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Elinizdeki bu kitap Bodrum Kadın Dayanışma Derneğinin Sabancı Vakfı 

desteği ve Bodrum Belediyesi katkılari ile; Bodrumda yaşayan kadınla-

rın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve haklarına dair farkındalıklarının geliş-

tirilmesi, kadınların aktif katılımı ile daha kapsayıcı yerel hizmetlerin ve 

şiddetten arınmış eşitlikçi ve ayrımcılık üretmeyen kentlerin oluşmasına 

katkı sunulması amacıyla hazırladıkları, “BODRUMDAN TÜRKİYE’YE 

KADINLAR EŞİTLİKÇİ VE ŞİDDETSİZ KENTİNİ YARATIYOR” baş-

lıklı projenin içeriğini ve bu proje çerçevesinde yapılan çalışmalarının 

tanıtımı ile ilgili Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Sabancı Vakfı ve 

Bodrum Belediyesi tarafından 24.12.2021 tarihinde Herodot Kültür Mer-

kezinde yapılan çalistaydaki sunumları içermektedir.

Sürece katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

SUNUŞ
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Figan Erozan 

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

Değerli Katılımcılar, Dostlar, Arkadaşlar, Bodrum Kadın Dayanışma 

Derneği adına hepinize hoşgeldiniz diyorum. Uzak yollardan gelen mi-

safirlerimize özellikle çok teşekkür ediyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayın bizler için çok büyük bir anlamı var. 

(Resmi) kurumlara mesafeli olan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği 

olarak ilk defa bu boyutta bir proje hazırlığına giriştiğimizde, söyleye-

ceğimiz söz ve uygulayacağımız savunduğumuz politikalar konusunda 

ödün vermek zorunda kalır mıyız... konusuda çekincelerimiz vardı.

Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras, 2019’da “kadınlarla birlikte 

yol yürüyeceğim’’ diyerek seçildi. Kadınlar da bu seçim için çokca çaba 

sarfetti. Sayın Aras’ın seçimlerde verdiği söze güvenle, Başkanı olduğu 

belediye ile daha önce hiçbir belediye ile düşünmediğimiz, aklımıza bile 

getirmediğimiz bir işbirliği içinde bu projeyi yapma kararı aldık. Bodrum 

Kadın Dayanışma Derneği, Ahmet Aras’ın belediye başkanlığında bu 

projeye imza atmış oldu. Bu projede hayata geçirmek istediğimiz amaç, 

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği kururcularının 2010 yılında ilk yan-

yana gelişinden bu yana savunduğumuz kadınların uğradığı şiddetin 

ortadan kaldırılarak sonlandırılmasıdır.

Projemizle hedeflediğimiz; şiddetin sonlandırılması savunumuzun yerel 

yönetimlerin de gündemine girmesi ve şiddetsiz bir kenti oluşturma sö-

zünün hayata geçirilmesidir. Çalışmamızı Bodrum Belediyesi ile birlikte 

yaptık. Projemizle Sabancı Vakfı’na başvurduk, başka bir yere gitme-

dik. Sabancı Vakfı, hibe programı ile bizi destekledi ve birlikte yol al-

dık. Proje çerçevesinde ilk yola çıkarken 7 farklı mahallede 650 anket 

ÇALIŞTAY AÇILIŞ
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yapmayı hedeflemiştik. Çalışmaların başında pandemiye yakalandık, 

pandemi nedeniyle ilk belirlediğimiz anket sayımızı revize ederek ister 

istemez 380 kadın ile hayata geçirdik. Pandemiye rağmen yüz yüze 

yaptığımız görüşmelerde yaşadıkları gerçeği ortaya çıkartmak çabasıy-

la kadınlara 70’er anket sorusu yönelttik. Kadınların yaşadıkları gerçe-

ği ortaya çıkarmak için sadece anket yetmez; biliyoruz ki kadınlar yan 

yana bir araya gelip konuşmaya başladıklarında ortaklaşarak yarattıkla-

rı güven ortamında gerçeği anlatmaya başlarlar. Bu nedenle de atölye 

çalışmalarına yöneldik.

İslamhaneleri, Akçaalan, Bodrum merkez, Peksimet ve Mumcular ol-

mak üzere 5 farklı mahallede atölye yaptık.

Atölye çalışmalarımızı, İslamhaneleri’nde Bodrum’da yaşayan Suri-

yeli Arap kadınlarla, Akçaalan’da 90’larda 2000’lerde göçlerle gel-

miş. Kürt kadınlarla, Bodrum merkezde ise Bodrumlu ve orta sınıf 

dediğimiz ya da kent de yaşamış ve buraya yerleşmiş kadınlarla ya-

palım dedik. Ayrıca, Peksimet ve Mumcular mahallelerinde atölyeler 

yaptık.

Toplumsal cinsiyet eşitliği yani kadınlık ve erkeklik nedir, Şiddet, 

Haklarımız ve Dönüşüm olmak üzere 4 konu başlığında yaptığımız 

atölyelerde ‘Şiddet’ konusu kadınların en çok etkilendiği ve sarsıcı bir 

atölye çalısması oldu. Her türlü şiddeti ele aldığımız atölyede sadece 

evlerimizde yaşadığımız şiddeti değil, sokaktan bize yansıyan şiddeti 

de konuştuk.

Üçüncü atölyemiz ‘Haklarımız’ da kadınların çok sarsıldığı, etkilendiği 

atölyelerden biriydi. Katılımcılardan şu an aramızda olan Tevrat arka-

daşımızın güzel sözüyle; “Ben 20 sene önce bu hakları bilseydim bu-

gün başka bir Tevrat olmuştum’’ dediği atölyede bireysel haklar yanında 

toplumsal yaşam içinde haklarımızı, kent haklarının konuştuk. Özellikle 

kent haklarının neredeyse hiçbir kadının bilmediği bir konu olduğunu 

gördük. Kadınlar, bir kentin potansiyel faydalarına bütün yaşayanların 

eşit erişiminin, bütün yaşayanların karar alma süreçlerine katılımının, 

temel hak ve özgürlükleri çercevesinde bir hak olduğunu bilmiyorlar, 

“böyle bir hak mı var” diyorlardı.

...ve son atölyemiz, ‘Dayanışma ve Güçlenme’ de denen ‘Dönüşüm’ 

atölyesi. Bu bildiğimiz anlamda yan yana gelelim ve bu işleri konuşalım 

atölyesi değil, bir araya gelince güçleniyoruz, güçleniyorsak bu güçlen-

meyi dönüştürebiliriz de dediğimiz; kenti mahallemizi, sokağımızı evi 

nasıl dönüştürürüz konulu atölye oldu.
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Yaptığımız atölyeler sonrası mahallelerden kadın sözcüler oluşturulma-

sına karar verildi ve her mahalle kendilerini temsilen iki sözcü seçti. 

Sözcüler, mahalle sorunlarının nasıl çözüleceği, hizmetin nasıl tanımla-

nacağı ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin nasıl gerçekleştirileceği konula-

rının ele alınacağı komisyonda yer alacaklar, belediye bünyesinde olan 

Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu’nda Belediye Başkan Yardımcı-

sı Ummuhan Yurt ile birlikte Bodrum’un çeşitliliğini bozmadan hiçbir 

mahalleyi diğerine benzetmeden tektipleştirmeden kendileri yaşadıkları 

hayatı dönüştürmede karar verici olacaklar.

Hiçbir mahalleyi diğerine benzetmeden tektipleştirmeme önemli. Çünkü 

Bodrum gerçekten son derece çeşitlilik içeren bir yapılanmaya sahip bir 

yerleşim yeri. Mahalle karşılaşmalarında pandemiye rağmen mahalle-

lerden çok sayıda kadınla birlikte olduk. ‘Bizim bu kente dair vazgeçil-

mezimiz nedir?’ sorumuzla aldığımız yanıtlar bize sürdürülen çalışma-

larımızda yol gösterecektir.

Kadınlar soyut eşitlikten bahsetmiyor.

Kadınlar, kadınlığından ‘kadın’ kimliğinden vazgeçmek istemiyor.

Kadınlar 24 saat bu kentte dolaşmak istiyor.

Kadınlar mahallesinde ya da Bodrum’un herhangi bir yerinde zarar gör-

meden yaşamak istiyor.

Kadınlar açlık ve yoksullukla terbiye edilmek istemiyor.

Kadınlar kurslar varsa kurslar sonrası gideceğim iş nerede, güvencesiz 

çalışmak istemiyorum diyor.

Kadınlar belli bir yaşam standardına mahkum edilmek ve tanımlanmak 

istemiyor.

Yaptığımız çalışmayı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden akade-

misyenler anketlermizi raporladığında olduğu gibi kadınların vazgeçe-

meyeceği en temel hak şudur: “Eşitlikten vazgeçmeyeceğim’’ ama 

eşitliği de kadın tanımlayacak. Bu eşitliğe uygundur denmesine 

izin vermeyecek, kadın kendi eşitliğini tanımlayıp hayata geçire-

cek.

Dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Şimdi Sabancı Vakfı’nın desteklediği “Bodrum’dan Türkiye’ye Ka-

dınlar Şiddetsiz ve Eşitlikçi Kentini Yaratıyor’’ projesi ilgili videoyu 

seyredeceğiz. Ardından Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Birsel 

Safkan’a söz vermek istiyorum..
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Nevgül Bilsel Safkan 

Sabancı Vakfı Genel Müdürü

Sabancı Vakfı olarak hem böyle bir projeyi desteklemekten hem de bu 

çalıştayda yer almaktan mutluluk, heyecan ve gurur duyuyoruz. Saban-

cı Vakfı Hibe Programı kapsamında 8 proje seçtik. Bir tanesi şu anki ko-

numuz olan Bodrum’dan Türkiye’ye Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Ken-

tini Yaratıyor projesiydi. Bu projenin adında da belirtilen Bodrum’dan 

Türkiye’ye kısmı çok önemli, bu yönüyle proje bizim için de ilk olma 

özelliği taşıyor. Örnek bir model olmak için yola çıkan bu projenin hede-

fini gerçekleştirdiğini memnuniyetle görüyoruz.

İki yılı aşkın süredir pandeminin hakim olduğu bir süreçten geçtik. Bu 

yalıtılmış ortamda en çok da eşitsizliklerin derinleştiğini gözlemledik. 

Kadın ve kız çocuklarını bu dönemin en dezavantajlı grupları olarak 

görüyoruz. Bu anlamda kadın haklarının, insan haklarının son derece 

geriye gittiğini söylemek durumundayız. İşte tam da böyle bir ortamda 

projemizin önemli bir yerde durduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kadınla-

rın eşitlik anlamında yerel yönetimlere katılması karar verme sürecinin 

bir parçası olması çok kıymetli. Bu konuyla ilgili sadece Türkiye’den de-

ğil, dünyadan da bazı rakamlar paylaşmak istiyorum. Çünkü konuların 

sadece Türkiye özelindeki sorunlardan değil; tüm dünyada giderek de-

rinleşen bir sorundan bahsediyoruz.

Dünya Ekonomik Forumu’nun bir raporu bulunuyor: “Toplumsal Cinsi-

yet Eşitsizliği Uçurumu’’. Raporun adı uçurum kelimesini içinde barın-

dırıyor. Verilere baktığımızda bu eşitliği sağlamak için geçmesi gereken 

yıl pandemiden önce 99,5 yıl iken, pandemiden sonrasına bakıldığında 

uçurumu kapatmak için 136 yıl gerekiyor. Bir neslin yaş ortalaması 100 

olmadığı için, bir nesilden de daha fazla bir zamana ihtiyacımız olduğu-

nu üzülerek öğreniyoruz.

Diğer taraftan kadına şiddetin elbette ki sadece Türkiye’de olmadığını 

biliyoruz. Şiddet, küresel ölçekte de çok önemli bir konu başlığı. Pan-

demi ile birlikte şiddet oranında %120 seviyelerinde artışlar olduğunu 

görüyoruz. Dünyada 47 milyon kadın yoksulluğa sürükleniyor, 11 milyon 

kız çocuğu okuldan kopma riskiyle karşı karşıya. Kız çocuklarının okul-

dan koparılmaları diğer bir ifade ile erken yaşta zorla evlilik olasılıklarını 

artıran bir olgu.

Kadının siyasetteki varlığına bakarsak dünyada 24 ülkede kadın devlet 

başkanı bulunuyor. Meclislerde kadınların oranı %25 seviyesinde, yani 

%75 oranında erkek bulunuyor. Yerel yönetimlere bakarsak oradaki ra-

kamlar da oldukça düşük. KA.DER’in (Kadın Adayları Destekleme Der-
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neği) güncel raporuna göre belediye ve il genel meclislerinde kadınların 

temsiliyeti %2 oranında. 3234 Belediye başkanından sadece 18’i kadın. 

Burada kadınların yönetime her kademede katılmasının, eşit söz hakkı-

na sahip olmasının ne kadar kritik olduğunu görüyoruz.

Özellikle kriz dönemlerinde dayanıklı durabilmek için eşitliğin var olması 

çok kıymetli. Sabancı Vakfı, yarım asra yakın bir süredir dezavantaj-

lı grupları hedefinde tutuyor. Yani kadınlar, kız çocukları, engelliler ve 

gençler… Çalışmalarımızın odağındaki bu grupların eğitim, toplumsal 

hayata, istihdama katılımını, becerilerini geliştirmelerini ve buna imkan 

sağlayan projeleri destekliyoruz. Yerel yönetimlerle ortak çalışma tecrü-

belerimiz var. 15 yıl önce başlattığımız hibe programı, bugün Türkiye’de 

bu büyüklükte ve kesintisiz süregelen tek hibe programıdır. Sivil toplum 

kuruluşlarına, derneklere, vakıflara, kooperatiflere proje bazlı hibe des-

teği veriyoruz. 15 yıl önce ilk projemizde, Birleşmiş Milletler ve belediye-

ler ile birlikte “Kadın Dostu Kentler’’ konusunda çalıştık. Çarpan etkisinin 

ne kadar yüksek olduğunu gördüğümüz bir projeydi. Bu sebeple biz Va-

kıf olarak, yerel yönetimin gücüne ve proje ortağı olmasının çok önemli 

olduğuna ilk günlerden şahit olmuş durumdayız.

İçinde yer aldığımız projelerden biri olan “İş Dünyası Aile İçi Şiddete 

Karşı” projesini 6. yılında da desteklemeye devam ediyoruz. Bu projeyi 

öncelikli söylememin nedeni, projenin son yılında belediyelerin de proje-

ye dahil olmaya başlamasıdır. Proje, çalışma hayatında kurumların şidde-

te maruz kalan çalışanlarına sahip çıkmasını, yol göstermesini hedefliyor. 

Bu yıl, projeye binlerce çalışanı bulunan belediyeler de dahil oldu.

Bir hibe desteğimiz de KA.DER’e oldu. KA.DER, “Yerel Yönetimde 

Kadınlar Güçleniyor” projesi ile Türkiye’nin 7 bölgesinden 14 belediye 

seçerek onlara Avrupa yerel belediyecilik anlayışında bir taahhüt verme 

ve bu kapsamda toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları başlatma inisiya-

tifini ortaya koydu.

Belediyelerle ilgili çalışmalarda, bizim referans aldığımız iki çalışma 

oldu. Biri Kadın Koalisyonu’nun geçtiğimiz yıl yayınladığı “Belediye-

lerin Pandemi Haritası” raporu idi. İnceledik ve gördük ki önemli sorun 

ve ihtiyaçlara yönelik çalışma, belediyelerin bu konudaki farkındalığını 

artırmaya yönelik teşvikler içeriyor.

Bir diğer değer verdiğimiz çalışma da Yanındayız Derneği’nin ilçe dü-

zeyinde yürüttüğü “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’’ oldu. Endeks-

lemede ilçe belediyesinin bir puanı oluyor, hem kendi puanlarınızın 

seyrine, hem de bütünün sıralamasına bakarak yapılacak kıyaslama ile 

kendi belediyenizi geliştirerek bu alanda çaba gösterip yol alma imkanı 
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sağlıyor. Bunlar belediyeler, yerel yönetim ve sivil toplum anlamında ör-

nekleyebileceğim çok kıymetli çalışmalar.

Bu sene desteklediğimiz bir diğer proje de bugün konuştuğumuz “Bod-

rum’dan Türkiye’ye Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratı-

yor’’ projesinin ideal bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Diğer çalışma-

larımıza da ışık tutması için biz arka planda her zamanki gibi buradaki 

tecrübeyi, deneyimi diğer noktalara taşıyacağız.

Projemize geldiğimizde ise ben birlikte daha güçlü olduğumuzu gözlem-

ledim. Özellikle projenin mahalle bazlı örgütlenmeyi teşvik ediyor olması 

ve tektipleştirmeye karşı durularak farklı mahallelerin temsil edilebilmesi 

çok kıymetli. Yaptığımız çalışmalarda farklılıklara ne kadar kucak açar ve 

saygı gösterirsek, bir masa etrafında farklılıklarımızla bir arada olursak o 

kadar etkili oluyor. Mahalle örgütlenmesinin sözcü çıkarabilmesi ve far-

kında oldukları sorunları dile getirebilmelerine ortam sağlanmasını tabii ki 

çok kıymetli buluyorum. Ama bir o kadar kıymetli olan sesinizi, sözlerinizi 

duyanların var olması… Sayın Belediye Başkanımızı bu sesi duyduğu için 

canı gönülden tebrik ediyorum. Tüm Türkiye’ye bu projenin örnek olmasını 

diliyorum. Bu ışıklı projenin omuz omuza bir çalışma olduğu çok hissedili-

yor, dilerim ki bu proje yolumuzu aydınlattığı gibi benzer projelere de ilham 

verir, ışık olmaya devam eder. Dilerim 2022 hepimiz için eşitlikçi bir sene 

olur; sağlık içinde iş birlikleri, omuz omuza çalışmalar devam eder.

Figan Erozan

Biz çok teşekkür ediyoruz. Nevgül hanım konuşmasında pandemi ha-

ritasından bahsetti. Bodrum Belediyesi de pandemide izlenen bele-

diyelerden biridir. Bunu da Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Kadın 

Koalisyonu’nda yer aldığı için yapmıştır. Nevgül Hanım’ın bu açıklama-

sından sonra o raporu Başkana ve meclis üyelerine sunmak artık elzem 

oldu diye düşünüyorum. Yeni bir haber vereyim, ikinci izleme dönemi 

başlıyor. Çünkü pandemi derin bir yoksulluk getirdi, o yoksulluğu kat 

kat kadınlar yaşıyor. Bahar Yalçın Kadın Koalisyonu’ndan aynı zaman-

da, İlknur Üstün de belki söz ederler bu konudan. Şimdi sözü İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nden katılan Genel Sekreter Yardımcısı Şengül 

Altan Arslan’a vereyim.

Şengül Altan Arslan 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

Teşekkür ederim sayın Başkan, değerli katılımcılar. Elimde bir konuşma 

metni var ama bu konuşma metniyle söyleyecek şeyler o kadar çok ki, 
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sizi korumak amaçlı zamana sığabilmek için ana noktaları belirlediğim 

bir metin üzerinden gideceğim. Biz çok yakın bir zamanda benzer çalış-

maları deneyimledik, yerel eşitlik eylem planımızı da hayata geçirdik ve 

görüyorum ki; siz de bizim uyguladığımız yöntemlerin kullanıldığı bir yol 

izliyorsunuz. Bizim farklılığımız çalışma sonuçlarını artık uygulamaya 

geçirmiş olmamızdır. Bu uygulamada neler yapıyoruz, bunların özellikle 

altını çizmek istiyorum. Bodrum Belediyesi’nin yaptığı bu çalışmayı çok 

değerli bulduğumu söylemek isterim. Bizim kadınlar için İstanbul’dan 

yükselttiğimiz şiddetsiz ve eşitlikçi kent sesinin Bodrum’dan da yüksel-

mesi çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü hem İstanbul hem Bodrum 

son derece farklılıkları barındıran, çok farklı yaşam gruplarını barındıran 

oluşuma sahip nüfusları barındıran yerleşimler. Bu nedenle benzerlik-

lerinin çok olduğunu, izlediğimiz yolu ve çözüm noktalarımızı burada 

aktarmanın belki buradaki çalışmalara bir katkısı olur diye düşünüyo-

rum. Her şeyden önce bir araya gelmenin sesi daha gür, güçlü ve etkili 

kılacağı çok açık. Tek başına bu bile aslında birlikte olmamız için yeterli 

bir sebep. Biz de mahallelerden başlamıştık. Burada da onu görüyorum. 

Mahallelerden başlayan ve mahalleli kadınlar ile yürütülecek çalışmala-

rın ilçenin bütünü için çok hayati olduğunu söylemek istiyorum. Çalış-

malarımızı yaparken buna çok dikkat ettik. Burada da bunu gördüm, bu 

projede emeği geçen herkese öncelikle çok teşekkür etmek ve tebrik 

etmek istiyorum.

Şiddetsiz bir kent kurmada mahallelere inmeden istediğimiz hedefe 

ulaşmamız mümkün değil. Bir şehrin, bir ilçenin her sokağı, her mahal-

lesinde hayatlar başka biçimlerde yaşanıyor. Sıradan bir gecede, gece-

nin kadınlar, yoksullar, engelliler için nasıl yaşandığını görebilmeniz için 

biraz daha yakından bakmak tek başına aslında yeterli oluyor. Kentin 

her yerinde kadınlar, yoksulluk içinde, bakım hizmetleri, engellilik, hat-

ta ebeveynlik gibi aslında keyifle yapılacak işler bile kadınların sırtında 

bir kambur gibi durmaya ne yazık ki devam ediyor. Eşitlikçi sosyal po-

litikaları uygulayarak bu tabloyu değiştirmek, bu yükü hafifletmek için 

mümkün olan ne varsa yapmamız gerekiyor. Bunları nasıl yapacağı-

mızı, nerede yapacağımızı, kiminle ve nasıl yapacağımızı çok iyi tespit 

etmemiz gerekiyor. Bodrum Belediyesi’nin hazırlamakta olduğu yerel 

eşitlik eylem planı ile de doğrudan ilişkili olan İstanbul Büyükşehir Be-

lediyesi’nin yerel eşitlik eylem planında bizim yaptıklarımızı sizinle pay-

laşmayı önemli buluyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladığımız ve uygulamaya 

geçirdiğimiz yerel eşitlik eylem planını, eşitsizlik tablosunu değiştirme-

nin çok önemli bir aracı olarak gördük. Bu eylem planı, eşitsizlikleri gör-
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mek, yerinde her derdine eşitlik merceği ile bakmak açısından son de-

rece önemli bir yol haritası. Bunu yaparken son derece geniş kitlelerin 

fikrini aldık. Herhangi bir statüsü olmayan sıradan diyeceğimiz (en az 

221 bin) vatandaşın anketler yoluyla görüşünü aldık. Burada katılımcı 

bir stratejik plan yapılmış olsa bile, nasıl İnsan Hakları Evrensel Be-

yannamesi tek başına kadınların hakları için yeterli değilse bu stratejik 

planda kadınların yaşadığı eşitsizliği görmek için yeterli olmadığından 

yerel eşitlik eylem planı’nı hayata geçirmeyi çok önemli bularak büyük 

bir heyecan içinde bu çalışmaları yürüttük.

Öncelikle yerel eşitlik eylem planı, kentte eşit yaşamı test etmeye yö-

nelik ulusal ve uluslararası düzeyde atılmış bütün adımları dikkate alan, 

ulusal ve uluslararası sözleşmeleri gören bir yapıyla kurgulandı. Kadın 

eşitsizliğinin görünmezlik örtüsünü kaldırarak eşitsizlik içeren bütün ko-

nuları bu plan içerisine dahil etmeye çalıştık. Çünkü biliyorsunuz özel-

likle eşitsizlik içeren konularda bir görünmezlik örtüsü olduğu bu işin 

içerisinde olan herkesin malumudur. 

