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Ortak Programýn 2008 Yarýyýl
Deðerlendirme Toplantýsý
Kars’da Yapýldý
sf 2

2008 yýlý Sabanc Vakfý
Uygulama Projeleri Hibe
Programý sonuçlarý
sf 3
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Sayý: 10-11
Haziran Eylül 2008

“Ortak” Bir Program
“Birleþmiþ Milletler (BM) Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi
Ortak Programý”-BMOP, Türkiye'de bir çok ilki gerçekleþtirmektedir. Ortak Program, BM'in 1997
yýlýndan bu yana yürüttüðü reform sürecinin BM, kamu, sivil toplum ve özel sektör iþbirliðinin ve
ortaklýðýnýn somutlaþmýþ halidir. Ortak Program, yerel ortaklarýný (yerel yönetimler ve kadýn
kuruluþlarý) yaþam alanlarýný dönüþtürecek ve kadýn dostu kentleri kuracak temel aktörler olarak
tanýmlar. Bu nedenle de yerel yönetimleri ve kadýn kuruluþlarýný güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Hedeflerimiz
Ortak Programýn ana amacý 'kadýn dostu'
kentlerin oluþumuna destek vermektir. Bu
amacýn hayata geçirilmesi için de hedeflerimiz
þunlar:

1. Kadýn ve kýz çocuklarýnýn haklarýnýn
korunmasý ve geliþtirilmesi için uygun ortamýn
(yani planlar, programlar, politikalar ve yasalar)
yaratýlmasý.

2. Yerel yönetimlerin kadýn ve kýz çocuklarý için
kaliteli hizmetler tasarlama ve sunma
kapasitesinin geliþtirilmesi.

3. Bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluþlarý ve derneklere kadýn-erkek eþitliðini
savunma, bununla ilgili kurum ve kuruluþlarla
baþarýlý etkileþim saðlamalarý ve kadýn ve kýz
çocuklarýnýn konumlarýný güçlendirme
kapasitelerinin geliþtirilmesi.

4. Halkýn kadýn ve kýz çocuklarýnýn haklarý
konusundaki bilinçlenme düzeyinin artýrýlmasý.

Nedir Kadýn Dostu Kent ?

KADIN DOSTU KENTLER YARATMAK ÝSTÝYORUZ.

Kent nüfusunun yarýsýný oluþturmalarýna raðmen kadýnlar, yerel karar alma süreçlerine tam ve eþit bir
biçimde katýlamamaktadýrlar. Oysa kadýnlar seçilmiþ ve atanmýþ yerel yöneticilerin planlama ve
yönetim sürecinde danýþmalarý gereken doðal ortaklardýr. Kadýnlarýn bu karar alma mekanizmalarýnda
eþit temsil talebi; anayasal bir haktýr, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Þehir planlamalarý,
geleneksel olarak erkekler tarafýndan yapýlýr ve kadýnlarýn ihtiyaçlarý göz önüne alýnmaz. Oysa konut,
güvenlik, ulaþým, eðitim ve saðlýk gibi alanlarda alýnan yerel kararlar, kadýnlarý doðrudan
etkilemektedir. Planlamalarda nedense kadýnlarýn bir araya gelebilecekleri mekanlar, her mahalleye bir
kreþ, gündüz bakýmevi vs. yapýmý düþünülmez. Örneðin iyi aydýnlatýlmamýþ sokaklar, uzak noktalara
hizmet vermeyen belediye otobüsleri ve bu araçlarýn güvensiz oluþu kadýnlarýn en temel yaþama
haklarýný kullanmalarýnýn önündeki engellerdir. Ayrýca kadýnlarýn þiddete uðradýklarýnda
sýðýnabilecekleri mekanlar, ilgililere ulaþabilecekleri acil destek hatlarý da yine kent yönetiminin
yaptýðý planlarda gözardý etmemesi gereken unsurlardýr.Kentlerin kültürel, spor ve dinlence
olanaklarýndan en az yararlanan gruplarýndan birini kadýnlar oluþturmaktadýr. Planlamasýnda,
oluþumunda, günlük yaþamýnda kadýnlarýn aktif bir biçimde rol aldýðý

“Kadýn Dostu Kent” sloganýyla, herkesin kentin sunduðu ekonomik, sosyal ve siyasi fýrsatlardan eþit
bir biçimde yararlanabilmesini amaçlýyoruz.

Neden 6 Þehir ?
Program hazýrlýk aþamasýnda, þehir
seçimi konusunda detaylý ve kapsamlý
bir çalýþma yapýlmýþtýr. Bir çok kriter
deðerlendirildikten sonra Programýn ilk
olarak Ýzmir, Kars, Nevþehir, Þanlýurfa,
Trabzon ve Van þehirlerinde hayata
geçirilmesi planlanmýþtýr. Devlet
Planlama Teþkilatý göstergeleri, yerel
yönetimlerin istekliliði, diðer BM
projelerinin sürdürüldüðü mekanlar ve
bütçe imkanlarý illerin seçiminde
belirleyici olmuþtur. Ayrýca, coðrafi
farklýlýklar da deðerlendirilmeye
alýnmýþtýr. BM Ortak Programý, esas
olarak ulusal düzeydeki karar alýcýlar ile
6 ildeki yerel karar alýcýlarý, sivil toplum
kuruluþlarý ve halký hedef kitlesi olarak
görmektedir.

Bu þehirler, katýlýmcý ve eþgüdümlü ve
sektörlerarasý iþbirliðine öncelik veren
bir yaklaþýmýn benimsenmesi ile
hizmetlerin nasýl geliþtirilip çeþitlendi-
rebi leceðini , kaynaklar ýn nas ý l
çoðaltýlabileceði ve kadýn ve kýz
çocuklarýnýn yaþamlarýnýn iyileþtiri-
lebileceðini göstermek üzere seçilmiþ-
lerdir.

Ortak Programýn Yarýyýl Deðerlendirme Toplantýsý
Kars'ta Yapýldý
Ortak Programýn Yarýyýl Deðerlendirme Toplantýsý
Kars'ta Yapýldý

Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Çalýþma (Tematik) Grubu, BM Kadýn ve Kýz
Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programýnýn yarýy l deðerlendirmesini
yapmak üzere 13 Haziran 2007 Cuma günü Kars DSÝ Toplantý Salonunda biraraya geldi.

ý

Toplantý iki oturum þeklinde gerçekleþ-
tirildi. Sabah oturumunda Program
ortaklarý Programa iliþkin geliþmelere
deðinip, desteklerini yinelediler.
Öðleden sonra Programýn gözden
geçirme ve deðerlendirmesi yapýl-
dý.Toplantýnýn bu bölümünde, katýlým-
cýlara geçmiþ altý aylýk faaliyetlerin
aktarýldýðý bir faaliyet raporu daðýtýldý.
Sabah oturumunun ilk konuþmalarý

Birleþmiþ Milletler Ortak Programýnýn uygulandýðý altý ilde yerel projelere
destek vermek amacýyla uygulamaya konulan Sabancý Vakfý Hibe Progra-
mýnýn ikinci yýlýnda 84 baþvuru alýndý. Ön deðerlendirmeyi geçen 30 proje

jüri tarafýndan tekrar deðerlendirildikten sonra 2008 yýlýnda hibe almaya hak
kazanan projeler belirlendi. Sabancý Vakfý 2008 yýlýnda kendi kaynaðý yanýnda Türk
Philanthropic Fonundan saðladýðý katký ile birlikte 12 yerel projeyi destekleyecek.
Devamý sayfa 2'de

“Altý Pilot Ýlde
Hazýrlanan Yerel Eþitlik
Eylem Planlarýný Ulusal

Gündeme Taþýmak”
baþlýklý toplantý 26

Mayýs 2008 tarihinde
Ankara'da yapýldý.

Birleþmiþ Milletler “Kadýnlarýn ve
Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarý-
nýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi

Ortak Programý (BMOP)” kapsamýnda
altý pilot ilde hazýrlanan Yerel Eþitlik
Eylem Planlarýný Ulusal Gündeme
Taþýmak baþlýklý toplantý 26 Mayýs
2008 Pazartesi günü Ankara da yapýldý.

“

”
'

Devamý sayfa 4’de

2008 yýlý Sabancý Vakfý Hibe Programý Sonuçlarý Açýklandý.
Altý pilot ilden 12 proje hibe almaya hak kazandý.

Birleþmiþ Milletler Ortak Programý T SÝAD-KAGÝDER
Raporunda

Ü

Türk Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (T SÝAD) ve Türkiye Kadýn Giriþimciler
Derneði (KAGÝDER) için uzman akademisyenler tarafýndan hazýrlanan “Türkiye'de
Toplumsal Cinsiyet Eþitsizliði: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri, "Kadýn-
Erkek Eþitliðine Doðru Yürüyüþ: Eðitim, Çalýþma Yaþamý ve Siyaset Raporunun
Güncellemesi” baþlýklý çalýþmada Birleþmiþ Milletler Ortak Programý yer aldý. Ortak
Programa iliþkin bilgi ve deðerlendirmelere “Yerel Siyasete Kadýnlarýn Katýlýmýný
Saðlamaya Yönelik Adýmlar” yer verildi.

Ü

bölümünde

Sabancý Üniversitesi

Ýkinci Mor Sertifika Programý

sf 3

“Yerel Eþitlik Eylem Planlarýný
Ulusal Gündeme Taþýmak”
baþlýklý toplantý
Ankara'da yapýldý
sf 4

Kars Valisi Sayýn Mehmet Ufuk Erden
ve Kars Belediye Baþkaný Sayýn Naif
Alibeyoðlu tarafýndan yapýldý. Böyle bir
Programda yer almaktan duyduklarý
memnuniyeti dile getiren Sayýn Erden
ve Sayýn Alibeyoðlu, eðitimli bir
toplum olmayý hedeflediklerini ve
Kars'ýn bütün kurum ve kuruluþlarýyla
kadýn dostu kent olma iddiasýnda
olduðunu belirttiler. Devamý sayfa 2'de

14-15 Nisan 2008 tarihleri arasýnda
Birleþmiþ Milletler Ortak Programý
(BMOP) kapsamýnda BMOP ve KADER
Ankara Þubesi iþbirliði ile kadýn
örgütleri deneyim paylaþým toplantýsý
yapýldý. Devamý sayfa 5’de

Birleþmiþ Milletler Ortak
Programý Kadýn Örgütleri
Toplantýsýndan Kýsa Notlar

Kadýn Kuruluþlarý Deneyim
Paylaþým Toplantýsý
14-15 Nisan 2008’de
gerçekleþtirildi
sf 5

Program Ýllerinde Son
Geliþmeler Ýzmir-Nevþehir
sf 6
Trabzon-Van
sf 7
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Ortak Programýn Yarý Yýl Deðerlendirme Toplantýsý Kars'ta Yapýldý

Sabancý Vakfý Mütevelli Heyeti
Baþkaný Güler Sabancý,
Sabancý Vakf ý o larak bu

Programýn bir ortaðý olmaktan duyduk-
larý mutluluðu ifade ettikten sonra,
“demokrasilerde toplumu daha ileriye
götürmek için birlikte hareket etmeyi,
birlikte çalýþabilmeyi öðrenmemiz
lazým, Program bu anlamda da çok
öðretileri olan bir Program oldu” dedi.

Sabancý, Hibe Programýna yapý-
lan proje baþvurularýndaki artýþýn
sevindirici olduðunu, hibe programý
uygulamasýna önümüzdeki senelerde
de devam edeceklerini vurguladý.
Sabancý, Ortak Program kapsamýnda
altý Ýlde yürütülen 'Mor Sertifika
Programý' ile 823 lise öðretmenine
ulaþýldýðýný belirterek, “kadýnlarýmýz ve
kýz çocuklarýmýzýn insan haklarý
konusunda bilgilendirilmesi için
öðretmenlerimize eðitim verildi. 33
öðretmenimiz niversitede daha uzun
bir eðitimden geçti. Bu yýl 50 öðretmen
Sabancý Üniversitesi'ne gelecek. Mor
Sertifika Programýný kartopu gibi
büyütmek istiyoruz” dedi.
Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay kadýn

Sayýn

Sayýn

Sayýn

Sayýn

Ü

ve kýz çocuklarýnýn haklarý konusunda
farkýndalýk oluþturacak her çalýþmaya
katký vermeye hazýr olduklarýný söyledi.

