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ÖNSÖZ
Elinizde tuttu¤unuz bu kitap, kad›nlar›n farkl›
ihtiyaçlar›n› ve taleplerini gören, uygulamalar›nda bunu dikkate alan bir yerel yönetim anlay›ﬂ›n›n geliﬂtirilmesine hizmet etmek amac›yla haz›rland›.

Osman BAYDEM‹R
Birlik Baﬂkan›

Cinsiyet eﬂitli¤i yolunda yerel politikalar, toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme ve eﬂitlik komisyonlar› hakk›nda bilgi sahibi olunmas› için
düzenledi¤imiz e¤itim seminerlerinde dile getirilen düﬂünceleri, daha çok kad›na ulaﬂt›rma iste¤i bu kitab›n haz›rlanmas›na vesile oldu.
Yerel politikalar›n belirlenmesinde dikkat
edilecek hususlar›n ve hukuki dayanaklar›n incelenmesinde, baﬂvuru kayna¤› olaca¤›na inand›¤›m bu el kitab›, ayn› zamanda cinsiyet eﬂitlikçi
politikalar›n nas›l uygulanaca¤› konusunda verdi¤i yol haritas›yla da ayr› bir önem taﬂ›yor.
Kitap, Birli¤imizin 6 ilde kad›n meclis üyelerine yönelik yürüttü¤ü e¤itimlerde dile getirilen
çok say›da konuyu irdeleyen, bu ba¤lamda belediyelerimizin önünü açan, cinsiyetçi politikalar›n›
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sorgulatan, hizmet yürütülürken kad›n bak›ﬂ
aç›s›yla bakmam›z› sa¤layacak bir baﬂucu kitab›
niteli¤inde.
Her ﬂeyden önemlisi; bugün dünyada uygulanan, ülkemizde de uygulanmaya baﬂlanan,
bölgemizde yeni yeni gündeme gelen yerel yönetimlerde eﬂitlik komisyonlar›n›n neden, niçin,
nas›l kurulaca¤› da kitapta detayl› bir ﬂekilde
ele al›n›yor.
Bu ba¤lamda; yol gösterici bu kitab›n, tüm
belediye baﬂkanlar›m›za, meclis üyelerimize, il
genel meclisi üyelerimize ve belediye çal›ﬂanlar›m›za yararl› olmas›n› diliyorum.
Projeyi haz›rlayan D›ﬂ ‹liﬂkiler Müdürlü¤ümüze, projeye maddi destek vererek e¤itimlerin
hayata geçirilmesini sa¤layan ‹sveç ‹stanbul
Baﬂkonsoloslu¤u’na, e¤itimcilere, e¤itimden
faydalanan tüm meclis üyelerimize, kitab›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen mesai arkadaﬂlar›ma teﬂekkür ederim.
En derin sayg›lar›mla.
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SUNUﬁ
Birli¤imize üye belediyelerin, 1999 y›l›ndan 2010 y›l›na kadarki
geliﬂim sürecine bak›ld›¤›nda, kad›n – erkek eﬂitli¤ine verilen önem
anlaﬂ›lacakt›r. Üye belediyelerimizde, 3 kad›n belediye baﬂkan›yla
baﬂlayan yerel siyaset, bugün 15 kad›n belediye baﬂkan›, 170 kad›n
belediye meclis üyesi ve encümene ulaﬂm›ﬂ durumda. Eﬂ baﬂkanl›k
sistemi, cinsiyet eﬂitli¤ine yönelik çabalar, niceli¤i ve niteli¤i her geçen gün artan kad›n dan›ﬂma, araﬂt›rma ve uygulama merkezleri;
cinsiyet eﬂitli¤i yolunda büyük mesafe kat edildi¤ini göstermektedir.
Cinsiyet eﬂitli¤ini sa¤lamaya yönelik çabalar›n, asl›nda yerel hizmetleri bu yönde de¤iﬂtirmeye yönelik oldu¤u aç›kt›r. Üye belediyelerimizde 2010 y›l›nda kurulmaya baﬂlanan kad›n – erkek eﬂitlik komisyonlar› da ayn› amac› taﬂ›maktad›r. Bu komisyonlarla, yerel hizmetlerin; kad›nlar›n, çocuklar›n, engellilerin, yaﬂl›lar›n, yoksullar›n,
ötekilerin yaﬂayabilece¤i bir noktaya evrilmesi, hizmetlerin eﬂit bir
ﬂekilde da¤›t›lmas› hedeflenmektedir. Yaln›zca kad›n s›¤›nma evleri, kad›n dan›ﬂma merkezleri, baz› sosyal veya istihdam projeleri de¤il, yerel hizmetlerin kad›n kentdaﬂlar›n varl›¤› da göz önünde bulundurularak geliﬂtirilmesi amaçlanmaktad›r.
D›ﬂ ‹liﬂkiler Müdürlü¤ümüz taraf›ndan bu düﬂünceler do¤rultusunda haz›rlanan ve ‹sveç ‹stanbul Baﬂkonsoloslu¤u taraf›ndan kabul edilen “Yerel Yönetimlerde Eﬂitlik Komisyonlar›n›n E¤itici E¤itimi Projesi”, belediyelerimizin cinsiyet eﬂitli¤i yolunda att›¤› ad›mlara e¤itsel anlamda büyük destek oluﬂturmuﬂtur.
Birli¤imiz ve ‹sveç ‹stanbul Baﬂkonsoloslu¤u taraf›ndan; Diyarbak›r, Batman, Van, Mardin’in K›z›ltepe ilçesi, ﬁ›rnak’›n Silopi ilçesi
ve A¤r›’n›n Do¤ubayaz›t ilçesinde gerçekleﬂtirilen e¤itimlerin koordinatörlü¤ünü E¤itim Servisi’nden Ayﬂe K›smet üstlenmiﬂtir.
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“Toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i”, “Ulusal ve uluslararas› belgelerde
kad›n – erkek eﬂitli¤i”, “Cinsiyet eﬂitli¤i yolunda yerel politikalar”,
“Kad›n dostu kent ne demektir, örnekler”, “Yerel yönetimlerde
eﬂitlik komisyonlar› ve önemi”, “Cinsiyetçi iﬂbölümleri ve yerel yönetimlerde uygulanmas›, cinsiyet eﬂitli¤i temelinde yerel yönetimlerde istihdam stratejilerinin geliﬂtirilmesi”, “Toplumsal cinsiyete
duyarl› bütçeleme” konular›n›n ele al›nd›¤› e¤itimler, ‹HOP Dan›ﬂman› Feray Salman, Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf› çal›ﬂan›
Berrin Yenice, Ba¤lar Belediyesi eski Baﬂkan› Yurdusev Özsökmenler, Yerel Yönetimler Uzman› Y›ld›z Tokman, Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baﬂkanl›¤› çal›ﬂan› sosyal
dan›ﬂman Handan Coﬂkun, Hacettepe Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümünden Sosyal Politikalar
ve Kad›n Çal›ﬂmalar› Uzman› Dr. Nazik Iﬂ›k, ‹stanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Ö¤retim Görevlisi Doç. Dr. Ayten Alkan ve
‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü Araﬂt›rma Görevlisi Özgün Akduran taraf›ndan verilmiﬂtir.
E¤itim seminerlerinden, 55 belediyeden 148 kad›n belediye
baﬂkan›, il genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi ve encümen
üyeleri yararlanm›ﬂt›r.
Katk›lar›yla projenin hayata geçirilmesini sa¤layan ‹sveç ‹stanbul Baﬂkonsoloslu¤u’na, e¤itimcilere, e¤itimin yap›ld›¤› il ve ilçelerde desteklerini ve ilgilerini esirgemeyen üye belediyelerimize ve
çal›ﬂanlar›na, e¤itimin organizasyonunu yürüten Birli¤imizin ﬂirketi B‹L YAP Yap›m’a teﬂekkür ederiz.
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi Belediyeler Birli¤i (GABB)
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Toplumsal Cinsiyet Eﬂitli¤i

Dünyaya birbirinden çok farkl› olmayan bebekler olarak geliyoruz, sonra
kad›n ve erkek olmay› ö¤reniyoruz. Bu daha do¤umumuzdan önce baﬂlayan
bir süreçtir. K›z ve erkek bebeklere konan isimleri düﬂünün: Ceren/Aslan gibi, Gül/Ç›nar gibi. Bu isimler, onlardan beklentilerimizi de gösteriyor. K›z›m›z›n ceylan gibi zarif ve güzel, o¤lumuzun ise aslan gibi güçlü ve y›rt›c› olmas›n› istiyoruz belli ki!
Bu isimler, ayn› zamanda, içinde yaﬂad›¤›m›z kültürde kad›nl›k ve erkekli¤e iliﬂkin de¤er yarg›lar›yla ba¤lant›l›d›r. Kad›nl›k ve erkekli¤in kültürel
olarak kurulan, ö¤renilen kal›plar oldu¤unu söylemek, onlar› biyolojik özelliklerden daha az “gerçek” yapmaz. Kiﬂisel olarak hoﬂlanmasak ve benimsemesek bile cinsiyetin bu ﬂekilde kurulmas›, bizim benliklerimizin kuruluﬂunun da bir parças› olur, bizim nas›l insanlar oldu¤umuzu, neleri yapt›¤›m›z›, neleri hayal etti¤imizi, nelerden vazgeçti¤imizi belirler.
Kad›nl›k ve erkeklik kal›plar›, bizi basitçe birbirimizden farkl›laﬂt›rmakla
kalmaz, ayn› zamanda toplumsal kaynaklara eriﬂimimizi de büyük ölçüde
8

etkiler. Yani kaynaklar›n bölüﬂümünde cinsiyet önemli bir faktördür. Bu faktörün etkisini rakamlarda aç›k biçimde görürüz. “Kad›n sorunlar›” yaln›zca
de¤erler ve “ideoloji” de¤il, bütün bir toplumsal örgütlenme ve bölüﬂüm ile
de iliﬂkili bir aland›r. Toplumsal cinsiyet bir de¤er sistemi olarak, devlet kurumlar›n› ve sosyal iliﬂkileri belirler, dolay›s›yla insanlar›n bu sistemde nas›l
yer al›p yaﬂayacaklar›n›, haklar›n› nas›l koruyup geliﬂtireceklerine iliﬂkin
ipucu verir. Toplumsal cinsiyet, de¤iﬂim ve dönüﬂümü içsel bir ö¤e olarak
bar›nd›ran sistem ve iliﬂkiler bütünüdür.
Toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet aras›ndaki fark› ﬂöyle özetleyebiliriz:

B‹YOLOJ‹K C‹NS‹YET

 Cinsiyet do¤ald›r.

TOPLUMSAL C‹NS‹YET

 Toplumsal cinsiyet
sosyo–kültüreldir, insan icad›d›r.

 Cinsiyet biyolojiktir.
 Cinsiyetteki görünür
farkl›l›klara ve buna ba¤l›
olarak üreme iﬂlevindeki
farkl›l›klara iﬂaret eder.

 Toplumsal cinsiyet sosyo –
kültüreldir, eril ve diﬂil niteliklere,
davran›ﬂ modellerine, rollere,
sorumluluklara vs. iﬂaret eder.

 Cinsiyet de¤iﬂmez, her yerde
ayn›d›r.

 Toplumsal cinsiyet de¤iﬂkendir,
zamana, kültüre, hatta aileye göre
de¤iﬂir.

 Cinsiyet her yerde ayn›d›r.

 Toplumsal cinsiyet de¤iﬂtirilebilir.
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Toplumsal cinsiyet rolleri, erkekler ve kad›nlar aras›ndaki farkl›l›klar›n
toplumsal olarak nas›l alg›land›¤›na ba¤l› olarak ortaya ç›kar, toplumsal
cinsiyete dayal› iﬂbölümü içinde pekiﬂir, erkeklerin ve kad›nlar›n düﬂünce,
davran›ﬂ ve hissediﬂ biçimlerini belirler.
Toplumsal cinsiyet rolleri genel olarak üretim, yeniden üretim, toplulu¤un idame ettirilmesi ve toplumsal – siyasal kat›l›m gibi dört tip toplumsal
aktivite içinde ele al›nabilir.
Toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i, kad›n ve erke¤in, kamusal ve özel alanda eﬂit
f›rsatlar, haklar ve sorumluluklara sahip olmas›, kad›n ve erke¤in eﬂit oranda görünür, güçlü, eﬂit kat›l›m›n›n sa¤lanmas› anlam›na gelmektedir.
‹ﬂgücüne Kat›lma

Kad›nlar›n iﬂgücüne kat›lma oran›
Erkeklerin iﬂgücüne kat›lma oran›

Toplumsal cinsiyet kavram›, sosyal olarak yap›land›r›lm›ﬂ ve anlamland›r›lm›ﬂ bir kavram olarak kad›n ve erke¤in günlük hayatlar›n›n her alan›nda
görev, sorumluluk ve rollerinin farkl› kurgulanmas›na olanak tan›r. Bu görev, sorumluluk ve roller, toplum taraf›ndan belirlenen cinsiyet özelliklerine
göre ﬂekillenir.
Toplumsal cinsiyet iliﬂkileri ise kaynaklara eriﬂim, kaynaklar›n kullan›m›
ve kontrolünde kad›n ve erke¤in farkl› konumlar›na at›fta bulunur. ‹çinde
bulundu¤umuz toplumlarda, kaynaklara eriﬂim ve kaynaklar›n kontrolü
analiz edildi¤inde, a¤›rl›kla kad›nlar›n aleyhine bir tabloyla karﬂ› karﬂ›ya kal›nmaktad›r.
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Aﬂa¤›da yer alan veriler sorunu aç›k bir biçimde ortaya koymaktad›r. (1)
 Dünyan›n hiçbir ülkesinde kad›nlar erkeklerin yararland›¤› f›rsatlardan yararlanamamaktad›r.
 Dünyada göçmen ve yerinden olmuﬂ nüfusun yüzde 75’ini kad›nlar
oluﬂturmaktad›r.
 Dünyada hala okur-yazar olmayan 800 milyonluk nüfusun 2/3’unu kad›nlar oluﬂturmaktad›r.
 Dünyada okul ça¤›nda olan ve okula gidemeyen 77 milyon çocu¤un
yüzde 57’si k›z çocuklar›d›r.
 K›z çocuklar›n›n ortaö¤retime devam etme oran› yüzde 43’tür.
 Her y›l yaklaﬂ›k 500 bin kad›n hamilelik veya do¤umda önlenebilir
komplikasyonlar nedeniyle ölmektedir.
 Dünyada banka kredilerinin sadece yüzde 5’i k›rsal kesim kad›n›na
ulaﬂmaktad›r.
 Kad›nlar dünyada g›da üretiminin yaklaﬂ›k yüzde 80’ini gerçekleﬂtirmelerine ra¤men, tar›msal desteklerden yararlanan kad›nlar›n oran› yüzde
10’un alt›ndad›r.
 Kad›nlar dünya çap›nda topraklar›n yüzde 15’ine sahiptir.
 Tar›m d›ﬂ› sektörde ücretli çal›ﬂan kad›nlar›n oran› yüzde 39’dur.
 60 ülkede kad›nlar›n gelirleri erkeklerin gelirlerinin yüzde 50’sidir.
 Ücretsiz aile iﬂçilerinin yüzde 60’›n› kad›nlar oluﬂturmaktad›r.
 Ücretli iﬂte çal›ﬂan kad›nlar›n yar›s›, ILO’ya kay›tl› 110 meslek içinde,
sadece 11 veya daha az say›da mesle¤i icra etmektedir.
 Kad›nlar›n parlamentoda temsil oran› ortalamas› yüzde 17’dir. Kad›nlar›n parlamentoda temsil oran›n›n en yüksek oldu¤u ülke Ruanda’d›r. (% 48.8)

(1) Veriler; Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Fonu ‹nsani Geliﬂme Raporu (2005 - 2007), BM Nüfus Fonu
Dünya Nüfusunun Durumu (2007), BM Çocuk Fonu Dünya Çocuklar›n›n Durumu (2007) kaynaklar›ndan
derlenmiﬂtir.
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 Birleﬂmiﬂ Milletlere üye 192 ülkenin devlet ve hükümet baﬂkanlar›ndan sadece 13’ü kad›nd›r.
 78 ülkede yap›lan araﬂt›rma; kad›n belediye baﬂkanlar›n›n oran›n›n %
9, yerel meclis üyesi kad›nlar›n oran› ise %20,9’dur.
Yukar›da yer alan rakamlarla çarp›c› bir biçimde özetlenen sorunlar› ortadan kald›rmak toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i ile mümkündür. Toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i, kad›nlar ve erkekler için eﬂit haklara, yükümlülüklere ve f›rsatlara dayanan yeni ve eﬂit iliﬂkiler kurulmas› anlam›na gelir. (2)
Kiﬂisel Niteliklerden Toplumsal ‹liﬂkilere
Cinsiyetten ve cinsiyet iliﬂkilerinden söz edildi¤inde, genellikle kad›nlar
ve “kad›n sorunlar›” akl›m›za gelir. Böyle olmas› anlaﬂ›l›r, çünkü cinsiyetin
toplumsal ve politik bir olgu olarak kavranmas›, ancak kad›nlar›n uzun mücadeleleri sonucu mümkün olabilmiﬂtir. Siyasal ve sosyal haklar›n› talep
eden kad›nlar, cinsiyete dayal› ayr›mc›l›¤› görmezden gelinemeyecek kadar
aç›k ve güçlü bir biçimde ortaya koyduklar›nda, toplumsal, ekonomik, siyasal iliﬂkilerin nas›l ayn› zamanda cinsiyet iliﬂkileri olarak da anlaﬂ›labilece¤ini göstermiﬂtir.
Ancak cinsiyet iliﬂkileri yaln›zca “kad›n sorunlar›” denilen sorunlardan
ibaret olmad›¤› gibi “kad›n sorunlar›” olarak görülen sorunlar da asl›nda yaln›zca kad›nlar›n sorunlar› de¤ildir. Toplumu çeﬂitli boyutlar›yla, çeﬂitli düzeylerde anlamaya çal›ﬂabiliriz. Bir aç›dan bakt›¤›m›zda, kapitalist bir toplum görürüz, üretim iliﬂkilerinden, s›n›flardan, üretim tarz›ndan söz ederiz.
Bir baﬂka düzeyde, karﬂ›m›zda modern bir toplum vard›r. Ulus devleti, yayg›n bir medya a¤›n›, siyasal temsil sorunlar›n› görürüz. Bu ayn› topluma
farkl› perspektiflerden ve farkl› kavramsal araçlarla bakman›n sonucudur.
“Kad›n sorunlar›” da bu perspektiflerin her birine pekâlâ eklemlenebilir. Ka-

(2) BERKTAY Fatmagül, “Kad›nlar›n ‹nsan Haklar›n›n Geliﬂimi ve Türkiye” ‹stanbul Üniversitesi Sivil
Toplum Kuruluﬂlar› E¤itim ve Araﬂt›rma Birimi, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yaz›lar No 7,
2004 s. 21
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d›nlar›n sömürülmesinden, geleneksel toplumun kad›nlar› nas›l ezdi¤inden
söz etmek mümkündür. Bir baﬂka düzeyde ise kapitalizmden ya da modernlikten söz etti¤imizde yapt›¤›m›z gibi toplumun bütününü kavrayan bir perspektif önerip, cinsiyet iliﬂkileri sisteminden söz edebiliriz. Üretim iliﬂkilerinin nas›l ayn› zamanda cinsiyet iliﬂkileri oldu¤undan bahsedebiliriz. Modern
toplumun kurulmas›nda çekirdek aile idealinin ve “yeni kad›n”›n kilit rolünden söz etmeye baﬂlayabildi¤imiz yerde, iﬂte buras›d›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda cinsiyetin (hem roller hem de
cinsiyetlere yüklenen anlamlar anlam›nda cinsiyetin) toplumsal iliﬂkilerin
düzenlenmesinde ve toplumsal hiyerarﬂilerin kurulmas›nda nas›l belirleyici
bir faktör oldu¤unu görmemiz mümkün olur. Böylece, cinsiyet iliﬂkilerinin
yaln›zca kad›nlar› de¤il, toplumun her üyesini yak›ndan ilgilendiren, etkileyen iliﬂkiler oldu¤unu fark edebiliriz. Fark edece¤imiz bir baﬂka ﬂey, cinsiyetin yaln›zca “özel alan” denilen kiﬂisel iliﬂkiler, aile iliﬂkileri içinde de¤il,
“kamusal” dedi¤imiz alanda, siyaset, ekonomi, bilim üretimi gibi alanlarda
da önemli bir faktör olarak hesaba kat›lmas› önemlidir.
Kad›nlar ve erkekler, yürüttükleri faaliyetler bak›m›ndan, birbirinden
farkl› deneyimlere sahip olurlar. Bu nedenle de ihtiyaçlar› farkl›laﬂ›r. Ayn›
hane içinde birlikte yaﬂarken ve benzer koﬂullar› paylaﬂ›rken bile, deneyimlerindeki farkl›l›k, onlar›n hayata ve kendilerine bak›ﬂ aç›lar›n› farkl›laﬂt›rd›¤› gibi isteklerini, umutlar›n›, hayallerini ve ihtiyaçlar›n› da farkl›laﬂt›r›r.
‹ﬂte bu nedenle, kad›nlar›n ve erkeklerin hayatlar›nda bir dönüﬂüm yaratmay› hedefleyen her türlü giriﬂim (politika, proje, program) bu farkl›l›¤›
dikkate almak, hesaba katmak zorundad›r.
Fikirler düzeyinde, cinsiyet eﬂitli¤ini sa¤lama hedefine yönelik strateji ve
süreci meﬂrulaﬂt›rmak, pratikte ise bir soruyu hep akl›m›zda ve gündemimizde tutmak anlam›na gelir:
- Kim, ne al›yor? Kad›nlar bu projenin sonuçlar›ndan ne kadar yararlan›yor? Erkekler ne kadar yararlan›yor? Çocuklar ne kadar yararlan›yor? K›z ve
erkek çocuklar aras›nda bir fark var m›?
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Bir ideal olarak eﬂitlik yayg›nl›kla benimsense de gerçekleﬂtirilmesinin
çok kolay olmad›¤› ortadad›r. Do¤uﬂtan eﬂit haklara sahip olmak ve kanun
önünde eﬂitlik son derece önemli kazan›mlar, ancak bu kazan›mlar›n fiilen
eﬂitli¤i sa¤lamas› için baz› ek önlemler gerekiyor.
Çünkü fiilen eﬂit olmayanlara eﬂit muamele, var olan eﬂitsizliklerin sürdürülmesini sa¤lar.
Kad›nlar›n siyasette erkeklerle eﬂit biçimde var olabilmeleri için geliﬂtirilmiﬂ kota gibi geçici özel önlemler de benzer biçimde, eﬂitsiz koﬂullarda
baﬂlayan bir yar›ﬂ›n daha eﬂit hale getirilebilmesini sa¤lamay› amaçlar. Kad›nlar›n kendilerini sistematik olarak d›ﬂlayan bir mekanizmaya girebilmelerini mümkün k›lar. Böylece daha fazla say›da kad›n›n siyasette var olmas›
yoluyla, cinsiyet eﬂitsizliklerine, siyasal çözümlerin sa¤lanmas›n›n kolaylaﬂaca¤›n› öngörür.
Aﬂa¤›daki tabloda kad›nlar›n siyasetteki görünür biçimlerini, parlamentodaki say›lar›n› ve oranlar›n›, 1935’ten 2007’ye kadar olan haliyle görmek
mümkündür.
Parlamentoda Kad›n Temsiliyeti
SEÇ‹M YILI
1935
1943
1950
1957
1973
1991
1999
2002
2007

(3)

PARLAMENTODAK‹
M‹LLETVEK‹L‹ SAYISI
395
435
487
610
450
450
550
550
542

(3) www.ka-der.org.tr sitesinden al›nm›ﬂt›r.
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KADIN M‹LLETVEK‹L‹ SAYISI
18
16
3
8
6
8
22
24
48

TOPLAM
‹Ç‹NDEK‹ PAY (%)
4,6
3,7
0,6
1,8
1,3
1,8
4,2
4,4
8,85

Yerel Seçim Sonuçlar›

(4)

KADIN
2009
Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›
Belediye Baﬂkan›
Belediye Meclis Üyesi
‹l Genel Meclis Üyesi
2004
Belediye Baﬂkan›
‹l Genel Meclis Üyesi
1999
Belediye Baﬂkan›
‹l Genel Meclis Üyesi

TOPLAM
TOPLAM ‹Ç‹NDEK‹ PAY (%)

0
26
1.471
115

16
2.903
32.392
3281

0
0,90
4,54
3,51

18
57

3225
3208

0,6
1,8

18
44

3215
3122

0,6
1,4

Tarih: Ocak 2010 / (4) www.ka-der.org.tr sitesinden al›nm›ﬂt›r.
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2009 Yerel Seçimleri Sonuçlar›na Göre Kad›n Belediye Baﬂkanlar›: (5/6)
‹L
Ayd›n-Merkez
Tunceli-Merkez

CHP
BDP

Özlem Çerçio¤lu
Edibe ﬁahin

‹LÇE
A¤r›- Do¤ubayaz›t
Ayd›n-‹ncirliova
Diyarbak›r-Ba¤lar
Diyarbak›r-Bismil
Diyarbak›r-E¤il
Diyarbak›r-Lice
Eskiﬂehir-Mahmudiye
Gaziantep-Islahiye
Giresun-Do¤ankent
Hakkâri- Yüksekova
Mardin-Derik
Mardin-Nusaybin
Muﬂ-Varto
ﬁanl›urfa-Viranﬂehir
ﬁ›rnak-Uludere

BDP
CHP
BDP
BDP
BDP
BDP
AKP
DP
AKP
BDP
BDP
BDP
BDP
BDP
BDP

Canan Can Korkmaz
Fadime Orbay
Yüksel Baran
Cemile Emino¤lu
Petek Çapano¤lu
Fikriye Aytin
Ayﬂe Güney
Melike Uluda¤
Nazmiye Kabaday›
Ruken Yetiﬂkin
Ça¤lar Demirel
Ayﬂe Gökkan
Gülﬂen De¤er
Leyla Güven
ﬁükran Sincar

(5/6) www.ka-der.org.tr sitesinden al›nm›ﬂt›r.

2009 Yerel Seçim Sonuçlar›na Göre ‹l Genel Meclislerinde Kad›n Oranlar›
(Oran› en yüksek 5 il) (7)
TOPLAM
ÜYE SAYISI
Eskiﬂehir
‹zmir
Aksaray
Denizli
Ankara

39
136
20
54
121

(7) www.ka-der.org.tr sitesinden al›nm›ﬂt›r.
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KADIN
ÜYE SAYISI
5
15
2
4
8

KADIN
ORANI (%)
12,8
11,0
10,0
7,4
6,6

2009 Yerel Seçim Sonuçlar›na Göre ‹l Genel Meclislerinde Kad›n Oranlar›
(Oran› en düﬂük 5 il ) (8)
TOPLAM
ÜYE SAYISI
Ayd›n
Bursa
Hatay
Kayseri
Samsun

55
79
53
53
60

KADIN
ÜYE SAYISI
1
1
1
1
1

KADIN
ORANI (%)
1,8
1,26
1,8
1,8
1,6

(8) www.ka-der.org.tr sitesinden al›nm›ﬂt›r.

Ad›yaman, Amasya, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çank›r›,
Edirne, Elaz›¤, Erzincan, Gümüﬂhane Hakkâri, Kastamonu, K›rklareli, K›rﬂehir, Malatya, Mardin, Mu¤la, Muﬂ, Nevﬂehir, Ni¤de, Ordu, Sakarya, Sinop, Tekirda¤, Tokat, ﬁanl›urfa, Uﬂak, Bayburt, Karaman, K›r›kkale, Bart›n, Ardahan, I¤d›r, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce, 0 kad›n oran›na sahiptir.
2009 Yerel Seçim Sonuçlar›na Göre ‹l Genel Meclislerinde Kad›n Oranlar› (9)
( GABB üyesi belediyeler)
TOPLAM
ÜYE SAYISI
Diyarbak›r
Hakkâri
Mardin
Muﬂ
Tunceli
Van
Batman
ﬁ›rnak
I¤d›r

68
16
37
24
17
44
22
26
12

KADIN
ÜYE SAYISI
8
0
0
0
1
2
1
3
0

KADIN
ORANI (%)
11,7
0
0
0
5,8
4,5
4,5
11,5
0

(9) www.ka-der.org.tr sitesinden al›nm›ﬂt›r.
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Ulusal ve Uluslararas› Belgelerde
Kad›n Erkek Eﬂitli¤i

Yasalar önünde ve yaﬂam›n içinde tam eﬂitlik önemli bir hedeftir. Bu konuda iki önemli baﬂl›k var. Biri uluslararas› belgeler, öbürü ülkemizin belgeleridir. Genellikle, yasal mevzuat denir, ama yasal olmayan mevzuat yoktur.
Onun için yasal mevzuat demeye gerek yok, mevzuat zaten yasal düzenlemelerdir.
‹ki sistem önemlidir. Bunlardan birisi, dünyan›n tamam›n› kucaklayan
sistem Birleﬂmiﬂ Milletler Sistemi; di¤eri Türkiye’nin de içinde yer ald›¤› bölgesel sistem Avrupa Konseyi ve Avrupa Birli¤i sistemidir.
Avrupa Konseyi ve Avrupa Birli¤i, A‹HM de dâhil olmak üzere, kad›nlar aç›s›ndan devletin ve toplumun uymas› gereken önemli baz› belgelere sahiptir.
BM Kad›n Haklar› Örgüt Yap›s›

(9)

BM’nin genel merkezinde, Genel Sekreterlik, Güvenlik Konseyi, Adalet
(9) Dr. Nazik IﬁIK, “Yerel Yönetimlerde Eﬂitlik Komisyonlar› E¤itici E¤itimi Semineri”, 11 – 12 Temmuz
2010,Van.
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BM Kad›n Haklar› Örgüt Yap›s›

Divan›, Uluslararas› Ceza Mahkemesi, Uluslararas› Özel Ceza Mahkemeleri
gibi mekanizmalar vard›r. Yine bu mekanizmalar›n oluﬂturdu¤u genel kurul
ile bunun alt›nda bir tak›m çal›ﬂmalar yürüten mekanizmalar vard›r. BM’nin
ajanslar› yani kuruluﬂlar›d›r. Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü (ILO), Dünya Sa¤l›k Örgütü, BM Kalk›nma Örgütü, Nüfus Fonu gibi örgütler ve UNDP gibi kuruluﬂlar BM’nin ajanslar›d›r.
Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü, çal›ﬂma haklar›, iﬂçilik haklar› ve sendikal
haklarla ilgili olarak çal›ﬂmaktad›r.
Memur sendikac›l›¤›, Türkiye’de uzun y›llar ILO Sözleﬂmesi’ne dayal› olarak sendikalaﬂma tart›ﬂmalar›n› baﬂlatm›ﬂ, bununla beraber haklar› için
mücadeleler yürütmüﬂtür.
BM bünyesindeki ajanslar genellikle devletle çal›ﬂ›rlar, devletle çal›ﬂ›rken, sivil toplumu da yanlar›na koyarlar. Belediyeler de tabi ki devletin, sistemin bir parças›d›r. ‹l Özel ‹daresi de öyledir.
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Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü’nün, muamele eﬂitli¤i, ev eksenli çal›ﬂma, ücret eﬂitli¤i, anneli¤in korunmas›, hamilelikte kad›n korunmas› gibi pek çok sözleﬂmesi bulunmaktad›r. Bunun alt›nda da insan haklar›yla ilgili sözleﬂmeler
bulunmaktad›r, ancak bunlar daha çok çal›ﬂma hayat›yla ilgili sözleﬂmelerdir.
Kad›na Yönelik ﬁiddet Raportörlü¤ü, 1946 y›l›nda kurulmuﬂtur. BM’de
özel mekanizmalar içindedir. Kad›nlar aç›s›ndan çok önemlidir. Her y›l toplanan bu raportörlü¤ün çok önemli tavsiye kararlar› vard›r. ODTU Sosyoloji
Bölümü Baﬂkan› Prof. Dr. Yak›n Ertürk, iki dönem raportörlük görevini yürütmüﬂtür. Batman’daki kad›n intiharlar› ile ilgili özel inceleme raporlar› bulunmaktad›r.
Raportörlük, çeﬂitli ülkelerde yapt›¤› incelemelerin raporlar›ndan oluﬂan
günlük raporlar› ‹nsan Haklar› Konseyi’ne verir. Konsey raporlar› de¤erlendirir, sözleﬂmelere göre uygun de¤iﬂmeler olup olmad›¤›na bakar. Raportörlü¤e, bireysel baﬂvuru hakk› da vard›r. Kad›n haklar›yla ya da kiﬂisel baﬂvuruyla ilgili inceleme yapabilir.
Tabi ki en önemlisi temel sözleﬂmelerdir. Birleﬂmiﬂ Milletler’in 6 -7 tane
temel sözleﬂmesi vard›r.
CEDAW, sözleﬂmenin k›salt›lm›ﬂ ad›d›r. Aç›l›m›, “Kad›na Karﬂ› Her Türlü
Ayr›mc›l›¤›n Tasfiyesi Sözleﬂmesi” dir. Bu sözleﬂme, usulüne göre onayland›¤› s›rada, erkek zihniyetinin sonucu olarak, “olmayan bir ﬂey tasfiye edilebilir mi” denilerek, “tasfiyesi” kelimesi “önlenmesi” olarak de¤iﬂtirildi. “Kad›n erkek eﬂitsizli¤i, ayr›mc›l›¤› yok” gibi bir zihniyet oldu¤u için çevirisi bile
yanl›ﬂ veya kasti yap›lm›ﬂt›r. Do¤rusu tasfiyesidir, ancak resmi olarak “önlenmesi” ifadesi kullan›l›r.
‘CEDAW kad›n haklar›n›n anayasas›d›r‘
BM, bu sözleﬂmeyi 1974 y›l›nda çal›ﬂmaya baﬂlad›, 1979’da bitti. BM sözleﬂmesinin 20 ülke taraf›ndan onaylanmas› gerekiyordu, bu nedenle,
1979’dan 1981’e kadar beklendi. Türkiye 1984 y›l›nda imzalad›. Kad›n örgütleri, onaylanma sürecinde oldukça aktif rol ald›.
20

Sözleﬂmenin ek protokolü de var. 2000’de haz›rlanm›ﬂ, 2001’de imzalanm›ﬂ
ve 2003 y›l›nda da Türkiye’de yürürlü¤e girmiﬂtir. Ek protokol, bireysel baﬂvuru hakk›n› ve CEDAW’›n her ülkede inceleme yapmas›n› içeriyor. Sözleﬂme, sadece yasa önünde eﬂitli¤i savunmuyor. Hem özel alanda hem kamusal alanda
ortaya ç›kan do¤rudan ya da dolayl› ayr›mc›l›klar› inceleme alt›na al›yor. Kad›nlar›n insan olarak, birey olarak, kiﬂi olarak haklar›yla ilgileniyor. Bu nedenle de
kad›n haklar›n›n anayasas› olarak görebilece¤imiz bir sözleﬂmedir.
Türkiye Cumhuriyeti 1924 Anayasas›’nda da kanun önünde eﬂitlik prensibi bulunmaktad›r. Kanun önünde eﬂitlik, geçmiﬂte ileri bir ﬂey olmas›na karﬂ›l›k, bugün art›k kimseye yetmeyen bir durumdad›r.
‘90. Madde problem çözücü, geliﬂme sa¤lay›c›d›r’
Anayasam›z›n 90. Maddesi çok önemli bir maddedir. Bu maddeye göre,
insan haklar› sözleﬂmeleri baﬂta olmak üzere, onaylanm›ﬂ uluslararas› sözleﬂmeler, iç hukukun üzerindedir. Bir vatandaﬂ›n, Medeni Kanun’la, Ceza
Kanunu’yla ya da Vatandaﬂl›k Kanunu’yla bir problemi varsa, o problemle ilgili olarak, uluslararas› standartlarda, Türkiye’nin de onaylam›ﬂ oldu¤u bir
sözleﬂmede, yasadaki hükümden daha ileri bir ﬂey varsa, daha ileri olan›n
uygulanmas›n› isteyebilir.
Örne¤in; Türkiye Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü’nün 87 ve 94 Say›l› sözleﬂmelerini imzalam›ﬂt›r. Bunlar, memur sendikalar›n›n toplu sözleﬂme ve grev
haklar›yla ilgili standart koyan iki tane çok önemli sözleﬂmedir. Memurlar
sendikalaﬂ›rken, Anayasa’n›n sendika hakk› vermemesi üzerine, bu sözleﬂmelere göre sendika kurma haklar›n›n oldu¤unu ifade etmiﬂler, 90. Madde
üzerinden, çeﬂitli zamanlarda ülke içinde ve d›ﬂ›nda davalar açm›ﬂlard›r.
Memurlar, sendikalar›n› önce dernek statüsünde kurmuﬂlar, 12-13 y›l süren
davalar ve örgütlenmeler sonucunda bugünkü statülerine kavuﬂmuﬂlard›r.
Mesela, vatandaﬂl›kla ilgili bir sözleﬂme var. Kad›nlar, yabanc› olan biriyle evlendiklerinde, çocuklar›n› Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂl›¤›na kaydettiremiyor.
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T.C. ANAYASASI
MADDE 90: Milletleraras› Antlaﬂmalar› Uygun Bulma
Türkiye Cumhuriyeti ad›na yabanc› devletlerle ve milletleraras› kuruluﬂlarla yap›lacak antlaﬂmalar›n onaylanmas›, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
onaylamay› bir kanunla uygun bulmas›na ba¤l›d›r.
Ekonomik, ticarî veya teknik iliﬂkileri düzenleyen ve süresi bir y›l› aﬂmayan antlaﬂmalar, Devlet Maliyesi bak›m›ndan bir yüklenme getirmemek, kiﬂi hallerine ve Türklerin yabanc› memleketlerdeki mülkiyet haklar›na dokunmamak ﬂart›yla, yay›mlanma ile yürürlü¤e konabilir. Bu takdirde bu
antlaﬂmalar, yay›mlar›ndan baﬂlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin bilgisine sunulur.
Milletleraras› bir antlaﬂmaya dayanan uygulama antlaﬂmalar› ile kanunun verdi¤i yetkiye dayan›larak yap›lan ekonomik, ticarî, teknik veya
idarî antlaﬂmalar›n Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce uygun bulunmas› zorunlulu¤u yoktur; ancak, bu f›kraya göre yap›lan ekonomik, ticarî veya özel
kiﬂilerin haklar›n› ilgilendiren antlaﬂmalar, yay›mlanmadan yürürlü¤e konulamaz.
Türk kanunlar›na de¤iﬂiklik getiren her türlü antlaﬂmalar›n yap›lmas›nda birinci f›kra hükmü uygulan›r.
Usulüne göre yürürlü¤e konulmuﬂ milletleraras› antlaﬂmalar kanun
hükmündedir. Bunlar hakk›nda Anayasaya ayk›r›l›k iddias› ile Anayasa Mahkemesine baﬂvurulamaz. (Ek: 7.5.2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlü¤e
konulmuﬂ temel hak ve özgürlüklere iliﬂkin milletleraras› antlaﬂmalarla
kanunlar›n ayn› konuda farkl› hükümler içermesi nedeniyle ç›kabilecek
uyuﬂmazl›klarda milletleraras› antlaﬂma hükümleri esas al›n›r.

Erkekler için böyle bir problem yok, erkekler eﬂlerini birinci gün kaydettiriyorlar. Çocuklar› do¤du¤unda ise konsoloslu¤a ya da valilikteki nüfus ve
vatandaﬂl›k iﬂlerine hemen gidip kaydediyorlar. Kad›nlar›n, cinsiyetleri nede22

niyle önlerinde çok daha uzun bir yol bulunuyor. Kad›nlar, 90. Maddeye dayal› olarak, Vatandaﬂl›k Kanunu’nda de¤iﬂiklik yap›lmas›n› uzun y›llar talep
ettiler. Sonuç olarak bu farkl›l›k ortadan kald›r›ld›. 90. Madde o aç›dan çok
önemlidir, problem çözücü, geliﬂme sa¤lay›c›d›r. Sadece kad›n alan›nda de¤il, çeﬂitli insan haklar› alan›nda da kullan›labilecek bir maddedir.
‘CEDAW’›n iyi bir denetim mekanizmas› var’
Uluslararas› sözleﬂmeler, devletin yükümlülükleri konusunda önemli
ﬂeyler söylemektedir. Ayr›mc›l›k yapmayacak, yapt›rmayacak, yapanlar› da
cezaland›racakt›r. Do¤al sonuçlar› ortadan kald›racakt›r. Ayr›mc›l›¤a u¤ram›ﬂ insan›n u¤rad›¤› zarar› ortadan kald›racakt›r. Devlet bu sözleﬂmeyi
onaylamakla ciddi yükümlülüklerin alt›na girmiﬂtir. CEDAW’›n denetim organ›, devletin bu yükümlülüklerini yerine getirip getirmedi¤ini dört y›lda bir
denetler. Her sözleﬂmenin böyle denetim organ› yoktur, o nedenle insan
haklar› sözleﬂmelerinin denetiminde çok say›da problem mevcuttur. Ama
CEDAW’›n iyi bir denetim mekanizmas› vard›r. Yine CEDAW’da ve ek protokolünde bireysel baﬂvuru hakk› vard›r. Özel raportörün ya da komitenin özel,
durumlarda, kendili¤inden inceleme yapma yetkisi vard›r. CEDAW Uzmanlar
Komitesi, bu yetkiyi, d›ﬂ ülkeler için kullanm›ﬂt›r, ancak Türkiye için henüz
öyle bir ﬂey kullanmam›ﬂt›r.
CEDAW’a göre devletin sorumluluklar› nelerdir?
Kad›nlara karﬂ› her türlü ayr›mc›l›¤› k›namal›, kendi anayasas› ve kanunlar›nda kad›n – erkek eﬂitli¤i ilkesine aç›kça yer vermeli, kad›nlara karﬂ›
do¤rudan ya da dolayl› ayr›mc›l›¤› yasaklamal› ve cezaland›rmal›, ayr›mc›l›k
içeren yasal düzenlemeleri eﬂitlikçi hale getirmeli, kad›nlar› ayr›mc›l›ktan
koruyan yasal düzenlemeler yapmal›, yasalar›n kad›nlar› evli-bekâr olup olmad›¤›na bakmadan eﬂit ﬂekilde korumas›n› sa¤lamal›d›r.
Ceza Kanunu’nun meﬂhur 463. Maddesi’ne göre, evlilik d›ﬂ› çocuk do¤uran kad›n, çevrenin bask›s›yla çocu¤unu öldürürse daha az ceza al›yor. Düzgün hayat sürmedi¤i düﬂünülen kad›nlara tecavüz edildi¤inde - eskiden ya23
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saya göre tecavüz edenlere az ceza veriliyordu. Bakireye tecavüz edene 3 y›l,
evli kad›na tecavüz edene verilen ceza 7 y›l veriliyordu. Çünkü evli kad›na tecavüz etti¤i zaman erke¤in de incitildi¤i düﬂünülüyor, o nedenle ek bir ceza
veriliyordu. Bakire bir kad›na tecavüzde, bekâretin bozulmas›yla do¤an zarardan dolay› 3 y›l ceza, vesikal› bir kad›na tecavüz edilmesine ise bir y›l ceza veriliyordu. Onun isteyip istememesi önemli de¤ildi. “O zaten yol edinmiﬂ,
onun isteyip istememesi problem de¤il” bu böyle bir bak›ﬂ aç›s›d›r. O yüzden
evli, bekâr, dul, boﬂanm›ﬂ, ﬂu iﬂi yap›yor, bu meslekte gibi ayr›mlar olmadan
haklar›n uygulanmas›, insan haklar› aç›s›ndan çok önemli bir kurald›r. Devletin bunu sa¤lamas› önemlidir.
CEDAW Sözleﬂmesi: Devlet, kamu kurumlar›nda çal›ﬂanlar›n ayr›mc›l›k
yapmas›n› engellemeli ve cezaland›r›lmal›d›r.
Niye devlet, devlet kurumlar›nda çal›ﬂanlar›n ayr›mc›l›k yapmas›n› engellemeli? Mesela kad›nlar sosyal yard›mlaﬂma için gidiyor. Görevlinin, “kad›n
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sen git kocan gelsin” demesi ayr›mc›l›kt›r. ‹ﬂe al›mlarda, erkek olsun, askerli¤ini de yaps›n, diyemezsiniz, bu ayr›mc›l›kt›r. ‹ﬂ ilanlar›nda, sadece erkekleri
iﬂaret eden ifadeler kullan›lmas›, ayr›mc›l›kt›r ve kanunlara ayk›r›d›r. Hiçbir
kurumun bunu yapmaya yetkisi yoktur. Erkek tercihiniz çok özel ve aç›klanabilir durumlarla s›n›rl› olmak zorundad›r. Kad›n tercihi de ayn› ﬂekildedir.
CEDAW Sözleﬂmesi: Devlet d›ﬂ›ndakilerden (koca, akrabalar, özel sektör
kuruluﬂlar›n›n da) ayr›mc›l›k yap›lmas›n› engellenmeli, yapanlar cezaland›r›lmal›d›r.
Erkek eﬂ, kad›na ﬂiddet uyguluyorsa, devletin görevi bunu engellemektir.
Aile meclisi toplan›p, karar al›yorsa, devletin görevi bunu engellemektir. Sözleﬂmede böyle ifade edilmiyor, ama pratikteki anlam› böyle yorumlanabilir.
CEDAW Sözleﬂmesi: Kad›nlar›n geliﬂebilmesi, ilerleyebilmesi için her
alanda –geçici özel önlemler dâhil- tüm önlemler al›nmal›d›r.
Mesela; bir siyasi parti kad›nlara yüzde 40 kota veriyor, ancak kad›nlar›
listenin ikinci yar›s›na yaz›yor. Listenin birinci yar›s› seçiliyor, ikinci yar›s› sadece aday olmuﬂ oluyor. Seçilebilecek yerlerde kota sa¤lamak önemlidir.
Örne¤in; eﬂitlik komisyonlar› e¤itimi, eﬂitlik komisyonlar›n› güçlendirmek için yap›l›yor. Devletin bir çal›ﬂmas›n› güçlendiren bir çal›ﬂma olarak
yap›l›yor. Normal olarak, bu e¤itimi, bütün belediyelerin, meclis üyeleri için
yapmas› gerekir. Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü’nün bunlar›n yap›lmas›na kaynak ay›r›rken, organize ederken, önerirken, programlarken yapmas›
gerekir.
Devletler hayat›n bütün alan›n› kapsayan birçok kurum ve kuruluﬂa sahiptir. Bütün bu kuruluﬂlar›n insanlarla karﬂ› karﬂ›ya geldikleri her noktada,
sözleﬂmeye göre, ilerleten bir hak anlay›ﬂ›yla davranmak zorundad›rlar.
‘Kad›na yönelik ayr›mc›l›k her zaman hayati meseledir’
‹kinci önemli bir ﬂey; ayr›mc›l›¤› gecikmeden ortaya koymakt›r. Kad›n sorunlar› gündeme geldi¤inde s›k s›k “ﬂimdi en öndeki meselemiz baﬂka bir
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ﬂey, hayati meselelerimiz var” sözleri duyulur. Kad›na yönelik ayr›mc›l›k hayati bir mesele haline bir türlü gelemez. CEDAW böyle bir gerekçeyi kabul
etmiyor. Tavsiye kararlar›nda çok aç›kça, kad›na yönelik ﬂiddetin savunulamayaca¤› belirtiliyor.
Yaﬂama hakk› geleneklerden önce gelir. Ayr›mc› ve zarar veren gelenekler, de¤iﬂtirilmesi gereken geleneklerdir. Yani; gelenek, görenek, din, ideolojiler ve yerel kültür gibi ﬂeylerin arkas›na s›¤›n›lamaz. Ayr›mc› gelenekler,
kal›plaﬂm›ﬂ toplumsal cinsiyet rolleri gibi kültürel faktörler, kad›nlar›n insan
haklar›ndan yararlanmas›n› k›s›tlad›klar› için de¤iﬂtirilmelidirler.
‘‹stenen kad›nlar için imtiyaz de¤ildir’
Sözleﬂme geçici özel önlemler al›nmas›n› öngörüyor. Geçici olacak, özel
olacak, önlem niteli¤i taﬂ›yacak. Geçici önlemler, üçünün bir araya gelmesiyle oluﬂmuﬂ bir ifadedir. Geçicilik, eﬂitsizlik ortadan kalk›ncaya ya da o
eﬂitsizlikteki daha iyiye gidiﬂin önemli sonuçlar ortaya ç›karmas›na kadar
öngörülen bir ﬂeydir.
‹stenen, kad›nlar için imtiyaz de¤ildir. Kad›n egemenli¤inin oluﬂturulmas› de¤ildir. Eﬂitsizli¤in giderilmesi için yap›lmas› gerekenlerdir, o anlamda
geçicidir. Çok uzun y›llar sürebilir, ama dünyadaki toplumsal geliﬂmelerin
uzun y›llar ald›¤› düﬂünüldü¤ünde, bu yine de geçici bir durumdur.
‹kinci bir ﬂey, özel bir hedefi var. Özel hedef nedir? Kad›n›n ayr›mc›l›¤a
u¤ramamas›, kad›n – erkek eﬂitli¤inin gerçekleﬂmesidir. Temel bakt›¤› yer
buras› olacakt›r. Üçüncüsü de eﬂitli¤i sa¤layacak önlemlerin al›nmas› olacakt›r. Hakikaten önlem olacak. Bir ﬂeyi de¤iﬂtirecek, yenileyecek, fark yaratacak. Bu anlamda, gece parklar›n ayd›nlat›lmas›, kad›nlar›n park›n önünden (içinden de¤il) geçebilmesi için bir de¤iﬂiklik yaratabiliyor ise, Eylem
Plan›’na önlem olarak konulacakt›r.
Geçici özel önlem, yerel yönetimlerde de merkezi yönetimlerde de çok
önemlidir. Genellikle Türkiye’de sadece kota anlaﬂ›l›yor. Siyasette, karar
mekanizmalar›nda kad›nlar›n olmas› gerekti¤iymiﬂ gibi bir ﬂey anlaﬂ›l›yor.
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Kotadaki geçici özel önlem, meclis d›ﬂ›ndaki küçük partiler, solcu küçük
partiler taraf›ndan çok desteklenmekle birlikte, bu partilerin yüzde on baraj› yüzünden meclise girememesi nedeniyle kad›nlar›n yeterince yararlanamad›¤› bir ﬂeydir.
CEDAW Sözleﬂmesi - Ayr›mc›l›k: Medeni hallerine bakmadan (evli, bekar, dul, boﬂanm›ﬂ vb.) kad›nlar›n cinsiyetleri nedeniyle, politik, ekonomik,
sosyo–kültürel, bireysel-kiﬂisel ya da baﬂka alanlarda, insan hak ve özgürlüklerinin tan›nmas›, bu hak ve özgürlüklerinin kullan›lmalar›n›n ya da bunlardan yararlan›lmas›n›n engellenmesi, haklar›n kullan›m›n› ortadan kald›ran ya da bu amac› taﬂ›yan her türlü ayr›m, d›ﬂlama ve s›n›rlamad›r.
D›ﬂlama ve s›n›rlamalar da ayn› zamanda ayr›mc›l›kt›r. E¤er kad›nlar
mecliste kendilerini yaln›z ve güvensiz hissediyorlarsa, ‘kendimi nas›l dikkate ald›rabilirim’ diye düﬂünüyorlarsa, ‘ben var m›y›m yok muyum’ diye hissediyorlarsa bu durum kad›nlar için d›ﬂlaman›n ve s›n›rlaman›n bir parças›d›r.
“Siz bir kad›n kolu çal›ﬂmas› yapsan›z”. “Sizi ﬂöyle kad›n kollar›na do¤ru alsak, siz kad›nlarla çal›ﬂsan›z” gibi ifadeler, yaklaﬂ›mlar, kad›nlar›n partilerde karar verici olmalar›n› engellemektedir. Kültürel nedenlerle kad›nlar›n
kad›nlarla çal›ﬂmas›, kad›nlar›n evlerin kap›lar›n› çalabilmesi, açt›rabilmesi,
çok yayg›n bir gerçekliktir. Kad›nlardan sadece bunun yap›lmas›n›n istenmesi ise s›n›rlamad›r, d›ﬂlamad›r. Bu anlamda da ayr›mc›l›kt›r. Kad›n›n kiﬂisel
yeteneklerinden do¤an haklar›n› engelleyen, kad›n› d›ﬂar›da b›rakan bir yaklaﬂ›md›r.
Sözleﬂmenin 24 maddesinden 16’s› çok önemlidir. Birinci madde, kad›nlara karﬂ› ayr›m kavram›n› aç›kl›yor. ‹kinci madde, kanun önünde eﬂitlik
prensibiyle ilgili düzenlemeleri öngörüyor. Sözleﬂmeye göre, adet ve uygulamalara, gelenek ve göreneklere dayal› ayr›mc›l›k yap›lamaz. Ayr›mc›l›¤› sürdürmek için gelenek, adet ve görenekleri gerekçe göstermek savunulamaz.
Bunu öngören ikinci maddedir. Üçüncü madde ise, politik, sosyo-ekonomik,
kültürel alanlarda eﬂit insan hak ve özgürlüklerinden yararland›r›c› önlemlerin al›nmas›na yer verilmiﬂtir. Dördüncü madde, geçici özel önlemleri ön27
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gören, pozitif ayr›mc›l›k içeren bir maddedir. Beﬂinci maddeden itibaren, konulara, alanlara yer verilerek, bunlar›n nas›l yap›laca¤› düzenlenmektedir.
Mesela; beﬂinci maddede, geleneksel kad›n – erkek davran›ﬂ kal›plar›n›n de¤iﬂtirilmesi, aile hayat›yla ilgili bir madde bulunmaktad›r. Çocuk e¤itiminde
kar›-koca taraf›ndan ortak sorumluluk al›nmas› gerekti¤i belirtilmektedir.
‘Temsilde eﬂitlik yok’
Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu’nda eﬂitli¤i sa¤layacak düzenlemeler yap›lmal›d›r. 160 büyükelçiden sadece 17’si kad›nd›r. Temsilde eﬂitlik konusunu sürekli hat›rlatmak önemli bir faktördür. Bununla ilgili e¤itim
seminerinde bulunan bir kat›l›mc›n›n anlat›m› önemlidir.
“Biz Güney’deki Kürt Federe Devleti’ne gitmek için bir heyet oluﬂturmuﬂtuk. ﬁ›rnak meclis üyeleri ve belediye baﬂkan› yer ald›. Heyetin hepsi erkek
meclis üyesi, kad›n›n temsiliyeti gözümüzden kaçm›ﬂ. Yani önlem olmazsa,
bunu hat›rlatmazsan, hayatta kad›na yer verilmiyor. Irak’taki Kürt Federe
Devleti’nden de heyet buraya gelmiﬂti, 15 kiﬂiydiler, hepsi erkekti. Ailede, siyasette, ﬂurada burada önlemlerimiz var, ama biz atlad›¤›m›zda, erkek eﬂitli¤i hiç gözetmiyor.”
Türkiye’nin birçok yerindeki askeri ataﬂeliklere, ticaret ataﬂeliklere, müﬂavirliklere, e¤itim müﬂavirliklerine, iﬂveren örgütlerinin temsilciliklerine,
partilerin temsilciliklerine ve sivil toplum kuruluﬂlar› taraf›ndan gönderilen
heyetlere göz att›¤›m›zda, kad›nlar›n hiç yer almad›¤›n› görebiliyoruz.
Vatandaﬂl›¤› kazanma, çocu¤una vatandaﬂl›¤a geçirme meselesi, mesle¤i kazanmakta ya da mesle¤i ifa etmekte, k›rsal ve kentsel alanda kal›plaﬂm›ﬂ rollerin de¤iﬂtirilmesi için özel bir madde bulunuyor.
Sa¤l›kla, refahla, çal›ﬂma hayat›yla, aile planlamas›yla, üreme sa¤l›¤›yla
ilgili konularda eﬂitli¤i gerçekleﬂtirmeyi amaçlayan maddeler yer almaktad›r. Do¤urmaya ya da do¤urmamaya zorlanmak kad›na yönelik ﬂiddettir. Ayr›mc›l›kt›r. Lafla zorlanmayabilir, fiziken zorlanmayabilir, bu birçok insan
için baﬂl› baﬂ›na bir tehdittir.
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‘Toplumsal cinsiyet rolleri zorla yapt›r›yor’
“Örne¤in; ben polislerle e¤itim yap›yordum. ‹stemedi¤in yerde ve zamanda yap›lan her türlü cinsel iliﬂki kocandan da olsa ﬂiddettir, dedim. Kad›n polislerden biri, “ben yapmayay›m da gitsin baﬂka yerde mi yaps›n” dedi.
Bunu söyleyen kad›n baﬂkomiserdi. Tabii bu hayat›n gerçe¤idir, görmezden
gelmemek laz›m. Toplum bu zorlamay› kad›na zaten yap›yor. Toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde ö¤retiyor. Kad›n bunu yapmak zorunda hissediyor.” (10)
Örne¤in; Medeni Kanun’da 2003’e kadar kar›l›k rolünü yerine getirmemek boﬂanma gerekçesiydi. Bu durum 2003’te de¤iﬂmiﬂtir. Kar›l›k görevini
yerine getirmemek demek, cinsel iliﬂkide bulunmay› kabul etmemek ya da
erke¤in her istedi¤ini yapmamak demektir. Bunlar›n hepsi eﬂlerin anlaﬂarak, cinsiyet rolleri çerçevesinde, birlikte yapt›klar› ﬂey olmaktan ç›km›ﬂ oluyor. Bunlar›n de¤iﬂmesi için önlem almak, kad›nlar›n da hayat›n›n kalitesini
art›rmak, ayn› zamanda herkesin hayat kalitesini de¤iﬂtirmek anlam›na gelmektedir.
‘Kredilere eriﬂimde ciddi s›k›nt›lar var’
Ekonomik hayat, sosyal hayat çok önemlidir. Kredilere eriﬂim, kad›nlar
için s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Medeni Kanun’daki yeni düzenlemelerle, kad›nlar kocalar›n›n izni olmadan ﬂirket kurabilir hale gelmiﬂlerdir.
Bu haklar, sadece kentte yaﬂayan bir grup kad›n için de¤il, gerçek anlamda herkes içindir. Kanun önünde eﬂitlikle ilgili yasal düzenlemeleri öngörmüﬂtür. Evlilik ve aile iliﬂkileriyle ilgili eﬂitli¤i öngörmüﬂtür.
‘Avrupa Konseyi kad›n hukuku aç›s›ndan önemli bir yerdedir’
Avrupa Birli¤i ve Avrupa Konseyi ayn› ﬂey de¤ildir. Avrupa Konseyi
1946’da 2. Dünya Savaﬂ›’ndan sonra kurulmuﬂtur. Avrupa ‹nsan Haklar› Söz-

(10) Dr. Nazik IﬁIK’›n sunumundan. “Yerel Yönetimlerde Eﬂitlik Komisyonlar› E¤itici E¤itimi semineri”
11 – 12 Temmuz 2010 Van
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leﬂmesi’ne dayanan Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (A‹HM) vard›r.
A‹HM’nin kararlar› kesindir ve cezaidir. A¤›rl›kl› olarak, para cezas›d›r.