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitlik Şartı’nı imzaladıktan son-

ra zaman kaybetmek istemedik, meclisten onay alır almaz çalışmaya 

başladık. Şöyle yaptık: Kadın hakları dediğiniz zaman herkesin işaret 

ettiği ulusal ve uluslararası düzeyde önemli uzmanlar var, ilk işimiz 

onları İstanbul’a davet etmek oldu. Gönüllü bir şekilde koşarak gelen, 

uluslararası toplantılara beraber gittiğimizde de kadın konusunun insan 

hakları konusunun duayenlerinin ayakta karşıladığı insanlardı. BM UN 

Women’nın bu konuda deneyimi olduğundan onlardan da uzmanlar da-

vet ettik. Biz nasıl bir yol izleyelim bu planı nasıl çıkaralım dedik. Uzun 

tartışmalardan sonra aslında ekibin içerisinde yer alan yerel yönetimler, 

eşitlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Türkiye’nin önde gelen 

isimlerinden olan İlknur Üstün hanımın çalışmaya liderlik etmesi ko-

nusunda bir ortak karar çıktı. İlknur hanımın da kabul etmesi üzerine 

onun liderliğinde İstanbul’dan çok kıymetli hocamız Özgün Akduran ile 

birlikte bir ekip kurduk. Onların danışmanlığı rehberliği ile iki-üç toplantı 

yapmıştık ki pandemi patlak verdi. Pandemiye rağmen mesai kavramı, 

gece gündüz, tatil demeden ciddi bir çalışma yürüttük.

Her şeyden önce çeşitliliği dikkate aldık. İstanbul gibi bir yerde çeşitliliği 

dikkate almamak mümkün değil. Süreci daha önce sorulmuş - sorul-

mamış tüm soruları ele alarak toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ile 

yeniden sorarak başlattık. İstanbul’da kim nerede, nasıl yaşıyor soru-

larını çeşitliliği dikkate alarak yeniden sorduk. Eşitliğin sağlanabilmesi 

yolunda gerçekçi politika ve uygulamaların ortaya konulabilmesi için, 

farklı koşullarda yaşayanların farklı deneyimlerini görmeye ve göster-
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meye çalıştık. Sorunların tespitini de, çözümler üretimini de yerinde ve 

orada bulunan sakinleri ile birlikte ele aldık, önemli gördüğümüz şekilde 

katılımcı yöntemle ilerledik. Ne olursa olsun genellikle kamu yönetimle-

rinde kararlar yukarıdan merkezden alınır düşüncesini aştık. Ben mer-

kezi yönetimden geldim, iyi bilirim. Uluslararası örgütlerle kaynakların 

dağıtılmasını merkezi yönetimin üzerinden değil, yerel yönetimlerde 

görmeleri için görüşüyoruz. Neden? Merkezi yönetim içinden gelen biri 

olarak söylüyorum, yerelden insanları topluyor onlarla ilgili ne yapabi-

liriz konusunda bazı ana noktalar belirleniyor ama, sonuçta masada 

belirlenmişse yereldeki bütün görüşler, ihtiyaçlar yansımıyor, harekete 

geçmek, eyleme geçmek de zaman alıyor, bence kaynaklar tam yerini 

bulmuyor. Eğer biz de katılımcı bir yöntemle ilerlemezsek yaptığımız 

bütün bu planların da bir anlamı kalmıyor. Bu nedenle danışmanlarımız-

la birlikte göreve geldiğimiz günden beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

olarak hemen hemen her konuda çalıştay yaptık, artık gelişmeleri izle-

yebildiğimiz, bütün güncel bilgileri içeren bir data havuzumuz var.

Yaptığımız çalıştayların sonuç raporlarını inceledik ve bu raporlara 

yansıyan görüşleri yerel eşitlik eylem planına kaydettik. Pandemi ne-

deniyle bir araya gelemediğimiz örgütlerin de görüşlerini alarak dahil 

ettik. Her ne kadar pandemide örgütler bir araya gelemedi desek de 

bir araya gelemediğimiz dediğimiz şartlarda biz, özellikle sivil toplum 

kuruluşları, meslek örgütleri, odalar, sendikalar, muhtarlar, İBB’nin ve 

ilçenin belediye meclis üyeleri, uzman ve akademisyenler ile kendi daire 

başkanlarımızın olduğu 73 toplantı yaptık. Bu 73 toplantıyı çok önem-

sedik, gelenlerle bizim daire başkanlarımızı birkaç kez toplantıya aldık, 

çünkü onların da önerileri kabul etmesi, benimsemesi ve bunları uygu-

layacak kişiler olarak nasıl uygulayacağını hayallemesi ve kendilerine 

mal etmesi son derece önemliydi. O yüzden hiçbir toplantıdan aslında 

çekinmedik. Çalışmalar başlayalı bir buçuk yıla yaklaşıyordu çok titiz 

bir insan İlknur Hanım bir daha bir daha bir daha toplantı yapıyordu. 

Ben de dedim ki artık yeter, buna bir çizgi çizelim, ben artık bu 8 Mart’ta 

yerel eşitlik eylem planını paylaşacağım. Tarih belli olunca daha hızlı bir 

ilerleme sağlıyorsunuz. 8 Mart anlamlı bir tarih olduğundan danışmanla-

rımız iki ayaklarını bir pabuca sokarak planımızı de 8 Mart’a yetiştirdik.

İstanbul’un öncelikleri ihtiyaçlarına ilişkin çektiğimiz fotoğrafı alarak yola 

çıktık. Yerel eşitlik eylem planımız da 15 tema belirledik ve bu 15 tema 

ile birlikte yol haritasını çıkardık. Katılımcı bir yöntemle bunu yapmak 

önemli ama her şeyden önce kendi içimizde uygulamaya başladık. Siz 

istediğiniz kadar (geniş katılımlı) bir plan yapın, kendi içinizde uygula-

mıyorsanız hiçbir anlamı yok. Siz şunu yapın, bunu yapın demek ye-
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rine, biz bunu nasıl yaptığımızı göstermek istedik. Öncelikle belediye 

bünyesinde yapılması gerekenleri belirledik, istihdam politikalarından 

belediye kurumlarında taciz tutum belgesi yayınlamaya kadar, bir seri 

işlem başlattık.

Planda belediyenin bütününü içerdik. Bütününü içerdik çünkü, merkezi 

yönetimden geldiğim için biliyorum şöyle bir hata var; toplumsal cinsiyet 

eşitliği meselesi kurumlar için adeta bir moda oldu ve herkes toplumsal 

cinsiyet eşitliğine ilişkin bir şey yaptığını göstermek amacıyla şekilsel bir 

şeye bürünerek işlevsiz birimler oluşturuyor. Mesela Tarım Bakanlığı, 

Kadın Daire Başkanlığı (diye bir birim) kurdu. Kadın örgütleri siz de bun-

ları önemsiyorsunuz, ben hem kadın örgütlerine yakın, hem kamucu biri 

olarak ortada duran biri olarak söyleyeceğim, kurumlardaki bu tür olu-

şumları çok tehlikeli buluyorum. Çünkü Sayın Başkanım, kurdunuz mu 

siz bir eşitlik birimi şöyle bir şey oluyor, içinde kadın olan sorunları her 

ne varsa (içeriğine bakılmaksızın) eşitlik birimine atılıyor, yani “kadın 

görüldüğünde eşitlik birimine götür” deniyor, herkes yolluyor ama eşitlik 

birimi karar mekanizmasına yakın olmuyor. Bir karar için o müdürünü 

geçecek, müdür başkan yardımcısını geçecek ki size gelecek ve geçer-

ken de bunların her birini ikna etmesi gerekecek, ikna edebildiği ölçüde 

diyelim ki bir üstünü şefini ikna etti, o ne kadarını alırsa bir ucundan tuta-

cak, elene elene elene yukarıya gittiğinde içeriğini kaybetmiş bir kabuk 

gibi bir şey kalacak, kalıyor. Ben de (kurum içinde) birimin olmasından 

yanayım ama tek başına olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum, o 

nedenle biz bunu daha bütüncül aldık.

Şöyle bir şey yaptık; koordineli biçimde yürütmek için işleyişin izlene-

bilmesi ve yürütülme sağlayabilmesi konusunda kasları güçlü olan kim 

var diye baktık. Strateji Daire Müdürlüğü var, çünkü onlar 3 aylık iz-

lemeler yapabilen bu konuda kasları son derece güçlü bir ekip, ama 

onlarda da eksik şuydu; toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin bir bakış 

açıları yok. Strateji Daire Müdürlüğü içinde bir birim mi yoksa Kadın 

Aile Müdürlüğü’nün içinde bir birim mi, biz bunu İlknur hanımla çok 

tartıştık. 85000 bazı iştiraklerle taşeronlarla birlikte 95000 çalışanı 

olan bir yerde bir Eşitlik Birimi Kadın Aile Müdürlüğü’nün altında bir 

birim olacak iş değildi. Biz de birimi Strateji Müdürlüğü altında kurmaya 

karar verdik. İlknur hanım, bunun içinde çalışma biçimini görünce o 

kasların ne kadar güçlü olduğunu gördü. Orada bir birim kurduk ama 

Strateji Müdürlüğünün toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin bir bakış açı-

sı olmadığından ben de birimin elemanlarını, yani toplumsal cinsiyet 

bakış açısı olan kişileri istihdam ediyorum. Onlar bu bakış açısıyla bel-

geleri topluyorlar ama onu raporlamak izlenir hale getirmek, takibini 
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yapıp hesabını sormak Strateji ile koordineli yapılıyor. Bir eşitlik birimi 

kursanız koordinasyonda onun yazdığı yazıyı kimse ciddiye almıyor 

Strateji Müdürlüğü yazınca mecbur cevap veriyorlar. İzlemenin çok iyi 

olacağını düşünerek böyle bir seçim yaptık. Genel sekreter yardımcısı 

arkadaşlarımın bir kısmı da bu konuya çok yakın, Eşitlik Birimi başka 

bir genel sekreter yardımcısı arkadaşıma bağlı olduğu halde oranın ko-

ordinasyonu bana karşı sorumlu oldu, hem daire başkanı, hem müdür, 

hem genel sekreter yardımcısı, biz bu işin teknik kısmını biliyoruz ama 

içeriğini siz biliyorsunuz, memnuniyetle size karşı hesap veririz dediler, 

böylece benim koordinasyonumda yürüyen bir yapı oluşturmuş olduk. 

Çalışmanın bütünü içermesi önemli ama biliyorsunuz bu kaynaksız ol-

maz. Biz, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı bitirdikten sonra, kamu çarklarının 

yavaş dönmesi gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi devasa bir yer-

de işlerin yazışmalarla yürümesi uzun sürüyor, bütçe biliyorsunuz Tem-

muz-Ağustos aylarında başlar. Bizim daha birimi kurmadan hemen ilk 

yaptığımız iş hangi birime değiyor konusunda bir ayrıştırma yaptık he-

deflerin %51’i bana bağlı yerler ile ilişkili, ben zaten bunu takip ederim 

ama diğer arkadaşlarımın takip edebilmesi için Daire Başkanlığı’nda 

kime hangi hedeflerden geliyor şeklinde bir düzenleme yapıp arkadaş-

larımıza dedik ki, bakın bütçelerinize konuyor bu hedefleri gerçekleş-

tirmek için bu yıl hangisini yapacağına karar ver ve bütçene mutlaka 

koy. Hiçbir şey kaynaksız olmuyor, mutlaka bunun kaynak bağlantısını 

kurmak lazım. Hakikaten zor bir iş, daha kolay ideali kurmak gerek. 

Yapılan işi önemsemek, takip etmek yani kararlılık ve yukarıya yönelik 

bir sahiplenme olmazsa olmuyor.

Ben bu konuda çok şanslıyım, bunu yalnız kendim için değil sizin içinde 

aynı şeyi söyleyeceğim. Sn. Ahmet Aras’ı takip ediyorum. Sizler de çok 

şanslısınız. Ahmet bey’in iş takipçiliğini Bodrumlu kadınlar kullanmalı 

diye düşünüyorum. Kolay, kısa bir yol olmadığını biliyoruz görüyoruz. 

1992’den beri kadınla ilgili meselelerde çalışıyorum, önemli yollar aldık 

derken şu anda oldukça bir geriye gidişimiz var. Kadın meselesi politik 

bir mesele, kazançlar çok sevindirici ama uzun zamana yayılan çaba-

larla elde ettiğimiz kazançlarımızda birdenbire çok geriye gidebiliyoruz. 

Tüm politik konularda olduğu gibi bu alan da iktidarların kendi dünya 

görüşünü gösterebilme alanı. O yüzden bizim hem kazandığımız hak-

lara sahip çıkmamız, hem de bu hakları ileriye taşımak için neler yap-

mamız gerektiğini çok iyi tespit etmemiz lazım. Kadın kadının kurdudur 

diyorlar biz onu kadın kadının yurdudur diye çeviriyoruz, çevirdik. Kadın 

kadının yurdu olmaya devam etmeli, herkes birbirini desteklemeli diye 

düşünüyorum.
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İstanbul olarak; Bodrum olarak Eşit Kentler Şiddetsiz Bir Hayat için 

gösterdiğimiz çabanın bir araya gelmenin zoru aşmak, yolu kısaltmak 

için büyük bir adım olduğunu biliyoruz. Bodrum Belediyesi kendi yolunu 

bulmuş ve düzgün bir şekilde gidiyor. Uygulama açısından henüz uy-

gulamaya geçmediğiniz için konularda elimizden geldiğince yaşadığı-

mız deneyimleri sizlerle paylaşırız. Bu projeye verdikleri desteklek için 

Sabancı Vakfı’nı tebrik ediyorum. Atılan somut adımların nasıl ilerleme 

sağlanacağını, yapılan çalışmanın gelecek için umut verici bir göster-

ge olduğunu düşünüyorum. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’ne çok 

teşekkür ediyorum, sizleri çalışmalarınızı tebrik ediyorum. Her şeyden 

önce bu ekibi desteklediği ve daha ileriye taşıma kararlılığı olduğu için 

Sayın Ahmet Aras’ı ve bütün Bodrum Belediyesini tebrik ediyorum, her-

kese teşekkürlerimi sunuyorum.

Ahmet Aras 

Bodrum Belediye Başkanı

Figan Hanım teşekkür ederim. Her zaman güzel sözlerinizle bizi daha 

fazla motive ediyorsunuz. Öncelikle İstanbul’dan gelen Genel Sekreter 

Yardımcım Şengül hanıma burada olduğu için çok teşekkür ederim. Ek-

rem Başkanımı takip ediyoruz ve bu konuda da örnek alıyoruz diyebili-

rim. Projemizi ilk 8 arasında değerlendirerek bize gurur ve destek veren 

Sabancı Vakfı’na Genel Müdürü Nevgül hanıma da çok teşekkür ede-

rim. Her zaman ortaklık, partnerlik, birlikte çalışma kültürü çok değerli 

ve verimli sonuçlar doğuruyor, bir araya gelebildiğimizde daha büyük bir 

sinerji yaratıyoruz ve bu da başarının anahtarlarından biridir.

Kadın Koalisyonu’ndan sevgili danışmanımız İlknur hanım da bize çok 

önemli kapılarla ufuk açıyor. Oluşturduğumuz birliktelikte, ortaklıkta her 

şeyi başarabilecek güce erişiyoruz. Bodrum Kadın Dayanışma Derne-

ği’miz, Kent Konseyi’miz yine mahallelerde örgütlenen sevgili arkadaş-

larımız şimdi hepsi buradalar, bizlere güç vermekteler. Partimizin Kadın 

Kolları başkanımız da burada. Kadın Kolları da çok önemli çalışmalar 

yapıyorlar.

2019 yılında seçildiğim zaman Bodrum Kadın Dayanışma ile yaptığı-

mız toplantılar sayesinde Bodrum’da da (kadın sorunlarının) ciddi bir 

problem olduğunun farkına vardım diyebilirim. O zamana kadar belki 

insan bunu çok düşünmüyor, görmüyor. Bodrum’u düşünüyorsunuz. 

Türkiye’nin en batısında medeniyetin kucağında binlerce yıldır yaşayan 

kentte, yani Bodrum’da kadın sorunu mu olur canım diyebilirsiniz. Ben, 

Figan hanımlarla tanıştıktan sonra, onlardan dinlediğim gerçek insan 

hikayelerinden Bodrum’un da içinde bulunduğu her türlü yapısal sorun-
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ların yanında kadın konusundaki sorunlardan haberdar oldum. Sonra 

açıkçası sayın genel sekreterim, onlar ne diyorlarsa yaptık. Yani ben 

aslında bir şey yapmadım. Onlar ne diyorlarsa yaptım, zaman zaman 

belediyenin içerisinde bile karşı dirençle karşılaştığımız oldu. Bizler de 

böyle şeyler oluyor, dışarıdan yapılan müdahaleler de sanki gelip de 

belediyedeki arkadaşımızın işini elinden alacaklarmış gibi düşünülüyor, 

bu sadece kadın konusu için değil, fikir veren bir proje getiren, öneride 

bulunan herkesi öyle zannediyorlar. Aslında bu kırılması, aşılması ge-

reken bir önyargı. Kent için geliştirilecek ortak yaşam kültürü, insanlık 

için ortak çalışma kültürünü oluşturmamız gerek. Bazen bu sıkıntıları 

yaşasak da bu durumu süreç içinde aştık, ortaklaşma somutlaşmaya 

başladı. Konuya dönük somut ilk adım olarak Avrupa Yerel Yaşamda 

Kadın Erkek Şartı sözleşmesi’ni imzaladık, kendimizi bağladık.

Kurumsal yapıda bir birim meselesini, Şengül hanımın sözünü ettiği ko-

ordinasyonu ve desteği sağlamak üzere, biraz önce sizin söylediğiniz 

gibi bir fonksiyonu düşünmedim, dedim ki buradaki birim bu çalışmalara 

tamamen sahip çıkıp destek olacak zaten, işi yapanlar var sağ olsunlar, 

Bodrum’un her köşesini, çeperlerindeki bütün her şeyi biliyorlar onlar. 

Yeter ki biz ihtiyaçlarını karşılayalım, maddi-manevi her türlü destek 

sağlayalım. Bunu yapmak zorundaydık. Bugüne gelene dek çok adım 

attık, sıfırdan başlayıp nerelere geldiğimizi şu anda sizlerle olan birlikte-

liğimizde görebiliyorum. Ben kadın sorununun tarihsel sürecini daha ön-

ceki bir konuşmamda değerlendirmiştim. Mitolojiden itibaren başlayan, 

çok tanrılı dinlerden itibaren önce kadın aslında hep üretici. Doğurgan 

olan kadın, daha sonra bekaret üzerinden kutsanıyor, orada başlıyor 

problemler. Çok önemli bir şey bu, yavaş yavaş erkek egemen toplum 

başlıyor, sonrasında kabileleşme.. düşünün işte yapılar kadını sadece 

işgücü olarak görüyor. Çünkü onu alıyor yanına kendisi savaşıyor, kadın 

evin işlerini yapacak, doğuracak, soyunu sürdürecek, çoğalacak ki o da 

daha güçlü olsun. Tamamen güçle ilgili bir şey. Bence en büyük problem 

temelde ekonomi, çünkü ekonomi belirliyor kadının toplumdaki yerini ve 

geleceğini. Şimdiye kadar erkek çalışır, kadın evine, çocuğuna bakar 

değil mi... yuvayı dişi kuş yapar gibi böyle söylemlerimiz vardır. Bunlar 

aslında hedefli söylemler, yani boş falan değil, bu söylemler patriarkal 

toplumun, erkek egemen toplumun perçinlenmesi için söylemler. O yüz-

den hep böyle gelmiş-gitmiş. Biz kadını hep evde, yuvasında görüyoruz 

erkek olarak. Buna bende dahilim, ne dersem diyeyim. Kadının müca-

delesi nerede başlamış o çok önemli işte. Kadın kendi mücadelesini 

başlattığı anda artık bir şeyler değişmeye başlıyor. İstanbul Sözleşme-

si’ni yok sayıp onun yerine başka bir şey koyduk diyenlere baktığınız-

da resmi erkek bir topluluğu görüyorsunuz, orada tepede, zirvede bir 
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erkek egemenliği var. Bu insanların sizlere hak vermesini bekliyorsanız 

bu imkansız bir şey. Kadın mücadelesi kadınlar tarafından yürütülen 

ve yürütülecek bir mücadele, kadın mücadelesine inanan erkekler var, 

onlar da ne yapacak, bu mücadeleye omuz verecekler, kadınların önü-

ne engel koymayacaklar, en azından kenara çekilecek ki onlar devam 

etsinler. Ben genel seçimlerden birkaç ay sonra bir yürüyüşe, bir eyleme 

katılmaya çalıştım. Tepecik Camisi’nin orada bir yerdeydi, arkadaşları-

mız orada yürüyorlardı. Dediler ki, orada kadınlar var, işte siyaset, git 

katıl. Gittim, kadınlar tepki gösterdiler, bana sizin burada işiniz yok, lüt-

fen uzaklaşın, erkekleri istemiyoruz dediler. Biraz bozulduk, ama düşün-

dük ki haklılar aslında, bizim oradaki varoluşumuz sadece pi-ar amaçlı, 

biliyorlar onlarda. Bunları fark ederek üzerinde düşünmek çok önemli, 

kendi adıma bu farkındalığa varabilmemi sağladıkları için kadın arka-

daşlarımıza teşekkür ediyorum.

Artık biliyoruz kadınlar kapitalizmle beraber üretime katılmaya başladı, 

çünkü fabrikalarda kadınların çalışmasına ihtiyaç doğdu. Üretim, ucuz 

iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Erkek tek başına artık evi de geçindiremez 

duruma geldi, kadınlarda üretimde çalışmaya başladı. Eve ek gelir 

sağlayan olarak görülen kadın aynı işi yapsa bile erkekten daha düşük 

ücretle çalışıyor. Diyor ki ya en azından üç kuruş da olsa evime para 

götürüyorum, çalışmak onun için aslında bir güç. Kadın daha fazla ça-

lışıp, daha fazla kazandıkça bu sefer erkeğe olan ihtiyacı yok olmaya 

başladı. Mücadelesi güçlendi kadının, ben gerçekten böyle bakıyorum, 

kadın ekonomisini ne kadar düzeltebilirse erkeğe olan ihtiyacı azalacak. 

Kadının ekonomik hayatta daha fazla var olmasını aslında sağlamak 

zorundayız. Kadınların kamuda, özel sektörde daha fazla yer almak için 

daha agresif olmaları, kimseden korkmamaları gerekiyor..

Siyasette de böyle, aramızda temsilcilerimiz de var, arkadaşlar çekin-

meyin kendinizi atın ortaya, erkeklerde böyle genlerden oluşmuş bir deli 

cesareti var. Benim siyasetle bir ilgim, kenarından köşesinden bir bilgim 

yoktu. Hiç kimseyi, düşünün bir ilçe başkanı bile tanımazdım. Sonra sö-

zünü ettiğim deli cesaretiyle gittim, siyasete atıldım. Belki her zaman bu 

olmaz, ama yine de şunu söylemek istiyorum, korkmadan bir şeylerin 

üzerine gitmek lazım, mücadeleyle oluyor bu işler, gerçekten müdaha-

lelerle oluyor. Bodrum’daki kadınlara saygı duyuyorum, amaçları için 

mücadele ediyorlar, uğraşıyorlar. Kendimizle ilgili gördüğüm başarısız-

lıklarımız da var. Hala sığınağımızı açamadık, büyük bir başarısızlık bu 

bizim için, 2 sene oldu. İnşallah açacaklar arkadaşlar. Kadının eğitime, 

iş hayatına katılımı hep mücadele ile oluyor. Burada yerel yönetimlere 

düşen neler var, kreşler, gündüz bakım evleri gibi... Genel Başkanımızın 
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da sık sık vurguladığı gibi kreş derken daha ucuza çocukları burada 

bakalım diye söylenmiyor, kadının iş hayatına, sosyal hayata katılımının 

sağlanmasıyla ilgili söylüyoruz. Kreş ya da gündüz bakım evleri, etüt 

merkezlerine çocukların devamı, kadının nefes aldığı zamanları yarata-

cak. Çünkü kadın evde çocuktan başka bir şeyle uğraşamıyor. Kadının 

sosyal hayata katılması, iş hayatına tekrar kazandırılması çok önemli. 

