danışma Merkezi,
Nevşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye devam edecek.
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SAMSUN
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, içinde yaşadığımız toplumun
yarısını oluşturan kadınları potansiyellerinin ellerinden alınarak güçsüzleştiren, toplumsal kalkınma ve demokrasiye
yönelik doğrudan engel oluşturan bir durumdur. Samsun’da
yerel kalkınma için toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele
etmenin ve bu yönde yerel politikalar üretmenin temel hedef
ve politikalarımız içinde önemli olduğunun farkında olarak
çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu bağlamda Kadın Dostu
Kentler Programı, il genelinde kadının haklara eşit erişiminin
sağlanması, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi
ve bu doğrultuda yerel politikaların geliştirilmesi için etkin
hedefler koyarak sürdürülebilir olması bakımından bizim için
önemlidir.

“Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi süreçlere eşit
katılımı, toplumsal cinsiyet
eşitliğinin sağlanması için
gereklidir.”

Kadın erkek eşitliğinin hayata geçirilmesi yoluyla; özgürlüklerin tam olarak kullanılabildiği, karar verme mekanizmalarının bütün düzeylerinde kadınların eşit olarak yer aldığı,
kadına yönelik şiddetin tüm olarak ortadan kalktığı, bütün hizmet kademelerinde eşitliğin gerçekleştirildiği, çalışma yaşamında ve girişimcilikte daha çok kadının var olduğu bir şehir hedeflemekteyiz.

2011 yılından itibaren Samsun Büyükşehir Belediyemizin de aktif olarak yer aldığı İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu, yapmış olduğu durum ve sorun analizleri ile eğitim, sağlık, istihdam,
şiddet, katılım ve kentsel hizmetler alanlarında kentte yaşanan eşitsizlikleri tespit ederek ve söz
konusu eşitsizliklerin giderilmesi için yerel eşitlik eylem planını hazırlamıştır. Yerel Eşitlik Eylem
Planının hayata geçirilmesinde başta yerel yönetimlerimiz olmak üzere kentteki tüm kurum ve
kuruluşlara, Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Üniversitelere önemli görevler düşmektedir. Bu sorumluluğun bilinci ile Büyükşehir Belediyemiz bütçesinde, faaliyetlerin hayata geçirilmesi için kaynak
ayırarak mali destek sağlamıştır.
Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi süreçlere eşit katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gereklidir. Eşit katılım sadece rakamlarla değil; kadınların ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını ve
topluma bakışlarını dile getirme ve içinde yaşadıkları kültürel durum ne olursa olsun hayatlarını
etkileyecek kararları alabilme hakkına sahip olmaları ile sağlanır.
İlimizde yürütülen tüm program ve proje bazlı çalışmalarda dezavantajlı kesimler, engelliler, çocuklar, toplumsal cinsiyet eşitliliğinin güçlendirilmesi ile sürdürülebilirliğinin sağlanmasında faaliyet olarak sonuca ulaşım ile bu konuda gelecek stratejileri oluşturulması konusunda öncelikli
olarak ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.
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Kadınların statülerinin güçlendirilmesi ve sosyal hayata erkeklerle eşit entegrasyonlarının önemi
göz ardı edilerek sosyal ilerleme söz konusu olamaz. Bu nedenle Samsun Büyükşehir Belediyesi
olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları gündemde tutarak, Kadın
Dostu Kent olma yolundaki kararlı adımlarımıza devam edecektir.
Necmi CAMAŞ
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı

Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birimi öncülüğünde
İKHKK’da yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlarla
birlikte 81 ilden farklı başarı hikayelerine sahip
kadınların “Samsun’da Kadın Hikayeleri” adlı
çalışma kapsamında buluşması sağlandı. İldeki tüm yerel yöneticilerin desteğiyle yürütülen
çalışmada 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler yapıldı. Farklı kentlerden farklı deneyimlere sahip
kadınların yaşam öykülerini ve deneyimlerini
paylaşması sonucunda ortak bildiri ve bir yayın
çıkarıldı. Bu yayın 81 İl yerel yöneticileri ve ilgili
kurumlarla paylaşıldı ve örnek bir çalışma olarak
değerlendirildi.
Samsun’da Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında bir araya gelen ve ortak eylem planı oluşturan kurumlar, bu eylem planları kapsamında
tanımlanan işbirliklerini ve faaliyetleri hayata
geçirme anlamında da örnek bir uyum sergilemekteler. Örneğin, bu kapsamda, Samsun İl
Müftülüğü Aile İrşat Bürosu ve İl Halk Sağlığı
Müdürlüğü ensest konusunda farkındalık yaratma amacıyla ortak eğitim programları düzenlemekte, bu sayede daha çok kişiye daha kapsamlı
bilgi sunabilmekteler.
Ayrıca Samsun 2013-2015 yıllarını kapsayan Yerel Eşitlik Eylem Planında yer alan faaliyetlerin
hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarına hız

