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Yerel Eşitlik Eylem Planlarına İlişkin Değerlendirme Raporu 

Türkiye’de cinsler arası eşitlik perspektifi ile politikalarının yerel düzeyde, bir başka 
deyişle farklı yerleşimlerde güçlendirilmesi için sürdürülen çabaların geçmişi çok uzun 
değil. Cinsler arası eşit(siz)lik kavrayışı ile politikaları söz konusu olduğunda ağırlıklı 
olarak tartışılan konular; kadınların yasalar karşısında eşitsizliği, parlamentodaki düşük 
temsil oranları, yönetime, eğitime, işgücüne ve toplumsal yaşama düşük katılımları 
olageldi. Bütün bunların kadınların gündelik yaşam sorunları ve yaşam çevreleriyle ne 
denli ilişkili olduğu çoğu zaman görülemiyordu. Hem bu sorunlar kadar önemli, hem de 
bu sorunların büyük ölçüde belirleyicisi olan güçlük ve engellerin kentlerde, kasabalarda, 
beldelerde, mahallelerde sessiz sedasız yaşanmakta olduğu gerçeği genellikle ikinci 
planda kalıyordu.Oysa, temel yurttaşlık ve insan haklarını tam olarak yaşama 
geçirebilmenin çok önemli bir önkoşulu bireylerin, özellikle de dezavantajlı toplum 
kesimlerinden gelen bireylerin yaşadıkları yerlerde güçlenmeleridir. 
 
Kadınların temel haklarının yaşama geçebilmesi, gündelik yaşam koşullarının iyileşmesine 
ve bunun için yerel düzeyde somut önlemler alınmasına da bağlıdır. Eşitsizlik yerel 
düzeyde ve somut olarak yaşanıyorsa, çok açık bir biçimde, özel destek mekanizmalarının 
ve hizmet sunum modellerinin geliştirilmesi gerekir. Çünkü, “herkese eşit kamu hizmeti, 
eşit mesafe, ayrım yapmama” gibi kavramlara yaslanarak belirlenen politikalarla 
uygulamalar çoğu zaman öyle niyet edilmese de eşitsizlikleri derinleştiren, hiç değilse 
azaltmayan sonuçlara yol açar. Gerçekte eşit olmayanlara eşitmiş gibi davranmak, bir 
başka deyişle, eşitsizlik-körlüğü diyebileceğimiz bir durum, toplumsal-ekonomik açıdan 
dezavantajlı toplum kesimlerini daha da dezavantajlı duruma getirir; bu kesimler, 
güçlenmek ve refah düzeylerini yükseltebilmek yerine daha da yoksunlaşıp yoksullaşır, 
yaşam koşullarını iyileştirmekle sorumlu kamu kurumlarına daha da yabancılaşırlar. Bu 
nedenle, başka birçok alan gibi yerel koşul ve hizmetleri de “cinsiyet-yüklü”, bir başka 
deyişle cinsiyet farklılıklarıyla eşitsizliklerine duyarlı bir alan olarak tanımlamak çok 
önemlidir.  
  
6 ilde yürütülen BM Ortak Programı ve bu çalışmanın ara hedefi olan Yerel Eşitlik Eylem 
Planları-YEEP’lerin, bunlara bağlı olarak da uygun hizmet modellerinin geliştirilmesi 
böylesi bir farkındalık ve gereksinimden doğmuştur. 
  
YEEP’lerin geliştirilmesinin ilk adımı, her bir farklı yerleşim için, cinsler açısından 
ayrıştırılmış nicel ve nitel veriler, beldede cinsiyet ilişkilerinin dinamikleriyle dönüşüm 
potansiyelleri ile cinsiyete dayalı temel sorunlarla çözüm perspektiflerinin  tanımlanması 
olmuştur. Yerel çalışma grupları için de bir yol haritası sağlamak üzere, BMOP 
çalışmalarının başlangıcında 7 genel kategori saptanmıştır. Aşağıda detaylarıyla anlatılan 
bu 7 genel kategorinin alt-bileşenleri içinde, yerleşimler arasında farklılaşan kadar, 
ortaklaşan unsurlar da bulunmaktadır. Ortaklaşan unsurlar, her bir yerleşim için, derecesi 
değişse de aynı yapısallaşmış nitelikleri gösteren genelleştirilebilir sorunlar olarak 
tanımlanabilir. Bu sorunlar, yerel düzeyde alınacak önlemlerin, kurulacak mekanizmaların 
ötesinde /yanı sıra, kapsamlı ulusal düzenleme ve politikaları da zorunlu kılmaktadır 
  