Bu olanakları yaratıp çoğaltacağız. Biri Konacık’da, küçük bir örneği de 

Peksimet’de olmak üzere iki tane yaptık. 2022 programımızda bunlara 

daha yenilerini eklemek durumundayız.

Son dönemlerde yükselen ekonomik kriz ve yoksulluk öncelikle kadınla-

rı etkilemekte. Erkeğin umurunda mı? Gidip kahveye çay söyler 2 lira 3 

liraya içer, okeyini oynar ondan sonra biraz parası varsa gider bir mey-

hanede rakısını içer. Kadın evin gereksinimlerini nasıl karşılayacağını, 

çocuklarının üstlerinde kıyafeti, ayakkabısını çorabını, okula giderken 

ki eline vereceği harçlığı... her şeyi düşünmek zorunda. Bu büyük bir 

psikolojik şiddet aynı zamanda. Psikolojik şiddet önemli, çünkü şiddetin 

pek görünmeyen bir yüzü. Sorunların farkındalığıyla yerel yönetimlerde 

bence kabuk değiştirdi. Artık yol-kanalizasyon, fen işleri gibi işlerden, 

park-bahçe peyzajdan çok iş sosyal bir dayanışmaya dönüştü, beledi-

yeler sosyal dayanışmanın tam merkezi haline geldi. Çünkü yukarıdan 

eril ve merkezi bir bakış açısıyla değişimi sağlayamıyor sorunlara çö-

züm geliştiremiyorsunuz, değişim yerelden, tabandan oluyor. Biz yereli 

işte burada ne kadar güçlendirebilirsek, kadınları bu işin içerisine alıp, 

önlerine set koymadan destek olabilirsek, o zaman sorunlar daha kolay 

çözülecektir. Bunu nasıl yapacağız? Mesela, şimdi Beşiktaş belediye-

mizin bir çalışması var, bilginiz vardır, saha çözüm ekibi kurmuşlar ev 

ev dolaşıyorlar. Biz de bunun Halkla İlişkiler Birimimiz ve Kültür Sosyal 

Birimimizde küçük örneklerini yaptık. Çok daha sistematik bir çalışma 

gerekli. Tek tek, ev ev dolaşarak o evlerdeki bütün sosyo-kültürel ve 

ekonomik durumu anlamak gerekiyor. Okula giden çocuk mu var, üni-

versiteye giden genç mi var, işsiz mi var, engelli mi var, hasta mı var, 

yaşlı mı var ya da o evde inek mi var, koyun mu var, keçi mi var kuzu 

mu var... yani o evde ne var ne yok çok büyük bir envanter çalışması ve 

gerçek bir fotoğraf çekme.

Yerel yönetim olarak bunları yapacağız ve günü birlik ihtiyaçlara yönelik 

bir paket dağıtmak işi çözmüyor. Arkadaşlar belediye paket dağıtıyor, 

pirinç, şeker, tuz, un... falan yani olacak iş mi. O evin ihtiyacı nedir, önce 

sen bir onu öğren bakalım. Git önce tanı, sorunlarını, ihtiyaçlarını öğren. 

Üniversitede okuyan gencin burs ihtiyacı mı var ya da kadın çalışmak 

istiyor ama iş bulamıyor mu, işte belediye bunları saptayarak çözüm ge-
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liştirecek, çalışma böyle olur. Beşiktaş’ta yapılan bunun örnekleri. Um-

muhan Başkan ve bizim Halkla İlişkiler Müdürümüz gitti öğrendi, geldi. 

Şimdi bunu Bodrum’da uygulamaya başlıyoruz. Hacer Foggo ile de 

derin yoksulluk aile ihtiyaç haritası ile çalışıyoruz, sizlerin desteği ile, bu 

çok önemli. Sizlerin de desteği ile geliştirilen veri tabanının güçlendiril-

mesi belediye olarak işe yaradığımızı hissedeceğiz. Toplumsal cinsiyet 

eşitliği bunun için zaten...

Bodrum bütünüyle Bodrumdur Tarihi, kültürü, medeniyetleri, insan var-

lığı ve doğası ile Bodrum bütünüyle Bodrum’dur. İnsan doğanın bir par-

çası. Doğa, insan için yok. İnsan sanki doğaya öyle sahipmiş gibi değil, 

biz de onu bir parçasıyız, biz 70-80 sene yaşıyoruz, doğa milyonlarca 

yıldır burada duruyor, biz gelip gidiyoruz. Doğaya sahip çıkmamız lazım, 

onu korumak aynı zamanda bizim gelecek nesillerimizi korumamız an-

lamına gelir. Çocuklarımızı, tasarımımızı korumak için Bodrum’dan tüm 

Türkiye’ye eşitlikçi, şiddetsiz ve gerçekten doğayı seven koruyan bir 

kent yaratmak istiyoruz. Belediyemizin de, kişisel olarak benim de bü-

tün hedefimiz bu yöndedir. Sizlere burada olduğunuz için tekrar teşek-

kür ederim. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’den sevgili hocalarımıza 

bize destek verdikleri, yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyorum. 

En büyük teşekkürüm de Bodrumlu cesur kadınlara. Mahallelerimizde 

görev alan kadınlara teşekkür ediyorum. Belki babaları, eşleri kızıyorlar 

senin ne işin var orada diye... Ama onlar burada olmaya devam etsinler. 

Biz her zaman kadınların yanındayız, işse iş, söyleyin ne gerekiyorsa. 

Bana söyleyin ben elimizden geleni yapmaya hazırım arkadaşlar.
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Figan Erozan

Şimdi projenin anket çalışmasını raporlaştıran Muğla Sıtkı Koçman Üni-

versitesinden Saniye Dedeoğlu’na sözü veriyorum.

Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Yapılan anket üniversitemizden Çisel Ekiz Gökmen ve Aysun Danış-

man tarafından raporlaştırıldı. Evet, ben Saniye Dedeoğlu, herkese 

merhaba hoşgeldiniz diyorum. Biraz sonra arkadaşım Aysun Danış-

man’a sözü vereceğim, ama ben de anket bulgularıyla devam etmeden 

önce birkaç kelam etmek istiyorum. Bu projenin başlangıç aşamasından 

beri üniversite olarak değil ama, Akademi olarak dahiliz, projeye destek 

vermeye çalıştık; hem projenin yazımı aşamasında, hem de uygula-

masının dizayn edilmesi, anketlerin geliştirilmesi gibi aslında yerelde 

yaşayan kadınların seslerinin platformlara aktarılmasında siz de takdir 

edersiniz ki önemli bir rol oynadık. Bunun en somut çıktısını da bugün 

sizlerle paylaşacağımız kadın odaklı veriler olacak. Aslında bunu, ye-

relde kadın odaklı veri üzerinden ortaya çıkan ihtiyaçların sunulması 

olarak görüyorum. Yapılan bu işte olduğu gibi sesin duyulması için ye-

relde yapılacak her türlü işe akademinin makro bakışının dahil edilme-

sinin önemli olduğunu düşünüyorum. Hoca kendine iş mi çıkarıyor gibi 

de düşünmeyin. Bizim bu projeyi desteklememiz, kendi üniversitemizi 

karşımıza alarak yaptığımız bir şey, ayrıca onu da belirteyim. Toplumsal 

cinsiyet eşitliği konularında bir çalışmanın yerelde daha mikro boyut-

larda hayata geçirilmesi önemli bir feminist de ajanda bence... Evet, 

Sabancı Vakfı bu durumun farkında. Projenin gerçekten ihtiyaç sahip-

leri ile diyalog kurabilmesininde akademinin bir rolü olduğu ve bunun 

ANKET RAPORLARI
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da bu projede etkin bir şekilde kullanıldığını düşünüyorum. Nacizane 

bir tavsiye, yerelde geliştirilecek faaliyetler, yapılacak projeler mutlaka 

ve mutlaka daha bir Makro bakış açısıyla, daha kavramsal boyutta ele 

alınabilmesi için bu işbirlikteliğine önem verelim.

Projenin raporlaştırılmasını yapanlardan Çisel Ekiz Gökmen hocamız 

bugün bir işinden dolayı toplantıya katılamadı, onun da projenin ger-

çekleştirilmesinde emeği çok büyük. Biz bu çalışmayı yaparken hem 

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyelerinden, hem bizim öğrencileri-

mizden çok destek aldık onlara da teşekkür ediyorum. Şimdi söz Aysun 

Danışman hocamız da sana da çok teşekkür ediyorum.

Aysun Danışman 

Muğla Sıtkı Koçman Ünviversitesi

Soğuk bir Bodrum gününden merhaba. Herhalde Bodrum’un en soğuk 

zamanına denk geldik, biz Muğla’dan gelenler için sorun değil ama 

İstanbul’dan gelenler için üzüldüm açıkçası. Rapor, bir mevcut durum 

analizi. Başlangıçta planlanan, bu anketlerin yapılması, böylece bir 

mevcut durum tespiti yaparak ona göre de bir yol haritası çizilmesi. Ça-

lışma pandemi dolayısıyla biraz sekteye uğradı. Figan hanımın da be-

lirttiği gibi 650 kişi hedeflenerek yola çıkılmıştı, covid dolayısıyla uzunca 

bir ara verilmek zorunda kalındı, süreç uzadı uzayınca atölyeler araya 

girdi, anket sayısını da düşürmek zorunda kalındı. Sonuçta bize 358 an-

ket ulaştı ve bu sayı üzerinden bir mevcut durum analizi ortaya koyduk. 

Bugün bu analizle ilgili sonuçlar üzerine konuşacağım.

Giriş olarak da şunu söylemek istiyorum, kadın erkek eşitliği aslında 

ülkemizde anayasa ile güvence altına alınmış durumda ama pratikte 

baktığımızda kadının toplumsal konumu ile ilgili çok ciddi sıkıntılar var 

ve her gün bu sıkıntıların giderek de arttığını gözlemliyoruz. Sadece 

gözlemler değil uluslararası veriler de bunu destekliyor. Nevgül hanımın 

bahsettiği uluslararası verilere ben de şunu eklemek isterim. 2020 yılı 

küresel cinsiyet eşitliği raporunda Türkiye 156 ülke içerisinde 133’ncü 

sıradadır, bu çok kötü bir konum. 2006 yılında 105’nci sıradaymışız, 

yani Türkiye 14 yılda 28 sıra geriye gitmiş. Türkiye’de bu kötü gidişi 

sadece biz gözlemlemiyoruz, uluslararası rakamlar da bu gözlemleri-

mizi doğrular nitelikte. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde geriye gidişin en 

talihsiz sonuçlarından biri maalesef ki kadına yönelik şiddetin artması-

dır. Kadın, kadın olmasından kaynaklı olarak bir şiddete maruz kalıyor 

ve bu şiddet her geçen gün artıyor. Bunu azaltmanın yolu kadının bi-

linçlenmesinden geçiyor, kadının farkındalığının artırılması, haklarının 

neler olduğunu bilmesi, bu hakları nasıl kullanacağını bilmesi, nerelere 
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başvurulması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bunun hayata geçebilmesi 

içinde arkasında duran güçlü yerel yönetimlere ihtiyaç var. Burada yerel 

yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin son derece önemli ol-

duğunu düşünüyorum. İşbirliklerine baktığımda bu projenin çok değerli 

olduğunu düşünüyorum. Eğer gerçekten çizilen yolda ilerlenebilirse çok 

değerli katkılar sunacaktır. Herkes projenin amacından öneminden bah-

setti ben de şunu söylemek istiyorum.

Bu projenin yola çıkma amacı, kadınların kent yaşamındaki pratiklerini 

iyileştirmek ve şiddetsiz bir kent yaratmak, bu açık. Projede, kadın dostu 

kent, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme gibi uygulamalar var. Bun-

lar projenin devamında ortaya çıkan ve dolayısıyla yerelde kadınların 

sesinin duyulması, ihtiyaçlarının öne çıkarılması açısından son derece 

önemli şeyler. Figan hanımın da belirttiği gibi görüşmelerin tek tip kadın-

larla değil, farklı sosyo-ekonomik ve kültürel yapıya sahip olan kadınlar-

la gerçekleştirilmesi, bu farklılığı yansıtmak açısından da bakıldığında 

proje son derece değerli. Kadınlar ve yerel yönetim arasında bir köprü 

kurmak projenin temel amaçlarından bir diğeri, bu açıdan da son derece 

önemli olduğunu söyleyebilirim. Çalışmada ilk olarak bir mevcut durum 

analizi ortaya konulması gerekiyordu ki hangi yoldan nasıl ilerleyece-

ğimizi görebilelim. Bugün benim burada size aktaracağım bu mevcut 

durum, bunun için önce görüşülen kadınların profilinden başlayacağım. 

Proje kapsamında her mahallede belli sayıda anket yapıldı, anket içe-

riği bu çalışmaya özel olarak geliştirildi. Neler var anketin içerisinde, 

medeni duruma ait bilgiler var, finansal duruma ilişkin bilgiler var, bun-

ları kadınların genel profilini ortaya koyabilmek adına topladık. Kentsel 

haklardan yararlanma düzeyi, evdeki karar alma süreçleri üzerinden bir 

toplumsal cinsiyet eşitliği değerlendirmesi yapmaya çalıştık. Kadına yö-

nelik şiddet, farkındalık ve mağduriyet düzeyini tespit etmeye çalıştık, 

yine bu kapsamda dediğim gibi 7 mahalleden rastgele örnekler seçildi, 

örnekler ve mahalle büyüklüklerine göre mahallelerde yapılacak anket 

sayısı belirlendi. Ben şimdi size verileri göstermek üzere eğitim durumu 

ile başlamak istiyorum. Eğitimde lise altı ve lise üstü olarak ayırdığımız-

da görüyorsunuz, görüşme yapılanların %30’u lise mezunu, lise altında 

eğitimi olanlar %34. Lise üstünde eğitim düzeyine sahip olanlar da %36 

civarında, lise altında eğitime sahip olanlarda ise en yüksek pay ilkokul 

mezunlarına ait. Lise altında olan grubun %22’si ilkokul mezunu, okuma 

yazması olmayan çok küçük bir grup daha var onlar da %3 civarında. 

Lise üstü grupta da en yüksek grup üniversite mezunları üniversite me-

zunları yaklaşık % 20 civarında, lise üstü gruptakilerde yaklaşık %16 

oranında yüksek lisans ve doktora mezunları var. Medeni durumlara 
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baktığımızda örneklemin çok büyük kısmının resmi nikahla evli olduğu-

nu görüyoruz. Yaklaşık %60’ı resmi nikahlı olarak evli, ilk evlilik yaşını 

23 olarak hesapladık, örneklemde ki kadınlar ortalama 23 yaşında ev-

lenmişler.

Bodrumlu kadınlar -elbette ki hepsi Bodrum’un yerlisi değiller- Bod-

rum’un yerlisi olan kadınlar örneklem içerisinde %18, geriye kalanlar iç 

ya da dış göç ile buraya yerleşenler. Bodrum’a iç göç ile gelenlerin oranı 

çok yüksek %78. Görüşülen 358 kadının 280’i Türkiye’nin çeşitli yer-

lerinden gelerek Bodrum’a yerleşmişler. 14 kadın da yurtdışından gel-

miş. Dağılımın ayrıntılı bir listesinde ilk üçe baktığımızda en fazla İstan-

bul’dan gelen olmuş, onu Ankara ve Aydın takip ediyor. Bir de Muğla’nın 

diğer ilçelerinden gelerek Bodrum’a yerleşen bir kesim de var, onlar da 

yaklaşık %7, iç göçle gelenlerin yaklaşık %20’si İstanbul’dan gelmiş.

Dış göç ile gelenlerde elbette ki Suriyeli ağırlığını görüyoruz. Çünkü 

2011 yılından beri uygulanan açık kapı politikasıyla gelen Suriyelileri 

göçmen olarak kabul ediyoruz. O yüzden de sadece Bodrum özelinde 

yaşanan bir şey değil, Türkiye genelinde yabancı göçmenlerin ağırlık-

lı olarak Suriyeli göçmen olduğuna şahit oluyoruz, bu bizim verimizde 

de var. Görüşülenler arasında yurtdışından toplamda gelen 14 kişi var, 

bunun 6’sı Suriyeli, 4’ü Avrupa ülkelerinden gelmiş. Geriye kalanlar 

da diğer bölgelerden gelen göçmenler. Onlar neden Bodrum’a geliyor, 

önemli sorulardan biri, burada da iş bulma beklentisinin Bodrum’a göç 

etmede en büyük sebep olduğu karşımıza çıktı. İç göç ve dış göç yoluy-

la toplam 294 kişi Bodruma gelmiş. 294 kişinin toplamından elde edilen 

veri, iş bulma en büyük sebep onun dışında evlilik dolayısı ile gelenler 

var, savaş nedeniyle gelenler var. Suriyeliler buraya savaştan kaçıp gel-

diklerini söylüyorlar. %3’lük bir kesimde güvenlik ya da siyasi olaylar se-

bebiyle buraya yerleştiğini belirtenler dışında göç nedeninin Bodrum’un 

cazibe merkezi oluşunun belirlediğini gördüğümüz emekliliğini geçirmek 

için, Bodrum’da yazlıkları olduğu için ya da yalnızca Bodrum’u sevdiği 

için buraya yerleştiğini söyleyenler var.

Peki bu kadınların istihdamdaki durumları nedir diye baktığımızda, Ah-

met başkan da belirtmişti kadınların en büyük sorunlarından biri istih-

damda olmamaları, ekonomik anlamda erkeğe bağımlı olarak yaşamak 

durumunda olmaları. Belki de özgürleşememelerinin arkasında yatan 

en temel sebeplerden birisi bu. İstihdama ilişkin bizim verimizde şöyle: 

Görüşülen kadınların çok büyük bir çoğunluğunun çalışmadığını görü-

yoruz %42,5 örneklerdeki çalışmayan kadın oranı. Buna emekliler dahil 

değil, emekliler ayrı, bir de öğrenciler var. Çalışanların oranı %37.2 -ki 

bu gene de Türkiye ortalamasından yüksek. Türkiye ortalaması %30’lar 
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civarında. Türkiye ortalamasından yüksek bu rakam ama kadınların 

%42,50’si çalışmıyor. Görüşme yapılan 358 kadının 133’ü çalışıyor. İs-

tihdamdaki kadınların %80’ni özel sektörde, %20’si kamuda çalışıyor, 

bunların 19’u sigortasız. Bu örneklemde kayıt dışılık yaklaşık %19 civa-

rında. Çalışmanın türünü ücretli ve ücretsiz çalışma diye ayırdığımızda 

133 kadının 107’si ücretli olarak çalışıyor. 133 kadının %92’si yani bü-

yük çoğunluğu bir iş yerinde ve düzenli aylık ücretli olarak çalışıyor. Üc-

retsiz, işveren ya da kendi hesabına çalışan 26 kadın var, işveren olan-

lar kar ya da ciro üzerinden pay alıyorlar, ücretsiz çalışanlar içerisinde 

yüksek pay kendi hesabına çalışanlar, yani küçük işletme sahipleri.

Sosyal güvencesi var mı bu kadınların diye baktığımızda, kadınlarda 

sosyal güvenceye sahip olmak için çalışmak gerekmediği düşüncesinin 

hakim olduğunu görüyoruz. Çünkü çalışmayan kadınlarda eşleri üzerin-

den sosyal güvenceye sahip olabiliyorlar bildiğimiz gibi. Görüşme yapı-

lan kadınların %77’sinin sosyal güvencesi var, %8’inin sosyal güvencesi 

yok olarak görünüyor. Sosyal güvencesi olmayan kesimdeki 4 kadın. 4 

kadın da çalıştığı halde sosyal güvencesi olmayan kadınlar. İlginç bir 

veri olarak görülebilir. Sosyal güvencenin çok büyük bir çoğunluğunun 

SGK olduğunu görüyoruz. Sosyal güvencesi olanların %77’si yaklaşık 

SGK üzerinden sosyal güvence kapsamında. Örneklerin %45’i kendisi 

üzerinden sosyal güvence kapsamında, eşi üzerinden sosyal güvence 

kapsamında olanlar yaklaşık %28 civarında. İstihdamda olmayan ka-

dınlar ise %42,5’le bizim örneklerin büyük bir kısmını oluşturuyor, 225 

kişi çalışmadığını beyan etmiş.

İstihdamda olmayan kadınların neden istihdamda olmadıkları bizim 

için önemli. İstihdamda olmayan kadınlardan emeklileri çıkarttığımızda, 

bunların içerisinden hiç çalışmamış olanların %30,1 olduğunu görüyo-

ruz. İstihdamda olmayan kadınların %30,1’i bugüne kadar hiçbir şekilde 

çalışmamış olan kadınlar. Daha önce çalıştığını belli bir süredir işsiz 

olduğunu beyan edenler var, bunlar içinde ortalama işsiz oldukları yıl 6 

yıl civarında. Bu kadınlar neden 6 yıldır çalışmıyorlar, sebeplerini tespit 

etmek için kadınları yönlendirmemek adına sorduğumuz açık uçlu so-

rulara verilen cevaplar, emeklilik hariç hane içindeki ücretsiz bakım yü-

künün kadınların en temel çalışmama nedeni olarak karşımıza çıktığını 

görüyoruz. Çocuk bakımı %50, bir de engelli bakımını buna ekleyebili-

riz. Kadının üzerindeki ev işlerinden dolayı diğer kesimi de bunun üze-

rine eklediğimizde kadınların işgücü piyasasından uzak kalmasının en 

temel nedeni ataerkil aile yapısı dolayısıyla. Ataerkil toplumsal düşünce, 

kadının yeri evidir görevi de çocuklara bakmaktır şeklindeki kendilerine 

atfedilmiş olan rollerin kadınların işgücüne katılımının önündeki en bü-
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yük engel olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu ataerkil toplumsal 

yapı başka bir yerde daha kendisini gösteriyor. Örneklemin %16’sı istih-

dama katılamayışının yani çalışmama sebebi olarak eşinin, babasının 

ya da ailesinin izin vermemesini göstermiş. Bu da yine ataerkil toplum-

sal yapının kadınların istihdama katılımının önündeki en büyük engel 

olduğunu bize gösteriyor. İstihdam dışındaki kadınların %4 pandemiyi 

gerekçe gösterirken, neden göstermeyen ya da cevap vermeyenlerin 

oranlarının yüksek olduğu görülüyor.