Beþir Atalay, ikt idarlarý
döneminde kadýn erkek eþitliðini
saðlamaya yönelik olarak çok önemli
çalýþmalar yaptýklarýný, bunlardan
sonuncusunun kadýnlarýn istihdamýný
artýrmaya yönelik olduðunu ve kadýn
istihdam edecek iþyerlerinde kadýn
çalýþanýn sigorta priminin iþveren katký
payýnýn iþsizlik fonundan karþýlana-
caðýný kaydetti. Bakan konuþma-
sýnda, Türk Ceza Yasasý ile getirilen
düzenlemeler ile TBMM'de kurulan
Töre ve Namus Cinayetlerini Araþtýrma
Komisyonu ve bu Komisyonun çalýþ-
masý sonucunda çýkarýlan Baþbakanlýk
Genelgesinin (2006/17) kadýna
yönelik þiddetin önlenmesi konusunda
önemli iyileþmeler s ifade
etti.

irleþmiþ Milletler Nüfus Fonu
Temsilcisi Peer Sieben,
Birleþmiþ Milletler Nüfus

Fonu'nun Türkiye'deki çalýþmalarýný
anlattýktan sonra, Ortak Programýn
Türkiye'deki tüm Birleþmiþ Milletler

B

Sayýn

Sayýn

aðladýðýný

Sayýn

Kuruluþlarý tarafýndan desteklendiðini;
ayrýca kamu, sivil toplum, özel sektör
ve uluslararasý kuruluþlar ortaklýðý
olmasý sebebiyle de örnek olduðunu
belirtti. Sieben, kadýnýn kalkýn-
maya katýlýmý ve kadýn haklarý
konusunun sadece Türkiye'de deðil,
bütün dünyada önemli bir sorun
olmaya devam ettiðini söyledi. Bu
konuda dünyada önemli adýmlar
atýldýðýný ve 20 yýl öncesine göre
kadýnýn durumunun güçlendiðini ifade
eden Sieben, ancak alýnacak

çok yol olduðunu vurguladý.
'Kadýn dostu kent' tanýmlamasýyla ilgili
açýklama yapan Sieben bir kentin
ancak; kentte yaþayan herkesin
ekonomik, sosyal ve siyasi fýrsatlardan
eþit biçimde yararlanmasý, hayatlarýný
doðrudan etkileyen planlama ve
yönetim süreçlerinde kadýnlarýn
görüþlerinin dikkate alýnmasý ve yerel
karar alma süreçlerine tam ve eþit
katýlýmlarýnýn saðlanmasýyla 'kadýn
dostu' olabileceðini ifade etti.

M Daimi Koordinatörü
Mahmood Ayub ise konuþma-
sýnda, 'Birleþmiþ Milletler Ortak

daha

B

Sayýn

Sayýn

Sayýn

Sayýn

Programýný, BM tarafýndan gerçekleþ-
tirilen ve kadýn ve kýz çocuklarýnýn insan
haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilme-
sini amaçlayan en kapsamlý giriþim'
olarak tanýmladý. Ayub devamla,
BM Ortak Programýnýn, kamu, sivil
toplum, özel sektör arasýndaki güçlü
iþbirliðinin bir sonucu olduðunu ve
yerel ortaklarý toplumsal dönüþümü
saðlayacak temel aktörler olarak
tanýmladýðýný ifade etti. Çok yoðun bir
kapasite geliþtirme çalýþmasýndan
sonra, yerel sorunlara yerel çözümler
öneren ve altý lde hazýrlanmýþ olan
Yerel Eþitlik Eylem Planlarýnýn hayata
geçirilmesinin önemini vurgulayan

Ayub, Kars'ta da uygulanacak
'Doðu Anadolu'da Kültürel Turizm
Ýttifaký' baþlýklý yeni BM Ortak
Programýndan söz etti. Ayub
sözlerini Ortak Programýn içinde yer
alan Ýçiþleri Bakanlýðý, Sabancý Vakfý,
kadýn kuruluþlarý ile Ortak Programa
mali destek saðlayan Almanya,
Danimarka, Finlandiya, Fransa,
Ýngiltere, Ýsveç, Ýsviçre, Kanada ve
Norveç Büyükelçiliklerine teþekkür
ederek bit

Sayýn

Sayýn

Sayýn

i

irdi.

Kadýn Dostu Kente Doðru: Trabzon

Van Kent Konseyi Kadýn Meclisi Basýn Toplantýsý

Belediye Kadýnlar Çarþýsý

Aralýk 2007'de kurulan Van Kent Konseyi Kadýn Meclisinin Geçici Koordinasyon
Kurulu üyeleri, 25 Aðustos 2008 tarihinde Van Belediyesi Kadýnlar Lokalinde
düzenledikleri bir basýn toplantýsýyla Kadýn Meclisini tanýttýlar.

Geçici Koordinasyon Kurulu adýna açýklama yapan Gülay Ertunç, Kadýn Meclisinin,
kadýnlarýn kentsel yaþama katýlma ve kente ait olma duygularýný geliþtirmeyi; yerel
ihtiyaç, sorun ve taleplerinin belirlenmesini ve bu sorunlarýn çözümüne iliþkin yerel
politika ve proje önerileri üretilmesinde rol almalarýný amaçladýðýný ifade etti.

Ertunç, Geçici Koordinasyon Kurulunun, yaklaþýk 6 ay süren bir çalýþma sonunda
Kadýn Meclisi Yönergesini hazýrladýðýný ve Yönergenin Kent Konseyi Yürütme
Kuruluna sunulduðunu bildirdi.

Kadýn Meclisine üye olmak için Van'da yaþamanýn ve kadýn olmanýn yeterli
olduðunu vurgulayan Ertunç, eðitim, saðlýk, ekonomi, istihdam, göç, hukuk,
politika, kültür, çevre, kentsel sorunlar gibi kadýnlarý ilgilendiren tüm toplumsal
alanlarda birlikte çözüm üretmek ve çözüm süreçlerine katýlmak için, tüm kadýnlara
Kadýn Meclisine üye olmalarý çaðrýsýnda bulundu.

Van Belediyesi, daha önce Balýkçýlar Çarþýsý olarak kullanýlan bir mekaný yeniden
düzenleyerek Kadýnlar Çarþýsý haline getirdi. Çarþýda satýþ yapmak isteyen kadýnlar,
yerel kadýn kuruluþlarýnýn da desteðiyle, aylar öncesinden Belediyenin bu
projesinden haberdar edildi. Çarþýda kendi ürünlerini ya da hazýr ürünleri satmak
isteyen 76 kadýn belirlendi ve Aðustos ayýnda Van Belediyesinin gözetiminde
yapýlan kurayla çarþýdaki 32 dükkanda 76 kadýna birer stant tahsis edildi.

Çarþýda, kuru gýdadan, tuhafiyeye, parfümeriden ikinci el kitaba kadar hemen

Koordinasyon Komisyonu Toplantýsý

40 Mahalle 40 Kadýn Muhtar

Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Komisyonu
Vali Yardýmcýsý Ali Þanlýer baþkanlýðýnda 12 Mayýs 2008 tarihinde ikinci kez
toplandý. Gerçekleþtirilen toplantýda;

Ýl kapsamýnda kadýn temalý ya da içinde kadýn temasýnýn yer aldýðý projelerin bir
elde toplanmasýna yönelik veri tabaný oluþturulmasý,
Valilik ve Belediye web sitelerinde kadýn çalýþmalarýna yer verilmesi,
Kurumlar tarafýndan cinsiyet ayrýmýna göre veri toplanmasý,
Kadýn istihdamýna yönelik alt komisyon oluþturulmasý kararý aldý.
Alýnan kararlar resmi yazý ile ilgili kurum ve kuruluþlara bildirildi.

Trabzon'da faaliyet gösteren 5 kadýn kuruluþunun oluþturduðu Trabzon Kadýn
Platformu yerel seçimlere yönelik kampanya çalýþmasý baþlattý. Aðustos 2008'de
baþlatýlan kampanya Mart 2008'e kadar sürdürülecek. “40 MAHALLE 40 KADIN
MUHTAR” sloganýyla duyurulan kampanya, kadýnlar arasýnda yerel yönetimler,
yerel seçimler ve oy kullanmanýn önemi konusunda farkýndalýk geliþtirmeyi,
kamuoyunda kadýnlarýn siyasette etkin yer almalarýnýn önemi konusunda farkýndalýk
yaratmayý ve destek saðlamayý, kadýn adaylara kadýn kuruluþlarý tarafýndan destek
verilmesini ve Trabzon'daki kadýnlarýn 2009 yerel seçimlerinde aday olarak
katýlýmýnýn saðlanmasýný amaçlamaktadýr. Kampanyanýn hedefi 40 mahalleden 40

Kadýn Dostu Kente Doðru: Van

hemen her ürünü bulmak mümkün. Van Belediyesi kadýnlardan kira bedeli
almazken, çarþýnýn elektrik ve su giderleri ise, stant sahibi kadýnlar tarafýndan
ortaklaþa ödeniyor. Çarþýnýn çay ocaðý da bir kadýn tarafýndan iþletiliyor.

Ýkinci Van YEEPKOM (Yerel Eþitlik Eylem Planý Ýzleme Komitesi) toplantýsý, 25
Temmuz 2008 tarihinde, BMOP'tan sorumlu Vali Yardýmcýsý Hasan Yýlmaz'ýn
baþkanlýðýnda, Van Valiliði Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi. Toplantýya, Van
Yerel Eþitlik Eylem Planýnda (YEEP) sorumlu ve destekçi olarak yer alan kamu
kurumlarý, yerel yönetim birimleri, kadýn kuruluþlarý, ilgili karma sivil toplum
kuruluþlarý ve Yüzüncü Yýl Üniversitesi temsilcileri ile BMOP Van Koordinatörü
katýldý. Yaklaþýk üç saat süren toplantýda, katýlýmcý kurum ve kuruluþlarýn
temsilcileri, Mart 2008 Temmuz 2008 döneminde, Van YEEP çerçevesinde
gerçekleþtirmiþ olduklarý faaliyetler hakkýnda bilgi verdiler.

Haber, Ayþe Sargýn

Van Yerel Eþitlik Eylem Planý Ýzleme Komitesi Ýkinci Toplantýsý

BMOP Van Yerel Koordinatörü

kadýn muhtar adayý çýkararak Siyaset Okulu Programý ile söz konusu adaylarý seçime
hazýrlamaktýr.
Kadýn Platformu 2008-2009 öðretim yýlýnda uygulamaya geçirilmek üzere
“KADININ GÜÇLENDÝRÝLMESÝ VE VATANDAÞLIK EÐÝTÝMÝ” programý hazýrladý. Ýl
Milli Eðitim Müdürlüðü ile Kadýn Platformu arasýnda imzalanacak olan protokol ile
uygulamaya geçirilecek eðitim programý 2 yýl süreyle tüm Ýl ve Ýlçe Halk Eðitim
Merkezleri'nde devam edecek.

Haber, Sinem Mýsýrlýoðlu, BMOP Trabzon Yerel Koordinatörü
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2008 yýlý Sabancý Vakfý Hibe Programý Sonuçlarý Açýklandý.
Altý pilot ilden 12 proje hibe almaya hak kazandý

Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler “Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý” (BMOP) kapsamýnda,
“Kadýn Dostu Kent” oluþturmak amacýyla geliþtirilen projelere Programýn uygulandýðý 6 ilde 2007 yýlýndan bu yana hibe veriyor.

