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İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (İngilizce kısaltmasıyla SALAR - İsveççe 
kısaltmasıyla SKR), İsveç’in tüm belediyeleri, il meclisleri ve bölgelerinin üyesi olduğu bir 
kuruluştur. SALAR ve öncülleri, 100 yılı aşkın bir süredir yerel yönetimleri teşvik etmek ve yerel 
demokrasiyi güçlendirmek için çalışmalar yapmaktadır. Yerel yönetimlerin günümüzde karşılaştığı 
uluslararası göç ve iklim değişikliği gibi zorlukların küresel doğası gereği, SALAR sadece İsveç’te değil 
aynı zamanda uluslararası alanda da önemli bir aktördür. Uluslararası bir belediye örgütü olan Birleşik 
Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve kuruluşun Avrupa kolu olan Avrupa Belediyeler ve 
Bölgeler Konseyi’nde (CEMR) aktif  rol almanın yanı sıra, SALAR, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 
ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Kongresi’nin İsveç delegasyonlarının sekretaryası olarak da görev 
yapmaktadır. 

 SKL International, tüm hüküm ve tasarrufu SALAR’a ait olan bir uygulayıcı kuruluştur. SALAR 
adına uluslararası projeler geliştirmek ve uygulamakla yükümlü olan SKL International, İsveç ve di-
ğer ülkelerde gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinden faydalanarak, pek çok ülkede yerel yönetim 
sistemlerinin gelişimini destekleyici faaliyetlerde bulunmaktadır.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ve diğer bölgelerdeki çalışmaları ile SKL International, kapsayıcı 
ve sürdürülebilir yerel yönetişim ve yerel hizmet sunumu konularında proje geliştirme, proje yönetimi 
ve uygulanması da dahil olmak üzere kapsamlı bir bilgi birikimi ve deneyime sahiptir. Merkezî 
Stockholm’de bulunan SKL International, hâlihazırda dünya çapında, 12 ülkede, İsveç Hükümeti 
tarafından finanse edilen projelerin uzun vadeli ortağı ve uygulayıcısıdır.

SKL International, tamamlanan projeleri Belediye Ortaklık Ağları Projesi (TUSENET) ve Türk-İsveç 
Yerel Yönetimler Ortaklığı (TUSELOG) ve halen devam eden Yerel Yönetişimde Rezilyans (RESLOG 
Türkiye) projeleri ile yirmi yılı aşkın bir süredir Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Böylelikle, hem 
Türkiye belediyelerini ve belediye birliklerini desteklemekte hem de iki ülkenin yerel yönetimleri 
arasında kalıcı dostluklar ve iş birliklerinin kurulmasına katkı sağlamaktadır.
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Yerel Yönetişimde
Rezilyans Projesi (RESLOG) 
M. Sinan Özden
Ulusal Proje Yöneticisi

Suriye göçünden yoğun olarak etkilenen Türkiye ve Lübnan’da, yerel yönetimler ani ve yoğun nüfus 
artışını karşılamak durumunda kalmışlardır. Yaşanan yoğun göç karşısında yerel yönetimlerin rezil-
yanslarını* barışçıllık ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda artırma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

RESLOG (Resilience of  Local Governance-Yerel Yönetişimde Rezilyans) Projesi, İsveç Yerel Yöne-
timler ve Bölgeler Birliğinin (SKL) girişimiyle ve İsveç hükümetinin finansmanıyla Türkiye ve Lüb-
nan’da eş zamanlı olarak 2018-2020 yılları arasında uygulanan bir projedir. 

Projenin Türkiye ayağı, RESLOG Türkiye, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliğinin, Türkiye 
Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği ile kurduğu iş birliği ve 
proje ortaklığıyla yürütülmektedir. Projede, Marmara ve Çukurova bölgelerinden olmak üzere toplam 
12 pilot belediye ile birlikte çalışılmaktadır. 

Projenin tüm taraflarının yerel yönetim aktörleri olması, RESLOG Türkiye Projesi’ni benzer pro-
jelerden ayırmaktadır. Proje, özellikle Suriye göçü gibi yoğun, ani ve beklenmedik bir göç dalgası 
karşısında yerel yönetimlerin ve yerel yönetim örgütlerinin karşılaştıkları sorunlara yanıt arayışlarının 
bir parçasıdır. 