Ücret ve gelir düzeyine baktığımızda çalışan kadınların aylık ücret dü-

zeylerinin ortalaması 4600 TL diyebiliriz. Örneklerimizdeki genel orta-

lama hane halkı geliri ise 6913 TL civarında. Ekonomik refah değer-

lendirmesi yaklaşımıyla baktığımızda literatürde subjektif yoksulluktan 

söz edebiliriz. TÜİK’in açıkladığı -gerçi açıklamıyor artık 2010 yılından 

beri yoksulluk sınırı rakamlarını açıklamayı bıraktılar, kendileri Dünya 

Bankası’nın rakamlarını kullanılıyorlar- genelde insanların kendini his-

settiği nokta önemlidir. Belki açıklanan rakamların üzerinde geliriniz 

vardır ama yapmak istedikleriniz hayalleriniz dolayısıyla kendinizi yok-

sul hissediyorsunuzdur, ekonomik refah yaklaşımı bu yaklaşımlardan 

biri. İnsanın kendini nerede gördüğü ile ilgileniyor. Biz de bunu tespit 

edebilmek adına kadınlara, “10 basamaklı bir merdiven düşünün 0’da 

en yoksul var, 10’da ise en zengin, kendinizi hangi basamakta görü-

yorsunuz’’ sorusunu yönelttik. Literatürde 3 ve altındaki basamaklarda 

gördüğünü söyleyenler, subjektif yoksul olarak kabul ediliyorlar. Bizim 

örneklerimizde kendisini 3’ün altında basamaklarda görenlerin oranı 

%33.8 bu durumda Bodrum’daki kadınların subjektif yoksulluk oranı 

%34 diyebiliriz. Kendini en alt basamakta görenlerin oranı %7 civa-

rında. Kendilerini 5. basamakta görenleri ortalama olarak değerlendi-

riyoruz, bu seviyenin Türkiye ortalamasında bir refah düzeyine sahip 

olduğu düşünülüyor, bu oran da %28 civarında. Yukarıya doğru gittik-

çe azalıyor, ortalamanın kendini gördüğü basamak 4,3 yani ortalama 

gelir seviyesine yakın diyebiliriz. Aslında örneklemde refah düzeyini, 

kadınlara yaşam düzeylerini belirlemek adına herhangi bir yardım alıp 

almadıklarını da sormuştuk orada %80’in yardım almadığını, yardım 

alanların %6’sı (5 kadın) düzenli olarak yardım aldığını belitirken, 14 

kadın yalnızca pandemi dönemindeki yardımlardan yararlandığını söy-

lemiştir. Yardım veren kuruluşlarda kaymakamlık ve belediyelerin ağır-

lığını görüyoruz %67 Kaymakamlık, %43 Belediyeden yardım almış. 

Yardımlar ağırlıklı olarak alınan erzak yardımı olarak karşımıza çıkıyor, 

onun dışında ağırlıklı olarak pandemi döneminde verilen gelir destek-

lerinden de yararlanılmış.
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Bu projenin hedefine bakıldığında, Avrupa Birliği Kentsel Şartı’nın 

en temel ilkelerinden biri işbirliği olarak karşımıza çıkıyor. Bu işbirliği-

nin sağlanabilmesi için kent sakini olan kadınların sorunlarının tespit 

edilerek yol haritasının buna göre belirlenmesi son derece önem arz 

ediyor. Şimdi ben sizlere Avrupa Kentsel Şartı’nda belirlenmiş olan te-

mel hak alanlarını ve bu alanlarda hakların sağlanıp sağlanamadığını, 

sağlanamayanlar varsa nerelerde eksiklikler var bunları söyleyeceğim. 

Belki daha sonra eksiklerin nasıl giderilebileceği tartışılacaktır. Kentsel 

haklardan en temeli dolaşım hakkıdır. Dolaşım hakkı içerisinde sade-

ce yayaların değil, toplu taşım ve özel araçlarla tüm yol kullanıcılarının 

güvenli, özgür bir şekilde kendilerinin ulaşımı kullanabilmesi, kullanma-

sının sağlanması bekleniyor. Toplu taşıma oranlarının düşük olduğunu 

yazdım ama sonradan düşündüm ki yüksek aslında, yani hiç kullanma-

yanların oranı %35. Burada toplu taşımanın kullanımı yüksek -çok sık 

olmasa da- örneklemin %65’i kullanıyor diyebilirim. Günde en az bir kez 

kullananlar var, günde birden fazla kullananlar var, bu %11 civarında. 

Mahalle dağılımlarına bakıldığında en çok Yalıkavak ve Konacık mahal-

lelerinden günde en az bir kez toplu taşımanın kullanıldığını görüyoruz, 

diğerlerinde toplu taşıma kullanımı çok yaygın değil.

Toplu taşımadaki sorunları tespit edebilmek için kadınların toplu taşıma-

da karşılaştıkları sorunların neler olduğu sorusunu yönelttik. Ücretlerin 

yüksekliği en büyük sorun olarak dile getirilmiş, 358 kadından 210’u 

“pahalı olması’’ demiş. İkinci belirtilen sorun ise sefer saatleri aralarının 

uzun olması. Başlangıçta videoda izlediğimiz gibi bir kadın bu sorundan 

söz ediyordu. Sanırım bazı ilçelerde bununla ilgili sıkıntılar var. İlçe da-

ğılımlarında her yere ulaşım sağlanmaması da temel sorunlardan biri 

olarak dile getirilmiş. Araçların engelliler ve bebekli insanlara uygun ol-

maması, kapasitenin üzerinde yolcu taşınması yine en temel sorunlar 

olarak sıralanmış. Örneklemin yaklaşık %4,5’i tacizi en büyük sorun ola-

rak görmüş, ayrıca şoförlerin kaba davrandığını ya da davranışlarının 

sorunlu olduğunu düşünen kadınların oranı da az değil, yaklaşık %23 

civarında. Bunlarını birçoğu halledilecek sorunlar. Belediyenin farklı 

gruplara, farklı ücret politikası uygulaması söz konusu olabilir, denetim-

lerin arttırıp yaptırımların ağırlaştırması taciz ve davranış bozuklukları 

sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olabilir diye düşünüyorum.

Yayalara yaya olarak mahallenizde yürürken karşılaştığınız en temel 

sorun ne diye sorduğumuzda, en temel sorun çevre temizliği olarak kar-

şımıza çıktı. Çevre temizliği yetersiz görülüyor. Yayaların kaldırımlara 

araç park edilmesinin can güvenliklerini tehlikeye attığını, kaldırımların 

yetersiz olduğunu, kazılmış yolların mahallelerinde yaya olarak dola-
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şırken karşılaştıkları en temel problemler olduğunu belirtiyorlar. Kentin 

sunduğu olanaklardan yararlanamayan kadınlar var, az önce video iz-

lerken bir hanımefendi vardı, “bir deniz kenarında gidip oturmak isterim’’ 

dedi. Belli ki bunu yapamamış, bu içler acısı bir durum. Kadınlar Bod-

rum’da yaşıyorlar ama, ne kadar Bodrum’da yaşıyorlar, bu sorgulanma-

sı gereken bir durum.

Kadınların aktivitelere katılma oranı meslek ve hobi kurslarına gitmek 

ve bara gitmek dışındakilerin hepsinde %50’nin üzerinde. Bizi ilgilen-

diren katılmayanların oranı, bunları yapamayan kadınlar var mı? Bizim 

örneklerimiz içinde 12 kişi burada gördüğünüz hiçbir şeye katılamamış. 

İçinde bulunduğu ataerkil toplumsal yapının bir gereği evden çıkmak 

için bile bazen kocasından izin almak zorunda kalan, sınırlı bir çevre-

ye hapsedilmiş, çoğunlukla kendi mahallelerinden çıkamıyorlar. Bu gibi 

toplumsal yapılar kadınları sınırlı bir çevreye mahkum ediyor. Bu grupta 

komşuluk ilişkilerinin ağır bastığını görüyoruz. Bu gibi toplumsal yapılar 

kadınları sınırlı bir çevreye mahkum ediyor.

Belediye hizmetlerinden memnuniyet ya da belediye hizmetlerinin yeter-

liliği üzerinden kadınların kentsel haklardan ne düzeyde yararlandıkla-

rını tespit etmeye çalıştık. Çalışmanın ilerleyen bölümünde belediyenin 

sunduğu hizmetleri toplumsal temel hizmetler ve sosyal yardımlaşmaya 

yönelik hizmetler olarak ikiye ayırdık, tespit ettiğimiz alanlarda kadınla-

rın kendi temel hakları olan alanlarda belediye hizmetlerinin ne dere-

ce yeterli olduğunu sorguladık. Oturduğunuz mahalle için toplu taşıma 

saatleri ve kapasitesi yeterli mi diye sorduğumuzda kapasitenin yeterli 

olduğunu düşünen kesim toplu taşıma saatlerini yeterli bulmuyorlar. 

Hem kapasiteyi, hem de saatleri yeterli bulmayan kadınlar belediyeye 

ait otopark sayısını ve otoparklardaki güvenlik önlemlerini de yeterli bul-

madıklarını görüyoruz. Pazar yerlerinin kolayca ulaşılabilir noktalarda 

olduğunu belirten kadınlar, belediyeye ait otoparkların okul, kreş, pazar 

yeri gibi kadınların hayatını kolaylaştıracak yerlere yakınlığını da ye-

terli bulmuyorlar uzak olduğunu düşünüyorlar. Bunun dışında tabii ki 

kadınların sosyal hayata karışabilmesi için önemli gördükleri gece gö-

nül rahatlığıyla dışarıya çıkabilmeleri. Burada en önemli ihtiyaç sokak 

aydınlatmalarının yeterliliği. Kadınlar aydınlık yerlerde kendilerini daha 

güvende hissediyorlar. Oturduğunuz mahallede hava karardıktan son-

ra dışarıda olmak için güvenli mi diye sorduğumuzda kadınların yarısı 

güvenli bulurken yarısı güvenli bulmuyor. Mahallenizdeki durak, park ve 

sokaklar yeterince aydınlatılıyor mu dediğimizde yaklaşık yarısı kadın-

ların hayır yanıtını vermişler, özellikle kritik noktalardaki aydınlatmaları 

yeterli bulmuyorlar. Aynı durum parklar içinde geçerli, kadınların yarısı 
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parkları geceleri güvenli bulmuyorlar. Son olarak kadınlara güvenli bir 

kent için belli bölgelere İmdat çağrı butonları konulmalı mı diye sordu-

ğumuzda da neredeyse tamamı %90’ı evet cevabını vermişler. Kadın-

ların yanıtlarına bakıldığında kentte ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu 

gösteriyor. Bu durum Türkiye’nin genelinde var, Bodrum’da da bunun 

olması bence üzücü. Bodrum gerçekten Türkiye’nin modern yüzü, ama 

buradaki kadınlar aynı şeyi düşünmüyorlar.

Türkiye genelindeki kadınlarda olduğu gibi burada da belediyenin sos-

yal yardımlaşma kapsamında yürütmüş olduğu hizmetler ve projeler 

var, görüştüğümüz kadınlar bu hizmet ve projelerden ne kadar haber-

dar, projelerden yararlanıyorlar mı diyerek hem farkındalık düzeylerini 

hem de yararlanma düzeylerini tespit etmek istedik. Yararlanma oranı 

düşük ama çoğundan haberdar olduklarını söyleyebiliriz. Projelerden 

bir şekilde haberdar olmuşlar ama, kadınların %47’si belediyenin sosyal 

yardımlaşma kapsamında sunduğu hizmetlerden hiçbirinden haberdar 

değiller. Sağlık hizmetlerine erişim de kadınların temel haklarından biri 

acaba bu hizmetlere kolay erişebiliyorlar mı, erişirken sıkıntı yaşıyorlar 

mı ve hangi birim üzerinden sağlık hizmetlerine erişiyor diye sorgula-

dığımızda, görüştüğümüz kadınların yarısı rahatlıkla erişebildiğini be-

lirtirken, ciddi bir grup yaz aylarında bu hizmetlerin yetersiz kaldığını 

söylemiş. Sağlık hizmetlerine erişim ağırlıklı olarak Aile Hekimliği üze-

rinden gerçekleşiyor, sonra sırasıyla Devlet Hastanesi ve özel sağlık 

kuruluşları geliyor. Kadınların kendi istedikleri zaman çocuk sahibi ol-

malarını sağlayan doğum kontrol yöntemlerini bilerek seçebilmeleri, bu 

özgürlüğe sahip olmaları da önemli bir başka konu. Bu konudaki farkın-

dalıklarını tespit etmek adına doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi-

leri olup olmadığını sorduğumuzda, kadınların çoğunun, %86’sının bilgi 

sahibi olduklarını görüyoruz. Bu konuda bilgi sahibi olmayan %12 civa-

rında kadın grubuna daha önce üreme sağlığı ile ilgili herhangi bir bilgi-

lendirme toplantısına katılıp katılmadıklarını sorduğumuzda %74’ünün 

katılmadığını gördük. Sonuçta bu konu hakkında bilgi sahibi olmayan, 

bilgilendirilmeleri gereken bir grup var.

Bodrum’da kadınların toplumsal ve siyasal hayattaki temsiliyetleriyle 

ilgili bilgileri de paylaşacağım sizinle. Kadınların toplumsal hayata katıl-

malarındaki en büyük göstergelerden biri belki sivil toplum kuruluşlarına 

üyelikleri olmuştur. Bizim görüştüğümüz kadınların %90’ı herhangi bir 

sivil toplum kuruluşuna üye değiller, neden üye olmadıklarını sorduğu-

muzda kadınlara yönelik STK’lardan haberdar olmadıklarını görüyoruz. 

Buradaki gibi çalıştayların daha sık düzenlenmesi, daha geniş kapsamlı 

yapılması, daha çok duyurulması insanlarda bu farkındalığın oluşturul-
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ması sağlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü Bodrum’daki görüştüğü-

müz kadınların %62’si Bodrum’daki kadın sivil toplum kuruluşlarından 

haberdar değil, STK üyeliğinin bu kadar düşük olmasının temel sebep-

lerinden biri haberdar olmama durumu. Toplumsal hayata katılımdaki 

düşüklük burada da kendisini göstermiş. Kadınların siyasal hayattaki 

temsiliyetileri ile ilgili Türkiye genelindeki veriler paylaşılmıştı, bizim ör-

neklemimizde aynı içerikte gördüğümüzden muhtarlarının kadın olup 

olmadığını sorduk, %76’sı hayır dedi, diğerlerinin bilgisi yoktu. Kendi 

sorunlarının çözümünde söz sahibi olabileceklerini bilip bilmediklerini 

sorduk. Kent konseyleri altında kadın meclisleri var. Kadın meclislerin-

de, kadınlar kendi sorunlarını tespit edip çözümünde de aktif bir şekilde 

rol alabilme şansları oluyor. Bunun farkında olup olmadıklarını sorduğu-

muzda büyük oranda farkında olduklarını gördük ama farkında olmayan 

%32’lik bir kesim de var. Bundan hiç haberi olmayan bu kesim için ka-

dınlara yapılacak olan atölyeler de belki yönlendirici olabilecektir.

Figan Hanım atölyelerin konularını saydığında bizim verilerimiz ile ol-

dukça uyumlu olduğunu görüyoruz. Kadın dayanışması, şiddetsizlik, 

şiddetsiz iletişim, toplumsal cinsiyet eşitliği kadınların en çok bilgilen-

mek istedikleri konular. Bunların dışında istihdama yönelik konularda da 

bilgilenmek istiyorlar. Çalışmayan kadınlardan bahsetmiştim, örneklerin 

büyük çoğunluğu çalışmıyor. Şunu söylemeyi unuttum. Çalışmayan ka-

dınlara peki iş olsa çalışmak ister misin diye sorduğumuzda %37’si ça-

lışmak istediklerini, çeşitli sebeplerden çalışma olanağı bulamadıklarını 

belirtmişler. Bir çalışma isteği var aslında dolayısıyla kadınların bilgi-

lenmek istediği konulardan öne çıkanlar, meslek edindirme programla-

rı, kadın girişimciler için krediler, hibeler ile ilgili bilgi almak istediklerini 

söylüyorlar. Belki bu konularla ilgili ayrı bir proje yürütülebilir ya da ayrı 

bir çalıştay düzenlenebilir diye düşünüyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği 

dediğimiz zaman dikkate alınacak pek çok konu var. Haklar konusuna 

siyasal yaşamda, toplumsal yaşamda, hane içerisinde ele alarak eşit 

haklara sahip olmak olarak anlaşılmasını, toplumsal cinsiyet eşitliği de-

diğimiz zaman hane içerisindeki kararlara katılım açısından incelemek 

istedik. Bu konuda güzel sonuçlarla karşılaştık yani Bodrumlu kadın-

ların hane içerideki kararlara katılım oranı oldukça yüksek görünüyor. 

Kadının hanedeki söz sahibi olma oranının yüksek oluşu bize kadının 

hane içerideki pazarlık gücünün de yüksek olduğunu gösteriyor. Bu-

rada belirlediğimiz bazı konularda hane içerisinde kim karar verir diye 

sorduğumuzda ben karar veririm, eşim karar verir, ortak karar veririz, 

-seçenekleri yanında yanıtları düşük oranda olan büyükler karar verir, 

aile büyükleri karar verir, eşim ama benim kararım ağır basar gibi se-

çenekler de vardı. Verilen kararlara baktığımız zaman evdeki market 
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ve alışveriş konularının daha çok kadının üzerine kaldığını görüyoruz. 

Nereye ne kadar para harcanacak, pazardan-marketten ne kadar ne 

alınacak, bu tür konularda kadın ben karar veririm demiş ama çocuğu 

ile ilgili kararları da, tasarruf yatırıma ilişkin kararlarda daha çok eşle-

riyle ortaklaşa karar alındığını söylemişler. Kendisine ait bir mevduatın, 

altının bozulması ya da onun satışına da kadın kendim karar veririm 

demiş ama elbette ki ortaklaşa karar veririz diyen de var eşim karar verir 

diyen de. Oranları düşük olduğu için, tarafsız da davranmak istediğim 

için Bodrum özelinde hane içerisinde çok alanlardan ilerliyorum. Çünkü 

Türkiye’nin her yerinde böyle değil. Biz benzer bir çalışmayı daha önce 

Muğla ve Mardin karşılaştırması olarak bir TÜBİTAK projesinde yap-

mıştık. Kadınların hane içerisindeki kararlara katılımı açısından eşitliğini 

belirlemeye çalışmıştık, Mardin’de hiçbirine çıkmadı, ama Bodrum öze-

linde baktığımız zaman kadınların hane içerisindeki pazarlık güçlerinin 

yüksek olduğunu söyleyebilirim.

Son olarak kadına yönelik şiddetle ilgili verilerden söz edeceğim. Bu 

Türkiye’nin kanayan yarası, her gün daha da ağırlaşan bir durum olarak 

hepimizin canını yakıyor. Biz burada öncelikle kadınların şiddetle ilgi-

li farkındalıklarını ölçmek için şiddet dendiğinde aklınıza ilk ne geliyor 

diye açık uçlu bir soru sorduk ve kadınlar ne söylediyse biz de onu 

yazdık. Kadınlar ‘şiddet’ sözcüğünden öncelikle fiziksel şiddeti anlıyor-

lar. Çünkü ilk akıllarına gelen fiziksel şiddet olmuş, buna belki kadın 

cinayetlerini, cinsel şiddeti de dahil edebiliriz. Büyük bir çoğunluk için 

şiddet dendiğinde ilk akıllarına gelen fiziksel şiddet. Dayak, itme, kak-

ma, dövme... bunlar dışında şiddet dendiğinde aklınıza ilk ne geliyor 

dediğimizde duygu durumu ile buna cevap veren kadınlar olmuş, acı, 

öfke, üzüntü gibi duygu durumu ifade eden sözcükler kullanmışlar. Az 

değil, %19,6 gibi bir oranda şiddeti bir duygu durumu olarak tanımlayan 

kadınlarda var, az da olsa adaletsizlik, haksızlık gibi bir durum olarak 

tanımlayan kadınlar da var. Bir de Ahmet başkan vurgulamıştı, şiddet 

denince sadece fiziksel değil psikolojik şiddette var. Sözlü şiddet var, 

ekonomik şiddet var, siber şiddet var ama kadınların şiddet dendiğinde 

aklına gelenler bunlar olmamış. Çağımız teknoloji çağı, çağ değiştikçe 

şiddet türleri de değişebiliyor.

Kadınların şiddetle ilgili algıları, kendi yaşadıkları deneyimlerden geli-

yor. Çocukken yetiştiği aile içinde şiddete tanıklık etmesi ya da şiddete 

uğraması, onun gelecek yaşamında da bunu normalleştirerek içselleş-

tirmesine sebep olabilecek bir durum yaratabiliyor. Kadınlara yaşadıkla-

rı hanede şiddete maruz kalıp kalmadıklarını ya da uğrayan kişinin olup 

olmadığını sorduğumuzda, kadınların %30’unun yetiştiği ailede şiddete 
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tanıklık ettiğini söylediğini gördük. Genelde şiddete uğrayan kişi anne, 

şiddet uygulayan baba. Kendisinin, çocukken yetiştiği ailede kendisinin 

de şiddete uğradığını belirten kadınların oranı %13,1. Örneklerimiz için-

de çocukluğunda babadan sonra anne şiddetine uğradığını söyleyen 

kadınlar da var. Kadınlara kendilerinin şiddete maruz kalıp kalmadığını 

tekrar sorduğumuzda, kadınların %37.43’ü şiddete maruz kaldıklarını 

söylemişlerdir. Maruz kaldıkları şiddet türüne baktığımızda kadınların 

yaklaşık yarasının fiziksel şiddete uğradığını gördük. Şiddet gören ka-

dınlarla ilgili fiziksel şiddeti, psikolojik, sözlü, cinsel ve ekonomik şiddetin 

takip ettiği kadınların yanında birden fazla şiddet türüne uğradığını be-

lirten kadınlarla birlikte maalesef toplamda %100 ü aşmış durumdayız. 

Şiddete maruz kalınan yerle ilgili sorumuza aldığımız en fazla cevap ev 

tabii ki. Kadınlar kendi evlerinde, en güvenli ortam olması gereken yer-

de, en yakını olan insanlar tarafından şiddete uğruyor. Buradaki veriler-

de her yerde bir şekilde şiddete uğradığını söyleyen kadının olması, bu-

rada şiddetin biraz mekandan bağımsız olduğunu gösteriyor. Örneklere 

bakıldığında Bodrum’da kadınlar, hem mekandan hem de gelir düzeyin-

den bağımsız olarak her yerde şiddete uğrayabiliyor. Muğla Türkiye’de-

ki kişi başına düşen milli gelire sahip iller sıralamasında ilk 10 içinde. 

Yaşanan şiddet gelir düzeyinden de bağımsız mekandan da bağımsız, 

kadın her zaman ve her yerde şiddete maruz kalabiliyor, sadece kadın 

olduğu için. Anketlerimizde kadınların yaklaşık %71’i şiddetin tekrarla-

nan bir şiddet olduğunu dile getirmişler, şiddet bir seferle kalmamış tek-

rarlanan sürelerde şiddete uğramışlar. Şiddeti uygulayan kimdi diye sor-

duğumuzda %43 eşi olduğunu söylemiş. sonra baba. Burada babanın 

ardından patronu da görüyoruz. Kadınlar farklı şiddet uygulamalarına 

maruz kalıyorlar. Mobing de bir şiddet türü. Patronu tarafından mobinge 

uğrayan kadınların oranı %11,2 örneklerimizde.