Yerel projelere destek vermek amacýyla uygulamaya konulan Sabancý Vakfý Hibe Programýnýn ikinci yýlýnda 84 baþvuru alýndý. Ön deðerlendirmeyi geçen 30 proje Program
ortaklarý tarafýndan tekrar deðerlendirildikten sonra 2008 yýlýnda hibe almaya hak kazanan projeler aþaðýdaki gibi belirlenmiþtir.

Bu yýl 77. kez kapýlarýný açan Ýzmir Enternasyonal Fuarýnda, Ýzmir ili, ilçe ve belde belediye meclislerinde kurulmuþ olan kadýn-erkek eþitliði komisyonlarýnýn üyeleri,
kendilerine ayrýlan pavyonda Ýzmir Yerel Eþitlik Eylem Planýný tanýttýlar, kadýnlarýn sesini, isteklerini saptadýlar.

22-31 Aðustos tarihlerinde gerçekleþtirilen Ýzmir Enternasyonal Fuarýnda
kendilerine ayrýlmýþ ve 'kadýn dostu kent' posterleriyle süslenmiþ olan 'Yerel Eþitlik
Komisyonu Pavyonunda' görev alan komisyon üyeleri ziyaretçilerle buluþtular.
Onlara komisyonlarýn kuruluþu ve çalýþmalarýný anlattýlar, Ýzmir Yerel Eþitlik Eylem
Planýný tanýttýlar. Ayrýca kadýnlarýn , belediyelerden bekledikleri hizmetleri saptamak
için bir de anket uyguladýlar.

Ýlk kez açýlan bu pavyon, her yýl fuarý ziyaret eden binlerce kiþi arasýnda kadýnlardan
da büyük ilgi gördü.
Fuar süresince açýk kalan Yerel Eþitlik Komisyonu Pavyonunu, Ýzmir'deki çeþitli
kadýn kuruluþlarýnýn üyeleri de ziyaret etti ve pavyonda görev aldý.
Ýzmir Vali Yardýmcýsý, ayný zamanda BMOP Ýzmir Ýl Koordinasyon Kurulu Baþkaný
Haluk Tunçsu da pavyonu ziyaret edenler arasýndaydý.
Yelki belde belediyesi yerel eþitlik komisyonu üyeleri, beldelerindeki kadýnlarýn
yaptýklarý eliþlerini ayný pavyonda sergileme olanaðýný da buldular.

Izmir'de Yerel Eþitlik Eylem Planýna göre bugüne deðin, arasýnda Ýl Genel Meclisi ve
Ýzmir Büyükþehir Belediye Meclisi olmak üzere toplam 10 kadýn-erkek eþitliði
kom . Bu komisyonlarýn 5'i ilçe belediye meclislerinde (Konak,
Buca, Karþýyaka, Çiðli, Güzelbahçe), 3'ü ise belde belediye meclislerinde (Seyrek,
Yeni Foça ve Yelki) kadýn-erkek eþitliði çalýþmalarý yapmak amacýyla, 'kadýn
komisyonu' ya da 'yerel eþitlik komisyonu' adýyla kuruldu.
Ýzmir Büyükþehir Belediye Meclisi Kadýn Komisyonu baþkaný, ayný zamanda Seyrek
Belediye Baþkaný Nurgül Uçar bu etkinliðin gerçekleþtirilmesini saðlayarak kadýn
çalýþmalarýna verdiði önemi bir kez daha göstermiþ oldu

Haber, Semra Ulusoy BMOP

isyonu kurulmuþtur

Ýzmir Yerel Koordinatörü

Birleþmiþ Milletler Ortak Programý(BMOP) Ýl Koordinasyon Kurulu
4. kez toplandý

Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve
Geliþtirilmesi Ortak Programý(BMOP) kapsamýnda hazýrlanan Nevþehir Yerel Eþitlik
Eylem Planý uyarýnca ilde kadýn-erkek eþitliðini saðlamaya ve kadýnlarý
güçlendirmeye yönelik çalýþma ve etkinliklerin izlenmesi ve koordinasyonunun
saðlanmasý amacýyla oluþturulan BMOP Ýl Koordinasyon Kurulu dördüncü kez, 30
Nisan 2008 günü saat 14.00'de Vali Yardýmcýsý Ruhi PAKER baþkanlýðýnda Valilik
toplantý salonunda toplandý.

ÝLÝ PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Ýzmir Bornova Köylerinde Yaþayan Kadýnlara Yönelik Ev Pansiyonculuðu Eðitimi Bornova Belediyesi

Kars Haydi Kýzlar Üniversiteye Kafkas Universitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Kars Kadýnlar Her Yerde Kars KAMER

Nevþehir Krize Müdahale Ekibi Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü

Nevþehir Meme Kanserinde Erken Taný Konusunda Kadýnlarýn Eðitimi Nevþehir Kadýn Derneði (NEVKAD)

Þanlýurfa Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi

Konusunda Muhtar ve Muhtar Adayý Eðitim Program Harran Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý

Þanlýurfa Engelli Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Günlük Hayata Adaptasyonlarý Þanlýurfa Halk Eðitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüðü

Trabzon Bilinçli Anne, Temiz Kent Doðal ve Tarihi Deðerleri Koruma Derneði

Trabzon Kaþýk Tutan Elden Para Tutan Ele Türk Kadýnlar Birliði Trabzon Þubesi

Trabzon Kadýnlýk Sanatý Trabzon Þehir Tiyatrosu Derneði

Van Kadýn Dostu Van'a Doðru Van Belediyesi Beyaz Masa Birimi

ý -

ÝKÝNCÝ MOR SERTÝFÝKA PROGRAMI

Birleþmiþ Milletler “Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn
Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý” kapsamýnda, Sabancý
Üniversitesi tarafýndan 30 Haziran - 4 Temmuz 2008 tarihleri arasýnda
“Mor Sertifika Programý”nýn ikincisi düzenlenmiþtir. Sertifika programý,
Birleþmiþ Milletler Ortak Projesi kapsamýndaki altý ildeki (Ýzmir, Kars,
Nevþehir, Trabzon, Van ve Þanlýurfa) çeþitli liselerden 51 öðretmenin
katýlýmýyla Ýstanbul'da, Sabancý Üniversitesi Tuzla Kampüsü'nde
gerçekleþtirilmiþtir.

Mor Sertifika Programý, lise öðretmenlerinin toplumsal cinsiyet duyarlýlýðý
konusunda farkýndalýklarýný arttýrmaya yönelik sunum, tartýþma ve atölye
çalýþmalarýndan oluþmaktadýr. Hem lise öðretmenlerini ve onlar aracýlýðýyla liseli
gençleri kadýnlarýn insan haklarý konusunda daha bilgili ve donanýmlý kýlmak, hem
de toplumsal cinsiyet çalýþmalarýný lise eðitimi içinde yaygýnlaþtýrarak, bu
konudaki duyarlýlýðýn derslere ve okul içi etkinliklere yansýmasýný saðlamak
amaçlanmaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý Hizmetiçi Eðitim Dairesi Baþkanlýðý ile
yapýlan protokol sayesinde, 2. Mor Sertifika Programýný baþarý ile tamamlayan
katýlýmcý 51 lise öðretmenine MEB onaylý Mor Sertifikalarý verilmiþtir.

6 program ilindeki liselerde 2. Mor Sertifika Programý için yapýlan çaðrýya toplam
284 baþvuru gelmiþtir. Sabancý Üniversitesinden bir grup akademisyen bu
baþvurularý titizlikle incelemiþ ve toplam 51 baþvuruya olumlu yanýt vermiþtir..

Ýkinci Mor Sertifika Programýnýn zengin içeriði Sabancý Üniversitesi
akademisyenleri ve proje illerinden katýlan deðerli akademisyenlerden oluþan 32
kiþilik bir eðitim kadrosu tarafýndan sunulmuþtur. Atölye çalýþmalarý, paneller, film
gösterimleri, sunumlar ve yuvarlak masa oturumlarý gibi çok çeþitli eðitim
tekniklerinin kullanýldýðý Ýkinci Mor Sertifika Programýnýn sonunda 51 lise
öðretmenine “Mor Sertifika” verilmiþtir.

Hazýrlayan, Ayþe Yüksel Mor Sertifika Proje Sorumlusu

Kadýn Dostu Kente Doðru: Nevþehir

Kadýn Dostu Kente Doðru: Ýzmir

10 Nisan 2008 Kent Konseyi 1. olaðan genel kurulunda “Kadýn Meclisi Üyeleri”

Koordinasyon Kurulu toplantýsýnda, BMOP kapsamýnda Mart-Nisan 2008 ayýnda
yürütülen faaliyetler hakkýnda üyeler bilgilendirildi. Tüm taraflarca ortaklaþa
hazýrlanan Nevþehir Yerel Eþitlik Eylem Planý'nýn(YEEP) uygulanma süreci
konuþuldu. Ayrýca, ilde kadýnlara yönelik çalýþmalar ve projeler yürüten kurum ve
kuruluþ temsilcileri üyelere bilgi verilerek görüþleri alýndý.

8 kiþiden oluþan Nevþehir Kent Konseyi / Kadýn Meclisi, ilk toplantýsýný 1 Temmuz
2008 tarihinde gerçekleþtirdi. Baþkan, baþkan yardýmcýsý ve yazmanýn seçildiði
toplantýda, tüzük çalýþmalarýnýn baþlatýlmasý için karar alýndý.

Valilik bünyesinde kurulmasý planlanan “Kadýn Birimi” için Ýl Sosyal Hizmetler
Müdürlüðü, Sosyal Hizmet Uzmaný Talip Yiðit görevlendirildi. Haftada, tam 2 gün
birimden sorumlu olacak olan Talip Yiðit, kýsa bir süre içinde yine bu birim için
görevlendirilecek bir kiþi ile birlikte görevi sürdürecek.
BMOP Programýndan sorumlu vali yardýmcýsýna baðlý olan “Kadýn Birimi” Nevþehir
ilinde kadýna yönelik yapýlan çalýþmalarýn kurum ve kuruluþlar arasý
koordinasyonuna ve NYEEP çerçevesinde belirlenen konulardaki eksikliklerin
giderilmesine öncelik verilecek. “Kadýn Bilgi ve Belge Merkezi” nin kurulmasý da
bu birimin sorumluluklarý arasýnda yer alýyor.

Haber, N lg n Salmaner BMOP

Nevþehir Kent Konseyi Kadýn Meclisi Ýlk Toplantýsýný Yaptý

Nevþehir Valiliði “Kadýn Birimi” kuruldu

i ü Nevþehir Yerel Koordinatörü

Ýzmir Enternasyonal Fuarýnda Yerel Eþitlik Eylem Planý Tanýtýldý
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Birleþmiþ Milletler Ortak Programý Kadýn Örgütleri Toplantýsýndan Kýsa Notlar

Katýlýmcý Sayýsý:

Katýlýmcý Profili:

Katýlan Ulusal Kadýn Kuruluþu:

Katýlan Yerel Kadýn Kuruluþu:

66

Birleþmiþ Milletler (Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu, Uluslararasý

Çalýþma Örgütü), Ýçiþleri Bakanlýðý, Sabancý Vakfý, Sabancý Üniversitesi, Ýsviçre

Büyükelçiliði, Ulusal ve Yerel Kadýn Örgütleri

16

28

Toplantýnýn ilk oturumda, BMOP, BMOP danýþmaný ve yerel kolaylaþtýrýcýlar BMOP

çalýþmalarý ve çalýþmalarýn yürütüldüðü kentlerde elde edilen kazanýmlarý konu alan

sunumlar yaptýlar. Daha sonra, akademisyenler ve ulusal örgütlerin önde gelen

kadýn temsilcileri (KASAUM, KAMER, KADER, KDV, KADAV, KiH, TKB, Filmmor,

AMARGi, LA21) Türkiye'deki kadýn kuruluþlarýnýn gündemini özetle aktardýlar.