vermiş ve bu alandaki sorumluluklarını yerine
getirme konusundaki kararlılığını yeni projeleri
uygulamaya koyarak göstermiştir. Samsun Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından
hazırlanan ve amacı Samsun’sa kırsal alanda yaşayan kadınların ve kız çocuklarının “Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği (TCE)” ve “Kadına Yönelik Şiddet
(KYŞ)” konularındaki farkındalığının artırılmasının sağlanması olan “ Kırsal Alanda Farkındalığın Arttırılması” Projesi bu kapsamda örnek
olarak kabul edilecek çalışmalardan bir diğeridir. 17 ilçede kırsal alanda yaşayan 1160 kadına
ulaşacak olan Proje kapsamında İl Müdürlüğüne
bağlı, kırsal alanda aktif şekilde saha çalışmalarında bulunan ve Bafra, Canik, Çarşamba, Kavak,
Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde kadın çiftçiler ile sürekli iletişim halindeki Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Ev Ekonomisti ve Sosyolog olmak üzere tahmini olarak
25 meslek elemanının TCE ve KYŞ konularında
eğitici eğitimi almaları sağlanarak kırsaldaki
kadınlara eğitim vermeleri planlanmıştır. Aralık
2013’de uygulamaya başlanan Proje kapsamında eğitici eğitimleri verilmekte olup 6500 TL’lik
proje uygulama maliyeti Samsun İl Özel İdaresi
tarafından Kadın Dostu Kentler Projesinin ilde
uygulanması amacıyla tahsis edilen bütçeden
karşılanmıştır.
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ŞANLIURFA
Artık, Urfa’da Kadının Adı Var;
Şanlıurfa Belediyesi Sosyal Belediyecilik ilkesi ile 2004 yılından beri kadınların toplumdaki statüsünün arttırılmasına
yönelik çalışmalar sürdürmektedir. Bu amaçla kenar mahallelerde kurulan “Kadın Destek Merkezleri” ile okuma-yazma
kurslarından, kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerine kadar birçok konuda kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlayacak faaliyetler yürütülmektedir. Aynı zamanda
mikro-kredi uygulamasıyla da ekonomik olarak güçlenmeleri
sağlanmaktadır.
İlimizde 2004 yılında kadın sivil toplum örgütü sayısı 4 iken
şu anda 35’in üzerindedir. Kadın Meclisi oluşturularak, kadınlarımızın karar alma süreçlerine katılımını sağlamak üzere,
Belediyemizin Stratejik Planında, kadına yönelik Stratejik
Amaçlar bölümü oluşturulmuştur.

“Kadın Meclisi oluşturularak, kadınlarımızın karar
alma süreçlerine katılımını
sağlamak üzere, Belediyemizin Stratejik Planında,
kadına yönelik Stratejik
Amaçlar bölümü oluşturulmuştur.”

Sosyal sorunlarla gündeme gelen Şanlıurfa, artık kadına yönelik örnek sosyal projeleriyle gündeme gelmeye başlamıştır.
Bunlar yeterli mi? Elbette değil. Kadın okuma yazma oranının
en düşük olduğu, kadının çalışma hayatına katılımının en az
olduğu bir ilde, sosyal gelişimin olabilmesi için bütüncül bir çalışma yapmak gerektiği bilincindeyiz.