A‹HM’in Nahide Opus karar›
“Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi, geçti¤imiz günlerde verdi¤i Nahide
Opus karar›yla, Türkiye’yi üç madde ihlal etmekten sorumlu buldu. Bu üç
madde ﬂunlard›r: 1. Yaﬂam hakk›n› ihlal 2. ‹nsanl›k d›ﬂ› muamele 3. Ayr›mc›l›¤›n önlenememesi. Böylece Türkiye aile içi ﬂiddet konusunda Avrupa’da
mahkûmiyet alan ilk ülke olma durumuna düﬂtü.
Diyarbak›r’da eﬂinden gördü¤ü ﬂiddet üzerine Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’ne baﬂvuran Nahide Opus ismindeki bir bayan, kendisini döven, b›çakla yaralayan, ölümle tehdit eden ve ‹zmir’e kaçarken annesini tabancayla vurarak öldüren eski kocas›na karﬂ› devletin kendisini “etkili bir
ﬂekilde koruyamad›¤›” için ﬂikâyette bulunmuﬂ, AIHM de Türkiye’yi suçlu
bularak 36 bin 500 Avro tazminata mahkûm ettirmiﬂti.
Opus'un avukatlar›ndan Mesut Beﬂtaﬂ, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n müvekkiline yak›n koruma tahsis etti¤ine dikkat çekerek, ﬂunlar› söyledi: "Ancak
hala kendisini risk alt›nda hissediyor, öldürülme korkusu yaﬂ›yor. Yak›n
koruma 2002 y›l›nda sa¤lanm›ﬂ olsayd›, bu trajedi belki yaﬂanmayacakt›.
Yak›n koruma karar›, geç olmas›na ra¤men olumlu bir geliﬂmedir."
Özellikle Nahide Opus karar› çok önemlidir. Devletin sorumlulu¤unu
yerine getirmemesi nedeniyle cezaland›r›lmas› gerekti¤ini, bütün o alanda
çal›ﬂanlar›n da rücu ettirilerek, bu sorumlulu¤a dâhil ettirilmesi gerekti¤ini söylüyor.

‘Ma¤dur ﬂikâyetini çekse bile savc›n›n o davay› sürdürmesi laz›m’
Savc›, baﬂka suçlar iﬂlenebilece¤i riskiyle, ma¤dur ﬂikâyetini geri çekse
bile kamu yarar›na kovuﬂturmaya devam etmelidir. Ma¤durun ﬂikayetini geri çekme nedenleri düﬂünülmelidir. Kad›nlar aç›s›ndan bu çok önemli bir
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ﬂeydir. Nahide Opus’un kendi iradesinden ba¤›ms›z, annesi gidip mahkemeden dosyas›n› istese ve “ben art›k davadan vazgeçtim” diye konuﬂsa bile, bunun arka plan›nda korkutma oldu¤u ve tehdit nedeniyle yap›ld›¤›n› savc›l›¤›n
dikkate almas› laz›m. O davay› sürdürmesi laz›m. Bunu yapmad›¤› için savc›l›k ve devlet sorumludur.
Avrupa Birli¤i’nde ülkeler aras›nda ekonomik rekabeti azaltmak ve böylece ekonomik refah› yukar›ya çekmek temel amaçt›r. Birbirleriyle iliﬂkilerinde haks›z rekabeti önleyecek ve bölgesel eﬂitsizlikleri giderecek politikalar yürütülür. Avrupa’n›n içinde de bölgesel eﬂitsizlikler var. Ancak eﬂitlik ilkesi mevzuat›na hâkim olan ülkeler var, bunlar›n direktifleri var, bizim yasalar›m›za benzeyen taraflar› var. Türkiye’yi de içeren programlar var. Türkiye,
toplumsal cinsiyet programlar›na 2003’ten beri dâhildir ve eﬂitlik politikalar› aç›s›ndan uyum süreci takip edilmektedir. Bunun iki büyük arac› vard›r. Biri “Ulusal Program”, di¤eri “Kat›l›m Ortakl›¤› Belgeleri”dir.
Birli¤in önemli direktifinden 8 tanesini görece¤iz. Eﬂit iﬂe eﬂit ücret, istihdamda eﬂitlik, ayr›mc›l›k, cinsel taciz, cinsiyete dayal› ispat davalar›n›n ispat yükü çok önemli direktiflerdir.
‹spat yükünden anlaﬂ›lan ﬂey ﬂudur: ‹spat yükünün karﬂ› tarafa kalmas›n› öngören ﬂu düzenleme; mesela ‘o bana iﬂyerinde cinsel tacizde bulundu.’
Bir baﬂka örnek; kad›n oldu¤um için erke¤e 5 lira veriyor, bana 3,5 lira veriyor, bu ayr›mc›l›kt›r. Bunun ispat›n› ben yapm›yorum.” (11)
‘Kad›na yönelik ﬂiddete iliﬂkin yeni sözleﬂme haz›rlan›yor’
Sa¤l›k politikalar›nda cinsiyet ve ayr›mc›l›¤›n›n engellenmesine yönelik
kararlar var. Bu kararlar, 2008 y›l›nda Bakanlar Konseyi taraf›ndan al›nm›ﬂt›r. Toplumsal Cinsiyete Dayal› Bütçe konusunda raporlar var. Bu konuda
özel komiteler oluﬂturulmuﬂ, çal›ﬂmalar yürütülmüﬂtür. Mesela; demokratik polislik konusunda çok geniﬂ çal›ﬂmalar› var. Kad›na yönelik ﬂiddetin çe(11) Dr. Nazik IﬁIK’›n sunumundan. “Yerel Yönetimlerde Eﬂitlik Komisyonlar› E¤itici E¤itimi semineri”
11 – 12 Temmuz 2010 Van
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ﬂitli taraflar›nda demokratik polislik nas›l gerçekleﬂtirilir? Yarg›lay›c› olmadan tecavüze u¤ram›ﬂ kad›nlarla nas›l iliﬂki kurulur? Polis bu iliﬂkiyi nas›l
kuracak? Nas›l ifade alacak? Nas›l haklar›n› kaybetmemelerini sa¤layacak?
Bunun gibi birçok raporlanm›ﬂ çal›ﬂmas› var.
Avrupa Konseyi, kad›nlara yönelik ﬂiddet ve ev içi ﬂiddetle mücadeleye
iliﬂkin sözleﬂme çal›ﬂmas› da yürütmektedir.
Ebeveyn izinleri
Annelere verilen do¤um izninin, babalara da verilmesini içermektedir.
Ücretsiz izin anneye veriliyor, ama ebeveyn izni öyle uygulanmamaktad›r.
Anne ya da baba kullanabilir, demektir. Onu kendileri kararlaﬂt›racaklar.
Bütün dünyada kad›nlar kullan›yorlar, ebeveyn izni oldu¤u zaman da kad›nlar kullan›yorlar.
‘Gölge rapor haz›rl›yoruz’
Avrupa Kad›n Lobisi, 4 binin üstünde kad›n örgütünün üye oldu¤u bir lobidir. Türkiye koordinasyonu da var. Bu koordinasyona, Türkiye’den 100’ün üstünde kad›n örgütü üyedir. Türkiye’de bu lobinin çal›ﬂmalar›n› ve sekretaryas›n› KADER yapmaktad›r. Orada ‹lerleme Raporu için gölge raporu haz›rlan›yor.
’10, 17 ve 90. Maddeler ve 4721 Say›l› Medeni Kanun çok önemli’
Anayasan›n 10. Maddesi, kanun önünde eﬂitlik prensibini içerir. 2004 y›l›nda Anayasa’ya, ‘kad›nlar ve erkekler eﬂit haklara sahiptir, devlet bu eﬂitli¤in yaﬂama geçirilmesini sa¤lamakla yükümlüdür’ diye bir hüküm eklenmiﬂtir. CEDAW çerçevesinde yap›lan bu de¤iﬂiklik önemlidir. Anayasa; aile
toplumun temelidir, eﬂler aras› eﬂitli¤e dayan›r, ana ve çocuklar devlet taraf›ndan korunur, diyor. Eﬂitlik konusunda çok aç›k bir hükümdür.
“Medeni Kanun çok önemli, do¤umumuzdan önce, anne karn›ndaki varl›¤›m›zdan baﬂlayarak ölümümüzden sonra mal›m›z mülkümüz ne olacak, kime
kalacak, ard›m›zdan kim bizi hay›rla anacak, k›zlar›m›z da hay›rla anacak m›,
bütün bunlar› düzenleyen bir kanundur. Miras haklar› da buna dâhildir.” (12)
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‘Uygulamada büyük problemler var’
Yaﬂam›m›zda hala var, ama art›k kanunda aile reisi yok. Bu medeni kanunun çok temel bir noktas›d›r. Çocuklarla ilgili kararlar, konutlarla ilgili kararlar, ailenin paras›n› nas›l harcanaca¤›yla ilgili kararlar, mali sorumlulu¤un kimde oldu¤uyla ilgili tüm ayr›nt›lar, medeni kanundad›r.
Kad›n›n aile birli¤ini temsil yetkisi bile yoktu. K›z ve erkek çocuklar›n›n
eﬂit hakta mirasç› olmalar›, 1926 da kabul edilen Medeni Kanun’da da vard›.
Bu kanunda da vard›r, ancak hala uygulanmamaktad›r, birçok yerde muvazaa yap›lmaktad›r.
Yerel yönetimlerin kad›nlara bu tür bilgileri aktarmakta çok önemli bir
yeri bulunmaktad›r.
4320 Say›l› Ailenin Korunmas›na Dair Kanun
Çeﬂitli tedbir kararlar› var, bunlardan en önemlisi, evden uzaklaﬂt›rmad›r. Türkiye’de s›¤›nma evi say›s› yeterli olmad›¤› için en önemlisi evden
uzaklaﬂt›rmad›r. Hayati riskler ve tehlikeler yoksa kad›n›n evden gitmesi gerekmez. Ama baﬂka tedbir kararlar› var.

‘4320 Say›l› Yasa ve Aile Mahkemeleri çok önemlidir’
Madde 1 - Türk Medenî Kanunu’nda öngörülen tedbirlerden ayr› olarak, eﬂlerden birinin veya çocuklar›n veya ayn› çat› alt›nda yaﬂayan di¤er aile bireylerinden birinin veya mahkemece ayr›l›k karar› verilen veya yasal
olarak ayr› yaﬂama hakk› olan veya evli olmalar›na ra¤men fiilen ayr› yaﬂayan aile bireylerinden birinin aile içi ﬂiddete maruz kald›¤›n› kendilerinin
veya Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›n›n bildirmesi üzerine, Aile Mahkemesi Hâki-

(12) Dr. Nazik IﬁIK’›n sunumundan. “Yerel Yönetimlerde Eﬂitlik Komisyonlar› E¤itici E¤itimi semineri”
11 – 12 Temmuz 2010 Van
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mi, meselenin mahiyetini göz önünde bulundurarak re'sen aﬂa¤›da say›lan
tedbirlerden bir ya da birkaç›na birlikte veya uygun görece¤i benzeri baﬂka
tedbirlere de hükmedebilir:
Kusurlu eﬂin veya di¤er aile bireyinin;
a) Aile bireylerine karﬂ› ﬂiddete veya korkuya yönelik söz ve
davran›ﬂlarda bulunmamas›,
b) Müﬂterek evden uzaklaﬂt›r›larak bu evin di¤er aile bireylerine tahsisi
ile bu bireylerin birlikte ya da ayr› oturmakta oldu¤u eve veya
iﬂyerlerine yaklaﬂmamas›,
c) Aile bireylerinin eﬂyalar›na zarar vermemesi,
ç) Aile bireylerini iletiﬂim araçlar› ile rahats›z etmemesi,
d) Varsa silah veya benzeri araçlar›n› genel kolluk kuvvetlerine teslim
etmesi,
e) Alkollü veya uyuﬂturucu herhangi bir madde kullan›lm›ﬂ olarak ﬂiddet
ma¤durunun yaﬂamakta oldu¤u konuta veya iﬂyerine gelmemesi veya
bu yerlerde bu maddeleri kullanmamas›,
f) Bir sa¤l›k kuruluﬂuna muayene veya tedavi için baﬂvurmas›.
Yukar›daki hükümlerin uygulanmas› amac›yla öngörülen süre alt› ay›
geçemez ve kararda hükmolunan tedbirlere ayk›r› davran›lmas› halinde tutuklanaca¤› ve hakk›nda hapis cezas›na hükmedilece¤i hususu ﬂiddet uygulayan eﬂ veya di¤er aile bireyine ihtar olunur.
E¤er ﬂiddeti uygulayan eﬂ veya di¤er aile bireyi ayn› zamanda ailenin geçimini sa¤layan yahut katk›da bulunan kiﬂi ise hâkim bu konuda ma¤durlar›n yaﬂam düzeylerini göz önünde bulundurarak daha önce Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiﬂ olmas› kayd›yla talep
edilmese dahi tedbir nafakas›na hükmedebilir.
Bu Kanun kapsam›ndaki baﬂvurular ve verilen karar›n infaz› için yap›lan
icraî iﬂlemler harca tâbi de¤ildir.
Madde 2 - Koruma karar›n›n bir örne¤i mahkemece Cumhuriyet Baﬂ34

savc›l›¤›na tevdi olunur. Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› karar›n uygulanmas›n› genel kolluk kuvvetleri marifeti ile izler.
Koruma karar›na uyulmamas› halinde genel kolluk kuvvetleri, ma¤durlar›n ﬂikâyet dilekçesi vermesine gerek kalmadan re'sen soruﬂturma yaparak evrak› en k›sa zamanda Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na intikal ettirir.
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› koruma karar›na uymayan eﬂ veya di¤er aile bireyleri hakk›nda Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davas› açar.
Fiili baﬂka bir suç oluﬂtursa bile, koruma karar›na ayk›r› davranan eﬂ veya di¤er aile bireyleri hakk›nda ayr›ca üç aydan alt› aya kadar hapis cezas›na hükmolunur.
Bu Kanunun uygulanmas›na iliﬂkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Madde 3 - Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TBMM Ocak 1998’de aile içi ﬂiddete karﬂ› yeni bir kanun ç›kard›. 4320 Say›l› Ailenin Korunmas›na Dair Kanun, ﬂiddete u¤rayan kad›nlar›, hiç zaman
kaybetmeden ﬂiddet ortam›ndan uzaklaﬂt›rmak ve güvenceye almak için haz›rlanm›ﬂ bir yasal düzenlemedir. Bu düzenlemeye göre:
> Aile içinde ﬂiddet yaﬂanmas› halinde, sald›rgana karﬂ› "koruma emri"
istemi ile do¤rudan savc›l›¤a baﬂvurulabiliyor.
> Bu baﬂvuruyu ﬂiddet gören kiﬂinin kendisinin yapmas› ﬂart de¤il, ailenin bir baﬂka üyesi, bir arkadaﬂ› ya da komﬂusu da bu baﬂvuruyu yapabiliyor.
> Baﬂvuru için polise, karakola gitmek gerekli de¤il, baﬂvuru do¤rudan
savc›l›¤a yap›l›yor. Bu baﬂvuruda sald›rgan›n cezaland›r›lmas›n› talep etmek
söz konusu de¤il, sadece ﬂikâyette bulunup korunma talep ediliyor.
> Yarg›ç, baﬂvuru üzerine hemen “koruma emri” ç›kartarak, sald›rgan›
kad›n›n civar›ndan (evden, iﬂyerinden vb.) 6 ay süreyle uzaklaﬂt›r›yor. Yani kad›n›n civar›na yaklaﬂmas›n› yasakl›yor. (13)

(13) http://www.kadinininsanhaklari.org/4320_sayili_kanun.php
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2006/10 Say›l› Genelge, Kad›n ve Çocuklara Yönelik ﬁiddetlere, Töre ve
Namus Cinayetlerine Karﬂ› Baﬂbakanl›k Genelgesi, çok önemlidir. ‹l ve ilçelerde koordinasyon kurullar›n›n kurulmas› hükmü yer almaktad›r. Yerel
planlarda, yerel bütçelerde pay ayr›lmas›n› öngörüyor. Belediye meclis üyelerinin, bu konuda bir yapt›r›m gücü olabilir. Koordinasyon kurullar›, 81 ilden
sadece 21’inde kuruludur.
5393 SAYILI YASA KAPSAMINDA KADIN – ERKEK Eﬁ‹TL‹⁄‹

(14)

Yönetime kat›l›m ve hizmetlerden yararlanmayla ilgili olarak “hemﬂehrilik” (kenttaﬂl›k) hukuku çerçevesinde getirilen “hak” tan›m›, o yerleﬂimde yaﬂayan herkesi içerir. Ancak kad›nlar› gerçek anlamda içerebilmesi, kad›nlar›n yaﬂam koﬂullar›na uygun kat›l›m ve hizmet düzenlemelerinin düﬂünülmesine ba¤l›d›r.
O yerleﬂimde yaﬂayan kad›nlar›n, bir baﬂka deyiﬂle “kad›n hemﬂehriler”in, di¤er hemﬂehriler gibi yerel hizmetlerden yararlanma, yerel yönetimlerin karar ve hizmetlerine kat›lma, yerel etkinlikler hakk›nda bilgilenme
hakk› vard›r.
‹lgili madde: 5393/Md 13 (Hemﬂehri hukuku)
“Herkes ikamet etti¤i beldenin hemﬂehrisidir. Hemﬂehrilerin, belediye
karar ve hizmetlerine kat›lma, belediye faaliyetleri hakk›nda bilgilenme ve
belediye idaresinin yard›mlar›ndan yararlanma haklar› vard›r. Yard›mlar›n
insan onurunu zedelemeyecek koﬂullarda sunulmas› zorunludur.”
“Belediye, hemﬂehriler aras›nda sosyal ve kültürel iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi ve kültürel de¤erlerin korunmas› konusunda gerekli çal›ﬂmalar› yapar. Bu çal›ﬂmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteli¤indeki meslek
kuruluﬂlar›n›n, sendikalar›n, sivil toplum kuruluﬂlar› ve uzman kiﬂilerin kat›l›m›n› sa¤layacak önlemler al›n›r.”

(14) “Yerel Yönetimlere ‹liﬂkin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Kad›nlara Yer Açmak” Tokman, L.Y;
Kendirci, S. KADER YAYINLARI
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Yerel hizmetlerin her iki cinse eﬂit sunumunun sa¤lanabilmesi ise her
cinsin isteklerini do¤rudan dillendirebilmesine ba¤l›d›r. Bunun için; genellikle yap›lan kamuoyu yoklamas› ve araﬂt›rmalar, geleneksel “hane reisi” ile
görüﬂme yöntemiyle de¤il, kad›nlarla da yüz yüze görüﬂülerek yap›lmal›d›r.
Bunun yan›nda, yerel yönetimlerin kad›nlar›n yerel gereksinmelerine yönelik s›n›rl› say›daki mevcut araﬂt›rmalardan yararlanmas› gerekir. Üniversitelerle ve kad›n kuruluﬂlar›yla iﬂbirli¤i içinde, özellikle toplum merkezleri-kad›n dayan›ﬂma merkezleri gibi kad›n mekanlar›nda eylem-yönelimli araﬂt›rmalar yürütülmesi ya da söz konusu merkezlerde aç›¤a ç›kan gereksinimlerin buralar›n yöneticilerinden ö¤renilip, dikkate al›nmas› gerekir.

‹lgili maddeler:
5393/Md. 15: “Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüﬂ ve düﬂüncelerini tespit etmek amac›yla kamuoyu yoklamas›
ve araﬂt›rmas› yapabilir.”
5302/Md. 7: “‹l özel idaresi, hizmetler ile ilgili olarak, halk›n görüﬂ
ve düﬂüncelerini belirlemek amac›yla kamuoyu yoklamas› ve araﬂt›rmas› yapabilir.”

Mahalle muhtarl›klar›, kad›nlar için yerel yönetimler içerisinde, yasal
olarak birer yerel yönetim örgütü olmamakla birlikte, en kolay ulaﬂ›labilir birimlerdir. Bu nedenle, mahalle muhtarl›¤›n›n gerçek anlamda bir yerel yönetim birimine dönüﬂtürülmesi, yerel yönetimlerde hem kad›n kat›l›m›n›
hem de kad›n temsilini güçlendirecek olmas› nedeniyle çok önemlidir.
Yasal düzenlemenin etkinlik kazanabilmesi için; muhtarlar›n “mahalle
sakinlerinin gönüllü kat›l›m›yla ortak ihtiyaçlar›” nas›l belirleyeceklerinin iyi
tan›mlanmas› gerekir. Yine belediyelerin, “kararlar›nda mahallelinin ortak
isteklerini göz önünde bulundurma ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlar›na
38

uygun biçimde yürütülmesini sa¤lamaya çal›ﬂma”n›n yöntem ve araçlar›n›
yerel sivil toplum örgütleriyle iﬂbirli¤i içinde belirlemelidir.
Kad›nlar›n, yerel hizmet ve olanaklar›n mahallelere yay›lm›ﬂ oldu¤u bir
yap›ya gereksinmeleri vard›r. Bu gereksinme, yoksul ve kent merkezinden
uzak yerleﬂim alanlar›n›n, temel hizmet ve altyap› olanaklar›ndan yoksun
kald›¤› durumlarda özellikle artar. Ayn› ﬂekilde yönetime kat›l›m olanaklar›n›n da t›pk› yerel hizmetler gibi mahalle ölçe¤ine de¤in yayg›nlaﬂt›r›lmas›
gerekir.
‹lgili madde çerçevesinde yap›lacak iﬂler; mahallelerde “kad›n komiteleri”nin oluﬂumunun desteklenmesi, bir araya gelebilecekleri ve olanaklar elverdi¤inde “kad›n dayan›ﬂma merkezleri” durumuna getirilebilecek mekânlar›n oluﬂturulmas›, bu tür mekanlar›n oluﬂumunda gönüllü örgütlerle ortakl›¤a dayanan yöntemlere öncelik verilmesi ve mahalle örgütlenmelerinde kad›nlar›n etkinli¤inin özendirilmesi için yerel yönetimlerin sorumluluk üstlenmesidir. Yerel yönetimlerin “semt birimleri” oluﬂturmas›, hem hizmetin mahalleye götürülmesi, hem de bu birimlerde etkin rol alan kad›n ve kad›n örgütlerinin mahallelerini ilgilendiren kararlara kat›l›m›n› kolaylaﬂt›r›c› bir düzenlemedir. Bu uygulamay› baﬂar›yla sürdüren belediye say›s› giderek artmaktad›r.
‹lgili madde: 5393/Md. 9 (Mahalle ve yönetimi), 3 ve 4’üncü paragraflar;
“Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü kat›l›m›yla ortak ihtiyaçlar› belirlemek, mahallenin yaﬂam kalitesini geliﬂtirmek, belediye ve di¤er kamu
kurum ve kuruluﬂlar›yla iliﬂkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda
görüﬂ bildirmek, di¤er kurumlarla iﬂbirli¤i yapmak ve kanunlarla verilen
di¤er görevleri yapmakla yükümlüdür.
Belediye, mahallenin ve muhtarl›¤›n ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› ve sorunlar›n›n çözümü için bütçe imkanlar› ölçüsünde gerekli ayni yard›m ve
deste¤i sa¤lar, kararlar›nda mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlar›na uygun biçimde yürütülmesini sa¤lamaya çal›ﬂ›r.”
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Kad›nlar›n ekonomik hayata kat›l›m›n› engelleyen en önemli unsurlardan
birinin onlar›n ailede çocuk, hasta ve yaﬂl› bak›m›ndan sorumlu tutulmalar›d›r. Bu sorumluluk nedeniyle ev d›ﬂ›nda çal›ﬂmak isteyen ya da çal›ﬂmak zorunda olan pek çok kad›n, çocuk, hasta ve yaﬂl›lara yönelik kamusal hizmetin yetersizli¤inden, çal›ﬂmaktan vazgeçmek zorunda kalmaktad›r. Gerçekte
bu kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi yerel yönetimlerin sorumlulu¤unda bulunmaktad›r. Ancak yerel yönetimlerin yasal düzenlemelere göre sunmak zorunda oldu¤u bu hizmetler, ulaﬂ›labilirlik ve etkinlik aç›s›ndan yeterli olmaktan uzakt›r. Belediyeler genellikle bu hizmetleri “yerel bir kamusal
hizmet” olarak de¤il, “personel destek hizmeti” olarak sunmaktad›r.
Çocuk, hasta, yaﬂl› bak›mlar›na yönelik ücretsiz aﬂ›lar ve ücretsiz muayeneler gibi kamusal sa¤l›k hizmetleri ile ücretsiz ya da düﬂük ücretli okul öncesi e¤itim hizmetleri özellikle mahallelerde görülmesi gereken hizmetlerdir. Bu tür hizmet a¤lar›n›n oluﬂturularak belediyelerin bu konuda etkin rol
üstlenmesi, kad›nlar›n istihdama kat›lmas›n› sa¤lay›c› olacakt›r. Ayn› zamanda, onlarla birlikte bak›m›ndan sorumlu tutuldu¤u kiﬂilerin de yaﬂam
kalitesini yükseltici unsurlardan biri olacakt›r.
Yeni yasal düzenlemelerde; yerel yönetimlerin görevleri olarak belirlenen bu hizmetlerin yap›lmas› için zorunluluk getirilmemiﬂtir, ancak imkân
tan›nmas›, bu konuda al›nacak kararlarda, kad›n örgütlerinin yerel yönetimlerden istekte bulunmas› ve iﬂbirli¤i önermesini gerekli k›lacakt›r. Di¤er taraftan kad›nlar›n yaﬂamlar›n› kolaylaﬂt›racak bu tür hizmetlerin verilece¤i
yerler, ayn› zamanda bina ve arsa gereksinmesi anlam›na gelmektedir. Yasal düzenlemeler, sivil toplum örgütleri eliyle ya da iﬂbirli¤i içinde yap›lacak
hizmetler için gerekli olabilecek bina ve arsa gereksinmesini de yerel yönetimlerin karﬂ›lamas›na imkân vermektedir.
‹lgili maddeler: 5393/Md.14.(b) bendi
“Okul öncesi e¤itim kurumlar› açabilir;... sa¤l›kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iﬂletebilir.
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5216/Md. 7(Büyükﬂehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve
sorumluluklar›)
“[Büyükﬂehir Belediyeleri]
(v) bendi - Sa¤l›k merkezleri, hastaneler, gezici sa¤l›k üniteleri ile
yetiﬂkinler, yaﬂl›lar, engelliler, kad›nlar, gençler ve çocuklara yönelik
her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliﬂtirmek ve bu
amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazand›rma kurslar›
açmak, iﬂletmek veya iﬂlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluﬂlar› ve sivil toplum örgütleri ile iﬂbirli¤i yapmak.
[‹lçe ve ilk kademe belediyeleri]
(d) bendi – (...) yaﬂl›lar, özürlüler, kad›nlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki e¤itim ve beceri
kurslar› açmak; sa¤l›k, e¤itim, kültür tesis ve binalar›n›n yap›m, bak›m
ve onar›m›[na] iliﬂkin hizmetler yapmak.”
5302/Md. 6 (‹l özel idaresinin görev ve sorumluluklar›) (a) bendi,
“Sa¤l›k, ... sosyal hizmet ve yard›mlar, ... çocuk yuvalar› ve yetiﬂtirme
yurtlar›; ilk ve orta ö¤retim kurumlar›n›n arsa temini, binalar›n›n yap›m,
bak›m ve onar›m› ile di¤er ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›na iliﬂkin hizmetleri il s›n›rlar› içinde, (...) yapmakla görevli ve yetkilidir.”
5393/Md. 15 (Belediyenin yetkileri ve imtiyazlar›) (h) bendi;
“Mahalli müﬂterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac›yla, belediye s›n›rlar› ve mücavir alanlar içerisinde taﬂ›nmaz mallar› almak, kamulaﬂt›rmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa
etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde s›n›rl› ayni hak tesis etmek.”
Ayn› madde, sondan 4’üncü paragraf;
“‹l s›n›rlar› içinde büyükﬂehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan
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s›n›rlar› içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis karar›yla; turizm, sa¤l›k, sanayi ve ticaret yat›r›mlar›n›n ve e¤itim kurumlar›n›n su, termal su, kanalizasyon, do¤algaz, yol ve ayd›nlatma gibi
altyap› çal›ﬂmalar›n› faiz almaks›z›n on y›la kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yapt›rabilir, bunun karﬂ›l›¤›nda yap›lan tesislere ortak olabilir; sa¤l›k, e¤itim, sosyal hizmet ve turizmi geliﬂtirecek
projelere ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n onay› ile ücretsiz veya düﬂük bir bedelle
amac› d›ﬂ›nda kullan›lmamak kayd›yla arsa tahsis edebilir.”
5393/Md. 18 (Meclisin görev ve yetkileri) (e) bendi;
“Taﬂ›nmaz mal al›m›na, sat›m›na, takas›na, tahsisine, tahsis ﬂeklinin
de¤iﬂtirilmesine veya tahsisli bir taﬂ›nmaz›n kamu hizmetinde ihtiyaç
duyulmamas› halinde tahsisinin kald›r›lmas›na; üç y›ldan fazla kiralanmas›na ve süresi otuz y›l› geçmemek kayd›yla bunlar üzerinde s›n›rl› ayni hak tesisine karar vermek.”
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1580 Say›l› eski Belediye Kanunu’nun 15/48. Maddesi, belediyelerin görevleri aras›nda, “kimsesiz kad›n ve çocuklar› koruma” da say›lm›ﬂt›. Dan›ﬂtay 6. Dairesi’nin bir karar›yla (1998/2219) “kad›n sosyal dayan›ﬂma merkezi
kurmak Belediye Yasas›’nda belediyelerin görevleri aras›nda say›lmam›ﬂsa
da de¤iﬂen ve geliﬂen koﬂullar do¤rultusunda, kentin gereksinimleri göz
önünde bulunduruldu¤unda, belediyelerce de kad›n sosyal dayan›ﬂma merkezi kurulabilece¤i ve bu amaçla kamulaﬂt›rma yap›labilece¤i” hükme ba¤lanm›ﬂt›.
Yeni belediye yasas›yla getirilen hükmün, büyükﬂehir belediyeleri ve nüfusu 50.000’den fazla olan belediyeler için aç›k bir yasal sorumluluk tan›m›
yapm›ﬂ olmas› önemlidir. Söz konusu madde hükmüne dayan›larak, SHÇEK
ve konuda uzmanlaﬂm›ﬂ kad›n örgütlerinin kat›l›m›yla tüzük ve yönetmelik
düzenlenmesi yap›lmas› gerekmektedir.
Ayr›ca yeni düzenlemedeki “sosyal hizmet ve yard›m” ifadelerinin, aile içi
ﬂiddete karﬂ› koruma önlemleri olarak yorumlanmas› olanakl›d›r. Bu çerçevede toplum merkezi, kad›n dan›ﬂma ve dayan›ﬂma merkezi uygulamalar›,
özellikle kad›na yönelik ﬂiddet konusunda, kad›n örgütleriyle yerel yönetimler aras›nda iﬂbirli¤i için uygun ortam oluﬂturmaktad›r.
‹lgili madde: 5393/Md 14. (a) bendi
…“Büyükﬂehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler kad›nlar
ve çocuklar için koruma evleri açar.”
“Acil yard›m, kurtarma ve ambulans,…sosyal hizmet ve yard›m… hizmetlerini yapar, yapt›r›r.”

ULAﬁIM
Ülkemizde otomobil sahibi kad›n say›s› azd›r. Kad›nlar›n otomobil kullan›m oran› da çok düﬂüktür. Kad›nlar, a¤›rl›kl› olarak, toplu taﬂ›ma araçlar›n›
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kullanarak ve yaya olarak kent-içi yolculuk yapmaktad›r. Dolay›s›yla toplu taﬂ›mac›l›¤a ve yayal›¤a iliﬂkin düzenlemelerin niteli¤i, kad›nlar›n mekansal ve
toplumsal hareketlili¤ini belirleyen unsurlardan biridir.
Yerel yönetimler, kad›nlara yönelik, yaya ulaﬂ›m›n› kolaylaﬂt›racak çevre
düzenlemesi, otobüs saati ayarlamas›, özel otobüslerde de kullan›lan tek tip
kart uygulamas› gibi kolayl›klar sa¤layabilir. Kad›nlar›n mekansal ve toplumsal hareketliliklerini s›n›rland›ran en önemli etmenlerden biri de yollar,
caddeler ve parklar da dahil olmak üzere; kentin kamusal mekanlar›n›, belli bir saatten (hava karard›ktan) sonra kullanamamalar›d›r. Bu, mekan›n adil
ve eﬂitlikçi kullan›labildi¤i düﬂüncesini zedeledi¤i gibi kad›nlar›n bedensel ve
ruhsal bütünlüklerini de tehdit alt›nda b›rakmaktad›r. Belediyelerin suçlar›n
önlenmesi ve kentsel güvenli¤inin sa¤lanmas› konular›nda yetkilerinin çok
s›n›rl› oldu¤u bilinmektedir. Fakat mevcut düzenlemeler (özellikle zab›ta
hizmetleri ile aç›k alan düzenlemeleri, ayd›nlatmalar›) çerçevesinde dahi bu
konuda özel bir duyarl›l›¤›n geliﬂtirilmesi ve gösterilmesi olanakl›d›r. Ayr›ca
yeni yasalarla getirilen düzenlemeler, kad›nlar›n ulaﬂ›m, dolaﬂ›m ve güvenlikle ilgili olarak belirtilen özgül konumlar› dikkate al›narak de¤erlendirilmelidir. Yerel yönetimler, özelleﬂtirme, imtiyaz, kiraya verme ve hizmet sat›n alma uygulamalar›nda kad›nlar› güçlendirici önlemler almal›d›r.

‹lgili maddeler: 5393/Md. 15 (Belediyenin yetkileri ve imtiyazlar›), (f) ve
(p) bentleri ve sondan 5’inci paragraf;
“(f) Toplu taﬂ›ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaﬂ›m araçlar›, tünel, rayl› sistem dâhil her türlü toplu taﬂ›ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iﬂletmek ve iﬂlettirmek.
(p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iﬂletilen her türlü servis ve
toplu taﬂ›ma araçlar› ile taksi say›lar›n›, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve
güzergâhlar›n› belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak,
meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iﬂlet44

mek, iﬂlettirmek veya kiraya vermek; kanunlar›n belediyelere verdi¤i trafik
düzenlemesinin gerektirdi¤i bütün iﬂleri yürütmek.
5393 /Md. 51 (Zab›tan›n görev ve yetkileri);
“Belediye zab›tas›, beldede esenlik, huzur, sa¤l›k ve düzenin sa¤lanmas›yla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi taraf›ndan al›nan ve belediye
zab›tas› taraf›ndan yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara
uymayanlar hakk›nda mevzuatta öngörülen ceza ve di¤er yapt›r›mlar› uygular.Görevini yaparken zab›taya karﬂ› gelenler, kolluk kuvvetlerine karﬂ› gelenler gibi cezaland›r›l›r.”
5216 / Md. 7 (Büyükﬂehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve
sorumluluklar›), (f), (g), (k) ve (p) bentleri;
“Büyükﬂehir belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklar› ﬂunlard›r:
(...)
(f) Büyükﬂehir ulaﬂ›m ana plân›n› yapmak veya yapt›rmak ve uygulamak;
ulaﬂ›m ve toplu taﬂ›ma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sa¤lamak;
kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iﬂletilen her türlü servis ve toplu taﬂ›ma araçlar› ile taksi say›lar›n›, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar›n› belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan
ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iﬂletmek, iﬂlettirmek veya kiraya vermek; kanunlar›n belediyelere verdi¤i trafik düzenlemesinin gerektirdi¤i bütün iﬂleri yürütmek.
(g) Büyükﬂehir belediyesinin yetki alan›ndaki meydan, bulvar, cadde ve
ana yollar› yapmak, yapt›rmak, bak›m ve onar›m›n› sa¤lamak, kentsel tasar›m projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yap›lara iliﬂkin yükümlülükler koymak...
(...)
(k) Büyükﬂehir belediyesinin yetkili oldu¤u veya iﬂletti¤i alanlarda zab›ta hizmetlerini yerine getirmek.
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(...)
(p) Büyükﬂehir içindeki toplu taﬂ›ma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iﬂletmek veya iﬂlettirmek, büyükﬂehir s›n›rlar› içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçlar› dahil toplu taﬂ›ma araçlar›na ruhsat vermek.”
5216/Md. 9 (Ulaﬂ›m hizmetleri);
“Büyükﬂehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taﬂ›mac›l›k hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amac›yla, büyükﬂehir belediye baﬂkan› ya da görevlendirdi¤i kiﬂinin baﬂkanl›¤›nda, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluﬂ temsilcilerinin kat›laca¤›
ulaﬂ›m koordinasyon merkezi kurulur. Büyükﬂehir ilçe ve ilk kademe belediye baﬂkanlar› kendi belediyesini ilgilendiren konular›n görüﬂülmesinde
koordinasyon merkezlerine üye olarak kat›l›rlar. Ulaﬂ›m koordinasyon merkezi toplant›lar›na ayr›ca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›n›n (oda üst kuruluﬂu bulunan yerlerde üst kuruluﬂun) temsilcileri de davet edilerek görüﬂleri al›n›r.
Bu Kanun ile büyükﬂehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuﬂ ve servis araçlar›n›n durak ve araç park yerleri ile say›s›n›n tespitine iliﬂkin yetkiler ile büyükﬂehir s›n›rlar› dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaﬂ›m koordinasyon merkezi taraf›ndan kullan›l›r.
Ulaﬂ›m koordinasyon merkezi kararlar›, büyükﬂehir belediye baﬂkan›n›n
onay› ile yürürlü¤e girer. Ulaﬂ›m koordinasyon merkezi taraf›ndan toplu taﬂ›ma ile ilgili al›nan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluﬂlar›yla ilgililer için ba¤lay›c›d›r.
Koordinasyon merkezinin çal›ﬂma esas ve usulleri ile bu kurullara kat›lacak kamu kurum ve kuruluﬂ temsilcileri, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle belirlenir.”
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‘Kad›n Konut Edinme Hakk› Kotas›’
Türkiye’de kad›nlar taﬂ›nmazlar›n ancak yüzde 9’una sahiptir. Oysa herkesin konut edinme hakk›, Anayasal güvenceye ba¤lanm›ﬂt›r. Yerel yönetimlerin bu konudaki yükümlülükleri yeni yasada aç›kça belirtilmiﬂtir. Yerel yönetimlerin bu çerçevede tahsis edece¤i arsa ve yapaca¤› konutlarda, seçenek, çeﬂitlilik ve eriﬂilebilirli¤i art›rmas›, sosyal ve ekonomik olanaklar› k›s›tl› olan kad›nlar›n haklar›n› pazar mekanizmas›na b›rakmayarak, kad›nlar
için belli oranda arsa ve konut ay›rmas›, bunun önceden belirlenmiﬂ bir ‘kad›n konut edinme hakk› kotas›’ kapsam›nda yap›lmas› mümkündür.

‹lgili madde; 5393 /Md. 69 (Arsa ve konut üretimi)
“Belediye; düzenli kentleﬂmeyi sa¤lamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alan› ihtiyac›n› karﬂ›lamak amac›yla belediye ve mücavir alan s›n›rlar› içinde, özel kanunlar›na göre korunmas› gerekli yerler ile tar›m arazileri
hariç imarl› ve alt yap›l› arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi sat›n almak; kamulaﬂt›rma yapmak,
bu arsalar› trampa etmek, bu konuda ilgili di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar› ve bankalarla iﬂbirli¤i yapmak ve gerekti¤inde onlarla ortak projeler gerçekleﬂtirmek yetkisine sahiptir.
Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli paray› ay›rmak suretiyle iﬂletme tesis edebilir.
Arsalar hariç üretilen konut ve iﬂyerlerinin sat›ﬂ› 2886 Say›l› Devlet ‹hale Kanunu hükümlerine tâbi de¤ildir. O belediye ve mücavir alan s›n›rlar›
içinde kendisine, eﬂine veya on sekiz yaﬂ›ndan küçük çocuklar›na ait konutu olmayan dar gelirli kiﬂiler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden
nakledileceklere ve üyelerinin tamam› bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 Say›l› Kamulaﬂt›rma Kanunu hükümlerine göre oluﬂturulan takdir
komisyonu taraf›ndan belirlenecek tutardan aﬂa¤› olmamak üzere arsa tahsisi yap›labilir. Durumlar› 775 Say›l› Gecekondu Kanunu’nun 25. Maddesi’ne
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uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sa¤lanabilir. Bu f›kran›n
uygulama esaslar›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ile Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› taraf›ndan müﬂtereken haz›rlanacak çerçeve yönetmeli¤e uygun olarak belediye meclisleri taraf›ndan ç›kar›lacak bir yönetmelikle düzenlenir.”

Stratejik Plan
Stratejik plan; kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlar›n›, temel ilke ve politikalar›n›, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara
ulaﬂmak için izlenecek yöntemler ve kaynak da¤›l›mlar›n› içeren plan olarak
tan›mlanmaktad›r. Politikalar, programlar, projeler ve uygulamalar bütünüdür. Yerel yönetimler, stratejik plan yoluyla, kaynaklar›n› en verimli ﬂekilde
ve belli öncelikler çerçevesinde hizmet alanlar›na yönlendirerek, yerelde yaﬂayan tüm hemﬂehrilerin üzerinde anlaﬂt›¤› ortak gelece¤e ulaﬂabilirler.
Stratejik plan›n haz›rlanma ve uygulama sürecinde, kad›n örgütleri de yerleﬂmenin gelece¤ine ve kad›nlara yönelik yerel hizmetlerin önceliklerine
iliﬂkin olarak görüﬂ bildirebilirler. “Cinsiyete duyarl› stratejik plan” ve “cinsiyete duyarl› bütçe” yap›lmas›n› sa¤layabilirler.
‹lgili maddeler: 5393 /Md. 41 (Stratejik plan ve performans plan›);
“Belediye baﬂkan›, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren alt› ay
içinde; kalk›nma plân› ve program› ile varsa bölge plân›na uygun olarak
stratejik plân ve ilgili oldu¤u y›l baﬂ›ndan önce de y›ll›k performans program› haz›rlay›p belediye meclisine sunar.
Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odalar› ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüﬂleri al›narak haz›rlan›r ve belediye meclisi taraf›ndan kabul edildikten sonra yürürlü¤e girer.
Nüfusu 50.000’in alt›nda olan belediyelerde stratejik plân yap›lmas› zorunlu de¤ildir.
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Stratejik plân ve performans program› bütçenin haz›rlanmas›na esas
teﬂkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüﬂülerek kabul edilir.”
5302 /Md. 31 (Stratejik plan ve performans plan›);
“Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren alt› ay içinde; kalk›nma plân ve programlar› ile varsa bölge plân›na uygun olarak stratejik
plân ve ilgili oldu¤u y›lbaﬂ›ndan önce de y›ll›k performans plân› haz›rlay›p il
genel meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odalar›
ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüﬂleri al›narak haz›rlan›r ve il
genel meclisinde kabul edildikten sonra yürürlü¤e girer. Stratejik plân ve
performans plân›, bütçenin haz›rlanmas›na esas teﬂkil eder ve il genel
meclisinde bütçeden önce görüﬂülerek kabul edilir.”

KENT KONSEYLER‹
“Kent konseyleri”nin yasaya girmeden önce de, baz› yerel yönetimlerde
belediye baﬂkan› ya da valinin inisiyatifiyle oluﬂturuldu¤u bilinmektedir. Bu
oluﬂumlar, yerel yönetimlere, kentte yaﬂayanlar›n kat›l›m›n› sa¤lamakta, bir
yerel demokrasi ve kat›l›m modeli olarak uygulanmaktad›r. 1997’den bu yana ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n destekledi¤i bir UNDP projesi olan “Yerel Gündem
21’lerin Teﬂviki ve Geliﬂtirilmesi Projesi” kapsam›nda, 60 dolay›nda yerel yönetimle çal›ﬂmalar sürdürülmüﬂtür. Bunun sonucunda, bu yerleﬂmelerde,
kent konseyleri ve baz› kent konseylerinin bünyesinde de “kad›n meclisleri”,
“kad›n komisyonlar›’’, “kad›n platformlar›” kurulmuﬂtur.
Çal›ﬂmalar›n önemli baﬂar›lar elde etti¤i yerleﬂimlerde, yerel kad›n örgütlerinin kat›l›m›n›n önemli bir rol oynad›¤› bilinmektedir.
Yeni yasal düzenlemede, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n, kent konseylerinin çal›ﬂma esas ve usullerini belirleyen bir yönetmelik haz›rlayaca¤› belirtilmektedir. Bu yönetmelikte, yerel kad›n örgütlerinin kent konseylerine kat›l›mlar›
desteklenmeli, örgütlerin kent konseyindeki rolü aç›kça belirlenmelidir. Al›49
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nan kararlar›n yerel meclislerde de¤erlendirilmesi ve meclis kararlar›na
yans›mas› yasal bir güvenceye kavuﬂturulmal›d›r.
Kent konseyinde yer alan kad›n örgütleri ile yerel meclisler aras›nda sürekli bir iletiﬂim sa¤lanmal›d›r.

‹lgili madde: 5393/Md. 76 (Kent Konseyi);
“Kent konseyi, kent yaﬂam›nda; kent vizyonunun ve hemﬂehrilik bilincinin geliﬂtirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmas›, sürdürülebilir kalk›nma, çevreye duyarl›l›k, sosyal yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂma, saydaml›k,
hesap sorma ve hesap verme, kat›l›m ve yerinden yönetim ilkelerini hayata
geçirmeye çal›ﬂ›r.
Belediyeler kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›n›n, sendikalar›n, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî
partilerin, kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n ve mahalle muhtarlar›n›n temsilcileri ile di¤er ilgililerin kat›l›m›yla oluﬂan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yard›m ve destek sa¤lar.
Kent konseyinde oluﬂturulan görüﬂler belediye meclisinin ilk toplant›s›nda gündeme al›narak de¤erlendirilir. Kent konseyinin çal›ﬂma usûl ve
esaslar› ‹çiﬂleri Bakanl›¤›nca haz›rlanacak yönetmelikle belirlenir.”

Gönüllü Örgütlenmeler ve Yerel Yönetimler
Ülkemizde gönüllü kad›n örgütlenmeleri önemli bir yayg›nl›¤a eriﬂmiﬂtir.
Yerel düzeydeki bu gönüllü örgütler önemli iﬂlevleri yerine getirmektedir.
Bunlar; mesleki beceri kazand›rma ve kültürel etkinlikleri, okuma yazma
kurslar›, hane-içi ﬂiddetle ilgili dan›ﬂmanl›k ve yönlendirme hizmetleri gibi
kad›nlara yönelik hizmet aç›¤›n› kapatmaya çal›ﬂan, kad›nlar› güçlendirici
çal›ﬂmalarda bulunmaktad›rlar. Kad›nlar›n yaﬂamlar›, sorunlar› ve gereksinimleriyle ilgili önemli bilgi ve deneyim birikimine sahiptirler. Ancak, kad›n
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örgütleriyle yerel yönetimler aras›ndaki iliﬂkiler, hem hizmet sunumunda iﬂbirli¤i anlam›nda, hem de bu örgütlerin birikimlerine baﬂvurmak anlam›nda,
ender olarak güçlü ve sürekli olabilmektedir.
Yerel yönetimlerin, kad›n kuruluﬂlar›yla sistematik bir iliﬂki ve iletiﬂim
geliﬂtirmesinin bir yolu da ilgili kad›n örgütlerinin yerel meclis toplant›lar›n›
sürekli olarak izlemesi, yerel ihtisas komisyonlar›na kat›lmas› olmal›d›r. Bu,
yerel yönetimlerin seçilmiﬂ organlar›nda temsil oran› son derece düﬂük olan
kad›nlar›n, söz konusu temsil yap›s› daha eﬂitlikçi bir niteli¤e ulaﬂana de¤in,
kad›nlar›n sorunlar›n› ve gereksinimlerini yerel meclislere taﬂ›mas›nda yarar sa¤layacakt›r.