Sözkonusu bilgi paylaþýmýný üç saatlik görüþ alýþ veriþi bölümü izledi. Bu bölümün

amacý, her katýlýmcýnýn söz hakkýný kullanmasýný saðlamaktý. Toplantý üç çalýþtay ile

devam etti. Çalýþtaylar, ulusal ve yerel kadýn kuruluþlarý tems lc ler nden

oluþturuldu ve her grup dört farklý konu üzerinde çalýþýp birer sunum hazýrladý.

Çalýþtay gruplarý þu sorulara yanýt aradýlar;

i i i

YEEP'leri (Yerel Eþitlik Eylem Planlarý) kadýn örgütlerinin gündemine

nasýl uyarlayabilir ve uygulayabiliriz?

Yerel Yönetimlerle olan iliþkilerde nasýl bir yol izleyebiliriz?

YEEP'lerin sürdürülebilirliðini nasýl saðlayabiliriz?

Kadýn dostu kent kriterleri neler olmalýdýr?

BMOP iyi bir þekilde yapýlandýrýlmýþ ve aktif bir Programdýr.

BMOP'nin tarafsýz tutumu yerel kadýn örgütlerinin takdirini kazanmýþtýr.

BMOP, sivil toplum ve kamu arasýnda diyalog oluþturmada baþarýlý

olduðunu kanýtlamýþtýr.

BMOP'un illerdeki çalýþmalarý, ulusal kadýn örgütlerine Program

illerinde kendi spesifik programlarýný uygulamak için uygun bir ortam

saðlamýþtýr.

BMOP yerel kadýn örgütlerinin kapasitesini geliþtirmek konusunda

baþarýlý olmuþtur.

Sabancý Vakfý Hibe Programý, YEEP'lerin uygulanmasý ve yerel kadýn

örgütlerinin geliþtirilmesine destek olmuþtur.

Sabancý Üniversitesi'nin lise öðretmenlerine yönelik toplumsal cinisyet

eþitliði farkýndalik yaratma programý yerel kadýn örgütlerinin beðenisini

kazanmýþtýr.

Çalýþmada dile getirilen bazý yorumlar aþaðýda yer almaktadýr.

“Altý Pilot Ýlde Hazýrlanan Yerel Eþitlik Eylem Planlarýný Ulusal Gündeme Taþýmak”
baþlýklý toplantý 26 Mayýs 2008 tarihinde Ankara'da yapýldý.

Birleþmiþ Milletler “Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn
Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý (BMOP)” kapsamýnda
altý pilot ilde hazýrlanan Yerel Eþitlik Eylem Planlarýný Ulusal
Gündeme Taþýmak baþlýklý toplantý 26 Mayýs 2008 Pazartesi günü
Ambassadore Hotel'de yapýldý.

Toplantýnýn açýlýþ konuþmalarý, BM adýna ÝLO Türkiye Direktörü Gülay Aslantepe ve
Ýçiþleri Bakanlýðý adýna Müsteþar Yardýmcýsý Sayýn Mustafa Tekmen tarafýndan
yapýldý.

Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan, altý program ilinden gelen temsilciler (Vali
Yardýmcýsý, Belediye Baþkan Yardýmcýsý, kadýn kuruluþlarý temsilcisi) tarafýndan,
illerde hazýrlanan Yerel Eþitlik Eylem Planlarý üzerine sunumlar yapýldý. Sunumlar,
Eylem Planlarýnýn içeriði, uygulamalarý ve yerel ortaklarýn Eylem Planý
uygulamalarýný güçlendirmek için milletvekillerinden yasal-idari talepleri
konularýna odaklandý.

Nevþehir, Trabzon ve Van illerinin sunumlarý Valilik, Belediye ve kadýn kuruluþlarý
temsilcileri tarafýndan ayrý ayrý gerçekleþtirilirken, Ýzmir, Kars ve Urfa illerinin
sunumlarý illerdeki yerel ortaklar adýna Valilik temsilcisi tarafýndan yapýldý. Bu illerin
Belediye ve kadýn kuruluþlarý temsilcileri, Valilik temsilcisi tarafýndan
gerçekleþtirilen sunumun ardýndan katkýlarýný sözlü olarak paylaþtýlar.

Ýl sunumlarýnda, Yerel Eþitlik Eylem Planý uygulamalarýný güçlendirmek için
milletvekillerinden talep edilen yasal-idari düzenlemeler-uygulamalara iliþkin
aþaðýdaki öneriler yer aldý:

· 2006/17 sayýlý Baþbakanlýk Genelgesinin uygulanmasýný saðlamak için
bir izleme ve denetleme sisteminin kurulmasý

· Belediye ve Ýl Özel Ýdaresi stratejik planlarýnda “Kadýn” baþlýðý açýlmasý
ve “Kadýn” baþlýklý yeni bir bütçe kalemi oluþturulmasý

· Kamu kurumlarýnýn bütçesinde “Kadýn” baþlýklý yeni bir bütçe kalemi
oluþturulmasý

· Valiliklerde kurulacak Kadýn-Erkek Eþitliði Birimlerinin kadro, bütçe ve
iþleyiþlerinin yasal bir zemine oturtulmasý

· Yerel Eþitlik Eylem Planý Ýl Koordinasyon Kurullarýna/Komitelerine yasal
statü kazandýrýlmasý

· Ýl Ýnsan Haklarý Kurullarýnýn ve þu an 6 ilde yürütülen BMOP'un ulusal bir
modele dönüþmesinin ve sürdürülebilirliðinin saðlanmasý için idari ve
mali özerkliðe sahip bir yapýlanma modeli geliþtirilmesi

· Siyasi partilerin aday kadýnlardan ücret talep etmemesi ve siyasi
partilerin karar organlarýnda ve delegelik seçimlerinde kadýnlara kota
uygulanmasý

· Tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnda ve yerel meclislerde, toplumsal
cinsiyet eþitliði konulu eðitimler verilmesi

· Ýlköðretim ve orta öðretim kurumlarýnda ders programlarýna toplumsal
cinsiyet eþitliði ve kadýnýn insan haklarý konularýnýn alýnmasý

· TÜÝK'te kadýn veritabaný oluþturmasý
· Kadýn danýþma merkezleri, sýðýnmaevleri, toplum merkezleri, kreþ ve

gündüz bakýmevleri kurulmasý
· Belediye Yasasýnda kurulmasý öngörülen kadýn ve çocuk koruma

evlerini kurmayan Belediyelere yaptýrým uygulanmasý
· Sosyal hizmet uzmanlarýnýn sayýlarýnýn artýrýlmasý
· Tüm belediyelere sosyal hizmet uzmaný ve psikolog kadrosu verilmesi
· 4320 Sayýlý Yasanýn adýnýn “Aileiçi Þiddetle Mücadele Yasasý” olarak

deðiþtirilerek kapsamýnýn geniþletilmesi ve Yasa uygulamalarý hakkýnda
polislerin hizmetiçi eðitim almasýnýn saðlanmasý

· 183 “Alo Þiddet” hattýnýn yerelde iþler hale getirilmesi
· Ýl Emniyet Müdürlüklerinde Kadýn Birimleri kurulmasý
· Sýðýnmaevinden ayrýlan kadýnlara TOKÝ konutlarýndan kota ayrýlmasý
· Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine baðlý kadýn sýðýnmaevlerine kabul

edilmeyen seks iþçisi kadýnlar, sýðýnmacý/mülteci kadýnlar ile ruhsal

14-15 Nisan 2008 tarihleri arasýnda Birleþmiþ Milletler Ortak Programý (BMOP) kapsamýnda BMOP ve KADER Ankara Þubesi iþbirliði ile

gerçekleþtirilen iliþkin özet bilgi aþaðýda yer almaktadýr.Kadýn Örgütleri Deneyim Paylaþým Toplantýsýna

Kadýn örgütlerinin baþlýca kaygýsý, YEEP'lerin uygulanmasý için yeterli

siyasi iradenin var olup olmadýðý konusunda odaklanmýþtýr.

Kadýn örgütlerinin, özellikle de zayýf olanlarýn, baðýmsýz konumlarýný

koruma çerçevesinde kamu otoriteleriyle yaþadýklarý zorluklar

vurgulanmýþtýr.

Kadýn dostu kent kriterleri, çok kolay ve rahat eriþilebilir kriterler

olmamalýdýr.

Kadýn dostu kentleri seçme hakký ve kolaylýðý uygulama illerinde

faaliyet gösteren kadýn örgütlerinin ve kadýnlarýn olmalýdýr.

Yerel yönetimlerin sorumluluklarýný yerine getirmek için bütçeleri vardýr.

Sabancý Vakfi Hibeleri kadýn örgütlerine verilmelidir.

rahatsýzlýðý olan kadýnlar ve kýz çocuklarý için özel sýðýnmaevleri
kurulmasý

Panelde milletvekilleri, altý program ilinde Yerel Eþitlik Eylem Planlarý
uygulamalarýnýn desteklenmesine yönelik olarak, Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðünün taþra teþkilatýnýn kurulmasýnýn ve yerel yönetimlerin mali ve idari
özerkliðinin artýrýlmasýnýn önemini vurguladýlar; ulusal düzeyde eþitlik
politikalarýnýn geliþtirilmesi amacýyla TBMM'de Kadýn-Erkek Eþitliði
Komisyonunun kurulmasýna yönelik çalýþmalarýný anlattýlar.

Panelde, Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlýðýnýn adýnýn, kadýnýn aileyle
birlikte düþünüldüðünü ve cinsiyet eþitliðine yönelik politikalarýn ayný zamanda
çocuk, yaþlý ve engelli gibi korunmaya muhtaç gruplara yönelik sosyal
politikalarý belirleyen bir Bakanlýðýn sorumluluðu altýnda olmasýnýn, kadýnlarýn
erkeklerle eþit bireyler olarak görülmediðini ortaya koyduðu da ifade edildi.

Öðleden sonra, BMOP Program Koordinatörü Sayýn Nevin Þenol'un
kolaylaþtýrýcýlýðýný yaptýðý ve altý program ilinin Valilik, Belediye ve kadýn
kuruluþlarý temsilcilerinin katýldýðý bir yuvarlak masa oturumu yapýldý.
Toplantýda, altý ilden yerel ortaklar, Yerel Eþitlik Eylem Planlarýnýn
sürdürülebilirliðine ve kadýn dostu kent kriterlerine iliþkin görüþ ve önerilerini
paylaþtýlar. Yerel ortaklar, tüm program illerinin kadýn dostu kent sertifikasý
almasýnýn illerdeki yerel yönetimleri teþvik edici olacaðýný, ancak uygulamalarýn
YEEP Ýl Koordinasyon Kurullarý/Komiteleri ve kadýn kuruluþlarý tarafýndan sürekli
izlenmesinin ve sertifikalarýn derecelendirilmiþ ve geri alýnabilir olarak
tasarlanmasýnýn önemini vurguladýlar.

Oturumun ardýndan, BMOP Program Koordinatörü Sayýn Nevin Þenol'un yerel
ortaklara Ortak Programa verdikleri destek ve toplantýya katýlýmlarý için teþekkür
etmesiyle toplantý sona erdi.