RESLOG Türkiye bu doğrultuda ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları yansıtacak 
şekilde geliştirilmesini, bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek yapılarının güç-
lendirilmesini, belediye düzeyinde kapsayıcı planlama ve yönetişimin iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

XI

* Rezilyans, sarsıcı etkiyi karşılama ve ardından hayatı normale çevirme kabiliyetidir. Rezilyans bir varlık veya sistemin herhangi bir karışıklık veya bozulma sonrasında 
şeklini (formunu) ve konumunu geri kazanabilme yeteneği olarak da ifade edilmektedir. Türkçede kavram için dayanıklılık, esnek dayanıklılık, dirençlilik gibi karşılıklar 
aransa da hiçbiri bu çerçeveyi tam olarak karşılamamaktadır.  Tatmin edici bir karşılık bulunana kadar Latinceden Rezilyans sözcüğünü ödünç alarak kullanmanın yerinde 
olacağını düşündük. Bu sebeple proje boyunca üretilen tüm dokümanlarda bu terimi kullanmayı uygun bulduk.



Önsöz
Dr. Gül Tuçaltan 
Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi Yayınları Geliştirici Editörü ve Ulusal Proje Koordinatörü
RESLOG Türkiye Projesi

Son on yılda, Türkiye’de yerel yönetimler, giderek farklılaşan kentsel ve toplumsal sorunlara hızla 
yanıt üretmek gibi ciddi bir sınavla karşı karşıya kaldılar. Yerel yönetimlerin ilk sınavı zorunlu göç son-
rası başka bir ülkede ikamet etmek durumunda kalan kırılgan bir nüfusu karşılamak ve buna yönelik 
insani yardım hizmetlerinin yereldeki koordinasyonunu sağlamaktı. Takip eden on yıllık dönemde 
ise, sürecin doğal bir sonucu olarak, farklı bir dile ve yaşam kültürüne sahip göçmenler ve mülteciler, 
emek piyasalarının ve gündelik yaşamın bir parçası haline geldiler. Bu da belediyeleri hem artan nü-
fus için altyapı planlaması hem de farklı kültürlerle beraber yaşamak, toplumsal uyumu sağlamak ve 
sürdürmek için gerekli hizmetlerin tanımlanması gibi iki zorlu meselenin ana aktörü haline getirdi. 
Bununla beraber, kısıtlı finansal kaynaklar, personel yetersizlikleri ve süregelen kitlesel göçe dair belir-
sizlikler (örneğin Türkiye’nin yakın gelecekte yeni bir kitlesel göç akınına maruz kalıp kalmayacağının 
kestirilemiyor olması) ile birlikte mevcut ulusal göç politikalarının yerel yönetimlerin göç ve kentleşme 
alanındaki ihtiyaçlarından çok, merkezi idare düzeyindeki stratejilere odaklanması belediyelerin ha-
reket kabiliyetini kısıtladı. Özetle, uluslararası kitlesel göç ve Suriye mülteci krizi, Türkiye kentlerinde 
mekânı demografik, toplumsal, ekonomik, kültürel ve ekolojik açılardan köklü bir şekilde değiştirir-
ken; kentleşme, altyapı ve belediye hizmet sunumu ve kent planlama meselelerini yeniden ele alma 
ihtiyacını beraberinde getirdi. 

Belediyelerimiz, bu çok katmanlı ve karmaşık süreçleri yönetebilmek ve göç kaynaklı kentsel sorunlara 
yanıt verebilmek için, sahip oldukları hareket alanlarını anlayıp bu hareket alanı içinde kısıtlı kaynak-
lar ile yenilikçi çözümler üretmelerine olanak sağlayacak yeni bilgi, beceri ve uygulama araçlarına 
ihtiyaç duyuyorlar. Kentlerimizi planlamak için bugüne kadar kullandığımız geleneksel araçlar ve 
düşünce biçimleriyse, içinde bulunduğumuz bu değişken durumu anlamak, ele almak ve değiştirmek 
için artık yeterli olmuyor. 

Belediyelerin tam da bu ihtiyacına istinaden RESLOG Türkiye Projesi “Bilgi Zeminini Geliştirme 
Faaliyetleri” kapsamında pek çok yayın hazırladık. Yerel Yönetimler İçin Mültecilerle Toplumsal Cin-
siyet Temelli Çalışma Rehberi ile de belediyelerimizin kitlesel göç bağlamında gerçekleştirdikleri tüm 
faaliyetlerde göz önünde bulundurmaları gereken konulardan toplumsal cinsiyet üzerine eğildik.

