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Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Çalýþma (Tematik) Grubu, BM Kadýn
ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programýnýn yýllýk
deðerlendirmesini yapmak üzere 13 Kasým 2007 Salý günü Ýstanbul Hilton Otel'de biraraya geldi.

Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ
Toplumsal Cinsiyet Eþitl iði
Çalýþma (Tematik) Grubu, BM

Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan
Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi
Ortak Programýnýn yýllýk deðerlen-
dirmesini yapmak üzere 13 Kasým 2007
Salý günü Ýstanbul Hilton Otel'de biraraya
geldi. Toplantýya Birleþmiþ Milletler
Temsilcilikleri ve Ýçiþleri Bakanlýðý üst
düzey yetkilileri ile Sabancý Vakfý ve
Sabancý Üniversitesi yetkilileri ve öðretim
üyeleri katýldý. Toplantýya Program
illerinin Valilik ve Belediye, sivil toplum
kuruluþlarý, üniversiteler ve medyadan
çok geniþ katýlým oldu. Toplantýda açýlýþ
konuþmalarýný Sn. Güler Sabancý,

Sn. Þahabettin Harput ve Sn. Kemal
Derviþ yaptýlar, öðleden sonraki
oturumda ise Program Yöneticisi Nevin
Þenol ve Program Ýdari/Finasman
Asistaný Serhan Alemdar Program kapsa-
mýndaki geliþmeleri özetleyen raporlarý
sundular. Sn. Mustafa Çöðgün Ýçiþleri
Bakanlýðý olarak Or tak Program
kapsamýnda Bakanlýklarýnýn gerçekleþtir-
diði faaliyetleri özetledi. Sn. Ayþe Yüksel,
Sn. Hülya Adak, Sabancý Üniversitesi
olarak illerde lise öðretmenleri ve
üniversite öðretim üyeleri ile yürüttükleri
çalýþmalar, Mor Sertifika ve ulusal
sempozyum projeleri ile ilgili bilgiler
verdiler. Toplantýnýn ikinci bölümünün
sonunda Program Ortaklarý;

N e v þ e h i r V a l i s i S a y i n A s ý m
Hacýmustafaoðlu, Kars Valisi, Sn.
Mehmet Ufuk Erden, Ýzmir Vali Yardýmcýsý
Sn. Haluk Tunçsu, Trabzon Belediye
Baþkaný Sn. Volkan Canalioðlu Harran
Üniversitesi Halk Saðlýðý Ana Bilim Dalý
Baþkaný Sn. Prof. Dr. Zeynep Þimþek,
Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sn.
Yusuf Kaya, Van Vali Yardýmcýsý Sn.Hasan
Yýlmaz, Trabzon Ýl Genel Meclisi Baþkaný
Sn. Muhammet Balta, Kars Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Sn.Tuncay Daþdemir,
Van Halk Eðitim Merkezi Müdürü Sn.
Muhyettin Ýnci Kadýn Dostu Kent için
yapýlan çalýþmalarý aktardý ve önerilerini
dile getirdiler.
Devamý sayfa 2'de

2008 yýlý Sabancý Vakfý Uygulama Projeleri Hibe Programýna Baþvuru Çaðrýsý
26 Þubat 2008 tarihinde yapýldý

Ortak Programýn Yýllýk Deðerlendirme Toplantýsý
Ýstanbul'da Yapýldý

Bu Sayýda

8

Tüm Program
Ýllerinde Yerel Eþitlik Eylem
Planlarý Doðrultusunda
Kurumsal Düzenlemeler
Yapýlýyor...

Ýzmir, Kars, Nevþehir, Þanlýurfa, Trabzon

ve Van'da kadýn erkek eþitliðini hedefle-

yen çalýþmalarý koordine etmek ve izle-

mek üzere Ýl (Kadýn) Koordinasyon

Kurullarý veya Komiteleri kuruldu.

Ýzmir, Kars, Nevþehir, Trabzon'da Ýl Genel

Meclislerinde eþitlik konusunu Meclis

çalýþmalarýna yerleþtirmek üzere 'Kadýn

Erkek Eþitliði Komisyonlarý' oluþturuldu.

Kars, Nevþehir, Þanlýurfa ve Trabzon'da

Belediye Meclislerinde eþitlik konusunu

Meclis çalýþmalarýna yerleþtirmek üzere

'Kadýn Erkek Eþitliði Komisyonlarý'

kuruldu.
Nevþehir ve Trabzon'da Yerel Eþitlik Eylem
Planlarý Ýl Genel Meclisi ve Belediye
Meclisleri tarafýndan onaylandý.
Devamý 4-6 sayfada
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Ortak Programýn 2007 Yýllýk
Deðerlendirme Toplantýsý
Ýstanbul'da Yapýldý sf 2

2008 yýlý Sabanc Vakfý
Uygulama Projeleri Hibe
Programýna Baþvuru Çaðrýsý
yapýldý

I

sf 3

Altý Program Ýlinde
Yerel Eþitlik Eylem Planlarý
Doðrultusunda Kurumsal
Düzenlemeler Yapýlýyor
sf 4-5-6

Sayý: 9 Mart 2008

Baþvurularýn alýnmasý için son tarih
18 Nisan 2008 saat 16:00'dýr.
Devamý 3. Sayfada

Kar amacý gütmeyen sivil toplum
örgütü ve tüzel kiþiler,

Valilik, belediye, il özel idareleri ve
bunlara baðlý birimler,

Ticaret Odalarý ve/veya Sanayi
Odalarý, meslek örgütleri,

Üniversite ve/veya üniversitelere
baðlý fakülte, enstitü, yüksekokul,
araþtýrma merkezleri vb baþvura-
biliyor.

Kadýn Dostu Kente Doðru:
Ýstanbul
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü
6 Program Ýlinde Kutlandý
BM Ortak Programý
kapsamýnda iki yeni kitap
sf 7

“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.

Hibe Programýna Birleþmiþ Millletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Haklarýnýn Korunmasý ve
Geliþtirilmesi Ortak Programýnýn uygulandýðý Ýzmir, Kars, Nevþehir, Þanlýurfa,

Trabzon, Van'da yerleþik;

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.



Toplantý iki oturum þeklinde gerçekleþtirildi. Sabah
oturumunda Program ortaklarý Programa iliþkin geliþmelere
deðinip, desteklerini yinelediler. Öðleden sonra Programýn
resmi deðerlendirmesi gerçekleþtirildi. Katýlýmcýlara geçmiþ
faaliyetlerin aktarýldýðý resmi bir faaliyet raporu daðýtýldý.
Toplantýnýn son bölümünde katýlýmcýlar görüþ öneri ve
dileklerini dile getirdiler.

Ortak Programýn Yýllýk Deðerlendirme
Toplantýsý Ýstanbul'da Yapýldý

Sabancý Vakfý Mütevelli Heyeti Baþkaný
Güler Sabancý, ''Sabancý Vakfý, Ortak
Programa sadece maddi destek vermekle
kalmýyor, Programýn yürütülmesindeki
süreçlerde ve karar mekanizmalarýnda da
yer alýyor'' dedi.