   
1.Yerel Karar Mekanizmalarına Katılım 
  
6 yerleşim özelinde çizilen YEEP’lerde, yerel temsil yapıları daha eşitlikçi bir niteliğe 
ulaşana değin, kadın sorunlarının ve gereksinimlerinin yerel karar mekanizmalarına 



taşınmasını sağlamak için telafi edici çeşitli mekanizma, yol ve yöntemler öngörülmüştür. 
Bunlar arasında; 
. Yerel kadın örgütlerinin yerel meclisleri izlemesinin ve yerel ihtisas komisyonlarına 
katılımının sağlanması, kent konseylerine katılım ve kadın meclislerinin oluşturulması, 
yerel stratejik planların hazırlık ve uygulama süreçlerine kadın örgütlerinin katılımının 
sağlanması  
. Yerel yönetimler ve valiliklerde kadın erkek eşitliği birimlerinin oluşturulması bu 
birimlerin, 6 ayda bir “Yerel Eşitlik İzleme ve Değerlendirme” raporları hazırlayıp 
sunmaları. Belediye ve il genel meclislerinde kadın erkek eşitliği komisyonu veya komitesi 
kurulması ve benzeri politika önerileri yer almaktadır. 
  
2. Kentsel Hizmetler  
  
Kentsel hizmetler açısından yerleşimlerin büyük ölçüde farklılaşan düzenlemelere, 
dolayısıyla sorun kaynaklarına sahip olduğu görülmektedir. Bunun yanında, kadınların 
kendilerine biçilmiş rolleri gereği vermek zorunda kaldıkları çocuk, yaşlı ve engellilerin 
bakımı hizmetlerinin aslında kamusal bir sorumluluk olduğu genel toplumsal ve politik 
söylemde henüz kabullenilmiş değildir.Tüm bu sorunların üstesinden gelmek iddiasında 
olmamakla birlikte, BMOP kapsamında hazırlanan YEEP’lerde yer alan önlemler kentlerin 
daha eşitlikçi bir niteliğe ulaşmasını sağlamada önemli adımları oluşturacağı açıktır. Bu 
önlemler şöyle sıralanabilir;  
. Semt/mahalle/ toplum merkezlerini yaygınlaştırmak,  
. Hizmetlere mahalle ölçeğinde erişimi ve hizmetlerin saptanıp düzenlenmesinde başlıca 
yaşam çevresi mahalle olan kadınların gereksinimlerinin dikkate alınmasını sağlayacak 
önlemlerin alınması.   
. Hastane ve doğumevi hatlarına daha ucuz belediye otobüsleri konması ve dolmuşlarda 
kadınlara özel indirim uygulanması, hava karardıktan sonra belediye otobüsleri ve 
dolmuşların gereksinim durumunda durak dışı yolcu alıp bırakması, konuyla ilgili olarak 
otobüs ve dolmuş sürücülerinin eğitimi, duraklara acil durumlar için 155 polis merkezine 
bağlı alarm düğmeleri takılması; toplu taşım araçlarının fiziksel koşullarının düzeltilmesi;  
. Sokak, park, spor alanı, durak, vb. gibi kamusal ortak mekanlarda yeterli aydınlatma, 
mahalle ölçeğinde düzenleme, kadınların kullanımını kolaylaştıracak düzenlemelerin 
yapılması; cadde ve sokaklara okuma yazma bilmeyenler için resimli yön gösterici ve 
tanıtıcı levhalar konulması;  
. Özellikle yoksul ve göçmen kadınlar için kültür ve kenti tanıma gezilerinin 
düzenlenmesi;  
. Engellilere yönelik danışma ve hizmet birimlerinde kadın engellilere ve engelli yakınına 
bakmak durumunda kadınlara özgülleştirilmiş hizmet sunulması gibi kadınların 
toplumsalmekansal hareketliliğiyle kent-içi ulaşımlarını kolaylaştıracak düzenlemelere 
gidilmesi.   
. Cinsiyet-duyarlı bütçe uygulamaları için yerel yöneticilerin eğitimi, bütçenin hazırlanması 
sürecinde kadın kuruluşlarının görüşüne başvurulması, gereksinim içindeki kadın 
kuruluşlarının yıllık bina ya da kullanım giderlerinin bütçeye katkı payı olarak konması. 
  