Ýllerin Yerel Eþitlik Eylem Planlarýnýn sunulmasýnýn ardýndan, Sayýn Prof. Dr.
Feride Acar'ýn kolaylaþtýrýcýlýðýný yaptýðý ve Denizli Milletvekili Sayýn Selma
Kavaf, Ýstanbul Milletvekili Sayýn Bihlun Tamaylýgil, Ýzmir Milletvekili Sayýn Þenol
Bal ve Diyarbakýr Milletvekili Sayýn Gülten Kýþanak'ýn katýldýðý bir panel
gerçekleþtirildi.
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Birleþmiþ Milletler Ortak Programý Kadýn Örgütleri Toplantýsýndan Kýsa Notlar

Katýlýmcý Sayýsý:

Katýlýmcý Profili:

Katýlan Ulusal Kadýn Kuruluþu:

Katýlan Yerel Kadýn Kuruluþu:

66

Birleþmiþ Milletler (Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu, Uluslararasý

Çalýþma Örgütü), Ýçiþleri Bakanlýðý, Sabancý Vakfý, Sabancý Üniversitesi, Ýsviçre

Büyükelçiliði, Ulusal ve Yerel Kadýn Örgütleri

16

28

Toplantýnýn ilk oturumda, BMOP, BMOP danýþmaný ve yerel kolaylaþtýrýcýlar BMOP

çalýþmalarý ve çalýþmalarýn yürütüldüðü kentlerde elde edilen kazanýmlarý konu alan

sunumlar yaptýlar. Daha sonra, akademisyenler ve ulusal örgütlerin önde gelen

kadýn temsilcileri (KASAUM, KAMER, KADER, KDV, KADAV, KiH, TKB, Filmmor,

AMARGi, LA21) Türkiye'deki kadýn kuruluþlarýnýn gündemini özetle aktardýlar.

Sözkonusu bilgi paylaþýmýný üç saatlik görüþ alýþ veriþi bölümü izledi. Bu bölümün

amacý, her katýlýmcýnýn söz hakkýný kullanmasýný saðlamaktý. Toplantý üç çalýþtay ile

devam etti. Çalýþtaylar, ulusal ve yerel kadýn kuruluþlarý tems lc ler nden

oluþturuldu ve her grup dört farklý konu üzerinde çalýþýp birer sunum hazýrladý.

Çalýþtay gruplarý þu sorulara yanýt aradýlar;

i i i

YEEP'leri (Yerel Eþitlik Eylem Planlarý) kadýn örgütlerinin gündemine

nasýl uyarlayabilir ve uygulayabiliriz?

Yerel Yönetimlerle olan iliþkilerde nasýl bir yol izleyebiliriz?

YEEP'lerin sürdürülebilirliðini nasýl saðlayabiliriz?

Kadýn dostu kent kriterleri neler olmalýdýr?

BMOP iyi bir þekilde yapýlandýrýlmýþ ve aktif bir Programdýr.

BMOP'nin tarafsýz tutumu yerel kadýn örgütlerinin takdirini kazanmýþtýr.

BMOP, sivil toplum ve kamu arasýnda diyalog oluþturmada baþarýlý

olduðunu kanýtlamýþtýr.

BMOP'un illerdeki çalýþmalarý, ulusal kadýn örgütlerine Program

illerinde kendi spesifik programlarýný uygulamak için uygun bir ortam

saðlamýþtýr.

BMOP yerel kadýn örgütlerinin kapasitesini geliþtirmek konusunda

baþarýlý olmuþtur.

Sabancý Vakfý Hibe Programý, YEEP'lerin uygulanmasý ve yerel kadýn

örgütlerinin geliþtirilmesine destek olmuþtur.

Sabancý Üniversitesi'nin lise öðretmenlerine yönelik toplumsal cinisyet

eþitliði farkýndalik yaratma programý yerel kadýn örgütlerinin beðenisini

kazanmýþtýr.

Çalýþmada dile getirilen bazý yorumlar aþaðýda yer almaktadýr.

“Altý Pilot Ýlde Hazýrlanan Yerel Eþitlik Eylem Planlarýný Ulusal Gündeme Taþýmak”
baþlýklý toplantý 26 Mayýs 2008 tarihinde Ankara'da yapýldý.

Birleþmiþ Milletler “Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn
Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý (BMOP)” kapsamýnda
altý pilot ilde hazýrlanan Yerel Eþitlik Eylem Planlarýný Ulusal
Gündeme Taþýmak baþlýklý toplantý 26 Mayýs 2008 Pazartesi günü
Ambassadore Hotel'de yapýldý.

Toplantýnýn açýlýþ konuþmalarý, BM adýna ÝLO Türkiye Direktörü Gülay Aslantepe ve
Ýçiþleri Bakanlýðý adýna Müsteþar Yardýmcýsý Sayýn Mustafa Tekmen tarafýndan
yapýldý.

Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan, altý program ilinden gelen temsilciler (Vali
Yardýmcýsý, Belediye Baþkan Yardýmcýsý, kadýn kuruluþlarý temsilcisi) tarafýndan,
illerde hazýrlanan Yerel Eþitlik Eylem Planlarý üzerine sunumlar yapýldý. Sunumlar,
Eylem Planlarýnýn içeriði, uygulamalarý ve yerel ortaklarýn Eylem Planý
uygulamalarýný güçlendirmek için milletvekillerinden yasal-idari talepleri
konularýna odaklandý.

Nevþehir, Trabzon ve Van illerinin sunumlarý Valilik, Belediye ve kadýn kuruluþlarý
temsilcileri tarafýndan ayrý ayrý gerçekleþtirilirken, Ýzmir, Kars ve Urfa illerinin
sunumlarý illerdeki yerel ortaklar adýna Valilik temsilcisi tarafýndan yapýldý. Bu illerin
Belediye ve kadýn kuruluþlarý temsilcileri, Valilik temsilcisi tarafýndan
gerçekleþtirilen sunumun ardýndan katkýlarýný sözlü olarak paylaþtýlar.

Ýl sunumlarýnda, Yerel Eþitlik Eylem Planý uygulamalarýný güçlendirmek için
milletvekillerinden talep edilen yasal-idari düzenlemeler-uygulamalara iliþkin
aþaðýdaki öneriler yer aldý:

· 2006/17 sayýlý Baþbakanlýk Genelgesinin uygulanmasýný saðlamak için
bir izleme ve denetleme sisteminin kurulmasý

· Belediye ve Ýl Özel Ýdaresi stratejik planlarýnda “Kadýn” baþlýðý açýlmasý
ve “Kadýn” baþlýklý yeni bir bütçe kalemi oluþturulmasý

· Kamu kurumlarýnýn bütçesinde “Kadýn” baþlýklý yeni bir bütçe kalemi
oluþturulmasý

· Valiliklerde kurulacak Kadýn-Erkek Eþitliði Birimlerinin kadro, bütçe ve
iþleyiþlerinin yasal bir zemine oturtulmasý

· Yerel Eþitlik Eylem Planý Ýl Koordinasyon Kurullarýna/Komitelerine yasal
statü kazandýrýlmasý

· Ýl Ýnsan Haklarý Kurullarýnýn ve þu an 6 ilde yürütülen BMOP'un ulusal bir
modele dönüþmesinin ve sürdürülebilirliðinin saðlanmasý için idari ve
mali özerkliðe sahip bir yapýlanma modeli geliþtirilmesi

· Siyasi partilerin aday kadýnlardan ücret talep etmemesi ve siyasi
partilerin karar organlarýnda ve delegelik seçimlerinde kadýnlara kota
uygulanmasý

· Tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnda ve yerel meclislerde, toplumsal
cinsiyet eþitliði konulu eðitimler verilmesi

· Ýlköðretim ve orta öðretim kurumlarýnda ders programlarýna toplumsal
cinsiyet eþitliði ve kadýnýn insan haklarý konularýnýn alýnmasý

· TÜÝK'te kadýn veritabaný oluþturmasý
· Kadýn danýþma merkezleri, sýðýnmaevleri, toplum merkezleri, kreþ ve

gündüz bakýmevleri kurulmasý
· Belediye Yasasýnda kurulmasý öngörülen kadýn ve çocuk koruma

evlerini kurmayan Belediyelere yaptýrým uygulanmasý
· Sosyal hizmet uzmanlarýnýn sayýlarýnýn artýrýlmasý
· Tüm belediyelere sosyal hizmet uzmaný ve psikolog kadrosu verilmesi
· 4320 Sayýlý Yasanýn adýnýn “Aileiçi Þiddetle Mücadele Yasasý” olarak

deðiþtirilerek kapsamýnýn geniþletilmesi ve Yasa uygulamalarý hakkýnda
polislerin hizmetiçi eðitim almasýnýn saðlanmasý

· 183 “Alo Þiddet” hattýnýn yerelde iþler hale getirilmesi
· Ýl Emniyet Müdürlüklerinde Kadýn Birimleri kurulmasý
· Sýðýnmaevinden ayrýlan kadýnlara TOKÝ konutlarýndan kota ayrýlmasý
· Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine baðlý kadýn sýðýnmaevlerine kabul

edilmeyen seks iþçisi kadýnlar, sýðýnmacý/mülteci kadýnlar ile ruhsal

14-15 Nisan 2008 tarihleri arasýnda Birleþmiþ Milletler Ortak Programý (BMOP) kapsamýnda BMOP ve KADER Ankara Þubesi iþbirliði ile

gerçekleþtirilen iliþkin özet bilgi aþaðýda yer almaktadýr.Kadýn Örgütleri Deneyim Paylaþým Toplantýsýna

Kadýn örgütlerinin baþlýca kaygýsý, YEEP'lerin uygulanmasý için yeterli

siyasi iradenin var olup olmadýðý konusunda odaklanmýþtýr.

Kadýn örgütlerinin, özellikle de zayýf olanlarýn, baðýmsýz konumlarýný

koruma çerçevesinde kamu otoriteleriyle yaþadýklarý zorluklar

vurgulanmýþtýr.

Kadýn dostu kent kriterleri, çok kolay ve rahat eriþilebilir kriterler

olmamalýdýr.

Kadýn dostu kentleri seçme hakký ve kolaylýðý uygulama illerinde

faaliyet gösteren kadýn örgütlerinin ve kadýnlarýn olmalýdýr.

Yerel yönetimlerin sorumluluklarýný yerine getirmek için bütçeleri vardýr.

Sabancý Vakfi Hibeleri kadýn örgütlerine verilmelidir.

rahatsýzlýðý olan kadýnlar ve kýz çocuklarý için özel sýðýnmaevleri
kurulmasý

Panelde milletvekilleri, altý program ilinde Yerel Eþitlik Eylem Planlarý
uygulamalarýnýn desteklenmesine yönelik olarak, Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðünün taþra teþkilatýnýn kurulmasýnýn ve yerel yönetimlerin mali ve idari
özerkliðinin artýrýlmasýnýn önemini vurguladýlar; ulusal düzeyde eþitlik
politikalarýnýn geliþtirilmesi amacýyla TBMM'de Kadýn-Erkek Eþitliði
Komisyonunun kurulmasýna yönelik çalýþmalarýný anlattýlar.

Panelde, Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlýðýnýn adýnýn, kadýnýn aileyle
birlikte düþünüldüðünü ve cinsiyet eþitliðine yönelik politikalarýn ayný zamanda
çocuk, yaþlý ve engelli gibi korunmaya muhtaç gruplara yönelik sosyal
politikalarý belirleyen bir Bakanlýðýn sorumluluðu altýnda olmasýnýn, kadýnlarýn
erkeklerle eþit bireyler olarak görülmediðini ortaya koyduðu da ifade edildi.

Öðleden sonra, BMOP Program Koordinatörü Sayýn Nevin Þenol'un
kolaylaþtýrýcýlýðýný yaptýðý ve altý program ilinin Valilik, Belediye ve kadýn
kuruluþlarý temsilcilerinin katýldýðý bir yuvarlak masa oturumu yapýldý.
Toplantýda, altý ilden yerel ortaklar, Yerel Eþitlik Eylem Planlarýnýn
sürdürülebilirliðine ve kadýn dostu kent kriterlerine iliþkin görüþ ve önerilerini
paylaþtýlar. Yerel ortaklar, tüm program illerinin kadýn dostu kent sertifikasý
almasýnýn illerdeki yerel yönetimleri teþvik edici olacaðýný, ancak uygulamalarýn
YEEP Ýl Koordinasyon Kurullarý/Komiteleri ve kadýn kuruluþlarý tarafýndan sürekli
izlenmesinin ve sertifikalarýn derecelendirilmiþ ve geri alýnabilir olarak
tasarlanmasýnýn önemini vurguladýlar.