Bu anlamda İçişleri Bakanlığınca yürütülen Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması
Projesine ve Kadın Dostu Kentler Projesi’ne destek verilmiş ve kurumsal anlamda bu çalışmalara
önem verilmiştir. Çünkü, bu projelerin temel amacı, kentte tüm kurum ve kuruluşların kadına yönelik farkındalığını ve duyarlılığını arttırmaktır. Kadın sivil toplum kuruluşları gerek AB hibe fonlarından gerekse diğer hibe programlarından yararlanarak projeler üretmeye başlamış ve projelerinde ortak olarak yer alan Belediyemiz projelerinde ortak olarak onlara destek sağlamıştır.
Şanlıurfa Belediyesi olarak kadınların gelişimine, sadece sosyal projeler yaparak değil; kentin fiziki gelişiminde kadın olgusunu özellikle göz önünde bulunduran uygulamalar yaparak da destek
vermekteyiz, kadınların kent yaşamına katılımını arttırmaya çalışarak; 10 yılda 1500 dönüm yeşil
alan ve park yapmış, bu sayede kadınlarımızın parklara çıkmalarını, spor yapmaları kolaylaştırılmış bulunmaktayız. Toplu taşımada yeni bir sistem oluşturarak, kadınların, kent içinde rahat
dolaşması, sokakların düzenlenmesi ve aydınlatılmaların sağlanması ile güvenli bir şekilde kente katılımı sağlamaktayız. Ayrıca, kadınlarımıza Şanlıurfa’yı gezidrmenin yanı sıra onları başka
kentlere de geziye götürerek kadınlarımızın ufkunu açmaya çalışmaktayız.
Şanlıurfa’yı yaşanabilir bir kent haline getirmenin, kadınlarımızın kentsel yaşama katılımından
geçtiği bilinci ile , imkan verildiğinde kadınlarımızın ne kadar başarılı olduğunu gördük. Bu çalışmalar artarak devam ettiğinde başarının katlanarak yakalanacağına inanıyorum.
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Dr. Ahmet E. FAKIBABA
Şanlıurfa Belediye Başkanı

İl Kadın Koordinasyon Kurulu üyesi kadın sivil
toplum kuruluşlarının öncülüğünde Şanlıurfa
kadın sivil toplum kuruluşları konfederasyonu
kurularak kadın örgütlerinin daha güçlü ve
etkin olması hedeflenmektedir. Ayrıca Kadın
Kuruluşları tarafından sivil sağlık izleme grubu
oluşturulmuştur.
Şanlıurfa Valiliği tarafından kalıcı olarak yapılan 7 adet Kadın Kültür Merkezi tamamlanarak faaliyete başlamıştır. Böylece Şanlıurfa
Valiliği bünyesinde kadın kültür merkezi sayısı
47’e yükselmiştir. Bu merkezlerde okuma-yazma kursları başta olmak üzere mesleki eğitim
kursları, psikolojik rehberlik, hukuksal destek
verilmektedir. Ayrıca merkez sorumluları tarafından kadınlara kentsel yaşamda ve kamu
hizmetlerinde yaşadıkları sosyal, ekonomik,
kültürel sorunların çözümü konusunda destek
verilmektedir . Kadınların yarım kalan eğitim
hayatına devam etmeleri özendirilerek bu konuda destek sağlanmaktadır.
İŞKUR Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa Yerel
Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde kadınlara yönelik mesleki eğitim kursları verilerek kadınla-

rın istihdama kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından
meme kanserinde erken teşhisin önemine
ilişkin “Her Ayın 7’si 7 Dakika” sloganı ile başlatılan kampanya için hazırlanan videoda Yavuz
Bingöl, Ece Uslu, Dolunay Soysert gibi ünlüler
kamera karşısına geçerek meme kanserini önleme konusunda kampanyaya destek sağlayarak erken teşhisin önemine dikkat çekmişlerdir.
Şanlurfa Valiliği tarafından Mahalle Muhtarlarına mektup gönderilerek kadın erkek eşitliğinin
sağlanmasının önemine dikkat çekilmiş, kadın
ve kız çocuklarına yönelik hizmetlerde muhtarların etkin rol alması teşvik edilerek sorumlulukları hatırlatılmıştır. Nitekim birçok muhtar,
ihtiyar heyeti listesinde kadın azaya yer vermiştir. Daha önce Şanlıurfa’da hiç kadın aza bulunmadığı düşünüldüğü zaman bu gelişme çok
önemlidir.
Ayrıca Şanlıurfa İl Özel İdaresi tarafından Şanlıurfa Yerel Eşitlik Eylem Planı için 100.000 TL
kaynak ayrılmıştır. Bu bütçe çeşitli kalemlerde
halihazırda kullanılmaktadır.