En son deðerlendirme toplantýsýný bu
yýlýn Haziran ayýnda Þanlýurfa'da
yaptýklarýný anlatan Sabancý, o zamandan
bugüne kadar 69 yerel projenin
hazýrlandýðýný ve bunlardan 11'nin
uygulama için seçildiðini belirtti.
Sabancý, bu 11 projeye de Sabancý Vakfý
olarak hibe desteði verdiklerini dile
getirerek, bu projelerden birinin, Kars'ta
2009 yerel seçimlerinde kadýnlarýn aday
olmalarýný saðlamak için yapýldýðýný
anlattý.

Uygulanacak diðer projenin Þanlýurfa'da
mevsimlik tarým iþçisi olarak çalýþan
kadýn ve kýz çocuklarýna saðlýk hizmetleri
verilmesine yönelik olduðunu dile getiren
Sabancý, bir diðer projenin de Trabzon'da
görme engelli çocuðu olan annelere
eðitim verilmesini kapsadýðýný kaydetti.

Güler Sabancý, ayrýca Ortak Program
kapsamýnda çalýþma yapýlan Ýzmir, Kars,
Nevþehir, Þanlýurfa, Trabzon ve Van'dan
gelen 33 lise öðretmenine Sabancý
Üniversitesi'nde kadýn haklarý konusunda
3 günlük eðitim ve eðitim sonununda da
''Mor Sertifika'' verildiðini bildirdi.

Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Þahabettin
Harput, Türkiye'de kadýna yönelik
politikalarda yaþanan en önemli
deðiþimlerden birinin 2004 yýlýnda
Anayasadaki genel eþitlik tanýmýnýn
deðiþtirilmesi olduðuna iþaret etti. Bu
deðiþiklikle devletin kadýnla erkeðin her
alanda eþit haklara kavuþmasý için
düzenlemeler yapmak ve gerekli
tedbirleri almakla yükümlü kýlýndýðýný
hatýrlatan Harput, bu süreçte önemli yasal
düzenlemeler yapýldýðýný anlattý.

Harput, Ortak Program'ýn ''Mutlu birey,
huzurlu toplum'' hedefine ulaþýlmadaki
önemli aþamalardan biri olduðuna dikkat
çekerek, Programýn hedefinin ulusal ve
yerel düzeyde kadýn ve erkek eþitliðini
gerçekleþtirmek, kadýn ve kýz çocuklarý-
nýn ihtiyaçlarýna yönelik yerel hizmet
modelleri geliþtirmek olduðunu kaydetti.

yerleþtirmenin amaçlandýðýný kaydetti.

Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Grubu ve
Kalkýnma Programý Baþkaný Kemal
Derviþ, ''Bürokrasilerde, örgütlerde
kadýnýn daha güçlü olarak var olduðu
yerlerde daha þeffaf bir yönetim ve daha
az yolsuzluk olduðunu 70'den fazla ülkeyi
kapsayan bir çalýþma sayesinde
öðrendik'' dedi.

Derviþ, kadýnýn kalkýnmaya katýlmasý 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
Derviþ, ancak daha alýnacak çok yol
olduðunu vurguladý.

Derviþ, 1930'lu yýllarda Türkiye'nin birçok
batý ülkesinin önüne geçerek Türk
kadýnýna seçme ve seçilme hakkýný
verdiðini, ancak son 30-40 yýlda kadýna
önem verme ve kadýnýn güçlendirme
sürecinin yavaþladýðýný dile getirerek,
sürecin son yýllarda yeniden hýz
kazandýðýna iþaret etti.

Kemal Derviþ, BM bünyesinde yapýlan
çalýþmalarda kadýnýn kalkýnma sürecinde
var olmasýnýn, eðitiminin ne kadar önemli
olduðunu ortaya koyduðuna dikkat
çekerek, 38 örgütü bulunan BM'nin daha
verimli ve etkili çalýþmasý için bu projenin
çok önemli olduðunu bildirdi.

Derviþ, þunlarý kaydetti: ''Bürokrasilerde,
örgütlerde kadýnýn daha güçlü olarak var
olduðu yerlerde daha þeffaf bir yönetim ve
daha az yolsuzluk olduðunu 70'den fazla
ülkeyi kapsayan bir çalýþma sayesinde
öðrendik. Bu illa ki kadýn her zaman daha
dürüsttür anlamýna gelmiyor. Ama kadýn-
erkek eþitliðine dayalý ortamlarda
dürüstlüðe de daha fazla önem verildi-
ðini, insanlarýn daha düzgün davranýþ-
larda bulunduðunu ve birbirlerini daha iyi
denetlediðini görüyoruz.''

Ýçiþleri Bakanlýðýnýn bu konuda takdire
þayan çalýþmalar içinde olduðunu ifade
eden Derviþ, kentlerde yerel eþitlik eylem
planlarýnýn tam olarak hayata geçirilmesi
nin, yani kadýnlarýn ve kýz çocuklarýnýn
özgün ihtiyaçlarýna cevap verecek kentsel
hizmetlerin geliþtirilmesinin ulusal ve
yerel karar alýcýlar ve siyasi irade ile ilintili
olduðunu kaydetti.

Derviþ, siyasi kararlýlýðýn Programýn
baþarýsý için en önemli koþul olduðunu
dile getirerek, konuþmasýný þöyle
tamamladý: ''Kentleri eþitlikçi kadýn dostu
kent haline getirmenin tek yolu, siyasi
irade ve kararlýlýða yeterli kaynak, insan
kaynaðý ve mali kaynak tahsisinin eþlik
etmesidir. Ayrýca iyi iþleyen bir izleme
mekanizmasýnýn kurulmasý da gereklidir.
Taraflar arasýndaki diyaloðun geliþtirilip
güçlendirilmesi, kadýn dostu kente
ulaþma sürecine katký saðlayacak önemli
unsurlardandýr.'’

-

Kadýn Dostu Kente Doðru: Ýstanbul

2 7

Kadýnlarýn sosyal hayata katýlýmýný
artýrmayý, kadýnlara yönelik yerel
hizmetleri geliþtirmeyi amaçlayan
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, 8 Mart
Dünya Kadýnlar Günü kutlamalarý
çerçevesinde 6 Mart 2008'de Lütfi Kýrdar
Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý'nda
“Kadýn Dostu Kente Doðru: Ýstanbul”
konulu bir panel düzenledi.