Belediyelerimize göç bağlamında kentsel yönetişim ve planlamayı yeniden ele alırken ve bu sorunsalı 
kavrarken esas alacakları bilginin derinleştirilmesi konusunda destek vermeyi hedefledik. Kapsayıcılık 
ve barışçıllık ilkeleri temel çıkış noktamızdı.

RESLOG-Türkiye ekibi olarak, bu yayının yerel demokratik karar alma ve planlama mekanizmaları-
nın inşası için gerekli entelektüel ve pratik zemine katkı sağlamasını temenni ediyoruz. 

XIII



KISALTMALAR

3RP: Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı 

ASDEP: Aile Sosyal Destek Programı

BM: Birleşmiş Milletler 

BMMYK: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

CEDAW: Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi

CYBH: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar 

İHEB: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

İKKK: İl Kadın Koordinasyon Kurulu

İŞKUR: Türkiye İş Kurumu 

MK: Medeni Kanun

SKA: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

STEM: Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik
 (Science, Technology, Engineering ve Mathematics)

SYDV: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

ŞÖNİM: Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi

TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TCK: Türk Ceza Kanunu 

UNFPA: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

YEEP: Yerel Eşitlik Eylem Planı

XIV



1 

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MÜLTECİLERLE TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ ÇALIŞMA REHBERİ

Kentler; iş, eğitim, sağlık hizmetleri başta olmak üzere, gelişen ve değişen ihtiyaçlara göre çeşitlendi-
rilmiş hizmetlere de erişim imkânı sağlayan yerleşimlerdir. Kimi zaman zorunluluk kimi zaman daha 
iyi yaşam koşullarına sahip olma isteğiyle gerçekleşen iç ve dış göçler kentlerin nüfuslarını her geçen 
gün artırmaktadır. Doğal ve hesaplanabilir artışların dışında 2011 yılında Suriye iç savaşı sonrası Su-
riye’den Türkiye’ye doğru başlayan göç de zorunlu bir göçtür. Bu beklenmedik göç hareketleri ve hızlı 
nüfus artışları, kentin ihtiyaçlarını çeşitlendirmiş ve artırmış, neticesinde de kentlerdeki hizmet sağla-
yıcıların hem hizmet sunumunda hem de göç yönetimi kapsamında sorumluluk ve yükümlülüklerinin 
artmasına neden olmuştur. Belediye mevzuatı, ulusal ve uluslararası anlaşma ve sözleşmelerden doğan 
yükümlülükler ile kent sakinlerinin gittikçe farklılaşan ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda beledi-
yeler oldukça kapsamlı hizmet sağlayan ve sağlaması beklenen kurumlar haline gelmiştir. Altyapıdan 
kültür sanata, istihdam yaratma faaliyetlerinden şiddetle mücadele mekanizmalarına, ulaşımdan eği-
timi ve sağlığı destekleyecek hizmetlere kadar çalışma alanları düşünüldüğünde, belediyelerin, ulusal 
ve uluslararası sözleşmelerde yer alan soyut insan haklarını yerelde hayata geçiren aktörler olduğunu 
söylemek doğru olacaktır. Her bir hizmet başlığı da insan haklarını hayata geçirmeye katkı sunan 
araçlardır. Bu nedenle, politika ve uygulamaların kent sakinlerinin yanı sıra, göç hareketleri sonucun-
da gelenler de dâhil olmak üzere kimseyi dışarda bırakmayan kapsayıcı ve eşitlikçi şekilde planlanması 
gerekmektedir.

Bu konuda atılacak en önemli adımlardan biri toplumsal cinsiyet eşitliğinin hizmet sunumunun her 
aşamasında hayata geçirilmesidir. Günümüzde ulusal ve uluslararası sözleşmeler değerlendirildiğinde 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin, insan haklarını korumanın ön koşulu olduğu kabul edilmektedir. Ters-
ten okuduğumuzda toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadan insan haklarının korunamayacağı açıkça 
ortaya çıkmaktadır. Ulusal ve uluslararası tüm deneyimler kanıtlamıştır ki toplumsal cinsiyet hesaba 
katılmadığı sürece hizmet sunumu kadınların ihtiyaçlarını göz ardı ederek tasarlanmakta ve kadınları 
dışarıda bırakmaktadır. Oysaki cinsiyetlere yüklenen roller, sorumluluklar ve beklentiler nedeniyle 
kadınlar ve erkeklerin ihtiyaç ve talepleri farklılık göstermekte ve bu farklılıklar hizmet sunum planla-