53

TRABZON

54

TRAB

ZON

55

TRABZON
Trabzon Belediyesi olarak, belediye hizmetlerini tasarlarken kadınların ihtiyaçlarını gözeten planlar, programlar yapmaya çalışıyoruz. Çünkü ancak tüm vatandaşlarımıza eşit şekilde hizmet
götürebildiğimiz oranda değişimin ve gelişimin öncüsü, insan
haklarına saygılı, demokratik, katılımcı bir belediye olunacağına
inanıyoruz. Bu yolda Kadın Dostu Kentler Programı’nın içinde yer
alan kentlerden biri olmak bize güç ve motivasyon sağlıyor.
Belediye olarak öncelikle, toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm plan
ve programlarımıza yerleştirebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla belediyemiz bünyesinde eşitlik mekanizmaları
oluşturduk. Belediye Meclisi’nde Kadın - Erkek Eşitlik Komisyonu
ve Belediye yapısında Eşitlik Birimi 2009 yılından bu yana etkili
çalışmalara imza atıyor.

“Belediye olarak öncelikle,
toplumsal cinsiyet eşitliğini
tüm plan ve programlarımıza yerleştirebilmek ve
sürdürülebilirliği sağlamak
amacıyla belediyemiz bünyesinde eşitlik mekanizmaları oluşturduk.”

Trabzon Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın (TYEEP) hazırlanması ve
mecliste onay süreci Belediye olarak oldukça önemsediğimiz bir
çalışmaydı. Eşitlik Politikası oluşturmadan eşitlikten ya da sürdürülebilirlikten söz etmenin mümkün olmayacağını biliyorduk.
Bu nedenle eylem planının hazırlanma sürecinde ilgili bütün birimlerimiz aktif görev aldı. Hazırlanan plan, Kadın Erkek Eşitlik
Komisyonu tarafından incelendi ve meclise havale edildi, meclis
toplantısında da oybirliğiyle onayladı. TYEEP’in kabul edildiği 8 Mart 2013 günü Belediyemiz yine bir
ilke imza attı ve “Avrupa Kadın Erkek Eşitlik Şartı” da Belediye Meclis’imiz de onaylandı. Bizler bu şartı
Türkiye’de onaylanan ilk il belediyesi olmanın onurunu o gün meclisi izlemeye gelen tüm kadın örgütü
temsilcilerimiz ve tek kadın milletvekilimizle birlikte yaşadık.

Eylem Planı’nın etkin bir şekilde hayata geçebilmesi amacıyla Belediyemize bağlı 17 müdürlükte Eşitlik
Birimi elemanları görevlendirildi. Sadece mekanizma kurmanın o mekanizmanın iyi işlemesi anlamına gelmeyeceği gerçeğinin kabulüyle, mekanizmalarda görev yapan personelimizin güçlendirilmesi,
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklarının artmasını sağlamak amacıyla, çalıştaylar, toplantılar organize ettik.
Katılımcılık önceliğimiz oldu. Kentsel hizmetleri tasarlarken kadınların ihtiyaçlarını belirleyebilmek
için pilot uygulamalar gerçekleştirdik. Pilot 3 mahallede anket çalışmaları ve odak grup görüşmeleri
gerçekleştirdik. Çıkartılan sonuçlar Eşitlik Birimimiz tarafından raporlanarak ilgili birimlere iletildi.
2014 yılı içinde hazırlayacağımız Trabzon Büyükşehir Stratejik Planımızın katılımcı ve kapsayıcı olması
bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu ilkeler doğrultusunda bir plan hazırlayabilmek amacıyla, Eşitlik Komisyonumuz ve Proje Etüd Müdürlüğümüz organizasyonuyla bir toplantı düzenledik. Trabzon
Milletvekilimiz, Valilik Eşitlik Birimi, Kadın Dostu Kentler Programı Ulusal Koordinatörü, KDK Trabzon
Koordinatörü ve Kadın Örgütleri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda , TYEEP ve stratejik planda yer alması talep edilen başlıklar görüşüldü ve raporlandı.
Kadın dostu, katılımcı, kapsayıcı, insan haklarına saygılı bir kent oluşturabilmek amacıyla tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
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Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı

Trabzon’da çalışmalarını yürüten eşitlik mekanizmaları etkili çalışmalara imza atmaya devam
etmektedir. 25 Kasım’da Belediye tarafından
organize edilen ve aşağıda anlatılan çalışma,
kadına karşı şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden kaynaklandığının ve çözümünün
ancak eşitlik politikaları üreterek çözülebileceğine olan inancın kanıtıdır. Bilindiği üzere,
Yerel seçimler sonrası Trabzon Büyükşehir
Stratejik Planı hazırlanacaktır. Bu kapsamda
Trabzon Belediyesi Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu, hazırlanacak planın toplumsal cinsiyet
eşitliğini gözeterek hazırlanabilmesi için çalışma başlatmıştır. Trabzon Kadın Erkek Eşitliği
Komisyonu ve Belediye Proje Etüt Müdürlüğü,
eşitlik biriminin sekretaryasını yürüttüğü örnek
bir toplantı düzenlemiştir. Toplantıda Eşitlik
Komisyonu üyelerinin yanı sıra, Trabzon’un tek
kadın milletvekili Sayın Safiye Seymenoğlu,
Kadın Dostu Kentler Programı Genel Koordinatörü, Trabzon Koordinatörü, Valilik Yerel Eşitlik
Birimi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı temsilcisi ve Trabzon’da bulunan Kadın Sivil Toplum
Kuruluşlarının temsilcilerii katılmıştır. Trabzon
Yerel Eşitlik Planı’nın paylaşılmasının ardından
Dünyada Kadın Dostu Kentlere yönelik uygulamalar aktarılmış ve katılımcılardan görüşleri
alınmıştır. Toplantı sonuçları raporlanarak Etüt
Proje Müdürlüğüyle paylaşılmıştır.

TYEEP Kentsel Hizmetler başlığında da yer
alan, “kentsel hizmetlerin kadınların ihtiyacını
gözeterek hazırlanması” hedefinin sağlanabilmesi amacıyla Belediye Eşitlik Komisyon
toplantısından alınan kararla, üç pilot mahalle
seçilmiş ve bu mahallelerde kadınlara yönelik
anket çalışması yapılmıştır. Kadınların kentsel
hizmetlerden yararlanma düzeylerini ve taleplerini ölçmeyi amaçlayan anketler Belediye
Eşitlik Birimi tarafından gerçekleştirilmiş ve
sonuçları Valilik Eşitlik Birimine ve Belediye’de
bulunan ilgili birimlere iletilmiştir.
Yerel Eşitlik Mekanizmalarının işlevselliğini arttırmak, TYEEP’in uygulanmasını ve izlenmesini
sağlamak amacıyla Trabzon Belediyesi 17 biriminde Eşitlik Birimi elamanı görevlendirmiştir.
Görevlendirilen personel ve Belediye Eşitlik Birimi koordineli bir şekilde çalışma yürütmektedir.
Eşitlik Mekanizmalarının bir diğer sacayağı
olan İl Kadın Koordinasyon Kurulu(İKKK), Kadın
Dostu bir Trabzon’a ulaşabilmek için çalışmalarına devam etmektedir. Toplantı çıktısı olarak
İKKK bünyesinden Toplumsal Cinsiyet Temelli
Kent Profilleme Komisyonu” oluşturulmuş olup
bu Komisyon ilgili kurumların katılımıyla çalışmalar yürütmektedir.

Trabzon Belediyesi’nin 25 Kasım’da organize
ettiği diğer çalışma ise, Belediyenin çeşitlik
kurslarına katılan 25 kadına yönelik toplumsal
cinsiyet eşitliği farkındalık atölyesidir.
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ULUSLARARASI ÇERÇEVEDEN YERELE BAKIŞ – 1:
Cedaw Ve Yerel Eşitlik Eylem Planları
YEREL EŞİTLİK
EYLEM PLANI
(YEEP)

TÜRKİYE
CUMHURİYETİNİN
TARAF OLDUĞU
ULUSLAR ARASI
ANTLAŞMALAR,
SÖZLEŞMELER

TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
ANAYASASI ve
İLGİLİ KANUNLAR

ULUSAL
EYLEM
PLANLARI

ULUSAL KURUMSAL
STRATEJİK PLANLAR

Kadın Dostu Kentler kapsamında Program ortağı 12 ilde Yerel Eşitlik Mekanizmaları (YEM)
oluşturulurken ve Yerel Eşitlik Eylem Planları (YEEP) hazırlanırken, Türkiye’nin de taraf olduğu, “kadınların bütün insan haklarından tam ve eşit olarak yararlanmalarını sağlamanın”
devletlerin öncelikli görevleri arasında tanımlandığı, bu konuda özel düzenlemelere ve önlemlere gereksinim bulunduğu ön kabulüyle hazırlanan ve “kadınların insan hakları” kavramını öne çıkaran uluslararası hukuk düzenlemeleri belgeleri üst politika dokümanları olarak
kabul edilmiştir.
58