‹lgili maddeler:
5393 /Md. 20 (Meclis toplant›s›), 3’üncü ve 4’üncü paragraflar;
“... Toplant›n›n yeri ve zaman› mutat usullerle belde halk›na duyurulur.
Meclis toplant›lar› halka aç›kt›r. ”
5216 /Md. 20 (Meclis toplant›s›), son paragraf;
“... toplant›n›n yeri ve zaman› mutat usullerle belde halk›na duyurulur.”
5302 /Md. 12 (Meclis toplant›s›), 2’nci ve 3’üncü paragraflar;
“... toplant›n›n yeri ve zaman› mutat usullerle halka duyurulur. ‹l genel
meclisinin toplant›lar› aç›kt›r.”
5393 /Md. 21 (Gündem) 1’inci paragraf;
“... gündem, ... çeﬂitli yöntemlerle halka duyurulur.”
5302 /Md. 13 (Gündem) 1’inci paragraf;
“... Gündem, çeﬂitli yollarla da halka duyurulur.”
5393 /Md. 23 (Meclis Kararlar›n›n Kesinleﬂmesi), son paragraf;
“Kesinleﬂen meclis kararlar›n›n özetleri yedi gün içinde uygun
araçlarla halka duyurulur.”
5302 /Md. 15 (Meclis Kararlar›n›n Kesinleﬂmesi), son paragraf;
“Kesinleﬂen il genel meclisi karar özetleri, toplant›y› izleyen en geç yedi gün içinde çeﬂitli araçlarla halka duyurulur.”
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5393 /Md. 24 (‹htisas komisyonlar›) 5, 6 ve 7’nci paragraflar;
“Mahalle muhtarlar› ve ildeki kamu kuruluﬂlar›n›n amirleri ile ildeki kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›, üniversiteler, sendikalar ve
gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakk›
olmaks›z›n kendi görev ve faaliyet alanlar›na giren konular›n görüﬂüldü¤ü
ihtisas komisyonu toplant›lar›na kat›labilir ve görüﬂ bildirebilir. Komisyon
çal›ﬂmalar›nda uzman kiﬂilerden yararlan›labilir. Komisyon raporlar› alenîdir, çeﬂitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere meclis taraf›ndan maliyetlerini aﬂmamak üzere belirlenecek bedel karﬂ›l›¤›nda verilir.”
5216 /Md. 15 (‹htisas komisyonlar›), 3 ve 5’nci paragraflar;
“Komisyon çal›ﬂmalar›nda uzman kiﬂilerden yararlan›labilir. Gündemdeki konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar
(oda üst kuruluﬂu bulunan yerlerde üst kuruluﬂun, sendika konfederasyonunun bulundu¤u yerde konfederasyonun) ve uzmanlaﬂm›ﬂ sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kiﬂiler, oy hakk› olmaks›z›n ihtisas komisyonu toplant›lar›na kat›labilir ve görüﬂ bildirebilir. Komisyon raporlar› alenîdir, çeﬂitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükﬂehir
belediye meclisi taraf›ndan belirlenecek maliyet bedeli karﬂ›l›¤›nda verilir.”
5302/Md. 16 (‹htisas komisyonlar›) 4, 6 ve 7’nci paragraflar;
“Kaymakamlar ve ildeki kamu kuruluﬂlar›n›n amirleri ve ildeki kamu
kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›, üniversite ve sendikalar ile gündemdeki konularla ilgili köy ve mahalle muhtarlar› ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakk› olmaks›z›n kendi görev ve faaliyet alanlar›na giren konular›n görüﬂüldü¤ü ihtisas komisyonu toplant›lar›na kat›labilir ve
görüﬂ bildirebilir. Komisyon çal›ﬂmalar›nda uzman kiﬂilerden yararlan›labilir. Komisyon raporlar› alenîdir, çeﬂitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi taraf›ndan belirlenecek bedel karﬂ›l›¤›nda verilir.”
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Yerel Hizmetlere Gönüllü Kat›l›m
Yerel hizmetlere gönüllü kat›l›m, yeni yasal düzenlemelerde her düzeyde
(il, büyükﬂehir belediyesi, belediye) yer almaktad›r. Gönüllü kat›l›m›n kurallar›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan yönetmelikle belirlenmiﬂtir. Yönetmelikle, yerel yönetimler bünyesinde bu çal›ﬂmalarla ilgili bir birim görevlendirilmektedir.
Yeni oluﬂum, gönüllü olarak kat›l›m sa¤lanacak yerel hizmetlerin hedef
grubu kapsam›nda; yaﬂl›lar, özürlüler, yoksullar, kad›n ve çocuklar gibi yerel hizmetlerden en az yararlanan gruplar› belirlerken, bu gruplar›n yasal
haklar›n› bir anlamda kamu hizmeti olmaktan ç›kar›p gönüllülerin (bireysel
ya da örgütlü) inisiyatifine b›rakma tehlikesini taﬂ›maktad›r.
Hedef gruba yönelik hizmetler; e¤itim, kültür, sa¤l›k ve sosyal hizmetleri; kütüphane, tiyatro, sinema gibi kültür hizmetleri; biliﬂim, meslek edindirme kurslar›, kreﬂ gibi e¤itim hizmetleri; park, bahçe, kent esteti¤i, çevre düzenlemeleri ile kat› at›k gibi çevre kirlenmesinin önlenmesine yönelik hizmetleri; baﬂ›boﬂ ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetleri; trafik, itfaiye, arama-kurtarma gibi denetim ve acil yard›m hizmetleri; tüm yaﬂ gruplar›n› içine alan her türlü spor hizmetleri; tarih, kültürel miras ve tabiat varl›klar›n›n
yaﬂat›larak korunmas› hizmetleri geniﬂ bir kapsam belirlemektedir. Birer
kamusal hizmet olan yerel hizmetlerin tümünde, gönüllü kat›l›ma olanak
vermektedir. Yerel hizmetlere kat›l›m, yerel yönetimler ile sivil örgütler aras›nda imzalanacak bir protokol çerçevesinde gerçekleﬂtirilecektir.
Kad›n sivil toplum örgütlerinin yerel hizmetlere kat›l›mda, gönüllü kat›lacaklar› hizmetlere iliﬂkin olarak yerel yönetimlerden istekte bulunmalar›
gerekmektedir.
Yerel kamusal hizmetlerin, tümüyle gönüllülük esas›yla yürütülece¤ini
varsaymak yerine, bunu, yerel yönetim-sivil toplum örgütü iﬂbirli¤ine aç›k bir
yönetim anlay›ﬂ› olarak alg›lamak do¤rudur.
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‹lgili maddeler: 5393/Md.77 (Belediye hizmetlerine gönüllü kat›l›m);
“Belediye; sa¤l›k, e¤itim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yard›m, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle, yaﬂl›lara, kad›n ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düﬂkünlere yönelik hizmetlerin yap›lmas›nda, beldede dayan›ﬂma ve kat›l›m› sa¤lamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimlili¤i
art›rmak amac›yla gönüllü kiﬂilerin kat›l›m›na yönelik programlar uygular.
Gönüllülerin nitelikleri ve çal›ﬂt›r›lmalar›na iliﬂkin usûl ve esaslar ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle belirlenir.”
5302 / Md. 65 (‹l özel idaresi hizmetlerine gönüllü kat›l›m);
“‹l özel idaresi; sa¤l›k, e¤itim, spor, çevre, trafik ve kültür hizmetleriyle
yaﬂl›lara, kad›n ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düﬂkünlere yönelik hizmetlerin yap›lmas›nda ilde dayan›ﬂma ve kat›l›m› sa¤lamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimlili¤i art›rmak amac›yla gönüllü kiﬂilerin kat›l›m›na
yönelik programlar uygular.
Gönüllülerin nitelikleri ve çal›ﬂt›r›lmalar›na iliﬂkin usûl ve esaslar ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle belirlenir.

Eﬁ‹TL‹K BÜROLARI
Avrupa Birli¤i’ne uyum sürecinde üzerinde durulan önemli konulardan
biri de kad›n-erkek eﬂitli¤idir. Avrupa ülkelerin ço¤unda, yerel yönetimlerde
eﬂitlik bürolar› bulunmaktad›r. Yerel yönetimlerde, yasal düzenlemeyle,
eﬂitlik bürolar›n›n oluﬂturulmas› konusu kad›n sivil toplum örgütlerince y›llard›r dile getirilmektedir.
Baz› belediyelerde mevcut bir birimin, di¤er görevleri yan›nda, kad›n sorunlar›yla da ilgili oldu¤u bilinmektedir. Yerel yönetimler bünyesinde, özel
olarak kad›n-erkek eﬂitli¤i politikalar›na, yerel hizmetlerin kad›nlar›n gereksinme ve sorunlar› dikkate al›narak, gözden geçirilmesine hizmet edecek bir
birim bulunmamaktad›r. Ancak yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, ye54

ni yasalar›n yerel yönetimlerin teﬂkilatlanmas›na iliﬂkin baz› maddeleri, yerel meclislerden karar al›nmas› durumunda bu tür “eﬂitlik birimleri”nin
oluﬂturulmas›na, belirtilen nitelikte uzmanlar›n görevlendirilmesine olanak
tan›maktad›r. Ayr›ca, zorunluluk olmasa da, yasalar›n ihtisas komisyonlar›
kurulmas›na iliﬂkin maddeleri çerçevesinde, belediye ve il özel idaresi meclislerinde oluﬂturulan uzmanl›k komisyonlar› aras›nda, “kad›n için destek
politikalar› komisyonu” ya da “cinsler aras› eﬂitlik komisyonu” ad› alt›nda konuyla ilgili bir “izleme- de¤erlendirme-politika üretme” komisyonu oluﬂturulabilir. Benzeri bir biçimde; büyükﬂehir belediye baﬂkanlar› konuyla ilgili
bir uzman› “kad›n için destek politikalar›ndan ve cinsler aras› eﬂitlikten sorumlu baﬂkan dan›ﬂman›” olarak görevlendirmesi; belediye baﬂkanlar›n›n
görev baﬂ›nda bulunmad›klar› zamanlarda kendilerine vekalet etmek üzere
meclis üyeleri aras›ndan görevlendirecekleri baﬂkan vekillerini kad›n meclis
üyeleri aras›ndan seçmeleri, cinsler aras› eﬂitli¤in sa¤lanmas›na yard›mc›
olacakt›r.
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‹lgili maddeler: 5393 /Md. 48 (Belediye teﬂkilat›), 2’nci paragraf;
“Beldenin nüfusu, fizikî ve co¤rafî yap›s›, ekonomik, sosyal ve kültürel
özellikleri ile geliﬂme potansiyeli dikkate al›narak, norm kadro ilke ve standartlar›na uygun olarak, gerekti¤inde sa¤l›k, itfaiye, imar, insan kaynaklar›,
hukuk iﬂleri ve ihtiyaca göre di¤er birimler oluﬂturulabilir. Bu birimlerin kurulmas›, kald›r›lmas› veya birleﬂtirilmesi belediye meclisinin karar›yla olur.”
5216 BBK. Md. 21 (Büyükﬂehir belediyesi teﬂkilât›);
“Büyükﬂehir belediyesi teﬂkilât›; norm kadro esaslar›na uygun olarak
genel sekreterlik, daire baﬂkanl›klar› ve müdürlüklerden oluﬂur.
Birimlerin kurulmas›, kald›r›lmas› veya birleﬂtirilmesi büyükﬂehir belediyesi meclisinin karar› ile olur.”
5302 ‹ÖK. Md. 35 (‹l özel idaresi teﬂkilat›) 1’inci paragraf;
“‹l özel idaresi teﬂkilat›; genel sekreterlik, malî iﬂler, sa¤l›k, tar›m, imar,
insan kaynaklar›, hukuk iﬂleri birimlerinden oluﬂur. ‹lin nüfusu, fiziki ve
co¤rafi yap›s›, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile geliﬂme potansiyeli
dikkate al›narak, norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluﬂturulacak di¤er
birimlerin kurulmas›, kald›r›lmas› veya birleﬂtirilmesi il genel meclisinin
karar›yla olur. Bu birimler büyükﬂehir belediyesi olan illerde daire baﬂkanl›¤› ve müdürlük, di¤er illerde müdürlük ﬂeklinde kurulur.”
5393 BK. Md 24. (‹htisas komisyonlar›) 1 ve 2’nci paragraflar;
“Belediye meclisi, üyeleri aras›ndan en az üç en fazla beﬂ kiﬂiden oluﬂan ihtisas komisyonlar› kurabilir. Komisyonlar›n bir y›l› geçmemek üzere
ne kadar süre için kurulaca¤› ayn› meclis karar›nda belirtilir. ‹htisas komisyonlar›, her siyasî parti grubunun ve ba¤›ms›z üyelerin meclisteki üye say›s›n›n meclis üye tam say›s›na oranlanmas› suretiyle oluﬂturulur. ‹l ve ilçe
belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile
imar komisyonlar›n›n kurulmas› zorunludur.”
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5216 BBK. Md 15. (‹htisas komisyonlar›) 1 ve 2’nci paragraflar;
“Büyükﬂehir belediye meclisi, her dönem baﬂ› toplant›s›nda, üyeleri aras›ndan seçilecek en az beﬂ, en çok dokuz kiﬂiden oluﬂan ihtisas komisyonlar› kurabilir. ‹htisas komisyonlar›, her siyasî parti grubunun ve ba¤›ms›z
üyelerin büyükﬂehir belediye meclisindeki üye say›s›n›n, meclis üye tam say›s›na oranlanmas› suretiyle oluﬂur. ‹mar ve bay›nd›rl›k komisyonu, çevre ve
sa¤l›k komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, e¤itim, kültür, gençlik ve spor
komisyonu ile ulaﬂ›m komisyonunun kurulmas› zorunludur.”
5302 ‹ÖK. Md. 16 (‹htisas komisyonlar›) 1 ve 2’nci paragraflar;
“‹l genel meclisi, her dönem baﬂ› toplant›s›nda, üyeleri aras›ndan seçilecek en az üç, en çok beﬂ kiﬂiden oluﬂan ihtisas komisyonlar› kurabilir. (...)
(...) ‹htisas komisyonlar›, her siyasî parti grubunun ve ba¤›ms›z üyelerin
büyükﬂehir belediye meclisindeki üye say›s›n›n meclis üye tam say›s›na
oranlanmas› suretiyle oluﬂturulur. E¤itim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bay›nd›rl›k komisyonu, çevre ve sa¤l›k komisyonu ile plân
ve bütçe komisyonu kurulmas› zorunludur.”
5216 BBK. Md 20 (Dan›ﬂmanlar), ilk paragraf;
“Nüfusu iki milyonu aﬂan büyükﬂehir belediyelerinde on, di¤er büyükﬂehir belediyelerinde beﬂi geçmemek üzere baﬂkan dan›ﬂman› görevlendirilebilir”
5393 BK. Md 40 (Baﬂkan vekili)
“Belediye Baﬂkan› izin hastal›k veya baﬂka bir sebeple görev baﬂ›nda
bulunmad›¤› hallerde, bu sure içinde kendisine vekalet etmek üzere, belediye meclisi üyeleri aras›ndan birini baﬂkan vekili olarak görevlendirir. Baﬂkan vekili, baﬂkan yetkilerine sahiptir.”
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Tablo-1
(MEKÂNSAL-TOPLUMSAL) ÇEVRE, B‹R‹M, HAREKETL‹L‹K
KADIN
 Ev – içeri
 Kad›n örgütleri
 Kad›n (Bayan) Tuvaleti
 Kad›n Ko¤uﬂu
 Toplu taﬂ›m araçlar› + taksi
(Otobüs -gece otobüslerinde gözle
görülür azalma- minibüs)
 Okul (ebeveyn olarak / iﬂyeri
olarak)
 Çocuk park›
 Karma liseler
 Üniversiteler
 Hastane
 Gündüzleri ﬂehir merkezine uzak
yerleﬂimler (Toplu Konutlar gibi)
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ERKEK
 Sokak – D›ﬂar› (Kahvehane,
Birahane)
 Dernek (hemﬂehri örgütleri),
Sendika
 Erkek (Bay) Tuvaleti
 Erkek Ko¤uﬂu
 Kapal› Çarﬂ› (esnaf)
 Belediye-D‹SK‹
 ﬁantiye
 Devlet Kurumlar›
 Karma liseler
 Üniversiteler
 Teknik Liseler

Tablo-2
(MEKÂNSAL-TOPLUMSAL) SORUN, ENGEL, GÜÇLÜK
KADIN

ERKEK

Taciz ve sark›nt›l›k
Toplu taﬂ›m araçlar›nda taciz ve
s›k›ﬂ›kl›k (kalabal›k), Sözlü taciz, laf
atma bak›lma, “dikizlenme”;
iﬂyerinde taciz erkek gruplar›n›n
tacizi “gözetleme kuleleri”
Toplu taﬂ›ma araçlar›n›n yetersizli¤i
(taksiye mecburiyet)
Aktarmal› toplu taﬂ›ma araçlar›
aras›ndaki yayal›k mesafesi (özellikle
tekin olmayan yerlerde)
Tutuculuk / muhafazakârl›k
Bask›, toplumsal denetim (birincil
iliﬂkiler – “gelin” olmak, “oral›”
olmak)

Cinsiyete dayal› mekânsal s›n›rlar
bulunmamaktad›r.

Korku, tedirginlik, huzursuzluk
Erkek-hâkim mekânlar
Karanl›k, geç saat
Düzensiz kald›r›m-yol döﬂemeleri
(topuklu ayakkab›)
Mesafe – uzakl›k
Kalabal›k
Erkek adetleri, oyunlar›, e¤lenceleri
(sendikada kâ¤›t)
Cinsiyete dayal› mekânsal s›n›rlar
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Tablo-3
TOPLUMSAL ‹ﬁBÖLÜMÜ
KADIN
 Üretim (pamuk toplama)
 Ev ve çocuk bak›m›yla ilgili iﬂler
Evin gündelik gereksinimlerinin
karﬂ›lanmas› (bu gereksinimler
üzerinden d›ﬂar› ç›kmak, çocuklar›n
okuluyla ilgili iﬂler)
 Diﬂil mesleki gettolar (“kad›nlara
özel / kad›ns›” iﬂler: ö¤retmenlik,
bürokraside alt kademeler vb.)
 Okul aile birlikleri gibi geleneksel
ev içi rollerin kamusal uzant›s› olan
örgütlenmelerde rol almak
 Ev-içi kararlar
 Ev taﬂ›n›rken toplama-yerleﬂtirme
 En formel toplant›larda bile
sekretarya

ERKEK
 Üretim (pamuk toplama)
 Paran›n kontrolü ve parayla
iliﬂkiler (Banka iﬂleri, paran›n
konuﬂuldu¤u okul aile birli¤i
toplant›lar›…)
 Esnafl›k
 Üst yöneticilik, yüksek bürokrasi
 Gardiyan, Jandarma
 Geleneksel “kad›ns›” iﬂlerin
piyasaya ç›km›ﬂ, parasal karﬂ›l›¤›
olan biçimleri (temizlik ﬂirketleri,
aﬂç›l›k)
 Ev taﬂ›n›rken taﬂ›ma
 Basketbol, spor

Tablo-4
MEKÂNSAL-TOPLUMSAL GEREKS‹N‹M
KADIN
 Güven/lik
 Ayd›nlatma – Iﬂ›kland›rma
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ERKEK

Cinsiyete dayal› mekânsal s›n›rlar
bulunmamaktad›r.

Tablo-5:
BEDEN VE DENET‹M‹
KADIN
 “Erkek-ba¤›ml›” tan›mlanma ve
hareket
 Taciz
 Tecavüz
 Cinsel araçsallaﬂt›r›lma (“kad›n
hediye etme” pratikleri, kamusall›kta
“cinsel sözleﬂme ve pazarl›klar” vb.),
erkek e¤lencesinin arac› ve hedefi,
pornografikleﬂtirilme
 Özdenetim / içselleﬂtirilmiﬂ denetim (Bir modern iktidar, gözetim,
denetleme ve disiplinize etme arac›
olarak Foucault’nun panopticon
modeli ya da Bourdieu’nun “toplumsal yap›lar›n zihinsel ﬂemalara
yerleﬂmesi” dedi¤i olgu): mütereddit,
büzülmüﬂ, daralm›ﬂ, “kendi alan›”na
s›k›ﬂm›ﬂ, be¤enilme arzusu / çabas›,
kontrollülük, h›zla hareket etme…
 Korunma, dikkat, kontrolcülük
 Korku, kayg›, endiﬂe
 Kad›nlar›n kategorizasyonu
(“örtülü”, “Do¤u Avrupal›, yaln›z
yaﬂayan “tehdit edici” kad›n, “abla”,
teyze”, ….vb.)
 Yak›nlar›n ve aile bireylerinin
denetimi, ikazlar›, serzeniﬂleri
(“gelin”, “oral›”), paternal tutumlar
 Genelev ve uzant›s› pratikler

ERKEK
 Erkekler-aras› hiyerarﬂilere
ba¤l›l›k (kimin yan›nda nas›l sigara
içildi¤i örne¤i)
 Kad›n› koruma, kad›na hürmet
(yaln›z yaﬂayan kad›n / “abla”,
“teyze”, “bizim gelin”, “bural›
/buradan”…)
 Kad›n bedeni üzerinden e¤lenme
(pazarl›k, sözleﬂme, araçsallaﬂt›rma)
 Özgüvenli
 Yayvan, yayg›n, yay›lm›ﬂ, “kendi
alan›”n›n s›n›rlar›n› zorlayan
 Yüksek sesli, gürültücü
 Be¤enen
 “Kolektif erkek bedeni” (sokak,
dükkan önü, bar önü, vb.)
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Tablo-6:
MEKÂN – ‹NSAN ‹L‹ﬁK‹S‹
KADIN
 Co¤rafi de¤iﬂkenlik (kentten kente
[Artvin-Hemﬂin, Çorum, Ankara,
‹stanbul, Diyarbak›r, Erzurum…],
bölgeden bölgeye, kentin farkl› bölgelerinde [Ba¤lar, Hamravat…],
mahalleden mahalleye vb.)
 Kentsel mekansal kurumsall›klar
üzerinden de¤iﬂkenlik (evde, okulda,
iﬂyerinde, bir iﬂyerinde ötekine göre
farkl› iliﬂkilenmek ve davranmak)
 Akrabal›k, cemaat iliﬂkileri, birincil iliﬂki tarzlar› (kamusall›kta,
Comer’in ifadesiyle “kopya aileler”
–ailevari, paternal, patriyarkal
kamusal iliﬂkiler-)
 ‹ktidar›n (hükümet) politik
temayülü (hakim ana ak›m ideoloji)
 Cinsiyete dayal› mekansal bölünme
 Bir gruba / cemaate aidiyetin
güçlendiricili¤i
 De¤iﬂen mahremiyet alg›lar›
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ERKEK
 Farkl› iﬂ(lev)leri (ev, çocuk, iﬂ,
sendika vb.) birleﬂtirme zorunlulu¤u
ve buradan kaynakl› çat›ﬂma
 Zamansal bölünmelere ba¤›ml›l›k
(erken / geç, ayd›nl›k / karanl›k, vb.)
 Bedensel görünüme ba¤›ml›l›k
 Belli mekânlarla çat›ﬂma, gerginlik (kahve önü, vb.)
 Ayr›mc› zaman-mekân düzenlemeleri (kad›n [k›z]-erkek yurtlar›)
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Eﬂitlik Komisyonlar›

“A¤layan bir kad›n varsa yan› baﬂ›m›zda, öte yanda da kendisine a¤lamamas› gerekti¤i ö¤retilmiﬂ bir erkek vard›r. Her gün ayn› monotonlukta
tekrarlanan ev iﬂlerini yapmakla yükümlü bir annemiz varsa, “eve ekmek
getirmek” bask›s›n› sürekli olarak üzerinde hisseden bir de babam›z vard›r. Güçsüz olmakla itham edilen bir kad›n arkadaﬂ tan›yorsak, duygular›n› bir türlü ifade edemeyen bir erkek arkadaﬂ›m›z da vard›r. Koca kar›s›na
sert görünmeye çal›ﬂ›r, “aile nizam›”n› korumak için... “Diﬂi kuﬂ” yoktan
var etmelidir yuvay› kurmak için... Patron iﬂyeri disiplinini sa¤lamak için
otoriter olmal›d›r... ‹ﬂçi iﬂini korumak için boyun e¤melidir... Kaybedenlerin yoksunluklar›, sözde kazananlar›n vazgeçiﬂleri bu dünyaya kanserleﬂmiﬂ bir mutsuzluktan baﬂka ne getirir ki? Ne getirmiﬂtir? (15)
O yüzden eﬂitlik, herkes içindir. ”
2010 y›l› içinde, 118 üye belediyemizden 31’inde kad›n – erkek eﬂitlik komisyonlar› kurulmuﬂtur. Çal›ﬂmalar›nda demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü bir belediyecili¤i model alan belediyelerimiz, kad›n – erkek eﬂitlik
komisyonlar›yla;
(15) KADER K‹TABI.

64

• Soyut “eﬂitlik ve herkese eﬂit mesafede kamu hizmeti” anlay›ﬂ›na yaslanan bir belediyecili¤in asl›nda tüm yerele hizmet etmedi¤ini görebilmek,
• Bu tür kamu hizmetinin olumsuz sonuçlar›n›n ortaya ç›kmamas› için
tüm belediye hizmetlerini eﬂitlik “süzgecinden” geçirmek,
• ”Cinsiyet farkl›l›klar› ve eﬂitsizliklerine duyarl› belediye hizmetleri”nin
nas›l verilebilece¤i konusunda, seçilmiﬂler ve çal›ﬂanlarla ortak tart›ﬂmalar
yürüterek fiiliyata geçirmeyi hedeflemiﬂtir.
Ancak yerel hizmetlerde eﬂitlik sa¤lama amac›n› güden komisyonlar›n
nas›l iﬂleyece¤i, kentlere nas›l bak›laca¤› ve nas›l hizmet yürütülece¤i konusunda bir belirsizlik yaﬂanm›ﬂ, uygulamada problemlerle karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r.
Birli¤imiz May›s – Temmuz aylar› aras›nda 6 ilde düzenledi¤i e¤itim seminerleriyle, uygulamada ortaya ç›kan sorunlar› gidermeyi amaçlam›ﬂt›r.
“Kad›n Erkek Eﬂitli¤i ‹htisas Komisyonu’nu nas›l kurulacak?”, “Belediyenin görevleri diye tan›mlanm›ﬂ 14. Madde’yi kad›nlar lehine nas›l yorumlanacak?”, “Kurulmuﬂ ihtisas komisyonlar›, kad›n – erkek eﬂitli¤i konusunda nas›l iﬂlevli hale gelecek?” ve “Kad›nlar›n ihtiyaçlar›, sorunlar› nas›l tespit edilecek?” gibi sorulara e¤itimlerle cevap olunmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Tabi bu sorular›n cevap bulmas› önemlidir; fakat eﬂitlik komisyonlar›n›n
yerel hizmetleri nas›l hayata geçirece¤inden bahsetmeden önce, kent olgusu ile ilgili k›sa bir tarihsel hat›rlatma yapmak faydal› olur.
Sözcük olarak siyaset, gütmekten, idare etmekten geliyor. Politika ise,
eski Yunan ﬂehirlerinden gelmektedir. Antik Yunan ﬂehirlerinin ad› “Polis”
isminden geliyor. “Polis”lerde hayata geçirilen Atina demokrasisinde, bütün
yurttaﬂlar, “Polis” denen kent devletinde, kent ﬂehrinde, “Agora” denilen
meydanda toplan›r, Atina’ya dair bütün kararlar› beraber, tart›ﬂarak, müzakere ederek al›rlard›. O yapt›klar› ﬂey de, “Polis” ten ç›kan politikayd›. “Polis”te politika yapan politesler, yurttaﬂlard›. Bugün ‹ngilizce de polite; nazik,
kibar, görgülü, bilgi sahibi, demektir. Yurttaﬂla ayn› kökenden geliyor. O dönem Atina’n›n nüfusu 40 bindi. Yurttaﬂlar kaç kiﬂiydi? Aﬂa¤› – yukar› 5 bin ki65
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ﬂidir. Bu 5 binin içinde, köleler, kad›nlar, çocuklar ve çok yaﬂlanm›ﬂ akli yeteneklerini kaybetmiﬂ olanlar yok. Siyasetin baz› tan›mlar›na bakal›m:
• Yerel düzeyde “hükümet etme sanat›”d›r.
• Yerel yönetim organlar›na ve bunlar›n iﬂleyiﬂine odakl›d›r.
• Mevcut yerel yönetim kademelerini ele geçirmeye endekslidir.
• Yerel yönetsel kademelere seçilmek ya da atanmak, bu makamlar›n
sa¤lad›¤› imkânlarla ç›karlar› korumak ya da daha çok ç›kar elde edebilmek,
kaynaklardan daha çok yararlanabilmek baﬂl›ca hedeftir.
Bu tür bir siyasetin özneleri, aktörleri, failleri, taraflar›, alan› “dar”d›r.
Politikan›n iﬂaret etti¤i anlamlara yönelmek, halkla beraber karar almak,
demokratik karar alma süreçlerini hayata geçirmek önemlidir. Bu da daha
çok, politikan›n tan›mlar›yla alakal›d›r.
Türkiye’de yerel siyaset, her zaman ulusal siyasetin gölgesi, bir uzant›s›
olarak seyretmektedir.
Geniﬂ anlamda yerel siyaset, gereksinim, ihtiyaç, sorun ve yerel yaﬂam temellidir. Yerel yaﬂam kalitesini yükseltecek uygulamalar› içerir. Gündelik yaﬂama dair neredeyse her ﬂey yerel siyasetin konusudur. Yerel siyasetin konusu geniﬂtir. Sadece insanlar›n bir yerde yaﬂ›yor olmaktan kaynaklanan yerel
ortak ihtiyaçlar›ndan ve maddi ihtiyaçlardan ibaret de¤ildir. Uygun altyap›, su,
yol ve elektri¤in olmas›; sa¤l›kl› bir konutta bar›nabilme, eve yak›n okulun olmas› vb. konular yerel siyasetin konusunu oluﬂturur. Dolay›s›yla, bütün kentdaﬂlar, bütün hemﬂehriler, yerel siyasetin taraflar›d›r ya da taraflar› haline
gelebilecekleri yollar›, yöntemleri, yerel yöneticilerin bulmas› gerekir.
Toplumsal cinsiyet bölümünde aç›kça görüldü¤ü gibi Türkiye’de yerel demokrasi ve kat›l›m›n temeli olan temsile bak›ld›¤›nda, yerel yönetimlerde
kad›nlar›n temsilinin yok denecek kadar az oldu¤u görülür.
Bununla ba¤lant›l› olarak, kad›nlar›n kentsel haklar› ile yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklar› ba¤lam›nda, eﬂitlikçi iliﬂki geliﬂtirmeye yönelik
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saydaml›k ve bilgi edinme hakk›n› yaﬂama geçirecek araçlar s›n›rl›d›r. Kad›nlara yönelik hizmetlerin önceli¤i, yerel yönetimlerin olanaklar› çerçevesinde ve yöneticilerin inisiyatifine ba¤l›d›r.
Do¤rudan kad›nlara yönelik tek düzenleme olan, kad›n ve çocuk koruma
evi açma görevi, bütçe ve personel aç›s›ndan yasal bir güvenceye kavuﬂturulmam›ﬂt›r.
Buna karﬂ›l›k, yönetime kat›l›m ve hizmetlerden yararlanmayla ilgili olarak “hemﬂerilik” (kentdaﬂl›k) hukuku çerçevesinde getirilen “hak” tan›m›, o
yerleﬂmede yaﬂayan herkesi içerir. Ancak kad›nlar› gerçek anlamda içerebilmesi, kad›nlar›n yaﬂam koﬂullar›na uygun kat›l›m ve hizmet düzenlemelerinin düﬂünülmesine ba¤l›d›r.

MADDE 127- Mahallî idareler; il, belediye veya köy halk›n›n, mahallî
müﬂterek ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere, kuruluﬂ esaslar› kanunla belirtilen
ve karar organlar›, gene kanunda gösterilen seçmenler taraf›ndan seçilerek, oluﬂturulan kamu tüzel kiﬂileridir.
5393, MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmas›nda;
a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müﬂterek nitelikteki ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamak üzere kurulan ve karar organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek
oluﬂturulan, idarî ve malî özerkli¤e sahip kamu tüzel kiﬂisini,
(…) ifade eder.
5302, MADDE 3 - Bu Kanunun uygulanmas›nda;
a) ‹l özel idaresi: ‹l halk›n›n mahallî müﬂterek nitelikteki ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamak üzere kurulan ve karar organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek
oluﬂturulan, idarî ve malî özerkli¤e sahip kamu tüzel kiﬂisini,
(…) ifade eder.
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Yerel yönetimler, eﬂit bir toplulu¤un içinde çal›ﬂmamaktad›r. Oysa yasada, “mahalli müﬂterek ihtiyaçlar” üzerinden hizmet üretimini öngörmektedir. Mahalli ihtiyaçlar›n içindeki müﬂtereklik, yereldeki tüm kentdaﬂlar›n
müﬂterek sorunlar›, ihtiyaçlar› oldu¤u varsay›m›ndan hareket etmektedir.
Oysaki yerel yönetimler, eﬂit bir toplulu¤un içinde çal›ﬂm›yorlar. Ekonomik,
toplumsal farkl›l›klar var. ‹nsanlar gelir durumlar›na göre, s›n›fsal durumlar›na göre ayr›ﬂm›ﬂ, farkl› yerlerde yaﬂ›yorlar. Farkl› yerlerde yaﬂ›yor olmak,
farkl› ihtiyaçlar do¤uruyor. ‹htiyaçlar› farkl› düzeyde karﬂ›lan›yor. Kentlerde
yoksul – vars›l, kad›n – erkek, engelli, genç, yaﬂl› veya çocuk bir arada yaﬂamaktad›r. Bir kentte birden fazla etnik grup yaﬂ›yor olabilir. Bir kentte yaﬂayanlar›n hepsi ayn› inan›ﬂa sahip olmayabilir. Kentdaﬂlar birbirinden farkl›d›r ve o farkl›l›k, görülmedi¤i ya da do¤ru alg›lanmad›¤› birçok durumda eﬂitsizlik yaratabiliyor. Bu durumda, ‘hangi müﬂtereklik’ sorusunu sormak elzem oluyor.
Yine kad›n – erkek eﬂitsizli¤i üzerinden gidilecek olursa, o yerleﬂimde yaﬂayan kad›nlar›n, bir baﬂka deyiﬂle “kad›n hemﬂehrilerin”, di¤er hemﬂehriler
gibi yerel hizmetlerden yararlanma, yerel yönetimlerin karar ve hizmetlerine kat›lma, yerel etkinlikler hakk›nda bilgilenme hakk› vard›r. Bu nedenle
kad›n – erkek eﬂitli¤i anlam›nda, yerel yönetimlerde duyarl›l›¤› ve bilinci artt›rmak gereklidir.
Kentte ulaﬂ›m, alt ve üst geçitler, vatandaﬂ›n genel kullan›m›na aç›k tüm
alanlar, kentsel güvenlik, taﬂ›nmazlar, belediye yard›mlar› gibi hizmetlerden
yararlanma konular›ndaki göstergelere bakal›m: Kad›nlar›n “belediye yard›mlar›ndan” yararlanma haklar›, kad›nlar›n belediyeyle a¤›rl›kl› olarak “yard›m”
üzerinden iliﬂkilenmesine yol açmakta, yönetimle kad›n hemﬂehri aras›ndaki
eﬂitlikçi iliﬂkiyi zedelemektedir. Bu nedenle yard›mlar›n, özellikle güçlendirici
(meslek edindirme gibi) meslek kurslar›yla tamamlanmas› gereklidir.
Ulaﬂ›m
Ülkemizde kad›nlar›n otomobil kullan›m oran› ve sahipli¤i çok düﬂüktür.
Kad›nlar, a¤›rl›kl› olarak, toplu taﬂ›ma araçlar›n› kullanarak veya yaya olarak
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kent-içi yolculuk yapmaktad›r. Dolay›s›yla toplu taﬂ›mac›l›¤a ve yayal›¤a iliﬂkin düzenlemelerin niteli¤i, kad›nlar›n mekânsal ve toplumsal hareketlili¤ini belirleyen unsurlardan biridir.
Yerel yönetimler kad›nlar için yaya olarak ulaﬂ›m› kolaylaﬂt›racak çevre
düzenlemeleri, otobüs saatleri ayarlamalar›, özel otobüslerde de kullan›lan
tek tip kart uygulamalar› vb kolayl›klar getirebilir.
Kad›nlar›n mekânsal ve toplumsal hareketliliklerini s›n›rland›ran en
önemli etmenlerden biri de yollar, caddeler ve parklar da dâhil olmak üzere,
kentin kamusal mekânlar›n›, özellikle hava karard›ktan sonra kullanamamalar›d›r. Bu, mekân›n adil ve eﬂitlikçi kullan›ld›¤› düﬂüncesini zedeledi¤i gibi
kad›nlar›n bedensel ve ruhsal bütünlüklerini de tehdit alt›nda b›rakmaktad›r.
Burada bir al›nt›yla ﬂu sorular› sormak mümkündür. “Niye düz yol arabalar›n olsun? Niye ﬂehir içi otoyol olsun? Ankara bu durumun tipik bir örne¤idir.
Otomobillerin çok rahat hareket edebilece¤i bir biçimde ulaﬂ›m› düzenlemek
tipik bir uygulamad›r. Otomobiller için arabalar için k›rm›z› ›ﬂ›¤›n kaçta baﬂ69
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lad›¤›na say› olarak bakal›m. Bir de yayalar için kaçta baﬂlad›¤›na bakal›m.
Bu rakam, kad›nlar ile erkekler aras›nda ayn› anlama m› geliyor? Kent içi
ulaﬂ›m politikas› düzenlenirken, yaya üstgeçidini yapal›m, yaya altgeçidini yapal›m. Iﬂ›kland›rma sistemini ayarlayal›m. Katl› kavﬂak yapal›m, orada trafik
t›kanmas›n. Gitsin baﬂka yerde t›kans›n, yaklaﬂ›m› hakimdir.” (16)
“Ankara’da Akay Kavﬂa¤› yap›l›rken bir tak›m sivil toplum örgütleri,
ﬂehir planc›lar› odas›, ‘bu yapt›¤›n›z
yaya haklar›na ayk›r›’ dediler. Melih
Gökçek de, “onlar da arabalar›ndan
indiklerinde yayalar” dedi. Arabalar›ndan inenler kimler acaba? Bir
ﬂehri otomobillerin çok rahat edebilece¤i bir biçimde düzenlemek ile
Ankara Akay Caddesi’nde karﬂ›ya geçmeye
çal›ﬂan yayalar
kent içi ulaﬂ›m politikas›n› buna göre
tasarlamak, basbaya¤› kad›n düﬂman› bir politikad›r. Çünkü çok basit bir nedeni var. Otomobil kullan›c›lar›n›n
çok büyük bir yüzdesi erkeklerdir. Dolay›s›yla bu, kad›nlar›n de¤il, erkeklerin hayat›n› kolaylaﬂt›r›r. Bir ﬂehirde gündelik al›ﬂveriﬂi yapmak kad›nlardad›r, de¤il mi? Kad›nlar daha fazla yükle ﬂehir içinde yolculuk yap›yorlar.
D›ﬂar›ya pusetle ç›kabiliyor mu? O pazar arabas›n› rahatça sürükleyerek
getirebiliyor mu? ”
Belediyelerin suçlar›n önlenmesi ve kentsel güvenli¤in sa¤lanmas› konular›nda yetkilerinin çok s›n›rl› oldu¤u bilinmektedir. Fakat mevcut düzenlemeler (özellikle zab›ta hizmetleri ile aç›k alan düzenlemeleri, ayd›nlatmalar›) çerçevesinde dahi bu konuda özel bir duyarl›l›¤›n geliﬂtirilmesi ve gösterilmesi
olanakl›d›r. Ayr›ca yeni yasalarla getirilen düzenlemeler, kad›nlar›n ulaﬂ›m,
dolaﬂ›m ve güvenlikle ilgili olarak belirtilen özgül sorunlar› dikkate alarak yap›lmal›d›r. Özellikle yerel yönetimlerin yürüttü¤ü hizmetler özelleﬂtirilirken
(16) VAN E⁄‹T‹M‹/AYTEN ALKAN

70

yap›lacak alt-düzenlemelerin yan› s›ra imtiyaz, kiraya verme, hizmet sat›n alma uygulamalar›nda da kad›nlar› güçlendirici önlemler yer almal›d›r.

Bir engelli vatandaﬂ,
bu üst geçidi nas›l
kullanabilir? Neden
düz yol araç sahibi
olanlar taraf›ndan
kullan›ls›n?

Kullan›lmayan üstgeçitte ‘K›s›r günü’,
10/02/2009, Radikal: Saltanata Son Platformu
üyeleri Meﬂrutiyet Caddesi'ndeki üstgeçitte
k›s›r günü düzenledi.

Meﬂrutiyet Caddesi-Ankara

Kent içi ulaﬂ›m, güvenlik, kullan›m kolayl›¤›, sadece kad›nlar aç›s›ndan
de¤il, bedensel engelliler aç›s›ndan da sorunludur. Baz› duyarl› mimarlar,
“bedensel engel yoktur, mimari engel vard›r.” diyorlar. Aile de al›ﬂveriﬂi genellikle kad›nlar yapmaktad›r ve bu durumda, pazar arabas›n›n rahatl›kla
sürüklenmesi, kad›nlar›n problemi haline gelmektedir. Bu durum göz önünde bulunduruldu¤unda, motorlu taﬂ›tlar› kullananlar›n yüzde 90’›n›n erkekler oldu¤u bilindi¤ine göre, kad›nlar da yaya olmaktad›r. Bu, kent içi kullan›mda, kad›nlarla erkekler aras›nda bir güç eﬂitsizli¤i yaratmaktad›r.
Kent içi ulaﬂ›m nas›l düzenlenecek? Bu düzenleme, kimin iﬂini kolaylaﬂt›racak? Kad›nlarla erkekler aç›s›ndan ayn› anlama gelecek mi? Bir ﬂehirde
taﬂ›t trafi¤ini kolaylaﬂt›rmaya yönelik her uygulama, özel araç trafi¤ini kolaylaﬂt›rmaya ve yaln›zca bunu dikkate almaya yönelikse, ayn› zamanda kad›n
düﬂman› bir politikad›r. Kad›n›n ﬂehrin içindeki hareketlili¤ini zorlaﬂt›rmaya
dönük bir politikad›r. Dolay›s›yla bir ﬂehrin içinde örne¤in; ﬂehir içi ulaﬂ›m
politikas›n›n nas›l düzenlenece¤i çok cinsiyetli bir ﬂeydir. Hayata geçti¤inde,
kad›nlar›n yaﬂam› kolaylaﬂm›yorsa cinsiyetçidir.
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Örnekler
Kanada’n›n bir ﬂehrinde belediye otobüsleri, kad›n yolcular› hava karard›ktan sonra, yaln›zca duraklardan de¤il, durak aralar›nda da “dur” dedikleri yerlerde indiriyorlar. ‹ndi¤i yerle, gidece¤i yer aras›nda yürüme mesafesi
olabildi¤ince az olsun, diye yap›l›yor.
Meksika’da ise, pembe otobüsler vard›r. Meksika’da ve asl›nda dünyan›n
her yerinde toplu taﬂ›ma araçlar›nda taciz, tehdit vs. çok yayg›n olarak var.
Kad›nlar istiyorlarsa, o pembe otobüslere biniyorlar. Pembe otobüslerde
yaln›zca kad›nlar yolculuk yap›yor. Ancak Türkiye’de kad›nlara mahsus toplu taﬂ›ma söz konusu olursa veya oldu¤unda, hemen yüksek siyasete düﬂüyor. Bir dönem kad›n haklar› tart›ﬂmas› söz konusu oldu¤unda da böyle oldu. “Vay efendim, bunlar ﬂeriat› da getirecek, haremlik selaml›k getiriyorlar.” Kad›nlara mahsus alanlar›n alt›nda yatan mesele asl›nda kolay anlaﬂ›labilir. Kad›n parka gidebilecek, kad›n parkta oturmak nedir, bunu yaﬂayabilecek ya da yaﬂayamayacak. Bunun kad›nlar için yaﬂamsal bir ihtiyaç oldu¤u, rahatl›kla görülebilir. Dolay›s›yla, ilerici – gerici ﬂeriatç› – laik tart›ﬂmas›na dönüﬂüyor. Ancak bu bir ihtiyaçt›r. Örtülü olmak, sürekli evde oturmak, güneﬂ görmeyen bir evde y›llarca oturmak sebebiyle, birçok kad›n D
vitamini eksikli¤i yaﬂamaktad›r. Yerel hizmetlerde, yaln›zca kad›nlara mahsus hizmetlerin ihtiyaçlar› burada daha net anlaﬂ›l›r. Mesela kad›n parklar›, buna örnek olarak verilebilir. Yaln›zca kad›nlar›n yararlanaca¤› bu parklarda, kad›nlar daha rahat hareket etme imkân› bulacaklard›r. Mesela güneﬂleneceklerdir.
Yaln›zca kad›nlara ve erkeklere özel mekânlar var m›d›r? Kad›nlar ne yap›yorlar, nas›l oturuyorlar, erkekler nas›l oturuyorlar? Kad›nlara özgü mekânlar var m›? Erkeklere özgü denilmedi¤i halde, yaln›zca erkeklerin bulundu¤u mekânlar var m›? Peki, kad›nlar ne yap›yorlar oralarda, erkekler ne yap›yorlar? Bedenleri nas›l? Bacaklar›n› açarak oturan kaç kad›n var? Ama erkekler hep öyle otururlar ve yer kaplarlar. 4 – 5 erkek bir araya geldi¤inde,
sesleri yüksek ç›kar, ba¤›rarak konuﬂurlar. Oysa kad›nlar›n sesi hep k›s›kt›r.
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Ayr›ca tüm kad›nlarla tüm erkeklerin hepsi bir midir? Aralar›nda mekânsal
ve mekânsala ba¤l› davran›ﬂsal bir ayr›ﬂma var m›d›r?
Cinsiyete dayal› ayr›ﬂma, pek çok mekânda devam eder. S›radan bir okul
– aile toplant›s› veya veli toplant›s›na buna kad›nlar gider. Para iﬂlerinin görüﬂülece¤i, okulla ilgili toplant› varsa erkekler gider. Hastanelerde refakatçiler, ev içindeki iﬂ bölümünün bir devam› olarak daha çok kad›nlard›r. Dünyada böbrek donörlerinin (böbre¤imin birisini sana vereyim diyenlerin) yüzde 80’inin kad›nlar olmas› bir hayli ilginçtir.
Kad›nlar söz konusu oldu¤unda, taciz, sark›nt›l›k, toplu taﬂ›ma araçlar›nda s›k›ﬂ›kl›k, kalabal›k olma, onun yaratt›¤› rahats›zl›k, bak›lma, dikizlenme
de kaç›n›lmaz oluyor.
Baz› büyük ﬂehirlerde aktarmal› araçlardaki yaya yürüme mesafesinin
uzunlu¤u, özellikle hava karard›ktan sonra, düzensiz kald›r›m yol döﬂemeleri, farkl› yerler aras›ndaki mesafelerin uzakl›¤› hep sorundur. Parti binalar›nda, kamuda, baz› özel iﬂyerlerinde, ﬂantiyelerde kad›n tuvaletlerinin olmamas› sorundur.
Sorunlar semtlere göre de¤iﬂkenlik gösterir
Kad›nlar aç›s›ndan, güvenlikle ilgili sorunlar mevcuttur. Ayd›nlatma, ›ﬂ›kland›rmayla ilgili sorunlar var. Kad›nlar›n ihtiyaçlar› nedir, nas›l çözülür, diye soruldu¤unda, karﬂ›m›za baﬂka türlü sorunlar ç›kmaktad›r. Çünkü kad›nlar, ‘ne ihtiyac›n var’ denildi¤inde, o ihtiyaçlar› çok kolay tarif edemeyebilir.
Bunun türlü nedenleri vard›r. Mesela, kad›nlar bir feragat kültüründen geliyor. Kendi ihtiyaçlar›n› de¤il de, baﬂkalar›n›n ihtiyaçlar›n› düﬂünmek ve karﬂ›lamak üzere sosyalleﬂtikleri, büyüdükleri ve kad›n olduklar› bir kültürden
geliyorlar. Kendi ihtiyaçlar› üzerine düﬂünme al›ﬂkanl›klar› geliﬂmiyor. Di¤er
taraftan, birbirlerinden yal›t›lm›ﬂ olarak yaﬂarlar. Dolay›s›yla, ihtiyaçlar›n›
do¤rudan dile getiremeyebilirler. Bu ihtiyaçlar›n ortaya ç›kmas›na yard›mc›
olacak kurumsal çal›ﬂmalar da kad›nlar›n sorunlar›n› dile getirmesine yard›mc› olabilir. Kad›n merkezleri, toplum merkezleri bu noktada önemli ku73
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rumlard›r. Kad›nlar bu kurumlara el becerisi kazanmak için giderler, ancak
kendisiyle ayn›/benzer sorunlar›n yaﬂand›¤›n› gördü¤ünde, yaﬂad›klar›n› daha kolay tarif edebilirler.
Sorunlar co¤rafyadan co¤rafyaya da de¤iﬂkenlik gösterir. Hatta mahalleden mahalleye de¤iﬂkenlik gösterir. ‹stanbul Ümraniye’de gecekondu mahallesinde yaﬂayan kad›nlar ile Niﬂantaﬂ›’nda yaﬂayan kad›nlar ayn› sorunlarla karﬂ›laﬂm›yorlar. Bu, tüm kentler için hemen hemen böyledir. Dolay›s›yla, yaﬂanan yerin k›r – kent oluﬂu, tar›m ekonomisi – ticari ekonomi oluﬂu, siyasal e¤ilimler, kentlilik, köylülük, etnisite, co¤rafi köken, yaﬂ, e¤itim
düzeyi, günün farkl› bölümlerinde farkl›laﬂan sorunlar, giyim tarz› üzerinden
farkl›laﬂan sorunlar mevcuttur.
‘S›¤›nma Evi ihtiyac›n ve gerekenin çok alt›nda’
Nüfusu 50 binden fazla olan yerleﬂimler ve büyükﬂehir be-lediyeleri, kad›nlar ve çocuklar için koruma evi açmakla yükümlüdür. Yeterli olmasa da
bu bir kazan›md›r. Belediye Kanunu’na bu hükmün be-lediyelerin zorunlu
görevi olarak girmiﬂ olmas› uzun süren mücadelenin sonucu elde edinilmiﬂtir. Türkiye’de 16 büyükﬂehir belediyesine ek olarak, nüfusu 50 binden fazla
240 belediye var. Bunlardan yaln›zca 19’u yasal zorunlulu¤u yerine getir-di.
Hepsini beraber de¤erlendirdi¤imizde, aﬂa¤› yukar› bin 300 kad›n› ayn› anda
bar›nd›rabilecek kapasitede 50 küsur belediye var.
9 milyonluk ‹sveç’te 160 civar›nda S›¤›nma Evi var. Türkiye’den biraz daha fazla nüfusa sahip olan Almanya’da 400 kadar S›¤›nma Evi var. Yine Fransa’da 400’ün üzerin-de s›¤›nak var.
Cinsiyetler aras› eﬂitsizlik ve yerel politikalar denilen ﬂey, sadece kad›n
s›¤›nma evi ile ara istasyon aç›lmas›, kad›nlar için mesleki beceri kurslar›,
el ürünleri pazarlayacaklar› bir tak›m stantlar tahsis edilmesi gibi, do¤rudan do¤ruya kad›nlara yönelik hizmetlerle s›n›rl› de¤ildir. Bir kentte, bir ilde, bir mahallede üretilen bütün politikalar, öyle niyet edilmese bile, kad›nlar› ve erkekleri farkl› bir biçimde etkileyebiliyor. Birileri otomobille yol74

culuk ediyor, birileri toplu taﬂ›ma araçlar›na ve yaya olarak yolculuk yapmak zorundad›r.
Bir ﬂehirde yaﬂayan herkesin, spor faaliyetlerinden dinlenmeye, motivasyona vs. hakk› vard›r.
“Spor yat›r›m›ndan anlaﬂ›lan ﬂey sadece hal› futbol sahas› yapmak olmamal›d›r. Bu durum Türkiye’nin muhtelif yerlerinde çok da farkl› de¤ildir. Benim ‹stanbul’da oturdu¤um sokakta, uzaydan gelmiﬂ olsam, o sokakta oturan herkesin o¤lan çocuk do¤urdu¤unu sanaca¤›m. Yok, çünkü sokakta k›z
çocuk yok. Sokakta hep o¤lan çocuklar› oynuyorlar. ”
“Galata Köprüsü, erkekler için baﬂl›ca dinlenme, e¤lenme, meditasyon
yapma alan›d›r. Köprü üzerinde bal›k tutarlar. Orada ﬂöyle bir ﬂey yaﬂand›.
Bir gün kad›n›n biri, “bal›k tutaca¤›m” diye oraya gitti. Kad›n› hayas›zca davran›ﬂlarda bulunmaktan tutuklad›lar ve yarg›lama süreci baﬂlad›. ﬁu an dava Yarg›tay aﬂamas›ndad›r. Rivayet odur ki, kad›n bal›k tutmaya gitti¤inde,
köprüdeki bir tak›m adamlar, huysuzlan›yorlar; oradaki güvenlik görevlisine
haber veriyorlar. ‹ﬂte kad›n›n üzerinde gecelik varm›ﬂ, tayt varm›ﬂ, bilmem
ne varm›ﬂ, geceli¤i havalan›yormuﬂ. Kad›na bu nedenle dava aç›l›yor?”
Cinsel e¤ilim bir farkl›l›kt›r. Her yerde insanlar heteroseksüel de¤iller,
baz› kad›nlar kad›nlar›, erkekler erkekleri seviyor ve bunlar tümüyle mekâns›zd›r.
Yoksulluk bir farkl›l›kt›r. Fark›n eﬂitsizlik kayna¤› oldu¤u durumlarda da
hafifletecek birtak›m önlemler gerekiyor. Bu çerçevede düzenlenmiﬂ bir tak›m uluslararas› belgeler var. Mekânda sosyal adaleti sa¤layan, mekânda
eﬂitli¤in gerçekleﬂmesi için baz› uluslararas› ilkeler koyan belgeler mevcuttur. Bunlardan biri, “Avrupa Kentli Haklar› Bildirgesi” dir.
Avrupa Konseyi, bu haklar›n; yaﬂ, cinsiyet, ›rk, inanç, milliyet, sosyo –
ekonomik ve politik statü, ruhsal ve bedensel özür gözetmeksizin, tüm insanlara eﬂit koﬂullarda uygulanmas›n› savunur. Yani herkesin ﬂiddetten
ar›nm›ﬂ bir yerde yaﬂamaya hakk› vard›r. Herkesin her türlü kirlilikten, bo75
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zuk ve çarp›k kent çevrelerinden ar›nma hakk› vard›r. Herkesin yaﬂad›¤› çevreyi demokratik koﬂullarda denetleme hakk› vard›r. ‹nsanca konut edinme,
sa¤l›k, kültür hizmetlerinden yararlanma, dolaﬂ›m özgürlü¤ü hakk› vard›r.
Bu ﬂart, Avrupa Sosyal ﬁart›, hükümetlerin de¤il, yerel yönetimlerin imzalad›¤› ﬂartt›r. Türkiye’de ﬂart›n alt›nda sadece Bursa Nilüfer Belediyesi’nin imzas› vard›r. Bir tak›m haklar tarif ediliyor ve bunlar› yerel yönetimlerin vazifesi olarak tan›ml›yor. ‹stihdam olanaklar›n›n yarat›lmas› konusunda, bütün
yerel yönetimler do¤rudan ya da dolayl› olarak ekonomik kalk›nmaya katk›
konusunda sorumluluk sahibidir. Eriﬂilebilir, nitelikli, kapsaml› kamu mallar›n›n ve hizmetlerinin o yörede sa¤lanmas› gerekiyorsa özel sektörle iﬂbirli¤i içinde, yaﬂama alanlar›, çal›ﬂma alanlar› vs. kentin bir tak›m alanlar›n›n
iﬂlevleriyle uyumlu olmas›, güvenlik, kiﬂisel bütünlük gibi bir tak›m haklar
tan›ml›yor. Eﬂitlik de bunlar›n içindedir.
Yeni Bir Kentlilik ‹çin Manifesto’da bir tak›m haklar tan›mlan›yor ve bunlara “Kentli Haklar›” diyoruz. Asl›nda bunlar yurttaﬂl›k haklar›n›n mekânda
somutlaﬂmas›n› tarif eden haklard›r. Kentli haklar› denilen haklar, bir yerde
yaﬂ›yor olmaktan kaynaklanan haklard›r.
Bireyin, sosyal, kültürel, ahlaki, ruhsal geliﬂimine, kentsel refah›n› destekleyecek kentsel koﬂullar›n oluﬂturulmas›d›r. Örne¤in; kentsel güvenlik,
çok büyük ölçüde kamusal mekânlara, kamusal iliﬂkilere referansla buralara bak›larak tan›mlanan bir kavramd›r. Kentsel güvenlik, genellikle kap›n›n
önünde bitiyor. Oysa kad›nlar aç›s›ndan, kentsel güvenlik denen ﬂey, evin kap›s›n›n önünde biten bir mesele de¤ildir. Örne¤in; 2006 y›l›nda Türkiye’de 70
bin kad›n fiziksel sald›r›ya u¤ram›ﬂt›r.
2003 y›l›ndan bu yana Türkiye’de binden fazla kad›n›n namus gerekçesiyle öldürüldü¤ü söyleniyor. 2009 Y›l›nda Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü’nün yapt›¤› araﬂt›rmaya göre, en az 10 kad›ndan 4’u eﬂinden ya da beraber yaﬂad›¤› insandan fiziksel veya cinsel ﬂiddet görüyor. Dolay›s›yla bu haklar›, kad›nlar›n özgün koﬂullar›n›, spesifik koﬂullar›n› dikkate alarak düﬂünmek gerekiyor.
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Türkiye’de kad›nlar taﬂ›nmazlar›n ancak yüzde 9’una sahiptir. Oysa herkesin konut edinme hakk› Anayasal güvenceye ba¤lanm›ﬂt›r. Yerel yönetimlerin bu konudaki yükümlülükleri yeni yasada aç›kça belirtilmiﬂtir. Yerel yönetimlerin bu çerçevede tahsis edece¤i arsa ve yapaca¤› konutlarda seçenek, çeﬂitlilik ve eriﬂilebilirli¤i art›rmas›, sosyal ve ekonomik olanaklar› k›s›tl› olan kad›nlar›n haklar›n› pazar mekanizmas›na b›rakmayarak, kad›nlar
için belli oranda arsa ve konut ay›rmas›, bunun önceden belirlenmiﬂ bir ‘kad›n konut edinme hakk› kotas›’ kapsam›nda yap›lmas› mümkündür.