3. Kadına Yönelik Şiddet 
  
Kadına yönelik aile içi şiddetin yaygınlığı artık tartışmasız kabul edilmektedir. Şiddetin 
genel toplumsal ve politik söylemde sorun olarak kabullenilmesi yalnızca ilk aşamadır. 
Başta yasal düzenlemeler olmak üzere ulusal düzlemde alınan önlemlerin yanı sıra, 
kadınların aslolarak yaşadıkları yerleşimlerde şiddetten korunmaları gereklidir.  
Bu alandaki yerel yetersizlikler, derecesi ve niteliği bilinmeyen bir kadın mağduriyeti ve 
göçünü de ortaya çıkarmaktadır. Aşağıda öngörülenler bu kavrayışla formüle edilmiştir. 
. Nüfusu 50 bini aşan yerleşimlerde belediyelerin konuyla ilgili etkinlik yürüten kadın 
örgütlerinin görüş ve işbirliğine de başvurarak bir an önce sığınma evlerini kurulması,  
. Kadın / aile danışma merkezleri açılması,  
. Mevcut merkezlerin personel ve uzmanlık açısından güçlendirilmesi;  



. Zihinsel engelli ve şiddet sonucu ruhsal sağlığı bozulmuş kadınların mevcut sığınma 
evlerinden yararlanmalarının olanaklı olmaması nedeniyle bu kadınlar için özel sığınma 
evleri oluşturulması gibi şiddet mekanından kopmuş kadınların kendilerine yeni bir hayat 
kurana değin barınmaları ve rehabilitasyonlarını sağlayacak güvenli barınma imkanının 
yaratılması.   
. 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasa konusunda kadınları bilgilendirmek için 
yasanın anlaşılır bir dille anlatıldığı broşürler basıp dağıtmak, afişler hazırlamak 
. Acil Telefon Hattı olan yerlerde tam randımanlı ve 7/24 hizmet verir şekilde çalışır hale 
getirmek, olmayan yerlerde bu hattı kurmak 
. Şiddete uğrayan kadınlara hizmet sunacak kamu görevlilerinin eğitilmesi,  
. Şiddeti önlemeye ve şiddet mağdurlarını korumaya yönelik olarak yapılanları izleyecek, 
denetleyecek bir koordinasyon biriminin oluşturulması. 
  
4. Ekonomik Güçlenme ve Çalışma Hayatı 
  
Kadınların gelir getirici bir iş edinebilmelerinin önkoşulu, bakım ve ev işlerinin yükünü 
azaltabilmek, bu işleri olabildiğince toplumsallaştırabilmektir. Öte yandan kadınların 
kooperatifleşme gibi çeşitli örgütlenme biçimlerine yabancı olmaları, çoğunun sosyal 
güvenceden yoksun, kayıtsız ev eksenli üretimde yoğunlaşması kadın emeğinin 
sömürüsünü beraberinde getirmektedir. Bu kavrayışla YEEP’lerde aşağıdaki politika 
önerileri formüle edilmiştir. 
. Bakım ve ev işlerinin yükünü azaltabilmek, bu işleri olabildiğince toplumsallaştırabilmek 
adına mahallelerde kreşler ve yaşlı bakım evleri, gereksinim olan yerlerde çamaşırhaneler 
kurmak; bu hizmetler için stratejik planlara, il genel meclis ve belediye bütçelerine 
kaynak aktarılması 
. İstihdam garantili meslek eğitimi, beceri ve kapasite geliştirme programlarının 
artırılması;  
. Mikrokredi projeleri konusunda kadınlara gerekli tanıtımın yapılması ve kadınlara proje 
yazım konusunda destek olunması;  
. Bazı bankalarla anlaşma yapılarak kredi almak isteyen kadınlara düşük faizli krediler 
sağlanması 
. Belediyelerce semt pazarlarında sadece kadınların el ürünlerinin satıldığı ücretsiz sabit 
bölümler / standlar oluşturulması;  
. Ticaret Odası binalarında bir odanın kadınların ürünlerine ayrılması, ürünlerin satışı için 
bir kadın personel alınması ve yöreye gelen işadamları, işkadınları, resmi konuklar ve 
turistlerin burayı ziyarete yönlendirilmesi.   
. Özellikle yoksul kadınların sosyal güvenlik kurumlarından yararlanabilmelerini sağlamak 
üzere Yeşil Kart çıkarma işlemlerinin tek ünitede görülmesi, okuma yazma bilmeyen 
kadınların Valilik ve Belediyede kurulacak Eşitlik Birimleri’nce yönlendirilmesi 
  