Oturumun ardýndan, BMOP Program Koordinatörü Sayýn Nevin Þenol'un yerel
ortaklara Ortak Programa verdikleri destek ve toplantýya katýlýmlarý için teþekkür
etmesiyle toplantý sona erdi.

Ýllerin Yerel Eþitlik Eylem Planlarýnýn sunulmasýnýn ardýndan, Sayýn Prof. Dr.
Feride Acar'ýn kolaylaþtýrýcýlýðýný yaptýðý ve Denizli Milletvekili Sayýn Selma
Kavaf, Ýstanbul Milletvekili Sayýn Bihlun Tamaylýgil, Ýzmir Milletvekili Sayýn Þenol
Bal ve Diyarbakýr Milletvekili Sayýn Gülten Kýþanak'ýn katýldýðý bir panel
gerçekleþtirildi.
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2008 yýlý Sabancý Vakfý Hibe Programý Sonuçlarý Açýklandý.
Altý pilot ilden 12 proje hibe almaya hak kazandý

Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler “Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý” (BMOP) kapsamýnda,
“Kadýn Dostu Kent” oluþturmak amacýyla geliþtirilen projelere Programýn uygulandýðý 6 ilde 2007 yýlýndan bu yana hibe veriyor.

Yerel projelere destek vermek amacýyla uygulamaya konulan Sabancý Vakfý Hibe Programýnýn ikinci yýlýnda 84 baþvuru alýndý. Ön deðerlendirmeyi geçen 30 proje Program
ortaklarý tarafýndan tekrar deðerlendirildikten sonra 2008 yýlýnda hibe almaya hak kazanan projeler aþaðýdaki gibi belirlenmiþtir.

Bu yýl 77. kez kapýlarýný açan Ýzmir Enternasyonal Fuarýnda, Ýzmir ili, ilçe ve belde belediye meclislerinde kurulmuþ olan kadýn-erkek eþitliði komisyonlarýnýn üyeleri,
kendilerine ayrýlan pavyonda Ýzmir Yerel Eþitlik Eylem Planýný tanýttýlar, kadýnlarýn sesini, isteklerini saptadýlar.

22-31 Aðustos tarihlerinde gerçekleþtirilen Ýzmir Enternasyonal Fuarýnda
kendilerine ayrýlmýþ ve 'kadýn dostu kent' posterleriyle süslenmiþ olan 'Yerel Eþitlik
Komisyonu Pavyonunda' görev alan komisyon üyeleri ziyaretçilerle buluþtular.
Onlara komisyonlarýn kuruluþu ve çalýþmalarýný anlattýlar, Ýzmir Yerel Eþitlik Eylem
Planýný tanýttýlar. Ayrýca kadýnlarýn , belediyelerden bekledikleri hizmetleri saptamak
için bir de anket uyguladýlar.

Ýlk kez açýlan bu pavyon, her yýl fuarý ziyaret eden binlerce kiþi arasýnda kadýnlardan
da büyük ilgi gördü.
Fuar süresince açýk kalan Yerel Eþitlik Komisyonu Pavyonunu, Ýzmir'deki çeþitli
kadýn kuruluþlarýnýn üyeleri de ziyaret etti ve pavyonda görev aldý.
Ýzmir Vali Yardýmcýsý, ayný zamanda BMOP Ýzmir Ýl Koordinasyon Kurulu Baþkaný
Haluk Tunçsu da pavyonu ziyaret edenler arasýndaydý.
Yelki belde belediyesi yerel eþitlik komisyonu üyeleri, beldelerindeki kadýnlarýn
yaptýklarý eliþlerini ayný pavyonda sergileme olanaðýný da buldular.

Izmir'de Yerel Eþitlik Eylem Planýna göre bugüne deðin, arasýnda Ýl Genel Meclisi ve
Ýzmir Büyükþehir Belediye Meclisi olmak üzere toplam 10 kadýn-erkek eþitliði
kom . Bu komisyonlarýn 5'i ilçe belediye meclislerinde (Konak,
Buca, Karþýyaka, Çiðli, Güzelbahçe), 3'ü ise belde belediye meclislerinde (Seyrek,
Yeni Foça ve Yelki) kadýn-erkek eþitliði çalýþmalarý yapmak amacýyla, 'kadýn
komisyonu' ya da 'yerel eþitlik komisyonu' adýyla kuruldu.
Ýzmir Büyükþehir Belediye Meclisi Kadýn Komisyonu baþkaný, ayný zamanda Seyrek
Belediye Baþkaný Nurgül Uçar bu etkinliðin gerçekleþtirilmesini saðlayarak kadýn
çalýþmalarýna verdiði önemi bir kez daha göstermiþ oldu

Haber, Semra Ulusoy BMOP

isyonu kurulmuþtur

Ýzmir Yerel Koordinatörü

Birleþmiþ Milletler Ortak Programý(BMOP) Ýl Koordinasyon Kurulu
4. kez toplandý

Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve
Geliþtirilmesi Ortak Programý(BMOP) kapsamýnda hazýrlanan Nevþehir Yerel Eþitlik
Eylem Planý uyarýnca ilde kadýn-erkek eþitliðini saðlamaya ve kadýnlarý
güçlendirmeye yönelik çalýþma ve etkinliklerin izlenmesi ve koordinasyonunun
saðlanmasý amacýyla oluþturulan BMOP Ýl Koordinasyon Kurulu dördüncü kez, 30
Nisan 2008 günü saat 14.00'de Vali Yardýmcýsý Ruhi PAKER baþkanlýðýnda Valilik
toplantý salonunda toplandý.

ÝLÝ PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Ýzmir Bornova Köylerinde Yaþayan Kadýnlara Yönelik Ev Pansiyonculuðu Eðitimi Bornova Belediyesi

Kars Haydi Kýzlar Üniversiteye Kafkas Universitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Kars Kadýnlar Her Yerde Kars KAMER

Nevþehir Krize Müdahale Ekibi Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü

Nevþehir Meme Kanserinde Erken Taný Konusunda Kadýnlarýn Eðitimi Nevþehir Kadýn Derneði (NEVKAD)

Þanlýurfa Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi

Konusunda Muhtar ve Muhtar Adayý Eðitim Program Harran Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý

Þanlýurfa Engelli Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Günlük Hayata Adaptasyonlarý Þanlýurfa Halk Eðitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüðü

Trabzon Bilinçli Anne, Temiz Kent Doðal ve Tarihi Deðerleri Koruma Derneði

Trabzon Kaþýk Tutan Elden Para Tutan Ele Türk Kadýnlar Birliði Trabzon Þubesi

Trabzon Kadýnlýk Sanatý Trabzon Þehir Tiyatrosu Derneði

Van Kadýn Dostu Van'a Doðru Van Belediyesi Beyaz Masa Birimi

ý -

ÝKÝNCÝ MOR SERTÝFÝKA PROGRAMI

Birleþmiþ Milletler “Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn
Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý” kapsamýnda, Sabancý
Üniversitesi tarafýndan 30 Haziran - 4 Temmuz 2008 tarihleri arasýnda
“Mor Sertifika Programý”nýn ikincisi düzenlenmiþtir. Sertifika programý,
Birleþmiþ Milletler Ortak Projesi kapsamýndaki altý ildeki (Ýzmir, Kars,
Nevþehir, Trabzon, Van ve Þanlýurfa) çeþitli liselerden 51 öðretmenin
katýlýmýyla Ýstanbul'da, Sabancý Üniversitesi Tuzla Kampüsü'nde
gerçekleþtirilmiþtir.

Mor Sertifika Programý, lise öðretmenlerinin toplumsal cinsiyet duyarlýlýðý
konusunda farkýndalýklarýný arttýrmaya yönelik sunum, tartýþma ve atölye
çalýþmalarýndan oluþmaktadýr. Hem lise öðretmenlerini ve onlar aracýlýðýyla liseli
gençleri kadýnlarýn insan haklarý konusunda daha bilgili ve donanýmlý kýlmak, hem
de toplumsal cinsiyet çalýþmalarýný lise eðitimi içinde yaygýnlaþtýrarak, bu
konudaki duyarlýlýðýn derslere ve okul içi etkinliklere yansýmasýný saðlamak
amaçlanmaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý Hizmetiçi Eðitim Dairesi Baþkanlýðý ile
yapýlan protokol sayesinde, 2. Mor Sertifika Programýný baþarý ile tamamlayan
katýlýmcý 51 lise öðretmenine MEB onaylý Mor Sertifikalarý verilmiþtir.

6 program ilindeki liselerde 2. Mor Sertifika Programý için yapýlan çaðrýya toplam
284 baþvuru gelmiþtir. Sabancý Üniversitesinden bir grup akademisyen bu
baþvurularý titizlikle incelemiþ ve toplam 51 baþvuruya olumlu yanýt vermiþtir..

Ýkinci Mor Sertifika Programýnýn zengin içeriði Sabancý Üniversitesi
akademisyenleri ve proje illerinden katýlan deðerli akademisyenlerden oluþan 32
kiþilik bir eðitim kadrosu tarafýndan sunulmuþtur. Atölye çalýþmalarý, paneller, film
gösterimleri, sunumlar ve yuvarlak masa oturumlarý gibi çok çeþitli eðitim
tekniklerinin kullanýldýðý Ýkinci Mor Sertifika Programýnýn sonunda 51 lise
öðretmenine “Mor Sertifika” verilmiþtir.

Hazýrlayan, Ayþe Yüksel Mor Sertifika Proje Sorumlusu

Kadýn Dostu Kente Doðru: Nevþehir

Kadýn Dostu Kente Doðru: Ýzmir

10 Nisan 2008 Kent Konseyi 1. olaðan genel kurulunda “Kadýn Meclisi Üyeleri”

Koordinasyon Kurulu toplantýsýnda, BMOP kapsamýnda Mart-Nisan 2008 ayýnda
yürütülen faaliyetler hakkýnda üyeler bilgilendirildi. Tüm taraflarca ortaklaþa
hazýrlanan Nevþehir Yerel Eþitlik Eylem Planý'nýn(YEEP) uygulanma süreci
konuþuldu. Ayrýca, ilde kadýnlara yönelik çalýþmalar ve projeler yürüten kurum ve
kuruluþ temsilcileri üyelere bilgi verilerek görüþleri alýndý.

8 kiþiden oluþan Nevþehir Kent Konseyi / Kadýn Meclisi, ilk toplantýsýný 1 Temmuz
2008 tarihinde gerçekleþtirdi. Baþkan, baþkan yardýmcýsý ve yazmanýn seçildiði
toplantýda, tüzük çalýþmalarýnýn baþlatýlmasý için karar alýndý.

Valilik bünyesinde kurulmasý planlanan “Kadýn Birimi” için Ýl Sosyal Hizmetler
Müdürlüðü, Sosyal Hizmet Uzmaný Talip Yiðit görevlendirildi. Haftada, tam 2 gün
birimden sorumlu olacak olan Talip Yiðit, kýsa bir süre içinde yine bu birim için
görevlendirilecek bir kiþi ile birlikte görevi sürdürecek.
BMOP Programýndan sorumlu vali yardýmcýsýna baðlý olan “Kadýn Birimi” Nevþehir
ilinde kadýna yönelik yapýlan çalýþmalarýn kurum ve kuruluþlar arasý
koordinasyonuna ve NYEEP çerçevesinde belirlenen konulardaki eksikliklerin
giderilmesine öncelik verilecek. “Kadýn Bilgi ve Belge Merkezi” nin kurulmasý da
bu birimin sorumluluklarý arasýnda yer alýyor.