Şiddete maruz kalan kadınların sadece %36’sı yardım almaya çalıştı-

ğını söylemiş. En çok yardım yakınlarından istenmiş. Bu vurucu olan 

bir durum. Eşinden şiddet gören kadınların yarısı ailelerinden yardım 

istemiş. En yakınından şiddet görüp yine en yakınından yardım iste-

miş kadınlar. Sonra karakol, arkadaş diye devam ediyor. Yardım almaya 

çalışmayan kadınlara neden yardım almaya çalışmadıkları sorulduğun-

da, anketlerimizdeki yanıtlarda en fazla oranın kendisinin hallettiğini ya 

da kendisinin çözebileceğini düşündüğünü söyleyen kadınların oranı 

%11,6 olurken, şikayet ettikten sonra başına geleceklerden korkan bir 

kesim ise %9,3 oranda. Bunların yanında kimsenin yardımcı olmayaca-

ğını düşündüğü için şikayet etme gereği duymayanlar var, oranları çok 

düşük de olsa yaşının küçük olmasından dolayı başvuramadım diyenler 
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olmuş. Tüm bu oranlar çok sayıda kadının şiddeti normal bir olaymış 

gibi gördüğü için içselleştirdiğini ve şiddeti uygulayan kişiye bir hak ola-

rak gören kadınların da haklarını bilmediklerini, farkındalıklarının çok 

düşük olduğunu gösteriyor. Şiddet mağduru kadınlara, şiddete uğrama-

ları durumunda sığınabileceği yerleri ya da maddi destek alabilecekleri 

herhangi bir yakınlarının olup olmadığı sorulduğunda kadınların %13’ü 

birkaç gece bile sığınabileceği bir yakını olmadığını söylemiş. Bu kadın-

ların bazıları şiddete uğradıklarında gidebilecekleri hiçbir yer olmadığın-

dan şiddete boyun eğmek zorunda kalıyorlar. Gidecek yerin, ekonomik 

destek alabilecekleri bir yakının olmayışıyla kadınlar için tekrarlanan 

şiddet vakaları ortaya çıkıyor. Şiddet gördüğünü belirten örneklerin çok 

büyük bir çoğunluğu çalışmıyordu. Çalışmayan, hiçbir ekonomik güven-

cesi olmayan kadınların bir çoğu eşinden ayrılırsa güç durumda kala-

cağı kaygısıyla şiddetle ilgili şikayet etmekten ya da yardım istemekten 

çekiniyor.

Aktardıklarım kadıların buradaki yaşamlarına ilişkin mevcut durum ana-

lizidir. Buradan bir yol haritası çıkması planlandı. Belediye Başkanımız 

ve Bodrumlu kadınlar bu yol haritasını belirleyeceklerdir.

Dinlediğiniz için sağ olun. Herkese teşekkür ederim.
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Derya Çakıcı Agu 

Peksimet Mahalle Sözcüsü

Merhaba, ben Peksimet Mahalle Sözcüsü Derya Çakıcı Agu. Biz 

Peksimet Mahallesi olarak Yerel Eşitlik Eylem Planı oluşturma sü-

recinde bulunduğumuz için çok mutluyuz. Özellikle bunu dile getir-

mek istiyorum, mahalledeki bütün kadın arkadaşlarımızın da size 

çok selamları var. Ben yaklaşık 2017’den beri Bodrum’da yaşıyorum. 

Van’dan geldim Bodrum’a, çok büyük hayallerle geldim ama kesinlik-

le hayal ettiğimi bulamadım. Üniversite mezunuyum, çalışmak istiyo-

rum. Hangi kapıyı çaldıysam elim boş döndüm. Çalışmak istiyorum, 

ekonomik özgürlüğüm olsun istiyorum, ama bunu yapamıyorum. Niye 

diyecek olursanız, hem iki çocuğum var bırakacak bir yerim yok, hem 

de burada iş imkanları çok kısıtlı. Ekonomik özgürlüğü arkadaşlarım 

adına da istiyorum. önce kendimin farkına varmak istiyorum ondan 

sonra da arkadaşlarımı arkamdan getirmek istiyorum. Kendim karar 

sahibiyim ve bunun da farkındayım ama girdiğim ortamlarda kendi-

mi rahat bir şekilde ifade edemiyordum.. Figan hanımların yapmış 

olduğu atölyelerde farkına vardım ki benim çok haklarım varmış, 

söz sahibiymişim. Bu atölyelere katılarak, bazen çığlık atarak bazen 

bağırarak kendimi ifade ettim. Şimdi burada rahat rahat konuşabili-

yorum. Konuşabiliyorum çünkü gördüm ki benim gibi birçok arkada-

şım varmış, beraber konuştuk, beraber adım adım ilerledik ve ben 

şu anda rahat rahat konuşabiliyorum, utanmıyorum, çekinmiyorum, 

ateşim yükselmiyor. Kadın olarak yaşam haklarımın elimden alınma-

sını istemiyorum, birlik ve beraberliğin dayanışmanın çok çok önemli 

olduğu bugünlerde birlikte olduğumuzda sorunların üstesinden ge-

leceğimize inanıyorum. Bizlere çalışmalara katılma ve bu toplantıda 

MAHALLE SÖZCÜLERİ ANLATIYOR
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bulunma fırsatı verdiği için Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’ne çok 

teşekkür ediyorum.

Meltem Demir 

Peksimet Mahalle Sözcüsü

Ben bugün sahip olduğum haklarımı biliyorum. Evet, bu böyle bu şöyle 

diye kendi oturduğum yerde sürekli söyleniyordum. Ama haklarımla ilgili 

hiçbir adım atmamıştım, bu atölyeler sayesinde gördüm ki aslında bir 

adım atmak, beraber yürümek birçok şeyi halledebiliyormuş. Bir arada 

ilk atölyemizden bugüne kadar geldik, bugün sesimizi çıkarabiliyoruz, 

bu yolda bir şeyler yapabiliyoruz bu çok önemli. Belki böyle bir kıstas 

olmamalı ama kıyaslamaya girmek gerekirse ben doğudan gelen bir 

kadın olarak, doğuyla batının çok farklı olabileceğini düşünürdüm. Gör-

düm ki hiçbir farkımız yok. Bugün kendi evimizde, sokağımızda güvenli 

bir hayat yaşamadığımızın hepimiz gibi ben de farkındayım. Çünkü so-

kak güvenli değil, ev de güvenli değil. Bugün ben burada bunları an-

latırken, özgürlükten bahsederken mahallemin, köyümün, memleketin 

herhangi bir yerinde, bir kadın şu an şiddet görüyor olabilir. Belki ekono-

mik özgürlüğü olmadığı için sesini çıkaramıyor, belki yalnız bu nedenle 

korkuyor. Bunun da bilincindeyim, farkında olarak bu yolda yürümeye 

çok daha hevesliyim. Bu yolda bir şeyler yapmaya veya az önce söy-

lendiği gibi gerçekten de şiddete karşı, kadınların ekonomik özgürlü-

ğü için mahallelere inmek gerektiğine canı gönülden inanıyorum, ben 

de o mahalledenim. Kadına dokunmak çok önemli, kadını görmek çok 

önemli, ben de atölyelerde konuştukça bunların farkına vardım. Aslında 

hakkımı çok savunduğumu düşünürken hakkımı hiç savunmadığımı far-

kettim. Takii Figan beni dürttüğünde, kendi kendime o zaman evet ben 

ne yapıyorum dedim, neyi-neden yapmıyorum dedim. Derya arkadaşım 

ile birlikte mahalle sözcüsü olduğumuzdan beri çok güzel adımlar attık. 

Figan dedi ki bu talebini söyleyeceksin Belediye Başkanına, niye olmu-

yor diye.. Söyleyemem sanıyordum ama söyledim, Başkan’a “bu niye 

olmuyor’’ dedim. Kentimizi yönetebileceğimizi gördük. Bu benim için çok 

umut verici. Bizim için aslında şöyle bir mahalle vardı, markete gitmek 

bile ayıptı. Şu an size çok abes gelebilir; mesela belediye başkanı dedi 

ki “doğuda 7 çocuk var, bu çok çocuk”. Ben 6 kız kardeşim, neden biliyor 

musunuz? Çünkü benim annem hep bir erkek doğurmayı beklemiş o 

yüzden 6 kardeşim var. Bunların içinden geldiğimiz için çok çocuk bize 

doğal geliyor. Yani dediğim gibi geldiğimiz mahallede markete gitmek 

ayıpken, bugün toplantılara katılıyoruz. İnanın, buraya 20 kadın daha 

çok rahat gelirdi. Çünkü kadınlar seslerini duyurmaya çok hevesliler, 

artık onlar da bir şeyler yapmak istiyor. Bu toplantıda önemli; sesimizi 
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duyurduğu için Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’ne, sesimizi duydu-

ğu için ve gerçekten tepki verdiği için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet 

Aras’a çok çok teşekkür ederim, hepinize teşekkürler...

Figan Erozan

Peksimet Mahallesi ile ilgili küçük bir şey söylemek isterim. Bu mahal-

lede atölyelere katılım yüksek oldu, 20’li 30’lu gruplar halinde atölyeleri 

yaptık. Çocuklar da vardı, Hasbiye canım çocuklarla resim yapıp onlarla 

oynarken biz birbirimizi dinledik. Yeri geldi çığlık attık, yeri geldi oyunlar 

oynadık. Atölyede bizi etkileyen sözleri eden Meltem’dir. Şunu demişti 

atölyelerin bitimine doğru: “Ya ben hep güçlü kadın olmak için uğraşıyor-

dum, aslında ben güçlü olmak zorunda değilmişim.. benim haklarımın 

iptal edilmemesi gerekiyordu, neden hep benden hep güçlü kadın ol-

mam beklendi ki...’’ Bu sözler çok önemliydi. Biz çok naif, çok yumuşak-

tık, hiç sesimiz de çıkmayabilirdi, o hakları kim uygulamaya sokmadı, 

asıl sorunumuz bu. Sorun bizim güçsüz, zayıf olmamız değildi. Aslında 

Meltem tam da bunu söylemişti. O yüzden Peksimet atölyesi bu anlam-

da benim için de çok yararlı, beni kendimle yüzleştiren ve buluşturan bir 

atölye oldu. Bunu sizlerle paylaşmak istedim, şimdi Akçaalan Mahallesi-

ne geçelim. Sevgili Hasbiye, sevgili Tevrat, kim başlamak ister...

Tevrat Karadeniz 

Akçaalan Mahalle Sözcüsü

Herkese merhaba, ben Tevrat, Akçaalan Mahallesi sözcüsüyüm. Dü-

şüncelerimi oğlumla birlikte kağıda yazdım, ancak böyle sunabileceğimi 

düşündüm. Büyük bir ekonomik krizin içerisindeyiz ve biz kadınlar ya-

şanan krizin sonuçlarıyla tek başımıza kalıyoruz. Oysa bu kent kadınları 

için gerekli olanakları sağlayabilmeli, bu atölye sayesinde tek başına 

mücadele etmem gerekmediğini, bu haklara sahip olarak haklara eriş-

menin en doğal hakkım olduğunu, bunun sağlanabilmesi için kentin de 

sorumlu olduğunu fark ettim. Evet haklarımı 20 sene önce öğrensey-

dim, bugün başka bir Tevrat olurdum. Benim ve Akçaalan’daki kadın-

ların en büyük sorunlarından biri evlerin ve mahallelerin içinde kapalı 

bir hayat sürdürmemizdir. Bunun ortadan kaldırılması gerekir. Bunun 

için belediyemizle bir araya gelerek, diğer Bodrum mahalleleri ile eşit 

haklara sahip olmak adına hareket edebiliriz. O yüzden bugün burada 

mahalleden biri olarak, mahallemi dönüştürmeye ve ihtiyacım olanları 

hayata geçirmek için bulunuyorum. En önemli sorunumuz olan şiddetin 

her türlüsüne maruz kalan başka kadınlar da olduğunu ve ne yapmamız 

gerektiğini bu atölyeler sayesinde öğrendim, bilinçlendim. Bizi koruyan 
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mekanizmalar olduğunun, ayrıca belediyenin de biz kadınların ve ço-

cukların şiddete maruz kalmadan bir hayat yaşamalarının sağlamasın-

da sorumluğu olduğunun farkındalığını gösterdiği için bu projeyi benim 

ve tüm kadınlar için çok önemli buluyorum, Akçaalan’da her evin şiddet 

görmeyen hale getirilmesini istiyorum. Herkese teşekkür ediyorum.

Hasbiye Dağ 

Akçaalan Mahalle Sözcüsü

Akçaalan mahalle sözcüsü Hasbiye ben, burada olmamızı sağlayan 

herkese çok teşekkür ediyorum. Mahallemizde yaşanan sorunlardan en 

çok etkilenen kadınlar. Bizler bu sorunların çözümünü de biliyoruz. Ben 

iki üniversite mezunuyum, çalışmak, çalışma hayatına katılmak istiyo-

rum, bunu yapamıyorum. Çünkü çocuklarım var, evin dışında bir şey ya-

pamıyorum. Çocuklarımız için kreş istiyoruz, sadece kendim için değil 

bütün kadınlarımız için kreş istiyoruz. Şu anda asgari ücretin yarısı bile 

olmayan bir işe, temizliğe gidiyorum. Çocuğumu da yanımda götürebil-

diğim için bulabildiğim iş bu. Bu sorunun benim kendi kendime çözmem 

gereken bir sorun olmaması gerekiyor. Bakın arkadaşım Tevrat bugün 

buraya çocuğu ile gelmek zorunda kalmış, burada bulunmamız bizim 

için keyifli ama bir çocuk için ne kadar keyif verici onu düşünemiyoruz. 

Haklarımıza güvenle sahip çıkabilmek için yaptığımız atölyelerin deva-

mını istiyorum, neden istiyorum. Ben bu atölyelere katıldım ve kendimi 

buldum ve çok geliştirdim, şu an eski Hasbiye yok. Eski kalıbından çık-

mış yeni bir Hasbiye olarak karşınızdayım. Tekrar söylüyorum, bastıra 

bastıra söylüyorum kadınlarımız için çocuklarımızı bırakabileceğimiz 

ücretsiz kreşler istiyoruz. Teşekkürler...

Figan Erozan

Hem Hasbiye’ye hem Tevrat’a sade, yalın ve içten anlatımları için çok 

teşekkür ediyorum. Haklarımız atölyesini yapıyorduk, 6284 sayılı ka-

nunu, kent haklarını konuşuyorduk, Tevrat atölyede birden durdu ‘’20 

sene önce neredeydiniz, ben bunu bilseydim bugün bambaşka bir Tev-

rat olarak yaşardım’’ dedi. Çok doğru söylüyordu ve haklıydı. Geç kalan 

bizdik, Tevrat değildi. Bu bilgilerin aktarılmadığı, doğduğu andan itiba-

ren bu haklar ile çevrili olduğunun anlatılmadığı ülkede, ülkenin yerel 

yönetimleri, bütün kurumları sorumluydu, onun bilgisizliği değil. Bizim 

bu bilgilere erişimin kapısını açmamız gerekiyor, bir kadın örgütü olarak 

da bunu üstleniyoruz. Ama bu ülkeyi de ve yerelde Bodrum’u da bizler 

yönetmiyoruz, mümkünse yöneteceğiz tabii. Sözcülerimizin aktarımları-

nı dinliyorsunuz. Şimdi Bodrum Merkez Mahallemize geçelim...
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Elif Aytaç 

Bodrum Merkez Mahallesi

Merhaba ben Bodrum mahallesi sözcüsü değilim. Sözcü olan arkadaş-

larımdan Nilsu Karadeniz çalıştığı ve eşinden izin alamadığı için bugün 

burada değil. Diğer sözcü arkadaşımız Dilan Kaya ise Kıbrıs’ta üni-

versite öğrencisi, aynı zamanda burada (Bodrum’da) çalışıyor, şu anda 

işte, bu nedenle gelemedi. Bu projede anketör olarak çalıştığım için ça-

lışmalara hakimim. 36 senedir Bodrum Merkez’de yaşıyorum. Figan’ın 

atölyelerine iki kere katılmış hayatı kurtulmuş bir kadın olarak kendimi 

Bodrum Mahallesi ile ilgili bilgileri aktarmakta sıkıntı görmedim.

Bodrum Merkez’de yaptığımız anket ve atölye çalışmalarında gördük ki 

Bodrum’un girişindeki yokuş başında gördüğümüz o güzelim manzara, 

o güzellikler maalesef Bodrum sokaklarında, evlerinde, mahallelerinde 

yaşanmıyor. Bu birinci tespitimiz oldu... Bir diğer ortaya çıkan gerçek ise 

Bodrum’un dünya markası diye üzerinde basıla basıla söylenen turizm 

merkezi niteliği - bu niteliğe kavuşmak için kafeler, barlar, restoranlar, 

turistik faaliyetlerle ilgili eğlence ve etkinlikler planlanırken kadınların 

bu kentteki varlığı göz ardı edilerek yalnızca turizmin gerekleri üzerine 

gerçekleştirilmiş. Bodrum merkezinin şıkır şıkır eğlenceli sokaklarının 

olması, pırıl pırıl aydınlatılmış caddelerinin olması, maalesef kız çocuk-

larının, gençlerin, kadınların şiddetsiz bir hayat yaşamalarını sağlamı-

yor, bunu tespit ettik. Atölyeler kadınların yaşadıkları ayrımcılığı, şiddeti, 

ekonomik arka plana itilmişliği, görünmez emeklerinin nasıl harcadığını, 

nasıl yok sayıldığını, güvence olmadan sürekli işten atılma tehdidi altın-

da çalıştırıldığını, özellikle yaz aylarında uzun çalışma saatlerinin pa-

ralelinde giden taciz, mobbing baskılarıyla süre giden noktada, bunun 

adeta normalleşmiş bir çalışma modeli halinde benimsenmiş olması, 

gerçekten bizleri kadın olarak her yerde şiddet sarmalının içine sürük-

lüyor. Bunların yaşanmasının bir nedeni haklarımızı bilmiyor olmamız-

da. Maruz kaldığımız, yaşadığımız her engelin, her şiddetin sonucunda 

kendimizi daha da yalnızlaştıran bir durum olarak ortaya çıkıyor. Şöyle 

ki, atölyeye katılan kadınlar bu durumun aslında içselleştirmiş bir yanlış 

bilgi nedeniyle kendilerinin nasıl sessizleştirdiğini ifade ettiler. Atölyede 

bir kadın arkadaşımız, genç bir kadının başına gelen bir olayı anlattı: 

Genç kadın, Bodrum’un eğlence mekanlarından birinde tanıştığı, üste-

lik herkesin takdir ettiği biriyle grup halinde gittikleri bir evde tecavüze 

uğruyor. Genç kadın bunu kimseyle paylaşamıyor, kendi içinde travma-

larla yaşamak zorunda kalıyor. Kadınların yaşam öyküleri göz önüne 

alınınca bizleri yan yana getiren bu projenin biz kadınlar için anlamını 

çok daha önemli hale getiriyor. Son atölyemiz dayanışma ve güçlenme 
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toplantısında da yaşadığımız güçlenmeyle ilgili Akçaalan ve Peksimet-

ten gelen kadın arkadaşlarımız bunu “konuşamıyordum şimdi konuşa-

biliyorum daha önce ben bunu düşünemiyordum şimdi düşünüyorum’’ 

diyerek çok güzel ifade ettiler. Kadın kadına birlikte, bir araya gelerek 

el ele vermenin getirdiği güçle görünmez olanları görünür ve konuşulur 

hale getirebileceğimizi, Bodrum’un en karanlık sokağından en aydınlık 

caddelerine kadar tüm ayrımcılığı ve şiddeti ortadan kaldırabileceğimiz 

bir kente dönüştüreceğimiz umudunu gösteriyor. Projeye destek veren 

Sabancı Vakfı ve Bodrum Belediyesine teşekkür ediyoruz. Belirlenen 

hedefler doğrultusunda Bodrum Belediyesi’nin harekete geçmesini, 

bundan sonra da gelişecek olumlu sonuçların gerçekleştirmesini bekli-

yoruz...ve yaşasın kadın dayanışması diyorum.

Figan Erozan

Bodrum Merkez atölyelerine katılanlar özellikle kentlerden gelen daha 

eğitimli orta sınıf kadınlarla, Bodrum yerlileriydi. Bodrum Merkez’deki 

kadınlar, Akçaalan, İslam haneleri ve Mumcularlardaki kadınlara naza-

ran hizmete daha kolay erişilebilir bilgilere sahipti. Atölyelerde gördük ki 

kadınlarda da bu bilginin olmasına karşın, konuştuğumuzda aslında öyle 

bir gerçekliğin yaşanmadığı ortaya çıktı. Bodrun merkez’de Akçaalan ve 

Peksimet mahallelerinden farklı bir atölye çalışması oldu, özellikle bunu 

vurgulamak istiyorum. Bir annenin üniversite mezunu kariyer sahibi bir 

annenin, kızının lisede tecavüze uğradığını iki sene sonra öğrendiğini 

o atölyede gün yüzüne çıkarttık. Birbirimizle yan yanayken kendimizle 

ilgili bilmediğimiz içimizde bilerek bilmeyerek baskıladığımız gerçeklerle 

de yüzleşiyoruz. Bu atölyelerle, kadınların bir araya gelmesi yalnız ol-

madıkları duygusuyla kendisiyle barıştırıyor, onları güçlendiriyor. Bu an-

lamı ile ben Elif’e çok teşekkür ediyorum. Şimdi söz Bodrum’da yaşayan 

Suriyeli Arap kadınlarda, tercümanları Derya arkadaşımız aktaracak...

Derya Devrim Uysal 

İslam haneleri Mahallesi Suriyeli Arap Kadınlar adına Tercüman

Ben Fatma Annavi Suriyeliyim İslam haneleri’nde yaşıyorum. Yurdu-

muzu terk edip gelmek zorunda kaldık, iyi bir hayatımız olsun istedik. 

Biz kalabalık bir aileyiz.. Burada her şey çok pahalı, yaşadığımız mahal-

lede evler çok kötü, yine de ev bulamıyoruz, ev bulmakta zorlanıyoruz, 

fiyatları da çok yüksek. Bize en az üç kere geldiler, sorunlarımızı dinledi-

ler, biz de sorunlarımızı onlarla paylaştık. Taleplerimiz, isteklerimiz var, 

çalışmak istiyoruz, ekonomik özgürlüğümüz olsun istiyoruz. Eşim hasta, 

çalışamadığı için evde oturuyor, hayat zor, rahat yok. İslam haneleri’n-
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de yollar, sokaklar çok kötü, şu anda kış yağmurlardan dolayı çamurla 

mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Gittiğimiz hiçbir yerde tercüman 

bulamıyoruz, derdimizi anlatamıyoruz. Hastaneye gidiyoruz, hastayım, 

doktor beni anlamıyor ben doktoru anlamıyorum, doktor beni anladığı 

kadarıyla bir ilaç yazıp gönderiyor. Eşim çalışamadığından hayat gittik-

çe zorlaşıyor çalışmıyor, ben çalışabilsem bir şekilde evin geçimine kat-

kıda bulunabilirim. Gittiğimiz yerlerde görmezden geliniyoruz, sadece 

dil bilmezlik değil, bir ilgi alaka yok...

Beni adım Doha, en büyük sıkıntım bize yönelik uygulanan ayrımcılık. 

Neden geldiniz diye soruyorlar sürekli, neden geldiniz, memleketinize 

dönün diyorlar. Senin ne işin var burada diyorlar. Ben 4 aydır ev arı-

yorum, ev bulamıyorum, ev sahipleri bizden Türkiyeli kefil istiyor. Ev 

sahiplerinin Türkiyelilerle biz Suriyelilere davranışları çok farklı. Ev sa-

hiplerinin Türkiyelilere biçtiği ev kirası bize biçtiği rakamdan çok daha 

az. Biz savaş olmasa niye gelelim ki buraya... Ben savaşta 19 yaşında 

bir çocuğumu kaybettim, çok zulüm gördük, sıkıntılar yaşadık, savaşla 

karşı karşıya kaldık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Derya Devrim Uysal

Toplantıya İslam haneleri için tercümanlık yapmak üzere katılmıştım 

ama İslam haneleri’nin bir özelliğinden söz etmek isterim. Bildiğiniz 

gibi Bodrum’a hem dışarıdan hem de iç göçle gelen insan sayısı çok 

fazla, anketlerde çıkan sonuçlarda da görmüşsünüzdür iç göçle gelen 

nüfusun çoğunluğu Peksimet İslam haneleri gibi mahallelere yerleşmiş 

durumdalar. Suriyeli nüfus açısından da durum böyle, son 8 il 6 yıl ara-

sındaki bir süreç zarfında buraya gelmeyi başarmışlar. Daha sonra bu-

raya gelenler burada kaydedilememiş, çünkü burada sığınmacılarla ilgili 

kayıt sorunu var, artık geçici koruma kimliği verilmiyor, başka şehirlere 

yönlendiriyorlar. Dolayısıyla 8 yıl kadar önce buraya gelip burada kay-

dedilmeyi başarabilenler kalabilmiş burada. Bu insanlara, Bodrum gibi 

bir yerde özellikle kadınlara “neden bunca yıldır Türkçe öğrenemediniz’’ 

diye sorduğumda verilen cevap çarpıcı: “Biz hiç dışarı çıkmıyoruz ki...’’ 