5. Eğitim ve Sağlık Hizmetleri 
  
Eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunumu merkezi hükümetin görevleri arasındadır. Ancak 
yerel yönetmlerin de hizmetin ardalanını ve fiziki  koşullarını düzeltmede çok önemli rolü 
ve sorumluluğu vardır. Bu alanda alınacak önlemler ve iyileştirmelerin kentin refahını 
artıracağı açıktır. Bu kapsam da YEEP’lerle geliştirilen politika önerileri; 
. Nüfus Müdürlükleri, Valilik, Belediye, mahallelerde çalışma yapan kadın örgütleri ve 
Muhtarlıklar işbirliğiyle özellikle sürekli göç alan gecekondu mahallelerinde ve kırsal 
alanda tarama yapılıp eksik nüfus kayıtlarının saptanması ve eksiklerin giderilmesi. 
. Kız öğrenciler için her düzeyde eğitim imkânlarının ve yurt, pansiyon gibi barınma 
olanaklarının artırılması ve ucuzlatılması; yoksul ailelerden gelen kızların masraflarının 
kamu kurumlarınca karşılanması. 
. Zorla ve erken evlilik ile akraba evliliğinin zararları konusunda, Sağlık İl Müdürlüğü, Milli 
Eğitim İl Müdürlüğü, Müftülük, kadın örgütleri işbirliği ile, yaşanmış kötü deneyimler de 
aktarılarak, eğitim seminerleri düzenlenmesi; ilgili mevzuatın kararlılıkla uygulanması 
. Üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve etkisinin 
artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması.    



. Toplum Merkezi, Kadın Danışma Merkezi, SHÇEK, çocuk yuvası ve yetiştirme yurtları, 
sığınmaevi, ara istasyon gibi kurumlarda uzman personel eksiğinin giderilmesi ve yeterli 
sosyal hizmet uzmanıyla psikolog istihdamı. 
. Kent merkezine uzak bölgeler için düzenli mobil sağlık taramaları yapılması,  
. Belli günlerde kent merkezindeki sağlık merkezlerine ücretsiz ulaşım sağlanması gibi 
yollarla özellikle yoksul ve hiçbir sağlık güvencesi olmayan kadınlara, özürlü kadın ve 
çocuklara ücretsiz sağlık hizmeti ulaştırılması;  
. Kadın ve çocukların asli kullanıcıları oldukları birinci basamak sağlık hizmetlerinin 
niceliksel ve niteliksel olarak iyileştirilmesi. 
  