Haber, N lg n Salmaner BMOP

Nevþehir Kent Konseyi Kadýn Meclisi Ýlk Toplantýsýný Yaptý

Nevþehir Valiliði “Kadýn Birimi” kuruldu

i ü Nevþehir Yerel Koordinatörü

Ýzmir Enternasyonal Fuarýnda Yerel Eþitlik Eylem Planý Tanýtýldý
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Ortak Programýn Yarý Yýl Deðerlendirme Toplantýsý Kars'ta Yapýldý

Sabancý Vakfý Mütevelli Heyeti
Baþkaný Güler Sabancý,
Sabancý Vakf ý o larak bu

Programýn bir ortaðý olmaktan duyduk-
larý mutluluðu ifade ettikten sonra,
“demokrasilerde toplumu daha ileriye
götürmek için birlikte hareket etmeyi,
birlikte çalýþabilmeyi öðrenmemiz
lazým, Program bu anlamda da çok
öðretileri olan bir Program oldu” dedi.

Sabancý, Hibe Programýna yapý-
lan proje baþvurularýndaki artýþýn
sevindirici olduðunu, hibe programý
uygulamasýna önümüzdeki senelerde
de devam edeceklerini vurguladý.
Sabancý, Ortak Program kapsamýnda
altý Ýlde yürütülen 'Mor Sertifika
Programý' ile 823 lise öðretmenine
ulaþýldýðýný belirterek, “kadýnlarýmýz ve
kýz çocuklarýmýzýn insan haklarý
konusunda bilgilendirilmesi için
öðretmenlerimize eðitim verildi. 33
öðretmenimiz niversitede daha uzun
bir eðitimden geçti. Bu yýl 50 öðretmen
Sabancý Üniversitesi'ne gelecek. Mor
Sertifika Programýný kartopu gibi
büyütmek istiyoruz” dedi.
Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay kadýn

Sayýn

Sayýn

Sayýn

Sayýn

Ü

ve kýz çocuklarýnýn haklarý konusunda
farkýndalýk oluþturacak her çalýþmaya
katký vermeye hazýr olduklarýný söyledi.

Beþir Atalay, ikt idarlarý
döneminde kadýn erkek eþitliðini
saðlamaya yönelik olarak çok önemli
çalýþmalar yaptýklarýný, bunlardan
sonuncusunun kadýnlarýn istihdamýný
artýrmaya yönelik olduðunu ve kadýn
istihdam edecek iþyerlerinde kadýn
çalýþanýn sigorta priminin iþveren katký
payýnýn iþsizlik fonundan karþýlana-
caðýný kaydetti. Bakan konuþma-
sýnda, Türk Ceza Yasasý ile getirilen
düzenlemeler ile TBMM'de kurulan
Töre ve Namus Cinayetlerini Araþtýrma
Komisyonu ve bu Komisyonun çalýþ-
masý sonucunda çýkarýlan Baþbakanlýk
Genelgesinin (2006/17) kadýna
yönelik þiddetin önlenmesi konusunda
önemli iyileþmeler s ifade
etti.

irleþmiþ Milletler Nüfus Fonu
Temsilcisi Peer Sieben,
Birleþmiþ Milletler Nüfus

Fonu'nun Türkiye'deki çalýþmalarýný
anlattýktan sonra, Ortak Programýn
Türkiye'deki tüm Birleþmiþ Milletler

B

Sayýn

Sayýn

aðladýðýný

Sayýn

Kuruluþlarý tarafýndan desteklendiðini;
ayrýca kamu, sivil toplum, özel sektör
ve uluslararasý kuruluþlar ortaklýðý
olmasý sebebiyle de örnek olduðunu
belirtti. Sieben, kadýnýn kalkýn-
maya katýlýmý ve kadýn haklarý
konusunun sadece Türkiye'de deðil,
bütün dünyada önemli bir sorun
olmaya devam ettiðini söyledi. Bu
konuda dünyada önemli adýmlar
atýldýðýný ve 20 yýl öncesine göre
kadýnýn durumunun güçlendiðini ifade
eden Sieben, ancak alýnacak

çok yol olduðunu vurguladý.
'Kadýn dostu kent' tanýmlamasýyla ilgili
açýklama yapan Sieben bir kentin
ancak; kentte yaþayan herkesin
ekonomik, sosyal ve siyasi fýrsatlardan
eþit biçimde yararlanmasý, hayatlarýný
doðrudan etkileyen planlama ve
yönetim süreçlerinde kadýnlarýn
görüþlerinin dikkate alýnmasý ve yerel
karar alma süreçlerine tam ve eþit
katýlýmlarýnýn saðlanmasýyla 'kadýn
dostu' olabileceðini ifade etti.

M Daimi Koordinatörü
Mahmood Ayub ise konuþma-
sýnda, 'Birleþmiþ Milletler Ortak

daha

B

Sayýn

Sayýn

Sayýn

Sayýn

Programýný, BM tarafýndan gerçekleþ-
tirilen ve kadýn ve kýz çocuklarýnýn insan
haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilme-
sini amaçlayan en kapsamlý giriþim'
olarak tanýmladý. Ayub devamla,
BM Ortak Programýnýn, kamu, sivil
toplum, özel sektör arasýndaki güçlü
iþbirliðinin bir sonucu olduðunu ve
yerel ortaklarý toplumsal dönüþümü
saðlayacak temel aktörler olarak
tanýmladýðýný ifade etti. Çok yoðun bir
kapasite geliþtirme çalýþmasýndan
sonra, yerel sorunlara yerel çözümler
öneren ve altý lde hazýrlanmýþ olan
Yerel Eþitlik Eylem Planlarýnýn hayata
geçirilmesinin önemini vurgulayan

Ayub, Kars'ta da uygulanacak
'Doðu Anadolu'da Kültürel Turizm
Ýttifaký' baþlýklý yeni BM Ortak
Programýndan söz etti. Ayub
sözlerini Ortak Programýn içinde yer
alan Ýçiþleri Bakanlýðý, Sabancý Vakfý,
kadýn kuruluþlarý ile Ortak Programa
mali destek saðlayan Almanya,
Danimarka, Finlandiya, Fransa,
Ýngiltere, Ýsveç, Ýsviçre, Kanada ve
Norveç Büyükelçiliklerine teþekkür
ederek bit

Sayýn

Sayýn

Sayýn

i

irdi.

Kadýn Dostu Kente Doðru: Trabzon

Van Kent Konseyi Kadýn Meclisi Basýn Toplantýsý

Belediye Kadýnlar Çarþýsý

Aralýk 2007'de kurulan Van Kent Konseyi Kadýn Meclisinin Geçici Koordinasyon
Kurulu üyeleri, 25 Aðustos 2008 tarihinde Van Belediyesi Kadýnlar Lokalinde
düzenledikleri bir basýn toplantýsýyla Kadýn Meclisini tanýttýlar.

Geçici Koordinasyon Kurulu adýna açýklama yapan Gülay Ertunç, Kadýn Meclisinin,
kadýnlarýn kentsel yaþama katýlma ve kente ait olma duygularýný geliþtirmeyi; yerel
ihtiyaç, sorun ve taleplerinin belirlenmesini ve bu sorunlarýn çözümüne iliþkin yerel
politika ve proje önerileri üretilmesinde rol almalarýný amaçladýðýný ifade etti.

Ertunç, Geçici Koordinasyon Kurulunun, yaklaþýk 6 ay süren bir çalýþma sonunda
Kadýn Meclisi Yönergesini hazýrladýðýný ve Yönergenin Kent Konseyi Yürütme
Kuruluna sunulduðunu bildirdi.

Kadýn Meclisine üye olmak için Van'da yaþamanýn ve kadýn olmanýn yeterli
olduðunu vurgulayan Ertunç, eðitim, saðlýk, ekonomi, istihdam, göç, hukuk,
politika, kültür, çevre, kentsel sorunlar gibi kadýnlarý ilgilendiren tüm toplumsal
alanlarda birlikte çözüm üretmek ve çözüm süreçlerine katýlmak için, tüm kadýnlara
Kadýn Meclisine üye olmalarý çaðrýsýnda bulundu.

Van Belediyesi, daha önce Balýkçýlar Çarþýsý olarak kullanýlan bir mekaný yeniden
düzenleyerek Kadýnlar Çarþýsý haline getirdi. Çarþýda satýþ yapmak isteyen kadýnlar,
yerel kadýn kuruluþlarýnýn da desteðiyle, aylar öncesinden Belediyenin bu
projesinden haberdar edildi. Çarþýda kendi ürünlerini ya da hazýr ürünleri satmak
isteyen 76 kadýn belirlendi ve Aðustos ayýnda Van Belediyesinin gözetiminde
yapýlan kurayla çarþýdaki 32 dükkanda 76 kadýna birer stant tahsis edildi.

Çarþýda, kuru gýdadan, tuhafiyeye, parfümeriden ikinci el kitaba kadar hemen

Koordinasyon Komisyonu Toplantýsý

40 Mahalle 40 Kadýn Muhtar

Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Komisyonu
Vali Yardýmcýsý Ali Þanlýer baþkanlýðýnda 12 Mayýs 2008 tarihinde ikinci kez
toplandý. Gerçekleþtirilen toplantýda;

Ýl kapsamýnda kadýn temalý ya da içinde kadýn temasýnýn yer aldýðý projelerin bir
elde toplanmasýna yönelik veri tabaný oluþturulmasý,
Valilik ve Belediye web sitelerinde kadýn çalýþmalarýna yer verilmesi,
Kurumlar tarafýndan cinsiyet ayrýmýna göre veri toplanmasý,
Kadýn istihdamýna yönelik alt komisyon oluþturulmasý kararý aldý.
Alýnan kararlar resmi yazý ile ilgili kurum ve kuruluþlara bildirildi.

Trabzon'da faaliyet gösteren 5 kadýn kuruluþunun oluþturduðu Trabzon Kadýn
Platformu yerel seçimlere yönelik kampanya çalýþmasý baþlattý. Aðustos 2008'de
baþlatýlan kampanya Mart 2008'e kadar sürdürülecek. “40 MAHALLE 40 KADIN
MUHTAR” sloganýyla duyurulan kampanya, kadýnlar arasýnda yerel yönetimler,
yerel seçimler ve oy kullanmanýn önemi konusunda farkýndalýk geliþtirmeyi,
kamuoyunda kadýnlarýn siyasette etkin yer almalarýnýn önemi konusunda farkýndalýk
yaratmayý ve destek saðlamayý, kadýn adaylara kadýn kuruluþlarý tarafýndan destek
verilmesini ve Trabzon'daki kadýnlarýn 2009 yerel seçimlerinde aday olarak
katýlýmýnýn saðlanmasýný amaçlamaktadýr. Kampanyanýn hedefi 40 mahalleden 40

Kadýn Dostu Kente Doðru: Van

hemen her ürünü bulmak mümkün. Van Belediyesi kadýnlardan kira bedeli
almazken, çarþýnýn elektrik ve su giderleri ise, stant sahibi kadýnlar tarafýndan
ortaklaþa ödeniyor. Çarþýnýn çay ocaðý da bir kadýn tarafýndan iþletiliyor.

Ýkinci Van YEEPKOM (Yerel Eþitlik Eylem Planý Ýzleme Komitesi) toplantýsý, 25
Temmuz 2008 tarihinde, BMOP'tan sorumlu Vali Yardýmcýsý Hasan Yýlmaz'ýn
baþkanlýðýnda, Van Valiliði Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi. Toplantýya, Van
Yerel Eþitlik Eylem Planýnda (YEEP) sorumlu ve destekçi olarak yer alan kamu
kurumlarý, yerel yönetim birimleri, kadýn kuruluþlarý, ilgili karma sivil toplum
kuruluþlarý ve Yüzüncü Yýl Üniversitesi temsilcileri ile BMOP Van Koordinatörü
katýldý. Yaklaþýk üç saat süren toplantýda, katýlýmcý kurum ve kuruluþlarýn
temsilcileri, Mart 2008 Temmuz 2008 döneminde, Van YEEP çerçevesinde
gerçekleþtirmiþ olduklarý faaliyetler hakkýnda bilgi verdiler.