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve
CEDAW İhtiyari Protokolü bu dokümanlardan biridir.
1 Mart 1980 tarihinde CEDAW Sözleşmesi üye ülkelerin imzasına açılmış, Türkiye’nin 1985
yılında onayladığı Sözleşme, 19 Ocak 1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Kabulünden bu yana CEDAW’ın taraf devletlerce uygulanması, devletlerin bu sözleşmenin
uygulanmasını denetlemek üzere oluşturulmuş olan 23 bağımsız uzmandan oluşan CEDAW
Komitesi’ne dört yılda bir verdikleri raporlar yolu ile olmaktadır. Bu raporlarda, taraf devletler sözleşmeyi uygulamak ve ülkelerindeki kadınlara yönelik yasal yada kültürel temelli
ayırımcı uygulamaları ortadan kaldırmak için aldıkları önlemleri, diğer bir değişle, raporun
kapsadığı dönemde CEDAW’ı ülkelerinde uygulamak yolunda kat ettikleri mesafe ve karşılaştıkları engelleri Komite’ye bildirmektedirler.
Sözleşmenin uygulanmasını daha etkili kılabilmek ve CEDAW’ın ruhunda ve metninde
yer alan kadınlara karşı her türlü ayırımcılığı ortadan kaldırmak yolunda dünyada daha hızlı ve sağlam adımlar atabilmek amacı ile 6 Ekim 1999’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,
CEDAW İhtiyari Protokolünü kabul etmiş ve aynı yılın Aralık ayında ilk yirmi ülkenin taraf
olması ile İhtiyari Protokol yürürlüğe girmiştir. Protokolün temel amacı, mevcut denetleme
mekanizmalarına ek olarak iki önemli ve yeni araçı kadınların kullanımına açmaktadır. Bunlar
“kişisel başvuru” hakkı ve Komite’nin “inceleme” yetkisidir.
Türkiye, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) İhtiyari
Protokolünü 30 Temmuz 2002 tarihinde TBMM tarafından onaylanmış ve 02 Ağustos 2002
tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır.
Sözleşme ve İhtiyari Protokol ile birlikte taraf devletler, kamusal ve özel alanda kadın-erkek
eşitliğini sağlamayı taahhüt etmektedirler. Yasalar yapılırken CEDAW sözleşmesinin hükümlerine uyulması, kadın-erkek eşitliğinin uygulanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması, kısacası, yasaların CEDAW ışığında yorumlanması gerekmektedir. Ayrıca, imzacı devletler Birleşmiş Milletler CEDAW Komitesi’nin görüş ve önerilerinin hayata geçirilmesinin takipçisi
olmayı da böylece taahüt etmiş olmaktadırlar.
“Kadınların evrensel insan hakları bildirgesi” olarak da tanımlanan ve 185 ülke tarafından
imzalanan ve onaylanan, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi
Sözleşmesinin (CEDAW) özünü birbiri ile bağlantılı üç ilke oluşturmaktadır;
 Eşitlik ilkesi,
 Ayrımcılık yapmama ilkesi,
 Devletlerin yükümlülüğü ilkesi,
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Sözleşmeye göre,“kadınlara karşı ayrım” kavramı; “kadınların, medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve
diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete
bağlı olarak yapılan herhangi bir ayırım, mahrumiyet veya kısıtlama anlamına gelmektedir.”
Sözleşme;
 yasal mevzuatta yer alan ayrımcı düzenlemelerin ayıklanması,
 kadın ve erkeğin konumlarının eşitlenene dek “geçici özel önlemler” alınması ve bu
önlemlerin ayrımcılık sayılmaması,
 kadınlara atfedilen biyolojik, sosyal ve kültürel rollere iliştirilmiş kalıplaşmış önyargılar ve ayrımcı düzenleme,
 ve uygulamalar ile kadınların siyasete, kamu hizmetlerine, eğitim ve mesleki eğitime,
çalışma hayatına,
 sağlık hizmetlerine erişimini engelleyici düzenleme ve uygulamaların ortadan kaldırılması,
 banka kredisi vb. kaynaklara kadınların eşit erişimlerinin sağlanması,
 medeni haklar ve hukuki ehliyetin kullanımında ayrımcılığın önlenmesi,
 kırsal kesimde yaşayan kadınları kalkınmanın eşit faydalanıcıları haline getirilmesi,
konularında taraf devletlere görev vermektedir.