Ev sahipliðini Ýstanbul Büyükþehir
Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ile KKM
Baþkaný olan Eþi Özleyiþ Topbaþ'ýn yaptýðý
panele; Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu
Türkiye Temsilcisi Dr. Peer Sieben, AK
Parti Ýstanbul Milletvekili Prof. Dr. Edibe
Sözen, Birleþmiþ Milletler Ortak Programý
Yöneticisi Nevin Þenol, AK Parti Kurucu
Üyesi ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av.
M. Belma Satýr, Birleþmiþ Milletler Nüfus
Fonu Danýþmaný Nazik Iþýk, Y. Þehir
Plancýsý ve Ka-Der Yönetim Kurulu Üyesi
Yýldýz Tokman ve Gazeteci Yazar Vivet
Kanetti konuþmacý olarak katýldý.
Açýlýþ konuþmasýnda BM Nüfus Fonu
Temsilcisi Dr. Peer Sieben, teþkilatýnýn

'Kadýn Dostu Kente Doðru: Ýstanbul' Panelinde BM Ortak
Program Deneyimi Aktarýldý

8Mart Dünya Kadýnlar Günü Program
illerinde bir haftaya yayýlan
etkinliklerle kutlandý. Nevþehirde 8

Mart yürüyüþünde katýlýmcý tek erkek Vali
Yardýmcýsý Sayýn Ruhi Peker 'di .
Trabzon'da kadýnlar sokaðý kuruldu ve
kadýnlar el emeði ürünlerini sergilediler.
Kars'ta kadýnlar seminer, konferans ve
konser gibi bir dizi etkinlikle 8 Mart'ý
kutladýlar.

8 Mart Dünya Kadýnlar Günü 6 Program Ýlinde Kutlandý...

BM Ortak Programý Ulusal Koordinasyo-
nundan sorumlu Ýçiþleri Bakanlýðý
Araþtýrma ve Etüdler Merkezi (AREM)
tarafýndan 'Yerel Yönetimler ve Kadýn
Haklarý' baþlýklý rehber kitap yayýnlandý.
AREM Baþkaný Yýlmaz Kurt ve Mahalli
Ýdareler Baþkontrolörü Recep Demir
tarafýndan hazýrlanan Rehber kitap
Bakanlýk tarafýndan Türkiye'deki tüm
illerin Valiliklerine ve tüm belediyelere
daðýtýlacak.

Sabancý Üniversitesi altý Program ilinde,
lise öðretmenleri için “Mor Sertifika
Programý” ve üniversite çalýþanlarý için
“Kadýn ve Üniversitede Cinsiyet Çalýþ-
malarý Ulusal Sempozyumu” yürüttü,
2007 programý sonucunda 33 lise
öðretmeni Mor Sertifika almaya hak
kazandý. Mor Sertifika Programýný anlatan
‘Mor Sertifika' baþlýklý kitap yayýnlandý.

Türkiye'de kadýn erkek eþitliði konusunda
ulusal ortaklarla iþbirliði içinde yürüttüðü
çalýþmalarý anlattý. Nihai hedefi kadýn
dostu kentler oluþturmak olan BM Ortak
Programýnýn önemine deðinerek, elde
edilen kazanýmlardan bahsetti. BM Ortak
Program Yönetici Nevin Þenol ise, 'Kadýn
Dostu Kentler Türkiye'den ve Dünya'dan
Örnekler' baþlýklý bir sunum yaptý.

BM Ortak Programý
iki yeni kitap

Harput, ''Bakanlýk olarak insan haklarýnýn
geliþtirilmesine yönelik yürüttüðümüz
projelerden en önemlilerinden birisi bu
Ortak Programdýr'' dedi.

Bakanlýk olarak kadýn ve kýz çocuklarýna
yönelik yapýlan bir dizi çalýþmanýn
kadýnlarýn þehir hayatýnda unutulan deðil,
belirleyici birer üye olduklarýný ortaya
koyacaðýný ifade eden Harput, kadýnýn
toplumda hak ettiði yere gelmesi
konusundaki çalýþmalarý yeterli görme-
diklerini söyledi.

Harput, BM Kadýnlara Karþý Her Türlü
Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesi ve
diðer bütün uluslararasý çalýþmalar ile
ortaya konulan kadýn haklarýnýn dünyada
ve Türkiye'de tam olarak hayata geçiril-
mesinde toplumun tüm kesimlerine
sorumluluklar düþtüðünü vurgulayarak,
bunun toplumsal dayanýþmanýn gereði
olduðunu bildirdi.

Öte yandan okula gitmeyen kýz çocuðu
kalmayýncaya kadar seferberlik ruhu
içinde yürütülen kampanya ile bugüne
kadar 200 bin kýz çocuðunun okula
baþladýðýný anlatan Harput, ''Haydi Kýzlar
Okula Kampanyasý'', ''Þartlý Nakit Transferi
Projesi'' ve ''Kadýna Karþý Þiddetin
Önlenmesinde Polisin Rolü Projesi'' gibi
deðiþik kampanya ve projelerin uygula-
maya konulduðunu anlattý.

Þahabettin Harput, BM ile yürütülen
''Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan
Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi
Ortak Programý'' ile hem ihtiyaçlarýn
çözümünde hem de idarecilerde farkýn-
dalýk oluþturmada önemli mesafeler
katedildiðini söyledi. Bu farkýndalýðý en
üst düzeye çýkarmak ve Ortak Programla
edinilen bilgi ve tecrübeyi ülke geneli ile
paylaþmak için Ýçiþleri Bakanlýðýnca
mahalli idarelere yönelik bir rehber kitap
hazýrlandýðýný anlatan Harput, hazýrlanan
bu rehberle ''Kadýn dostu kent'' hedefine
ulaþmada özel idare ve belediyelerin
yürüttükleri hizmet ve görevlerde kadýn
bakýþ açýsýnýn yerleþmesinin arzu edildi-
ðini kaydetti.

Harput, Ortak Program kapsamýnda yerel
eþitlik eylem planlarý hazýrlandýðýný dile
getirerek, bu planlar ile yerel seviyede
kadýn ve erkek eþitliðini gerçekleþ-
tirmenin, eþitlikçi politikalarý sürdürüle-
bilir kýlmanýn ve toplumsal cinsiyet
yaklaþýmýný yerel yönetim anlayýþýna



SABANCI VAKFI “HÝBE PROGRAMI” 2008 YILI

BAÞVURULARI BAÞLADI

Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler “Kadýnlarýn ve Kýz
Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi
Ortak Programý” (BMOP) kapsamýnda, “Kadýn Dostu Kent”
oluþturmak amacýyla geliþtirilen uygulama projelerine
programýn uygulandýðý 6 ilde (Ýzmir, Kars, Nevþehir, Þanlýurfa,
Trabzon ve Van) hibe vermeye devam ediyor.
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diðer sivil toplum kuruluþlarý ile meslek