‹l Genel Meclisi ve Belediye Meclislerinde Oluﬂturulan
Kad›n Haklar› veya Kad›n-Erkek Eﬂitli¤i Komisyonlar›
Yerel düzeydeki en al›ﬂ›lm›ﬂ eﬂitlik mekanizmas› türü, belediye meclisi
veya il genel meclislerinde oluﬂturulan eﬂitlik komisyonu/komiteleridir. Söz
konusu organlar siyasi partilerin temsilcilerinden meydana gelir ve yerel
seçimlerin sonucunu yans›t›r. Bu komisyonlar, yerel yönetimlerde eﬂitlik
bak›ﬂ aç›s›n›n yerleﬂtirilmesi için eﬂitli¤e dair eylem plan› haz›rlar ve bunun
koordinasyonu için çaba gösterir. Ayr›ca, belediye ve il genel meclislerine
eﬂitlikle ilgili konularda tavsiyelerde bulunur. Bir baﬂka deyiﬂle; bu komisyonlar›n as›l görevi, toplumsal cinsiyet eﬂitli¤ini hedefleyen kararlar›n al›nmas›na yönelik giriﬂimlerde bulunmak; belediye veya il genel meclislerinden geçen taslaklar, teklifler, kararlar ve di¤er tasarruflar› toplumsal cinsiyet perspektifi ile gözden geçirmek, bu kararlar›n uygulamas›n› izlemek
ve de¤erlendirmek; kad›n haklar›n› savunmak ve eﬂit f›rsatlar› garanti alt›na almak için stratejiler ve tedbirler tan›mlamak; tavsiyelerde bulunmak;
toplumsal cinsiyet ve eﬂitlik alan›nda faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluﬂlar›yla iﬂbirli¤i yapmakt›r. Bu komisyonlar›n görevleri aras›nda, karar
alma süreçlerine kat›l›mlar›n› art›rmak için kad›nlar›n kamusal alana ve kamu faaliyetlerine kat›l›m›n› teﬂvik etmek; durum analizi yapmak ve yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i ihlallerini ortadan kald›racak tedbirler
önermek; her iki cinsiyet için de eﬂit haklar› ve f›rsatlar› savunmak; il veya
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belediye meclislerindeki di¤er komisyonlar ile toplumsal cinsiyet eﬂitli¤ine
dair konularda iﬂbirli¤i yapmak da yer almaktad›r.
Öneriler
5393 Say›l› Belediyeler Kanunu’nun 17. Maddesi ile 09 Ekim 2005 tarih
ve 25961 Say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan ‹çiﬂleri Bakanl›¤› Belediye
Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 21. Maddesi uyar›nca, il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10 binin üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlar›n›n kurulmas› zorunludur. 5302 Say›l› ‹l Özel ‹daresi Kanunun 16.
Maddesi ile 09 Ekim 2005 tarihli ve 25961 Say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ‹l Genel Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 20. Maddesi
uyar›nca, plan ve bütçe komisyonu, imar ve bay›nd›rl›k komisyonu, e¤itim,
kültür ve sosyal hizmetler komisyonu ile çevre ve sa¤l›k komisyonunun kurulmas› zorunludur. 5216 Say›l› Büyükﬂehir Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi uyar›nca imar ve bay›nd›rl›k komisyonu, çevre ve sa¤l›k komisyonu,
plân ve bütçe komisyonu, e¤itim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaﬂ›m komisyonunun kurulmas› zorunludur. Bunun d›ﬂ›nda, belediye ve il özel
idarelerinde en az üç, en çok beﬂ üyeden, büyük ﬂehirlerde en az beﬂ, en çok
dokuz üyeden oluﬂan ihtisas komisyonlar› oluﬂturulabilir.
Yukar›da verilen yasal çerçevede, yerel hizmete eriﬂim ve hizmetlerden
eﬂit biçimde yararlanma konusunda en dezavantajl› kesim olan kad›nlar›n
sorunlar›n›n çözümüne katk›da bulunacak, onlar›n spesifik ihtiyaçlar›na cevap verecek yerel hizmet sunumu için belediye ve il genel meclisinde “kad›n haklar›” veya “kad›n-erkek eﬂitli¤i komisyonlar›”n›n kurulmas› ve bu komisyonlar›n kurulmas› zorunlu komisyonlar aras›na al›nmas› önerilmektedir. Özellikle büyükﬂehir belediyelerinde “gençlik ve spor komisyonu”nun
zorunlu komisyonlar aras›nda yer ald›¤› gibi “kad›n-erkek eﬂitli¤i komisyonu”nun da zorunlu komisyonlar aras›nda yer almas› mümkündür. Söz konusu komisyonlar›n kurulmas›, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kad›n-Erkek
F›rsat Eﬂitli¤i Komisyonu’nun çal›ﬂmalar›na yerel katk› sa¤lamas› aç›s›ndan
da önemlidir.
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Eﬂitlik Birimleri
BM Kad›nlara Yönelik Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Komitesi (CEDAW) taraf›ndan da tavsiye edildi¤i üzere, merkezi hükümet ve yerel yönetimler etkin toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i mekanizmalar› kurmak, var olanlar›
güçlendirmekle yükümlüdür. Bu mekanizmalar, merkezi hükümet ve yerel
yönetimlerde mümkün olan en üst düzeyde kurulmuﬂ, yeterli kaynak ve yetki ile donat›lm›ﬂ olmal›d›r. Ancak bu ﬂekilde yap›land›r›ld›klar›nda, resmi
politikalar›n kad›nlar üzerindeki etkisine dair tavsiyelerde bulunabilir; kad›nlar›n durumunu derinlemesine izleyebilir; yeni politikalar›n formüle edilmesine yard›mc› olabilir; etkin stratejiler ve önlemler geliﬂtirerek kad›nlar›n insan haklar›n›n korunmas› ve geliﬂtirilmesini sa¤layabilirler.
Eﬂitlik mekanizmalar›n›n kurulmas›, toplumsal cinsiyet eﬂitli¤ini sa¤lamak için gereklidir; ancak yeterli bir strateji de¤ildir. Toplumsal cinsiyet
eﬂitli¤i bak›ﬂ aç›s›n›n mevzuata, kamu politikalar›na, programlar›na, projelerine ve veri tabanlar›na yerleﬂtirilmesi gereklidir. Bunun yan›nda, planlama ve de¤erlendirmede kullan›lmak üzere cinsiyet tabanl› veri-bilgi üretme
ve yayg›nlaﬂt›rma da ayn› oranda önemlidir. Kad›nlar›n ilerlemesi için gerekli koﬂullar›, kad›n hareketinin, kad›n kuruluﬂlar›n›n ve taban örgütlerinin
faaliyetleri ve etkileri ile kad›nlar›n yerel yönetimlerde temsil oranlar› belirler. Bu kavray›ﬂla, BMOP çerçevesinde kad›nlar›n yerel hizmetlere eriﬂimini kolaylaﬂt›rmak amac›yla valilikler, il özel idareleri ve belediyelerde toplumsal cinsiyet odak noktalar› veya eﬂitlik birimleri kurulmaktad›r. Trabzon
Valili¤i taraf›ndan yay›mlanan genelgeyle valilikte bir eﬂitlik birimi oluﬂturulmuﬂ ve bu yap› ilçelerde-kaymakaml›klarda toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i
birimleri oluﬂturulmas›- yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Görev de¤iﬂikli¤ini takiben ayn› çal›ﬂma ﬁanl›urfa Valili¤i taraf›ndan da gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Nevﬂehir,
Trabzon ve Kars ‹l Özel ‹dareleri eﬂitlik birimleri veya odak noktalar› için
mali kaynak sa¤lam›ﬂt›r. Van Valili¤i BMOP'un hedef ve ç›kt›lar›n›n sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak için bir personelini eﬂitlik birimi sorumlusu olarak
görevlendirmiﬂtir.
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Kars Belediyesi de benzer bir yol izlemiﬂ ve bir personelini görevlendirmiﬂtir. K›sa bir süre önce, ﬁanl›urfa Belediyesi de bu konuya e¤ilmiﬂ ve çal›ﬂma ilgili kurumlarda birer eﬂitlik biriminin aç›lmas›yla sonuçlanm›ﬂt›r.
Öneriler
BMOP kapsam›nda ‹zmir, ﬁanl›urfa, Trabzon Belediye ve ‹l Özel ‹daresi ile
Van ‹l Özel ‹daresi stratejik planlar›na, Yerel Eﬂitlik Eylem Planlar› ilke ve hedefleri do¤rultusunda düzenlemeler yerleﬂtirilmiﬂ, böylece eﬂitlik konular›na
kaynak tahsisinin gerçekleﬂtirilmesi yolunda önemli bir ad›m at›lm›ﬂt›r.
Bu uygulaman›n tüm illerde yayg›nlaﬂt›r›lmas› önünde herhangi bir engel yoktur. Belediye ve il özel idarelerinin stratejik planlar›n›n haz›rlanmas›
sürecinde, kad›n kuruluﬂlar›n›n görüﬂ ve önerilerini almas› ve aﬂa¤›dakine
benzer düzenlemelere stratejik planlarda yer verilmesi, yerel düzeyde kad›n-erkek eﬂitli¤i alan› baﬂta olmak üzere tüm eﬂitsizlik alanlar›nda önemli at›l›mlar sa¤lanabilmesinin temel koﬂulu olarak görülmelidir.
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Kamusal Mekan

Güvenlik

Yaﬂam kalitesini yükseltmek için dikkat
edilecek noktalar

 Gözden uzakta sokaklar, caddeler, yaya
yollar›, aç›k alanlar
ve parklar
 Tek tip aktivitelerin
yo¤unlu¤u
 Telefon kabinlerini
ve tuvaletleri kullanmak
 Kamusal alandaki
düzensiz, dengesiz ve
kaba davran›ﬂlar›n
delilleri (Vandalizm,
duvar yaz›lar›)
 Kimsesiz hayvanlar

Detaylar

 Canl› ve uzun süre
yaﬂayan mekanlar
/aktiviteler ve sürdürülebilir
aktiviteler
 Yaﬂayan sokaklar ve kafe
kültürünün desteklenmesi
gerekir.
 Duvar yaz›lar› ve vandalizm önlenmelidir.
 Kamusal tuvaletlerin ve
telefon kabinlerinin konumlar›na dikkat edilmelidir.
(Bkz Tablo 2).
 Kimsesiz sokak hayvanlar› toplan›p bak›m
ünitelerinde
bar›nd›r›lmal›d›r.
 Mekanlar›n organizasyonu hareket kolayl›¤›n› yükseltecek ﬂekilde tasarlanmal›d›r.
 Mekanlar okunabilir ve
alg›lanabilir olmal›d›r
(kad›nlar bir mekan› ne
kadar iyi bilir ve alg›larsa
kendini o kadar çok
güvende hisseder).
 Ç›kmaz sokak, k›vr›ml›
yollar ve sa¤›r cepheler
yap›lmamal›d›r.
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 Keskin köﬂe oluﬂumundan
kaç›n›lmamal›d›r.
 Peyzajda bitkilendirme görüﬂ
aç›s›n› daraltacak ve engelleyecek
biçimde düzenlenmemelidir.
 Mekanlar›n ayd›nlatmalar›na dikkat
edilmelidir (çok katl› otoparklarda,
yaya yollar›nda, parklarda, kamusal
mekanlarda vb.).
 Cadde ve sokaklardaki iﬂaretler ve
di¤er bilgi veren tabelalar aç›k ve
anlaﬂ›l›r olmal›d›r.

Güvenlik

Kamusal
Mekan

Ulaﬂ›m

Toplumsal
Konular
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 Özel otomobil
d›ﬂ›ndaki di¤er tüm
ulaﬂ›m araçlar›n›
kullanmak (özellikle akﬂam saatlerinde)
 Özellikle gece
geç saatlerde
otopark kullanmak
 Alt geçitlerin
›ss›z oluﬂu
 H›zl› trafik ak›ﬂ›

 Toplu taﬂ›mda ve duraklarda denetim ve gözetim art›r›lmal›d›r.
 Toplu taﬂ›m ve aktarma noktalar›
ayd›nlat›lmal›, denetimi artt›r›lmal› ve
di¤er donat›larla (otopark, konut vb.)
iliﬂkisi dikkatli bir biçimde kurgulanmal›d›r.
 Otoparklarda giriﬂe yak›n yerler
sadece kad›nlar›n kullan›m›na sunulmal›d›r.
 Alt geçitler ayd›nlat›lmal› ve uygun
bir yerlerde bu mekanlar farkl›
aktivitelerle desteklenmelidir (bilet
sat›ﬂ yeri vb.).
 Yaya güvenli¤i sa¤lanmal›d›r.

 Toplumsal birlik
eksikli¤i
 Düzensiz ve
alkol alan erkek
say›s›n›n fazlal›¤›
 Gece d›ﬂar›ya
ç›kmak

 Güvenlik elemanlar› vb. ile gözetim/denetim sa¤lanmal›d›r.
 Bir mekanda acil bir durumda nas›l
yard›m istenece¤ine dair olanaklar›n
yer almas› güvenlik hissi sa¤lar.

Çöp sepetlerinin konumu

Haberleﬂme
araçlar›n›n
konumu

Kamusal
tuvaletlerin
konumu

Duraklar›n
konumu

 ‹ki çöp sepeti aras›ndaki mesafe 50–100 m olmal›d›r. Baz› durumlarda 25 m kadar inebilmektedir
 Yaya yo¤unlu¤unun fazla oldu¤u mekanlarda ve aç›k alanlarda. Toplu
taﬂ›m araçlar› duraklar› çevresinde, yaya geçitleri yak›n›nda
bulunmal›d›r.
 Yerden yüksekli¤i en az 1 m olmal›d›r. Özürlüler için ayr› telefon
kabinleri düzenlenmelidir.
 Aç›k kullan›m alanlar›nda, yaya bölgelerinde, trafik gürültüsünden
uzakta, güvenli biçimde eriﬂilebilir yerlerde olmal›d›r.
 ‹ki kap› aras›ndaki mesafe 600–1000 m olmal›d›r.
 Rahat ve güvenli biçimde eriﬂilebilir ﬂekilde konumlanmal›d›r.
Kamusal tuvaletlerin niteli¤i:
 Tüm kamusal tuvaletlerde kad›nlar için ayr› kabinler düzenlenmelidir.
 Tuvaletler uniseks çocuk besleme, çocuk tuvaletleri ve bez de¤iﬂtirme
mekanlar› içermelidir.
 Güvenli, rahat ve kolay eriﬂilebilir olmal›d›r.

Duraklar›n niteli¤i:
 Güvenli ve rahat biçimde oturma, dinlenme ve bekleme ihtiyac›na
cevap vermelidir.
 Ayd›nlatmas›na dikkat edilmelidir.
 Kolay görülebilir olmas› için renklerine ve formuna dikkat edilmelidir.
 Haberleﬂme olana¤› sa¤lamal›d›r.
 D›ﬂ hava etmenlerine karﬂ› korunakl› olmal›d›r.
 Bilgilendirme tabelalar› aç›k, anlaﬂ›l›r olmal› (farkl› dillerde kent haritalar›, sefer saatleri vb.) ve görünebilir yerlere yerleﬂtirilmelidir.
 Metrolara çocuk veya özürlü arabas› ile kolay eriﬂim için asansör veya
rampa yap›lmal›d›r.

 Arabal› bireyler için uygun iniﬂ-ç›k›ﬂ platformlar› veya asansörler
düzenlenmelidir.
Köprüler ve
üst geçitlerin  Parapetler özellikle çocuklar›n güvenli¤i için s›k parmakl›kl› veya cam,
beton plak, çelik saç, vb. malzemelerle kaplanmal›d›r.
niteli¤i
 Yeterli ayd›nlatma sa¤lanmal›d›r.
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 Giriﬂ/ç›k›ﬂ noktalar› kolay alg›lanabilir olmal›d›r.
Tüneller ve  Gün ›ﬂ›¤› niteli¤inde ayd›nlatma sa¤lanmal›d›r.
 Özellikle ana arterlerdeki mekanlarda ilave iﬂlevlerle (al›ﬂveriﬂ vb.)
alt geçitlerin niteli¤i desteklenip, günün her saatinde kullan›labilirli¤i sa¤lanmal›d›r.
 Arabal› bireyler için uygun iniﬂ-ç›k›ﬂ platformlar› veya asansörler
düzenlenmelidir.

Oturma
yerlerinin
konumu

Su, çeﬂme,
vb. elemanlar›n niteli¤i

Yaya
yollar›n›n
yap›m›nda
dikkat
edilmesi
gerekenler
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 Trafik ve rahats›z edici etmenlerden uzak, emniyetli yerlerde düzenlenmelidir.
 ‹stenmeyen hava koﬂullar›ndan korunakl› olmal›d›r.
 Oturma birimleri yetiﬂkin ve çocuklar›n fiziksel özelliklerine göre
düzenlenmelidir.

 Bu tür elemanlar kentsel alan›n kalitesini yükseltir; hem görsel hem
de iﬂlevsel çeﬂitlili¤i art›r›r.
 Donat› tasar›m›nda güvenli¤e dikkat edilmelidir. (çocuklar›n rahat
hareket etmesi için kenar korkuluklar kaplanmal› vb.)

Kullan›m aç›s›ndan;
 Dik ve keskin köﬂeli olmamal›d›r (yüzde 7–8 e¤im uygundur).
 Farkl› yüzeyler aras›nda geçiﬂlerde merdiven yerine rampa uygulanmal›d›r.
 Zemin kaplama malzemesi olarak tutmayan, sert, düz, oymas›z,
kayd›rmas›z bir malzeme seçilmelidir. Kald›r›m kenar taﬂ› traﬂl› ve dar
aç›l› yap›lmal›d›r.
 Yol kaplamas› çeﬂitlenerek insanlar yönlendirici olmal›d›r.
Konfor aç›s›ndan;
 Kötü hava koﬂullar›ndan korunmak için yar› aç›k, kapal› vb. çarﬂ›lar
yap›lmal› ve konumlan›ﬂlar›na dikkat edilmelidir.
 Yeterli ayd›nlatma sa¤lanmal›d›r.
 Eriﬂilmesi gereken yerlere en k›sa yoldan eriﬂim sa¤lanmal›d›r.
 Yaya alanlar› ile toplu taﬂ›m duraklar› aras›nda ba¤lant› iyi kurgulanmal›, eriﬂim en yüksek düzeyde olmal›d›r.

Güvenlik aç›s›ndan;
 Yaya ve taﬂ›t birbirinden ayr›lmal› ve mümkün oldukça birbirleriyle
kesiﬂmemelidir.
 Duran ve hareketli yaya güvenlik ve konfor aç›s›ndan ayr›lmal›d›r.

Yaya kald›r›mlar›n›n
yap›m›nda
dikkat edilmesi gerekenler

Kullan›m aç›s›ndan;
 Yaya yollar›nda ilgili maddeler kald›r›mlar içinde geçerlidir.
 Yaya kald›r›mlar› en az 135 cm olmal›d›r. Kad›nlar aç›s›ndan bu
mesafe karﬂ›l›kl› yürüyen iki kiﬂinin geçebilece¤i mesafede -200 cmolmal›d›r.
Yaya sa¤l›¤› bak›m›ndan;
 Yayalar›n, özellikle bebek ve çocuklar›n ve hamilelerin egzoz gaz›ndan
etkilenmemesi için gerekli önlemler al›nmal›d›r. (egzoz gaz›n›n denetlenmesi, yol-kald›r›m aras›nda tampon bölgeler oluﬂturulmas› vb.)
 Yayalar rahats›z edici gürültüden kurtar›lmal›d›r. Özellikle yaﬂl›lar ve
hasta kiﬂiler ani durumlarda farkl› tepkiler verebilmektedir. (araçlar›n
gereksiz yere klakson çalmas›n›n önlenmesi yol-kald›r›m aras›nda tampon bölgeler oluﬂturulmas› vb.)
Di¤er
 Sürücü kurslar›nda dikkatsiz yayalar için daha dikkatli olunmas› vb.
konular da e¤itim programlar›na dahil edilmelidir.

Yaya geçitleri
yap›m›nda
dikkat
edilmesi
gerekenler

Kullan›m aç›s›ndan;
 Yayalar s›k aral›klarla düzey de¤iﬂtirmek zorunda b›rak›lamaz. Zemin
kötü yayalara aittir. E¤er üst veya alt geçit kullan›lacaksa yürüyen merdiven konulmal›, hemzeminde çocuk ve özürlü arabalar› için bas›l›nca
yanan sinyalizasyon bulundurulmal›d›r.
 Görme engelliler için sesli sinyalizasyon konmas› gerekmektedir.
 Sinyal süresi çocuklar, özürlüler vb. için gerekli yürüme zaman›na
göre hesaplanmal›d›r.

Haz›rlayan: Araﬂt›rma Görevlisi Zeynep Y›lmaz Bayram –
KTÜ ﬁehir ve Bölge Planlama Bölümü
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CERM
Do¤rudan do¤ruya bizi ilgilendiren, “Yerel Yaﬂamda Kad›n Erkek Eﬂitli¤i
ﬁart›”n›n k›sa ad› CERM’dir. Bu ﬂart, 2006’da Avru-pa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi’nde kabul edildi. Avrupa’daki bütün yerel ve bölgesel yönetimleri, cinsler aras› eﬂitli¤i gerçekleﬂtirecek ön-lemler almaya davet eden ﬁart›n imzac›lar›, hükümetler, yerel ve bölgesel yönetimlerdir. Yerel düzeyde bir
hak olarak tan›mlanan bu ﬁart›, Türkiye’de hiçbir yerel yönetim imzalam›ﬂ de¤ildir. Avrupa’da 760 küsur yerel yönetim, belediye veyahut bölge yönetimi taraf›ndan imzalanm›ﬂt›r. ﬁart, Yerel ve Bölgesel Yö-netimler, bütün sorumluluk
alanlar›nda kad›n erkek eﬂit-li¤i hakk›n› hayata geçirmelidir. Söz konusu yönetimler, yani yerel ve bölgesel yönetimler -Türkiye’de bölgesel yönetimler
yok- bütün ayr›mc›l›k biçimlerini ortadan kald›rmakla görevlidir, diyor. Bunu
görev olarak tan›ml›yor. ‹kincisi; yerel ve bölgesel yönetimler, çoklu ayr›mc›l›k
ve dezavantajl›lar› dikkate almak zorundad›r, diyor. Yani kad›n, Kürt kad›n, iﬂçi Kürt kad›n, lezbiyen iﬂçi Kürt kad›n vs. cinsiyetin yan› s›ra; ›rk, renk, din, dil,
etnik toplumsal köken, inanç, ulusal bir az›nl›¤›n üyesi olma, yaﬂ, cinsel yönelim gibi ço¤ul ayr›mc›l›k gibi dezavantajlar kad›n erkek eﬂitli¤ini hayata geçirmede dikkate al›nmal›d›r, di-yor. ﬁart, karar alma süreçlerinde özel bir dikkat
gösterilmesi gerekti¤ini, bu süreçlere dengeli bir kat›l›m›n demokratik bir toplum olman›n önkoﬂulu ol-du¤unu söylüyor. Kal›p yarg›lar›n k›r›lmas› gerekti¤ini söylüyor ve bunda da yerel yönetimlere sorumluluk yüklüyor.
Kad›n Kentleri
Kentsel politikalar ve yerel hizmet sunumu aç›s›ndan kapsam› daha geniﬂ olan “Eﬂitlikçi Kent” ba¤lam›nda “Kad›n Kent”ini genel olarak; kad›nlar›n
kentli haklar›n›n yaﬂama geçirildi¤i, yerel karar süreçlerine ve karar mekanizmalar›na kat›l›mlar›n›n sa¤land›¤›, kad›nlar›n yaﬂam koﬂullar›n›n iyileﬂtirildi¤i, hayat›n her alan›nda kad›n erkek eﬂitli¤ini sa¤layacak yerel eﬂitlik politikalar›n›n oluﬂturuldu¤u ve bu politikalar›n yerel yönetim anlay›ﬂ›na yerleﬂtirilerek, eﬂitli¤i sa¤lay›c› yerel hizmet sunumlar›n›n gerçekleﬂtirildi¤i
kent olarak tan›mlayabiliriz.
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Kentsel mal ve hizmetlerin kullan›c›lar› olan kad›nlar›n, bunlar›n üretim,
sunum ve da¤›t›m›na iliﬂkin karar alma süreçlerine kat›lmalar›, kad›nlar›n
gereksinme ve sorunlar›n›n yans›t›lmas› için uygun kanallar›n oluﬂturulmas›, cinsiyet eﬂitsizliklerine ve farkl›l›klar›na duyarl› yeni bir kent yönetimi yaklaﬂ›m›yla;
• Kad›nlar›n yerel karar süreçlerine ve karar mekanizmalar›na kat›l›m›n› art›r›c›, kad›nlar›n yaﬂam koﬂullar›n› iyileﬂtirici, hayat›n her alan›nda kad›n
erkek eﬂitli¤ini sa¤lay›c› eﬂitlik politikalar› oluﬂturulmas› ve bu politikalar›
yerel yönetim anlay›ﬂ›na yerleﬂtirerek eﬂitli¤i sa¤lay›c› yerel hizmet sunumlar›n› gerçekleﬂtirmek,
• Bunun, yerel yönetimler, yerel kad›n örgütleri ile di¤er sivil toplum örgütleri, meslek odalar›, özel sektör temsilcileri yer ald›¤› kat›l›mc› bir süreçle haz›rlanmas›,
• Yerel yönetimlere, kad›n erkek eﬂitli¤ini sa¤lamak için yapmas› gereken iﬂlerin genel çerçevesinin çizilmesi,
• Kad›n örgütlerinin yerel yönetimlerle iﬂbirli¤i oluﬂturmak ve yap›lanlar›/ yap›lmayanlar› izlemek için yol gösterici bir araç olmas›,
• Tüm taraflar›n kad›n sorunlar› ve buna yönelik kamusal çözüm önerileri
hakk›nda görüﬂ, istek ve yükümlülüklerini netleﬂtirmeye yard›mc› olmas›d›r.
Yerel Eylem Eﬂitlik Plan› ‹lkeleri
• Toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i yaklaﬂ›m›n› ana politikalara yerleﬂtirmek,
cinsiyete duyarl› yaklaﬂ›mlar› benimsemek,
• Kat›l›m ve ortakl›¤› desteklemek,
• Bütüncül bir yaklaﬂ›ma dayanmak, yönetimler aras› iﬂbirli¤ini sa¤lamak,
• Hizmet sunumunda iyi yönetiﬂim anlay›ﬂ›n› benimsemek,
• Süreç yönelimli bir yaklaﬂ›mla çözüm geliﬂtirmek,
• Sürdürülebilirli¤i gözetmek,
• ‹zleme denetim ve ﬂeffafl›¤› sa¤lamak.
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1. Yerel Karar Mekanizmalar›na Kat›l›m
 Yerel kad›n örgütlerinin, yerel meclislerin çal›ﬂmalar›n› izlemesi ve yerel
ihtisas komisyonlar›na kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas›.
 Kent konseylerine kad›nlar›n kat›l›m›n›n art›r›lmas› ve kad›n meclislerinin
oluﬂturulmas›.
 Stratejik planlar›n haz›rl›k ve uygulama süreçlerine kad›n kuruluﬂlar›n›n
kat›l›m›n›n sa¤lanmas›.
 Yerel yönetim ve kad›n kuruluﬂlar›n›n iﬂbirli¤ine aç›k bir yönetim anlay›ﬂ›yla gönüllü kat›l›m›n sa¤lanmas›.
 Valilik ve Belediyelerde kad›n-erkek eﬂitli¤i birimlerinin oluﬂturulmas›.
 Yerel siyasete kad›n kat›l›m›n›n artt›r›lmas›na yönelik olarak kad›nlar›n
güçlendirilmesi.
 Yerel yönetimlerde çal›ﬂan kad›nlar›n kariyerlerinde yükselmelerine olanak tan›yacak hizmet içi e¤itim vs. olanaklar›n›n art›r›lmas›.
2. Kentsel Hizmetler
 Kentin kay›t sisteminin, cinsiyet ayr›ml› verilerin toplanmas›na olanak tan›yacak ﬂekilde iyileﬂtirilmesi.
 Kad›nlar›n, kentsel hizmetlere yönelik gereksinmelerini ve taleplerini ortaya ç›karacak çal›ﬂmalar›n yap›lmas›.
 Sa¤lanan kentsel hizmetler hakk›nda, kentlilerin düzenli olarak bilgilendirilmesi.
 Kad›nlar›n kent ve çal›ﬂma yaﬂam›na daha fazla kat›labilmesi için kreﬂ,
gündüz bak›mevi, yaﬂl› bak›mevi olanaklar›n›n sa¤lanmas› var olanlar›n iyileﬂtirilmesi.
 Kentlerde kad›nlar›n bir araya gelebilecekleri kad›n merkezlerinin say›lar›n›n art›r›lmas›.
 Kad›nlar›n kent içi mobilitelerini art›rmak üzere toplu taﬂ›m araçlar›nda
özel indirimler yap›lmas›.
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 Kad›n-do¤um, çocuk ve di¤er hastanelere giden toplu taﬂ›ma araçlar›n›n
bilet ücretlerinin düﬂürülmesi.
 Geceleri karanl›kta toplu taﬂ›ma araçlar›n›n sürücülerinin durak d›ﬂ›nda
durmas›na olanak sa¤lanmas›.
 Toplu taﬂ›ma duraklar›nda kad›nlar›n 155 acil yard›m hatt›n› arayabilecekleri dü¤melerin konulmas›.
 Toplu taﬂ›ma araçlar›n›n sürücülerinin insan haklar› ve kad›n›n insan haklar› konusunda e¤itilmesi.
 Yol gösteren levhalar›n herkes taraf›ndan okunabilir ve anlaﬂ›labilir hale
getirilmesi.
 Yol, park, otobüs dura¤› vb. alanlar›n daha iyi ayd›nlat›lmas›.
 Engelli, yaﬂl› kad›nlara ve engelli bak›m›n› üstlenen kad›nlara yönelik
kentsel hizmet düzenlemelerinin yap›lmas›.
 Kentsel planlama, toplu konut alan› ve kentsel dönüﬂüm projelerinin yap›m›nda cinsiyete duyarl› bir plan ve proje yaklaﬂ›m›n›n benimsenmesi, kad›nlar›n görüﬂlerinin al›nmas› ve kararlara yans›t›lmas›.
 Toplumsal cinsiyet duyarl› yerel bütçe haz›rlanmas›.
 Kentsel hizmetlerin mahalle ölçe¤inde verilmesi ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›.
 Kentsel hizmet sunucular›n›n kad›n-erkek eﬂitli¤i konusunda fark›ndal›klar›n›n artt›r›lmas›.
3. Kad›na Yönelik ﬁiddet
 ﬁiddet konusunda fark›ndal›k art›rma çal›ﬂmalar› yap›lmas›.
 ﬁiddet ma¤duru kad›nlar için 7 gün 24 saat hizmet verebilecek acil telefon hatt› kurulmas›.
 ﬁiddet ma¤duru kad›n›n acilen korunmaya al›nmas› için bir acil eylem biriminin oluﬂturulmas›.
 ﬁiddete u¤rayan kad›nlara hizmet sunacak kamu görevlilerinin e¤itilmesi.
 Karakollarda kad›n bürolar›n›n kurulmas›.
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 Kad›n dan›ﬂma merkezleri, ara istasyon ve s›¤›nma evleri aç›lmas›.
 ﬁiddeti önlemeye ve ﬂiddet ma¤durlar›n› korumaya yönelik faaliyetleri izleyecek, denetleyecek bir koordinasyon birimi veya kurulunun oluﬂturulmas›.
 Fuhuﬂla mücadeleye iliﬂkin tüm ilgili kamu kurumlar›n› içine alan bir çal›ﬂma baﬂlat›lmas›.
4. Ekonomik Güçlenme ve Çal›ﬂma Hayat›
 Yerel yönetimlerin kreﬂ, yaﬂl› ve hasta bak›mevleri vb. gibi olanaklar sunarak, kad›nlar›n çal›ﬂma hayat›na kat›l›m›n› desteklemesi.
 ‹ﬂ olanaklar› yarat›lmas›nda kad›n erkek eﬂitli¤i ilkesinin gözetilmesi.
 ‹stihdam garantili meslek e¤itimi, beceri ve kapasite geliﬂtirme programlar›n›n art›r›lmas›, bu programlar›n kad›nlar›n ve piyasan›n talebi do¤rultusunda yeniden yap›land›r›lmas› ve bunlardan kad›nlar›n yararlanmas›n›n
sa¤lanmas›.
 Mikro kredi uygulamalar›n›n kad›nlar› güçlendirici biçimlerinin benimsenip uygulanmas›.
 Kad›nlar›n el eme¤i ürünlerini de¤erlendirmeye yönelik çal›ﬂmalar yap›lmas›.
 Kad›nlar›n sosyal güvenlik sisteminden yararlanmalar›n›n sa¤lanmas›.
5. E¤itim ve Sa¤l›k Hizmetleri
 Kent kay›t sistemini güçlendirerek, kayd› olmayan kad›nlar›n ve k›z çocuklar›n›n nüfus kay›tlar›n›n ç›kart›lmas›.
 K›z çocuklar›n›n zorunlu e¤itimi tamamlamalar›n›n sa¤lanmas›.
 K›z ö¤rencilerin e¤itim imkânlar›n›n ve bar›nma olanaklar›n›n art›r›lmas›.
 Kamu kurumlar› aras›ndaki iﬂbirli¤ini art›rarak halk›n zorla ve erken evlilik ile akraba evlili¤inin zararlar› konusunda bilgilendirilmesi.
 Üreme sa¤l›¤› ve aile planlamas› hizmetlerinin yeniden yap›land›r›lmas›
ve etkisinin art›r›lmas›na yönelik çal›ﬂmalar yap›lmas›.
 Kad›nlara hizmet sunan personelin kad›n haklar› konusunda e¤itilmesi.
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 Kad›nlara yönelik olarak hizmet veren personel say›s›n›n (sosyal hizmet
uzman›, psikolog vb) art›r›lmas›.
 Ergenlik e¤itim merkezi, menopoz klinikleri, evlilik dan›ﬂma merkezleri
kurulmas›.
 Özürlü kad›n ve çocuklara ücretsiz sa¤l›k hizmeti verilmesi.
 Önleyici sa¤l›k hizmetlerinin niceli¤ini ve niteli¤inin iyileﬂtirilmesi.
6. Göç ve Yoksulluk
 Göç etmiﬂ kad›n ve k›z çocuklar›na, dil bilmeyenler de dikkate al›narak, kenti ve kentsel kurumlan tan›tma amaçl› e¤itim ve gezi çal›ﬂmalar› yap›lmas›.
 S›¤›nmac› kad›n ve k›z çocuklar›na yönelik II Emniyet Müdürlü¤ü,
Yabanc›lar ﬁube Dairesi, UNHCR ve SYDV'nin yürüttü¤ü çal›ﬂmalar›n daha
koordine hale getirilerek güçlendirilmesi,
 Bu kad›nlara yönelik e¤itim ve istihdam programlan düzenlenmesi, k›z
çocuklar›n›n liselere, aç›k liselere devam›n›n ve Yaﬂam Boyu E¤itim Merkezleri ve halk e¤itim kurslar›ndan özellikle bu kad›n ve k›z çocuklar›n›n yaralanmas›n›n sa¤lanmas›.
 Bu bölgelerde yaﬂayan kad›nlara, tek ebeveyn ve/veya özürlü, yaln›z yaﬂayan, yaﬂl›, evden at›lan ya da aile içi ﬂiddet nedeniyle evinden kendi iste¤iyle
ayr›lan kad›nlara öncelik vermek üzere, TOK‹ veya da belediye konutlar›ndan
kota ayr›lmas›.
 Kentin göç alm›ﬂ yoksul kesimlerinde yaﬂanan sorunlara iliﬂkin alan tarama çal›ﬂmas›n›n yap›lmas›, bu çal›ﬂmada kad›nlar›n sorunlar›n›n ayr›ca
ele al›nmas› ve buna dayanarak özel çözümler geliﬂtirilmesi.
 Göç eden kad›n ve k›z çocuklar›na yönelik olarak kenti tan›ma, hizmet almak için hangi kurumlara baﬂvuracaklar›na iliﬂkin bilgilendirici e¤itim çal›ﬂmalar› yap›lmas›.
7. Zihniyet De¤iﬂikli¤i ve Fark›ndal›k Yaratma
 Halk E¤itim Merkezleri, Sosyal Hizmetler ‹I Müdürlükleri ve kad›n örgütleri iﬂbirli¤iyle kad›n ve erkeklere yönelik e¤itim çal›ﬂmalar› düzenlenmesi.
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 Kamu kurumu ve kad›n örgütlerinin ortakl›¤›yla kad›nlara yönelik meslek
edindirme kurslar›nda kad›n›n insan haklar› e¤itimlerine yer verilmesi.
 Kurumlar›n, çal›ﬂanlar›na ve ailelerine, aile içi iletiﬂim, kad›na yönelik ﬂiddet vb. konularda e¤itim seminerleri uygulamas›, çocuk geliﬂimine yönelik
ve kad›n haklar›n› da içeren baba e¤itimleri verilmesi.
 Okullarda kad›n haklan dersinin verilmesi, müfredatta gerekli de¤iﬂiklik
yap›lana kadar kad›n haklan e¤itiminin insan haklar› dersi içinde uzman kiﬂilerce verilmesinin sa¤lanmas›.
 Okul aile birlikleri deste¤iyle okullarda aile içi iletiﬂim, çocuk geliﬂimi ve
anne-baba e¤itimleri verilmesi; basit dilde broﬂürler bas›p kad›n kuruluﬂlar›, muhtarl›klar, semt merkezleri, sa¤l›k ocaklar› vb. kanal›yla da¤›t›m›n›n
sa¤lanmas›, afiﬂler haz›rlan›p kentin belli yerlerine as›lmas› vb.
 Baﬂta belediyeler olmak üzere yerel yönetimler ve valilik personeline
cinsler aras› eﬂitlik perspektifi ve politikalar›, yerel yönetimler mevzuat›ndan
kad›nlar lehine nas›l yararlan›labilece¤i gibi konularda e¤itim verilmesi.
 Belediye Kad›n Araﬂt›rma ya da Kad›n Erkek Eﬂitlik Birimi'nce, yerel ve
ulusal medyan›n izlenerek, kad›n kuruluﬂlar›n›n da deste¤iyle belli periyotlarla RTÜK'e yaz›l› olarak iletilmesi, kad›n kuruluﬂlar› aras›nda bir medya izleme grubu oluﬂturulmas›.
 Belediyelerin tüm kad›n kuruluﬂlar›n› belli dönemlerde toplant›ya ça¤›rmas› yoluyla karﬂ›l›kl› bilgilendirme ve öneri al›ﬂveriﬂinin sa¤lanmas›.
 Belediye ve valiliklerin web sitelerinde kad›n kuruluﬂlar›n›n listesi ve etkinliklerine yer verilmesi, ba¤lant› sa¤lanmas› gibi mekanizmalarla, yerel
yöneticiler ile kad›n örgütleri ve kad›nlar aras›nda iletiﬂimi art›ran uygulamalar ve süreçlerin baﬂlat›lmas›, sürdürülmesi ve güçlendirilmesi.
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Ülkelerden Örnekler

Viyana'da Toplumsal Cinsiyet Eﬂitli¤i Yaklaﬂ›m›
Tüm Plan ve Politikalara Yerleﬂtiriliyor
V‹YANA'NIN FARKLI B‹R PERSPEKT‹F‹ VAR
Toplumsal cinsiyet perspektifinin tüm plan ve politikalara yerleﬂtirilmesi; konut, ulaﬂ›m, e¤itim, sa¤l›k hizmeti, yaﬂl› ve çocuk bak›m› gibi kamu hizmetlerinin sa¤lanmas›nda, toplumsal cinsiyete dayal› farkl›l›klar›n sistematik olarak hesaba kat›lmas› demektir.
Viyana'da kent yönetimi, yukar›daki hedefe ulaﬂmak için bir uzman görevlendirmiﬂtir. Söz konusu uzman, spesifik olarak kad›nlar› hedefleyen
olumlu ayr›mc›l›k uygulamalar› ile toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i perspektifinin
kent yönetiminin tüm birimlerine ve hizmetlerine yerleﬂtirilmesi uygulamalar›n› birleﬂtirmekle görevlidir.
Viyana'da toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin tüm plan ve politikalara yerleﬂtirilmesi çal›ﬂmas›, üç temel üzerinde yükselmektedir. Bunlardan birincisi,
93

GÜNEYDO⁄U ANADOLU BÖLGES‹ BELED‹YELER B‹RL‹⁄‹
fark›ndal›¤›n art›r›lmas› ve daha sonraki uygulamalar için teknik bilgi üretilmesiyle ilgilidir. ‹kincisi, süreç hakk›nda bilgi sa¤layan ve ayn› zamanda düzenli olarak toplumsal cinsiyet sorun alanlar›na de¤inen bir raporlama sisteminin oluﬂturulmas›d›r. Sonuncusu ise, geliﬂme ve de¤iﬂimi pilot projeler
arac›l›¤›yla halk için görünür ve anlaﬂ›l›r hale getirmekle ilgilenir.
Viyana deneyiminden, toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i perspektifinin yönetimin
üst kademelerine yerleﬂtirilmesinin birçok aç›dan yararl› oldu¤u ispatlanm›ﬂt›r. ‹lk olarak, kent yönetiminin kad›n-erkek eﬂitli¤inin sa¤lanmas› hedefiyle özel olarak ilgilendi¤i gösterilmiﬂ, dolay›s›yla konu, kent gündeminin
üst s›ralar›na yerleﬂtirilmiﬂtir. ‹kinci olarak, toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin
tüm plan ve politikalara yerleﬂtirilmesi çal›ﬂmas›, politika belirleme alanlar›nda, toplumsal cinsiyetten kaynaklanan eﬂitsizliklere dikkat çekmiﬂtir. Son
olarak, çal›ﬂman›n önemli bir parças› olan toplumsal cinsiyet taramalar› ek
bir kalite kontrolü iﬂlevini görmeye baﬂlam›ﬂ, dolay›s›yla kararlar daha sa¤lam bir temele oturtulmuﬂtur.
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Toplumsal Cinsiyet Eﬂitli¤ini Geliﬂtiren Kurumlar Olarak
Finlandiya Belediyeleri
Hizmetler kapsam›nda; çocuk bak›m›, yaﬂl› bak›m›, e¤itim, sa¤l›k hizmeti, sosyal hizmet, gençlik rekreasyon, çevre, altyap› ve ulaﬂ›m bulunmaktad›r.
Siyasi kararlar kapsam›nda;

Toplumsal Cinsiyet Özel Önlemler: Eﬂitlik yasas› uyar›nca belediye birimlerinde kota, e¤itim kurumlar›nda eﬂitlik planlar›, iﬂveren olarak eﬂitli¤i desteklemek, ayr›mc›l›k yapmamak, eﬂitli¤i ana plan ve politikalara yerleﬂtirmek, eﬂitlik komiteleri.
‹ﬂveren Olarak Belediye: Eﬂitlik ve sosyal refah için mevzuat.

Yukar›daki yap›lanma, Finlandiya'y› aﬂa¤›da özetlenen noktaya getirmiﬂtir: Belediye meclislerinde kad›nlar›n oran› yüzde 36,7'dir. Bu oran büyük
kentlerde daha yüksektir. Helsinki'de yüzde 57,6; Espoo'da yüzde 50,7; Vantaa'da 46,3; Turku'da 43,3; Oulu'da 46,3; Tampere'de yüzde 47,8'dir.
Nüfusu 5.500 civar›nda olan küçük belediyelerde yüzde 34'tür. 100 belediyede, kad›nlar›n temsil oran› yüzde 40-49 aras›ndad›r.
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Toplumsal Cinsiyete Duyarl› Bütçe

Ataerkil toplumun yaratt›¤› sosyal eﬂitsizlikler, kad›n›n kent hayat›nda
sunulan hizmetlerden de eﬂit yararlanamamas›na yol açmaktad›r. Hizmet
çeﬂitlili¤i ve sunum biçimi, kad›n›n duyarl›l›klar› ve ihtiyaçlar› göz önüne al›nmadan kurgulanmaktad›r. Bu eﬂitsizlik ayn› zamanda di¤er dezavantajl›
gruplar için de söz konusudur. Ama bir eﬂitsizlik varsa, o eﬂitsizli¤in her iki
taraf› rahats›z etti¤i, her iki taraf›n geliﬂimini bozdu¤u, her iki taraf›n da insani kapasitesini zedeledi¤ini unutmamak laz›m.
Kad›nlar›n kentsel yaﬂamda, toplumsal gerçekliklerden ve fizyolojik gerekliliklerden ötürü erkeklerden farkl› beklentileri ve ihtiyaçlar› vard›r. Fakat
kentler imar aç›s›ndan ﬂekillendirilirken ve kentsel hizmetler sunulurken,
büyük ölçekte erkek bak›ﬂ aç›s›yla ﬂekillendirilmektedir. Yani kentler kad›n›n
ve dezavantajl› gruplar›n erkekler kadar rahatça yaﬂayabilecekleri mekânlar
de¤ildir. Dolay›s›yla kentler, kad›na erkekler kadar ﬂans tan›nd›¤› alanlar olmaktan uzakt›r.
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Farkl› boyutlardaki eﬂitsizli¤i örneklerle aç›klamak gerekirse; bebek arabas›yla yolda yürümek erkek sorunu de¤ildir, kad›nlar›n sorunudur. Bebek
arabas›yla soka¤a ç›kan erkek say›s› bir toplum da yüzde 1’i geçmez.
Çamaﬂ›r makinesi gibi bir icat kad›nlar›n çamaﬂ›r için ay›rd›¤› zaman›
azaltan bir makinedir. Otomatik çamaﬂ›r makinesi ilk ç›kt›¤›nda, kad›nlar makinenin karﬂ›s›na geçerek, çamaﬂ›r y›kama iﬂlemi bitene kadar 1,5 saat seyrederlerdi. Çünkü o saatte çamaﬂ›r y›kanaca¤›ndan, yapacak baﬂka iﬂ yarat›lmam›ﬂ, o ﬂekilde zaman planlanm›ﬂt›r. ﬁimdi ne yap›l›yor, ço¤u zaman dü¤melere bas›larak, evin içinde ayn› anda birden fazla makine çal›ﬂt›r›l›yor. Bu
kad›nlara zaman aç›s›ndan avantaj sa¤layan bir durumdur. Kad›nlar kendilerine ve ev iﬂleri d›ﬂ›ndaki iﬂlere zaman ay›rma ﬂans› yakalanm›ﬂ oluyorlar.
Bu durum belediye aç›s›ndan düﬂünüldü¤ünde, belediyenin herkesin evine çamaﬂ›r makinesi da¤›tma ﬂans› var m›? Yok. Da¤›t›lsa bile, o ailenin su
ve deterjan giderini, enerji giderini karﬂ›lama ﬂans›n›z var m›? O da yok. Varsayal›m ki; bir kerelik bulundu, baz› evlere çamaﬂ›r makinesi hibe edildi. Sorunu çözüyor mu? Çözmüyor. O zaman kamu çamaﬂ›rhaneleri oluﬂturmak
bir ara çözüm oluyor. Ayn› makinenin birçok kad›n taraf›ndan kullan›ld›¤› bir
mekân oluﬂturulmuﬂ, böylece kad›nlara zaman kazand›r›lm›ﬂ, beden olarak
y›pranmalar›n›n önüne geçilmiﬂtir. Kad›nlar›n bu tür pratik ihtiyaçlar› belediyelerce de¤iﬂik formüllerle çözülebilir.
Türkiye’de hala her 3 kad›ndan 1 tanesi sa¤l›k deste¤i olmadan do¤um
yap›yor. Sa¤l›k Bakanl›¤› her kad›na da eﬂit hizmet vermiyor. Çocuk do¤urmay› kad›n›n ﬂahsi meselesi olarak görüyor. Bir çocu¤un ve annenin sa¤l›¤›
kadar, çocu¤un hamilelik boyunca sa¤l›kl› beslenmesi, sa¤l›kl› bir ortamda
do¤mas› çok önemlidir. Spastik özürlülerin yüzde 90’› do¤um kusuru nedeniyle spastik oluyor. Bu örnekler ›ﬂ›¤›nda kad›n›n erkeklerden farkl›laﬂan ihtiyaç ve önceliklerini aﬂa¤›daki gibi s›ralayabiliriz:
• Genellikle eve, aileye iliﬂkindir: Çamaﬂ›rhane, tand›r, taziye evi, çocuk
odas› (çal›ﬂma/oyun odas›), semt pazar›n›n yak›n olmas›, eve yak›n bir yerde
al›ﬂ-veriﬂ imkân› gibi,
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• Genellikle yaﬂamlar›n› kolaylaﬂt›r›c› (pratik) ihtiyaçlard›r: Elde y›kamak
yerine makinede çamaﬂ›r y›kamak, bebek arabas› ile yürünebilir yol ve kald›r›mlar gibi,
• Kad›n›n statüsünü de¤iﬂtirici etkiler içeren stratejik ihtiyaçlard›r: Okuma-yazma ö¤renmek, meslek/beceri edinmek, s›¤›nma evi gibi.
Toplumsal cinsiyet kavram›, kad›n ve erkek tan›mlamas›n› biyolojik cinsiyet üzerinden de¤il, toplumun onlara atfetti¤i de¤er ile yükledi¤i sorumluluklar üzerinden yapmaktad›r. Dolay›s›yla ülkeden ülkeye cinsiyet tan›m› de¤iﬂmezken, toplumsal cinsiyet kavram› de¤iﬂkenlik göstermektedir. Örne¤in, Türkiye’de kad›na aile ile ilgili iﬂler, çocuk bakmak ve yetiﬂtirmek gibi
sorumluluklar yüklenmiﬂken, ‹sveç’te çocuk bakma sorumlulu¤u her iki cinse de yüklenmiﬂtir. Niteli¤i yüksek bir çocuk bak›m›n›n sa¤lanmas› için gerekli ﬂartlar› haz›rlaman›n siyasi bir zorunluluk oldu¤u ‹sveç’te, kendi tercihlerine ba¤l› olarak çocu¤a her kim bakacak ise ona bir bak›m ücreti ödenir.
Bir y›lda, çocuk bak›m›na yönelik olarak ödenen ücretler toplam› için bütçeden ayr›lan kaynak, gayr› safi yurt içi hâs›lan›n (GSY‹H) neredeyse % 2’si dolaylar›ndad›r. Bu ve buna benzer kad›n-erkek eﬂitli¤ini sa¤lamaya yönelik
teﬂviklerin kamu taraf›ndan yürütülmesi hasebiyle ‹sveç, Avrupa’da en yüksek kad›n istihdam oran›na sahip olan ülkedir1.
Eﬂitsizli¤i bütçemizdeki harcamalar›m›zla pekiﬂtiriyor muyuz?
Bütçeler, kamu hizmetlerinin ifa edilebilmesi ile kamu gelirlerinin toplanabilmesine izin veren, devletin öncelikleri ile politik isteklerin izlenebilmesini sa¤layan en önemli belgeler olarak kabul edilmektedir. Dolay›s›yla bütçe üzerinde yaln›zca mali ve ekonomik politikalar› de¤il sosyal ve kültürel
amaçlara yönelmiﬂ politika ve programlar› da görebilmek mümkündür2.
Ekonomik ve siyasi olarak en etkin araçlar olan bütçeler ile daha verimli bir ekonomi oluﬂturmak, daha eﬂit bir toplum yaratmak, siyasi aç›dan daha etkili politika belirlemek, hesap verebilirli¤i ve ﬂeffafl›¤› sa¤lamak, toplumu bilgilendirmek, bu suretle karar alma süreçlerine kat›l›m› artt›rmak, siyasi sorumlulu¤un da¤›t›mda etkinli¤i elde etmek, dezavantajl› gruplar›n
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sosyo-ekonomik ihtiyaçlar›na gerçekçi cevap verebilecek bir kamusal hizmet mekanizmas›n› tesis etmek mümkündür.
Merkezi veya yerel kurumlar hatta sivil toplum kuruluﬂlar›, örneklerle aç›klanmaya çal›ﬂ›lan farkl› boyutlardaki eﬂitsizli¤i, sunulan hizmetlere kad›n›n bak›ﬂ aç›s›n› ve beklentilerini katmadan, tekrardan bu hizmetleri ve ortaya ç›kar›lan yeni hizmetleri, y›ll›k bütçelerine ekleyerek eﬂitsizli¤i pekiﬂtirmektedir.
Kentsel alana iliﬂkin teorilerin, önerilerin ve siyasi anlay›ﬂ›n prati¤e geçirmenin arac› olan bütçelerin haz›rlanmas› ve bu bütçelerin uygulanmas›,
kentsel alan›, teorinin de ötesinde gerçekte nas›l kurgulad›¤›n›z› gösterir. Bu
aç›dan al›ﬂ›lagelmiﬂ mant›kla bütçelerin haz›rlanmas›n›n, mevcut sorunlar›
daha da derinleﬂtirece¤i aç›kt›r. ‹ﬂte bu ve bunun gibi nedenlerden, özellikle
kad›n›n ve dezavantajl› gruplar›n kentsel yaﬂamda daha rahat edebilmesi
için, toplumsal cinsiyete duyarl› bütçe yaklaﬂ›m› geliﬂtirilmiﬂtir. Peki, neden
bütçeye cinsiyete duyarl› bir ﬂekilde bak›lmal›d›r? Çünkü farkl› cinslerin ihtiyaçlar› farkl›d›r, kamusal hizmetler kad›nlar›n yaﬂam›n› do¤rudan etkiler,
kad›nlar›n toplumsal rolleri kamu hizmetlerini ve ekonomiyi do¤rudan etkiler, kad›nlar›n kamusal planlama süreçlerine kat›l›m› yetersizdir.
Bir okulda ö¤rencilere, okul bahçesini nas›l kullanmak istersiniz, diye
sorulmuﬂ. Demokratik bir uygulamayla, hiçbir ayr›m olmadan, k›zl› erkekli
isteklerin kâ¤›tlara yaz›lmas› sa¤lanm›ﬂ, ço¤unlu¤un istedi¤i yap›lm›ﬂ, okul
bahçesindeki oyun sahas› futbol sahas›na dönüﬂtürülmüﬂ. Dönüﬂüm gerçekleﬂtirildikten sonra ortaya ﬂu sonuçlar ç›km›ﬂ: K›zlar ve engelliler sahay› kullanamad›klar›ndan aralarda oturmuﬂlar. Ayn› alanda çok fazla kiﬂi seksek oynayabilir. Ayn› yürüyüﬂ parkurunu çok say›da insan kullanabilir. Futbol
kolektif bir oyundur, ama 22 kiﬂiyle s›n›rl›d›r. Peki di¤er erkek çocuklar ne
yapacak? 2-3 tanesi hakem olursa, 25 kiﬂi eder. Gerisi ancak taraftar olur.
Taraftarl›kta futbol oynamaya göre daha s›n›rl› bir ﬂeydir. ‹yi küfür etmeyi ö¤renirsiniz. Baﬂkalar›na kötü davranmay› ö¤renirsiniz. Taraftarl›k biraz böyle
bir ﬂeydir. Acaba insan ahlak› aç›s›ndan birbirimize dostça, kardeﬂçe bakmak ve sosyalleﬂme aç›s›ndan iyi bir ﬂey ö¤retiyor mu?
99