Giriş
Yerel Hizmet
Sunumunda Kimseyi
Geride Bırakmamak:
Mülteci Kadınlar
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masında büyük ölçüde göz ardı edilmektedir. Bunun yanı sıra, toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü, 
kadınların ve erkeklerin nasıl yaşamlar süreceklerini belirlemekte ve hizmetlerin, kaynağın, bilgiye 
erişimin önünde engel teşkil etmektedir. Örneğin kentlerin ulaşım politikaları, genelde ev-iş güzergâh 
hatlarına ve mesai saatlerine göre planlanır. Oysa kadınların çoğu ya çalışmaz ya da sorumlulukları 
çok daha farklı güzergâhları da kullanmalarını gerektirir; okul-iş-hastane-ev-pazaryeri arası güzer-
gahlarla mesai saati dışında da mobilize olmaları gerekir. Ulaşım politikası planlanırken tüm bunlar 
hesaba katılmadığında ya da eğitimler,  toplantılar tasarlanırken  kadınların bakmakla sorumlu olduğu 
yaşlı ve çocuklar bu planlamaya dahil edilmediğinde, kadınlar sunulan bu hizmetlerden ihtiyaçları 
doğrultusunda yararlanamaz. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere ulusal mevzuat ve Kadına Karşı Her Türlü Ayrım-
cılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası mevzuat, hizmet sunumunda 
toplumsal eşitliğin sağlanmasını açıkça hükme bağlamaktadır. Eğer sunulacak hizmetler, bu farklı-
lıkları görerek ve buna yönelik olarak tasarlanmazsa kent sakinlerinin en az yarısı hizmetin dışında 
bırakılmış olacaktır. Kadınların ve erkeklerin farklı ihtiyaç, öncelik ve sorumluluklarının planlama ve 
politika oluşturmada hesaba katılması için kentsel yönetişimin toplumsal cinsiyete duyarlı olması ge-
rekmektedir.1 Ancak burada toplumsal cinsiyetin kesişimsellik özelliği de göz ardı edilmemelidir. Ka-
dınların göçmen, mülteci olma durumları, cinsiyet kimlikleri, cinsel yönelimleri, engellilik durumları, 
istihdam, aile, eğitim durumları gibi etkenler ihtiyaçları ve beklentileri etkilemekte ve maruz kaldıkları 
eşitsizliğin ve ayrımcılığın boyutunda, sunulacak hizmetin niteliğinde farklılıklara neden olmaktadır. 
Bu nedenle toplumsal cinsiyetin kesişimsellik boyutu göz önünde bulundurulmalıdır.

Mültecilere yönelik hizmet sunumu tasarlanırken tüm mültecilerin haklardan eşit yararlanmasını sağ-
lamak için mülteci kadınların farklı ihtiyaç ve beklentilerinin göz önünde bulundurulması gerekmekte-
dir. Aslında mülteci kadınların görünürlüğü son 50 yılda artmıştır. 1970’lerde uluslararası alanda ivme 
kazanan kadın hareketi ve sonucunda 1975-85 yılları arasını Birlemiş Milletler’in (BM) “Kadın On 
Yılı” ilan etmesi ile mülteci kadınların özel koşulları gündeme gelmeye başlamış, göç süreci sırasında 
ve hedef  ülkeye eriştikten sonra yaşadıkları sorunlar tartışmaya açılmıştır. Erkeklerin yanında gelen 
ve erkeklerle aynı sorunları yaşadığı varsayılan mülteci kadınlar ile mülteci erkeklerin göç sürecinden 
farklı şekilde etkilendikleri, farklı öncelikleri olduğu, toplumsal cinsiyetten kaynaklı farklı sorunlarla 
karışı karşıya kaldıkları devletler nezdinde kabul görmüş ve farklılıkların dikkate alındığı çözümler 
üretilmesi gündeme gelmiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) mültecilik 
döngüsünde kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin, göçün farklı dönemlerinde farklı şekil-
lerde etkili olduğunu belirtmiştir. Bunlar arasında hedef  ülkeye ulaşana kadar taciz, kadınların cinsel 
amaçlı satılması, tecavüz, zorla gebelik, ailelerinden ayrı düşmüş çocukların bakım sırasında cinsel 
istismarı, aile içi şiddet, çocuk yaşta evlilikler, hayatta kalabilmek için cinsel ilişkiye zorlanma/zorla 
fuhuş, yardım ve kaynaklara erişmeye çalışırken uygulanan cinsel sömürü yer almaktadır.2