odalarýnýn ve Sanayi ve Ticaret Odalarýnýn

da yer almasý,

8. Trabzon Yerel Eþitlik Eylem Planýnýn Ýl

Genel Meclisinden geçirilmesi,

9. Kadýnlarýn yerel hizmetlere eriþimini

kolaylaþtýrmak üzere, Belediyede Eþitlik

Masasý'nýn kurulmasý,

10. Trabzon Barosu, Sosyal Hizmetler

Uzmanlarý Derneði Trabzon Þubesi ve,

Türk Anneler Derneði Trabzon Þubesi

ortaklýðý ile kýrsalda kadýn haklarý

eðitimlerine baþlanmasý,

11. Ýki yeni kadýn kuruluþunun faaliyete

geçmesi,

12. Valilik bünyesinde, ilgili kurum,

kuruluþlarýn ve kadýn örgütlerinin katýlýmý

ile BMOP Trabzon Ýl Koordinasyon Komis-

yonunun (Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan

Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi

Komisyonu) oluþturulmasý, Kurulun

Baþkanlýðýný ilgili Vali Yardýmcýsý

yürütmektedir. Kurul, kamu kurum ve

kuruluþlarý ile kadýn kuruluþlarý ve diðer

sivil toplum kuruluþlarý temsilcilerinden

oluþmaktadýr. Kurul görevini, toplumsal

cinsiyet eþitliðini saðlamaya yönelik tüm

f a a l i y e t l e r i n y ö n l e n d i r m e s i v e

koordinasyonu ile yaþama geçirilmesinin

izlenmesi olarak tanýmlamaktadýr,

13. Ýl Özel Ýdaresi Bünyesinde kurulan Ka-

dýn Haklarý Komisyonu'nun kurumda çalý-

þan kadýn görevlilerle düzenli toplantýlar

yapmaya baþlamasý,

14. Ýldeki tüm kurul ve komisyonlarda

kadýn kuruluþlarýnýn katýlýmýnýn arttýrýlma-

sýna yönelik çalýþma baþlatýlmasý,

15.Trabzon Kent Konseyi'nin kurulmasý,

yürütme kurulunda kadýn örgütlerinden

bir temsilcinin yer almasý,

16. Trabzon Kent Konseyi'nde %33'lük
kadýn kotasý uygulanmasýna yönelik

tavsiye kararý alýnmasý,

17. BMOP teknik desteði ile Almanya'nýn

Weltzar Belediye Baþkanlýðý ile Trabzon

Belediyesinin 'Kentler ve Belediyeler'

baþlýklý AB fonuna baþvurusu,

18. Karadeniz Teknik Üniversitesinin

BMOP çalýþmalarýna katýlýmý,

19. Trabzon'lu kadýnlar arasýnda iletiþimi

kolaylaþtýracak trabzonkadýnlar google

grubunun oluþturulmasý,

20. Sabancý Vakfý Hibe Programýndan

saðlanan kaynakla yürütülmekte olan,

Türk Anneler Derneði Trabzon Þubesi'nin

'Çalýþan Kadýn Özgür Kadýndýr' projesi ve

Altý Nokta Körler Derneðinin 'Görme

Engelli Çocuklara Sahip Annelere Destek'

projesinin baþlatýlmasý,

1. 'Kadýna ve Çocuða Yönelik

Þiddeti Önleme Ýl Ýzleme ve Koordinasyon

Kurulu' nun kurulmasý,

2. Þiddet maðduru kadýnlarýn barýnmasý

için kadýn sýðýnaðý kurulmasý,

3. 75.Yýl Toplum Merkezi bünyesinde

'Kadýn Eli Emeði' ve Eðitim Merkezi'nin

faaliyete geçmesi,

4. 'Kadýn ve Çocuða Yönelik Þiddetle

Mücadele Van Ýl Eylem Planý'nýn hazýrlan-

masý ve uygulanmaya konmasý,

5. Ýl Saðlýk Müdürlüðü bünyesinde üç

adet tam donanýmlý mobil saðlýk aracýnýn

hizmete sokulmasý,

6. Valilik tarafýndan uygulanmaya konulan

mikrokredi projesinden yararlanan kadýn-

larýn sayýlarýnýn artýrýlmasý,

7. Van Yerel Eþitlik Eylem Planý çalýþma

grubunun kurulmasý, düzenli olarak top-

lanmasý,

8. Kadýn kuruluþlarý tarafýndan yerel

meclis çalýþmalarýný izleme, savunuculuk

ve lobi faaliyetleri yapmak üzere 'Yerel

Meclisleri Ýzleme Grubu'nun oluþturul-

masý,

VAN

9. Van Yerel Eþitlik Eylem Planýna son

þeklinin verilerek onay için Valilik ve

Belediyeye sunulmasý,

10. Kent Konseyinin kurulmasý ve Konsey

bünyesinde Kadýn Meclisinin oluþturul-

masý için giriþimlerin baþlatýlmasý,

11. Þiddet maðduru olan ve evlerinden

ayrýlan kadýnlara Sosyal Yardýmlaþma ve

Dayanýþmayý Teþvik Fonundan kira

desteði saðlanmasý,

12. Yerel yönetimler mevzuatý hakkýnda

kadýn kuruluþlarý için eðitim toplantýlarý

düzenlenmesi,

13. Van Valiliði bünyesinde Yerel Eþitlik

Eylem Planý Ýzleme Komitesinin Kurul-

masý. Komite Baþkanlýðýný ilgili Vali

Yardýmcýsý yürütmektedir. Komite, kamu

kurum ve kuruluþlarý ile kadýn kuruluþlarý

ve diðer sivil toplum kuruluþlarý temsilci-

lerinden oluþmaktadýr. Kurul görevini,

toplumsal cinsiyet eþitliðini saðlamaya

yönelik tüm faaliyetlerin yönlendirmesi

ve koordinasyonu ile yaþama geçirilme-

sinin izlenmesi olarak tanýmlamaktadýr.

14. Üç yeni kadýn kuruluþunun faaliyete

geçmesi,

15. Kadýn kuruluþlarý ile Sosyal Hizmetler

Ýl Müdürlüðü ve Belediyeye baðlý Aile

Danýþma Merkezi çalýþanlarýnýn bir araya

Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler “Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn
Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý” (BMOP) kapsamýnda, “Kadýn Dostu Kent”
oluþturmak amacýyla geliþtirilen uygulama projelerine programýn uygulandýðý 6 ilde
(Ýzmir, Kars, Nevþehir, Þanlýurfa, Trabzon ve Van) hibe vermeye devam ediyor.

Yerel yönetimlerde katýlýmcýlýk ilkesinin hayata geçirilmesine ve kadýnlarýn
güçlendirilmesine katkýda bulunmayý amaçlayan, ilki 2007 yýlýnda uygulanan Sabancý
Vakfý Hibe Programý kapsamýnda 2008 yýlýnda toplam 120.000 YTL tutarýnda hibe
verilecek.

Baþvurular için son tarihin 18 Nisan 2008 olduðu Sabancý Vakfý Hibe Programýna Ýzmir,
Kars, Nevþehir, Þanlýurfa, Trabzon, Van illerinde yerleþik durumdaki kar amacý gütmeyen
sivil toplum kuruluþlarý, valilik, belediye, il özel idareleri ve bunlara baðlý birimler, ticaret
odalarý, sanayi odalarý, meslek örgütleri, üniversiteler, üniversitelere baðlý fakülteler,
enstitüler yüksekokullar veya araþtýrma merkezleri baþvurabilecek.

Hibe daðýtýmýnda yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn ortaklýðý ile

gerçekleþtirilecek, baþka illerde uygulanabilirliði, yenilikçi, sürdürülebilir ve kadýn

haklarýnýn savunulmasýnda erkeklerin katýlýmýný destekleyen projelere öncelik verilecek.