GÜNEYDO⁄U ANADOLU BÖLGES‹ BELED‹YELER B‹RL‹⁄‹
Baﬂka bir seçim yolu, onlar›n istedi¤inden baﬂka bir yol daha var. Birincisi; okul bahçelerinde kim, neden, nas›l yararlan›yor, buna bakmak laz›m.
Beden hareketinden kim yararlan›yor, sal›ncaklardan kim yararlan›yor, hangi çocuklar sal›ncakta sallan›yor. Örne¤in; kör çocuklar futbol oynayam›yorlar; ama sal›ncakta sallanabiliyorlar. Tahterevalliye binemiyor olabilirler;
ama sal›ncakta sallanabiliyorlar. Hangi aleti kim nas›l kullanabiliyor? gibi
ayr›nt›lar› sorgulamak, farkl›l›klar›n, hizmette kullan›lan araçlarla nas›l konumland›¤›n› tespit etmeyi kolaylaﬂt›r›yor. ‹kinci aﬂamada, yine demokratik
yöntemlerle herkes oy kullanacak; ama oy pusulalar›m›zda, yaﬂ›n›z, cinsiyetiniz, engel durumunuz yer alacak. Bir tane tercih de¤il, üç tane tercih yap›lmas› istenecek. Oyun bahçesinde ne istiyorsunuz? Sorusuna üç tercih yap›l›yor. Böylece bir tek oy pusulas›nda daha fazla veri toplama imkân› do¤uyor.
Belki de tek soru soruldu¤u için, o okulda ço¤unlu¤un erkek çocuk olmas›
nedeniyle, tek tercihte futbol sahas› ç›karken, üç tercih de kesin alanlar›n›
geniﬂletmeniz, böylece okuldaki her küçük sosyal grubun di¤eriyle kaynaﬂabilece¤i, birlikte kullanabilece¤i alanlar›n da oldu¤u ortaya ç›km›ﬂ oluyor.
Bütün bunlar› de¤erlendirmek bilgisayar yaz›l›mlar›n› kullanarak da mümkündür. Sonuç olarak; biraz daha fazla kafa yoruluyor; ama daha fazla insana destek veren, daha fazla insan›n ayn› mekânda birbirini dikkate alan sonuçlar elde edilmiﬂ oluyor.
Sonuç olarak ikinci yöntemle, mini futbol sahas›, tahterevalli, misket ve
seksek oynamak için alan düzenlenmiﬂtir. Böylece ayn› anda o sahadan yararlanan çocuk say›s› 22’den 30’a ç›kabilmiﬂtir. Engelli çocuklarda oyuna
kat›labilmiﬂlerdir, üstelik engelli çocuklar, k›z ve erkek çocuklar bir arada
oynayabilmiﬂlerdir. Erkek çocuklar erkek çocuklarla oynuyor olmaktan
ç›km›ﬂt›r.
Örnekler de gösterdi ki; bütçelerdeki kararlar, gündelik hayat›m›z› ve gelece¤imizi de¤iﬂtiriyor. Toplum içerisindeki projelerde duyarl›l›klar dikkate
al›nmad›¤› zaman cinsiyet eﬂitsizli¤ini sürdüren, pekiﬂtiren, kal›c›laﬂt›ran,
derinleﬂtiren ﬂey devam ettiriliyor, demektir. Kad›n erkek eﬂitsizli¤ini ortadan kald›rmaya katk› gösteren bütçe; toplumsal cinsiyete dayanan bütçedir.
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Bunlar› gösteren, bu anlamda bilgili k›lan, baﬂkalar›n› da bilgilendirmeye
olanak veren bir bütçedir. Bu aç›dan görünürlük etkisi var, denebilir. Harcamalar›n erkekler, kad›nlar, k›z çocuklar, erkek çocuklar gibi farkl› nüfus
gruplar›na ne kadar gitti¤ini, ne kadar bunlar› dikkate alarak yap›ld›¤›n› gösterme imkân› verir.
‹kincisi, yerel kalk›nma ve ülke kalk›nmas› aç›s›ndan çok önemli bir etkisi vard›r. Kaynak ay›rma kime yap›ld›, ne kadar yap›ld›, nas›l harekete geçirildi, kat›l›m araçlar› ne kadar do¤ru iﬂletildi, sorular›na cevap vererek, nerede, ne kadar, neye etkisi oldu¤unun görülmesini sa¤lar. ‹nsan kayna¤› ihtiyac› kimlerden karﬂ›lan›r, o kayna¤a ne kadar yat›r›m yap›l›r, sorular›na cevap vererek de kalk›nmada hangi insan kaynaklar›n›n nas›l harekete geçirildi¤ine iliﬂkin somut bilgi elde edilmesine olanak tan›r.
Üçüncüsü, kamu, vatandaﬂ, STK iliﬂkisini güçlendirici yan› vard›r.
Bütün bunlar düﬂünüldü¤ünde, bütçe, farkl› inançlar›, de¤erleri ve farkl›
öncelikleri olanlar›n (çevreciler, kad›nlar ve yoksullar gibi) biraya geldikleri
bir süreçtir. Toplumsal cinsiyete duyarl› bütçe de, çeﬂitli devlet kuruluﬂlar›yla, seçilmiﬂlerle, karar vericilerle bir araya gelinen, farkl› süreçleri kat›l›mc›
ve demokratik bir ﬂekilde yaﬂad›klar› bir baﬂka araçt›r.
Tabi ki burada yap›lan çal›ﬂmalar aç›s›ndan erkeklerin de ikna etmek gereklili¤i oldu¤undan, onlar› da çeﬂitli aﬂamalar›nda katmak gerekir. Onun
için kad›nlar›n ve kad›n örgütlerinin karar süreçlerine talepleriyle, görüﬂleriyle kat›labilmelerine olanak veren bir süreçtir. Bir di¤er nokta kad›nlar›n
kendileri ve kad›n örgütleri içinde ihtiyaçlar›n›, taleplerini, bütçeyle iliﬂkilendirmek ve somutlaﬂt›rmak gerekir.
Nedir? Nas›l yap›l›r?
Toplumsal Cinsiyet Odakl› Yaklaﬂ›m: Toplumsal cinsiyet eﬂitli¤ine yönelik bak›ﬂ aç›s›n›n, politika süreçlerinin her aﬂama ve her seviyesine söz konusu süreçlerde yer alan siyasi ve sosyal aktörler taraf›ndan dahil edilmesi,
böylece politik süreçlerin yeniden de¤erlendirilmesi, geliﬂtirilmesi, iyileﬂtirilmesi hatta gerekirse yeniden yap›land›r›lmas›d›r3.
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Kamu idarelerinin, kamu kaynaklar›n› kullan›rken, toplumsal cinsiyet
eﬂitli¤ini dikkate al›p almad›klar›n›n sorgulanmas›, daha eﬂit bir toplum idealine ulaﬂmaya yönelik çal›ﬂmalar aç›s›ndan önemli ve gereklidir. Toplumsal
cinsiyete duyarl› bütçeleme, kamu bütçelerinin toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin
sa¤lanmas›na hizmet edip etmedi¤ini belirleyen, bu belirleme neticesinde
eﬂitli¤in tesisine hizmet etmiyorsa bu durumun de¤iﬂmesi için gerekli de¤iﬂimleri sunan bir süreçtir.
Cinsiyet bütçesine kad›nlar için ayr› düzenlenmiﬂ bir bütçe olarak bakmamak gerekir. Esas olarak cinsiyetin amaç olarak al›nd›¤› bir bütçe ortaya
konulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu bütçenin meydana getirilmesindeki amac›n,
kamu gelir ve harcama analizlerinin cinsiyet perspektifinde ele al›nmas›n›
sa¤layarak, erkek, kad›n ve çocuklar›n›n üzerindeki etkilerini ve sonuçlar›n›
belirlemek oldu¤u ifade edilmektedir. Cinsiyet bütçesinde en önemli konular›n, cinsiyet eﬂitli¤ini sa¤layabilmek için oluﬂturulacak mali önlemlerin ne
derece etkili olaca¤› ve bu önlemlerin cinsiyet eﬂitsizli¤ini azalt›p azaltmayaca¤› ya da art›r›p art›rmayaca¤› veya hiçbir etki oluﬂturup oluﬂturmayaca¤›
etraf›nda topland›¤› görülmektedir.
Cinsiyet bütçeleri cinsiyet eﬂitli¤ine dayal› bir kamu hizmeti analizi sunmaya çal›ﬂmaktad›r. Bu amaçla oluﬂturulacak bütçelerin harcama ve gelir
analizleri cinsiyet eﬂitli¤i perspektifinde ele al›narak yap›lmas›n› gerektirmektedir. Bu amaçla oluﬂturulacak bütçeler ile kad›nlara yönelik kamusal
hizmetlerde art›ﬂ sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r. Cinsiyet bütçeleri, geliﬂmiﬂ
ülkelerde cinsiyet eﬂitli¤inin sa¤lanmas›na yard›mc› olurken, geliﬂmekte
olan ülkelerde kad›nlar›n ekonomi içindeki gücünün artmas›n› ve ekonomik
geliﬂmeye katk› sa¤lamas›n› hedeflemektedir.
Toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme anlay›ﬂ›, ola¤an bütçe sürecinden
ba¤›ms›z, farkl› bir bütçeleme sürecini ifade etmemektedir. Aksine, toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i bak›ﬂ aç›s›n›n, mevcut bütçe sürecinde, önceliklerden birisi olarak kabulüne dayanmaktad›r. Toplumsal cinsiyet iliﬂkilerini etkileyen
ve bütçeleme sürecinin haz›rlanmas›-kanunlaﬂmas›-uygulanmas› ve deneti102

mi aﬂamalar›n› kapsayan bütün alanlar ayn› zamanda bu anlay›ﬂla iliﬂkilidir.
Söz konusu anlay›ﬂ›n iliﬂkili oldu¤u alanlarda yer almas›n› sa¤lamaya yönelik giriﬂimler, hükümet taraf›ndan resmi olarak baﬂlat›labilece¤i gibi sivil
toplum kuruluﬂlar› taraf›ndan da kamuoyu oluﬂturmak amac›yla gayr› resmi
olarak baﬂlat›labilir.
Toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme anlay›ﬂ›yla;
• ‘Kad›nlar›n, ekonomik karar alma ve bunun bir unsuru olarak bütçe süreçlerine kat›l›mlar›n›n artt›r›lmas›n›,
• Bütçe haz›rlama ve de¤erlendirme süreçlerinde toplumun aktif olarak
yer almas›n› ve bu süreçlere dâhil olmas›n›, yaln›zca kad›nlar›n kat›l›m›n› de¤il ayn› zamanda toplumun bütün kesimlerinin bütçesel süreçler hakk›nda
daha fazla fikir sahibi olmas›n›,
• Yürütmenin bütçesel kararlar›na iliﬂkin sonuçlarda ﬂeffafl›k ve etkinli¤i,
• ‹darenin toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin tesisine iliﬂkin verdi¤i taahhütlerin veya yükümlülüklerinin izlenebilmesi imkân›n› artt›rmay›,
• Bütçesel süreçleri daha ﬂeffaf hale getirirken ayn› zamanda bu anlay›ﬂ›n gerçekleﬂtirilmesine yönelik olarak mesuliyetleri aç›s›ndan hükümetler
üzerinde bask› oluﬂturulmas›n›,
• Bütçelerden yararlan›c›lar›n cinsiyetlerinin dikkate al›nmas›n›, ayr›ca
yeni bir de¤erler seti geliﬂtirmek suretiyle ihtiyaçlar›n tam olarak ortaya konulmas›n› böylece kaynak ve harcama israf›n› engelleyerek, verimlilik ve etkinli¤i sa¤lamay› amaçlamaktad›r.
Cinsiyete duyarl› bütçeleme kad›n›n statüsünün geliﬂtirilmesi ile ilgili
olarak kamu kesiminin bu sürece yapaca¤› katk›lar olarak de¤erlendirilir.
Bu katk›lar, bütçe programlar›n›n sistematik incelenmesi, kad›nlar üzerinde
olumlu ve olumsuz olan programlar›n belirlenmesi gibi aﬂamalar› kapsar.
Tabi, cinsiyete duyarl› bütçeyi, genel bütçe üzerinde yap›lan tart›msalar d›ﬂ›nda ele almakta yarar vard›r. Cinsiyete duyarl› bütçe çal›ﬂmalar›, bütçenin
buna uygun yap›land›r›lmas› sonucu, sa¤l›k hizmetleri, e¤itim ve istihdam da
ortaya ç›kan ve kad›n›n statüsünü geliﬂtiren pozitif d›ﬂsall›klar› da kapsar.
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Söz konusu bu d›ﬂsall›klar›n sa¤lanabilmesi için gerekli program ve projelerin yap›land›r›lmas›, kad›nlara eﬂit ekonomik f›rsat verilerek, ekonomik büyüme oranlar›n›n yükselmesine öncülük etmesi de amaçlanmaktad›r.
(Stotsky, 2006; 52). Cinsiyete duyarl› bütçelemede, cinsiyetler aras› kaynak
tahsisini görebilmek ve cinsiyetler aras›ndaki statü fark›n› ortaya koyabilmek gerekir. Bunun için de;
A. Temel, ekonomik, sosyal ve politik göstergeler yoluyla eﬂitsizli¤in ölçülmesi, kad›nlar›n erkeklere göre dezavantajl› olduklar› alanlar›n belirlenmesi,
e¤itim ve sa¤l›k hizmetleri gibi iki cinsiyet aras›ndaki aç›¤›n kapat›lmas›,
B. Bütçe politikalar› oluﬂturulurken, cinsiyet aç›s›ndan ortaya ç›kan pozitif d›ﬂsall›klar dikkate al›narak, cinsiyet esasl› bütçenin öneminin desteklenmesi gerekir. Di¤er argümanlar yolluyla cinsiyet bütçesinin desteklenmesi
de politik ve sosyal bir zorunluluk olarak ele al›nabilir,
C. Cinsiyet bütçeleme sürecinin baﬂlanmas› ve iyiye gitmesi için cinsiyetlere dayal› olarak bütçenin bütün unsurlar›n›n tasnife tabi tutulmas›, daha
sonra toplam›n›n bulunarak toplam bütçeye ulaﬂt›r›lmas› gerekir.
Bütün bunlar›n yap›labilmesi durumunda cinsiyet esasl› bütçeleme süreci yararl› bir bütçe arac›na dönüﬂerek, uygulanan politikalarda somut geliﬂmelere ve bu politikalar›n ç›kt›lar›nda verimlili¤in artmas›na neden olur.
Temel nokta cinsiyete duyarl› harcamalar yapmak oldu¤undan tek bir
yöntemi yok. Çeﬂitli tekniklerle bütçe içeri¤ini ve/veya sürecini analiz ederek
yap›l›r. Örne¤in;
• Harcama analizleri
• Gelir analizleri
• Bütçe süreci analizleri (kat›l›m aç›s›ndan çok önemli etkileri var)
Uygulanan örnekler, daha çok harcama analizleri üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›r. Üç tür harcama analizi önemlidir:
• Özel olarak kad›n ve erkekleri, k›z ve o¤lan çocuklar›n› hedefleyen
program ve harcamalar›n analizi.
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• De¤iﬂim, özellikle de eﬂitlik amaçl› de¤iﬂim yaratan programlar›n analizi: Kad›n istihdam›, aile içi ﬂiddetle mücadele kanununu uygulamak, kad›n
yoksullu¤unu azaltmak vb.
• Ana harcamalar›n kad›nlar ve erkekler ya da farkl› kad›n ve erkek gruplar› üzerindeki etkilerinin analizi.
Kullan›labilir araçlar neler?
1.Mevcut politikalar›n toplumsal cinsiyet eﬂitli¤ine etkisi ve bu konudaki
fark›ndal›¤›n›n de¤erlendirilmesi.
2. Kamu harcamalar›n›n kad›n ve erkeklere faydalar› aç›s›ndan analizi.
3. Vergilendirme politikalar›n›n kad›nlar ve erkekler üzerindeki etkisinin
analizi.
4. Kamu harcamalar›n›n toplumsal cinsiyet aç›s›ndan analizi.
5. Bütçenin kad›nlar›n zaman kullan›m› üzerindeki etkisinin analizi.
6. Toplumsal cinsiyete dayal›, orta vadeli makro ekonomik politikalar
oluﬂturma.
7. Toplumsal cinsiyeti dikkate alan; Bütçe Beyannamesi.
Kullan›labilir baz› göstergeler:
• Toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i amaçl› harcamalar›n toplam bütçe içindeki
pay›. (%)
• Çal›ﬂanlar›n kad›n-erkek da¤›l›m› (dengesi).
• Kad›nlar›n ihtiyaçlar›na cevap veren kamu hizmetlerine iliﬂkin harcamalar›n toplam bütçe içindeki pay› (%)
• Ticaret ve sanayi alanlar›ndaki desteklerin cinsiyetlere göre da¤›l›m›.
• Aboneliklerde (su aboneli¤i, emlak vergisi vb) cinsiyetlere göre da¤›l›m.
• Kamu kesiminin temsil, karar ve dan›ﬂma organlar› ile komitelerinde
kad›n-erkek dengesi.
• Kamu görevlilerinden hizmet içi e¤itimlerine kat›lanlar›n kad›n-erkek
dengesi.
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Bütçe de¤erlendirilmesinde sorulabilecek baz› sorular
• ﬁartl› Nakit Transferi uygulamas›n›n annelerin güçlenmesi üzerindeki
etkileri?
• E¤itim: K›z çocuklar›n›n okullulaﬂma düzeyi? Erkek çocuklar›n okullulaﬂma düzeyi?
• ‹lkö¤retim? Lise? Meslek Lisesi? Üniversite?
• Yurt olanaklar›?
• Ulaﬂ›m olanaklar›?
• Sa¤l›k: Kad›n sa¤l›¤› olanaklar›? Erkek sa¤l›¤› olanaklar›?
• Poliklinik dallar›?
• Kamu Sosyal Güvenlik Sistemiyle kapsanan ilaç türleri?
• Kad›n ‹stihdam› olanaklar›?
• Sektörler itibariyle istihdam istatistikleri?
• ‹ﬂveren yükümlülükleri?
• Kamu bebek/çocuk bak›m› (kreﬂ/yuva) olanaklar›?
• Kamu bak›m destekleri?
• Esnek istihdam?
• Spor: K›z çocuklar›n›n, kad›nlar›n spor olanaklar›? Erkek çocuklar›n,
erkeklerin spor olanaklar›?
• Futbol sahas›? Stadyum? Spor Salonu? Havuz? Voleybol? Parklar›n durumlar› ve say›lar›
• Kamusal Alan:
• Sokak ayd›nlatmas›?
• Toplu ulaﬂ›m olanaklar›? (araç, saat)
• Güvenlik ortam›? (ﬂiddet ve tacize karﬂ› önlemler)
• Mekânsal/Ergonomik düzenlemeler (tuvalet, merdiven, masa, sandalye, kald›r›m, ask›...)
• Karar Mekanizmalar›: Kad›nlar›n konumu? Erkeklerin konumu?
• Kad›nlar için meslek içi yöneticilik e¤itimi?
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• Pozitif ayr›mc›l›k? Kota.
Bütçe program ve politikalar›n›n kad›nlar üzerindeki etkilerinin sistematik olarak incelenmesini ihtiva eden, ayr›ca kamu idarelerinden, kendilerine
tahsis edilen ödeneklerin kad›nlar üzerindeki etkilerinin analizinin yap›lmas›n› talep eden toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme anlay›ﬂ›n› amaçlar›na
uygun ﬂekilde gerçekleﬂtirebilmek için;
• Toplumsal bilinç,
• Politik ve bürokratik irade,
• Karar al›c›lar›n, kad›nlar›n erkekler karﬂ›s›ndaki durumlar›n›
tespit etmeleri ve bu tespit için ön koﬂul olarak bir iste¤in varl›¤›,
• Hesap verilebilirlik kültürünün varl›¤›,
• Kad›nlar›n karar alma mekanizmalar›na dâhil olmas›,
• Toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i analizine imkân verecek verilerin
elde edilebilme imkân›,
• ﬁeffafl›k,
• Etkin bir kaynak yönetimi,
• Hükümetin toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i politikalar›n›n
uygulamaya dönüﬂmesi,
• Günlük iﬂ ve hizmet ak›ﬂlar›n›n toplumsal cinsiyete duyarl› hale gelmesi (toplumsal cinsiyetin ana plan ve politikalara yerleﬂmesi) gibi unsurlar›n
varl›¤› gerekmektedir.
Bu anlay›ﬂ, beraberinde bir de¤iﬂimi de zorunlu k›ld›¤›ndan, tatbiki hem
uzun u¤raﬂlar› hem de uzun bir süreci gerektirmektedir. Dolay›s›yla, toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme anlay›ﬂ› için gerekli araçlar› ve aktörleri
belirlemek, bütçesel süreçlerde gerekli aﬂamalar›n ve metotlar›n tan›m›n›
yapmak, ayr›ca karﬂ›laﬂ›lmas› muhtemel zorluklar› ve engelleri ortaya koymak, bu anlay›ﬂ›n uygulanabilmesi için gerekli u¤raﬂlar›n verilmesi ve sürecin anlaﬂ›lmas› bak›m›ndan önemlidir.
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Toplumsal Cinsiyete Duyarl› Bütçenin
Tarihsel Geliﬂimi ve Örnekleri

Toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme kavram› ilk defa 1980’lerde, federal seviyede gerçekleﬂtirilen uygulamalar sonucunda, Avustralya’da ortaya
ç›km›ﬂt›r. Bütçelemeye bu anlay›ﬂla bakan ve ilk uygulamalar›n görüldü¤ü
ülke; Avustralya’d›r. Onun ard›ndan Güney Afrika, ‹sveç, Fransa, Belçika, ‹ngiltere, ‹spanya, Hindistan, Meksika ve daha birçok ülkede toplumsal cinsiyete dayal› bütçeleme çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂt›r. Uygulama örnekleri, y›ldan y›la yayg›nlaﬂm›ﬂ ve günümüz itibar›yla 40’dan fazla ülkede bütçenin genelinde veya programlar baz›nda uygulama alan› bulan bir anlay›ﬂa dönüﬂmüﬂtür. Bu anlay›ﬂa yönelik giriﬂimlerin büyük bir k›sm› ülkesel düzeyde
iken az da olsa bölgesel düzeyde giriﬂimlere de rastlanmaktad›r. (Stotsky:
2006: 24) Örne¤in, ‹skoçya’da, ‹spanya’n›n Bask bölgesinde, ‹talya’n›n Emilia-Romagna bölgesinde bölgesel düzeyde uygulamalar gözlemlenebilmektedir. (Tü¤en ve Özen, 2008: 4) Bu anlay›ﬂ›n toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i hedefine
ulaﬂabilmede ortaya ç›kard›¤› sonuçlar, ülkeler itibar›yla incelendi¤inde,
toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme anlay›ﬂ›n›n ‹skandinav ülkelerinde daha baﬂar›l› tatbik edildi¤i söylenebilir.
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2000 y›l›nda 191 ülkenin üzerinde uzlaﬂt›¤› “Bin Y›l Hedefleri” Birleﬂmiﬂ
Milletler kararlar› olarak aç›kland›. Saptanan 8 hedeften ikisi özellikle kad›nlar üzerinden tan›mland›: Kad›nlar›n güçlendirilmesi ve cinsiyetler aras› eﬂitsizliklerin giderilmesi ile anne sa¤l›¤›n›n iyileﬂtirilmesi. Bu hedefler do¤rultusundaki bir dizi faaliyetten biri, Birleﬂmiﬂ Milletler Kad›n›n Statüsü Komisyonu’nun, ana temas› “Cinsiyet eﬂitli¤inin finansman› ve kad›n›n güçlendirilmesi” olan 52. Oturumu (25 ﬁubat – 7 Mart 2008) idi. Bu toplant›da toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin sa¤lanmas› için tüm gelir ve harcamalar›n toplumsal cinsiyete duyarl› analizlerini yapmak ve tüm düzeylerde toplumsal cinsiyete duyarl›
bütçelerin haz›rlanmas›n›n sa¤lamak konusunda ortak görüﬂ ortaya ç›km›ﬂ ve
sonuç belgesinin 21. maddesinde bütçe ba¤lam›nda bir dizi karar al›nm›ﬂt›r.
Toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme anlay›ﬂ›n›n uygulamas›nda öne ç›kan baz› ülke uygulamalar› aﬂa¤›da aç›klanmaktad›r.
1. Avustralya
Avustralya, toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme anlay›ﬂ›na iliﬂkin olarak bir yap› geliﬂtiren ilk ülkedir. Federal seviyede 1984 y›l›nda “kad›nlar›n
bütçesi” olarak baﬂlayan giriﬂimler, söz konusu ülkenin eyaletlerine ve di¤er
bölgelerine de yay›lm›ﬂt›r. Federal düzeyde baﬂlayan çal›ﬂmalar›n hareket
noktas›, kamu idarelerinden ilgili y›l bütçesinde kendilerine tahsis edilen
ödene¤in kad›nlar üzerindeki etkilerinin araﬂt›r›lmas›n› ve bu araﬂt›rma sonuçlar›ndan bir belge oluﬂturularak gelecek y›l bütçesine eklenebilmesinin
sa¤lanmas› olmuﬂtur. (Sawer ve Budlender, 2002: 45.) Bu süreçte idari birimlerden beklenen, kad›nlar›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilmek için gerekli performans geliﬂiminin sa¤lanmas›na yönelik bir idari mekanizman›n geliﬂtirilmesi ve önceliklerin yeniden tan›mlanmas›d›r. 1987 y›l›ndan itibaren “kad›nlar›n bütçesi” program›, kad›n bütçesi raporuna dönüﬂmüﬂ böylece bütçeleme sürecinde yer alabilmesini sa¤lamaya dönük daha resmi bir yap›ya dönüﬂmüﬂtür. (Stotsky, 2006: 25.) Ancak, 1984 y›l›nda baﬂlayan bu giriﬂimin uygulanabilirli¤i, giriﬂime verilen siyasi deste¤in y›ldan y›la azalmas› ile do¤ru
orant›l› olarak azalm›ﬂ ve 2000’li y›llar ile birlikte son bulmuﬂtur.
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2. Güney Afrika
Güney Afrika, Avustralya’dan sonra toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme anlay›ﬂ›na yönelik çal›ﬂmalar› baﬂlatan ikinci ülkedir. Güney Afrika’da bu
anlay›ﬂ›n yerleﬂtirilmesine yönelik çal›ﬂmalar, toplumsal eﬂitlik üzerine daha fazla vurgu yapan Anayasa de¤iﬂikli¤inin akabinde baﬂlam›ﬂt›r. 1995 y›l›nda hükümetin öncülü¤ünde kamu idarelerinin kat›l›mlar›yla, amac›, bakanl›k bütçelerinin kad›nlar üzerindeki etkilerini araﬂt›rmak olan ortak bir proje
geliﬂtirilmiﬂ, böylece toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme anlay›ﬂ›na yönelik ilk ad›mlar at›lm›ﬂt›r. Güney Afrika’n›n kamu sektöründe uygulaman›n yap›ld›¤› ilk pilot ülke olmas›n›n bu giriﬂime yönelik fark›ndal›¤› artt›rd›¤› düﬂünülmektedir. (Stotsky, 2006: 26.) Ayr›ca toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme anlay›ﬂ›na dayal› bütçe örnekleri oluﬂturulmuﬂ, gelir ve giderlere iliﬂkin
çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ, toplumsal cinsiyete dayal› harcama ile ilgili hedefler
belirlenmiﬂtir. Toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin tesisini sa¤lamaya yönelik tahsis edilecek gelirlerin toplanmas› konusu Toplumsal Cinsiyete Duyarl› Bütçeleme anlay›ﬂ›n›n yerleﬂebilmesi için üzerinde önemle durulmas› gereken
bir nokta olarak belirlenmiﬂtir. (Meriç, 2007: 64.) Özellikle gelirlere iliﬂkin
yap›lan çal›ﬂmalar, bu konuda bugüne dek nispeten daha az çal›ﬂma yap›lm›ﬂ olmas› nedeniyle önemlidir. Güney Afrika’da toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme anlay›ﬂ›na yönelik sivil toplum örgütleri taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmalar zaman boyutunda de¤erlendirilirse, ilk y›l, kamu sektörü istihdam›
ve vergiler üzerinde s›n›rl› say›da analiz yap›lm›ﬂt›r. Ancak, nitelik bak›m›ndan bu analizlerden elde edilen en önemli sonuç, bu konuda bir çal›ﬂman›n
yap›labilir oldu¤udur.
Böylece ne yap›ld›¤›na dair çok büyük bir ilgi uyanm›ﬂ, bu ilgi sayesinde
pilot uygulamalar geniﬂletilmiﬂtir. Üçüncü y›l›n sonunda, bütçenin toplumsal
cinsiyete iliﬂkin 26 farkl› program› analiz edilmiﬂtir. Dördüncü y›l mahalli
idarelerin faaliyet alanlar›ndan beﬂ bölümü analiz edilmiﬂ, beﬂinci y›lda ise,
gelirler ile sa¤l›k hizmetlerinin sunumuna yönelik harcamalara iliﬂkin ayr›nt›l› analizler yap›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rma sonuçlar› kitap haline getirilerek bas›lm›ﬂ
ve bu özetler seri halinde her y›l yay›mlanm›ﬂt›r.
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An›lan çal›ﬂmalara ra¤men Toplumsal Cinsiyete Duyarl› Bütçeleme anlay›ﬂ› Güney Afrika’da kurumsallaﬂamam›ﬂt›r. Bunun nedeni, kamu sektörünün bu anlay›ﬂ›n uygulanmas›na yönelik iradesinin y›ldan y›la azalmas›d›r.
Bu irade azalmas›n›n birçok gerekçesi bulunmakla birlikte göze çarpan en
önemli neden, kamu görevlilerinin, bu anlay›ﬂa yönelik yeni süreçlerin mali
bir yük oluﬂturaca¤›n› düﬂünmeleri ve devletin asli faaliyetlerinden ayr›larak
tali faaliyet ve amaçlarla u¤raﬂ›laca¤› gibi bir önyarg›ya kap›lmalar›d›r.
(Buddlender, 1998: 12.)
3. ‹sveç
‹skandinav ülkelerinde toplumsal cinsiyet odakl› yaklaﬂ›m, kamu yönetiminde uyulmas› gereken bir ilke olarak kabul edilmektedir. Örne¤in, Norveç’te toplumsal cinsiyet eﬂitli¤ine yönelik yasa 1979 y›l›nda kabul edilmiﬂtir.
‹sveç’te ise 1994 y›l›ndan bu yana toplumsal cinsiyet odakl› yaklaﬂ›m, normatif toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin sa¤lanabilmesi için öncelikli strateji olarak
uygulanmaktad›r. (Council of Europe, 2005: 33.)
Toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i konusunda 2003 y›l›nda parlamentoya sunulan
ulusal eylem plan›, toplumsal cinsiyet odakl› yaklaﬂ›m örne¤idir. Kamu idarelerinde toplumsal cinsiyet odakl› yaklaﬂ›m›n 2004-2009 y›llar› için uygulanmas› planlanm›ﬂ ve Nisan 2004’de hükümet taraf›ndan kabul edilmiﬂtir.
Bu plan çerçevesinde uygulaman›n ölçülebilmesi için;
• Bakanl›klara toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i koordinatörlerinin atanmas›,
• Bütün bakanl›klarda koordinasyon için bir organizasyon kurulmas›,
• Toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i birimleri ve koordinatörleri için
yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ e¤itim programlar›n›n yürütülmesi,
• Amaç ve göstergelerin oluﬂturulmas›, toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i
çal›ﬂmalar›nda görevli tüm yetkililer için sürekli destek ve
e¤itim sa¤lanmas›,
• Her bir politika alan›n›n performans›n›n parlamentoya
sunulmas› amaçlanm›ﬂt›r.
‹sveç’te toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme anlay›ﬂ›n›n odak noktas›
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her bir bakanl›¤›n kendi politika alan›na giren konular içerisinde toplumsal
cinsiyet eﬂitli¤inden sorumlu olmas›d›r. (Halén, 2010.)
‹sveç hükümeti, bütçenin, temel politika enstrüman› olarak önemini kabul etmekte ayr›ca tüm politika alanlar›nda yap›lacak toplumsal cinsiyet
eﬂitli¤ine duyarl›l›k analizlerinin önemli oldu¤unu dikkate almaktad›r. Bakanl›klar, bütçe tekliflerinde yer alan programlar içerisinde toplumsal cinsiyet eﬂitli¤ine dayal› amaçlar ve hedefler oluﬂturmakta, ayr›ca Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan ekonomik kaynaklar›n kad›n ve erkek aras›nda da¤›l›m› hakk›nda haz›rlanan bir rapor, her y›l hükümetin bütçe yasa teklifi ekinde parlamentoya sunulmaktad›r. (Villagómez, 2010.)
4. Birleﬂik Krall›k
Toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme anlay›ﬂ›na yönelik çal›ﬂmalar,
Birleﬂik Krall›k’ta da gündeme gelmiﬂtir. Di¤er ülke örneklerinde oldu¤u gibi burada da mevcut durumun analiz edilmesi at›lan ilk ad›m olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Örne¤in; Birleﬂik Krall›k’ta iﬂsizli¤in azalt›lmas›na yönelik
uygulanm›ﬂ olan New Deal Program› (Yeniden Yap›land›rma Program›) analiz edilmiﬂ ve kamu harcamalar›n›n toplumsal cinsiyete yönelik ne tür ç›kt›lar ortaya koydu¤unu de¤erlendirmek için kiﬂi baﬂ›na yap›lan harcamalar incelenmiﬂtir. Analiz sonucunda kamusal kaynaklar›n s›n›rl› bir miktar›n›n kad›nlara yönelik kullan›ld›¤› sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r. (Bellamy, 2002: 7.)
Somutlaﬂt›rmak gerekirse, Birleﬂik Krall›k’ta uygulanan Yeniden Yap›land›rma Program› çerçevesinde kulland›r›lan fonlardan, sadece % 8’inin
evli olamayan kiﬂilere verildi¤i (ki bu oran›n % 95’i kad›nd›r), % 57’sinin ise
gençlere verildi¤i (bunun da % 27’si kad›nd›r) gerçe¤ini ortaya ç›karmaktad›r. (Europen Women’s Lobby, 2004: 5.) Mevcut olumsuz durumlar›n giderilmesi için Birleﬂik Krall›k’ta çal›ﬂmalar baﬂlat›lmakla birlikte söz konusu çal›ﬂmalar “Birleﬂik Krall›k Kad›nlar›n›n Bütçe Grubu (UK Women’s Budget
Group)” taraf›ndan yürütülmektedir. Bu grup taraf›ndan haz›rlanan cinsiyete duyarl› bütçeleme örnekleri, kad›nlara yönelik kamu harcamalar› ve vergiler hakk›nda bilgi verme aç›s›ndan etkin bir rol üstlenmektedir. Dünyada
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toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme anlay›ﬂ› ile ilgili çal›ﬂmalar genel olarak kamu harcama boyutu ile iliﬂkili olsa da Birleﬂik Krall›k Kad›nlar›n›n
Bütçe Grubu, ciddi ﬂekilde vergi indirimleri üzerine yo¤unlaﬂmaktad›r. Birleﬂik Krall›k Kad›nlar›n›n Bütçe Grubu taraf›ndan yap›lan bir analizde, Çal›ﬂan Ailelere Vergi ‹ndirimi uygulamas›n›n yeniden düzenlenmesi gerekti¤i
önerilmiﬂtir. Bu çerçevede ‹stihdama Vergi ‹ndirimi ve ‹lave Edilmiﬂ Çocuk
‹ndirimi ﬂeklinde yeni bir yap›lanma önerilmiﬂtir. An›lan gruba göre istihdam
üzerine uygulanacak “vergi indirimi uygulamas›” kad›n ve erkeklere yönelik
eﬂit faydalar ortaya ç›karacakt›r. (Bellamy, 2002: 7.)
5. Ruanda
Toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme anlay›ﬂ›na yönelik çal›ﬂmalar baﬂlatan ülkelerden biri de Ruanda’d›r. Ülkede 1999 y›l›nda kurulan Cinsiyet ve
Kad›n›n Geliﬂimi Bakanl›¤›’na (Ministry of Gender and Women in Development)
kad›n-erkek eﬂitli¤inin sa¤lanmas› ve kalk›nma politikalar›nda bu hususa dikkat edilmesi yönünde sorumluluk verilmiﬂtir. Ülkedeki toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme giriﬂimleri söz konusu Bakanl›k taraf›ndan yürütülmektedir.
Bu anlay›ﬂa yönelik giriﬂimler, ülkedeki Vizyon 2020 çal›ﬂmas›, orta vadeli harcama yap›s›, cinsiyete yönelik ulusal eylem plan› ve yerelleﬂtirme çal›ﬂmalar›
ile uyum içindedir. Ayr›ca bu giriﬂim, Birleﬂik Krall›k Uluslararas› Kalk›nma
Kurumu taraf›ndan maddi anlamda desteklenmektedir. Toplumsal cinsiyete
duyarl› bütçeleme, Maliye Bakanl›¤› ve Cinsiyet ve Kad›n›n Geliﬂimi Bakanl›klar› taraf›ndan yo¤un bir iﬂbirli¤i içerisinde sürdürülmektedir. ‹ki kurum aras›nda iﬂbirli¤inin güçlendirilmesi amac›yla çeﬂitli dönemlerde toplant›lar yap›lm›ﬂt›r. 2002 y›l›nda çeﬂitli kamu idarelerinde, Maliye Bakanl›¤›na ba¤l› olarak çal›ﬂan personele e¤itim verilmiﬂ ve kendilerine çal›ﬂt›klar› bakanl›klar›n
bütçelerinde toplumsal cinsiyete göre bir yap›lanmay› nas›l gerçekleﬂtirecekleri konusunda yön bulmalar› için yard›mc› olunmuﬂtur. Ülkede yürütülen orta vadeli harcama yap›s› ile toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme anlay›ﬂ›n›n
birbiri ile uyumlu olmas› zorunlulu¤u vard›r. (Diop-Tine, 2002: 120.)
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6. Fransa
Fransa’da toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme anlay›ﬂ›na yönelik çal›ﬂmalar, 2000 y›l›nda parlamentonun, ilgili y›la ait bütçe kanununu onaylarken, hükümetten toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin sa¤lanmas›na yönelik özel
çabalar bekledi¤ini deklare etmesiyle baﬂlam›ﬂt›r. (Council of Europe, 2005:
29.) Bu deklarasyon ile birlikte hükümet, bundan sonra haz›rlad›¤› her bir
bütçe tasar›s›na, toplumsal cinsiyet eﬂitli¤ini sa¤lamaya yönelik kaynak da¤›l›m› ile kad›nlar›n özgül ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya dönük kamu hizmetlerine tahsis edilmiﬂ ödenekleri gösteren ve toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme anlay›ﬂ›na uygun olarak haz›rlanm›ﬂ bir belge eklemektedir. (Villagómez, 2010). Bu belge, parlamenterlere, kad›n haklar› ve toplumsal cinsiyet eﬂitli¤ine yönelik olarak kullan›lan kamu harcamalar›n›n etkin kullan›l›p kullan›lmad›¤› yönünde bir fikir sunmaktad›r. Ayr›ca, bir nevi izleme arac› olarak tan›mlanabilecek bu belge, toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin sa¤lanmas›na yönelmiﬂ kamu faaliyetlerinin, ihtiyaçlara etkin olarak hizmet etmesini sa¤layacak bir düzenleyici mekanizma olarak da nitelendirilebilir.
7. Filipinler
Filipinler de cinsiyet bütçesi ile ilgili uygulama 1994 y›l›nda baﬂlam›ﬂt›r.
Bu uygulamada kamu bütçesinin % 5’ini “cinsiyet ile ilgili geliﬂim planlar›n›n
haz›rlanmas›, yürütülmesi ve de¤erlendirilmesine tahsis edilmesi ﬂeklinde
oldu¤u görülmektedir. Ulusal bir Komisyon, 19 kamu idaresi için oluﬂturulan harcamalar›n bir analizini yay›nlam›ﬂt›r. Bu analizde dikkat çeken baﬂl›ca konular; teknik yard›m ihtiyac›n›n olmas›, kamu idarelerinin performans›n›n belirlemesinde ortaya ç›kan zorluklar ve bütçe ofislerinin uygulamaya
karﬂ› direniﬂleri ﬂeklinde belirlenmiﬂtir. (Ça¤atay vd; 2000, s. 41.)
8. Hindistan
Hindistan’da kad›nlara yönelik iﬂ imkânlar›, Delhi’deki Birleﬂmiﬂ Milletler Kad›n Geliﬂim Fonu sayesinde artm›ﬂt›r. Bu durum cinsiyet bütçelerinin
geliﬂimini h›zland›rm›ﬂt›r. Parlamento düzeyinde bu çal›ﬂmalar› art›rmak
için kad›n parlamenterlerin bu alanda önemli bir rol oynad›klar› görülmek114

tedir. Bu alanda birçok çal›ﬂma tamamlanm›ﬂt›r. Bunlardan ilki, 2000-2001
y›llar› aras›nda yap›lan Ulusal Ekonomi Anketi’dir. Bu anketin bir bölümünde cinsiyet eﬂitsizli¤ine yer verilmiﬂtir. (Comonwealth Secretariat, 1999c,
s.5.) ﬁu anda Hindistan’›n 22 eyaletindeki bütçe çal›ﬂmalar›nda cinsiyet bütçeleri uygulanmaktad›r. Hindistan’da cinsiyet bütçelerini geliﬂtirmek için kad›nlara yönelik olarak makro ekonomik konular aç›klanmaya çal›ﬂ›lmakta,
kad›nlar›n borsa vb alanlarda bilgilendirilmeleri sa¤lanmaktad›r. (Comonwealth Secretariat, 1999c, p.5.) Bunun sonucunda, Hindistan’›n kad›nlar›n
iﬂgücü potansiyelinden yararlanarak insani geliﬂimini ve böylece makro ekonomik büyümesini de art›raca¤›n› düﬂünülmektedir.
8. Sri Lanka
Sri Lanka’da kamu harcamalar›n›n etkisini incelemek için beﬂ bakanl›k
seçilmiﬂtir. Ayn› zamanda kamu sektöründeki cinsiyet da¤›l›m›n› da incelemek için de ortak bir mekanizma geliﬂtirilmesi istenmiﬂtir. Öncelikle bu
amaçla toplanacak bilgilerin belirli bir merkezde de¤erlendirilebilmesi için
bir araya getirilmesi gere¤i üzerinde durulmuﬂtur. Bu konuda oluﬂturulacak
çal›ﬂmada kavram tan›mlar›na da gidilerek, ileride yap›lacak çal›ﬂmalarda
birlikteli¤in sa¤lanmas› da amaçlanm›ﬂt›. (Comonwealth Secretariat; 1999c,
s.2.) Kad›n ve erkek eﬂitsizli¤ini azaltmaya yönelik olarak al›nan önlemlerin,
e¤itim, tar›m ve endüstri sektörleri üzerinde yo¤unlaﬂt›¤› haz›rlanan raporlarda belirtilmiﬂtir. (Comonwealth Secretariat; 1999c, s.2.)
Cinsiyet bütçeleri uyguland›¤›nda, geliﬂen stratejiler ﬂunlar olmuﬂtur:
• Elde edilecek veriler ile ilgili analitik malzemeleri ve kaynaklar›, cinsiyetler aras›ndaki gelir ve harcamalar›n da¤›l›m›ndaki de¤iﬂiklikleri do¤rulamak için geliﬂtirmek.
• Sosyal gruplar›n desteklerini sa¤lamak için onlar› harekete geçirmek.
Bu iki stratejinin de birbirini karﬂ›l›kl› olarak destekleyici olmalar› gerekti¤i üzerinde durulmaktad›r. (Ça¤atay vd; 2000, s. 46.)
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9. Brezilya
Brezilya da bu konuyla ilgili olarak faaliyet gösteren bir acente vard›r. Bu
acente merkezi, federal bütçe üzerinde çal›ﬂmalar›n› sürdürmekte ve a¤›rl›kl› olarak adalet, sa¤l›k, e¤itim ve çal›ﬂma bakanl›klar› ile bunlar›n sa¤lad›¤› istihdam üzerine odaklanmaktad›r. Bütçe analizleri yap›l›rken, elde edilen ç›kt›lar›n cinsiyet temelinde etkisi daha çok araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Söz konusu acente, sadece cinsiyet temelli araﬂt›rmalar yapmamakta,
bunun yan›nda, kamu politikalar› ve bütçe sürecinde cinsiyet esasl› konulara karﬂ› daha duyarl› olma bilincini de yükseltmeyi de amaçlamaktad›r.
10. Kanada
1993 y›l›nda, Uluslararas› Kad›n Bar›ﬂ ve Özgürlük Örgütü’nün Kanada
ﬁubesi, 75. Kuruluﬂ Y›ldönümü’nde, cinsiyete duyarl› bütçeyi ilk olarak gündeme getirmiﬂtir. Bunun yan›nda bu konuyla ilgili yay›nlar yap›larak, öncelikli konulara dikkat çekilmiﬂtir. Kanada hükümeti, di¤er uygulamalarda oldu¤u gibi, do¤rudan do¤ruya cinsiyet esasl› olarak bu süreci ele almam›ﬂt›r.
Cinsiyete duyarl› bütçeleme de ilk ad›m cinsiyetle iliﬂkili olan konulara yönelme olmuﬂtur. Kanada, ‹ngiltere de oldu¤u gibi cinsiyetle ilgili konular›
harcama yönünden çok, gelir yönüyle ele alm›ﬂt›r. Daha erken dönemde, yani 1990’lar da, Kanada hükümeti cinsiyet ayr›m›ndan hareketle kad›n›n statüsü ile ilgili olan di¤er önlemler ile birlikte, çocuklara vergi deste¤i uygulamas› ile asl›nda bu konuda ilk ad›m› atm›ﬂt›r.
1998’de Bakker ve Elson analitik ve pratik olarak cinsiyet bütçesi yaklaﬂ›m›n› bütçe uygulamalar› ile birlikte ele alm›ﬂlard›r. Günümüzde Kad›n›n
Statüsü ile ‹lgili Ulusal Aksiyon Komitesi (NACSW) bu konudaki aktif ve kat›l›mc› faaliyetlerini artarak sürdürmektedir.
11. Almanya
Avrupa’da Kad›nlar› Geliﬂtirme (WIDE) Grubu’nun bir üyesi olan Frauenforum, bir sivil toplum örgütü olarak faaliyet göstermekte ve cinsiyete duyarl› bütçe üzerinde çal›ﬂmaktad›r. 2000 y›l›nda Güney Afrika’daki cinsiyet eﬂit116

li¤i komisyonu ile bu konuda bir seminer düzenlemiﬂtir. Söz konusu sivil toplum örgütünün merkezi Berlin’dedir. Bu örgütün bünyesinde kad›nlar için
bütçe çal›ﬂma grubu kurulmuﬂtur. Bu grup, cinsiyet bütçesi ve iliﬂkili olan
alanlar üzerinde çal›ﬂmas›n› sürdürmektedir.
12. ‹srail
‹srail de Adva Center bu konuyla ilgilidir; ancak spesifik olarak kad›n
odakl› çal›ﬂmalar üzerinde yo¤unlaﬂmamaktad›r. 1997 y›l›nda ilk kez uygulamada olan bütçe rakamlar›ndan hareket ederek, tüketici ve çal›ﬂan kesim
olarak kad›nlar› incelemiﬂtir. Bu incelemede ana çerçeve olarak, sa¤l›k, e¤itim, çocuklara yap›lan yan ödemeler, emeklilik ödemeleri, issizlik tazminatlar›, çal›ﬂma ve sosyal hayat esas al›narak inceleme yap›lm›ﬂt›r.
Toplumsal Cinsiyete Duyarl› Bütçe Kurumlara Ne Kazand›r›r?
Toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeler, ayn› zamanda kurumlar›n ça¤daﬂ
yönetim için sa¤lamaya çal›ﬂt›klar› birçok ilkeyi uygulayabilmeleri için de geçerli bir mekanizmad›r. ﬁeffafl›k, hesap verme, demokratikleﬂme, etkinlik,
kat›l›mc›l›k gibi temel ilkeleri kontrolün bir arac› oldu¤u gibi;
• Önceliklendirme konusunda tek boyutlu olmaktan ç›kmam›z› sa¤lar.
• Eﬂitlik ve adaleti teﬂvik eden bir ortam yarat›r.
• Planlama imkân›m›z artar.
• ‹nsan kaynaklar›m›z› daha iyi kullanma olana¤›m›z olur.
• Uygulamalar› yönetme kapasitemiz artar.
• ‹zleme ve de¤erlendirme becerilerimiz artar.
• Etki de¤erlendirmesi yapmak için imkân›m›z olur.
Toplumsal cinsiyete duyarl› bütçe, kad›nlar için ayr› bütçe yapmaz. Bütçeyi kad›n bütçesi erkek bütçesi diye bölmez. Bir bütçemiz var, bunun içinden kim, ne yapt›¤›n›z zaman, ne kadar›n› al›yor sorusunun yan›t›n› görmek
için toplumsal cinsiyete dayal› bütçe önemlidir.
Farkl› sosyal gruplar için ne kadar katk›s› var. Ne kadar insan olarak kad›nlara de¤er verdi¤imizi bütçemiz gösteriyor. Yapmaya çal›ﬂ›lan, bütçenin
kad›nlar ve erkekler için yüzde 50 yüzde 50 bölüﬂülüp bölüﬂülmemesi de¤il117
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dir. ‹lle yüzde 50 olacak, diye bir hedef de yoktur. Belirli bir politika alan›yla
da s›n›rl› de¤ildir.
Bütçeler iktisadi, siyasi, toplumsal öncelikleri ve tercihleri yans›t›rlar.
Kamu hizmetlerine iliﬂkin harcama ve gelirlerin bileﬂimi, toplumdaki kaynak
da¤›l›m›n› hem belirler, hem de toplumdaki kaynak da¤›l›m› taraf›ndan belirlenir. Bu etkileﬂimin ana çerçevesini ise benimsenen makro iktisadi politikalar (istihdam, büyüme, enflasyon, cari aç›k vb) çizer. Genelde, izlenen
makroekonomik politikalar›n, özelde ise sunulan kamu hizmetlerinin toplumdaki sonuçlar›n›n cinsiyet boyutu vard›r. Kad›nlar›n ve erkeklerin ihtiyaçlar›, tercihleri, öncelikleri farkl›d›r ama bu farkl›l›klar politika tasar›m›nda
da, uygulamas›nda da göz önüne al›nmamaktad›r
Kamusal ihtiyaçlar›n temini için düzenlenen bütçelerin ve bütçelerle
uyumlu olarak yürütülen politikalar›n, toplumun her bir kesimini farkl› bir
ﬂekilde etkiledi¤i dikkate al›nd›¤›nda, bunlar›n kad›nlar ve erkekler üzerinde
de farkl› etkileri olaca¤› aç›kt›r. (Budlender ve Sharp, 1998: 6.) Kad›nlar›n ve
erkeklerin ihtiyaçlar›, tercihleri, öncelikleri ve yararland›klar› kamusal mal
ve hizmetler farkl›d›r. Bu farkl›l›¤› dikkate almadan üretilen hizmetlerde bir
kay›p olmas›, aksi durumda ise etkinlik ve verimlili¤in gerçekleﬂmesi muteber bir olgudur. Ancak günümüzde tarafs›z oldu¤u kabul edilen kamusal
mal ve hizmetlerin üretilmesinde ve sunulmas›nda kad›n ve erkeklerin ihtiyaçlar›ndaki farkl›l›k dikkate al›nmamaktad›r. Bu dikkate almama halinin
hem topluma hem de devlete getirdi¤i dolayl› ve dolays›z maliyetler bulunmaktad›r. Bu maliyetler, düﬂük ekonomik verimlilik, düﬂük ç›kt› ve hayat kalitesindeki azalma gibi ekonomik ve sosyal anlamda arzulanmayan durumlar ﬂeklinde ortaya ç›kabilir. Kad›n ve erkekler aras›nda, kaynaklara eriﬂim
ile haklar›n ve gücün da¤›l›m› hususlar›nda eﬂit olmayan bir da¤›l›m söz konusudur. Neredeyse bütün toplumlarda refah›n, yaﬂam kalitesinin ve di¤er
unsurlar›n erkekler lehine oldu¤u bir gerçektir. Bu gerçeklikten hareketle,
söz konusu durumu en az›ndan k›smen gidermek için çeﬂitli politika önerileri geliﬂtirilmiﬂtir. Ancak bunlar, cebirsel özelliklere sahip olmamalar› nedeniyle hedeflenen amaçlara ulaﬂmada yetersiz kalm›ﬂlard›r. Bu sebeple
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zorlay›c›l›¤› olan, izlenebilmesi ve de¤erlendirilebilmesi imkân› olan, ayn› zamanda da yönetimleri yükümlülük alt›na alabilecek toplumsal cinsiyete duyarl› bütçe anlay›ﬂ›n› benimsemek ﬂartt›r.

Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyete Duyarl› Bütçe
Toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme anlay›ﬂ›, gündelik meseleler aras›nda gündemden uzak tutulacak, basite indirgenerek önemsiz k›l›nacak bir
politika tasar›m› de¤ildir. Bütçelerin toplumsal cinsiyet üzerindeki etkilerinin varl›¤›n› kabul etmek, var olan eﬂitsizliklere yönelik ad›mlar atmak, ihtiyaçlar› önemseyen ve bu do¤rultuda hizmet üreten bir yönetim mekanizmas›n›n varl›¤›n›n sa¤lanmas›n› siyasi olarak amaçlamak gerekmektedir.
Öncelikle yerel yönetimlerin bütçesinin ne kadar› kime gidiyor gibi bir
analizle baﬂlamak mümkün. Bilmek de bir ﬂeydir. Örne¤in kad›n abone say›s›n› art›rmak, kad›nlar›n belediyeyle iliﬂki kurma yollar›n› biraz çeﬂitlendir119
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mek de çok iﬂe yarar. Kad›n abonenin olmas› için normal abone iﬂleri için 10
lira al›n›yorsa, kad›ndan 1,5 lira al›n›r, böylece abone say›s› art›r›lm›ﬂ olur.
Böylece kad›n abonelerle baﬂka bir çal›ﬂma yapma imkân›n› da bulabilirsiniz. Bu tür birçok insanla belediyenin iliﬂkisini çeﬂitlendiren, kad›nlar›n belediyeyle iliﬂkisinin kanallar›n› açan, art›ran, onlar›n farkl› düﬂüncelerini belediyeye söylemelerini sa¤layan araçlar üretmek mümkündür.
Baﬂka alanlarda da ne kadar kad›n erkek dengesi dikkate al›n›yor, ne kadar kad›nlar il d›ﬂ›ndaki e¤itimlere desteklenip gönderiliyorlar. Bunlar›n da
öncelikleri oluﬂturmal›d›r. Buna göre hizmet içi e¤itimlere harcanan pay›
kim kullan›yor? Hizmet içi e¤itimlere, 3 kad›n 33 erkek gönderiliyorsa, belediyeler erkeklerin önde olmas›n› arzuluyor, demektir.
Yöneticilerin STK’larla toplant› yapmas› ve bu aﬂamada mutlaka kad›nlarla da toplant› yapmas› önemlidir. Onlar›n önceliklerini, beklentilerini almas› önemlidir. Bütçe temmuz baﬂ›nda birimler taraf›ndan belediye baﬂkan›na sunulur. Baﬂkan bu bütçeyi ele al›r, ayn› kesimlerle kendisi de toplant›
yapabilir. Bu tutum, yüz yüze iliﬂkiyi art›ran, bütçede kararlar›m›z› teklif düzeyinde güçlendiren bir tutumdur. Meclisin bütçe görüﬂmeleri izlenebilir olmal›d›r. Özel olarak STK’lara yer ayr›labilir. Günlük olarak, ﬂu konular görüﬂüldü, diye duyuru ç›kart›labilir ve belediyenin görünür bir yerine as›labilir.
Gerçekleﬂtirilen projelerin ve sunulan hizmetlerin hepsine cinsiyet aç›s›ndan bakmak gerekir. Konuyla ilgili kaç hizmet var, kaç tane faaliyet yürütülüyor, kimlere hitap ediyor, baﬂka kime hitap edebilir? Bunu yaparken kad›nlar ne kadar dikkate al›nm›ﬂ, diye düﬂünmek mümkündür. Hizmetin olmamas› kad›nlar aç›s›ndan ayr› bir etkidir. Engelli çocuk anneleri, haftada
bir gün yar›m gün bile b›rak›p çocu¤unu bir yere gidemeyebilirler. Verilemeyen hizmetin de bir maliyeti vard›r.
Belediye aç›s›ndan toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i amaçl› harcamalar›n genel
bütçeye oran› nedir? Belediye çal›ﬂanlar›n›n kad›n erkek da¤›l›m› nedir? Encümende, mecliste bu oran nedir? Kad›nlar›n ihtiyaçlar›na cevap veren kamu hizmetlerine iliﬂkin harcamalar›n toplam bütçe içindeki pay› nedir? Ka120

d›nlar yap›lan hizmetlere ne kadar hukuki katk›larla kat›l›mc› oluyorlar, bunlar›n piyasa de¤eri nedir? Bu da bir analiz türüdür.
Bütçe; yol, su, elektri¤e yetiyor, olabilir. Yol, su ve elektri¤in kad›nlar ve
erkeklerde ne kadar çeliﬂti¤i, bir farkl›l›k gösterip göstermedi¤i, onlar›n hayatlar› üzerinde farkl› etkilerinin olup olmad›¤›n› analiz etmek, zaten toplumsal cinsiyete duyarl› bir bütçe türüdür. Örne¤in; su aktar›m iﬂinde ne kadar kad›nlar›n varl›klar›, durumlar›n› dikkate al›nm›ﬂ. Kap›n›n önüne kadar
su getirilmesi tek husus de¤il, kad›nlar hala sutaﬂ›ma ihtiyac›n› sürdürüyor
mu? Mahalleye bir çeﬂme getirilmiﬂ mi ya da mahalledeki çeﬂmeyi evlere
da¤›t›p, ortadan kald›r›p, kad›nlar›n bir araya gelebilece¤i bir baﬂka mekân
yarat›lm›ﬂ m›? Onun yerine orada kad›nlar›n buluﬂup, ayaküstü de olsa söz
edebilece¤i, birbiriyle konuﬂaca¤› bir yer b›rak›lm›ﬂ m›? Bunun için ek bir ﬂey
koyulmuﬂ mu?
Ne yaparsak kad›nlar o hizmetten daha çok yararlan›rlar. Daha fazla fayda sa¤larlar. Sonuç olarak çeﬂmeye ve su götürmeye para ayr›l›yor. Bunu kad›nlar›n ihtiyaçlar›n›, onlar›n sosyal varl›k olarak ortada olmalar›n› destekleyen bir ﬂekilde harcanmas› sa¤lan›yor mu, sa¤lanm›yor mu? Yoksa mimari
projeye göre kanallar› açmak, boru döﬂemek, çeﬂme takmak s›radan bir yaklaﬂ›md›r. Çeﬂmeyi kim çeviriyor, hangi saatte çeviriyor? Hangi saatte su ak›yor ve bu insanlar›n hayat›n› nas›l etkiliyor? Gibi sorular çok temel sorulard›r.
Kad›nlar yürüyerek gidebildikleri yerlerden hizmet ald›klar› zaman çok
daha fazla o hizmetlerden yararlanabiliyorlar. Bu yoksul kad›nlar için çok
önemli noktalardan bir tanesidir. Hizmetlerin yürüyerek gidebilecekleri mesafeler de olmas› önemlidir. Mesela; dolmuﬂa binip gelmesi gerekirse, dolmuﬂa binip gelecek kad›nlar grubu birden bire yar› yar›ya düﬂer. Çünkü dolmuﬂa binmek para gerektirir.
‹zmir’de oturup, Körfez’e bir kere inmemiﬂ kad›nlar var. Belediyenin bir
çal›ﬂmas›nda mahalle muhtarl›klar› üzerinden liste ç›kar›ld› ve haftada iki
gün otobüslerle kad›nlar taﬂ›narak, belediyeye hizmet veren ﬂehir hatlar›
içerisinden vapurlarla körfez turu yapt›r›ld›. Yoksulluk dünyayla iliﬂkinizi bir
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yerle s›n›rland›ran bir ﬂeydir. Karﬂ›n›zda, günlerce vapura ilk kez ne zaman,
nerede bindi¤ini hat›rlayacak, konuﬂacak, anlatacak, insanlar oluﬂtu. Baﬂka
bir dünyayla iliﬂki kurmak için yerel hizmetlerin iﬂlevlerini farkl›laﬂt›rmak
önemlidir. Belediyenin hizmetlerini sadece mahalle hizmeti olarak düﬂünmemek laz›m.Hizmeti yak›na getirmek çok önemli, ancak toplumu bulundu¤u yere hapsetmek boyutuna da gelmemelidir.
Yerel yönetimlerde cinsiyete duyarl› bütçeleme ile sa¤lanmas› gereken
hizmetler ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
• Kad›nlara özel yerel yönetim hizmetleri
• Kad›nlar›n günlük yaﬂam›n› kolaylaﬂt›ran ve daha kat›l›mc›
bireyler olmas›n› sa¤layan hizmetler
• Stratejik planlarda cinsiyete duyarl› bütçeleme anlay›ﬂ›n›n yans›t›lmas›
• Yerel kad›n örgütlerin kent konseylerine kat›l›m›n›n sa¤lanmas›
• Kad›n meclislerinin kurulmas›
• Eﬂitlik komisyonlar›n›n oluﬂturulmas›
• Kad›nlar için destek politikalar›n›n üretilmesi,
projelerin izlenmesi ve de¤erlendirilmesi.
Pilot Bir Uygulama
Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf›’n›n, Avrupa Birli¤i’nden ald›¤› destekle, Beyo¤lu Belediyesi ve Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü’nün iﬂtirakiyle 2005 Aral›k ve 2006 Aral›k aylar› aras›nda “Dar Gelirli Kad›nlar Yerel Bütçeleme Sürecine Kat›l›yor” Projesi uyguland›.
Projede amaç, Toplumsal Cinsiyete Duyarl› Yerel Bütçe Analizi yöntemlerinden yararlanarak,
• Dar gelirli kad›nlar›n yerel bütçe önceliklerini kad›nlar ve yoksullar yarar›na etkileyebilecekleri araçlar geliﬂtirmek,
• Bütçeleme sürecini kad›nlarla paylaﬂaca¤› aç›k bir etkileﬂim ve diyalog
platformu oluﬂturmas›, kat›l›mc›l›k, ﬂeffafl›k gibi yönetim ilkelerini benimsemesi ve kentsel hizmetleri planlarken kad›nlar›n ve di¤er dezavantajl› gruplar›n ihtiyaçlar›n› dikkate almas› için belediyeyi teﬂvik etmek,
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• Cinsiyet eﬂitli¤i, yerel yönetimlerde kat›l›mc›l›k ve ﬂeffafl›k gibi kavramlar› somut alanlara taﬂ›mak üzere örnekler yaratmakt›.
Bu amaçlarla; mahalle düzeyinde kad›nlara yönelik bilgilendirme ve kapasite geliﬂtirme çal›ﬂmalar› yap›ld›. 42 mahalleyi kapsayan 5 Mahalle Kad›n
Komitesi oluﬂturuldu. Komite temsilcileri ve kad›n STK’lara yönelik (toplam
170 kad›n) e¤itim ve bilgilendirme yap›ld›. E¤itimlerde ﬂu konular ele al›nd›:
“Kad›n›n durumu, toplumsal cinsiyet rolleri ve kad›n›n insan haklar›, toplumsal cinsiyet temelli yerel bütçe analizi yöntemleri ve dünyadan örnek uygulamalar, belediyenin temel görevleri ve bütçeleme süreci, Beyo¤lu Belediyesi bütçesinin, gerekçelerinin ve kad›nlar aç›s›ndan stratejik hizmetleri
içeren bütçe kalemlerinin incelenmesi.”
E¤itimlerde, bütçe analizinde ﬂu yöntemlerin kullan›lmas›na karar verildi: “Belediye hizmetlerini ve kentsel hizmetleri kad›nlar aç›s›ndan de¤erlendirerek yeni politika önerileri geliﬂtirmek; “yoksulluk” alan›nda yap›lan çal›ﬂmalar› de¤erlendirmek ve yeni strateji önerileri geliﬂtirmek; kad›nlar› do¤rudan ilgilendiren sosyal destek hizmetlerini belirlemek; önerileri, bütçe görüﬂmelerinde dikkate almas› için belediyeye sunmak.”
38 mahallede, Mahalle Kad›n Komiteleri kanal›yla, belediye hizmetlerini
de¤erlendirmek ve yat›r›m önceliklerini kad›nlar›n öncelikleriyle iliﬂkilendirmek amac›yla 660 kad›na ulaﬂ›ld›; bilgi toplamak üzere anketler ve 42 atölye/odak grup tart›ﬂmalar› yap›ld›. Toplanan bilgiler, uzman deste¤inde kad›nlar taraf›ndan analiz edildi ve bütçeyle iliﬂkilendirildi. Toplanan bilgilerin
analizi sonucunda, kad›nlar›n belediye hizmetlerine iliﬂkin öncelikli alanlar›
belirlendi; çözüm önerileri belirlendi.
Proje sonucunda, kentsel/belediye hizmetleri kapsam›nda kad›nlar›n sorun alanlar› olarak ﬂunlar belirlendi:
• Temizlik/çöp, sosyal /kültürel ve sa¤l›k hizmetlerinin daha da
iyileﬂtirilmesi,
• Genel güvenlik ve g›da güvenli¤inin art›r›lmas›, yeﬂil alanlar›n
kad›n ve çocuklar aç›s›ndan kullan›l›r hale gelmesi,
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• Belediyenin iletiﬂim ve bilgilendirme stratejilerinin iyileﬂtirilmesi,
• Yoksulluk yard›mlar›n›n yeniden düzenlenmesi,
• Yoksullu¤u önlemede yenilikçi stratejilerin benimsenmesi.
Yoksullu¤u önleme stratejilerini de içeren belediye hizmetlerini
kad›nlar lehine iyileﬂtirme önerilerinin temel yaklaﬂ›mlar›;
• Toplulu¤u bilgilendirme ve fark›ndal›k yaratmaya odaklanma,
• Kat›l›m ve sahiplenmeyi sa¤lamak üzere çözümde sivil
inisiyatiflere a¤›rl›k vermek, bu tür oluﬂumlar› desteklemek,
• Öncelikli alanlarda çal›ﬂacak mahalle kad›n komisyonlar› oluﬂturmak,
• Sorunlar›n çözümünde belediye kaynaklar›n› (bütçesini) kad›n
istihdam› ve giriﬂimcili¤ini art›racak biçimde kullanmak ve yenilikçi
pilot uygulamalar yapmak; olarak belirlendi.
Bu yaklaﬂ›mlar çerçevesinde yap›lan öneriler ﬂunlard›r:
1. Temizlik/çöp hizmetlerinin daha da iyileﬂtirilmesi için;
• Çöpten mahalle (kad›nlar) yarar›na ekonomik art› de¤er kazand›racak
yeni projelerin geliﬂtirilmesi (Dönüﬂtürülebilir at›klar›n toplanmas›n› mahalle dernek ve kooperatiflerine ihale etmek, kâ¤›t dönüﬂüm atölyeleri v.s.
kurmak)
• Mahallede kad›nlar›n liderli¤inde fark›ndal›k yaratmak, bilgilendirmek
ve gönüllülü¤ü art›rmak üzere yerel kad›n giriﬂimlerinden, kooperatiflerinden hizmet sat›n almak
2. Sosyal Hizmetler;
• Kad›n ve çocuklar›n yararlanaca¤› sosyal mekânlar›n art›r›lmas›
• Semt konaklar›n›n her mahalleye yayg›nlaﬂt›r›lmas›
• ‹ﬂlevlerinin daha da geniﬂletilmesi (çocuk bak›m›, il ve ilçe düzeyinde
kentsel bilgiler, imkânlar, iﬂ ve iﬂçi arayanlara iliﬂkin bilgilerin da¤›t›m›, pazar bilgisi ve giriﬂim kültürü geliﬂtirmek üzere ekonomik etkileﬂim olanaklar› yaratmak v.s.)
• Mahalleli kad›nlar taraf›ndan yönetilmesi, belediyenin denetlemek ve
desteklemek üzere koordinatör atamas›,
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• Çocuk bak›m ve e¤itim hizmetlerini kad›nlar için istihdam ve giriﬂimcilik imkân› sa¤layacak ﬂekilde yayg›nlaﬂt›rmak,
• Yaﬂl›lar, hastalar ve engelliler için kad›nlara istihdam imkân› yaratmak
üzere gündüz bak›m ve iyileﬂtirme yerleri açma ve iﬂletimini kad›n giriﬂimleri kooperatiflerine v.s. ihale etme, al›ﬂveriﬂ, gezme, ilaç/reçete takibi
v.s.gibi alanlarda gençlere yönelik gönüllülük programlar› geliﬂtirme.
3. Güvenlik;
Mahallelerde sosyal bask›y› öne ç›kararak, sivil üstünlük geliﬂtirmek
üzere, belediye liderli¤inde ilgili kamu kurum ve kuruluﬂlar›yla pilot proje
geliﬂtirme ve uygulama
4. Park ve Bahçelerin Kullan›m›
Park ve bahçelerin kad›nlar ve çocuklar taraf›ndan kullan›m›n› art›rmak
üzere bu mekânlar› “aile“ yerlerine dönüﬂtürmek ve acil durumlarda emniyetli toplanma yerleri olarak kullanmak üzere;
• Ek, geçici binalara, kad›nlar ve çocuklara yönelik yeni iﬂlevler katma
(çocuk yuvas›, oyun odas›, etüt, sergi, kurs v.s.)
• Sulama, bak›m ve kafe v.s. iﬂletmek üzere kar amac› gütmeyen kad›n
giriﬂimlerine ihale etme.
• Kentsel bahçecilik v.s. konusunda fark›ndal›k yaratma ve
mahalle bazl› pilot uygulamalar yapmak.
• Mahallelerde küçük arsa vb. kad›n giriﬂimlerine kiralayarak,
ekonomik de¤er yaratacaklar› üretim faaliyetlerini desteklemek.
5. Yoksullara Yard›m Faaliyetlerinin ‹yileﬂtirilmesi
• Yoksulluk yard›mlar›n›n da¤›t›m›n›n merkezileﬂmesi, tek bir
kurum taraf›ndan koordine edilmesi.
• Yard›m da¤›t›lacak gruplar› belli kriterlerle göre s›n›flama
ve yard›m da¤›tma;
1. Grup: Hiç geliri olmayanlar: Nakit yard›m›
2. Grup: Düzensiz geliri olanlar: Erzak, yakacak yard›m›
3. Grup: Yetersiz geliri olanlar: E¤itim, sa¤l›k yard›m›
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• Kurulacak mahalle kad›n komiteleri taraf›ndan yoksulluk tespitinin
kontrolü ve yard›m da¤›t›m›n›n izlenmesi, yard›m alanlar›n di¤er programlarla iliﬂkilendirilmesi.
• Yard›mlar›n genel olarak kurumsallaﬂt›r›lmas›, aﬂevi, okullara beslenme da¤›t›m›, g›da bankas› vs. gibi projelerde kad›nlar›n ortak giriﬂimlerinden
hizmet ve mal sat›n al›nmas›.
6. Di¤er Yoksullu¤u Önleme Stratejileri;
• Kad›nlar için iﬂ / pazarlama f›rsatlar›: Sat›labilir ürünlerin geliﬂtirilmesi için üniversite, özel sektörle birlikte tasar›m ve pazarlama alan›nda iﬂbirlikleri kurulmas›.
• ‹stihdam›n art›r›lmas›: Erken çocuk bak›m ve e¤itim hizmetlerinin art›r›lmas› hedefini dikkate alarak, bu alanda giriﬂimci kad›nlar› destekleme ve
ö¤retmen yard›mc›s› vs. gibi mesleki e¤itim programlar› uygulama.
• Ortak giriﬂimleri destekleme: Belediyenin sat›n ald›¤› mal ve hizmetlerde, alt yüklenici olmak üzere kad›nlar›n ortak giriﬂimlerini desteklemek.
• E¤itime destek: Mahalle komisyonlar› kanal›yla okula gidemeyen k›z
çocuklar›n› tespit etmek, ailelerini ikna etmek, desteklemek ve okuma yazma kurslar›na kat›l›m›n› art›rmak.
Projenin bu ç›kt›lar›n›n yan›s›ra, belediye bu sürecin sonunda, mahalle
sorunlar› ve yoksullu¤un boyutlar› hakk›nda daha fazla bilgi sahibi oluyor.
Ancak bu bilgi, kad›nlar›n ihtiyaçlar›, çözüm önerileri ve kat›l›m›n› d›ﬂlayan
mevcut yaklaﬂ›m korunarak elde ediliyor. Kad›nlara yönelik hizmetler ve
projeler, kendileri için bir esinlenme arac› ya da faaliyetlerini sosyal olarak
meﬂrulaﬂt›racak bir “istiﬂare” biçimi olarak görülüyor. ‹ﬂ bütçeye geldi¤inde
onu “mahrem” bir konu olarak alg›l›yor. Bütçe ve gerekçelerine iliﬂkin bilgi
paylaﬂ›m›n› “iktidar›n› paylaﬂma” olarak görüyor. Bütçenin alternatif kullan›m önerileri için ciddi diyaloga henüz haz›r de¤iller.
Kad›nlar›n bu sürece kat›l›m›, mahallenin sorunlar›, kendilerinin ve çocuklar›n›n ihtiyaçlar›, ortak öncelikleri konusunda fark›ndal›klar›n› art›r›yor.
126

Belediyenin iﬂlevi, karar verme süreci, yat›r›m ve hizmetleri planlarken hangi önceliklerle hareket etti¤ini daha iyi anl›yorlar. Bu da bireysel ve kolektif
özgüvenlerini geliﬂtiriyor. Bütçe sürecine kat›l›m, “hak” merkezli bir yaklaﬂ›m içerdi¤i için kad›nlar›n kamusal alana ç›kmalar› için sosyal olarak meﬂru bir neden yarat›yor, liderliklerini geliﬂtiriyor. Kendi baﬂ›na bir örgütlenme
potansiyeli taﬂ›yor. Kad›nlar›n, bütçe sürecini gerçek anlamda etkileyebilmeleri için düzenli ve sürekli bir koordinasyona, uzman deste¤ine, “kent
konseyleri” gibi mevcut yap›larla kurulacak ittifaklara ihtiyac› vard›r.

YARARLANILAN KAYNAKLAR
1-2: Genç, Murat (2010): “Toplumsal Cinsiyete Duyarl› Bütçeleme Ve Kamu Hizmetlerinde Etkinlik”, Say›ﬂtay Dergisi, Say›:77
3: (Council of Europe, 2004), “Gender Mainstreaming”, Director General of Human Rights Council of Europe, Strazburg.(Europen Women’s Lobby, 2004: 4 (Koç, 2009: 2-4),
Prof. Dr. Gülay Günlük-ﬁenesen’in Bütçe Sürecinde Parlamentonun De¤iﬂen Rolü Sempozyumu (8-9 Ekim 2008, Afyonkarahisar) Toplumsal Cinsiyete Duyarl› Bütçeleme: Türkiye ‹çin Bir De¤erlendirme
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Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü
Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleﬂmesi

(CEDAW)
Birleﬂmiﬂ Milletlerce 1979’da kabul edilen ve Türkiye’nin 1985 y›l›ndan bu
yana taraf oldu¤u “Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleﬂmesi” (CEDAW) Birleﬂmiﬂ Milletler bünyesinde yer alan sekiz tane temel insan haklar› sözleﬂmesinden biridir. Sözleﬂmeye 2002 y›l› itibariyle taraf olan
devletlerin say›s› 170'tir.
Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleﬂmesi’nin (CEDAW) ‹htiyari Protokolü, 30 Temmuz 2002’de TBMM taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r.
Buna göre;
MADDE 2. Taraf devletler kad›nlara karﬂ› her türlü ayr›m› k›nar, tüm uygun yollardan yararlanarak ve gecikmeksizin kad›nlara karﬂ› ayr›m› ortadan
kald›r›c› bir politika izlemeyi kabul eder.
MADDE 3. Taraf devletler kad›n›n tam geliﬂmesini ve ilerlemesini sa¤lamak için, özellikle politik, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlar baﬂta olmak
üzere bütün alanlarda, erkeklerle eﬂit olarak insan haklar› ve temel özgürlüklerinden yararlanmalar›n› ve bu haklar› kullanmalar›n› garanti etmek
amac›yla yasal düzenleme dâhil bütün uygun önlemleri alacaklard›r.
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MADDE 5. Taraf devletler aﬂa¤›daki bütün uygun önlemleri alacaklard›r:
• Her iki cinsten birinin aﬂa¤›l›¤› veya üstünlü¤ü fikrine veya kad›n ile erke¤in kal›plaﬂm›ﬂ rollerine dayal› önyarg›lar›n, geleneksel ve di¤er bütün uygulamalar›n ortadan kald›r›lmas›n› sa¤lamak amac›yla kad›n ve erkeklerin
sosyal ve kültürel davran›ﬂ kal›plar›n› de¤iﬂtirmek,
• Anneli¤in sosyal bir görev olarak anlaﬂ›lmas›n› ve çocuklar›n yetiﬂtirilmesi ve geliﬂiminde kad›n ve erke¤in ortak sorumlulu¤unun tan›nmas›n› öngören ve her durumda çocuklar›n ç›karlar›n› her ﬂeyden önce gözeten anlay›ﬂa dayanan bir aile sistemini sa¤lamak.
MADDE 7. Taraf devletler ülkenin politika ve kamu hayat›nda, kad›na karﬂ› ayr›m› önlemek için tüm önlemleri alacaklar ve özellikle kad›nlara erkeklerle eﬂit ﬂartlarla aﬂa¤›daki haklar› sa¤layacaklard›r:
Bütün seçimlerde ve halk oylamalar›nda oy kullanmak ve halk taraf›ndan
seçilen organlara seçilebilmek; hükümet politikas›n›n haz›rlanmas›na ve uygulanmas›na kat›lmak, kamu görevinde bulunabilmek ve hükümetin her kademesinde kamu görevleri ifa etmek; ülkenin kamu ve politik hayat›yla ilgili
hükümet d›ﬂ› kuruluﬂlara ve derneklere kat›lmak.
MADDE 8. Taraf devletler, kad›nlara, erkeklerle eﬂit ﬂartlarda ve hiçbir
ayr›m gözetmeksizin, uluslararas› düzeyde temsil etmek ve uluslararas› kuruluﬂlar›n faaliyetlerine kat›lmak f›rsat›n› sa¤lamak için gerekli bütün önlemleri alacaklard›r.
MADDE 11.
1. Taraf devletler istihdam alan›nda kad›nlara karﬂ› ayr›m› önlemek ve
kad›n – erkek eﬂitli¤i esas›na dayanarak eﬂit haklar sa¤lamak için özellikle
aﬂa¤›da belirtilen konularda bütün uygun önlemleri alacaklard›r. ‹stihdam
konular›nda eﬂit seçim k›staslar›n›n uygulanmas› da dâhil, erkeklerle eﬂit istihdam imkânlar›na sahip olma hakk›; sosyal yard›mlar dâhil ücret hakk›;
eﬂde¤erdeki iﬂte eﬂit muamele ve iﬂin cinsinin de¤erlendirilmesinde eﬂit
muamele görme hakk›.
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2. Evlilik ve anal›k sebebiyle kad›nlara karﬂ› olan ayr›m› önlemek ve etkin
çal›ﬂma hakk›n› sa¤lamak amac›yla, taraf devletler uygun önlemleri alacaklard›r.
Özellikle çocuk bak›mevleri a¤›n›n tesisinin geliﬂtirilmesi yoluyla anne ve
baban›n aile yükümlülüklerini; görev ve sorumluluklar› ve kamu hayat›na
kat›lma ile birleﬂmeyi mümkün k›lan destekleyici sosyal hizmetlerin sa¤lanmas›n› teﬂvik etmek. Kad›n Ony›l› etkinlikleri kapsam›nda BM, ‹kinci Dünya
Kad›n Konferans›’ndan bir y›l önce, yani 1979’da “Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü
Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleﬂmesi” ni kabul etmiﬂti.
PEK‹N DEKLARASYONU
9. Madde: Bütün insan haklar›n›n ve temel özgürlüklerin vazgeçilemez,
ayr›lamaz ve bölünemez bir parças› olarak kad›nlar›n ve k›z çocuklar›n›n insan haklar›n›n tam uygulanmas›n› güvence alt›na almay›; kad›nlar›n güçlendirilmesi ve karar vermeyle yetkiye ulaﬂma sürecine kat›lmalar› dâhil, eﬂitlik anlay›ﬂ›yla toplumun bütün alanlar›na tam kat›lmalar› eﬂitlik, kalk›nma ve
bar›ﬂ›n sa¤lanmas› için temel koﬂuldur.
14.Madde: Kad›n haklar›, insan haklar›d›r.
15.Madde: Eﬂit haklar, f›rsatlar ve kaynaklara eﬂit ulaﬂ›m, aile sorumluluklar›n›n kad›n ve erkek taraf›ndan eﬂit paylaﬂ›lmas› ve aralar›nda uyumlu
bir ortakl›k bulunmas›, kendilerinin ve ailelerinin iyili¤i kadar demokrasinin
sa¤lamlaﬂmas› için de çok önemlidir.
16.Madde: Sürekli ekonomik büyüme, sosyal kalk›nma, çevresel koruma
ve sosyal adalete dayal› olarak yoksullu¤un yok edilmesi, kad›nlar›n ekonomik ve sosyal kalk›nmaya dâhil edilmesini, eﬂit f›rsatlar›, insan merkezli sürdürülebilir kalk›nman›n gerçekleﬂtiricileri ve yararlan›c›lar› olarak kad›nlar›n ve erkeklerin tam ve eﬂit kat›l›m›n› gerektirmektedir.
17.Madde: Kad›nlar›n, sa¤l›klar›n›n bütün yönlerini, özellikle do¤urganl›klar›n› kontrol etme haklar›n›n aç›kça tan›nmas› ve onaylanmas› kad›nlar›n
güçlendirilmesinin temelidir.
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18.Madde: Yerel, ulusal, bölgesel ve küresel bar›ﬂ, ulaﬂ›labilir bir durumdur ve liderlikte, anlaﬂmazl›klar›n çözümünde ve bütün düzeylerde uzun
omurlu bar›ﬂ›n yayg›nlaﬂmas›nda temel güç olan kad›nlar›n ilerleyiﬂiyle ayr›lmaz bir biçimde ba¤lant›l›d›r.
19.Madde: Kad›nlar›n güçlenmesini ve ilerlemesini her düzeyde sa¤layacak kalk›nma politika ve programlar›n›n dâhil oldu¤u, etkili, verimli ve karﬂ›l›kl› takviye edici, toplumsal cinsiyete duyarl› politika ve programlar› kad›nlar›n tam kat›l›m›yla düzenlemek, uygulamak ve izlemek çok önemlidir. Kad›n›n ilerlemesi için Nairobi ‹leriye Yönelik Stratejilerinin hedeflerini, bu yüzy›l›n sonuna kadar gerçekleﬂtirmek için çaba ve eylemleri yo¤unlaﬂt›r›lmal›d›r.
Kad›nlara ve k›z çocuklar›na karﬂ› her tür ayr›mc›l›¤› ortadan kald›rmak
için bütün gerekli önlemleri almaya ve toplumsal cinsiyet eﬂitli¤iyle kad›nlar›n ilerlemesi ve güçlendirilmesi önündeki bütün engeller ortadan kald›r›lmal›d›r.
25.Madde: Erkekler, eﬂitli¤e yönelik bütün faaliyetlere tam kat›l›mda bulunmaya teﬂvik edilmelidir.
Türkiye’nin Ulusal Eylem Plan›’ndaki Taahhütleri
 Kad›n veya erkek olsun; 100 iﬂçi çal›ﬂt›ran her iﬂyerinde kreﬂ aç›lmas›n›n gerçekleﬂtirilmesi
 Tüm meslek alanlar›nda bütün kamu ve özel kurumlar›n belli say›da
kad›n çal›ﬂan istihdam etmesinin sa¤lanmas›.
 Kad›n istihdam›n›n artt›r›lmas› konusunda projeler haz›rlanmas› ve bu
projeleri destekleyecek uluslar aras› finans kaynaklar›n›n bulunmas›.
 Tüm kad›nlar› kapsayacak bir sosyal güvenlik sistemi oluﬂturulmas›.
 Siyasal partilerin kad›n komisyonlar› kurmalar›n› sa¤layacak yasal de¤iﬂikliklerin yap›lmas›,
 Kota sistemi uygulayarak, yerel yönetimlere, siyasal partilerin her düzeydeki karar ve yürütme organlar›na kad›nlar›n kat›l›m›n›n art›r›lmas›,
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 Kamuda ve özel kesimde yönetimde yer alan kad›nlara iliﬂkin bilgi toplayacak ve araﬂt›rmalar yapacak bir birim kurulmas›,
Türkiye’nin Giriﬂimiyle Pekin+5 Sonuç Belgesine Dâhil Edilen Konular
 Kad›n›n toplumdaki cinsiyet kodlamalar›na ba¤l› olarak üstlendi¤i roller kapsam›nda yaratt›¤› eme¤in ücretlendirilmesi konusunda gerekli önlemlerin al›nmas›; kad›n-erkek eﬂitli¤i perspektifinin tüm ana plan, program
ve politikalar›n bir parças› haline getirilmesi;
 Kay›t d›ﬂ› ekonomide ve tar›mda çal›ﬂan kad›nlar›n iﬂ koﬂullar›n›n düzeltilmesi ve sosyal güvenceye kavuﬂturulmas›;
 Kad›nlar›n karar alma mekanizmalar›nda eﬂit bir ﬂekilde yer almas›n›n önündeki engellerin kald›r›lmas›;
 Toplumdaki cinsiyet rollerinden kaynaklanan eﬂitsizlikleri ortadan
kald›rmaya yönelik, belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleﬂtirilmesi öngörülen hedefler koyulmas› ve bunun için gerekli para ve insan kaynaklar›n›n
tahsisi.
Ekonomi baﬂl›¤› alt›nda;
 Bütçelerle ilgili tüm süreçlerin tasarlanma, benimsenme ve uygulanmas›na toplumsal cinsiyet perspektifi getirilmesi, (73 b)
 Kad›nlar›n iﬂ yaﬂam›ndaki haklar›na iliﬂkin Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü (ILO) bildirgesi ilkelerinin savunulmas› ve kad›nlar›n iﬂ haklar›yla ilgili
ILO sözleﬂmelerinin benimsenmesi. (94 b)
‹nsan Haklar› baﬂl›¤› alt›nda;
 Anlaﬂmalar›n uygulanmas›ndan sorumlu devlet kurumlar›n›n çal›ﬂmalar›na toplumsal cinsiyet perspektifi getirmelerinin sa¤lanmas›. (98 f)
Siyasal Güçlenme baﬂl›¤› alt›nda;
Kad›nlar›n siyasi partilere ve parlamentolara kat›l›m›n› art›rmaya yönelik
kotalar getirilmesi, önlemler al›nmas› (66 a ve 81 b).
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Sonuç bildirgesinin kad›n kuruluﬂlar›n› hayal k›r›kl›¤›na u¤ratan yanlar›
da yok de¤ildir. Sonuç belgesinde hangi zaman dilimi içinde gerçekleﬂtirilece¤i belirlenmiﬂ daha fazla hedef bulunmas› ve daha somut de¤erlendirme
k›staslar›n›n yer almas› gerekti¤i; sonuç bildirgesinin Pekin Eylem Platformu’nun daha büyük bir h›zla hayata geçirilmesini sa¤lamak için gerekli somutluk ve ayr›nt›dan yoksun oldu¤u bu eleﬂtirilerin baﬂl›calar›d›r. Kiﬂinin
cinsel tercihini özgürce belirleme hakk›, eﬂcinsellerin haklar›, sa¤l›kl› ve güvenli kürtaj hizmetleri konusunda daha net ifadeler kullan›lmas› yönündeki
çabalara karﬂ›n, bu alanlarda “kad›nlar›n, cinselliklerine iliﬂkin konularda
zorlamadan, ayr›mc›l›ktan ve ﬂiddetten uzak, kendi sorumluluklar› alt›nda ve
özgürce karar vermeleri” gerekti¤ine dair bir ifadenin ve Pekin toplant›s› kararlar›n›n ilerisine geçilememiﬂtir.
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KADIN ERKEK Eﬁ‹TL‹⁄‹ YÖNET‹M KOM‹TES‹
(CDEG)
Avrupa Konseyi Kad›n Erkek Eﬂitli¤inden Sorumlu
7. Bakanlar Konferans›
TASLAK EYLEM PLANI
“Hukuki ve fiili toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin gerçekleﬂtirilmesine iliﬂkin
güçlüklerin ortaya konulmas›”
TOPLUMSAL C‹NS‹YET Eﬁ‹TL‹⁄‹ BÖLÜMÜ
‹NSAN HAKLARI VE YASAL ‹ﬁLEMLER GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

TASLAK EYLEM PLANI
“Hukuki ve fiili toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin gerçekleﬂtirilmesine
iliﬂkin güçlüklerin ortaya konulmas›”
24-25 May›s 2010 tarihinde Bakü’de gerçekleﬂtirilen Avrupa Konseyi Kad›n Erkek Eﬂitli¤inden Sorumlu 7. Bakanlar Konferans›’na kat›lan ülkelerin
bakanlar›;
‹nsan haklar›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve korumas›na ve do¤rudan veya dolayl› cinsiyet ve toplumsal cinsiyete dayal› ayr›mc›l›kla mücadeleye iliﬂkin Avrupa Konseyi çal›ﬂmalar›n›n öneminin alt›n› çizerek;
Avrupa Konseyi’nin, üye ülkelerde toplumun her alan›nda hukuki ve fiili
toplumsal cinsiyet eﬂitli¤ini yayg›nlaﬂt›rmas›na iliﬂkin öncü çal›ﬂmalar›n› devam ettirmesi gerekti¤ine inanarak;
Kad›n erkek aras›ndaki gerçek eﬂitli¤i yayg›nlaﬂt›rmak için mevcut strateji ve araçlar›n belirlenmesi ve analiz edilmesi hususuyla özellikle ilgilenerek;
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Toplumun her alan›nda hukuki ve fiili toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin gerçekleﬂtirilmesi için aﬂa¤›daki Eylem Plan›’nda uzlaﬂ›rlar ve
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ni; kuruluﬂun di¤er birimleri, ilgili
uluslararas› resmi kuruluﬂlar ve sivil toplum kuruluﬂlar› ile iﬂbirli¤i ve yak›n
istiﬂare ile yeterli kaynaklar› da ay›rarak; Kad›n Erkek Eﬂitli¤i Yürütme Komitesi yoluyla bu Eylem Plan›’n›n uygulanmas› için tüm uygun düzenlemeleri yapmaya davet eder.
I. TOPLUMSAL C‹NS‹YET Eﬁ‹TL‹⁄‹N‹N TÜM PLAN VE
PROGRAMLARA YERLEﬁT‹R‹LMES‹ VE OLUMLU EYLEMLER
a. Avrupa Konseyi bünyesindeki tüm program ve çal›ﬂmalara toplumsal
cinsiyet eﬂitli¤i bak›ﬂ aç›s›n›n yerleﬂtirilmesi için stratejilerin geliﬂtirilmesi
ve yayg›nlaﬂt›r›lmas› için eylemlerin devam ettirilmesi ve bu ba¤lamda farkl› politika alanlar›ndaki di¤er Avrupa Konseyi yürütme komiteleri ve birimleri ile iﬂbirli¤i içerisinde çal›ﬂmalar düzenlenmesi ve gerçekleﬂtirilmesi; bunlar›n uygulanmas›n›n izlenmesi ve toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin gerçekleﬂtirilmesine olan etkilerinin de¤erlendirilmesi;
b. Toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i bak›ﬂ aç›s›n›n e¤itime yerleﬂtirilmesine iliﬂkin 13 No’lu CM/Rec(2007) ve toplumsal cinsiyet farkl›l›klar›n›n sa¤l›k politikalar›na dahil edilmesine iliﬂkin 1 No’lu Tavsiye Kararlar›n›n CM/Rec (2008)
uygulanmas›n›n izlenmesi;
c. Bu alanlarda tavsiye karar› haz›rlayarak; üye ülkelerde, toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin tüm plan ve programlara yerleﬂtirilmesi ve toplumsal cinsiyete duyarl› bütçeleme stratejilerinin etkili bir biçimde uygulanmas›n› sa¤lamak için çal›ﬂmalar›n desteklenmesi;
d. Fiili toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin gerçekleﬂtirilmesini h›zland›rmadaki
etkilili¤ini incelemek amac›yla olumlu eylemlerin sonuçlar›na iliﬂkin bilgi
toplanmas› ve bu amaçla pozitif eylemlerin etkili bir biçimde kullan›lmas›na
iliﬂkin taslak k›lavuzlar haz›rlanmas›;
e. Ekonomik krizin fiili toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin gerçekleﬂtirilmesi
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üzerindeki etkisinin analiz edilmesi ve özellikle iﬂ gücü piyasas›nda cinsiyete dayal› ücret fark› da dahil olumsuz sonuçlarla mücadele etmek için çal›ﬂmalar›n gerçekleﬂtirilmesi.
II. TOPLUMSAL C‹NS‹YET Eﬁ‹TL‹⁄‹ STANDARTLARI VE
MEKAN‹ZMALARI
a. Toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i standart ve mekanizmalar›na iliﬂkin 17
No’lu Tavsiye karar›nda CM/Rec belirlendi¤i gibi ve Pekin Eylem Platformu’nun izlenmesine uygun olarak, üye ülkelerde ortak Avrupa toplumsal
cinsiyet eﬂitli¤i standart ve mekanizmalar›n›n uygulanmas›n› sa¤lamak
amac›yla daha çok çal›ﬂma düzenlenmesi;
b. Üye devletlerde, toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i için ulusal mevzuat, ulusal
eylem planlar› ve ulusal kurumsal mekanizmalar›n geliﬂtirilmesinin izlenmesi;
III. KADIN VE ERKEKLER‹N TOPLUMUN HER ALANINDA
KARAR ALMA MEKAN‹ZMALARINA Eﬁ‹T KATILIMI
a. Özelikle ev ve aile sorumluluklar› olmak üzere kad›n ve erkeklerin ücretli ve ücretsiz iﬂ kazançlar›n› eﬂit ﬂekilde paylaﬂmas›n› teﬂvik etmeye yönelik çal›ﬂmalar›n geliﬂtirilmesi yoluyla kad›n kat›l›m›n› artt›rmak ve üye devletler vas›tas›yla ortak standartlar›n uygulanmas›n› yayg›nlaﬂt›rmak amac›yla kad›n ve erkeklerin siyasi ve kamu karar alma mekanizmalar›na dengeli kat›l›m›na iliﬂkin 3 No’lu Tavsiye karar› çal›ﬂmalar›n›n izlenmeye devam edilmesi;
b. Çat›ﬂmalar›n önlenmesi, çözümü ve bar›ﬂ›n inﬂas›nda kad›n ve erkeklerin rollerine iliﬂkin Tavsiye Karar›’n›n kabulü için haz›rl›klar›n tamamlanmas› ve kabul edilmesini takiben, bu alanda izleme çal›ﬂmalar›n›n
düzenlenmesi;
c. Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi baﬂta olmak üzere kad›n ve erkeklerin gerek ulusal gerekse uluslararas› düzeyde adalete eriﬂimlerini izlemek
amac›yla çal›ﬂmalar›n düzenlenmesi, toplanan verilerin analizinin haz›rlan136

mas› ve gerekli durumlarda, kad›nlar›n adalete eriﬂimlerini sa¤lamak amac›yla bilinçlendirme çal›ﬂmalar›n›n düzenlenmesi;
IV. F‹‹L‹ TOPLUMSAL C‹NS‹YET Eﬁ‹TL‹⁄‹N‹N
GERÇEKLEﬁT‹R‹LMES‹NDE ERKEKLER‹N ROLÜ
a. Toplumun her alan›nda toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin sa¤lanmas›na yönelik olarak kad›nlarla iﬂbirli¤i halinde erkeklerin kat›l›m›n› sa¤lamaya ve bu
konudaki sorumluluklar›na iliﬂkin; ve bu ba¤lamda erkeklerin fark›ndal›klar›n›n art›r›lmas› yollar›na yönelik iyi uygulama el kitaplar›n›n haz›rlanmas›
gibi fiili toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin gerçekleﬂtirilmesinde erkeklerin pozitif rollerine odaklanacak çal›ﬂmalar düzenlenmesi;
V. MEDYA VE E⁄‹T‹MDEK‹ TOPLUMSAL C‹NS‹YET KALIP
YARGILARIYLA MÜCADELE
a. Kitle ‹letiﬂim Araçlar› ve ‹letiﬂim (CDMM) Yürütme Komitesi ile iﬂ birli¤i içerisinde medyada yer alan toplumsal cinsiyet kal›p yarg›lar›yla mücadele stratejilerine iliﬂkin bir el kitab› haz›rlanmas›;
b. Toplumsal cinsiyet kal›p yarg›lar›n› ele almak amac›yla medya taraf›ndan benimsenen davran›ﬂ ilkelerine iliﬂkin iyi uygulamalar›n belirlenmesi ve
yay›lmas›;
c. Resmi ve gayr› resmi e¤itimdeki toplumsal cinsiyet kal›p yarg›lar›n ortadan kald›r›lmas› için E¤itim Yürütme Komitesi ve Avrupa Konseyi Gençlik
Müdürlü¤ü ile iﬂbirli¤i içerisinde daha çok çal›ﬂma düzenlenmesi;
d. Dilde cinsiyet ayr›m›n›n ortadan kald›r›lmas›na iliﬂkin R (90) 4 No’lu
Tavsiye karar› gere¤ince, özellikle ulusal resmi belgelerde, cinsiyet ayr›mc›l›¤› içermeyen dil kullan›m›n›n teﬂvik edilmesi.
VI. KADINA YÖNEL‹K ﬁ‹DDET‹N ÖNLENMES‹ VE KADINA
YÖNEL‹K ﬁ‹DDETLE MÜCADELE
a. Kad›na yönelik ﬂiddetin önlenmesi ve kad›na yönelik ﬂiddetle mücade137
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le gelecek Avrupa Konseyi Sözleﬂmesi tasar›s›n›n sonuçland›r›lmas› ve sözleﬂmede yer alan standartlara riayet edilmesi için çal›ﬂmalar düzenlenmesi;
b. Ekonomik krizin kad›na yönelik ﬂiddet, özellikle de aile içi ﬂiddet üzerindeki sonuçlar›n›n analiz edilmesi ve bu sorunla mücadele edilmesi ve bunun önlenmesine yönelik özel önlemlerin önerilmesi;
c. Kad›na yönelik ﬂiddetin kad›n sa¤l›¤›na, özellikle de HIV/AIDS’e iliﬂkin
uzun vadeli sonuçlar›n›n incelenmesi ve bu alanda özel önlemlerin önerilmesi;
VII. SAVUNMASIZ KADIN VE KIZ ÇOCU⁄U GRUPLARINA
YÖNEL‹K AYRIMCILIK ‹LE MÜCADELE ED‹LMES‹
Göçmen kad›n ve k›z çocuklar›
a. Toplumun bütün alanlar›nda ve düzeylerinde göçmen kad›n ve k›z çocuklar› için eﬂitli¤in sa¤lanmas›n›n önemini göz önünde bulundurarak, göçmen kad›n ve k›z çocuklar›n›n eﬂitli¤ine iliﬂkin özel bir tavsiye karar›n›n tasarlanmas›;
b. Göçmen kad›n ve k›z çocuklar›na yönelik ayr›mc›l›k ile mücadele edilmesi ve bunun önlenmesine yönelik çal›ﬂmalar›n geliﬂtirilmesi ve olumlu eylem planlar›n›n tan›mlanmas› ve bu alanda iyi uygulamalar›n yay›lmas› hususunu dahil ederek, onlar›n siyasi, kamusal ve ekonomik hayata kat›l›mlar›n›n teﬂvik edilmesi;
Cinsel yönelimleri ve cinsel kimlikleri nedeniyle ayr›mc›l›¤a u¤rayan
kad›n ve k›z çocuklar› ve cinsiyet de¤iﬂtiren kimseler
Kad›nlara yönelik her türlü ayr›mc›l›kla mücadele ve önlemenin önemi
göz önünde bulundurularak, toplumun her alan›nda haklar›n› kullanabilmelerini sa¤lamak amac›yla her türlü ayr›mc›l›kla mücadele ve önlemeye iliﬂkin belli k›lavuzlar tasarlamak ve bu alanda toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin
gerçekleﬂtirilmesinin sa¤lanmas› için ‹nsan Haklar› Yürütme Komitesi
(CDDH) ile uygun bir biçimde iﬂbirli¤i yaparak cinsel yönelimleri ve cinsel
kimlikleri nedeniyle ayr›mc›l›¤a u¤rayan kad›n ve k›z çocuklar› ve cinsiyet
de¤iﬂtiren kimselerin durumu hakk›nda araﬂt›rma yürütülmesi.
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Engelli kad›n ve k›z çocuklar›
Engelli kad›n ve k›z çocuklar›na yönelik ayr›mc›l›kla mücadele ve önlemenin önemi göz önünde bulundurularak, onlar›n toplumun her açan›na
tam kat›l›mlar›n› sa¤lamay› hedefleyen iyi uygulamalar›n toplanmas› ve yay›lmas›.
Di¤er savunmas›z kad›n ve k›z çocuklar› grubu
Di¤er savunmas›z kad›n ve k›z çocuklar› grubuna yönelik ayr›mc›l›kla
mücadele etmek amac›yla özel önlem ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi.
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AVRUPA YEREL YAﬁAMDA
KADIN – ERKEK Eﬁ‹TL‹⁄‹ ﬁARTI
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR)
Bu belge May›s 2006’da Innsbruck’da düzenlenen
CEMR Genel Kurulunda sunulmuﬂtur.
Kad›n erkek eﬂitli¤i 5. Topluluk Eylem Program› çerçevesinde
CEMR taraf›ndan kaleme al›nm›ﬂt›r.