CEDAW’ın imzacı devletleri arasında yer alan Türkiye, ulusal düzlemde CEDAW’ın uygulanmasını sağlamak amacıyla aralarında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun da bulunduğu çok önemli kurumsal yapılar oluşturmuş,
başta Başbakanlık Toplumsal Cinsiyet Ulusal Eylem Planı (2008 – 2013) olmak üzere çeşitli
politika belgeleri ile taraf olunan uluslararası antlaşmanın ulusal düzeyde hayata geçmesini
garanti altına alacak somut adımlar atmıştır. Bir çok Bakanlık ve kamu kurumu Stratejik Planlarına toplumsal cinsiyet eşitliği hedefini dahil etmiş ve bu hedef, çeşitli başlıklar altında, 9.
ve 10. Ulusal Kalkınma Planları’nda önceliklendirilmiştir. Hemen hemen tüm bu söz konus
politika belgelerinde, toplumsal cinsiyet eşitliğininin ulusal düzlemde sağlanabimesi için yerel yönetimlerin üzerlerine düşen görev ve sorumluluklara dikkat çekilmiştir.
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Bu ihtiyaçtan hareketle 2006 yılında Kadın Dostu Kentler Programı’nın ilk aşaması olan Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları Ortak Programı başlatılmış ve
Programının ulusal ortağı İçişleri Bakanlığı tarafından Ortak Programının uygulanmasını sağlamak, desteklemek ve yaygınlaştırmak üzere 18 Ağustos 2006 tarihinde 2006/67 sayılı bir
Genelge yayınlamıştır. Söz konusu genelge ile 81 İl Valiliği ve Belediyelerinden, kadın-erkek
eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarda, kadın kuruluşları ile işbirliği yapmaları ve kadınların ve kız çocuklarının yaşam kalitesini yükseltecek hizmet tasarımı ve sunumuna ilişkin önlemler alınması istenilmiştir. Kadın Dostu Kentler Programının 1. aşamasının tamamlanması
ile birlikte, İçişleri Bakanlığı konuya verdiği öneme uygun olarak, 19 Şubat 2010 tarih
ve 2010/10 sayılı Genelgeyi yayımlamış, bütün illeri İzmir, Kars, Nevşehir,
Şanlıurfa, Trabzon ve Van illeri örneğinden yararlanarak “kadın dostu kent” uygulamasını hayata geçirmeye ve illerde Yerel Eşitlik Mekanizmaları oluşturmak suretiyle
Yerel Eşitlik Eylem Planları hazırlamaya çağırmıştır.
Söz konusu Yerel Eşitlik Mekanizmaları ile Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Engellenmesi Sözleşmesi (CEDAW) doğrultusunda Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü’nce hazırlanmış olan Ulusal Eşitlik Eylem Planı’nın yerelde uygulanmasının desteklenmesi hedeflemektedir. Bu açıdan bakıldığında Yerel Eşitlik Eylem
Planı, CEDAW’ın hayata tam olarak geçebilmesi amacıyla yerelde illerin izlemeleri
gereken yol haritasını tarif etmektedir. CEDAW ve diğer ulusal / uluslararası plan ve
belgelerle uygun olarak altı başlıkta (eğitim, sağlık, istihdam, yönetim mekanizmalarına
katılım, kadına yönelik şiddet ve kentsel hizmetler) hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planları,
illerdeki yerel yönetimlerin, taşra teşkilatlarının, valiliğin, il özel idarenin ve elbette ki sivil
toplumun yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için üstlenmeleri gereken sorumlulukları ve oluşturmaları gereken işbirliklerini tarif eden kilit bir döküman olarak tüm
paydaşların katılımı ile hazırlanmaktadır.
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ULUSLARARASI ÇERÇEVEDEN YERELE BAKIŞ - 2:
Avrupa Belediyeler Ve Bölgeler Konseyi (Cemr)
Yerel Yaşamda Avrupa Kadın-Erkek Eşitliği Şartı
“İnsanlara en yakın yönetişim katmanı olan yerel ve bölgesel yönetimler, eşitsizliklerin
sürmesi ve artmasına karşı mücadelede ve gerçek manada eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesinde en uygun noktayı temsil etmektedirler. Bu yönetim yapıları, sahip oldukları
yetkinlikler ve farklı aktörlerle kuracakları işbirliğiyle, kadın erkek eşitliği lehine somut
eylemler gerçekleştirebilirler.”
Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı Avrupa’daki yerel ve bölgesel yönetimlere