2007 yýlýndaki Sabancý Vakfý Hibe Programý kapsamýnda hibe verilen 11 uygulama

projesi halen baþarýlý bir þekilde sürdürülüyor. Bu projelerin konularý; kadýnlarýn yerel

siyasette eþit temsilinden, görme engelli çocuklarýn annelerinin desteklenmesine, lise

öðrencileri ve ailelerinin bilgilendirilerek töre namus cinayetlerinin engellenmesinden,

kentlilik bilincinin oluþturulmasýna, erkeklerin kadýna yönelik þiddet konusunda

farkýndalýklarýnýn artýrýlmasýndan, þiddet vak'alarý için güvenilir bir kayýt sistemi

oluþturmaya uzanan geniþ bir yelpazeye yayýlmaktadýr.

2008 yýlý Sabancý Vakfý Hibe Programý baþvuru ve diðer bilgiler
web adresinden temin edilebilir.

www.bmkadinhaklari.org

BM Ortak Programý ve bu Program Kapsamýnda Hazýrlanan Yerel Eþitlik Eylem Planlarý (YEEP)
Doðrultusunda Altý Program Ýlinde Toplumsal Cinsiyet Eþitliðine Yönelik Aktiviteler ve Kazanýmlardan

Genel Bilgi
BM Ortak Programý süregiden toplumsal

cinsiyet eþitsizliðini,

A) Ulusal ve yerel düzeyde eþitliðin

gerçekleþtirilmesine uygun ortam yaratýl-

masý;

B) Yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuru-

luþlarýnýn kapasitelerinin geliþtirmesi;

C) Kadýn ve kýz çocuklarýnýn ihtiyaçlarýna

yönelik yerel hizmet sunum modellerinin

geliþtirilmesi;

D) Halkýn kadýn ve kýz çocuklarýnýn insan

haklarý konusunda bilgilendirilmesi yoluyla

ortadan kaldýrmayý amaçlamaktadýr.

Ýzmir, Kars, Nevþehir,

Þanlýurfa, Trabzon ve Van.

Türkiye'deki tüm BM Kuruluþlarý,

Ýçiþleri Bakanlýðý, Sabancý Vakfý, yerel

yönetimler ve yerel kadýn kuruluþlarý. KA-

DER (Kadýn Adaylarý Destekleme ve Eðitme

Derneði) Ankara Þubesi, Program illerindeki

kadýn kuruluþlarýna yönelik 'atölye

çalýþmalarý' ile Programýn baþlangýcýnda

Ortak olarak yer almýþtýr. Sabancý

Üniversitesi 'Mor Sertifika Programý' lise ve

yüksek öðrenim kurumlarýnda eðiticim-

Program Kentleri:

Ortaklar:

cilere yönelik olarak toplumsal cinsiyet

eþitliði farkýndalýk artýrma çalýþmasýyla

Programýn önemli bir parçasýdýr.

Birleþmiþ Milletler

Nüfus Fonu (UNFPA)

UN: UNDP, UNFPA, UNICEF,

UNHCR, ILO ve IOM

Sabancý Vakfý

1) BM Ortak Programý illerini belirlemek

üzere toplam 14 il ziyaret edildi, Valilik,

Belediye ve kadýn kuruluþlarýnýn görüþleri

alýnarak Program Dokümaný yazýldý. Ayný

dönemde kadýnlarýn yerel hizmet gereksi-

nimlerini tespit etmek üzere bir kamuoyu

ara t r lmas yapýldý sonuçlarý yayýnlandý.

2) BM Ortak Programýnýn hedeflerinin

tanýtýmý ve saðlamak üzere altý Program

ilinde 9 toplantý gerçekleþtirildi.

þ ý ý ý

Uygulayýcý Kuruluþ:

Donörler

Büyükelçilikler:

Özel Sektör:

Gerçekleþtirilen Faaliyetler

Almanya, Danimarka,

Finlandiya, Fransa, Ýngiltere, Ýsveç,

Ý s v i ç r e , K a n a d a v e N o r v e ç

Büyükleçilikleri

3)Yerel yönetimler personeli ve kadýn

kuruluþlarý temsilcilerine, 'kadýn dostu' yerel

hizmetler üzerine kapasite arttýrma

eðitimleri verildi. Eðitimler 261 katýlýmcý ile

gerçekleþtirildi, katýlýmcýlara sertifikalarý

verildi.

4) Proje döngüsü yönetimi eðitimi,kadýn

kuruluþu ve yerel yöneticilerden oluþan

karma gruplarla ve 95 katýlýmcý ile gerçek-

leþtirildi, katýlýmcýlara sertifikalarý verildi.

5) Yukarýda sözü edilen atölye çalýþmalarýna

ve eðitim programlarýna katýlan yerel

ortaklarla 20-22 Aralýk 2006'da Ankara'da

bir toplantý yapýlarak Yerel Eþitlik Eylem

Planlarýna (YEEP) yönelik çalýþmalar

baþlatýldý. Belediyeler, Valililiklerin ilgili

personeli ve kadýn kuruluþlarý temsilcileri,

katýlýmcý ve þeffaf bir süreçte Yerel Eþitlik

Eylem Planlarýný (YEEP) hazýrladý.

YEEP'larýnýn uygulanmasýna yönelik olarak

elde edilen baþarýlar ana baþlýklar halinde

geldiði düzenli iþbirliði toplantýlarý

yapýlmasý,

16. Valilik ve çeþitli kurumlarýn

ortaklýðýyla baþlatýlan ve mahalle kahve-

lerindeki erkeklere yerel kamu kurum-

larýnýn çalýþmalarýnýn anlatýldýðý 'Bir

Fincan Kahve' projesi kapsamýnda

uygulanan eðitim programýnýn toplumsal

cinsiyet rolleri, kadýnýn insan haklarý ve

kadýn-erkek eþitliði vb. Konularýn kapsa-

yacak þekilde geniþletilmes ,

ý

i

17. Toplumsal cinsiyet, kadýna yönelik

þiddet ve kadýnýn insan haklarý konularýnda

toplumun çeþitli kesimlerine yönelik olarak

düzenlenecek olan farkýndalýk eðitimlerini

planlamak üzere kadýn kuruluþlarý, Sosyal

Hizmetler Ýl Müdürlüðü ve YYÜ Kadýn

Merkezi temsilcilerinden oluþan bir çalýþma

ekibi kurulmasý,

18. Yüzüncü Yýl Üniversitesinde 'kadýn dostu

üniversite' konusunda çalýþma baþlatýlmasý,

19. Sabancý Vakfý Hibe Programýndan

kaynak alan Halk Eðitim Merkezi Müdür-

lüðü'nün 'Saðlýklý ve Bilinçli Nesillere Doðru'

baþlýklý kadýn haklarý konusunda farkýndalýk

artýrma projesi ile Van Kadýn Derneði'nin

baþvuru kayýt sistemini güçlendirmeye

yönelik proje çalýþmalarýnýn yürütülmesi.



aþaðýda listelenmiþtir.

6) Program Ortaklarýndan Sabancý Vakfý 3

yýllýk bir hibe programý baþlattý. 2007 yýlýnda

11 kadýn kuruluþu ve kamu kuruluþu hibe

almaya hak kazandý. 2008 yýlý Sabancý Vakfý

Hibe Programý Duyurusu 26 Þubat 2008

tarihinde yapýldý.