AVRUPA KADIN – ERKEK Eﬁ‹TL‹⁄‹ ﬁARTI
(YEREL YAﬁAMDA)
‹ﬂ bu ﬂart, Avrupa’daki yerel ve bölgesel yönetimlerin yetkilerini kullanmak ve ortakl›klar oluﬂturmak suretiyle vatandaﬂlar› için daha fazla eﬂitli¤i
hayata geçirme görevini edinmeleri amac›yla haz›rlanm›ﬂt›r.
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi ve ortaklar› taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂtir.
Giriﬂ
Yerel Yaﬂamda Avrupa Kad›n Erkek Eﬂitli¤i ﬁart›, Avrupa’daki yerel ve
bölgesel yönetimlere hitaben haz›rlanm›ﬂt›r. Söz konusu yönetimler bu ﬂarta imza koymaya, kad›n – erkek eﬂitli¤i ilkesini hayata geçirmeyi kamusal bir
görev kabul etmeye ve kendi yetki alanlar› dahilinde, ﬁart’ta öne sürülen taahhütleri uygulamaya ça¤r›lmaktad›r.
‹mzac› taraflar›n her biri, söz konusu taahhütlerin uygulanmas›n› desteklemek maksad›yla, Eﬂitlik Eylem Plan› geliﬂtirmek üzere çal›ﬂmalar yü140

rütecektir. Bu Eylem Planlar› amaca uygun öncelikleri, eylemleri ve kaynaklar› içermektedir.
Ayr›ca; imzac› taraflar›n her biri, uygulamada gerçek eﬂitli¤in hayata geçirilmesi için, kendi bölgesindeki tüm kurumlar ve kuruluﬂlarla etkileﬂime
geçme taahhüdünde bulunmaktad›r.
‹ﬂ bu ﬁart Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin aﬂa¤›da listesi verilmiﬂ olan bir çok ortakla beraber yürütmüﬂ oldu¤u bir proje (2005-2006)
çerçevesinde haz›rlanm›ﬂt›r. Proje; kad›n-erkek eﬂitli¤i 5. Topluluk Eylem
Program› kapsam›nda, Avrupa Komisyonu taraf›ndan desteklenmiﬂtir.
Kad›n – erkek eﬂitli¤i herkes için temel bir hak ve demokrasi için gerekli bir de¤er niteli¤indedir. Bu hakk›n hayata geçirilmesi için kanunen tan›nmas›n›n yan› s›ra yaﬂam›n her alan›nda – politik, ekonomik, sosyal ve kültürel – etkili uygulanmas›na ihtiyaç vard›r.
Bu hakk›n resmen tan›nd›¤› say›s›z örne¤e ve kaydedilen ilerlemeye ra¤men günlük yaﬂamda kad›n erkek eﬂitli¤i halen gerçekleﬂmemiﬂtir. Kad›nlar ve erkekler uygulamada ayn› haklardan yararlanamamaktad›r. Sosyal,
politik, ekonomik ve kültürel eﬂitsizlikler devam etmekte, örne¤in ücret eﬂitsizli¤i ve politik hayatta yetersiz temsil varl›¤›n› korumaktad›r. Söz konusu
eﬂitsizlikler ailede, e¤itimde, kültürde, medyada, iﬂ dünyas›nda ve toplumsal
örgütlenmede mevcut stereo-tiplerin üzerine inﬂa edilmiﬂ olan sosyal kurgular›n sonucudur.
Yeni bir yaklaﬂ›m benimsemek ve yap›sal de¤iﬂiklikler gerçekleﬂtirmek
suretiyle harekete geçilebilecek pek çok alan mevcuttur.
‹nsanlara en yak›n yönetiﬂim katman› olan yerel ve bölgesel yönetimler
eﬂitsizliklerin devaml›l›¤› ve ço¤almalar›na karﬂ› mücadelede ve de gerçek
manada eﬂitlikçi bir toplumun geliﬂtirilmesinde en uygun noktay› temsil etmektedirler. Bu yönetim yap›lar›, sahip olduklar› yetkinlikler ve farkl› aktörlerle kuracaklar› iﬂbirli¤i çal›ﬂmalar›yla, kad›n erkek eﬂitli¤i lehine somut
eylemler gerçekleﬂtirebilirler.
Ayr›ca; yerindenlik ilkesi kad›nlar›n ve erkeklerin eﬂitlik haklar›n›n uygulanmas›nda özel bir önem taﬂ›maktad›r. Sözkonusu ilke tüm yönetiﬂim sevi141
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yelerinde – Avrupa düzeyi, ulusal, bölgesel ve yerel – geçerlidir. Avrupa’daki
bölgesel ve yerel yönetimlerin çok farkl› alanlarda sorumluluklar› mevcuttur
ve bu sorumluluklar›n her biri hizmet götürdükleri nüfusun günlük yaﬂam›n› eﬂitli¤in geliﬂtirilmesi anlam›nda uygulamada etkileyecek olumlu bir rol
üstlenebilir ve üstlenmelidir.
Yerel ve bölgesel özerklik ilkeleri ise yerindenlik ilkesiyle yak›ndan ba¤lant›l›d›r. Avrupa Konseyi’nin 1985 tarihli Yerel Yönetimler Özerklik ﬁart› Avrupa devletlerinin büyük ço¤unlu¤u taraf›ndan imzalanm›ﬂ ve onanm›ﬂt›r. Bu
ﬁart’ta aﬂa¤›daki hususlara vurgu yap›lmaktad›r:
“Özerk yerel yönetim kavram› yerel makamlar›n, kanunlarla belirtilen s›n›rlar çerçevesinde, kamu iﬂlerinin önemli bir bölümünü kendi sorumluluklar› alt›nda ve yerel nüfusun ç›karlar› do¤rultusunda düzenleme ve yönetme
hakk› ve imkân› anlam›n› taﬂ›r.”
Eﬂitlik hakk›n›n uygulanmas› ve geliﬂtirilmesi de yerel yönetimlerin
özerkli¤i kavram›n›n temelinde yer almal›d›r.
Yerel veya bölgesel demokrasi günlük yaﬂam›n en somut alanlar›nda;
toplu konut, güvenlik, toplu taﬂ›ma, iﬂ dünyas› ya da sa¤l›k gibi; en uygun tercihlerin yap›labilmesine imkan vermelidir.
Ayr›ca; kad›nlar›n yerel ve bölgesel politikalar›n geliﬂtirilmesi ve uygulanmas›na tam kat›l›mlar› onlar›n yaﬂam deneyimlerinin, becerilerinin ve yarat›c›l›klar›n›n da dikkate al›nmas› anlam›na gelecektir.
Eﬂitli¤e dayal› bir toplumda yaﬂamak istiyorsak, yerel ve bölgesel yönetimlerin toplumsal cinsiyet boyutunu politikalar›nda, örgüt yap›lar›nda ve
uygulamalar›nda tam olarak dikkate almalar› temel önem taﬂ›maktad›r.
Gerçek kad›n – erkek eﬂitli¤i bugünün ve yar›n›n dünyas›nda ekonomik ve
toplumsal baﬂar›m›z için temel bir meseledir. Bu gereklilik sadece Avrupa
düzeyinde veya ulusal düzeyde de¤il, kendi bölgelerimiz, kentlerimiz ve yerel topluluklar›m›z için de geçerlidir.
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi ve ba¤l› kad›nlar komitesi yerel
ve bölgesel yönetimlerden temsilciler seçerek, uzun y›llardan beri kad›n –
erkek eﬂitli¤inin yerel ve bölgesel düzeyde geliﬂtirilmesi maksad›yla faal ça142

l›ﬂmalar yürütmüﬂtür. 2005 y›l›nda CEMR taraf›ndan Avrupa yerel ve bölgesel yönetimleri için somut bir araç hayata geçirilmiﬂtir: Eﬂitlikçi kent. “Eﬂitlikçi kent” projesi, belirli Avrupa kentlerindeki ve belediyelerindeki iyi uygulamalar› saptamak suretiyle yerel ve bölgesel düzeyde kad›n – erkek eﬂitli¤i
politikalar›n›n uygulanmas› için bir metodoloji ortaya koymaktad›r. Elinizdeki bu ﬁart söz konusu çal›ﬂma üzerine inﬂa edilmiﬂtir.
Yerel ve bölgesel yönetimlerin toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin geliﬂtirilmesinde oynayabilecekleri etkin rol Uluslararas› Yerel Yönetimler Birli¤i (IULA)
taraf›ndan 1998 y›l›nda kabul edilen “Kad›n ve Yerel Yönetimler” bildirisinde
de vurgulanm›ﬂt›r. Dünya Birleﬂmiﬂ Kentler ve Yerel Yönetimler Teﬂkilat› da
kad›n – erkek eﬂitli¤ini temel amaçlar›ndan biri olarak belirlemiﬂtir.
BAﬁLANGIÇ
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi, Avrupa yerel ve bölgesel yönetimlerini temsilen, (aﬂa¤›daki ortaklar›yla iﬂbirli¤i çerçevesinde)
 National Association of Municipalities in the Republic
of Bulgaria (NAMRB)/Bulgaristan Ulusal Belediyeler Birli¤i
 Union of Cyprus Municipalities (UCM)/K›br›s Belediyeler Birli¤i
 Union of Towns and Communities of the Czech
Republic (SMO CR)/Çek Cumhuriyeti Kentler ve Topluluklar Birli¤i
 Association of Finnish Local and Regional Authorities
(AFLRA)/Finlandiya Yerel ve Bölgesel Yönetimler Birli¤i
 French Section of CEMR (AFCCRE)/CEMR Fransa
 German Section of CEMR (RGRE)/CEMR Almanya
 Central Union of Municipalities and Communities
of Greece (KEDKE)/Yunanistan Belediyeler ve Topluluklar Merkez Birli¤i
 Hungarian National Association of Local Authorities
 (TÖOSZ)/Macaristan Yerel Yönetimler Ulusal Birli¤i
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 Italian Section of CEMR (AICCRE)/CEMR ‹talya
 Tuscan Federation of AICCRE/AICCRE Toskana Federasyonu
 Association of Luxembourg Towns and Municipalities
 (SYVICOL)/Lüksemburg Kentler ve Belediyeler Birli¤i
 Association of Polish Cities (ZMP)/Polonya Kentler Birli¤i
 Spanish Federation of Municipalities and Provinces
 (FEMP)/‹spanya Belediyeler ve ‹ller Federasyonu
 Basque Association of Municipalities (EUDEL)/Bask Belediyeler Birli¤i
 City of Vienna (Austria)/Viyana (Avusturya)
 City of Saint Jean de la Ruelle (France)/Saint Jean de la Ruelle (Fransa)
 City of Frankfurt am Main (Germany)/Frankfurt am Main (Almanya)
 City of Cartagena (Spain)/Cartagena (‹spanya)
 City of Valencia (Spain)/Valencia (‹spanya)
 House of Time and Mobility Belfort-Montbéliard
 (France)/Fransa
 Standing Committee Euro-Mediterranean Partnership
of the Local and Regional Authorities (COPPEM)/ Avrupa-Akdeniz Yerel
ve Bölgesel Yönetimleri Ortakl›¤› Daimi Komitesi;
Avrupa Toplulu¤u ve Birli¤i’nin, kad›n – erkek eﬂitli¤inin geliﬂtirilmesi de
dâhil olacak ﬂekilde, temel hak ve özgürlükler baz al›narak kuruldu¤unu ve
Avrupa mevzuat›n›n, Avrupa’da bu alanda kaydedilen ilerlemenin temelini
teﬂkil etti¤ini hat›rlayarak; Birleﬂmiﬂ Milletler uluslararas› insan haklar› yasal çerçevesini ve bilhassa ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’ni ve 1979 y›l›nda kabul edilen Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleﬂmesi’ni hat›rlayarak;
Avrupa Konseyi’nin kad›n – erkek eﬂitli¤inin ve yerel yönetimler özerkli¤inin geliﬂtirilmesindeki temel katk›s›n›n alt›n› çizerek;
Kad›n – erkek eﬂitli¤inin hayata geçirilebilmesinin üç tamamlay›c› alan144

da eylem gerektirdi¤ini – do¤rudan eﬂitsizliklerin tasfiyesi, dolayl› eﬂitsizliklerin ortadan kald›r›lmas› ve eﬂitlikçi bir demokrasinin proaktif/ileriye etkili
biçimde geliﬂtirilmesini destekleyecek politik, yasal ve sosyal ortam›n oluﬂturulmas›n› dikkate alarak;
Eﬂitlik hakk›n›n hukuki tan›n›rl›¤› ile reel ve etkili uygulanmas› aras›ndaki süregelen çeliﬂkilerin varl›¤›ndan esef duyarak;
Avrupa_da yerel ve bölgesel yönetimlerin vatandaﬂlar› ve sakinleri için tüm
sorumluluk alanlar› dahilinde eﬂitlik hakk›n›n uygulanmas›nda, bilhassa kad›n
– erkek eﬂitli¤i, çok önemli bir rol oynad›¤›n› ve oynamas› gerekti¤ini dikkate
alarak;
Karar alma süreçleri ve liderlik mevkilerinde kad›nlar›n ve erkeklerin dengeli kat›l›mlar›n›n ve temsillerinin demokrasi için temel teﬂkil etti¤ini dikkate
alarak;
Bilhassa; 1979 tarihli Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi
Sözleﬂmesi, 1995 tarihli Birleﬂmiﬂ Milletler Pekin Bildirgesi ve Eylem Platformu, 2000 tarihli Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu 23. Özel Oturum ‹lke Kararlar› (Pekin + 5), Avrupa Birli¤i Temel Haklar ﬁart›, Aral›k 1996 tarihli ve kad›nlar›n ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli kat›l›mlar› konulu Konsey
Tavsiye Karar› ve 1998 tarihli Uluslararas› Yerel Yönetimler Birli¤i “Kad›n ve
Yerel Yönetimler” Bildirgesi_nden çal›ﬂmalar›m›z için ilham alarak;
Eylül 1981 tarihinde yürürlü¤e giren Birleﬂmiﬂ Milletler Kad›nlara Karﬂ›
Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleﬂmesi’nin 25. y›ldönümünü anarak;
Yerel Yaﬂamda Avrupa Kad›n Erkek Eﬂitli¤i ﬁart›’n› haz›rlam›ﬂt›r ve Avrupa yerel ve bölgesel yönetimlerini iﬂ bu ﬁart’› imzalamaya ve uygulamaya ça¤›rmaktad›r.
BÖLÜM I-‹LKELER
Yerel Yaﬂamda Avrupa Kad›n Erkek Eﬂitli¤i ﬁart›’na imza koyan taraflar
aﬂa¤›daki hususlar›n çal›ﬂmalar›m›z›n temel ilkelerini oluﬂturdu¤unu tan›rlar:
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1. Kad›n – erkek eﬂitli¤i temel bir hakt›r
Yerel ve bölgesel yönetimler söz konusu hakk› tüm sorumluluk alanlar›
dahilinde, her türlü ayr›mc›l›¤› – do¤rudan veya dolayl› - önleme sorumlulu¤u da dahil, uygulamakla yükümlüdürler.
2. Kad›n – erkek eﬂitli¤i, çoklu ayr›mc›l›k ve dezavantajlar
hususlar›n›n gerekti¤i biçimde ele al›nmas›n› temin etmek
Toplumsal cinsiyetin yan› s›ra ›rk, ten rengi, etnik ve sosyal köken, genetik özellikler, dil,din veya inanç, siyasi veya di¤er görüﬂler, ulusal az›nl›k
mensubu olma, mülkiyet, do¤um,engellilik, yaﬂ, cinsel yönelim veya sosyoekonomik statüye dayal› çoklu ayr›mc›l›k ve dezavantajlar›n kad›n – erkek
eﬂitli¤i konusu çerçevesinde dikkate al›nmas› gerekmektedir.
3. Kad›nlar›n ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli
kat›l›mlar› demokratik bir toplum için ön koﬂuldur.
Kad›n – erkek eﬂitli¤i hakk› gere¤i yerel ve bölgesel yönetimler, uygun
tüm tedbirleri almak ve gerekli tüm stratejileri uygulamak suretiyle, karar
alma süreçlerinin tüm aﬂamalar›nda kad›nlar›n ve erkeklerin dengeli kat›l›m›n› ve temsilini sa¤lamakla yükümlüdürler.
4. Toplumsal cinsiyet kal›p yarg›lar›n›n tasfiyesi kad›n – erkek
eﬂitli¤inin sa¤lanmas›nda temel önem taﬂ›maktad›r.
Yerel ve bölgesel yönetimler, kad›nlar›n statüleri ve yaﬂam koﬂullar›na
dair eﬂitsizliklerin temelinde yer alan ve de kad›nlar›n ve erkeklerin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamdaki rollerinin eﬂitsiz de¤erlendirilmesine yol açan kal›p yarg›lar›n ve engellerin tasfiyesi yönünde çal›ﬂmal›d›rlar.
5. Yerel ve bölgesel yönetimlerin tüm faaliyetlerine toplumsal
cinsiyet bak›ﬂ aç›s›n›n yerleﬂtirilmesi kad›n – erkek eﬂitli¤inin
ilerletilmesi için gereklidir.
Yerel nüfusun yaﬂam›n› etkileyen politikalar›n, yöntemlerin ve araçlar›n
geliﬂtirilmesi aﬂamalar›nda toplumsal cinsiyet bak›ﬂ aç›s› dikkate al›nmal›d›r. “Toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin ana plan ve politikalara yerleﬂtirilmesi”
146

kavram›n› Birleﬂmiﬂ Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi 1 Temmuz 1997
tarihinde aﬂa¤›daki ﬂekilde tan›mlam›ﬂt›r:
“Mevzuat, politikalar veya programlar ve her alan ve düzeyde planlanan
tüm eylemlerin kad›nlar ve erkekler üzerindeki etkilerinin de¤erlendirilmesi süreci. Tüm politik, ekonomik ve sosyal alanlardaki tüm politikalar›n ve
programlar›n tasar›m, uygulama, izleme ve de¤erlendirme aﬂamalar›nda
kad›nlar›n ve erkeklerin endiﬂelerini ve deneyimlerini sürecin bütünleﬂik bir
parças› k›lmak. Kad›nlar›n ve erkeklerin, bu sayede, hizmetlerden eﬂit faydalanmalar›n› sa¤lamak bütçeleme”2 tekniklerinin uygulanmas› bu anlamda verilebilecek örneklerdir. Bu amaçla; kad›nlar›n yerel yaﬂam deneyimleri, hayat ve çal›ﬂma koﬂullar› dahil, çözümlenmeli ve dikkate al›nmal›d›r.
BÖLÜM 2 – ﬁARTIN UYGULANMASI VE ‹LG‹L‹ TAAHHÜTLER
‹mzac› taraflar, iﬂ bu ﬁart’›n hükümlerinin yerine getirilmesi maksad›yla,
aﬂa¤›daki belirli ad›mlar› gerçekleﬂtirmeyi üstlenirler:
(1) Bu ﬁart’a imza koyan her taraf, imzay› takip eden makul bir sürede (iki
y›l› geçmemek kayd›yla), Eﬂitlik Eylem Plan›’n› geliﬂtirir, kabul ve tasdik ederek uygular.
(2) Eﬂitlik Eylem Plan›, imzac› taraf›n ﬁart’› ve ilgili taahhütlerini yürürlü¤e
koyabilmesi için gereken amaçlar›n› ve önceliklerini, planlanan tedbirlerini ve
tahsis edece¤i kaynaklar› ortaya koyar. Plan, ayn› zamanda, uygulama noktas›nda önerilen zaman dilimlerine dair bilgiler içerir. ‹mzac› taraf›n halihaz›rda
bir Eﬂitlik Eylem Plan›_na sahip oldu¤u hallerde ise söz konusu Plan gözden
geçirilmek suretiyle içeri¤inin iﬂ bu ﬁart’ta yer alan tüm konular› kapsamas›
temin edilir.
(3) Her imzac› taraf Eﬂitlik Eylem Plan›’n› kabul ve tasdik etmeden önce
geniﬂ kat›l›ml› bir istiﬂare süreci yürütür ve kabul sonras› Plan’›n ilgili tüm
taraflara da¤›t›m›n› sa¤lar. Ayn› ﬂekilde, Plan’›n uygulanmas›na dair kaydedilen ilerlemeyi kamuoyuna düzenli olarak rapor eder.
(4) Her imzac› taraf, ﬂartlar gerektirdi¤inde, Eﬂitlik Eylem Plan›’n› gözden
geçirir ve takip eden her dönem için ilave bir Plan haz›rlar.
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(5) Her imzac› taraf, iﬂ bu ﬁart’›n uygulanmas›nda kaydedilen ilerlemenin
de¤erlendirilmesine imkan verecek uygun bir de¤erlendirme sistemiyle iﬂbirli¤i yapmay› ve de Avrupa genelindeki yerel ve bölgesel yönetimlerle daha
fazla kad›n – erkek eﬂitli¤i sa¤lama noktas›nda etkili yollar konusunda karﬂ›l›kl› bilgi al›ﬂveriﬂine girmeyi taahhüt eder. Bu kapsamda, Eﬂitlik Eylem
Plan›’n› ve ilgili di¤er kamu materyallerini paylaﬂ›r.
(6) Her imzac› taraf Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’ni, yaz›l› olarak, ilgili tarihte ﬁart’› imzalad›¤› hususunda bilgilendirir ve ﬁart’la ilgili gelecekte yürütülecek iﬂbirli¤i için belirledi¤i irtibat noktas›n› belirtir.
BÖLÜM 3 - DEMOKRAT‹K HESAP VEREB‹L‹RL‹K
Madde I
(1) Kad›nlar›n ve erkeklerin eﬂit olma hakk›n›n demokrasinin temel bir ön
koﬂulu oldu¤u ve demokratik bir toplumun kad›nlar›n becerilerini, bilgilerini, deneyimlerini ve yarat›c›l›klar›n› görmezden gelemeyece¤i imzac› tarafça
kabul edilir. Toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin ana plan ve politikalara yerleﬂtirilmesinde nihai amaç toplumsal cinsiyet eﬂitli¤ini hayata geçirmektir.
Toplumsal cinsiyete dayal› bütçeleme kavram› toplumsal cinsiyet eﬂitli¤inin ana plan ve politikalara yerleﬂtirilmesi kavram›n›n bütçe süreçlerine
uygulanmas›d›r. Bütçelerin toplumsal cinsiyete dayal› de¤erlendirilmesini,
bütçe sürecinin tüm aﬂamalar›na toplumsal cinsiyet bak›ﬂ aç›s›n›n dahil
edilmesini ve gelir ve giderlerin toplumsal cinsiyet eﬂitli¤ini geliﬂtirecek biçimde yeniden yap›land›r›lmas›n› kapsar.
‹mzac› taraf, eﬂitlik temelinde, farkl› ardalanlardan ve yaﬂ gruplar›ndan
kad›nlar›n politik ve kamusal karar alma süreçlerinin her aﬂamas›na dahiliyetlerini, kat›l›mlar›n› ve temsillerini temin eder.
(2) ‹mzac› taraf; hizmet götürdü¤ü nüfusun ve yerleﬂimin refah›n› geliﬂtirme sorumlulu¤uyla demokratik yollardan seçilmiﬂ organ olarak; faaliyet
alanlar› dahilinde söz konusu hakk›n uygulanmas› ve geliﬂtirilmesi için gerekli tüm çabay› sarf eder.
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Yerel toplulu¤un demokratik lideri, hizmet sa¤lay›c›s› ve görevlisi, planlamac› ve düzenleyici organ› ve iﬂvereni olarak bu alanda üzerine düﬂen sorumlulu¤u yerine getirir.
Madde 2 – Siyasi Temsil
(1) ‹mzac› taraf kad›nlar›n ve erkeklerin eﬂit oy kullanma, aday olma ve
seçilme haklar›n› tan›r ve kabul eder.
(2) Politikalar›n oluﬂturulmas› ve uygulanmas›, kamu makam›nda bulunma ve yönetimin tüm seviyelerinde kamu görevlerini yerine getirme noktalar›nda kad›nlar›n ve erkeklerin eﬂit haklara sahip olduklar›n› tan›r ve kabul
eder.
(3) ‹mzac› taraf, seçimle iﬂ baﬂ›na gelinen ve kamusal tüm karar alma organlar›nda dengeli kat›l›m ilkesini tan›r ve kabul eder.
(4) ‹mzac› taraf, yukar›da bahsi geçen haklar ve ilkeleri desteklemek üzere aﬂa¤›dakiler de dahil tüm makul tedbirleri almay› taahhüt eder:
 Kad›nlar› seçme ve seçilme haklar›n› kullanma noktas›nda
teﬂvik etmek,
 Siyasi partileri ve gruplar› kad›nlar›n ve erkeklerin dengeli
temsilleri ilkesini benimseme ve uygulama noktalar›nda teﬂvik etmek,
 Bu amaçla; siyasi partileri ve gruplar› tüm hukuki yollara baﬂvurarak,
uygun oldu¤u hallerde kota koymak suretiyle, aday olan ve seçilen kad›n say›s›n› art›racak çal›ﬂmalar yapmaya teﬂvik etmek,
 Kendi meslek kurallar› standartlar›n› ve usullerini düzenlemek suretiyle muhtemel adaylar›n ve seçilmiﬂ temsilcilerin kal›plaﬂm›ﬂ davran›ﬂ ve
dilden veya tacizden cesaretlerinin k›r›lmas›n› önlemek,
 Seçilmiﬂ temsilcilerin özel, mesleki ve kamusal yaﬂamlar›n› dengeleyebilecekleri tedbirler hayata geçirmek. Örne¤in; çal›ﬂma saatlerinin ve yöntemlerinin düzenlenmesi ve bakmakla yükümlü olunan kiﬂiler için bak›m
hizmetlerinin elveriﬂli olmas› gibi seçilmiﬂ temsilcilerin tam kat›l›mlar›n›
sa¤layacak tedbirler.
(5) ‹mzac› taraf dengeli temsil ilkesini kendi karar alma ve istiﬂari organ149
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lar›na ve d›ﬂ organlara yap›lan atamalara tatbik edece¤ini ve bu ilkeyi geliﬂtirmek üzere çal›ﬂaca¤›n› taahhüt eder. Ancak; ilgili yönetimin mevcut durumda
kad›nlar›n ve erkeklerin dengeli temsili ilkesini hayata geçiremedi¤i hallerde
yukar›daki hüküm az›nl›ktaki cinsiyet grubu için mevcut toplumsal cinsiyet
dengesinden daha aleyhte bir durum yaratmayacak biçimde uygulan›r.
(6) ‹mzac› taraf, ayr›ca, temsilci atad›¤› veya seçti¤i hiç bir kamusal veya
siyasi makam› kal›p yarg›sal tutumlar nedeniyle, gerek prensipte gerekse
uygulamada, tek bir cinsiyete k›s›tlamamay› veya tek bir cinsiyetin normal
rolüymüﬂ gibi alg›lamamay› taahhüt eder.
Madde 3 – Siyasi ve Medeni Hayata Kat›l›m
(1) ‹mzac› taraf vatandaﬂlar›n kamu iﬂlerinin yürütülmesine kat›l›mlar›n›n
temel bir demokratik ilke oldu¤unu ve de kad›nlar›n ve erkeklerin bölgelerindeki, belediyelerindeki ve yerel topluluklar›ndaki yönetiﬂim süreçlerine ve
kamusal yaﬂama eﬂit kat›l›m hakk›na sahip olduklar›n› tan›r ve kabul eder.
(2) ‹mzac› taraf; dan›ﬂma komiteleri, mahalle konseyleri, e-kat›l›m veya
kat›l›mc› planlama süreçleri benzeri yollarla; kad›nlar›n ve erkeklerin kamusal yaﬂama uygulamada eﬂit kat›l›mlar›n› sa¤lamay› taahhüt eder. Mevcut
kat›l›m yollar›n›n bu ﬂekilde bir eﬂitli¤i sa¤lamad›¤› hallerde imzac› taraf yeni yöntemler geliﬂtirme ve denemekle yükümlüdür.
(3) ‹mzac› taraf, politik ve medeni yaﬂamda toplumun tüm kesimlerinden
kad›nlar›n ve erkeklerin, bilhassa aksi takdirde d›ﬂlanm›ﬂ olabilecek az›nl›k
gruplar›na mensup kad›nlar ve erkekler, faal kat›l›mlar›n› geliﬂtirmekle yükümlüdür.
Madde 4 – Eﬂitlik için Kamusal Taahhüt
(1) ‹mzac› taraf, toplulu¤u ve yerleﬂim bölgesinin demokratik lideri ve
temsilcisi olarak, yerel yaﬂamda kad›n erkek eﬂitli¤inin hayata geçirilmesi
için kamuoyu nezdinde resmi bir taahhütte bulunmal›, aﬂa¤›daki hususlar›
üstlenmelidir:
 ‹ﬂ bu ﬁart’›n imzac› tarafça, en üst düzey temsilciler organ› taraf›ndan
görüﬂülüp kabul edildikten sonra, imzaland›¤›n›n duyurulmas›,
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 ﬁart kapsam›ndaki taahhütlerini yerine getirece¤i sorumlulu¤unun
üstlenilmesi ve düzenli olarak Eﬂitlik Eylem Plan›’n›n uygulanmas›nda kaydedilen ilerlemenin kamuoyuna rapor edilmesi,
 Toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i konusunda iyi davran›ﬂ standartlar›na ba¤l› kal›naca¤› ve desteklenece¤i hususunda imzac› taraf›n ve temsilcilerinin
taahhütte bulunmas›.
(2) ‹mzac› taraf, demokratik yetkilerini kullanmak suretiyle di¤er siyasi ve
kamu kurumlar›n› ve de özel kuruluﬂlar› ve sivil toplum kuruluﬂlar›n› uygulamada kad›n – erkek eﬂitli¤ini temin edecek eylemler gerçekleﬂtirmeye
teﬂvik edecektir.
Madde 5 – Eﬂitli¤i Geliﬂtirmek için Ortaklarla Çal›ﬂma
(1) ‹mzac› taraf, kamu ve özel sektördeki ve de sivil toplumdaki tüm ortaklar›yla iﬂbirli¤ine giderek sorumluluk alan›ndaki tüm noktalarda daha
fazla kad›n – erkek eﬂitli¤i geliﬂtirmek için çal›ﬂmay› taahhüt eder. Bu amaçla bilhassa sosyal ortaklar›yla iﬂbirli¤i yollar› araﬂt›r›r ve uygular.
(2) ‹mzac› taraf, ortak oldu¤u organlar ve kuruluﬂlara – sosyal ortaklar›
da dahil – Eﬂitlik Eylem Planlar›’n› geliﬂtirme hususunda ve eﬂitlikle alakal›
di¤er önemli konularda dan›ﬂ›r.
Madde 6 – Kal›p Yarg›larla Mücadele
(1) ‹mzac› taraf; cinsiyetlerden birinin üstünlü¤ü ya da aﬂa¤›l›¤› fikrine
dayal› önyarg›larla, uygulamalar› ve dil ve görüntü kullan›m›yla ve de kad›n
ve erke¤in kal›plaﬂm›ﬂ rolleriyle mücadele etmeyi ve mümkün oldu¤u derecede önlemeyi taahhüt eder.
(2) Bu amaçla, imzac› taraf kamusal ve iç iletiﬂim faaliyetlerinin söz konusu taahhütle uyumlu olmas›n› ve olumlu toplumsal cinsiyet imajlar›n› ve
örneklerinin ön plana ç›kar›lmas›n› temin edecektir.
(3) ‹mzac› taraf, ayr›ca, e¤itim ve benzeri vas›talarla personeline kal›p
yarg›sal tutumlar›n ve davran›ﬂlar›n saptanmas› ve tasfiyesinde yard›mc›
olacak, bu ba¤lamda davran›ﬂ standartlar› düzenleyecektir.
(4) ‹mzac› taraf toplumsal cinsiyet kal›p yarg›lar›n›n kad›n – erkek eﬂitli151
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¤inin gerçekleﬂtirilmesinde yaratt›¤› zararl› etkiye dair fark›ndal›k yaratma
faaliyetleri ve kampanyalar› yürütecektir.
Madde 7 – ‹yi ‹dare ve ‹stiﬂare
(1) ‹mzac› taraf kad›nlar›n ve erkeklerin sorunlar›n›n eﬂit, tarafs›z, hakkaniyetli ve makul sürede ele al›nmas› hususunda eﬂit haklara sahip olduklar›n› tan›r ve kabul eder. Bu ba¤lamda aﬂa¤›daki hususlar› dikkate al›r:
 Bireyleri olumsuz etkileyebilecek bireysel bir karar öncesinde dinlenme haklar›n›n kulland›r›lmas›
 Yönetimin kararlar›yla ilgili nedenlerini belirtme görevi
 Bireyleri etkileyen hususlarda ilgili bilgilere eriﬂim hakk›n›n tan›nmas›.
(2) ‹mzac› taraf, tüm görevleri çerçevesinde, politikalar›n›n ve karar alma
süreçlerinin niteli¤inin etkilenen tüm taraflarla, oluﬂum aﬂamas›nda, istiﬂare yapmak suretiyle iyileﬂebilece¤ini ve de kad›nlar›n ve erkeklerin, uygulamada, ilgili bilgilere eﬂit eriﬂim hakk›na ve eﬂit yan›tlama f›rsat›na sahip olmalar›n›n temel önem taﬂ›d›¤›n› kabul eder.
(3) ‹mzac› taraf, dolay›s›yla, aﬂa¤›daki ad›mlar› hayata geçirmeyi taahhüt
eder:
Bilgi edindirme düzenlemelerinin kad›nlar›n ve erkeklerin ihtiyaçlar›n›, bilgiye ve iletiﬂim teknolojilerine eriﬂim anlam›nda, dikkate almas›n›n temini
‹stiﬂarenin gerçekleﬂti¤i ortamlarda bu sürecin aksi halinde görüﬂlerini
en az duyurabilecek taraflar›n istiﬂare sürecine eﬂit kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas› ve bunun gerçekleﬂmesi için kanuni pozitif ayr›mc›l›k eylemlerinin gerçekleﬂtirilmesi
Uygun oldu¤u hallerde kad›nlar için ayr› istiﬂare faaliyetlerinin yürütülmesi.
Eﬁ‹TL‹K ‹ÇiN GENEL ÇERÇEVE
Madde 8 – Genel Taahhüt
(1) ‹mzac› taraf, tüm görevleriyle alakal› olarak, kad›n erkek eﬂitli¤iyle ilgili haklar› ve prensipleri tan›yacak, sayg› duyacak ve geliﬂtirecektir. Toplumsal cinsiyetle alakal› dezavantajl› durumlar ve ayr›mc›l›kla mücadele
edecektir.
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(2) Bu Bölüm de ifade edilen taahhütler veya ilgili hususlar ancak yasal
yetkileri dahilinde olmas› halinde ‹mzac› taraf için geçerlidir.
Madde 9 – Toplumsal Cinsiyet De¤erlendirmesi
(1) ‹mzac› taraf, görev alan›ndaki her konuda, bu Madde’de belirtildi¤i
üzere toplumsal cinsiyet de¤erlendirmesi yürütmeyi taahhüt eder.
(2) Bu amaçla; imzac› taraf, öncelikleri, kaynaklar› ve çal›ﬂma takvimi
do¤rultusunda, toplumsal cinsiyet de¤erlendirmelerinin uygulanmas› için
bir program haz›rlamay› ve de söz konusu program› Eﬂitlik Eylem Plan›’nda
dikkate almay› taahhüt eder.
(3) Toplumsal cinsiyet de¤erlendirmesi aﬂa¤›daki ad›mlar› kapsar:
 Mevcut politikalar›, usulleri, uygulamalar›, örüntüleri ve kullan›m hacimlerini gözden geçirmek suretiyle yukar›da say›lanlar›n adaletsiz ayr›mc›l›k
uygulamalar› bar›nd›r›p bar›nd›rmad›¤›n›; toplumsal cinsiyet kal›p yarg›lar›na
dayan›p dayanmad›¤›n› ve kad›nlar›n ve erkeklerin herhangi bir spesifik ihtiyaçlar›n› dikkate al›p almad›klar›n› de¤erlendirmek, mali ve di¤er kaynaklar›n
yukar›daki amaçlar için ne ﬂekilde tahsis edildi¤ini gözden geçirmek,
 Söz konusu gözden geçirmeler neticesinde ortaya ç›kabilecek konular› çözümlemek amac›yla öncelikleri ve uygun hedefleri belirlemek ve de hizmet sunumunda tan›mlanabilir iyileﬂtirmeler gerçekleﬂtirmek,
 Yeni veya tadil edilecek politikalara, usullere ve kaynak tahsisindeki
de¤iﬂikliklere dair tüm önemli tekliflerin baﬂlang›ç aﬂamas›nda de¤erlendirilmesi suretiyle kad›nlar ve erkekler üzerindeki muhtemel etkileri belirlemek ve nihai kararlar› de¤erlendirmeler neticesinde almak,
 Çoklu ayr›mc›l›k veya dezavantajl› durum ma¤duru bireylerin ihtiyaçlar› veya menfaatlerinin dikkate almak.
Madde 10 – Çoklu Ayr›mc›l›k veya Dezavantajl› Durum
(1) ‹mzac› taraf; cinsiyetin yan› s›ra ›rk, etnik ve sosyal köken, genetik
özellikler, dil, din veya inanç, siyasi veya di¤er görüﬂler, ulusal az›nl›k mensubu olma, mülkiyet, do¤um, engellilik, yaﬂ veya cinsel yönelime dayal› her
türlü ayr›mc›l›¤›n yasakland›¤›n› kabul eder.
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(2) Ayr›ca; söz konusu yasaklara ra¤men bir çok kad›n ve erke¤in çoklu
ayr›mc›l›k veya dezavantajl› durum ma¤duru oldu¤unu, sosyo-ekonomik dezavantajlar gibi ve söz konusu ma¤duriyetlerin bireylerin iﬂ bu ﬁart’ta belirtilen veya at›fta bulunulan di¤er haklar›n› kullanmalar›n› do¤rudan etkiledi¤ini kabul eder.
(3) ‹mzac› taraf, görevleri dahilinde, çoklu ayr›mc›l›k veya dezavantajl› durumlarla mücadele etmek amac›yla tüm makul tedbirleri almay› taahhüt
eder. Bu ba¤lamda al›nacak tedbirler aras›nda aﬂa¤›daki hususlar da yer almaktad›r:
 Çoklu ayr›mc›l›k veya dezavantajl› durumlara dair hususlar›n Eﬂitlik
Eylem Plan›’nda ve toplumsal cinsiyet de¤erlendirmelerinde ele al›nmas›n›n
temini
 ‹ﬂ bu ﬁart kapsam›ndaki di¤er maddeler do¤rultusunda yap›lan çal›ﬂmalar ve al›nan tedbirlerde çoklu ayr›mc›l›k veya dezavantajl› durumlardan
kaynaklanan sorunlar›n dikkate al›nmas›n›n temini
 Kal›p yarg›larla mücadele ve çoklu ayr›mc›l›k veya dezavantajl› durum
ma¤duru olabilecek kad›nlar ve erkekler için eﬂit muamelenin geliﬂtirilmesi
maksad›yla kamuoyu bilgilendirme kampanyalar›n›n yürütülmesi
 Göçmen kad›nlar›n ve erkeklerin belirli ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› için
özel tedbirlerin al›nmas›.
‹ﬁVEREN ROLÜ
Madde 11
(1) ‹mzac› taraf, iﬂveren rolü çerçevesinde, çal›ﬂma yaﬂam›n›n örgütlenmesi ve çal›ﬂma koﬂullar› da dahil kad›nlar›n ve erkeklerin istihdam›n her
alan›nda eﬂit haklara sahip olduklar›n› kabul eder.
(2) ‹mzac› taraf profesyonel, sosyal ve özel yaﬂam›n dengelenmesi hakk›n› ve de iﬂyerinde insanl›k onuru ve güvenli¤in temini hakk›n› tan›r ve kabul
eder.
(3) ‹mzac› taraf yukar›da bahsi geçen haklar›n desteklenmesi için yasal
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yetkileri kapsam›nda olumlu ayr›mc›l›k da dahil olmak üzere gerekli tüm
tedbirleri almay› taahhüt eder.
(4) (3). Maddede at›fta bulunulan tedbirler aﬂa¤›dakileri de kapsar:
(a) Yönetim örgütlenmesi dahilindeki istihdamla alakal› ilgili politikalar›n
ve usullerin gözden geçirilmesi ve de makul bir zaman diliminde eﬂitsizliklerin çözümü için Eﬂitlik Eylem Plan›’nda istihdam bölümünün geliﬂtirilmesi ve
uygulanmas›. Bu ba¤lamda, di¤erlerine ilaveten, dikkate al›nacak hususlar
ﬂu ﬂekildedir:
 Eﬂit ücret, eﬂit de¤erdeki çal›ﬂma için eﬂit ücret de dahil olmak üzere;
ücretlendirme, hizmet bedeli, ödeme sistemleri ve emeklilik haklar›n›n gözden geçirilmesi için düzenlemelerin yap›lmas›,
 Adil ve ﬂeffaf terfi ve kariyer geliﬂtirme f›rsatlar›n›n temini için gerekli tedbirlerin al›nmas›,
 Bilhassa üst düzey yönetim kademelerindeki muhtemel dengesiz da¤›l›mla mücadele için kad›nlar›n ve erkeklerin her düzeyde dengeli temsillerinin sa¤lanmas› için tedbirlerin al›nmas›,
 Her türlü mesleki ayr›mc›l›kla mücadele etmek ve çal›ﬂanlar›n geleneksel olmayan istihdam yollar›n› tercih etmeleri için cesaretlendirilmelerini sa¤layacak tedbirler almak,
 Adil iﬂe al›nma usullerini temin edecek tedbirler almak,
 Uygun, sa¤l›kl› ve güvenli çal›ﬂma koﬂullar› temin etmek,
 Her türlü istiﬂare veya toplu sözleﬂme organ›nda kad›nlar›n ve erkeklerin dengeli kat›l›mlar›n› temin için çal›ﬂanlar ve sendikalar›yla istiﬂarede
bulunmak.
(b) ‹ﬂyerinde cinsel tacizin kabul edilemez oldu¤unu aç›kça beyan eden
düzenlemelerle, ma¤durlar› desteklemek ve faillerle ilgili ﬂeffaf politikalar
geliﬂtirmek ve uygulamak suretiyle ve de konuya iliﬂkin fark›ndal›k yaratarak
bu davran›ﬂa karﬂ› mücade etmek;
(c) Yerel nüfusun sosyal, ekonomik ve kültürel çeﬂitlili¤ini yans›tan bir iﬂgücünün yönetim yap›s›n›n her düzeyinde oluﬂturulmas›;
155

GÜNEYDO⁄U ANADOLU BÖLGES‹ BELED‹YELER B‹RL‹⁄‹
(d) Aﬂa¤›daki tedbirler vas›tas›yla profesyonel, sosyal ve özel yaﬂam›n
dengelenmesi:
Çal›ﬂma saatlerinin düzenlenmesi ve bakmakla yükümlü olunan kiﬂiler
için bak›m hizmetlerinin elveriﬂli olmas› gibi politikalar›n, uygun oldu¤u hallerde, hayata geçirilmesi
Erkekleri, bakmakla yükümlü olunan kiﬂilerle ilgili izin haklar›n› kullanmaya teﬂvik etmek.
KAMU ‹HALELER‹ VE SÖZLEﬁMELER‹
Madde 12
(1) ‹mzac› taraf, kamu ihalelerine dair görevlerinin ve yükümlülüklerinin
ifas›nda – ürün tedariki, hizmet sunumu veya bay›nd›rl›k iﬂlerinin yürütülmesi de dahil – kad›n erkek eﬂitli¤ini geliﬂtirme sorumlulu¤unu taﬂ›d›¤›n› kabul
eder.
(2) ‹mzac› taraf, kamu için önemli bir hizmetin, kanunen imzac› taraf›n
sorumlulu¤u olan, baﬂka bir tüzel kiﬂili¤e ihale edilmesinin teklif edildi¤i
hallerde söz konusu sorumlulu¤un daha da önem kazand›¤›n› kabul eder.
Bu durumlarda ihaleyi kazanan tüzel kiﬂili¤in (mülkiyet biçimine bak›lmaks›z›n) kad›n erkek eﬂitli¤ini temin etme ve geliﬂtirme sorumlulu¤u, t›pk› hizmetin do¤rudan imzac› tarafça sunulmas› halinde olaca¤› ﬂekilde, garanti
edilmelidir.
(3) ‹mzac› taraf, bu ba¤lamda, aﬂa¤›daki ad›mlar› hayata geçirmeyi taahhüt eder:
(a) Yap›lacak her türlü büyük ölçekli sözleﬂmede sürecin toplumsal cinsiyet ba¤lam›nda ç›kar›mlar› yap›lmal› ve eﬂitli¤in kanunlara uygun biçimde
geliﬂtirilmesi için f›rsatlar›n varl›¤› de¤erlendirilmelidir;
(b) ﬁartnamenin sözleﬂmesel toplumsal cinsiyet amaçlar›n› dikkate ald›¤› temin edilmelidir;
(c) ‹lgili sözleﬂmedeki di¤er hükümlerin ve koﬂullar›n söz konusu amaçlar› yans›tmas› ve dikkate almas› temin edilmelidir;
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(d) Avrupa Birli¤i kamu ihale mevzuat›n›n verdi¤i yetkiler kullan›larak
sosyal hususlara dair performans ﬂartlar› koﬂulmal›d›r;
(e) Personelin veya dan›ﬂmanlar›n kamu ihaleleriyle ilgili görevlerde sorumluluk almalar›n›n ve görevlerinin toplumsal cinsiyet boyutunun ay›rd›nda olarak, bu amaçla e¤itim de vermek suretiyle, sözleﬂmeleri onaylamalar›n›n temini;
(f) Ana sözleﬂmelerdeki hükümlerin taﬂeronlar›n da toplumsal cinsiyet
eﬂitli¤ini geliﬂtirme konusundaki ilgili yükümlülü¤ü taﬂ›d›klar› hususunu
içermesi.
H‹ZMET SUNUM ROLÜ
Madde 13 – E¤itim ve Yaﬂam Boyu Ö¤renme
(1) ‹mzac› taraf herkesin e¤itim alma hakk›n› tan›r ve herkesin mesleki ve
sürekli e¤itime eriﬂim hakk›n› kabul eder. ‹mzac› taraf e¤itimin; yaﬂam›n her
aﬂamas›nda; gerçek f›rsat eﬂitli¤i yaratma, temel yaﬂam ve istihdam becerilerini kazand›rma ve profesyonel ve mesleki geliﬂim için yeni imkanlar sunma noktalar›ndaki hayati önemini kabul eder.
(2) ‹mzac› taraf, görevleri dahilinde, kad›nlar›n ve erkeklerin ve de erkek
ve k›z çocuklar›n›n e¤itime ve mesleki ve sürekli ö¤retime eﬂit eriﬂimlerini
temin etmeyi ve geliﬂtirmeyi taahhüt eder.
(3) ‹mzac› taraf her tür e¤itim faaliyetinde kad›nlar›n ve erkeklerin rollerine dair kal›plaﬂm›ﬂ kavramlar›n ortadan kald›r›lmas› gereklili¤ini kabul
eder. Bu do¤rultuda aﬂa¤›daki hususlar›, uygun oldu¤u hallerde, gerçekleﬂtirmeyi ve geliﬂtirmeyi taahhüt eder:
 E¤itim materyallerinin, okul ve di¤er e¤itsel programlar›n ve ö¤retim
metotlar›n›n gözden geçirilerek kal›plaﬂm›ﬂ tutumlar ve uygulamalarla mücadelenin temini
 Gelenekselleﬂmemiﬂ kariyer seçeneklerini cesaretlendirmek maksad›yla özel eylemlerin gerçekleﬂtirilmesi
 Medeni e¤itim ve vatandaﬂl›k e¤itimi derslerine kad›nlar›n ve erkekle157
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rin demokratik süreçlere eﬂit kat›l›mlar›yla ilgili hususlar›n bilhassa dahil
edilmesi.
(4) ‹mzac› taraf okullar›n ve di¤er e¤itim kurumlar›n›n idare ediliﬂ biçimlerinin çocuklar ve gençler için önemli modeller simgeledi¤ini kabul eder.
Dolay›s›yla; okul idaresi ve yönetiﬂiminin her kademesinde kad›nlar›n ve erkeklerin dengeli temsilini geliﬂtirmeyi taahhüt eder.
Madde 14 – Sa¤l›k
(1) ‹mzac› taraf tüm bireylerin yüksek standartlarda fiziksel ve ruhsal
sa¤l›¤a sahip olma hakk›n› tan›r ve nitelikli sa¤l›k hizmetlerine ve t›bbi tedaviye ve de önleyici sa¤l›k hizmetlerine eriﬂimin kad›nlar ve erkekler için bu
hakk› kullanma noktas›nda temel önem arz etti¤ini kabul eder.
(2) ‹mzac› taraf, kad›nlar›n ve erkeklerin sa¤l›kl› olabilmeleri için eﬂit f›rsatlar› güvenceye al›rken, t›bbi ve sa¤l›k hizmetlerinin kad›nlar›n ve erkeklerin farkl› ihtiyaçlar›n› dikkate almas› gerekti¤ini kabul eder. Ayr›ca; söz konusu ihtiyaçlar›n sadece biyolojik farklardan kaynaklanmad›¤›n›, ayn› zamanda yaﬂam ve çal›ﬂma koﬂullar›ndaki farklardan ve de kal›p yarg›laﬂm›ﬂ
tutumlardan ve varsay›mlardan kaynakland›¤›n› kabul eder.
(3) ‹mzac› taraf, sorumluluklar› dahilinde, vatandaﬂlar›n›n en üst düzey
sa¤l›k koﬂullar›na sahip olmalar›n› temin ve geliﬂtirmek için makul tüm eylemleri hayata geçirmeyi taahhüt eder. Bu amaçla; imzac› taraf aﬂa¤›daki
hususlar›, uygun oldu¤u hallerde, gerçekleﬂtirmeyi ve geliﬂtirmeyi taahhüt
eder:
 Sa¤l›k ve t›bbi hizmetlerin planlanmas›, bütçelendirilmesi ve sunumunda toplumsal cinsiyete dayal› bir yaklaﬂ›m›n benimsenmesi,
 Sa¤l›k geliﬂtirme faaliyetlerinin, sa¤l›kl› beslenme ve egzersiz yapman›n önemini anlatan programlar dahil, kad›nlar›n ve erkeklerin farkl› ihtiyaçlar›n› ve tutumlar›n› dikkate almas›n› sa¤lamak,
 Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n, sa¤l›k geliﬂtirme alan›nda çal›ﬂanlar dahil, toplumsal cinsiyetin sa¤l›k ve t›bbi bak›m hizmetlerini nas›l etkiledi¤ini anlamalar›n› sa¤lamak ve de kad›nlar›n ve erkeklerin bu hizmetlere dair farkl› deneyimlerini dikkate almalar›n› temin etmek,
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 Kad›nlar›n ve erkeklerin uygun sa¤l›k bilgisine eriﬂimlerini sa¤lamak.
Madde 15 – Sosyal Bak›m ve Hizmetler
(1) ‹mzac› taraf her bireyin gerekli sosyal hizmetlere eriﬂim ve ihtiyaç halinde sosyal yard›mlardan yararlanma hakk›na sahip oldu¤unu tan›r ve kabul eder.
(2) ‹mzac› taraf, kad›nlar›n ve erkeklerin; sosyal ve ekonomik koﬂullar›ndaki farklardan ve di¤er etmenlerden ötürü; farkl› ihtiyaçlara sahip olabileceklerini kabul eder. Bu ba¤lamda; kad›nlar›n ve erkeklerin sosyal bak›m ve
sosyal hizmetlere eﬂit eriﬂimlerini sa¤lamak maksad›yla imzac› taraf gerekli tüm tedbirleri alacakt›r. Bu tedbirler aﬂa¤›daki amaçlar› kapsamaktad›r:
“Sosyal bak›m ve sosyal hizmetlerin planlanmas›, bütçelendirilmesi ve
sunumunda toplumsal cinsiyete dayal› bir yaklaﬂ›m›n benimsenmesi
Sosyal çal›ﬂmac›lar›n, toplumsal cinsiyetin bak›m ve sosyal hizmetleri
nas›l etkiledi¤ini anlamalar›n› sa¤lamak ve de kad›nlar›n ve erkeklerin bu
hizmetlere dair farkl› deneyimlerini dikkate almalar›n› temin etmek.”
Madde 16 – Çocuk Bak›m›
(1) ‹mzac› taraf; nitelikli ve düﬂük maliyetli ve de mali durumlar› ne olursa olsun tüm ebeveynler ve bak›c›lar için eriﬂilebilir olan çocuk bak›m hizmetlerinin kad›n erkek eﬂitli¤ini geliﬂtirmede taﬂ›d›¤› önemi ve kad›nlar›n ve
erkeklerin iﬂ, kamusal ve özel yaﬂamlar›n› dengelemelerine yard›mc› oldu¤unu tan›r ve kabul eder. Ayr›ca; yukar›da tan›mlanan çocuk bak›m hizmetlerinin ekonomik ve sosyal yaﬂama ve de yerel toplulu¤un ve genel toplumun
dokusuna katk›lar›n› tan›r ve kabul eder.
(2) ‹mzac› taraf bu tarz bir çocuk bak›m› hizmet yap›s›n›n sunumunu ve
geliﬂtirilmesini, do¤rudan veya di¤er hizmet sunucular vas›tas›yla, görev kabul eder. ‹mzac› taraf, ayr›ca, di¤erlerinin de bu çocuk bak›m hizmetlerini
sunmalar›n›, yerel çal›ﬂanlar›n çocuk bak›m hizmeti sunmas› veya desteklemesi dahil, cesaretlendirmek için üzerine düﬂeni gerçekleﬂtirir.
(3) ‹mzac› taraf çocuk yetiﬂtirmenin kad›nlar ve erkekler aras›nda ve genel olarak toplumda sorumluluk paylaﬂ›m›n› gerektirdi¤ini kabul ederek ço159
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cuk bak›m›n› esas olarak kad›nlar›n görevi olarak nitelendiren toplumsal
cinsiyet kal›p yarg›lar›yla mücadele etmeyi taahhüt eder.
Madde 17 – Bakmakla Yükümlü Olunan Di¤er Bireyler için
Bak›m Hizmetleri
(1) ‹mzac› taraf kad›nlar›n ve erkeklerin, çocuklar›n yan› s›ra bakmakla
yükümlü olduklar› baﬂka kiﬂilere karﬂ› sorumluluk taﬂ›d›klar›n› ve de söz konusu sorumlulu¤un ekonomik ve sosyal yaﬂamdaki rollerini tam olarak üstlenmelerini etkileyebilece¤ini kabul eder.
(2) ‹mzac› taraf, ayr›ca, söz konusu bak›m sorumluluklar›n›n orant›s›z biçimde kad›nlar›n üzerine b›rak›ld›¤›n› ve dolay›s›yla kad›n erkek eﬂitli¤i
önünde bir engel teﬂkil etti¤ini kabul eder.
(3) ‹mzac› taraf aﬂa¤›daki tedbirler vas›tas›yla söz konusu eﬂitsizliklerle
mücadele etmeyi taahhüt eder:
 Bakmakla yükümlü olunan bireyler için nitelikli ve düﬂük maliyetli bak›m hizmetlerinin, do¤rudan veya di¤er hizmet sunucular vas›tas›yla, sunumunu ve geliﬂtirilmesini öncelikleri aras›na almak,
 Bak›m sorumluluklar› nedeniyle sosyal tecrit ma¤duru olan bireylere
destek sunumu ve f›rsatlar›n yarat›lmas›,
 Bakmakla yükümlü olunan kiﬂilerin öncelikle kad›nlar›n sorumlulu¤u
oldu¤una dair kal›p yarg›lara karﬂ› kampanyalar yürütmek.
Madde 18 – Sosyal ‹çerme
(1) ‹mzac› taraf her bireyin yoksulluktan ve sosyal d›ﬂlanm›ﬂl›ktan korunma hakk›na sahip oldu¤unu kabul eder ve kad›nlar›n, genel olarak, kaynaklara, mallara, hizmetlere ve f›rsatlara erkeklere göre eriﬂimlerinin daha az
olmas› nedeniyle sosyal d›ﬂlanma ma¤duru olma ihtimallerinin daha yüksek
oldu¤unun fark›ndad›r.
(2) ‹mzac› taraf, dolay›s›yla, sundu¤u hizmetler ve faaliyetleri vas›tas›yla
ve sosyal ortaklar›yla beraber çal›ﬂarak aﬂa¤›daki eﬂgüdümlü tedbirleri almay› taahhüt eder:
 Sosyal d›ﬂlanm›ﬂl›k veya yoksulluk koﬂullar›nda yaﬂayan veya riski al160