Haber, Ayþe Sargýn

Van Yerel Eþitlik Eylem Planý Ýzleme Komitesi Ýkinci Toplantýsý

BMOP Van Yerel Koordinatörü

kadýn muhtar adayý çýkararak Siyaset Okulu Programý ile söz konusu adaylarý seçime
hazýrlamaktýr.
Kadýn Platformu 2008-2009 öðretim yýlýnda uygulamaya geçirilmek üzere
“KADININ GÜÇLENDÝRÝLMESÝ VE VATANDAÞLIK EÐÝTÝMÝ” programý hazýrladý. Ýl
Milli Eðitim Müdürlüðü ile Kadýn Platformu arasýnda imzalanacak olan protokol ile
uygulamaya geçirilecek eðitim programý 2 yýl süreyle tüm Ýl ve Ýlçe Halk Eðitim
Merkezleri'nde devam edecek.

Haber, Sinem Mýsýrlýoðlu, BMOP Trabzon Yerel Koordinatörü
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Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn
Beþir Atalay, Emniyet Genel
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Heyeti Baþkaný Sayýn Güler Sabancý,
altý Program ili ve bölge valileri, bele-
diye baþkanlarý ile kadýn kuruluþlarý
temsilcileri katýldý.

Bu Sayýda
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Sayý: 10-11
Haziran Eylül 2008

“Ortak” Bir Program
“Birleþmiþ Milletler (BM) Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi
Ortak Programý”-BMOP, Türkiye'de bir çok ilki gerçekleþtirmektedir. Ortak Program, BM'in 1997
yýlýndan bu yana yürüttüðü reform sürecinin BM, kamu, sivil toplum ve özel sektör iþbirliðinin ve
ortaklýðýnýn somutlaþmýþ halidir. Ortak Program, yerel ortaklarýný (yerel yönetimler ve kadýn
kuruluþlarý) yaþam alanlarýný dönüþtürecek ve kadýn dostu kentleri kuracak temel aktörler olarak
tanýmlar. Bu nedenle de yerel yönetimleri ve kadýn kuruluþlarýný güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Hedeflerimiz
Ortak Programýn ana amacý 'kadýn dostu'
kentlerin oluþumuna destek vermektir. Bu
amacýn hayata geçirilmesi için de hedeflerimiz
þunlar:

1. Kadýn ve kýz çocuklarýnýn haklarýnýn
korunmasý ve geliþtirilmesi için uygun ortamýn
(yani planlar, programlar, politikalar ve yasalar)
yaratýlmasý.

2. Yerel yönetimlerin kadýn ve kýz çocuklarý için
kaliteli hizmetler tasarlama ve sunma
kapasitesinin geliþtirilmesi.

3. Bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluþlarý ve derneklere kadýn-erkek eþitliðini
savunma, bununla ilgili kurum ve kuruluþlarla
baþarýlý etkileþim saðlamalarý ve kadýn ve kýz
çocuklarýnýn konumlarýný güçlendirme
kapasitelerinin geliþtirilmesi.

4. Halkýn kadýn ve kýz çocuklarýnýn haklarý
konusundaki bilinçlenme düzeyinin artýrýlmasý.

Nedir Kadýn Dostu Kent ?

KADIN DOSTU KENTLER YARATMAK ÝSTÝYORUZ.

Kent nüfusunun yarýsýný oluþturmalarýna raðmen kadýnlar, yerel karar alma süreçlerine tam ve eþit bir
biçimde katýlamamaktadýrlar. Oysa kadýnlar seçilmiþ ve atanmýþ yerel yöneticilerin planlama ve
yönetim sürecinde danýþmalarý gereken doðal ortaklardýr. Kadýnlarýn bu karar alma mekanizmalarýnda
eþit temsil talebi; anayasal bir haktýr, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Þehir planlamalarý,
geleneksel olarak erkekler tarafýndan yapýlýr ve kadýnlarýn ihtiyaçlarý göz önüne alýnmaz. Oysa konut,
güvenlik, ulaþým, eðitim ve saðlýk gibi alanlarda alýnan yerel kararlar, kadýnlarý doðrudan
etkilemektedir. Planlamalarda nedense kadýnlarýn bir araya gelebilecekleri mekanlar, her mahalleye bir
kreþ, gündüz bakýmevi vs. yapýmý düþünülmez. Örneðin iyi aydýnlatýlmamýþ sokaklar, uzak noktalara
hizmet vermeyen belediye otobüsleri ve bu araçlarýn güvensiz oluþu kadýnlarýn en temel yaþama
haklarýný kullanmalarýnýn önündeki engellerdir. Ayrýca kadýnlarýn þiddete uðradýklarýnda
sýðýnabilecekleri mekanlar, ilgililere ulaþabilecekleri acil destek hatlarý da yine kent yönetiminin
yaptýðý planlarda gözardý etmemesi gereken unsurlardýr.Kentlerin kültürel, spor ve dinlence
olanaklarýndan en az yararlanan gruplarýndan birini kadýnlar oluþturmaktadýr. Planlamasýnda,
oluþumunda, günlük yaþamýnda kadýnlarýn aktif bir biçimde rol aldýðý

“Kadýn Dostu Kent” sloganýyla, herkesin kentin sunduðu ekonomik, sosyal ve siyasi fýrsatlardan eþit
bir biçimde yararlanabilmesini amaçlýyoruz.

Neden 6 Þehir ?
Program hazýrlýk aþamasýnda, þehir
seçimi konusunda detaylý ve kapsamlý
bir çalýþma yapýlmýþtýr. Bir çok kriter
deðerlendirildikten sonra Programýn ilk
olarak Ýzmir, Kars, Nevþehir, Þanlýurfa,
Trabzon ve Van þehirlerinde hayata
geçirilmesi planlanmýþtýr. Devlet
Planlama Teþkilatý göstergeleri, yerel
yönetimlerin istekliliði, diðer BM
projelerinin sürdürüldüðü mekanlar ve
bütçe imkanlarý illerin seçiminde
belirleyici olmuþtur. Ayrýca, coðrafi
farklýlýklar da deðerlendirilmeye
alýnmýþtýr. BM Ortak Programý, esas
olarak ulusal düzeydeki karar alýcýlar ile
6 ildeki yerel karar alýcýlarý, sivil toplum
kuruluþlarý ve halký hedef kitlesi olarak
görmektedir.

Bu þehirler, katýlýmcý ve eþgüdümlü ve
sektörlerarasý iþbirliðine öncelik veren
bir yaklaþýmýn benimsenmesi ile
hizmetlerin nasýl geliþtirilip çeþitlendi-
rebi leceðini , kaynaklar ýn nas ý l
çoðaltýlabileceði ve kadýn ve kýz
çocuklarýnýn yaþamlarýnýn iyileþtiri-
lebileceðini göstermek üzere seçilmiþ-
lerdir.

Ortak Programýn Yarýyýl Deðerlendirme Toplantýsý
Kars'ta Yapýldý
Ortak Programýn Yarýyýl Deðerlendirme Toplantýsý
Kars'ta Yapýldý

Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Çalýþma (Tematik) Grubu, BM Kadýn ve Kýz
Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programýnýn yarýy l deðerlendirmesini
yapmak üzere 13 Haziran 2007 Cuma günü Kars DSÝ Toplantý Salonunda biraraya geldi.

ý

Toplantý iki oturum þeklinde gerçekleþ-
tirildi. Sabah oturumunda Program
ortaklarý Programa iliþkin geliþmelere
deðinip, desteklerini yinelediler.
Öðleden sonra Programýn gözden
geçirme ve deðerlendirmesi yapýl-
dý.Toplantýnýn bu bölümünde, katýlým-
cýlara geçmiþ altý aylýk faaliyetlerin
aktarýldýðý bir faaliyet raporu daðýtýldý.
Sabah oturumunun ilk konuþmalarý

Birleþmiþ Milletler Ortak Programýnýn uygulandýðý altý ilde yerel projelere
destek vermek amacýyla uygulamaya konulan Sabancý Vakfý Hibe Progra-
mýnýn ikinci yýlýnda 84 baþvuru alýndý. Ön deðerlendirmeyi geçen 30 proje

jüri tarafýndan tekrar deðerlendirildikten sonra 2008 yýlýnda hibe almaya hak
kazanan projeler belirlendi. Sabancý Vakfý 2008 yýlýnda kendi kaynaðý yanýnda Türk
Philanthropic Fonundan saðladýðý katký ile birlikte 12 yerel projeyi destekleyecek.
Devamý sayfa 2'de

“Altý Pilot Ýlde
Hazýrlanan Yerel Eþitlik
Eylem Planlarýný Ulusal

Gündeme Taþýmak”
baþlýklý toplantý 26

Mayýs 2008 tarihinde
Ankara'da yapýldý.

Birleþmiþ Milletler “Kadýnlarýn ve
Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarý-
nýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi

Ortak Programý (BMOP)” kapsamýnda
altý pilot ilde hazýrlanan Yerel Eþitlik
Eylem Planlarýný Ulusal Gündeme
Taþýmak baþlýklý toplantý 26 Mayýs
2008 Pazartesi günü Ankara da yapýldý.

“

”
'

Devamý sayfa 4’de

2008 yýlý Sabancý Vakfý Hibe Programý Sonuçlarý Açýklandý.
Altý pilot ilden 12 proje hibe almaya hak kazandý.

Birleþmiþ Milletler Ortak Programý T SÝAD-KAGÝDER
Raporunda

Ü

Türk Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (T SÝAD) ve Türkiye Kadýn Giriþimciler
Derneði (KAGÝDER) için uzman akademisyenler tarafýndan hazýrlanan “Türkiye'de
Toplumsal Cinsiyet Eþitsizliði: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri, "Kadýn-
Erkek Eþitliðine Doðru Yürüyüþ: Eðitim, Çalýþma Yaþamý ve Siyaset Raporunun
Güncellemesi” baþlýklý çalýþmada Birleþmiþ Milletler Ortak Programý yer aldý. Ortak
Programa iliþkin bilgi ve deðerlendirmelere “Yerel Siyasete Kadýnlarýn Katýlýmýný
Saðlamaya Yönelik Adýmlar” yer verildi.

Ü

bölümünde

Sabancý Üniversitesi

Ýkinci Mor Sertifika Programý
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“Yerel Eþitlik Eylem Planlarýný
Ulusal Gündeme Taþýmak”
baþlýklý toplantý
Ankara'da yapýldý
sf 4

Kars Valisi Sayýn Mehmet Ufuk Erden
ve Kars Belediye Baþkaný Sayýn Naif
Alibeyoðlu tarafýndan yapýldý. Böyle bir
Programda yer almaktan duyduklarý
memnuniyeti dile getiren Sayýn Erden
ve Sayýn Alibeyoðlu, eðitimli bir
toplum olmayý hedeflediklerini ve
Kars'ýn bütün kurum ve kuruluþlarýyla
kadýn dostu kent olma iddiasýnda
olduðunu belirttiler. Devamý sayfa 2'de

14-15 Nisan 2008 tarihleri arasýnda
Birleþmiþ Milletler Ortak Programý
(BMOP) kapsamýnda BMOP ve KADER
Ankara Þubesi iþbirliði ile kadýn
örgütleri deneyim paylaþým toplantýsý
yapýldý. Devamý sayfa 5’de

Birleþmiþ Milletler Ortak
Programý Kadýn Örgütleri
Toplantýsýndan Kýsa Notlar

Kadýn Kuruluþlarý Deneyim
Paylaþým Toplantýsý
14-15 Nisan 2008’de
gerçekleþtirildi
sf 5

Program Ýllerinde Son
Geliþmeler Ýzmir-Nevþehir
sf 6
Trabzon-Van
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