Bu demektir ki, Bodrum’da evlerine hapsedilmiş Suriyeli bir kadın kitlesi 

var. Dışarıya çıkamıyorlar, çıkabildikleri yerler hastaneler, evlerine en 

yakın market, belki pazarlar.... bunlarla sınırlı bir hayatları var.

Aysun hocamın anket sonuçlarında sözünü ettiği Bodrum’da yaşayıp, 

deniz kenarına bir defa bile gidememiş kadınlardan bahsediyoruz. 

Herhangi bir çay bahçesine gidip orada bir çay içememiş kadınlardan 

bahsediyoruz. Daha vahimi bu kadınlar, Türkiye genelinde olduğu gibi 

burada da son zamanlarda artan ayrımcı politikalarla karşı karşıyalar. 
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Sokağa çıktıklarında “neden buraya geldiniz neden ülkenizde savaş-

madınız’’ gibi sorulara da maruz kalıyorlar. “Doktorun bana teşhis koya-

bilmesi için öncelikle beni anlaması lazım ona göre ilaç yazması lazım 

ama yok Bir tane ilaç yazıyor, ben eve geri dönüyorum’’ diyorlar, sağlık 

ciddi sorun... Kadınların yönetimlerde de söz sahibi olma haklarıyla lgili 

“ben Muhtara bile derdimi anlatamıyorum ki geçen gün, muhtara gittim, 

muhtar beni anlamıyor ben muhtarı anlamıyorum. Hani bir şey sora-

cağım ama ne muhtarlıkta, ne belediyede ne de herhangi bir kurumda 

tercümanlık hizmeti yok, dertlerimizi anlatamıyoruz’’ diyen görünmez bir 

kitle. Evlere kapandıkça hepten görünmez oluyorlar, görünmez olmak 

sorunları çözmüyor, daha da arttırıyor. Hamile gelini hastaneye götür-

mek istemişler, taksici Suriyeli oldukları için araca almamış. Buna karşı 

söyledikleri şu: “Biz de yaşamak istiyoruz. Polise, jandarmaya kadar 

bu işlerin ulaşmasını istemiyoruz. Sorun çıksın istemiyoruz. Her fırsatta 

bize Suriyeli Suriyeli diye ayrımcılık uygulayanlara da yanıtımız; evet 

Suriyeliyim, yani ne yapalım Suriyeliysek...’’

Figan Erozan

Suriyeli 6 kadın ile atölye yapabildik... Atölyede fotoğraflamada kadınla-

rın hiç yüzlerini almadık, hep arkadan fotoğraf çektik. Çünkü görünmez 

olmayı o kadar içselleştirmişler ki, “Başıma bir iş gelir ülkesiz kalabilirim’’ 

endişesiyle bir fotoğraf karesinde bile yüzlerini göstermek istemediler. 

Bu ne kadar ciddi bir sorun. Devlet olarak, insanları geçici misafir olarak 

kabul edip kapılarını açmışsın. Bugün Bodrum’da yaşayan Suriyeli ka-

dının bu kabul edilişin karşılığında evlerinden çıkamayacak bir hayatları 

olmamalı. Dolayısıyla bu sorunun çözümüyle ilgili hem Yerel Yönetim, 

hem Bodrum Belediyesi politikalar geliştirmeli, bizler de yaşanan ayrım-

cılığı bertaraf edecek politikaların hayata geçirilmesi için takipçi olmalı-

yız. Sözcü seçiminde çok zorlandık, çünkü bu toplantılara katılmaktan 

çekiniyorlar, orada görünmekten, görünürlerse başlarına bir iş geleceği 

endişesini taşıyorlar. Benim en azından ülkeden atılacağım diye bir der-

dim yok ama onun bu ülkeden atılma diye bir derdi, korkusu var. Dolayı-

sıyla çoklu ayrımcılık dediğimiz, çok yönlü bir şiddete maruz kalıyorlar. 

Derya çevirmeni isterim, Fatma ile Doha’nın endişelerine rağmen çok 

şeyi göze alarak buraya gelmeleri, onların hepimizden çok daha güçlü 

ve kararlı olduklarının göstergesi olan dev bir adımdır. Atölyelerde fo-

toğraf çektirmek istememişlerdi, ama bugün ilk defa fotoğrafa izin verdi 

ve şöyle dedi “ne olacaksa olsun’’. Onların cesareti Bodrum Belediye-

si’nin bu yönde geliştirilecek politikaların uygulamaya konmasına vesile 

olsun. Çok teşekkür ediyorum..
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Nevgül Bilsel Safkan

Bugün burada biz bizeyiz. Dinlerken ben de hepimiz gibi çok etkilendim. 

Bu nedenle çok kısa söz almak istiyorum. Bu salonda olup, konuşma-

ları dinleyip duyarsız kalmak mümkün değil. Suriyeli kadınlarla ilgili ilk 

aklıma gelen, dil sorununu aşmaları. Bana göre ilk adımda giderilmesi 

gereken Türkçe öğrenebilmeleri ihtiyacı geldi. Buna bir imkan yok mu, 

sizi bulabildiler, atölyeleri gördüler. Burada iki dille Türkçe ve Arapça 

eğitim verebilecek eğitmen bulabilirseniz biz karşılamaya bugün hazı-

rız, hiç şüpheniz olmasın.

Nilüfer Erdal 

Mumcular Mahalle Sözcüsü

Mumcular Mahallesi sözcüsüyüm. Suriyeli arkadaşların paylaşımla-

rından çok duygulandım. Evet bizim de sorunlarımız var, ama onların 

sorunları daha büyük öyle söyleyeyim... Ben konuşmama buraya geliş 

hikayemle başlamak istiyorum. Bizim mahallemizde gerçekleşen atöl-

yelerden biri güçlenme ve kadın dayanışmasıydı. Ben biraz küçük harfli, 

sessiz konuşan bir kadınım, genellikle geri planda durmayı seven bir 

insanım, aslında geri planda olmam bunu sevmemden değil de çok çe-

kingen olmam nedeniyledir. Atölyelerden sonra sesimi daha gür, daha 

güçlü duyurabileceğimi gördüm. Şimdi sözcü olarak da karşınızdayım.

Atölye sonrasında da bizim mahallede yaşayan kadınlarla toplandık, dü-

zenli mahalle toplantılarımızı sürdürmek istiyoruz. Ancak biz kadınların 

bir araya geleceği, mahalle sorunlarını konuşacağı, toplantılarımızı ya-

pacak bir mekanımız bulunmamaktadır. Mekana ihtiyacımız var. mekan 

talep ediyoruz. Mahallemizin sorunlarının çözümlerinde belediyemiz ile 

yol yürümeye talibiz. Sözü çok fazla uzatmayacağım, arkadaşlarla aşa-

ğı yukarı aynı sorunları yaşıyoruz. Gerçi Türkiye’nin her yerinde aynı 

sorunlar var, eğitim olsun, ekonomi olsun, şiddet olsun her yerde aynı 

sorunları yaşıyoruz. Son olarak, aslında bu son değil bu bir başlangıç 

artık haklarımızı biliyoruz. Artık Bodrum’da eşit ve özgür yaşamak isti-

yoruz. Teşekkür ederim.
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İlknur Üstün 

Bodrum Belediyesi Danışmanı

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ile birlikte epey uzunca bir süre-

dir çalışıyorum. 30 küsur yıldır kadın hareketinin içinde mücadele eden 

kadınlardan biriyim. Memleketin son günleri herkes gibi beni de demo-

ralize edebiliyor, bazen umudumu azaltabiliyor, kırabiliyor. Ama bugün 

burada olmak hakikaten benim enerjimi yükseltti, birbirinden çok farklı 

koşullarda yaşayan kadınların el ele verdiği zaman neler yapabildiğini 

görmek bana çok iyi geldi, bugün bir yerde bir kadın örgütlenmesi oldu-

ğu zaman, kadınların hayatını nasıl değiştiğine tanık olduk. Bence en 

büyük kazanç bu, mahalle sözcüsü kadınları dinlerken bunu hissettim. 

Sabah açılıştan bu yana belediye başkanını, bir yandan İstanbul’dan 

gelmiş bir genel sekreter yardımcısını Sabancı Vakfı’ndan gelmiş genel 

müdürünü, üniversitede bu işin akademik boyutunu kotarmış kadınları, 

mahalleli kadınları dinledik, sahada uluslararası alanda çalışan diğer 

kadınlarla da konuşuyoruz. Bence bu çok umut verici bir buluşma. Şen-

gül’ün deyimiyle, böyle yan yana gelinince uzak yakın kılınır, zor aşılır.

Projenin başlığı Eşitlikçi Şiddetsiz Kentler aslında, kadınların çok uzun 

yıllar verdiği mücadelelerin, bu mücadelelerin yansıdığı uluslararası 

sözleşmelerin tek tek çok net bir biçimde altını çizmiş ki... Şiddetin, ka-

dınlara yönelik şiddetin temel nedeni eşitsizliktir dercesine... Eğer şid-

deti ortadan kaldırmak istiyorsanız, eşitliği sağlamak zorundasınız. Üs-

telikte nasıl sağlanacağını hem kadınların kendi deneyimlerinden, hem 

de bu deneyimlerin yansıdığı pek çok sözleşmede, kadın erkek eşitliği 

şartı gibi şartlar ortaya koyarak... Olmayandan engellerden yola çıkmak 

değil, olmayanı olur kılarak engelleri aşmakla, olmazsa olmaz denerek 

ÇEŞİTLİ SESLERDEN EŞİTLİKÇİ KENT; 
HAYATI BİRLİKTE KURMAK
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eşitliğin sağlanacağının altını çizen yapılabilir olanı söyler. Çünkü ya-

panlar yapıyor işte İstanbul, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı hayata geçirdi. 

Önceki hafta Sabancı’da mahalle sözcülerini dinlediğim, videolarını iz-

lediğim zaman çok etkilenmiştim. Bugün Bodrum’da dile getirilen dertle-

ri, son derece kararlı bir biçimde yapmaya çalıştığı eylem planı hayata 

geçirilirse, aynı kararlılığı hayata geçirmekte de gösterirse, o zaman 

burada ifade edilen pek çok derdin hepsinin belki bir anda değil ama bir 

şekilde çözülmeye başlayacağını ve hepimizin hayatının da değişeceği-

ni söylemek mümkün olacaktır. Bunları söylemeden geçemedim.

Ulaşım derdinden söz edildi. Ulaşım sadece alışverişe, hastaneye, 

okula gitmek için kullanılan ya da herhangi bir işe gitmek için değil ba-

zen kenti görmek, yaşadığın yeri dolaşmak için de ihtiyaç duyduğumuz 

araç. Her yerde anlattığım bir anektotu burada da paylaşmadan geçe-

meyeceğim. Batman’da kayyum atanmadan önce salı günleri otobüs 

kadınlara ücretsizmiş. Belediye Başkan Yardımcısı anlatıyor: Bir otobüs 

şoförü geliyor ve kendisine şöyle diyor. “Her sabah sekizde hep aynı du-

raktan bir yaşlı teyzenin koltuğunun altında bir poşetle otobüse biniyor, 

arka koltuğa geçip oturduktan sonra örgüsünü çıkartıp örmeye başlıyor 

ve otobüste gidip geliyor bir türlü inmiyor”. Sonunda şoför dönüp “tey-

ze inmicen mi” dediğinde, yaşlı teyze “niye bedava değil mi” diyor. Bu 

durum o kadar kıymetli ki, bahsedilen yaşlı teyze hiç çıkamadığı ma-

hallesinden o ücretsiz otobüs sayesinde çıkıyor, Batman merkezi görü-

yor. Sadece Bodrum’da denizi görmeyen değil, İstanbul’da, Antalya’da, 

İzmir’de yapılan araştırmalarda da pek çok kadının denizi görmediğini, 

Ankara’da şehir merkezini görmeyen kadınların neredeyse Ankara nü-

fusunun yarısını oluşturduğunu biliyoruz. O nedenle belediye hizmetle-

rinde her insana erişecek şekilde katılımcı ve eşitlikçi belediyecilik çok 

önemli, çok değerli.

Bugün benim de uzun süredir yol arkadaşlığı yaptığım kadın arkada-

şım sunum yapacak. Bahar Coşgun Özden çok uzun yıllardır beledi-

yecilikle ilgili çalışmalar yürütüyor. Bahar’la biz koalisyonda da birlikte 

çalışıyoruz. Önce Türkiye Belediyeler Birliği’nin dış ilişkilerinde idi, 

daha sonra Çankaya Belediyesi’nin yine uluslararası sürecini yürüttü, 

ardından İsveç Raoul Wallenberg Enstitüsü’nün İnsan Hakları Kent-

leri Projesi çalışmalarını yürüttü, bugün Ulusal Demokratik Enstitü’de 

program yöneticisi olarak çalışıyor. Bize kendi deneyimlerinden yola çı-

karak, aynı zamanda da yaptığı çalışmalarda İnsan Hakları Kentleri ile 

ilgili kriterlerlerin neler olduğundan, hak temelli kentler mümkün müdür 

konularında bilgi verecek.
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Bahar Coşgun Özden 

Ulusal Demokratik Enstitü Program Yöneticisi

Şimdi paylaşacağım sunum sizlerin anlattıklarının yanında çok sönük 

kalacak. Bugün sizlerle birlikte olmam, sizlerin hikayeleri, sizlerin dene-

yimleri, dönüşüm hikayeleri şimdi sizlerle paylaşacağım İnsan Hakları 

Kentleri yaklaşımının hayat bulabileceğinin, geçekleşebilmesinin müm-

kün olduğunun çok önemli bir göstergesi oldu. Hepinize çok teşekkür 

ediyorum. Öncelikle Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’ne, Bodrum 

Belediyesi’ne Sabancı Vakfı’na ve buradaki tüm değerli katılımcılara tek 

tek çok teşekkürler. Aslında bu eşitlikçi yaklaşımı da içine alan, yani 

birbiriyle konuşan kavramlar ama İnsan Hakları Kentleri’ni biraz daha 

kapsayıcı ve biraz daha eşitlikçi belediyeleri içine alan bir kavram olarak 

düşünebiliriz.

İnsan Hakları Kentleri, Raoul Wallenberg Enstitüsü ile birlikte yürüttüğü-

müz bir proje. İnsan Hakları Kentleri kavramı, sorunlara ve çözümlere 

‘hak temelli’ bakış açısını merkeze alan, birbirinde farklı kavramsallaş-

tırma ve pratiklerle yerelde katılım, içermeci, toplumsal cinsiyet eşitliği 

gibi yaklaşım ve değerleri bünyesinde toplayan ve uygulamaya sokan 

yeni bir birlikte yaşama kültürünü de temsil ediyor. Dünyada farklı uy-

gulamaları bulunmakla birlikte güvenlik, katılım, ayrımcılığa karşı olma, 

kamu hizmetlerinden eşit yararlanma, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi 

temaların ve anlayışların, dünyada insan hakları kentlerinin ortak bile-

şenleri. Bu çerçevede, İnsan Hakları Kentleri Projesi’nin, Türkiye’de de 

belediyelerde yaşlı, engelli, kadın, çocuk ve sığınmacı/göçmen grupla-

rının uluslararası ve ulusal yasalar tarafından garanti altına alınmış hak-

larının kent yaşamında pratiğe geçirilmesini, gündelik hayata uyarlan-

masını ve belediye hizmetlerine yansıtılmasını hedefleyen bir çalışma. 

Sizlerle bu yaklaşımın, ne tür araçlarla imkanlar sağladığını ve yerelde 

gündelik hayatta belediyelerin elini hem bir yandan güçlendiren hem 

de diğer taraftan yaşayanların kent sakinlerinin belediyeden taleplerinin 

karşılanması yönünde ne tür imkanlar sağlayabileceğini paylaşacağım.

Temel amaç elbette kentlerde yaşam kalitesini artırmak, bunun içinde 

insan hakları ve insan hakları norm standartlarının yerelleşmesi, kent 

politikalarına, süreçlerine, uygulamalarına dahil edilerek gündelik haya-

tımıza yansımasının sağlanması. Uluslararası insan hakları standartla-

rının oluşturulmaya başladığı dönemlerde, 1948 ve 1950’li yıllarda dün-

yanın hiçbir haritasında gözükmeyen küçücük yerlerde bile anlamının 

büyük olan insan haklarını, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’nin de öncülerinden bir isim olan Eleanor Roosevelt ilk 

defa dile getirmiş. Yaşamı boyunca insan hakları için yılmadan müca-
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dele eden Eleanor Roosevelt önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na 

delege olarak atanmış, 1946 yılında da BM İnsan Hakları Komisyo-

nu’nun ilk başkanı olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yazımın-

da oldukça etkin bir rol üstlenmiş. İnsan haklarının bireylerin dünyası 

olduğunu, yaşadığımız mahalle, gittiğimiz okul veya üniversite, içinde 

çalıştığımız fabrika, çiftlik veya ofis diye tanımlayarak aslında günlük 

hayatımız ve yaşadığımız mekanla ilişkili olduğunu tam 1950’li yıllarda 

ifade etmiş. İnsan hakları kentleri kavramı yıllar içinde belli bir gelişim 

gösteriyor. 1968 yılına geldiğimizde Kent Hakkı diye bugün kullandığı-

mız kavramın Fransız düşünür Henri Lefebvre tarafından ilk defa ortaya 

atıldığını görüyoruz.

Kent Hakkı, en basit tarifiyle kentin potansiyel faydalarına bütün yaşa-

yanların eşit erişimi, bütün yaşayanların karar alma süreçlerine katılımı 

ve yaşayanların temel hak ve özgürlüklerinin tamamını gerçekleştire-

bilmesi olarak tanımlanabilir. Lefebvre, kent hakkından bahsederken, 

kavramı bütün kent ve kentleşme süreçlerini belirleme, kontrol etme 

hakkı olarak tanımlamıştı. Bugün de hepimizin üzerinde durduğu ve ta-

lep ettiği en temel haklardan biri olan bu yaklaşım zaman içinde çok ra-

dikal bir yaklaşım çok antikapitalist bir söylem de içeriyor ama ardından 

uluslararası düzeyde hem Avrupa Konseyi’nin hem Birleşmiş Milletler’in 

de birçok sözleşmesinde, Habitat süreçlerinde de Kent Hakkı yerel yö-

netimler için önemli bir çerçeve oluşturmaya başlıyor ve bugün de gene 

Birleşmiş Milletler’in birçok dökümanında sözleşmesinde yerini alarak 

hayatın içinde gündeme geldi. Eşitlik, ayrımcılıkla mücadele, katılım 

kapsayıcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik hepsi biraz da birbirinin içine 

giren, birbirini besleyen, destekleyen kavramlar olarak insan hakları te-

melli yaklaşımın ilkelerini oluşturuyor. Sahip olduğumuz insan hakları 

temelli, İnsan Hakları Kentleri yaklaşımının belediyelerin birer kamu 

kurumları olarak temel yaklaşım olarak benimsemesi ve ana akımlaş-

tırması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim alıştığımız kamu kurumlarının 

şimdiye kadarki hizmet sunumlarında ya da karar alma süreçlerinde 

daha çok ihtiyaç temelli bir yaklaşımı görüyoruz. Halbuki hak temelli 

yaklaşım, meseleyi daha derin ele alan, daha yapısal çözümler üreten, 

sorunun kaynaklarına inen bir yaklaşım sergilemeyi gerektiriyor. Genel 

olarak bakacak olursak, ihtiyaç temelli yaklaşımda insanlar ihtiyaç sa-

hibi nesneler olarak görülüyor fakat hak temelli yaklaşım insanları birey 

olarak, özneler olarak ele alıp onları hak talep etmeleri için hak talepleri 

yönünde güçlendiriyor ki benim bugün sizlerin konuşmalarından refe-

ransla söylüyorum burada tanık olduğum, Bodrum Kadın Dayanışma 

Derneği’nin hak talep etme yönündeki güçlendirmeyi nasıl güzel bir şe-

kilde hayata geçirdiğidir. Bu çalışmanın kapsayıcı eşitlik yönünde iyi bir 
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örnek olması nedeniyle de Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’ne ayrı-

ca çok teşekkür ediyorum.

Sorunlar bölümünde, ihtiyaçlar ve talepler üzerinden giden sadece so-

runlar ele alınırken sadece görünen sorunlarda bile, hak temelli bir yak-

laşımla sorunların yapısal nedenleri ve bunların kaynaklarını çözmeye 

odaklanan bir yaklaşımın, orada temel olarak hem ayrımcılık konusuy-

la ilgili, hem de mevcut güç ve iktidar ilişkileri üzerinden bir yeniden 

okuma ve yeniden yorumlama gündeme geliyor. İhtiyaçlara bakış, bir 

hayırseverlik, gönüllülük ya da bir yardımseverlik bir lütuf olarak görü-

lüyor. Bu yaklaşımda kişiler birer pasif hizmet alıcıları olarak değerlen-

dirilirken, hak temelli yaklaşım da ise bu ihtiyaçların çözümünde kamu 

kurumlarının, idarenin bir görevi, bir yükümlülüğü olarak tarif ediliyor. 

İdare - burada belediye, aynı zamanda hak sahibini kendi haklarını ta-

lep etmeleri yönünde güçlendirme sorumluluğunu da üstleniyor. Böyle 

bir yükümlülüğü de üstüne alıyor. Paydaşlar açısından baktığımız za-

man imzacı pek çok ülke bu yükümlülükleri yerine getirmese de hak 

temelli yaklaşımın uluslararası sözleşmelerle perçinlendiğini bilelim. Bu 

gücü de yanımıza alarak temeli İnsan Hakları Evrensel Beyanname-

si’ne dayanan ilk imzacısı olduğumuz “İstanbul Sözleşmesi” ya da 

tam adıyla “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi 

ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, hala 

bizim, vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz diyoruz. İstanbul Sözleşme-

si’nden, kadınların ve erkekler eşit haklara sahip olduğunu, devletin de 

bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü olduğunu belirten 

Anayasa 10. maddesi ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a kadar belirtebileceğimiz silsiledeki 

dayanakları, tüm yerel yönetim sorumluları gibi belediyenin de kendine 

dayanak alarak, bu yönde bağlayıcılığı ve görev yükümlülüğünü yerine 

getirmesi öngörülüyor.

Hak temelli yaklaşımda süreç ve sonuç, hak talep eden kişinin yaşadığı 

süreç ve sonuç çok önemli bir şekilde takip ediliyor, uygulamada gere-

ken katılım genellikle eylemleri de meşrulaştırmak için bir araç olarak 

görülürken aslında hak temelli yaklaşımda, katılım da temel olarak bir 

hak olarak ele alınıyor. Katılım hakkı, temel bir hak olmasının yanı sıra 

sürecin izlenmesinde bir amaç ve strateji olarak da yer alıyor. Bu du-

rumda hak temelli yaklaşım, çok daha kapsamlı bütüncül ve sektörler 

arası bir vizyon ortaya koyan bir yaklaşım sergiliyor. Kentte yaşayanlar 

için çok şanslıyız diyeceğim bir konuda Belediye Kanunu’nun 13’üncü 

maddesi. Herkesi ikamet ettiği beldenin hemşerisi olarak kabul ederek, 

belediyenin karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında 
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bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma haklarının 

olduğunu belirten kanun. Bu kanun, hemşericilik hukuku ile o kentte ya-

şayan herkesi belediye hizmetlerinden yararlanabileceğini ifade ediyor. 