t›nda olan tüm bireylerin istihdam, konut, e¤itim – ö¤retim, kültürel faaliyetler, bilgi ve iletiﬂim teknolojileri ve de sosyal ve t›bbi yard›ma eriﬂimlerinin
sa¤lanmas›
 Sosyal d›ﬂlanm›ﬂl›k ma¤duru kad›nlar›n özel ihtiyaçlar›n›n ve durumlar›n›n fark›nda olarak hareket etmek
 Göçmen kad›nlar›n ve erkeklerin, özel ihtiyaçlar›n› dikkate almak suretiyle, toplumsal yaﬂamla bütünleﬂmelerinin sa¤lanmas›.
Madde 19 – Bar›nma/Konut
(1) ‹mzac› taraf konut edinme hakk›n› tan›yarak nitelikli bar›nma hizmetlerine eriﬂimin temel insani ihtiyaçlardan biri oldu¤unu ve bireylerin ve ailelerinin refah› için hayati önem taﬂ›d›¤›n› kabul eder.
(2) ‹mzac› taraf bar›nma hizmetleri alan›nda kad›nlar›n ve erkeklerin özel
ve farkl› ihtiyaçlar› oldu¤unu ve aﬂa¤›daki boyutlar dahil olmak üzere bu
farklar›n dikkate al›nmas› gerekti¤ini kabul eder:
(a) Kad›nlar, ortalama olarak, erkeklere k›yasla daha az gelir elde etmekte ve kaynaklara eriﬂebilmektedir. Bu nedenden ötürü düﬂük maliyetli
bar›nma hizmetleri onlar için önem taﬂ›maktad›r;
(b) Bir çok tek ebeveynli ailede hane reisi kad›nlard›r ve sosyal konut hizmetlerine eriﬂimde bununla ba¤lant›l› özel ihtiyaçlar› mevcuttur;
(c) Savunmas›z ve yard›ma muhtaç erkekler genellikle evsizler aras›nda
aﬂ›r› temsil edilmektedir.
(3) ‹mzac› taraf, yukar›da bahsi geçen hususlar ›ﬂ›¤›nda, aﬂa¤›dakileri
gerçekleﬂtirmeyi taahhüt eder:
(a) Yeterli büyüklük ve standartlarda olan ve de temiz bir çevrede ve hizmetlere eriﬂebilir bir konumda olan konutlara herkesin eriﬂiminin sa¤lanmas› ve geliﬂtirilmesi;
(b) Evsizlik sorununun önlenmesi ve bilhassa evsizlere; ihtiyaç, korunmas›zl›k ve ayr›mc›l›k yapmama temelinde; yard›m sunumu;
(c) Yetkileri dahilinde konut fiyatlar›n›n yeterli kaynaklara sahip olmayan
bireyler için eriﬂilebilir hale getirilmesine destek olmak.
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(4) ‹mzac› taraf, ayr›ca, kad›nlar›n ve erkeklerin eﬂit haklar çerçevesinde
kirac›, ev sahibi veya baﬂka türlü mülk sahibi olabilmelerini temin etmeyi ve
de bu amaçla yetkilerini ve nüfuzunu kullanmak suretiyle kad›nlar›n ipotekli konut edinme hizmetlerine ve di¤er mali yard›m ve de kredi imkanlar›na
eﬂit eriﬂimlerini sa¤lamay› taahhüt eder.
Madde 20 – Kültür, Spor ve Rekreasyon
(1) ‹mzac› taraf tüm bireylerin kültürel yaﬂama kat›lma ve sanattan istifade etme hakk›n› tan›r ve kabul eder.
(2) ‹mzac› taraf, ayr›ca, sporun toplumun yaﬂam›na ve 14. maddede dile
getirilen sa¤l›¤a eriﬂim hakk›na katk›lar›n› tan›r ve kabul eder. ‹mzac› taraf
kad›nlar›n ve erkeklerin kültürel, rekreasyonel ve sportif faaliyetlere ve tesislere eﬂit eriﬂim hakk›na sahip olduklar›n› tan›r ve kabul eder.
(3) ‹mzac› taraf kad›nlar›n ve erkeklerin kültür, spor ve rekreasyon alanlar›nda farkl› deneyimlere ve ilgi alanlar›na sahip olduklar›n› ve söz konusu
farkl›l›klar›n toplumsal cinsiyet kal›p yarg›lar›n›n ve tutumlar›n›n bir sonucu
olabilece¤ini kabul ederek aﬂa¤›dakiler dahil olmak üzere özel tedbirler almay› taahhüt eder:
 Kad›nlar›n ve erkeklerin, erkek ve k›z çocuklar›n›n sportif, rekreasyonel ve kültürel tesislere ve faaliyetlere eﬂit eriﬂimlerinin sa¤lanmas› ve bu
alandaki hizmetlerin eﬂit sunumu,
 Kad›nlar› ve erkekleri, erkek ve k›z çocuklar›n› sportif ve kültürel faaliyetlere eﬂit kat›l›ma, sadece “erkek” veya “kad›n” faaliyeti olarak nitelendirilenler de dahil teﬂvik etmek,
 Sanatç›lar› ve kültürel ve sportif dernekleri ve yap›lar› kad›nlar ve erkeklere dair kal›plaﬂm›ﬂ görüﬂlere meydan okuyan sportif ve kültürel faaliyetler yürütmeye cesaretlendirmek,
 Halk kütüphanelerini arﬂivlerindeki kitaplar ve di¤er promosyon materyallerinde toplumsal cinsiyet kal›p yarg›lar›yla mücadele eden eserler bulundurmaya teﬂvik etmek.
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Madde 21 – Emniyet ve Güvenlik
(1) ‹mzac› taraf her kad›n ve erke¤in kiﬂisel güvenlik ve hareket serbestli¤i haklar›na sahip oldu¤unu ve kad›nlar›n veya erkeklerin güvende veya emniyette olmamalar›/bu ﬂekilde hissetmemeleri halinde bu haklar›n özgürce
ya da eﬂit kullan›lamayaca¤›n›, kamusal ve özel alanda, tan›r ve kabul eder.
(2) ‹mzac› taraf, ayr›ca, kad›nlar›n ve erkeklerin, k›smen farkl› yükümlülükler veya yaﬂam tarzlar› nedeniyle, güvenlik ve emniyet alanlar›nda farkl› sorunlar yaﬂad›klar›n› ve bu sorunlar›n çözülmesi gereklili¤ini tan›r ve kabul eder.
(3) Bu ba¤lamda imzac› taraf aﬂa¤›daki hususlar›n gerçekleﬂtirilmesini
taahhüt eder:
(a) Toplumsal cinsiyet bak›ﬂ aç›s›yla kad›nlar›n ve erkeklerin güvenli¤ini ve
emniyetini etkileyen suç oranlar›n› ve örüntülerini çözümlemek (bireylere karﬂ› ciddi suçlar da dahil) ve de suç ma¤duru olma korkusunun ve di¤er güvensizlik nedenlerinin, uygun görüldü¤ü takdirde, derecesini ve do¤as›n› ölçmek;
(b) Yerel çevrenin durumu ve tasar›m›na dair (örne¤in: toplu taﬂ›mada
aktarmalar, park yerleri, sokak ayd›nlatmalar›) belirli iyileﬂtirmeler de dahil
olmak üzere ilgili alanlarda ve kolluk hizmetlerinde stratejiler, politikalar ve
eylemler geliﬂtirmek ve uygulamak; kad›nlar›n ve erkeklerin günlük yaﬂamdaki güvenliklerini ve emniyetlerini geliﬂtirmek ve de ayr› ayr› güvensizlik ve
emniyetsizli¤e dair alg›lar›n› giderecek yollar bulmak;
Madde 22 – Toplumsal Cinsiyete Dayal› ﬁiddet
(1) ‹mzac› taraf kad›nlar› orans›z olarak etkileyen toplumsal cinsiyete dayal› ﬂiddetin temel insan haklar›n›n ihlali ve insanlar›n onuruna ve fiziksel ve
ruhsal bütünlüklerine bir sald›r› niteli¤i taﬂ›d›¤›n› tan›r ve kabul eder.
(2) ‹mzac› taraf, toplumsal cinsiyete dayal› ﬂiddetin faillerin bak›ﬂ aç›s›ndan bir cinsiyetin di¤er cinsiyete üstünlü¤ü fikrinden ve eﬂitsiz iktidar iliﬂkileri ba¤lam›nda ortaya ç›kt›¤›n› tan›r ve kabul eder.
(3) ‹mzac› taraf toplumsal cinsiyete dayal› ﬂiddete karﬂ› politika ve eylemlerini tesis etmek ve güçlendirmek üzere aﬂa¤›daki tedbirleri almay›
taahhüt eder:
 Ma¤durlar için özel destek yap›lar›n›n oluﬂturulmas›,
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 Esas olarak kullan›lan tüm yerel dillerde o bölgede var olan hizmetlere dair kamuoyu bilgilendirme çal›ﬂmalar›n›n yürütülmesi,
 Ma¤durlar›n saptanmas› ve desteklenmesi noktalar›nda profesyonel
personelin gerekli e¤itimi almalar›n›n sa¤lanmas›,
 Polis, sa¤l›k ve konut makamlar› gibi ilgili hizmetler aras›nda etkili eﬂgüdümün temini,
 Muhtemel ve gerçek ma¤durlara ve faillere yönelik fark›ndal›k yaratma kampanyalar›n›n ve e¤itim programlar›n›n düzenlenmesi.
Madde 23 – ‹nsan Kaçakç›l›¤›
(1) ‹mzac› taraf kad›nlar› orans›z olarak etkileyen insan kaçakç›l›¤› suçunun temel insan haklar›n›n ihlali ve insanlar›n onuruna ve fiziksel ve ruhsal
bütünlüklerine bir sald›r› niteli¤i taﬂ›d›¤›n› tan›r ve kabul eder.
(2) ‹mzac› taraf insan kaçakç›l›¤›n› önlemek için politika ve eylemlerini tesis etmek ve güçlendirmek üzere aﬂa¤›daki tedbirleri almay› taahhüt eder:
 Bilgilendirme ve fark›ndal›k yaratma kampanyalar›,
 Ma¤durlar›n saptanmas› ve desteklenmesi noktalar›nda profesyonel
personelin gerekli e¤itimi almalar›n›n sa¤lanmas›,
 Talebi y›ld›racak tedbirler almak,
 T›bbi tedaviye, uygun ve güvenli konutlara ve tercüme hizmetlerine eriﬂim de dahil olmak üzere ma¤durlara yard›m hizmetlerinin sunumu.
PLANLAMA VE SÜRDÜRÜLEB‹L‹R KALKINMA
Madde 24 – Sürdürülebilir Kalk›nma
(1) ‹mzac› taraf, hizmet sundu¤u bölgenin gelece¤ine yönelik planlama ve
strateji geliﬂtirme çal›ﬂmalar›nda, sürdürülebilir kalk›nma ilkelerinin tam
olarak benimsenmesi; ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel boyutlar›n
dengeli entegrasyonu ve bilhassa kad›n erkek eﬂitli¤ini sa¤lama ve geliﬂtirme de dahil olmak üzere; gereklili¤ini tan›r ve kabul eder.
(2) ‹mzac› taraf, bu ba¤lamda, hizmet bölgesindeki tüm planlama veya
strateji geliﬂtirme çal›ﬂmalar›nda kad›n erkek eﬂitli¤i ilkesini temel bir boyut
olarak dikkate almay› taahhüt eder.
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Madde 25 – Kentsel ve Yerel Planlama
(1) ‹mzac› taraf mekansal, ulaﬂ›m, ekonomik kalk›nma ve arazi kullan›m
politika ve planlar›n›n yerel yaﬂamda kad›n erkek eﬂitli¤i hakk›n›n tam olarak gerçekleﬂtirilmesine imkan tan›yacak koﬂullar›n oluﬂturulmas›nda taﬂ›d›klar› önemi tan›r ve kabul eder.
(2) ‹mzac› taraf bu tarz plan ve politikalar›n haz›rlanmas›, yürürlü¤e sokulmas› ve uygulanmas› konular›nda gerekli tedbirleri almay› taahhüt eder:
 Yerel yaﬂam›n her alan›nda eﬂitli¤in etkili biçimde hayata geçirilmesi
gereklili¤inin dikkate al›nmas›,
 ‹stihdam, hizmetlere ve kültürel yaﬂama eriﬂim, e¤itim ve ailesel sorumluluklar benzeri alanlarda kad›nlar ve erkeklerin spesifik ihtiyaçlar›n›n
ilgili veriler, imzac› taraf›n kendi toplumsal cinsiyet de¤erlendirme çal›ﬂmalar› da dahil, ›ﬂ›¤›nda dikkate al›nmas›,
 Kad›nlar›n ve erkeklerin ihtiyaçlar›n› dikkate alan yüksek nitelikli tasar›m çözümlerinin uygulanmas›.
Madde 26 – Mobilite ve Ulaﬂ›m
(1) ‹mzac› taraf mobilite ve ulaﬂ›m imkanlar›na eriﬂimin kad›nlar ve erkekler
için haklar›n› kullanma, görev ve faaliyetlerini sürdürme – iﬂ, e¤itim, kültür ve
temel hizmetlere eriﬂim dahil – noktas›nda temel koﬂullar oldu¤unu tan›r ve kabul eder.
Ayr›ca, bir belediye veya bölgesel yönetimin sürdürülebilirli¤i ve baﬂar›s›n›n önemli oranda etkili ve yüksek nitelikli ulaﬂ›m altyap›s› ve toplu taﬂ›mac›l›k hizmetleri tesisine dayand›¤›n› kabul eder.
(2) ‹mzac› taraf, ayr›ca, kad›nlar›n ve erkeklerin genellikle uygulamada
farkl› ihtiyaçlar›n›n ve mobilite ve ulaﬂ›m konular›nda farkl› hizmet kullan›m
örüntülerinin oldu¤unu; gelir, bak›m sorumluluklar› ve çal›ﬂma saatleri gibi
etmenlere ba¤l› olarak; kabul eder ve neticede kad›nlar›n erkeklere oranla
toplu taﬂ›mac›l›¤› daha fazla kulland›¤› gerçe¤ine göre hareket eder.
(3) ‹mzac› taraf aﬂa¤›daki hususlar›n gerçekleﬂtirilmesini taahhüt eder:
(a) Kentsel ve k›rsal alandaki kad›nlar›n ve erkeklerin, ayr› ayr›, mobilite
ihtiyaçlar›n› veulaﬂ›m kullan›m örüntülerini dikkate almak;
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(b) Yetki alan›nda vatandaﬂlara sunulan ulaﬂ›m hizmetlerinin kad›nlar›n
ve erkeklerin özel ve ortak ihtiyaçlar›na yan›t vermesini ve yerel yaﬂamda kad›n – erkek eﬂitli¤inin sa¤lanmas›na destek olmas›n› temin etmek.
(4) ‹mzac› taraf hizmet bölgesindeki toplu taﬂ›mac›l›k hizmetlerinin, çok
türlü taﬂ›mac›l›k ba¤lant›lar› da dahil, geliﬂtirilerek kad›nlar›n ve erkeklerin
ortak ve özel ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamas›n› ve de düﬂük maliyetli, güvenli, eriﬂilebilir ve sürdürülebilir kalk›nma süreçlerine katk›da bulunan bir yap›ya dönüﬂtürülmesini taahhüt eder
Madde 27 – Ekonomik Kalk›nma
(1) ‹mzac› taraf dengeli ve sürdürülebilir ekonomik kalk›nman›n baﬂar›l›
bir belediye ve bölge yönetimi için hayati önem taﬂ›d›¤›n› ve bu alanda yap›lacak faaliyetlerin ve hizmetlerin kad›n erkek eﬂitli¤inin geliﬂtirilmesine
önemli katk›lar sa¤layaca¤›n› tan›r ve kabul eder.
(2) ‹mzac› taraf kad›n istihdam›n›n oran›n› ve niteli¤ini art›rma ihtiyac›n›
ve de uzun dönem iﬂsizlik ve ücretsiz çal›ﬂmayla ba¤lant›l› yoksulluk riskinin
kad›nlarda özellikle yüksek oldu¤unu tan›r ve kabul eder.
(3) ‹mzac› taraf, ekonomik kalk›nma alan›nda yürüttü¤ü faaliyetler ve hizmetlere iliﬂkin olarak, kad›nlar›n ve erkeklerin ihtiyaçlar›n› ve menfaatlerini
tam olarak dikkate almay›, eﬂitli¤i ilerletecek f›rsatlar yaratmay› ve bu amaçla gerekli tedbirleri almay› taahhüt eder. Bu eylemler aﬂa¤›daki hususlar› da
kapsayabilir:
 Kad›n giriﬂimcilere destek olmak,
 ‹ﬂletmelere sunulan mali destek ve di¤er yard›mlar›n toplumsal cinsiyet eﬂitli¤ini geliﬂtirici nitelikte olmas›,
 Geleneksel olarak erkeklerin yapaca¤› iﬂ olarak görülen alanlarda becerilerini geliﬂtirmeleri ve nitelik kazanmalar› için kad›n kursiyerlerin teﬂvik
edilmesi, bunun tam tersi de yap›lacak biçimde,
 Kad›n ç›rak ve kursiyerleri geleneksel olarak erkeklerin yapaca¤› iﬂ
olarak görülen alanlarda iﬂe almalar› için iﬂverenlerin teﬂvik edilmesi, bunun tam tersi de yap›lacak biçimde.
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Madde 28 – Çevre
(1) ‹mzac› taraf görev bölgesindeki çevrenin iyileﬂtirilmesi ve üst düzey
korunmas› için sorumlulu¤unun ay›rd›n da olarak at›k, gürültü, hava kalitesi, biyolojik çeﬂitlilik ve iklim de¤iﬂikli¤ine etkiler gibi alanlarda gerekli çal›ﬂmalar› yürütür. ‹mzac› taraf çevreyle ilgili bu hizmetlerden ve politikalardan kad›nlar›n ve erkeklerin eﬂit yararlanma hakk›na sahip olduklar›n› tan›r
ve kabul eder.
(2) ‹mzac› taraf birçok yerde kad›nlar›n ve erkeklerin yaﬂam tarzlar›n›n
farkl› oldu¤unu ve de kad›nlar›n ve erkeklerin yerel hizmetleri ve kamusal
veya aç›k alanlar› kullanmada farkl› e¤ilimlere sahip olabileceklerini ya da
farkl› çevresel sorunlarla yüzleﬂebileceklerini tan›r ve kabul eder.
(3) ‹mzac› taraf, bu do¤rultuda, çevresel politikalar›n› ve hizmetlerini iyileﬂtirmeyi, kad›nlar›n ve erkeklerin özel ihtiyaçlar›n› ve yaﬂam tarzlar›n› ayr› ayr›
dikkate almay› ve kuﬂaklar aras› dayan›ﬂma ilkesine uygun hareket etmeyi taahhüt eder.
DÜZENLEME ROLÜ
Madde 29 – Düzenleme Organ› olarak Yerel Yönetim
(1) ‹mzac› taraf, hizmet bölgesindeki ilgili faaliyetlerin düzenleme organ›
olarak görevlerinin ifas› s›ras›nda, etkili düzenlemenin ve tüketici koruma
tedbirlerinin yerel nüfusun güvenli¤inin ve esenli¤inin temininde taﬂ›d›klar›
önemin fark›nda olarak ilgili düzenleme faaliyetlerinden kad›nlar›n ve erkeklerin farkl› ﬂekillerde etkilenebileceklerini kabul eder.
(2) ‹mzac› taraf, düzenleme görevlerinin ifas› esnas›nda, kad›nlar›n ve erkeklerin özel ihtiyaçlar›n›, menfaatlerini ve koﬂullar›n› dikkate almay› taahhüt eder.
EﬁLEﬁT‹RME VE ULUSLARARASI ‹ﬁB‹RL‹⁄‹
Madde 30
(1) ‹mzac› taraf, yerel ve bölgesel yönetimlerin yürüttü¤ü eﬂleﬂtirme fa167
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aliyetlerinin ve de Avrupa ve di¤er uluslararas› iﬂbirli¤i çal›ﬂmalar›n›n vatandaﬂlar› birbirlerine yaklaﬂt›rmada ve ulusal s›n›rlar ötesinde karﬂ›l›kl› ö¤renme ve anlay›ﬂ imkan› yaratmada taﬂ›d›¤› de¤erin fark›ndad›r.
(2) ‹mzac› taraf, eﬂleﬂtirme faaliyetleri ve de Avrupa ve di¤er uluslararas› iﬂbirli¤i çal›ﬂmalar› alan›nda, aﬂa¤›daki hususlar› gerçekleﬂtirmeyi taahhüt eder:
 Farkl› ardalanlardan gelen kad›nlar› ve erkekleri eﬂitlik temelinde bu
faaliyetlere dahil etmek,
 Eﬂleﬂtirme ba¤lant›lar›n› ve Avrupa ve uluslararas› iﬂbirli¤i ortakl›klar›n› kad›n – erkek eﬂitli¤i konular›nda deneyim paylaﬂ›m› ve karﬂ›l›kl› ö¤renme platformu olarak kullanmak,
 Ademi merkeziyetçi iﬂbirli¤i eylemlerine toplumsal cinsiyet boyutunu
dahil etmek.
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Avrupa’daki en geniﬂ
kapsaml› yerel ve bölgesel yönetimler birli¤idir.
Üyelerini otuzu aﬂk›n Avrupa ülkesinden yerel ve bölgesel yönetimlerin
ulusal birlikleri oluﬂturmaktad›r.
CEMR’in ana amac› yerel ve bölgesel özerklik ve demokrasi temelinde
güçlü ve birleﬂik ve de kararlar›n, yerindenlik ilkesi uyar›nca, vatandaﬂlara
mümkün oldu¤unca yak›n biçimde al›nd›¤› bir Avrupa’d›r.
CEMR’in çal›ﬂmalar› çok farkl› alanlar› ve temalar› içermektedir; kamu
hizmetleri, ulaﬂ›m, bölgesel politikalar, çevre ve f›rsat eﬂitli¤i gibi.
CEMR, ayn› zamanda, uluslararas› alanda da faal çal›ﬂmalar yürütmektedir. CEMR, Dünya Birleﬂmiﬂ Kentler ve Yerel Yönetimler Teﬂkilat›’n›n Avrupa aya¤›n› oluﬂturmaktad›r.
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AVRUPA KENTL‹ HAKLARI B‹LD‹RGES‹ MADDELER‹
1. Suç, ﬂiddet ve yasa d›ﬂ› olaylardan ar›nd›r›lm›ﬂ emin ve güvenli bir kent,
2. Hava, gürültü, su ve toprak kirlili¤i olmayan, do¤as› ve do¤al kaynaklar›
korunan bir çevre;
3. Yeterli istihdam olanaklar›n›n yarat›larak, ekonomik kalk›nmadan pay
alabilme ﬂans›n›n ve kiﬂisel ekonomik özgürlüklerin sa¤lanmas›;
4. Mahremiyet ve dokunulmazl›¤›n garanti edildi¤i, sa¤l›kl›, sat›n
al›nabilir veya kiralanabilir, yeterli miktarda konut stoku,
5. Toplu taﬂ›m özel arabalar yayalar ve bisikletliler gibi tüm yol
kullan›c›lar› aras›nda, birbirinin hareket kabiliyetini ye dolaﬂ›m özgürlü¤ünü
k›s›tlamayan uyumlu bir trafik düzeni,
6. Beden ve ruh sa¤l›n›n korunmas›na yard›mc› bir sa¤l›k düzeni,
7. Yaﬂ yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, her birey için spor ve boﬂ
vakitlerini de¤erlendirebilece¤i olanaklar,
8. Herkese aç›k ve çeﬂitli kültürel faaliyetlere, yarat›c› aktivitelere ve benzeri olanaklara uygun mekânlar,
9. Geçmiﬂten günümüze farkl› kültürel ve etnik yap›lar› bir arada
bar›nd›ran topluluklar›n bar›ﬂ içinde yaﬂamalar›n›n sa¤land›¤› demokratik
bir ortam,
10. Tarihi yap› miras›n›n duyarl› bir biçimde restorasyonu ve nitelikli
ça¤daﬂ mimarinin uygulanmas›yla, uyumlu ve güzel fiziksel mekanlar›n
yarat›lmas›,
11. Yaﬂama, çal›ﬂma, seyahat iﬂlevleri ve sosyal aktivitelerin olabildi¤ince
birbirleriyle ilintili olmas›n›n sa¤lanmas›,
12. Ço¤ulcu demokrasilerde; kurum ve kuruluﬂlar aras›ndaki
dayan›ﬂman›n esas oldu¤u kent yönetimlerinde; gereksiz bürokrasiden
ar›nd›rma, yard›mlaﬂma ve bilgilendirme ilkelerinin sa¤lanmas›,
13. Kararl› ve ayd›n yap›daki tüm yerel yönetimlerin, do¤rudan veya
dolayl› olarak ekonomik kalk›nmaya katk› konusunda sorumluluk sahibi
olmas›,
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14. Yerel yönetimlerce ekonomik kalk›nma ile çevrenin korunmas› ilkesi
aras›ndaki uzlaﬂman›n sa¤lanmas›,
15. Eriﬂilebilir, kapsaml›, kaliteli mal ve hizmet sunumunun yerel yönetimler, özel sektör ya da her ikisinin ortakl›¤›yla sa¤lanmas›,
16. Yerel do¤al kaynak ve de¤erlerin, yerel yönetimlerce, ak›lc›, dikkatli,
verimli ve adil biçimde, beldede yaﬂayanlar›n yarar› gözetilerek, korunmas›
ve idaresi,
17. Bireyin sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal geliﬂimine, kiﬂisel refah›na
yönelik kentsel koﬂullar›n oluﬂturulmas›.
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YEREL YAﬁAMDA KADIN ERKEK Eﬁ‹TL‹⁄‹ AVRUPA ﬁARTI
Avrupa yerel ve bölgesel yönetimlerinin yetkilerini ve ortakl›klar›n› vatandaﬂlar› için daha
fazla eﬂitlik yaratmak üzere kullanma taahhütleri iﬂbu ﬁart’›n amac›d›r.

Aﬂa¤›da imzas› bulunan .......................................................................... (imzac› taraf›n ad›),
................................................................................................................... görevi kapsam›nda
(makam›),
.................................................................................................................. „da (yerel/bölgesel
yönetimin ad›)

att›¤›m bu imza ile yukar›da bahsi geçen makam›n Yerel Yaﬂamda Kad›n Erkek Eﬂitli¤i
Avrupa ﬁart’›na uyma ve hükümlerini yerine getirme hususunda resmen mutab›k oldu¤u
nu teyit ederim. ﬁahs›m, idare ad›na bu konuda gerekenlerin yap›lmas›nda tam yetkilidir.

‹mza .......................................................
Tarih ......................................................

Bu formun imzal› ve doldurulmuﬂ bir kopyas›n› aﬂa¤›daki adreste bulunan ve iﬂbu ﬁart’›n
düzenleyicisi olan Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’ne göndermeyi kabul ederim.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Genel Sekreterli¤i
15 rue de Richelieu
F-75001 Paris – Fransa 24

CEMR sa¤lad›¤› mali destekten ötürü Avrupa Komisyonu’na teﬂekkürlerini sunar.
Komisyon, bu bilgilerin kullan›m ﬂeklinden dolay› hiç bir ﬂekilde sorumlu tutulamaz.
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ULUSAL BELGELERDE
KADIN – ERKEK Eﬁ‹TL‹⁄‹

ANAYASA
Kanun önünde eﬂitlik baﬂl›kl› 10. Madde’ye göre “Herkes dil, ›rk, renk,
cinsiyet, siyasi düﬂünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay›r›m gözetilmeksizin kanun önünde eﬂittir.”
> (Ek f›kra: 7/5/2004-5170/1 md.) “Kad›nlar ve erkekler eﬂit haklara sahiptir. Devlet, bu eﬂitli¤in yaﬂama geçmesini sa¤lamakla yükümlüdür.” (Yürürlük 21.05.2004)
> “Usulüne göre yürürlü¤e konulmuﬂ temel hak ve özgürlüklere iliﬂkin
milletleraras› antlaﬂmalarla kanunlar›n ayn› konuda farkl› hükümler içermesi nedeniyle ç›kabilecek uyuﬂmazl›klarda milletleraras› antlaﬂma hükümleri esas al›n›r.” (Md.90)
5237 Say›l› Türk Ceza Kanunu (T: 26.09.2004 - Yürürlük T: 01.06.2005)
> Kad›nlara ve çocuklara karﬂ› iﬂlenen “cinsel dokunulmazl›¤a karﬂ›
suçlar”, “Kiﬂilere Karﬂ› Suçlar” baﬂl›¤› alt›nda düzenlenmiﬂtir.
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> Uluslararas› suçlar aras›nda yer alan TCK’nin 77. Maddesi’nde, siyasal,
felsefi, ›rki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karﬂ› bir plan do¤rultusunda, sistemli olmak üzere cinsel sald›r›da bulunma, çocuklar›n cinsel istismar› (TCK m.77/f), zorla hamile b›rakma (TCK m.77/g), zorla fuhuﬂa sevk etme (TCK m.77/h) insanl›¤a karﬂ› iﬂlenen bir suç olarak kabul edilmiﬂtir.
Türkiye taraf›ndan da onaylanan “S›n›r Aﬂan Örgütlü Suçlara Karﬂ› Birleﬂmiﬂ Milletler Sözleﬂmesi” ve “S›n›r Aﬂan Örgütlü Suçlara Karﬂ› Birleﬂmiﬂ
Milletler Sözleﬂmesi Ek ‹nsan Ticaretinin, Öncelikle Kad›n ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmas›na ve Cezaland›r›lmas›na ‹liﬂkin Protokol”
hükümleri dikkate al›narak, TCK’nin 80. Maddesi’nde bilhassa kad›n ve çocuklar›n konusu oldu¤u insan ticareti suçu yeniden düzenlenmiﬂtir.
> 82. Maddenin (j) bendinde düzenlenen töre saiki ile öldürme, yeni TCK
ile ceza mevzuat›m›za girmiﬂ olup, töre saikiyle öldürme halinde a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis cezas›na hükmedilecektir. (Örne¤in, cinsel sald›r›ya maruz kalm›ﬂ kad›na karﬂ› baban›n veya erkek kardeﬂin iﬂledi¤i öldürme fiilinde, haks›z tahrike dayal› olarak ceza indirimi yap›lamayacakt›r.)
> Kaç›r›lan veya al›konulan k›z veya kad›nla san›k veya hükümlünün evlenmesi halinde, fail hakk›nda kamu davas› veya hüküm verilmiﬂse cezan›n
çektirilmesinin ertelenmesine iliﬂkin düzenleme kald›r›lm›ﬂt›r. (Eski kanun
765/Md. 434)
> 765 s. TCK’n›n 462. Maddesi’ndeki düzenleme ile kar›s›, k›z› veya alt
soyundan bir kad›n›, zina yaparken ya da zina yapaca¤› ﬂüphesiyle yakalayan
kiﬂinin yaralama ve öldürme eylemlerinde cezan›n sekizde bire kadar indirilece¤i öngörülmekteydi. An›lan madde 15.07.2003 tarihinde yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
> Eziyet suçunun nitelikli unsurlar› belirlenerek, suçun, çocu¤a, beden
veya ruh bak›m›ndan kendisini savunamayacak durumda bulunan kiﬂiye ya
da gebe kad›na, üstsoy veya altsoya, babal›k veya anal›¤a ya da eﬂe karﬂ› iﬂlenmesi halinde ceza a¤›rlaﬂt›r›lmaktad›r.(Md.96/2)
> Kiﬂilerin ve özellikle çocuklar›n fuhuﬂa teﬂviki, fuhuﬂa sürüklenmesi
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fiillerinin hangi koﬂullarda suç oluﬂturdu¤u hususlar›nda düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r. Bu düzenlemeler yap›l›rken, Türkiye’nin fuhuﬂla mücadele ile ilgili olarak uluslararas› sözleﬂmelerden do¤an yükümlülükleri göz önünde bulundurulmuﬂtur.
(Md.227)
> Ayn› konutta birlikte yaﬂayan kiﬂilerden birine karﬂ› kötü muamele fiilini iﬂleyen kiﬂi cezaland›r›lmak suretiyle, aile içi ﬂiddet suç olarak yeniden
düzenlenmektedir.
(Md.232)
4320 Say›l› Ailenin Korunmas›na Dair Kanun
(T: 14.01.1998 Yürürlük T: 17.01.1998)
> Eﬂlerden birinin veya çocuklar›n veya ayn› çat› alt›nda yaﬂayan di¤er
aile bireylerinden birinin aile içi ﬂiddete maruz kald›¤›n› kendilerinin veya
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›n›n bildirmesi durumunda, Aile Mahkemesi hakiminin re'sen sorunun mahiyetini göz önünde bulundurarak Kanunun 1. Maddesi’nde say›lan tedbirlerden bir ya da bir kaç›na birlikte veya uygun görece¤i
benzeri baﬂkaca tedbirlere hükmedebilece¤i hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. (Madde1/1)
4787 Say›l› Aile Mahkemelerinin Kuruluﬂ, Görev ve Yarg›lama
Usullerine Dair Kanun
(18/1/2003 tarih ve 24997 Say›l› Resmi Gazete)
> Aile mahkemeleri her ilde ve merkez nüfusu 100 binin üzerindeki her
ilçede, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere kurulur.(Md.2)
> Aile mahkemelerine, tercihen evli ve çocuk sahibi, otuz yaﬂ›n› doldurmuﬂ ve aile hukuku alan›nda lisansüstü e¤itim yapm›ﬂ olan hakimler aras›ndan atama yap›l›r.(Md.3)
4857 Say›l› ‹ﬂ Kanunu (Yürürlük T: 10.06.2003)
> Türk ‹ﬂ Kanununda son y›llara kadar ayr›mc›l›k konusunda genel ve
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özel bir hüküm bulunmamaktayd›. A¤ustos 2002 de ç›kar›lan 4773 Say›l› Yasa’yla k›smen de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r. Bu de¤iﬂikliklerle ilk kez iﬂ güvencesi benimsenmiﬂtir.
> Kanunun yukar›da an›lan “eﬂit davranma ilkesi” baﬂl›kl› 5. maddesi
uyar›nca; “iﬂ iliﬂkisinde dil, ›rk, cinsiyet, siyasal düﬂünce felsefi inanç, din ve
mezhep gibi sebeplere dayal› ayr›m yap›lamaz.”
> Eﬂit iﬂte cinsiyete dayal› farkl› ücret kararlaﬂt›r›lamayaca¤›, yine “iﬂçinin cinsiyeti nedeniyle koruyucu hükümlerin uygulanmas›n›n ayr›mc›l›k sebebi olamayaca¤›” hususlar›nda hüküm getirilmiﬂ, iﬂ iliﬂkisinde veya sona
ermesinde bu hükümlere ayk›r› davran›ld›¤›nda uygulanacak maddi yapt›r›mlar ile ispat külfeti düzenlenmiﬂtir. Kanunun “‹ﬂçinin hakl› nedenle derhal fesih hakk›” baﬂl›kl› 24. Maddesi ile iﬂçiye cinsel tacizde bulunulmas›
hakl› nedenle iﬂ sözleﬂmesinin feshi nedeni say›lm›ﬂt›r.
> 22.01.2004 tarih 25354 Say›l› Resmi Gazete’de, “Personel Temininde
Eﬂitlik ‹lkesine Uygun Hareket Edilmesi” konulu 2004/7 say›l› Baﬂbakanl›k
Genelgesi yay›mlanm›ﬂt›r.
5256 Say›l› Aile ve Sosyal Araﬂt›rmalar Genel Müdürlü¤ü Teﬂkilat ve
Görevleri Hakk›nda Kanun (Tarih: 10.11.2004)
5251 Say›l› Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun (T: 27.10.2004)
“‹l ve ‹lçe ‹nsan Haklar› Kurullar›n›n Kuruluﬂ, Görev ve Çal›ﬂma Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik (23.11.2003/ 25298 Say›l› Resmi Gazete)
Ulusal Eylem Plan›’n›n öncelikli konular› aras›nda; “kad›nlar›n ev içinde
ve kent yaﬂam›nda konumunun güçlendirilmesi” vard›r. Eylem Plan› haz›rlanma sürecine kat›lan kad›n örgütlerinin konunun önemine iliﬂkin görüﬂü;
k›r–kent ay›r›m›, kültürel ve sosyo ekonomik düzey farkl›l›klar› belirleyici olmakla birlikte, ataerkil aile düzeninin hâkimiyeti ve bu hakimiyetin sürdürülmesinde aile içi iﬂ bölümünün özellikleri yan›nda konut ve çevre düzenlenmesi ve bunlarla ilgili iliﬂkilerin araçsal bir iﬂlev görmekte oldu¤udur.
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Önerilen çözüm; var olan kad›n konut, çevre ve toplum iliﬂkilerinde de¤iﬂiklik yaratmak için, kad›nlar›n konut sahiplili¤inin art›r›lmas›, konut alanlar› ve planlama süreçlerine kat›l›m, konutun ve konut merkezli yaﬂam›n kad›n üstünde erkek egemenli¤i kurmak ve ﬂiddet uygulamak için araç haline
gelmesini engellemek, ekonomik ve toplumsal alanda güvenli yaﬂam sa¤lamak olarak belirlenmektedir.
Kad›nlar; konut d›ﬂ› mekânlarda günün her saatinde kent yaﬂam›na kat›l›mlar›n› sa¤layacak güvence, yak›n çevre düzenlenmesine kat›l›m, bir araya
gelebilecekleri ortak mekânlar, belediye meclislerinde temsili art›rmak, eve
ba¤›ml›l›¤›n azalmas› için çocuklar›n bak›m sorununun ev d›ﬂ› çözülmesi ve
buna iliﬂkin mekânlar›n düﬂünülmesini istemektedirler.
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MOBB‹NG YILDIRMA

Mobbing Latince bir kavramd›r. Bu terim ilk olarak hayvan davran›ﬂlar›n› inceleyen bir bilim adam› (etolojist) olan Lorenz taraf›ndan, 1960’larda bir
grup küçük hayvan›n daha büyük, tek bir hayvan› (bir grup kaz›n bir tilkiyi)
korkutmak için yapt›klar› sald›r›lar› tan›mlamada kullan›lm›ﬂt›r. 1972’de Heinemann, ders esnas›nda s›n›f arkadaﬂlar›n›n birbirlerine neler yapabilece¤iyle ilgilenmiﬂ ve küçük gruplardaki çocuklar›n genelde tek bir çocu¤a karﬂ› yönlendirdikleri y›k›c›, zararl› davran›ﬂlar› tan›mlamak için bu terimi kullanm›ﬂt›r. Heinemann, önlem al›nmazsa arkadaﬂlar›nca ﬂiddet gören çocuklar›n sonunun intihara kadar uzanabilece¤ini vurgulam›ﬂt›r.
Daha sonralar› 1980’lerin bas›nda Leymann, benzer türde davran›ﬂlar›n
iﬂyerlerinde de mevcut oldu¤unu tespit etmiﬂtir. Leymann, kendisinin bu fenomenle 1984’te tan›ﬂt›¤›n›, ancak bu fenomenin kesinlikle çok eski ve her
kültürde bu kültürlerin baﬂlang›c›ndan beri var oldu¤unu belirtmiﬂ ve
1982’de baﬂlayan ve 1983’te küçük bir bilimsel raporla sonuçlanan bir araﬂt›rmaya kadar sistemli bir biçimde tan›mlanmad›¤›n› ifade etmiﬂtir.
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Mobbing Kavram› ve Tan›m›
Sürekli eleﬂtirinin, hakaret ya da sald›rganl›k belirtilerinin, kiﬂiye yönelik
fiziksel taciz ve tehditlerin yayg›n oldu¤u düﬂmanca bir iﬂ çevresinin varl›¤›,
hem kamu hem de özel sektörde çal›ﬂan birçok personel için bir gerçektir.
Mobbing Latince “mobile vulgus” sözcüklerinden gelen ve ﬂiddet uygulayan
kanunsuz kalabal›k demek olan “mob” fiilinden türetilmiﬂtir.
“Mobbing”, iﬂ arkadaﬂlar› ya da hiyerarﬂik olarak ast ya da üst olanlar
aras›nda hedef al›nan kiﬂiyi iﬂten so¤utmak, performans›n› düﬂürmek, istifa
etmesini ya da emekli olmas›n› sa¤layabilmek amac›yla, tekrarl› bir biçimde
onu küçük düﬂüren, do¤rudan ya da dolayl› sald›r›lardan oluﬂan olumsuz
davran›ﬂlar biçimidir.
Mobbing, kiﬂiye yönelik, kiﬂinin yaﬂ›, ›rk›, cinsiyeti, dini, uyru¤u, sakatl›¤›
veya hamileli¤i gibi herhangi bir nedene dayal› belirgin bir ayr›mc›l›k olmaktan çok taciz, rahats›z etme ve kötü davran›ﬂ yoluyla herhangi bir kiﬂiye yönelen sald›rganl›kt›r.
Bu eylemler, eylemi gerçekleﬂtirenin psikolojik yap›s› ve içinde bulundu¤u durumdan, ma¤durun kiﬂili¤i ve içinde bulundu¤u durumdan, son olarak
da örgütün kültürü ve yap›s›ndan kaynaklanabilmektedir. Örne¤in; güvensizlik, korku, k›skançl›k, kendini be¤enmiﬂlik (narsisizm), düﬂmanl›k, bencillik,
duyars›zl›k vb. psikoloji içinde olan bir kiﬂi psikolojik ﬂiddete baﬂvurabilir. Bu
kiﬂiler, astlar›na karﬂ› bask›c›, zalim; üstlerine karﬂ› cesaretsiz, korkak ve riyakard›r. Öte yandan örgütte iletiﬂimin zay›f olmas›, örgütsel amaçlar›n ve iﬂ
tan›mlar›n›n net olmay›ﬂ›, rol çat›ﬂmas›, aﬂ›r› hiyerarﬂi, monoton ve yo¤un iﬂ
saatleri, iﬂin aﬂ›r› stres içermesi, iﬂ tatminsizli¤i, etik de¤erlerin olmay›ﬂ›,
yap›c› bir liderin eksikli¤i, aﬂ›r› rekabet, çal›ﬂanlara haks›z veya ayr›cal›kl›
yaklaﬂ›mlar, aç›k kap› politikas›n›n olmay›ﬂ› gibi örgütsel nedenler de y›ld›rmay› tetikleyebilir.
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Baz› Araﬂt›rmac›lar›n Y›ld›rma Anlam›nda Kulland›¤› Kavramlar ve
Bunlar›n Tan›mlar›

Yazar

Kavram

Tan›m

Brodsky

Taciz

Bir kiﬂinin, di¤er kiﬂiyi y›pratmak,
engellemek, ona eziyet etmek ya da
ondan bir tepki almak amac›yla yapt›¤›,
tekrarlanan ve ›srarl› giriﬂimlerdir. Bu
giriﬂimler, insanlar› k›ﬂk›rtan, korkutan,
rahats›z eden, insanlar üzerinde bask›
kuran davran›ﬂlard›r.

Björkqvist,
Österman &
Hjelt

‹ﬂyerinde Taciz

Kendilerini koruyamayacak durumda
olan, bir ya da daha fazla kiﬂiye
yöneltilen ve bu kiﬂilere zihinsel (bazen
de fiziksel) ac› veren, devaml› tekrarlanan davran›ﬂlard›r.

Einarsen &
Skogstad

Zorbal›k

Zorbal›k, baz› iﬂyerleri ve baz› çal›ﬂanlar
için büyük bir problemdir. Bir davran›ﬂ›
zorbal›k olarak nitelendirebilmek için,
bu davran›ﬂ›n belli bir süre devaml›
olarak tekrarlanmas› ve bu tarz
davran›ﬂlara maruz kalan kiﬂinin kendini
koruyamaz durumda olmas› gerekmektedir. Hemen hemen eﬂit güce ya da
olanaklara sahip iki kiﬂi ya da grup bir
çat›ﬂmaya girerse bu bir zorbal›k
de¤ildir.

‹ﬂyeri
Travmas›

Yöneticinin, sürekli ve kas›tl› olarak
yapt›¤› rahats›z edici davran›ﬂlar› sonucunda, bir çal›ﬂan›n kiﬂili¤inin, karakterinin bozulmas›
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Baz› Araﬂt›rmac›lar›n Y›ld›rma Anlam›nda Kulland›¤› Kavramlar ve
Bunlar›n Tan›mlar›

Yazar

Kavram

Tan›m

Keashly, Ttrott
& MacLean

Duygusal Taciz

Bir ya da daha fazla kiﬂi taraf›ndan,
di¤er kiﬂilere, uyumlu olmalar› ve itaat
etmeleri amac›yla yöneltilen, cinsel ya
da ›rksal içerikli olmayan, düﬂmanca
sözlü ve sözlü olmayan y›ld›rma
davran›ﬂlar›d›r.

O’More,
Seigne,
McGuire &
Smith

Zorbal›k

Zorbal›k, y›k›c› bir davran›ﬂt›r. Bir kiﬂi ya
da bir grup taraf›ndan di¤er kiﬂilere
devaml› olarak tekrarlanan; nedensiz
sald›r›, çat›ﬂma ve sözlü, psikolojik ve
fiziksel davran›ﬂlard›r.

Hoel & Cooper

Zorbal›k

Bir ya da birkaç kiﬂinin, belli bir süre
içinde ve devaml› olarak, bir ya da birkaç
kiﬂiden, olumsuz hareketler gördü¤ü
durumdur.

Zapf

Mobbing

‹ﬂyerinde mobbing, bir kiﬂiye tacizde
bulunmak, zorbaca ve rahats›z edici bir
ﬂekilde davranmak ya da hoﬂ olmayan
iﬂleri bu kiﬂiye vererek onu küçük
düﬂürmek vb. anlamlara gelmektedir.

Salin

Zorbal›k

Düﬂmanca bir iﬂ çevresi yaratan, bir ya
da birkaç kiﬂiye yöneltilen, sürekli
olarak tekrarlanan hareketler ve
davran›ﬂlard›r. Zorbal›kta, kiﬂi kendisini
koruyamaz. Sonuç olarak zorbal›k, eﬂit
güce sahip kiﬂiler ya da gruplar
aras›ndaki bir çat›ﬂma de¤ildir.
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Bu tan›mlarla birlikte, cinsel taciz genelde kad›n cinselli¤iyle ilgili imal›
sözler, aﬂa¤›lama ve dalga geçme ﬂeklinde de yap›labilir. Kad›n› (kiﬂiyi) utand›racak, küçük düﬂürecek her türlü söz, davran›ﬂ, cinsel içerikli talep, dokunma, hepsi cinsel taciz olabilir.
Mobbingin Evreleri;
Mobbing, örgütlerde çal›ﬂanlar veya yöneticiler taraf›ndan uygulanan psikolojik sald›r›lard›r. ﬁiddetin soyut biçimi olan mobbing, fiziki ﬂiddetten daha
tehlikelidir ve daha kal›c› psikosomatik (hem psikolojik, hem de biyolojik) etkiler yaratmaktad›r. (Örne¤in strese ba¤l› baﬂ ve mide a¤r›lar› gibi.)
Mobbing sürecinde 5 aﬂama belirlenmiﬂtir.
1. AﬁAMA: Bir anlaﬂmazl›k ile karakterize edilir. Bir olay mobbing davran›ﬂ›n› tetikleyebilir. Henüz mobbing davran›ﬂ de¤ildir.
2. AﬁAMA: Sald›rgan eylemler ve psikolojik sald›r›lar mobbingin harekete geçti¤ini gösterir.
3. AﬁAMA: Yönetim ikinci aﬂamada do¤rudan yer almam›ﬂsa da, durumu
yanl›ﬂ yarg›layarak bu negatif döngüde iﬂin içine girer.
4. AﬁAMA: Bu aﬂama önemlidir, çünkü ma¤durlar zor veya ak›l hastas›
olarak alg›lan›rlar ve damgalan›rlar. Yönetimin yanl›ﬂ yarg›s›, konuyla ilgilenenler veya sa¤l›k uzmanlar› bu negatif döngüyü h›zland›r›r. Her zaman bunun sonucunda iﬂten kovulma ve zorunlu istifa vard›r.
5. AﬁAMA: ‹ﬂine son verilme sürecidir. Burada yaﬂanan olaylar›n sonucu,
travma sonras› stres bozuklu¤unu tetikler. Kovulmadan sonra duygusal gerilim ve onu izleyen psikosomatik hastal›klar devam eder, hatta yo¤unlaﬂ›r.
Mobbing (Y›ld›rma) Davran›ﬂlar›
Örgütlerde y›ld›rma davran›ﬂlar›n›n neler oldu¤unun anlaﬂ›labilmesi için
bu davran›ﬂlar›n tipolojisini, türlerini aç›klamak gerekmektedir. Y›ld›rmaya
iliﬂkin süreç beﬂ farkl› kategoride ele al›nm›ﬂt›r. Ma¤durlar›n karﬂ›laﬂabilecekleri davran›ﬂlar ﬂunlard›r:
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Birinci Grup: Kendinizi Göstermeyi ve ‹letiﬂimi Sa¤lamak.
 Kiﬂinin meslektaﬂlar› taraf›ndan da kendini ifade etmesi k›s›tlan›r.
 Kiﬂi azarlan›r ve kiﬂiye yüksek sesle ba¤›r›l›r.
 Kiﬂi, iﬂiyle ilgili olarak sürekli eleﬂtirilir.
 Kiﬂinin özel yaﬂam› eleﬂtirilir.
 Kiﬂi, telefonla rahats›z edilir.
 Kiﬂi, sözlü olarak tehdit edilir.
 Kiﬂiye, yaz›l› tehditler gönderilir.
 Bak›ﬂlarla ve imalarla iliﬂki reddedilir.
 Kiﬂinin kendini ifade etme f›rsat›, üstü taraf›ndan k›s›tlan›r.
 Kiﬂinin sözü kesilir.
‹kinci Grup: Sosyal iliﬂkilere sald›r›lar
 Kiﬂinin etraf›ndaki insanlar kiﬂiyle konuﬂmamaya baﬂlar.
 Kiﬂi, kimseyle konuﬂturulmaz ve görüﬂme hakk›ndan mahrum b›rak›l›r.
 Kiﬂi, di¤er çal›ﬂanlardan izole edilerek ayr› bir yerde çal›ﬂt›r›l›r.
 Kiﬂinin iﬂ arkadaﬂlar›yla konuﬂmas› yasaklan›r.
 Kiﬂi, yokmuﬂ gibi hareket edilir ve haklar›na, kiﬂili¤ine sayg› gösterilmez.
Üçüncü Grup: ‹tibar›n›za sald›r›lar
 Kiﬂinin arkas›ndan kötü konuﬂulur.
 Kiﬂi hakk›nda as›ls›z dedikodular ç›kart›l›r.
 Kiﬂi, alaya al›n›r.
 Kiﬂiye, ak›l hastas›ym›ﬂ gibi davran›l›r.
 Kiﬂinin herhangi bir özrüyle alay edilir.
 Kiﬂinin yürüyüﬂü ve sesi taklit edilerek alay edilir.
 Kiﬂinin politik ya da dini inançlar›yla alay edilir.
 Kiﬂinin özel yaﬂam›yla alay edilir.
 Kiﬂinin milliyetiyle alay edilir.
 Kiﬂi, özgüvenini etkileyecek bir iﬂ yapmaya zorlan›r.
 Kiﬂinin kararlar› sürekli sorgulan›r.
 Kiﬂi, küçük düﬂürücü isimlerle ça¤r›l›r.
 Kiﬂiye, cinsel içerikli imalarda bulunulur.
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Dördüncü Grup: Kiﬂinin yaﬂam kalitesi ve mesleki durumuna sald›r›lar
 Kiﬂiye, önemli görevler verilmemeye baﬂlan›r.
 Kiﬂinin görevleri k›s›tlan›r.
 Kiﬂiden anlams›z görevleri yapmas› istenir.
 Kiﬂiye, yeteneklerinden daha düﬂük görevler verilir.
 Kiﬂinin iﬂi sürekli olarak de¤iﬂtirilir.
 Kiﬂinin özgüvenini etkileyen görevler verilir.
 Kiﬂinin itibar›n› düﬂürecek nitelikte iﬂler verilir.
 Oluﬂan zararlar›n faturas› kiﬂiye ç›kar›l›r.
 Kiﬂinin iﬂyerine veya evine hasar verilir.
Beﬂinci Grup: Kiﬂinin sa¤l›¤›na do¤rudan sald›r›lar.
 Kiﬂi, fiziksel olarak zor bir görev yapmaya zorlan›r.
 Kiﬂiye, fiziksel ﬂiddet uygulan›r.
 Kiﬂi, hafif ﬂiddetle tehdit edilir.
 Kiﬂi, fiziksel olarak taciz edilir.
 Kiﬂi, cinsel olarak taciz edilir.
Stres-Çat›ﬂma ve Mobbing ‹liﬂkisi
Örgütlerde mobbing ve çat›ﬂma kavram›n›n hep bir arada kullan›ld›¤›
gözlenmektedir. Çat›ﬂma ve mobbing sürecinin tan›mlanmas›nda üç ad›m
vard›r. ‹lk ad›mda mobbing ve çat›ﬂma ayn› kavram olarak ele al›nmaktad›r.
Çal›ﬂanlar aras›ndaki uyuﬂmazl›¤›n, çat›ﬂmalara ve mobbinge yol açaca¤›
varsay›lmaktad›r. Orta ad›mda, çal›ﬂanlar uzun süre çat›ﬂmay› alg›layamazlar; burada belirli davran›ﬂlara ve tutumlara eleﬂtiriler vard›r. Çat›ﬂma yaﬂayan bireyin ise uygun olmad›¤› konusuna odaklan›lm›ﬂt›r. Çat›ﬂmaya ra¤men
birey, halen grup ve örgüt içerisindedir. Grupta tarafs›z kimse yoktur. Kutuplaﬂmalar yer almaktad›r ve gruplar, al›nacak kararlar konusunda bask› yapmaktad›rlar.
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MOBBINGE YOL AÇAN NEDENLER
Bireysel Nedenler
Y›ld›rma (Mobbing) Uygulayan Kiﬂi ile ‹lgili Nedenler
Duygusal taciz (mobbing) uygulayanlar›n psikolojik durumlar› üzerine yap›lm›ﬂ deneysel bir araﬂt›rma yoktur. Ancak bireylerin neden duygusal tacize baﬂvurduklar› üzerine yap›lan araﬂt›rmalarda, ço¤u kez duygusal tacizcilerin psikolojik durumlar› ve eylemleri temel al›nm›ﬂ ve genellikle bu kiﬂilerin kendi eksikliklerini gidermek amac›yla duygusal tacize baﬂvurduklar› görülmüﬂtür. Duygusal taciz yapanlar›n kiﬂisel özelliklerini ﬂu ﬂekilde s›ralayabiliriz: “Yöneticili¤i ilahi bir hak olarak görme, tehdit alt›ndaki benmerkezcilik duygusuna sahip olma, narsist kiﬂili¤e sahip olma, yönetsel liyakate sahip olmama.”
Örgütsel Nedenler
Örgüt Kültürü
Baz› örgütler, sürekli mobbing üretirken, di¤erleri mobbingin ortaya ç›kmas›na kolay kolay izin vermez.
Örgütün Kültürel Yap›s›
Örgüt üyelerince benimsenen de¤er ve normlardan oluﬂur. Duygusal tacizin (mobbingin) en önemli örgütsel nedeni, yönetimin yetersizli¤idir. Kötü
yönetimin özellikleri ﬂöyle s›ralanabilir: Aﬂ›r› hiyerarﬂik yap›, insan kaynaklar›na yap›lan harcamalar›n azalt›lmas› kapal› kap› politikas›, örgüt içi iletiﬂim kanallar›n›n etkili çal›ﬂmamas›, örgütte çat›ﬂma çözme yetene¤inin zay›fl›¤› ya da etkisiz çat›ﬂma yönetimi, ﬂikayetlerin yönetim taraf›ndan ciddiye
al›nmamas› ya da örtbas edilmesi, zay›f liderlik, tak›m çal›ﬂmas›n›n azl›¤› ya
da hiç olmamas›, e¤itim farkl›l›¤›n›n dikkate al›nmamas›.
Y›ld›rman›n (Mobbingin) Ortaya Ç›k›ﬂ Biçimleri
Duygusal taciz (mobbing) süreci içerisinde öncelikle duygusal tacizci
(mobbingci) ve duygusal taciz (mobbing) ma¤duru olmak üzere iki kiﬂinin bu184

lundu¤unu varsayarsak, bu iki kiﬂi aras›ndaki iliﬂki, sürecin üç farkl› ﬂekilde
ak›ﬂ›n› olas› k›lar. Bunlar:
1. Yukar›dan Aﬂa¤›ya Do¤ru (Dikey) Duygusal Taciz (Mobbing): Duygusal
taciz (mobbing) yapan kiﬂi, ma¤dura göre daha üst konumdad›r.
2. Aﬂa¤›dan Yukar›ya Do¤ru Duygusal Taciz (Mobbing): Duygusal tacizci
(mobbingci), ma¤dura göre daha alt konumdad›r.
3. Eﬂde¤erler Aras›nda (Yatay) Duygusal Taciz (Mobbing): Duygusal tacizci (mobbingci) ve ma¤dur, benzer görevlerde ve benzer olanaklara sahip ayn› konumda iki iﬂ arkadaﬂ›d›r.
YILDIRMA (MOBB‹NG) YÖNET‹M‹
Bireysel Yöntemler
Stresle baﬂa ç›kabilme bireyin mobbingle baﬂa ç›kabilmesi için önemli
yollardan biridir. Stresi önleme yöntemleri olarak; dinlenme, kendini e¤itme
ve geliﬂtirme, kendini tan›ma, anlama ve fark›ndal›k yaratma s›ralanabilir.
Örgütsel Yöntemler
Örgütlerde mobbingin oluﬂma nedenlerinden yola ç›karak, saptanm›ﬂ örgütsel önleme yöntemleri aﬂa¤›daki baﬂl›klar alt›nda incelenebilir: “Çat›ﬂmalar› yönetmek, iﬂ dizayn›nda de¤iﬂiklikler, örgütte stresi önleme, örgüt
kültürü oluﬂturmak, uygun liderlik davran›ﬂlar›, e¤itim, örgütlerde kiﬂisel
ahlak geliﬂimini sa¤lamak, mobbing ma¤durlar›yla iletiﬂim kurmak, mesleki rehabilitasyon, hukuki önlemler almak.”
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