7) Sabancý Üniversitesi altý Program ilinde,

lise öðretmenleri için “Mor Sertifika

Programý” ve üniversite çalýþanlarý için

“Kadýn ve Üniversitede Cinsiyet Çalýþmalarý

Ulusal Sempozyumu” yürüttü, 2007

programý sonucunda 33 lise öðretmeni Mor

Sertifika almaya hak kazandý. Mor Sertifika

Programýnýn 2008 uygulamasýna devam

edilmektedir.

8) Programýn illerde yarattýðý ivmenin de

katkýsý ile 12 yeni kadýn kuruluþu altý Prog-

ram ilinde faaliyete geçti.

9) 8 Mart 2007 tarihinde altý program ilinde

kompozisyon yarýþmasý yapýldý. 18 lise öð-

rencisi ödüllerini aldý.Yarýþmada derece a-

lan kompozisyonlar bir kitap haline getirildi.

10) Program illerinde faaliyet gösteren

kadýnlar ve kadýn kuruluþlarýnýn iletiþimini

ve bilgi paylaþýmýný kolaylaþtýrmak üzere bir

e-grup oluþturuldu. Grubun 130 üyesi bu-

lunmaktadýr.

11) 16 yerel kadýn kuruluþu bilgisayar ve

internet hizmetleri ile donatýldý. Önümüz-

deki dönem yeni kurulan bazý kadýn

kuruluþlarý da bu destekten yararlanacak.

12) 8 kitap, 4 kitapçýk, toplam 8 haber

bülteni ve 2 broþür yayýnlandý ve daðýtýmý

yapýldý.

13) Tüm ortaklarýn katýlýmý ile 2 yarýyýl ve 2

yýllýk deðerlendirme toplantýsý sýrasý ile

Ankara, Ýstanbul, Þanlýurfa ve Ýstanbul'da

gerçekleþtirildi.

14) Eðitim Programlarý ve Atölye

Çalýþmalarý ile Program uygulamalarýnýn

deðerlendirmesi baðýmsýz uzmanlar tara-

fýndan yapýldý.

15) Farkýndalýk artýrmaya yönelik bir çok

aktivite gerçekleþtirildi. Ulusal ve yerel

basýnda 250'yi aþkýn haber yayýnlandý.

16) Van'da kadýn dostu kentsel planlama ve

tasarým konularýnda bir pilot çalýþma

yapýldý.

17) 'Kadýn dostu kent' uygulamasýný

baþlatmak isteyen kurum ve kuruluþlara

bilgi verildi. (Ýstanbul Büyükþehir

Belediyesi, Adalar, Ýstanbul Esenyurt, Iðdýr,

Diyarbakýr)
18) Program'ýn websitesi yaratýldý,
http://www.bmkadinhaklari.org

1. Ýzmir 'BMOP Ýl (Kadýn)

ý

Ý

Koordinasyon Kurulu' nun kurulmasý;

Kurulun Baþkanlýðýný ilgili Vali Yardýmcýsý

yürütmektedir. Kurul, kamu kurum ve ku-

ruluþlarý ile üniversite ve kadýn kuruluþlarý

temsilcilerinden oluþmaktadýr. Kurul

görevini, toplumsal cinsiyet eþitliðini

saðlamaya yönelik tüm faaliyetlerin

yönlendirilmesi ve koordinasyonu ile

yaþama geçirilmesinin izlenmesi olarak

tanýmlamaktadýr.

2. Kadýnlarýn, yerel hizmetlere ulaþýmýný

kolaylaþtýrmak amacýyla Valilik ve

Belediye tarafýndan birer personelin

resmen görevlendirilmesi,

3. BMOP Ýl Koordinasyon Kuruluna baðlý

olarak 'Þiddet Ýzleme Birimi'nin

kurulmasý,

4. Ýzmir Yerel Eþitlik Eylem Planý

kapsamýnda yürütülecek olan tüm

toplumsal cinsiyet eþitliði eðitimi (halkýn

ve kamu personelinin hizmet içi eðitimi)

faaliyetlerini organize ve koordine edecek

olan 'Eðitim Birimi' nin kurulmasý,

5. Sabancý Vakfý'na ve diðer hibe

programlarýna proje sunmak üzere 'Proje

Geliþtirme Ekibi' nin kurulmasý,

6. Ýzmir Yerel Eþitlik Eylem Planýna son

halini verecek olan 'Redaksiyon Birimi'nin

çalýþmaya baþlamasý,

7. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme

Kurumu (SHÇEK) Ý l Müdürlüðü

sorumluluðunda ilgili kurumlarýn

iþbirliðiyle (Ýzmir Büyükþehir Belediyesi,

Ýl Emniyet ve Ýl Saðlýk Müdürlükleri)

kadýnlar dahil tüm ihtiyaç sahiplerine

çalýþma günleri saatleri dýþýnda ve resmi

tatil günleri hizmet verecek 'Ýlk Müdahale

Birimi 'nin kurulmasý,

8. SHÇEK bünyesinde suça karýþan ya da

karýþma riski taþýyan kýz çocuklarý için ara

istasyon görevi görecek olan 'Ýzmir Bakým

ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi' nin

kurulmasý,

9. Karþýyaka Belediyesi taraf ndan þiddete

uðramýþ veya uðrama riski olan kadýnlar

için 'Sýðýnma Evi'nin açýlmasý,

10. Buca Ýlçesinde Belediye tarafýndan

kadýnlarýn kent hayatýna katýlýmýný

kolaylaþtýrmak üzere, 'Kadýn Aktivite

Merkezi'nin açýlmasý ve kadýnlarýn baþ-

vurabileceði 'Kadýn Danýþma Birimi'nin

kurulmasý,

11. Kent Konseyinde kadýnlar için

savunuculuk ve lobi faaliyetleri yapmak

üzere Konak lçesinde 'Kadýn Meclisi'nin

kurulmasý,

12. Ýzmir Valiliði tarafýndan Ýzmir Valisinin

katýlýmý ile 28 ilçe kaymakamý için

düzenlenen il sosyal hizmetler alanýndaki

geliþmelerin anlatýldýðý toplantýda 'Kadýn

Dostu Kent' çalýþmasýnýn da tanýtýlmasý,

13. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ve

Büyükþehire baðlý 9 ilçe belediyesi

yetkililerinin katýldýðý toplantýda 'kadýn

dostu kent'e yönelik faaliyetlerin gözden

geçirilmesi ve bu faaliyetlerin hýzlandýrýl-

masýna yönelik kararýn alýnmasý,

14.

15. Ýzmir Yerel Eþitlik Eylem Planýnýn Ýl

Genel Meclisi tarafýndan kabul edilmesi,

16. Ýzmir Ýl Genel Meclisinde kadýn-erkek

eþitliði ilkesini Meclis çalýþmalarýna

yerleþtirmek üzere 'Kadýn Komisyonu' nun

oluþturulmasý.

17. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Kadýn

Danýþma Merkezi'nin hizmete açýlmasý,

18. Ýzmir ili Seyrek Beldesi Belediye

Meclisinde Ýzmir Yerel Eþitlik Eylem

Planýnýn kabul edilerek Kadýn Kom -

yonunun kurulmasý,

1. Vali tarafýndan Kars Yerel

Eþitlik Eylem Planý ve taslak projelerin

basýna ve kamuoyuna tanýtýmý,

2. Valilik tarafýndan kadýn kuruluþlarýna ve

kadýnlara el ürünleri satýþ standlarý

tahsisi,

3. Ýl Ýnsan Haklarý Danýþma Bürosunun

Valilik giriþ katýnda hizmete baþlamasý,

4. SHÇEK Ýl Müdürlüðü bünyesinde

'Özürlüler Danýþma Birimi' kurulmasý,

5. Vilayetlere Hizmet Götürme Birliði

tarafýndan 200 kapasiteli kýz öðrenci

yurdunun inþaasý. Ayrýca, 100 kiþilik kýz

yurdunun Eylül 2007 tarihinde hizmete

girmesi,

6. Ýl Emniyet Müdürlüðüne baðlý bir polis

merkezinde 'kadýn ve çocuk birimi'

açýlmasý ve bir kadýn ve erkek polis

memurunun görevlendirilmesi, Ýl

Emniyet Müdürlüðü tarafýndan polis

memurlarýna kadýna yönelik þiddet

konusunda eðitim verilmesi,

7. 'Kars 'BMOP Ýl (Kadýn) Koordinasyon

Kurulu' kurulmasý; Kurulun Baþkanlýðýný

ilgili Vali Yardýmcýsý yürütmektedir. Kurul,

kamu kurum ve kuruluþlarý ile kadýn

kuruluþlarý ve diðer sivil toplum

is

bir

Sabancý Vakfý Hibe Programý Kapsa-

mýnda Ege Kadýn Dayanýþma Vakfý

tarafýndan daha çok erkeklerin çalýþtýðý

iþyerlerinde þiddet konusunda duyarlýlýk

yaratmak üzere 'Sevgi ile Uzanan El

Projesi' ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesi

tarafýndan 'Kentli Olmaya Okuma Yazma

Öðrenerek Baþlýyoruz' Projesinin yürütül-

mesi,
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kuruluþlarý temsilcilerinden oluþmak-

tadýr. Kurul görevini, toplumsal cinsiyet

eþitliðini saðlamaya yönelik tüm

faa l i ye t l e r i n yön lend i rmes i ve

koordinasyonu ile yaþama geçirilmesinin

izlenmesi olarak tanýmlamaktadýr,

8. Belediye Meclisinde kadýn gündemini

oluþturmayý ve takip etmeyi amaçlayan

'Kadýn Erkek Eþitliði Komisyonu' oluþ-

turulmasý,

9. Ýki yeni kadýn kuruluþunun faaliyete

geçmesi,

10. Yerel yönetimlerin kadýn erkek

eþitliðine yönelik faaliyetleri takip etmek,

kentte kadýn gündemini oluþturmak ve

kadýn ve kýz çocuklarýnýn insan haklarý

konusunda savunuculuk ve lobi

faaliyetleri yapmak üzere kadýn kuruluþ-

larýnýn bir araya gelerek 'Kadýn Platformu'

oluþturmasý,

11. Ýl Genel Meclisinde kadýn gündemini

oluþturmayý ve takip etmeyi amaçlayan

'Kadýn Erkek Eþitlik Komisyonu' oluþturul-

masý,

12. Kadýnlarýn yerel hizmetlere eriþimini

kolaylaþtýrmak üzere Belediyede 'Kadýn

Birimi' kurulmasý,

13. Ýl Özel Ýdaresi bütçesinden kadýnlara

yönelik çalýþmalar için ödenek ayrýlmasý,

14. Belediye bütçesinden kadýnlara

yönelik çalýþmalar için ödenek ayrýlmasý,

15. Valilikte, kadýnlarýn yerel hizmetlere

kolay eriþimini saðlamak üzere 'Kadýn

Masasý' kurulmasý,

16. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþmayý

Teþvik Fonu tarafýndan verilen mikro kredi

uygulamalarýndan daha fazla sayýda

kadýnýn yararlanmasý,

17. Ýlgili taraflardan, Kars Yerel Eþitlik

Eylem Planý ve öncelik tablosunun

uygulanacaðýna dair taahhüt alýnmasý,

18. Valilik Bünyesinde kadýna yönelik

þiddetle mücadelenin etkin bir biçimde

yürütülmesini teminen 'Kadýna Yönelik

Þiddetle Mücadele Komisyonu' kurul-

masý,

19. Kafkas Üniversitesi Kadýn Araþ-

týrmalarý Merkezi'nin kurulmasý,

20. Ýl Ýnsan Haklarý Kurulu yeni dönem

çalýþmalar na kadýn örgütlerinin de

üyeliði için çaðrý yapýlmasý,

21. Kars Yerel Eþitlik Eylem Planý'nýn Ýl

Genel Meclisi ve Belediye Meclisi'ne

onay için sunulmasý,

22. Sabancý Vakfý Hibe Programý kapsa-

mýnda, Kars Belediyesinin, kamu-sivil

toplum diyalogu ve iþbirliðini artýrmayý

hedefleyen 'Belediye-STK elele' ve Kars

Valiliði Mahalli Ýdareler Müdürlüðünün

daha çok kadýnýn yerel seçimlerde aday

olabilmesini amaçlayan 'Yerel Yönetim-

lerde Kadýn' baþlýklý projelerinin uygulan-

maya baþlanmasý,

1. Nevþehir Belediyesi

tarafýndan belediye 'Kadýn Eðitim Birimi'

nin kurulmasý,

2. Tüm taraflarýn yer aldýðý 'Yerel Eþitlik

Eylem Planý Çalýþma Grubu'nun oluþtu-

rulmasý,

3. Valilik 'Aile Danýþma Merkezi'nin

fiziksel þartlarýnýn iyileþtirilerek iþlevsel

hale getirilmesi,
4. Belediye tarafýndan kadýnlara ürün-
lerini sergilemeleri için standlar veril-
mesi,

5. Ýki yeni kadýn kuruluþunun faaliyete

geçmesi,

6. 'Nevþehir BMOP Ýl (Kadýn) Koordi-

nasyon Kurulu' kurulmasý; Kurulun

Baþkanlýðýný ilgili Vali Yardýmcýsý

yürütmektedir. Kurul, kamu kurum ve

kuruluþlarý ile kadýn kuruluþlarý ve diðer

sivil toplum kuruluþlarý temsilcilerinden

oluþmaktadýr. Kurul görevini, toplumsal

ý

NEVÞEHÝR

KARS

ÝZMÝR cinsiyet eþitliðini saðlamaya yönelik tüm

faaliyetlerin yönlendirmesi ve koordinas-

yonu ile yaþama geçirilmesinin izlenmesi

olarak tanýmlamaktadýr,

7. Nevþehir Yerel Eþitlik Eylem Planý'nýn

sunumu ve onay sürecinde kadýn kuruluþ-

larý meclis toplantýlarýna katýlmasý,

8. Nevþehir Yerel Eþitlik Eylem Planý'na

son þeklinin verilerek onay için Ýl Genel

Meclisi ve Belediye Meclisi'ne sunul-

masý,

9. Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi

bünyesinde kadýn-erkek eþi t l iði

komisyonlarýnýn kurulmasý için çalýþma-

larýn baþlatýlmasý,

10. Nevþehir Belediyesi Kent Konseyinin

kurulmasý ve Kent Konseyi bünyesinde

Kadýn Meclisi'nin kurulmasý,

11. Nevþehir Belediye Meclisinin

Nevþehir Yerel Eþitlik Eylem Planýný onay-

lamasý,
12. Nevþehir Belediye Meclisinde kadýn
gündemini oluþturmayý ve takip etmeyi
amaçlayan 'Kadýn Komisyonu' oluþturul-
masý,
13. Nevþehir Ýl Genel Meclisinin Nevþehir
Yerel Eþitlik Eylem Planýný onaylamasý ve
Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu'nun
oluþturulmasý.
14. Sabancý Vakfý Hibe Programý
kapsamýnda , Kapadokya Kad ýn
Dayanýþma Derneði tarafýndan 'El Emeði
Ürünlerin Deðerlendirilmesi' projesinin
uygulanmasý,