6. Göç ve Yoksulluk 
  
Göç ve yoksulluk, kente göç etmiş / göç etmek zorunda kalan ve Türkçe bilmeyen kadın 
nüfusun sorunları diğer kadınlara göre daha ağırdır. Bu kadınların hem dışlanma hem de 
taleplerini dile getirme olanaklarından yoksundur.  Yerel siyasete katılımdan kentsel 
hizmetlere erişime, toplumsal-mekansal hareketlilikten ekonomik güçlenmeye değin 
temel haklarını yaşadıkları yerde nasıl hayata geçirecekleri üzerine özel politikalar 
geliştirmenin yollarının aranması kentin öncelikleri arasında yer almalıdır. Bu kapsamda 
YEEP’lerde öngörülen çözüm önerileri şöyle sıralanabilir: 
. Yoğun göç almış / alan yoksul mahallelerde, kadınların sorun ve gereksinimlerinin 
özellikle ele alındığı alan araştırmalarının yapılması, mevcut araştırmaların 
değerlendirilmesi, bu verilere dayalı özel çözümler geliştirilmesi. 
. Göç etmiş / yerinden olmuş kadın ve kız çocuklarına, Türkçe bilmeyenler de dikkate 
alınarak, kenti ve kentsel kurumları tanıtma amaçlı eğitim ve gezi çalışmaları yapılması.  
. Sığınmacı kadın ve kız çocuklarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü, Yabancılar Şube 
Dairesi, UNHCR ve SYDV’nin yürüttüğü çalışmaların daha koordine hale getirilerek 
güçlendirilmesi,    
. Bu kadınlara yönelik eğitim ve istihdam programları düzenlenmesi, kız çocuklarının  
liselere / açık liselere devamının ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezleri ve halk eğitim 
kurslarından özellikle bu kadın ve kız çocuklarının yararlanmasının sağlanması. 
. Bu bölgelerde yaşayan kadınlara, tek ebeveyn ve/veya özürlü, yalnız yaşayan, yaşlı, 
evden atılan ya da aile içi şiddet nedeniyle evinden kendi isteğiyle ayrılan kadınlara 
öncelik vermek üzere, TOKİ ya da belediye konutlarından kota ayrılması 
  
7. Zihniyet Değişikliği ve Farkındalık Yaratma 
  
Eşitsizlik ve adaletsizliklerin bugünden yarına giderilmesi de gerçekçi bir beklenti değildir. 
Zihniyet değişikliği ve farkındalık yaratmaya yönelik her çalışma duvara bir tuğla koymak 
anlamına gelecektir bu nedenle de çok önemlidir. Bu kapsamda YEEP’lerde öngörülen 
çözüm önerileri şöyle sıralanabilir; 
. Halk Eğitim Merkezleri, Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve kadın örgütleri işbirliğiyle 
kadın ve erkeklere yönelik eğitim çalışmaları düzenlenmesi;  
. Kamu kurumu ve kadın örgütlerinin ortaklığıyla kadınlara yönelik meslek edindirme 
kurslarında kadının insan hakları eğitimlerine yer verilmesi; 
. Kurumların, çalışanlarına ve ailelerine, aile içi iletişim, kadına yönelik şiddet, v.b. 
konularda eğitim seminerleri uygulaması, çocuk gelişimine yönelik ve kadın haklarını da 
içeren baba eğitimleri;  
. Okullarda kadın hakları dersinin verilmesi, müfredatta gerekli değişiklik yapılana kadar 
kadın hakları eğitiminin insan hakları dersi içinde uzman kişilerce verilmesinin 
sağlanması;  
. Okul aile birlikleri desteğiyle okullarda aile içi iletişim, çocuk gelişimi ve anne-baba 
eğitimleri verilmesi; basit dilde broşürler basıp kadın kuruluşları, muhtarlıklar, semt 
merkezleri, sağlık ocakları vb. kanalıyla dağıtımının sağlanması, afişler hazırlanıp kentin 
belli yerlerine asılması  gibi kadın-erkek yetişkinlerin ve çocukların cinsler arası eşitlik 
perspektifi 



. Başta belediyeler olmak üzere yerel yönetimler ve valilik personeline cinsler arası eşitlik 
perspektifi ve politikaları, yerel yönetimler mevzuatından kadınlar lehine nasıl 
yararlanılabileceği gibi konularda eğitim verilmesi 
. Belediye Kadın Araştırma ya da Kadın Erkek Eşitlik Birimi’nce, yerel ve ulusal medyanın 
izlenerek, kadın kuruluşlarının da desteğiyle belli periyotlarla RTÜK’e yazılı olarak 
iletilmesi, kadın kuruluşları arasında bir medya izleme grubu oluşturulması.  
. Belediyelerin tüm kadın kuruluşlarını periyodik olarak toplantıya çağırması yoluyla 
karşılıklı bilgilendirme ve öneri alış-verişinin sağlanması;  
. Belediye ve Valiliklerin web sitelerinde kadın kuruluşlarının listesi ve etkinliklerine yer 
verilmesi, bağlantı sağlanması gibi mekanizmalarla, yerel yöneticiler ile kadın örgütleri ve 
kadınlar arasında iletişimi artıran uygulamalarla ve süreçlerin başlatılması, sürdürülmesi 
ve güçlendirilmesi. 

 