Bu yüzden kentteki tüm yaşayanları hak sahibi olarak gören süreçte, bir 

tarafta bu hakları talep etmek için onların güçlendirilmesi, diğer tarafta 

da görev sahiplerini sorumluluklarını yerine getirmesi için güçlendirme 

üzerinden karşılıklı bir dayanışma, birbirini güçlendirme ile talep etme 

ve o talepleri karşılama üzerinden bir İnsan Hakları Kenti yaklaşımı ol-

duğunu görüyoruz.

İnsan Hakları Kenti ile daha doğrusu insan haklarının kentle, yerel yö-

netim ve belediyeyle nasıl buluştuğuna ilişkin yıllar üzerinden çalışılan 

bir çizelge var. Sabah hocalarımız da vurguladılar haklar açısından bak-

tığımızda Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin (CEMR) Avrupa 

Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı önemli aşamalardan biri. 

1994’de İnsan Hakları Kenti ifadesini ilk defa kullanan Amerika’daki bir 

sivil toplum örgütü olan İnsan Hakları Eğitimi için Halk Hareketi insan 

hakları kenti ve sivil toplum konusunda çalışmalar başlatıyor. Bu çalış-

mayı ilk benimseyen ilk şehir Arjantin Rosario kenti oluyor. 1997 yılında 

Rosario Belediyesi, ben Meclisi’mden geçiriyorum İnsan Hakları Evren-

sel Beyannamesini kendimi de yerelde insan haklarının muhatabı ola-

rak ilan ediyorum diyor. 1997’den bu yana hem kapsayıcı genel hizmet 

sunumu, hem de kadın hakları, lgbt haklarıyla ilgili son derece kapsayı-

cı katılımcı eşitlikçi hizmetleri yaşama geçiriyorlar. Elbette çalışmalarla 

hemen sonuca varılmıyor, çalışmalar adım adım süren bir süreç. Aşağı 

yukarı 25 yıllık yani çeyrek asırlık bir zaman almış ama bugün çok çok 

iyi bir örnek olarak adından bahsediliyor. Bu biraz Bodrum örneğine de 

uyuyor, sivil toplumun önayak olması ile başlayan, yoğun bir insan hak-

ları eğitimi süreciyle hem kentte yaşayanları, hem belediye yönetimine 

yönelik dönüştürücü bir program.

2000’li yıllardan itibaren belediyeler ve belediyelerin oluşturduğu ulus-

lararası birlikler, yerel yönetim birlikleri, insan hakları yaklaşımını çok 

daha fazla benimsemeye başlıyor. Ülkelerde insan haklarının ana mu-

hatabı ulusal hükümetler olmasına rağmen, yerel yönetimlerin uygula-

madaki hakların gündelik hayata yansımasındaki tamamlayıcı rolleri bü-

yük oranda belirleyici oluyor. Belediyelerin sundukları ya da sunmadığı 

hizmetlere bağlı olarak o kentte yaşayanların haklarına erişiminde ne 

kadar imkan ya da ne kadar zorluklar olabileceğini artık herkes kabul 

ediyor. 2010 - 2015 yıllarında Avrupa Konseyi’nin bu yönde raporları 

var. Birleşmiş Milletler’in 2015 yılı raporları da yerel yönetimleri uygula-

ma ayağıyla olması nedeniyle insan haklarının bir muhatabı olarak hem 
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insan haklarının korunmasında, hem de insan haklarının desteklenerek 

hayata geçirilmesinde tamamlayıcı rolü defalarca vurgulanıyor ve bu 

konuda her türlü desteği de sunduklarını belirtiyor.

Ülkede yaşanan 20-30 yıl boyunca artan önemi göçlerle birlikte kar-

maşıklaşan kent yönetimleri karşılaştıkları yeni sorunları çözmekte 

zorlanıyorlar. Bu nedenle ulusal ve uluslararası düzeyde birçok söz-

leşmeler birçok anlaşmalar yapılmış olmasının, bunların yerel yöne-

timler üzerinden kentlerde hayata geçirilmediği müddetçe hiçbir anla-

mı yok, hiçbir geçerliliği olmuyor. Ama hayat bu yönde çabayı zorunlu 

kılıyor ve artan sorunlar merkezden yerele doğru ciddi bir yetki devrini 

de beraberinde getiriyor, bu bir yanıyla yerel yönetimlerin yükseldiği 

bir dönem. Bu Türkiye’de 2005’ten itibaren yaşadığımız bir süreç, geri 

gidişler-ileri gidişlerle biraz karışık bir süreç ama sonuçta biliyoruz ki 

dünya gündemi artık yerel yönetimlerin üzerinden ilerliyor. Belediyeler, 

demokratik yönetişimle hem insan haklarının, hem eşitliğin sağlayıcısı 

kentleri yaratmak durumunda. Bu anlamda belediyeyi bir kurum olarak 

ele aldığımız zaman, bu kamu kurumunda bürokratlar var, memurlar 

var, çalışanlar var, seçilmiş yöneticiler, meclis üyeleri ve başkan var. 

Belediyeleri herhangi bir kamu kurumundan ayıran çok farklı özelliklere 

sahip. Belediyeye bir vergi dairesi ya da bir tapu müdürlüğü muamelesi 

yapamayız. Belediyelerden beklentilerimiz de çok fazla. Yerel hizmet 

birimi olan belediyeler, demokratik bir siyasal sistem içinde seçimle ge-

liyor seçimle gidiyor ve ciddi bir hesap verilebilir yanı var. Bir yandan da 

bir işveren. İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneğinde belediye binlerce 

on binlerce çalışanı olan bir işveren konumunda. Benim burada vurgu-

lamak istediğim, belediyenin toplumun toplumsal dönüşümün öncüsü 

ve en kilit aktörlerinden biri oluşu. Ben belediyede de çalıştım, böyle bir 

deneyimim olduğu için samimiyetle söyleyebilirim tüm zorluklarına rağ-

men en keyifli ve verimli çalıştığım dönemlerden biri oldu. Çünkü o ça-

lışmada hayata dokunmak için çok büyük bütçe gerektirmeyen, bir işi 

böyle değil de şöyle yapınca o işin karşılığında ne kadar büyük olumlu 

değişimlerin yaşanabileceğini gördüm. Belediyelerin insan yaşamında 

önemli bir yeri ve rolü var.

Bugün hep birlikte tanık oluyoruz. Yerel yönetimlerin, hem işlevleri hem 

hizmetleri gereği hemşerilerin insan haklarından yararlanabilmeleri için 

doğrudan sorumlulukları bulunduğuna dikkat çekerek, İnsan Hakları 

Kenti yaklaşımı çerçevesi içinde eşitlikçi kentler, katılımcı kentleri oluş-

turma, çevre boyutunda yaşanabilir, sürdürülebilir kentlerin yaratımında 

öncülüğüne, tabii ki sivil toplum birlikte o dayanışma ve işbirliği ile Bod-

rum iyi örneklerden biri olma yolunda.



Bodrum’dan Türkiye’ye Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor!

56

Yapısal boyutuna bakacak olursak İnsan Hakları Kenti yaklaşımı eşit-

likçi boyutuyla tüm bu çalışmalar için üç temel ayak, üç temel sütun 

düşünebiliriz. Biri meselenin dayanaklar kısmı... Uluslararası Avrupa İn-

san Hakları sözleşmeleri ile tüm haklar politik sivil haklardan ekonomik 

sosyal kültürel haklara, katılım hakkına, çevre hakkına, sürdürülebilir 

kalkınma hedefleri Birleşmiş Milletler’ce de vurgulandığı şekilde insan 

hakları izleme mekanizmalarını destekleyen yapılar ve bu çerçevede 

deklarasyonlar. Belediyenin Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin 

(CEMR) Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’ını imza-

lamış olması çok önemli bir taahhüt. Sabah Başkanın dile getirdiği gibi 

tabii ki hangi araçları, ne şekilde kullanarak belediyenin hayata geçire-

ceği, insan hakları temelli yaklaşımı benimseyerek toplumsal cinsiyet 

eşitliğini ana akımlaştırma, kapasite geliştirme, bütçeleme eğitimleri, 

bugün Şengül hanımın da çok vurguladığı temel yaklaşımlar üzerinden 

belediye içinde de bu yapıları kurmak mümkün. Ben çok kısa bir iki ör-

nek vererek tamamlayacağım. Avrupa’dan örnekler yani dünyanın farklı 

coğrafyalarında farklı örnekler var. Güney Kore’den Latin Amerika’ya 

kadar ama bize daha yakın geliyor Avrupa, o yüzden bir tane örnek 

Hollanda’dan Rothrist Belediyesi’nden. Rothrist kendini insan hakla-

rı kenti olarak tanımlayan bir şehir. İnsan hakları kenti olma meselesi, 

kentteki tüm paydaşların oluşturduğu bir koalisyon üzerinden olabilecek 

bir şey sadece belediyenin bunu ilan etmesi yeterli değil. Koalisyon-

da belediye aktörlerden biri, en önemli, en temel aktörlerden biri. Ama 

aktörlerden bir diğeri sivil toplum örgütleri, üniversite-akademi, meslek 

odaları, barolar, sendikalar, tüm bu sivil aktörlerle birlikte tabii ki kamu 

kurumlarının birlikte oluşturacağı bir koalisyonla gerçekleşen kültürel 

bir süreç. Bu vurgularla baktığımızda sizin Bodrum’da düzenlediğiniz 

hak temelli atölyelerin insan hakları eğitimine karşılık geldiğini görüyo-

ruz. İnsan haklarının yerelleştirilmesi daha iyi gelecek politikaları için 

önemli bir deneyim süreci. Bu süreç, kişilere dokunarak, insan hakları 

ile belediye hizmetleri arasında bir ilişki kurularak gelişiyor. İkinci örnek 

İspanya’dan. Barcelona İnsan Hakları Kenti dört temel kavram üzeri-

ne oturuyor. Bir temel perspektifi feminist perspektif, adıyla sanıyla bir 

kamu politikasının parçası haline getirilen öncü çarpıcı bir örnek olarak 

hep konuştuğumuz Barcelona’nın, kent hakkını, insan hakları temelli 

yaklaşımı, kültürlerarası perspektifi özellikle ayrımcılık ve şiddetle mü-

cadele, kültürlerarası çeşitlilik, kültürlerarası diyalog ve bununla birlikte 

feminist perspektifin kamu politikalarına entegre edilmesi amacını taşı-

yan yaklaşımı var.

Son olarak Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz İnsan Hakları Kentleri Pro-

jesi (yukarıda saydığımız) ilişkileri kurmak üzere yola çıktı. Öncelikle 
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insan haklarını bir kentin, bir belediyenin insan hakları kenti olduğunu 

nereden anlarız sorusuna karşı üç temel boyut üzerinden göstergeler 

belirledik. Birincisi karar alma süreçlerine katılım, ikincisi belediye hiz-

metlerine erişilebilirlik, üçüncüsü de kamusal alanda güvenlik olmak 

üzere belirlediğimiz göstergeler içinde, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, en-

gelliler ve mülteci grupları için bu üç alanda belediye programlarını içe-

ren göstergeler geliştirdik.

İlknur Üstün

Şimdi size araştırmacı bir arkadaşımız Bahar Yalçın seslenecek. Bele-

diyecilik de yapmış bağımsız bir araştırmacı kendisi. Kadıköy Belediye-

si’nde başkan yardımcılığını yürüttüğü yıllarda benim de İstanbul’a git-

tiğim zamanlarda çalışmayı tercih ettiğim yerlerden biri olan çok amaçlı 

bir belediye merkezi İdea’yı İstanbul’a kazandırdı. Giderseniz tavsiye 

ederim. Söz sende Bahar...

Bahar Yalçın 

Bağımsız Araştırmacı

Merhaba herkese... Evet, Kadıköy Belediyesi’nde 2014-2019 döne-

minde meclis üyeliği ve başkan yardımcılığı yaptım. Şu anda tam sizin 

yaptığınız çalışmalarda olduğu gibi mahallelerde kadınların liderliğin-

de ihtiyaç tespitlerinin yapılıp, daha sonra bu ihtiyaçların çözümü doğ-

rultusunda hazırlanacak eylem planları konusunda halen danışmanlık 

yapıyorum. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile beraber çalıştığım 

Antep, İstanbul, Balıkesir gibi farklı farklı noktalarda çalıştık. Halen de-

vam ediyoruz ve sizin bugün söylediğiniz hem çok güzel ve yeni şeyler 

var, bir yanıyla da tanıdık. Kadınlarla beraber çalışıp, hadi mahalleye 

beraber bakalım dediğimizde, farklılaşan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni 

sorunlarla, yeni taleplerle karşılaşıyoruz.

Elbette ki uzmanlıklar önemli, ama günlük hayatın sürdürüldüğü yerde 

kim o mahallede yaşıyorsa sorunu en iyi o biliyor ve en doğru tespiti de 

o yapıyor. Mesela diyor ki: benim sokağımda yeterli aydınlatma yok ya 

da burada çamur var. burada güvenlik sorunu var... Az önce bir arkada-

şımız bahsetti, “sokaklarda çamur var, çamur eve pislik olarak geliyor, 

haydi onu temizliyoruz evde iş artıyor, çocuğun eğitimiyle uğraşıyoruz, 

bir yere gidemiyorum çünkü çocuğu bırakacak yer yok, Hastaneye gi-

dilecek ulaşımı yok” diyor. Tüm bu aktarıma bakıldığında gördüğümüz 

gibi, kentte yaşadığımız sosyal fiziksel olanaklar veya olanaksızlıklar 

bizim hayatımıza dönüyor. Bir kenti anlamanın en temel yollarından biri 

kente kadın gözüyle bakmak. Bu önemli çünkü, kadın gözüyle baktı-
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ğımızda çocuğun da başka birinin de, herkesin problemine bir şekilde 

ulaşmış oluyorsunuz.

Bugün burada konuştuğumuzda gördük ki kadınların yarısı çalışmıyor, 

çalışanlarının sigorta problemi var, kimi sokağa çıkamıyor. Niye böyle 

oluyor, bu bir sistemin yan etkisi mi, kaçınılmaz sorunlar bir son mu... 

baktığınızda çok mantıksız öyle değil mi... Toplumun yarısı olarak evde 

daha fazla kaldığımızda çocukların geleceği ile ilgili bir şey yapamadı-

ğımızı, düşük ücretlerle çalışarak aşamadığımız problemleri yaşadığı-

mızdan bahsediyoruz. Bu sistemin bir yan etkisi değil, bu sistemin tam 

olarak kendisi. Maalesef sistem tam olarak bizim üstümüzden işliyor. Bir 

İngiliz araştırma kuruluşu, pandemiden önce bir araştırma yapmış. Ka-

dınların evde verdiği emeği ekonomiye vursanız 10.8 trilyon dolar edi-

yor. Bu sayı ilaç sektörünün 9, teknolojinin ise 3 katı. Düşünün siz evde 

temizliği yapmasanız, çocuğa siz bakmasanız, yaşlıya bakmasanız, bu-

nun bir ücretlendirmesi olsa ve bunu kamu karşılıyor olsa bütçeden ayı-

racak kaynağı. Tüm işleri yapmazsak aslında bu sistem dönmeyecek. 

Gerçek şu: Bu sistemin çarkını döndüren biziz...

Öncelikle bunun bir kader olmadığını, mevcut sistemin yürümesi için 

bize biçilen bir görev olduğunun farkına varalım. Bize biçilen rolleri de-

vam ettirerek yapmak durumunda kaldığımız, hayatı döndürmek için 

yapmak zorunda kaldığımız faaliyetler olduğunu anlarsak, bunun çö-

zümüne belki başka alternatifler bulabiliriz. Az önce Bahar sunumunda 

dedi ki, belediyeler çok önemli, yerel yönetimler çok önemli. Belediye-

ler ne yapıyor diye baktığımızda kadınların ihtiyaçlarına yönelik çözüm 

arayışında olan, toplumsal hayatı dönüştürme yolunda adım atan top-

lumcu belediyeler var. Bence burada kritik olan bugün için toplumcu 

belediyecilik ... Mevcut sistemde, gittikçe vahşileşen bir kapitalist sis-

temde kentlerin alınır-satılır meta gibi görülmesine karşı duracak, kenti 

ortak kullanımını benimseyen toplumcu belediyecilikle sorunlar aşıla-

bilir. Şanslıyız, toplumcu belediyeciliği benimseyen bir başkanımız var. 

Toplumcu belediyeciliğin temelinde olan, toplumsal hayatı dönüştürmek 

ve bu toplumsal hayatı dönüştürürken de bunu piyasanın değişkenle-

rini vesaireyi değil, bizzat toplumun kendisini temel almak, toplumun 

kendisini temel aldığımızda da bu toplumun merkezine kadını koymak. 

Çünkü mevcut sistemde, mevcut toplum anlayışımızda, biz farkında 

olarak veya olmayarak erkeklerin ihtiyaçları üzerinden yaşıyoruz ve 

bunu yaşatıyoruz. Biz evden çıkamıyoruz diyoruz. Bizim vergilerimizle, 

işte bebeğimin bezinin vergisiyle, hiç gitmediğimiz otoyollar, geçmediği-

miz köprüler yapılıyor... Kamu kaynakları neden kreş, yaşlı bakımevleri, 

engellilerin özel eğitimi...gibi bizim ihtiyaçlarımıza dönük kullanılmıyor. 
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Kreş olanaklarında, Ülkede 3 yaş altı kreşe gitme oranı 0.8, OECD’ye 

üye ülkelerin arasında en gerideyiz. Böyle olduğu zaman tabi ki kadın-

ların yarısı evden çıkamaz. Bu nedenle kamu kaynaklarının ne şekilde 

kullanılacağı, kimi / neyi toplumun merkezine kimi aldığı çok önemli. 

Toplum merkezine kadını aldığımızda otomatikman çocuğu da alıyoruz, 

erkeği de alıyoruz, kadın baktığı için yaşlıyı da, engelliyi de alıyoruz.. 

Bir toplumsal perspektif değişikliğine ihtiyaç duyuyoruz. Burada da bu 

perspektifte bir görüş var, bugün sunumu yapılan çalışmanın bence en 

önemli kritik yanı kadın destekleme çalışması değil, kadın merkezli bir 

yönetim çalışması yürütmesidir. Bu yönetim şeklinde toplumla beraber 

ihtiyacı tanımlayan, tanımladıktan sonra bu ihtiyaca yönelik hizmeti de 

yine toplumla beraber tanımlayan ve beraber uygulayan yaklaşım top-

lum temelli yaklaşımdır. Bugün bu çalıştay bize farklı bir yönetim siste-

mini, toplumcu bir yönetim sistemini referans veriyor. Çalıştaylar yapı-

yoruz, ihtiyaçları belirliyoruz orada tıkanıp kalmamak için, bu bir adım 

daha ileri götürecek asıl ihtiyaçlarla beraber belirlendiyse bu ihtiyaçların 

karşılığı ne olacak, güvenlik dedik değil mi güvenlikle ilgili sıkıntımız var, 

şimdi buna birisi diyebilir ki her yere kamera koyalım. Bu da bir çözüm 

ama başka biri ise diyebilir ki burada hepimiz biz bu sokakları kullanalım, 

biz bu sokakları kullanırsak buralar zaten güvenli olur... Birisi diyebilir ki 

her yere bekçi koyalım... en doğru çözüme ulaşmak için bizi ayrıştırma-

yacak, hepimizi kapsayacak çözüme ulaşmak için öneriler arasındaki 

farklılığı da beraber tartışmak durumundayız. Hepimizi kapsayacak, etik 

ilkeleri olan, hepimizin kamusal hayatta olmamızı sağlayacak çözümle-

re ulaşmak için her aşamada çözüm önerilerini hep birlikte tartışabilmek 

bence çok önemli. Çözümleri tartışacağız ve bahsettiğim uzmanlıklar 

kadar kritik bir mevzu hem katılım hem de bir politik vizyonu gözeterek. 

Toplumsal bir politik vizyon var mı, belediye ile kadınların arasında her-

kesi katmak isteyen bir vizyon var mı diye bakacağız, bu sağlanmadan 

çalışmaların gerçekten devamlılığı mümkün olmaz, yapılan işin siya-

si bir çalışma olduğunun altını çizerek ilerlememiz önemli. Biz zaten 

sokağı 7/24 kullanalım, belediyenin merkezi burada bir ışık yapsın, o 

zaman biz burayı daha çok kullanırız diyebiliriz. Önemli olan bu çözüm-

leri beraber üretmek ve kimin ne yapacağını belirlemek, belediye ne 

yapacak, kadınlar ne yapacak, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ne 

yapacak, bunu belirledikten sonra yazılı hale getirip döküp yapıp hazır-

layacaksınız ki yerel eylem planını hazırladıktan sonra uygulamasını 

beraber yapabilelim. Belediye her şeyi yapmayabilir, belediye her şeyi 

yapmasa daha iyi olur. Çünkü büyük bir noktada bir hizmet, diyelim ki 

bir organizasyon bunu mahalle temsilcileri yapabilir ve belediyeden de 

mahalle temsilcilerine bu işin yapılabilmesi için kaynak aktarımı yapı-
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labilir. Kendi belediye deneyimimden aktarımla, hafta sonları diyelim ki 

bir organizasyon var belediyeden sürekli birini orada çalıştıramıyoruz 

veya çalıştırmak da sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bir yerde bunun bir oto-

nomluk özelliği alanının sağlanması lazım. Dışarıdan organizasyon hiz-

metleri nasıl alınabiliyorsa, aynı şekilde kadınlardan da organizasyon 

hizmetleri alınabilir, bu şekilde kadınlar burada belki dönem dönem yarı 

zamanlı çalışabilecekler ve yapılacak çalışmalara katkı verebilecekler-

dir. İşte o anda çocuk bakımına sahip çıkacak ya da bir gündüz bakım 

evinin başında duracak... kendi çözümlerimizi üretmemiz için biraz alan 

tanımak önemli. Her şeyi belediye personeli yapsın değil, ama kadınlar 

da gelip bunu yapıyorsa her şeyin bir bedeli olduğundan maliyeti ve büt-

çe de karşılığını belirlemek gerekir. İtalya’da bakım işinin %24’ü kadın 

kooperatifleri tarafından yerine getiriliyor. Sivil oluşumlar pek çok işi ya-

pabiliyor, her şeyi belediye ya da özel sektör yapacak diye bir kural yok 

ki.. her zaman alternatif çözümler bulunabilir. Kadınlar kendileri üretip 

ordan para kazanabilirler. O yüzden bu işleri beraber nasıl yapabileceği-

mizi konuşmak önemli. Bir taraftan daha geniş bir alan talep etmek, sa-

dece mekanımız olsun değil, burada mutlaka kreş açmak zorunda değil 

ama bir oyun odası işte başında belki annelerden bir tanesi onlara eşlik 

edecek şekilde düzenlenebilir. Belediye merkezlerini daha uzun süreli 

kullanım için çok amaçlı kullanılmasına uygun hale getirilmesini iste-

yebiliriz. Mevcut mekanların biraz daha esnek kullanımı talep edilebilir. 