1. Valilik, yerel yönetimler

ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden

oluþan 4 çalýþma grubunun oluþturul-

masý,

2. Þiddet maðduru ve þiddete uðrama

riski taþýyan kadýnlar için 'Kadýn Geçiþ

Ýstasyonu'nun kurulmasý,

3. Kent Konseyine kentin kadýn

gündemini taþýmak üzere 'Kadýn

Meclisi'nin oluþturulmasý,

4. Belediye'de kadýna yönelik 'Sürekli

Eðitim Merkezi'nin faaliyete geçmesi,

5. Toplu taþým araçlarýný kullanan

sürücülere insan haklarý ve kadýn haklarý

eðitimi verilmesi,

6. Belediye tarafýndan kadýnlara ürün-

lerini sergilemeleri için standlar veril-

mesi,

7. Belediye tarafýndan verilen mikro kredi

uygulamalarýndan daha fazla sayýda kadý-

nýn yararlanmasý,

8. Belediye Meclisinde kadýn gündemi-

nin oluþturulmasý ve izlenmesi amacýyla

'Kadýn Erkek Eþitliði Komisyonu'nun

kurulmasý,

ÞANLIURFA

9. Kadýn kuruluþlarý tarafýndan, yerel

meclislerin çalýþmalarýný izlemek kadýn

haklarý konusunda savunuculuk ve lobi

faaliyetlerini yürütmek üzere 'Yerel Mec-

lisleri Ýzleme Grubu' oluþturulmasý,

10. Ýki yeni kadýn kuruluþunun faaliyete

geçmesi,

11. Belediye Mobil Saðlýk Aracýnýn

hizmete girmesi,

12. Kýz çocuklarýnýn barýnma ihtiyacýný

gidererek okullaþma oranýný yükseltmek

üzere, Valilik tarafýndan kýz yurdu

inþaatýna baþlanýlmasý,

13. Valilikten kadýn kuruluþlarýnýn ihtisas

komisyonlarýna katýlýmýný tavsiye eden

yazý gönderilmesi (Ýl Ýnsan Haklarý Kurulu

vb.) bu kurullardan Ýnsan Haklarý

Kurulunun kadýn kuruluþlarýný davet

etmesi,

14. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþmayý

Teþvik Fonu bütçesinden yoksul ve þiddet

maðduru ve sýðýnma evine gitmek

istemeyen kadýnlara kira desteði saðlan-

masý,

15. Þanlýurfa Valiliði tarafýndan muhtar ve

imamlara, (Vali-ve Belediye Baþkanýnýn

katýlýmý ile) “Kadýna Yönelik Þiddet”

konusunda bir panel düzenlenmesi (25

Kasým 2007)

16. Sosyal Hizmetler Müdürlüðü

tarafýndan UNICEF iþbirliðiyle Anne-

Çocuk eðitimlerinin baþlatýlmasý

17. 'BMOP Þanlýurfa Ýl Koordinasyon

Kurulu'nun oluþturulmasý. Kurulun

Baþkanlýðýný ilgili Vali Yardýmcýsý

yürütmektedir. Kurul, kamu kurum ve

kuruluþlarý ile kadýn kuruluþlarý ve diðer

sivil toplum kuruluþlarý temsilcilerinden

oluþmaktadýr. Kurul görevini, toplumsal

cinsiyet eþitliðini saðlamaya yönelik tüm

faaliyetlerin yönlendirmesi ve koordinas-

yonu ile yaþama geçirilmesinin izlenmesi

olarak tanýmlamaktadýr.

18. Sabancý Vakfý Hibe Programýndan

,

alýnan hibelerle, Harran Üniversitesi, Týp

Fakültesi, Halk Saðlýðý Anabilim Dalý

mevsimlik tarým iþçisi kadýn ve çocuklara

gezici saðlýk hizmeti projesinin baþlatýl-

masý ve proje kapsamýnda kullanýlmak

üzere Ýl Özel Ýdaresinden 4 saðlýk aracýnýn

alýnmasý için Ýl Genel Meclisinden karar

çýkarýlmasý. Yaþamevi Kadýn Dayanýþma

Derneði tarafýndan töre/namus cinayetleri

konusunda lise öðrencileri ve ailelerinin

farkýndalýklarýnýn artýrýlmasýný amaçlayan

projenin baþlatýlmasý,

19. Þanlýurfa Valiliði tarafýndan Gençlik

Evi inþaatýna baþlanýlmasý merkezde

kadýnlarýnda spor yapabilecekleri

mekanlarýn yer almasý.

1. Ýl Sosyal Hizmetler

Müdürlüðüne baðlý Aile Danýþma Merke-

zinin fiziki koþullarýnýn iyileþtirilmesi

amacýyla baðýmsýz bir binaya taþýnmasý,

2. Belediye bünyesinde ailelere danýþ-

manlýk vermek üzere 'Aile Hizmetleri Yön-

lendirme Merkezi' nin açýlmasý,

3. Belediye ile Milli Produktivite Merkezi

arasýnda 'Kadýnlarýn Kentsel Hizmetler-

den Yararlanma Düzeyleri; Sorunlar

Çözüm Önerileri' araþtýrmasýna yönelik

protokol imzalanmasý,

4. Trabzon Valiliði Ýl Sosyal Hizmetler

Müdürlüðü Deðirmendere ve Erdoðdu

Toplum Merkezlerinin Açýlmasý, Pelitli

Toplum Merkezinin açýlmasý için

çalýþmalara baþlanmasý,

5. Belediye Meclisinde kadýn gündemini

oluþturmak ve izlemek üzere 'Eþitlik

Komisyonu'nun kurulmasý,

6. Ýl Genel Meclisinde kadýn gündemini

oluþturmak ve izlemek üzere 'Kadýn

Haklarý Komisyonu'nun kurulmasý,

7. Kadýn kuruluþlarý ve diðer sivil toplum

örgütleri tarafýndan 'Trabzon Yerel

Meclisleri Ýzleme Birliði'nin oluþturulma-

sý, Birlikte kadýn kuruluþlarýnýn yanýnda

TRABZON