hitaben hazırlanırken, Birleşmiş Milletler uluslararası insan hakları yasal çerçevesini ve bilhassa İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi
Sözleşmesi’nden de (CEDAW) ilham alınmıştır. Söz konusu yönetimler bu şarta imza koymaya, kadın - erkek eşitliği ilkesini hayata geçirmeyi kamusal bir görev kabul etmeye ve kendi
yetki alanları dahilinde Şart’ta öne sürülen taahhütleri uygulamaya çağrılmaktadır.
İmzacı tarafların her biri, söz konusu taahhütlerin uygulanmasını desteklemek maksadıyla, Eşitlik Eylem Planı geliştirmek üzere çalışmalar yürütecektir. Bu eylem planları amaca
uygun öncelikleri, eylemleri ve kaynakları içermelidir.
Ayrıca; imzacı tarafların her biri, uygulamada gerçek eşitliğin hayata geçirilmesi için, kendi
bölgesindeki tüm kurumlar ve kuruluşlarla etkileşime geçme taahhüdünde bulunmaktadır.
Kadın Dostu Kentlerimizin Antalya, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kars, Nevşehir ve Trabzon Belediyeleri Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Yerel Yaşamda Avrupa KadınErkek Eşitliği Şartını imzalayarak aşağıdaki hususların hizmet götürdükleri nüfusa yönelik
çalışmaların temel ilkelerini oluşturduğunu tanırlar:
1. Kadın - erkek eşitliği temel bir haktır
Yerel ve bölgesel yönetimler söz konusu hakkı tüm sorumluluk alanları dahilinde, her
türlü ayrımcılığı - doğrudan veya dolaylı - önleme sorumluluğu da dahil, uygulamakla
yükümlüdürler.
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2. Kadın - erkek eşitliği, çoklu ayrımcılık ve dezavantajlar hususlarının gerektiği biçimde
ele alınmasını temin etmek
Toplumsal cinsiyetin yanısıra ırk, ten rengi, etnik ve sosyal köken, genetik özellikler, dil,
din veya inanç, siyasi veya diğer görüşler, ulusal azınlık mensubu olma, mülkiyet, doğum,
engellilik, yaş, cinsel yönelim veya sosyo-ekonomik statüye dayalı çoklu ayrımcılık ve dezavantajların kadın - erkek eşitliği konusu çerçevesinde dikkate alınması gerekmektedir.
3. Kadınların ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli katılımları demokratik bir
toplum için ön koşuldur
Kadın - erkek eşitliği hakkı gereği yerel ve bölgesel yönetimler, uygun tüm tedbirleri almak ve gerekli tüm stratejileri uygulamak suretiyle, karar alma süreçlerinin tüm aşamalarında kadınların ve erkeklerin dengeli katılımını ve temsilini sağlamakla yükümlüdürler.
4. Toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının tasfiyesi kadın - erkek eşitliğinin sağlanmasında
temel önem taşımaktadır
Yerel ve bölgesel yönetimler, kadınların statüleri ve yaşam koşullarına dair eşitsizliklerin
temelinde yer alan ve de kadınların ve erkeklerin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel
anlamdaki rollerinin eşitsiz değerlendirilmesine yol açan kalıp yargıların ve engellerin
tasfiyesi yönünde çalışmalıdırlar.
5. Yerel ve bölgesel yönetimlerin tüm faaliyetlerine toplumsal cinsiyet bakış açısının yerleştirilmesi kadın - erkek eşitliğinin ilerletilmesi için gereklidir
Yerel nüfusun yaşamını etkileyen politikaların, yöntemlerin ve araçların geliştirilmesi aşamalarında toplumsal cinsiyet bakış açısı dikkate alınmalıdır. “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana plan ve politikalara yerleştirilmesi” ve “toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme” tekniklerinin uygulanması bu anlamda verilebilecek örneklerdir. Bu amaçla; kadınların yerel
yaşam deneyimleri, hayat ve çalışma koşulları dahil, çözümlenmeli ve dikkate alınmalıdır.
6. Eylem planları ve programları için gerekli kaynağın tahsisi kadın - erkek eşitliğinin
ilerletilmesi için gereklidir.
Yerel ve bölgesel yönetimler eşitlik eylem planları ve programlarını hazırlamalıdır, bunların uygulanması için mali ve insan gücü kaynağının tahsis edilmelidir.
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