Kurumsal yapıdan bahsedildi, bir eşitlik birimi olması çok önemli ama 

Şengül hanıma çok katılıyorum sadece birim olması değil, bunun belli 

politik vizyona sahip hale gelmesi ve bunu destekleyecek ekipler olması 

öncelikli. Burası oldukça şanslı bir belediye, bir meclis komisyonu var, 

bu komisyonunu çalıştırmak, işlerlik kazandırmak gerekli. Biz Kadıköy 

Belediyesi’nde normal gündem maddeleri olur ya o gündem maddeleri-

ne ek olarak meclisten kadınlar bir önerge verir, önerge gündeme alınır 

ve toplumsal cinsiyet komisyonuna sevk edilirdi. Böylelikle meclis resmi 

olarak da çalışır, meclis toplantıları bu komisyonlarla beraber yapılabilir 

komisyonların izleme, sürekli ihtiyaç tespitleri yapma vb işler yine bu 

meclislerin çalışmasıyla elbette ki belediye içindeki birimlerinde katılı-

mıyla yürütülür. O yüzden evet birimler önemli, kurumsal yapı önemli, 

mecliste bunun buluşması yine aynı şekilde oldukça önemli. Belki daha 

sonra da daha detaylı, her adımında gelişecek süreçleri konuşur ele alı-

rız, ama bu güzel bir yolun başında olduğunuz belli. Bundan sonrasını 

da çok iyi getireceğinizi düşünüyorum.

Şu anda ülkeye baktığımızda, aslında devasa bir belediye yönetimi gibi. 

Bizi genel yönetim umutsuz hale getiriyorsa da, bir belediyede yaşanan 

bir toplumsal dönüşüm, bir yönetim dönüşüm, yeni yönetim anlayışı dö-
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nüşümü hepimize büyük umutlar verecektir. Dünya dönüşümde, dünya 

artık uygulanabilir değişimleri istiyor, kaynakları da daha çok yerel grup-

larla tespit edilen ortak yapılacak işlere aktarmaya çalışıyor. Bu anlamda 

birbirimizi sürekli olarak desteklemek, dünyada ne olup ne bittiğinin de 

farkında olmak ve deneyimleri paylaşmak istiyoruz. Sadece buradaki so-

runları değil, bir noktadan sonra bütün yaşadığımız sorunlar konusunda 

sözcü olmak, bunu başka noktalara taşıyabilmek, bunu başka yerlerde 

hayata geçiren kadınlarla, belediyelerle biraraya gelip bunun bir sözcüsü, 

savunucusu olmak da oldukça önemli diye düşünüyorum. Dinlediğiniz 

için çok teşekkürler, bu saate kadar kaldığınız halde herkes gayet dikkatli 

dinlediği için tekrar tekrar teşekkür ediyor, görüşmek üzere diyorum.

Duygu Arığ 

UN Women (Birleşmiş Milletler Kadın Birimi) Türkiye Proje Koordinatörü

Merhaba, ben Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin geçmiş programların 

ve ortaklıkların üzerine inşa ettiği yeni “Siyasette ve İş Hayatında Ka-

dınların Liderliğinin ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilme-

si” projesinde çalışıyorum. UN Women, bu proje ile hükümetin, sivil top-

lumun ve özel sektörün, kadınların siyaset ve iş hayatında karar alma 

mekanizmalarına katılımını ve liderliğini artırma hedefini desteklemeyi 

amaçlıyor. Kısaca Kadın Liderler Projesi dediğimiz bu projede hem iş 

hayatında hem siyasette kadın liderlerin eşit katılımı için çalışıyoruz. 

Kadının hayatın her alanına eşit olarak katılabilmesi, haklar ve hizmet-

lerden eşit olarak yararlanabilmesi, 2015 yılında BM üyesi tüm devletler 

tarafından onaylanan Sürdürülebilir Kalkınmanın Amaçları’ndan biridir. 

UN Women olarak hedefe ulaşabilmek için, konunun yerel politikalara 

ve onların programlarına indirgenmesi, kentsel gelişim ve kalkınma için 

olmazsa olmaz görülen bir ön koşul. Yaptığımız çalışmalarda bu kri-

terleri dikkate alarak yol alıyoruz. Bizim için yerel yönetimin toplumsal 

cinsiyet eşitliğine duyarlı hale gelmesi demek, bunun için yapılan çalış-

malarda plan ve programlarda sunulacak hizmetlerin neler olacağının 

belirlenmesi, nasıl sunulacağı, bunun için öncelikle cinsiyete duyarlı 

verilerin toplanmasını sağlamak bu verilerden hareketle birlikte ihtiyaç 

analizi değerlendirilmesi ve izlemesinin yapılması çok önemli. Bu nok-

tada değerlendirme, izleme veya verinin sunumunda toplumun katılımı, 

onlarla birlikte bu işin yürütülüyor olması yanında toplumsal cinsiyete 

duyarlı bütçelemeyle hayata geçecek yerel eşitlik eylem planları oluştu-

rabilmek çok değerli.

Bugün Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği işbir-

liğinde sunulan proje tanıtımında siz değerli belediye yönetimi ve diğer 
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katılımcı arkadaşlarla birlikte olmak çok sevindirici. Burada yerel top-

lumsal cinsiyet eşitliği eylem planının hayata geçiyor olması çok önemli 

ve çok mutluluk verici. Aktarımlar, bu plan için verilerin toplanması son-

rasında o verileri bir bütün halinde oluşturarak geldiğiniz noktayı gös-

teriyor. Bundan sonra da bu planın uygulanması noktasında, yine aynı 

şekilde elde edilen verilerle bunların hayata geçirilmesi, ne kadarının 

hayata geçirildiğinin takip edilmesi toplumsal cinsiyete duyarlı bir yöne-

tim için çok önemli bir nokta olacaktır.

Bodrum Belediyesi’nin, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclis ve bir STK 

olan Bodrum Kadın Dayanışma işbirliği yerelde başarının ilk adımı olan 

birlikteliği gösteriyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu için bu 

katılımın destekleyici ve kapsayıcı olması çok önemli. Belediyenin özel-

likle karar alma mekanizmalarında kadın katılımının ve temsiliyetinin 

artırılması, verilerin, farklı toplumsal bakış açılarına sahip fikirlerin, plan 

ve politikalara yerleştirilmesi ve hizmetlere erişimde cinsiyet eşitliğinin 

sağlanması adım adım hedeflenerek hayata geçirilmelidir. Belirlediği-

miz hedefe ulaşabilmek için başka bir aracımızda bizim yoğun olarak 

çalışma yürüttüğümüz konu, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı büt-

çeleme. Kriterimiz, yapılan planlarda, geliştirilen politikalarda ilgili büt-

çelerin, toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlemek, 

ayrımcı olmayan, herkesi içine alabilecek şekilde bütçe tasarlanması ve 

planların aynı duyarlılıkla uygulanması olmalıdır. Saymış olduğum kri-

terleri dikkate alarak biz yerel yönetimlere destek vermeye çalışıyoruz. 

Neler yapıyoruz:

Kapasite geliştirme çalışmalarında destek oluyoruz. Belediyenin mev-

cut birimleri içerisinde kadın, aile gibi değişik isimlerle adlandırılabilir 

benzer birimlerde bulunan çalışanlara, strateji, plan programlama, büt-

çeleme yapan birimlere toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusun-

da kapasite geliştirilmesi, toplumsal cinsiyete duyarlı analiz nasıl yapılır, 

plan-programlar nasıl geliştirilir yanında bu işin finansal kaynağının ya-

ratılması ve uygulamaya geçilmesi üzerine çalışmalar yapıyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız “Mor Haritam’’ çalışma-

mız var. Mor Haritam, Ankara Belediyesinin web sitesinden ulaşılabi-

len online bir risk haritası. Toplumsal cinsiyete duyarlı belediye hizmet-

leri geliştirmede yeni bir araç olarak gördüğümüz Mor Haritam uygu-

lamasıyla kadınların güvenlik, kadın merkezleri, gündüz bakımevleri, 

sosyal yardımlar gibi çeşitli ihtiyaçlara kolay ulaşması amaçlanıyor. 

Veriye dayalı karar alma ve bilgiye erişim, bütün kent politikalarında 

olduğu gibi toplumsal cinsiyet eşitliği ve yerel eşitlik eylem planlarında 

temel bir demokratik boyut. Mor Haritam kent yönetişimi, sürdürülebi-
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lirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, dijital politika araçları, şeffaflık ve he-

sap verebilirlik alanlarının kesişiminde yer alıyor. Verilere dayalı olarak 

o kente özel farklı yaş, eğitim ve medeni durum, çalışıyor olup olma-

mak, özellikle kadının istihdama katılımının sağlanması, çocuk, yaşlı, 

engelli bakım hizmet noktalarının belirlenmesi, kuş bakışı baktığınızda 

şehre hangi lokasyonlarda bu hizmetlere ihtiyaç var gibi bilgileri üst 

üste koyarak harita üzerinde verilmesi gereken hizmet noktalarının 

tespitini sağlayan sitede, haritanın yanında toplumun katılımını des-

tekleyen bir geri bildirim butonu var. Vatandaşlar güvenli hissetmedik-

leri noktada ya da belediye ile ilgili bir takım hizmetlere ihtiyacı oldu-

ğunda bu ihtiyaca yönelik talebi iletebiliyorlar. Belediye bunu değer-

lendirerek hizmet açığı noktası olarak işaretleyebiliyor veya doğrudan 

müdahale edebiliyor.

Bu yolla, başkentte bugüne kadar EnerjiSa işbirliği ile 66 noktada, du-

raklar ve sokaklar dahil aydınlatmaların iyileştirilmesi sağlandı. Talepler 

sonucu belirlenen yerlerde 2 kadın danışma merkezi faaliyete geçirildi. 

İhtiyaca göre çözüm üretilebilmek yolunda elimizde sonuçlarını göre-

bildiğimiz güzel bir araç olarak ortaya çıktı. Şu anda, Edirne, Eskişehir, 

Gaziantep, Kocaeli ve İstanbul için de benzer çalışmalara devam ediyo-

ruz. Duyurusunu yapmak istediğim bir diğer çalışmamız da, UN Women 

olarak kadın adayları güçlendirme çalışmaları yapmamızdır. Benim şim-

dilik paylaşacaklarım bu kadar, sorularınız olursa cevaplamak isterim.

Soru: Mor Haritam projesini diğer illere de uyarlamak gibi bir çalışmanız 

var mı?

Yanıt: Evet, tüm Türkiye’de belediyelerde kullanılabilen bir araç olması 

hayalimiz. Mor Haritam, hem ulusal hem de uluslararası kişi ve kuru-

luşların bir araya gelince neler yapılabileceğinin de bir göstergesi. Bu 

uygulamayı yapmak isteyen bir yerel yönetim olduğunda teknik destek 

vermek konusunda bir çekincemiz yok.

Soru: Belediyelere verdiğiniz kapasite geliştirme çalışmaları ile ilgili 

Bodrum’da Yerel Eşitlik Eylem Planı sürecinde, BM ile Bodrum Beledi-

yesi arasında bir ilişki kurulabilir mi?

Yanıt: Kapasite geliştirmenin ötesinde Yerel Eşitlik Eylem Şartı üzerin-

den politikalarını geliştiren bir Bodrum Belediyesi var, burda da BM Ka-

dın Birimi’nin verebileceği bir teknik destek varsa büyük bir memnuniyet 

ile bunu yaparız. Yerel Eşitlik Eylem Planı sürecinde de sonrasında da 

verebileceğimiz bir destek varsa onları da görüşebiliriz. Çalışanların 

desteklenmeye ihtiyacı varsa bu çalışmalar yürütülebilir.
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Soru: Avrupa’da yaşayan kadınlar ile Türkiye’de yaşayan kadınlar ara-

sında en çok hangi konuda eşitsizlik var ve bunu nasıl çözebiliriz?

Yanıt: Dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğini sağladık diyebilen hiçbir yer 

yok. Dolayısıyla bu noktadaki ihtiyaçlar konusunda dünyanın her yerin-

de olduğu gibi Avrupa’daki Kadınlar da aynı sıkıntılarla mücadele etmek 

zorunda kalıyor. Dünyada iyi örnekler olmak ile birlikte Avrupa’da her-

hangi bir belediyede de hala eksiklerin olduğunu, henüz halledilememiş 

sorunları çözmeye çalıştıklarını görebilirsiniz.

Soru: Vereceğiniz yerel yönetimlerle ilgili kadın adayları güçlendirme 

çalışmaları neleri kapsıyor?

Yanıt: Bu çalışma KA.DER ile birlikte yürütmeye başlayacağımız yeni 

bir program. Aday eğitim çalışması. 2024 yerel seçimlerinde aday olan 

250 kadının eğitimlerinden, kampanyalarına kadar adaylıklarından se-

çime kadar geçecek bir süreç çalışması olacak. Mevcut kadın yönetici-

ler için ise toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, analiz gibi konularda 

destek çalışmalarımız var.

Tüm katılımcılara tekrar teşekkür ederim.

İlknur Üstün

Burada herkes işin bir ucundan tutmak için çabalayınca sözlerde ne 

kadar güçlü oluyor. Çok teşekkürler Bahar, tekrar tekrar bir araya gelsek 

pek çok deneyim var paylaşılacak... Ben 30 küsür yıldır eşitlik çalışı-

yorsam, 20 yıl civarında da yerel yönetim, yerel siyaset çalışıyorum. 

Hem dünyanın, hem Türkiye’nin neresinde iyi bir örnek görsem onun 

arkasında kararlı bir siyasi irade ve onun kadrosunun bulundukları yer-

deki sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve dayanışmasını gördüm. Bu iyi 

örnekler kendiliğinden olmuyor. Siz çok iyi şeyler düşünebilirsiniz, ha-

kikaten çok parlak işler yapabilirsiniz ama eğer birine dokunmuyorsa, 

bir sorunu çözmüyor bekleneni karşılamıyorsa, yaptığınız şey sadece 

sizin yaptığınızla sınırlı kalır, bir işe yaramaz. O nedenle ancak birlik-

te yüründüğü zaman yol alınabiliyor. Bodrum’da bizim için iyi örnekler 

listesine giren yerlerden biri oldu. Kararlılıkla uygulamaları hayata ge-

çirdiği zaman herhalde başka yerlerde vereceğimiz öncelikli bir örnek 

de Bodrum olacaktır. Bugünkü çalıştayımızı sayın Başkan Ahmet Aras 

ile bitireceğiz. Bugün aslında çok güzel konuşmalar kaçırdınız, özellikle 

mahalle sözcüleri ile başlayan konuşmalar muhteşemdi, hocalarımızın 

sunduğu rapor şahaneydi, nasıl bir emek verildiğini hep birlikte gördük. 

Bugün Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın tamamlanma iradesini ve sözünü 

sizin ağzınızdan duyduk. En kısa zamanda yine burada bu sefer sizin 
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yerel eşitlik eylem planını hep birlikte sunacağınız ve tanıtacağınız bir 

toplantıya gelmeyi umuyor ve diliyoruz. Tabii şartı imzaladığınız için, 

şartın gereklerinden biri olan kadın ve aile müdürlüğünü belediyemiz-

de kısa zamanda görürüz. Bu katılımcılık gerçekten çok heyecan ve-

riciydi. Ben yıllar önce bir iki belediyede bu mahalle örgütlenmelerini, 

teşkilatlarını görmüştüm birisi Nilüfer Belediyesi bir diğerini de Adana 

gerçekleştirmişti, bu kadar sistematik çalışmayı şimdi Bodrum’da görü-

yorum. Adana’daki ne yazık ki yürütülemediği için devam edemedi. Her 

mahalleye, her sokağa sirayet etmeyen bir belediyeciliğin binanın içinde 

kalmaya mahkum olduğunu biliyoruz. Oysa belediye insan demektir ve 

insanlarda yaşar. Ben son sözleri size bırakıyorum sayın Başkan, kendi 

adıma buraya davet ettiğiniz ve bunun parçası kıldığınız için ayrıca çok 

teşekkür ederim.

Ahmet Aras 

Bodrum Belediye Başkanı

Katılamadığım zaman aralığında çok faydalı sunumlar yapıldığını tah-

min ediyorum. Kusura bakmayın lütfen, günlük mesai içerisinde yoğun 

bir görüşme trafiği vardı, onun için yanınıza gelemedim. Ben de bugünkü 

çalışmanın çok yararlı olduğunu düşünüyorum, özellikle belediyemizde 

bu konuda görev alan arkadaşların bu konuya daha hakim olduğunu, 

olacağını düşünüyorum. Sayın Genel Sekreterimiz, sevgili Genel Müdü-

rümüzün, siz değerli katılımcıların, üniversitemizden akademisyenlerin 

okuduğu rapor, sizlerin fikir ve düşünceleri bizlere yeni ufuk açacak, güç 

verecek diye düşünüyorum. Sabah konuştuklarımda samimiydim, ben 

inanmadığım bir şeyi kolay kolay savunmam, öyle bir şey yapamam. 

Duygusallaşıyoruz bazen bu konularda. Niye üzülüyoruz, niye duygu-

sallaşıyoruz, neden bizim ülkemiz bu halde diye üzülüyoruz. Neden bi-

zim de dünyanın başka tarafındaki çağdaş medeni ülkelerdeki insanlar 

gibi huzurlu, güvenli, demokratik bir ortamda yaşamadığımızı düşüne-

rek hüzünleniyorum, duygusallaşıyoruz. Huzurlu, güvenli, demokratik 

bir ortamda yaşamanın bizlerin de hakkımız olduğunu düşündüğüm için 

söylüyorum. Bu hepimizin hakkı. Biz neden böyleyiz diye, bu soruyu 

zaman zaman kendimize sormak zorundayız. Yapılan çalıştaylarda bu 

da çok önem kazanıyor. Bizim Bodrum’da çalıştaya mahallelerimiz-

den katılan arkadaşlarımız çok değerli. Onlar bir taraftan mahalledeki 

ses olacaklar, bu oluşumun Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın daha geniş 

kitleler tarafından sahip çıkılmasını sağlayacaklar diye düşünüyorum. 

Sizlere çok iş düşüyor arkadaşlar, oralarda bize ihtiyaç duyduğunuzda 

biz de geliriz ya da belediyede bu konuyla ilgili arkadaşlar gelir orada 

gerekli çalışmaları yaparız. Sosyal açıdan dayanışma çok önemli. Ben 
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burada kadın erkek ya da cins ayrımından bahsetmiyorum, ayrımsız 

bir sosyal dayanışmayı sağlamamız, problemlerin çözümüne yönelik 

çalışmamız lazım. Özellikle erkek şiddetinin önlenmesi için bizim üze-

rimize düşen ne varsa buna da hazırız, bir kadına şiddet uygulamanın 

mahkeme önünde bile mağdur edilebildiği bir yerde yaşananların far-

kında olmamız lazım. Kendini savunmak için, kendisine işkence eden 

ve onu öldürmek isteyen bir adamı öldüren kadın sorgusuz sualsiz 15 

yıl hapse mahkum ediliyor bu ülkede, yani kadının öz savunma hakkı 

bile yok diye düşünmek lazım. Bizim temel sorunlarımız yargısal açıdan 

ya da yine idare bakış açısından kaynaklı çok büyük problemlerimiz var 

ama ben onlara artık hiç takılmıyorum. Bizler şu anda özellikle sosyal 

demokrat belediyeler olarak yaptığımız çalışmalar tamamen toplumcu 

belediyeciliktir. Sayın Başkan Yardımcımız artık biz toplumcu belediye-

cilik dışına çıkamayız, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Sabah 

da söylediğim gibi özellikle toplumun bütün kesimlerini kucaklayacağız, 

çeşitliliğe vurgu yapıldı, bizim kültürlerimiz bizim onurumuzdur o kül-

türlerimizi koruyacağız. Bodrum’da hepimiz kendi kültürümüzü çeşitlilik 

içinde birlikte yaşatacağız ve bu çeşitliliği burada koruyacağız. ayrımcı 

bir dille değil, farklılıklara saygı duyarak.

Tüm katılımcılara teşekkür ederim.

24 Aralık 2021 Sabancı Vakfı hibe desteği ile Bodrum Kadın Dayanış-

ma Derneği’nin Bodrum Belediyesi ile birlikte yürüttüğü “Bodrum’dan 

Türkiye’ye Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor” proje-

si kapsamında burada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreter Yardımcım değerli Şengül Altan Arslan’a yine Birleşmiş Mil-

letler Kadın Birimi Kadın Liderler Projesi Koordinatörü Duygu Arığ’a, 

Ulusal Demokratik Enstitü program yöneticisi Bahar Coşgun Özden’e 

bağımsız araştırmacı Bahar Yalçın’a, Yerel Eşitlik Eylem Planı Danış-

manı İlknur Üstün’e, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademisyen-

lerinden Saniye Dedeoğlu ve Aysun Danışman’a ve Akçaalan, İslam 

haneleri, Peksimet, Bodrum ve Mumcular mahallelerini temsilen gelen 

tüm kadınlara değerli katılım ve destekleri için teşekkür ederim.

Ayrıca Sabancı Vakfı adına Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan şah-

sında bu projenin hayata geçirilmesi için verdiği tüm destekledikleri ve 

toplumsal cinsiyet eşitliğini uygulamayı hayata geçirmeye çalışan bele-

diyelere verdiği bu desteği ayrıca önemsediğimi ve değerli bulduğumu 

ifade eder, teşekkür ederim.

Yerel Eşitlik Eylem Planının 8 Mart 2022 tarihinde tüm kamuoyu ile 

paylaşılmasını ve tanıtılmasını öncelikli hedef olarak görüyoruz. Onun 
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Bodrum Belediyesi’nin en önemli süreçlerinden biri olan katılımcı yakla-

şımı merkezine alan bir yerden kurumsallaşması için gereken adımların 

atılması ve bu katılımcılığın her mahalle ile bağının kurulması, belediye 

bütçesinin toplumsal cinsiyete dayalı eşitliğe duyarlı olmasını sağlamak 

yine Bodrum Belediyesi’nde projenin en önemli hedeflerinden biri olarak 

tanımlanan Kadın ve Aile Müdürlüğü’nün kurulması, belediyenin mevcut 

doküman ve veri analizleri sonucunda toplumsal cinsiyet eşitliği pers-

pektifinin yerleştirilmesi ve kurumsal olarak şiddete karşı tutum belgele-

rin oluşturulması, belediyenin var olan mevcut dökümanlarına toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin yerleştirilmesi için gereken sürecin başlatılması, ça-

lıştayda mahallelerden gelen sözcü kadınların ifadesinde ortaya çıkan 

dil engelinin yarattığı ayrımcılık ve şehre katılamama sürecine yönelik 

olarak Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan tarafı olduğu 

yeni bir projeyi gündemimize alıyoruz. “Bodrum’dan Türkiye’ye Ka-

dınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor” projesi çalıştayında 

gördük ki yeni süreçleri beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu çalıştay 

uzun soluklu bir ortaklığı gerek hem mahallelerimizde bulunan kadın-

larla, gerekse tüm sivil toplum kuruluşları ve oluşumları sürece dahil 

ederek ayrımcılığı oluşturan tüm süreçleri tek tek ortadan kaldırmayı 

taahhüt ediyorum, teşekkür ederim.

Bilgi için:

https://bodrumkadindayanisma.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) - Avrupa Yerel 

Yaşamda Kadın - Erkek Eşitliği Şartı için bknz;  

https://insanhaklariizleme.

Birleşmiş Milletler Kadın Birirmi Türkiye

https://turkey.un.org/tr/

https://eca.unwomen.org/en/

https://turkey.un.org/tr

İstanbul Sözleşmesi maddeleri için bknz; https://m.bianet.org/bianet/

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) - Avrupa Yerel 

Yaşamda Kadın - Erkek Eşitliği Şartı için bknz:  

https://insanhaklariizleme.
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Mahalle temsilcileri Ahmet Aras ile.
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