1 Beall, 1996 (akt. Oğuz, 2015)
2 Hanbay Çakır ve Karabacak, 2019 
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Türkiye’de de çeşitli devlet kurumları ve ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar 
ve yürütülen çalışmalarda, kadınların barınma, sağlık, eğitim, istihdam başta olmak üzere hayatları 
üzerinde belirleyici etkisi olan kentsel hizmetlere erişimde yaşanan sorunlardan farklı etkilendikleri, 
tüm bu sorunlara dil bariyeri de eklendiğinde eşitsizliklerin derinleştiği ve şiddet döngüsünün devam 
ettiği görülmüştür. 

Yukarıdaki bilgiler ışığında yerel hizmet sunumunda farklılıkları görmenin önemi ortaya çıkmaktadır. 
Tüm bu gerekçeler nedeniyle yerel ölçekte hizmet sunarken toplumsal cinsiyet hesaba katılmadan ta-
sarlanan ve sunulan hizmetler yalnızca insan haklarının tesisi açısından bir endişe yaratmakla kalmaz, 
uzun vadede eşitsizliği pekiştirerek cinsiyetler arasında uçurumu artırır, etkili bir uyum, kalkınma ve 
demokratikleşme önünde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkar. Bu ise etkili bir uyumun olumlu so-
nuçlarına, ülke hedeflerine ve uluslararası hedeflere erişme önünde temel engellerden birini oluşturur.

Bu kitap, derinleşen bu eşitsizliklerin, insan haklarının ve toplumsal uyumun ele alınmasında yerel 
yönetimlerin anahtar bir rolü olduğu savından yola çıkarak, hak ve hizmetlerden yararlanmada or-
taya çıkan toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklere yönelik çözüm arayışlarında belediyelere yardımcı 
olacak, göçmen kadınları odağına alan bir başvuru kaynağı oluşturma hedefiyle hazırlanmıştır. Be-
lediyelerin geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik hizmet sunumunda toplumsal cinsiyeti neden 
hesaba katması gerektiğini ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesine destek olacak araçları 
ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin dayanaklarını örneklerle sunacak olan çalışma dört ana bölümden 
oluşmaktadır. 

İlk bölümde tüm kitabın hazırlanma gerekçesini oluşturan toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşit-
liği ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması kavramları açıklanacaktır. İkinci bölümde 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin haklara erişimde nasıl eşitsizlikler yarattığı ve belediyelerin hizmet 
alanlarına ne şekilde sirayet ettiği ele alınacaktır. Mülteci kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden 
dolayı karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve etkilenme dereceleri ortaya konacak ve ana akımlaştırma 
stratejisinin önemine değinilecektir. Üçüncü bölümde iki temel ana akımlaştırma adımı sunulacak, ilk 
olarak sürdürülebilir politikalar geliştirebilmek için eşitlik mekanizmalarının neler olabileceği ve eşit-
lik mekanizmalarının göç başlığında nasıl ele alınacağı tartışılacak ve ardından da ana akımlaştırma 
adımları açıklanacaktır. Son bölümde ise tüm bu çalışmaları yaparken hizmet sunuculara yol göstere-
cek ulusal ve uluslararası yasal dayanaklar yerel uygulamalar ölçeğinde aktarılacaktır. 
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Kavramlar

Günümüzün uluslararası insan hakları hukukunun temel metni işlevini gören İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi (İHEB) bütün insanların özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğduğunu belirterek her-
kesin ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal ya da başka türden herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bütün hak 
ve özgürlüklere sahip olduğuna değinir ve hak başlıklarını sıralar. İHEB’in zemin oluşturduğu diğer 
uluslararası metinler de eşitlik vurgusu yapmaktadır. Ancak tarihsel olarak bakıldığında, dünyanın 
dört bir yanında yasa önünde eşitliğin, kadınlar için fiili bir eşitlik sağlamak için yeterli olmadığı gö-
rülmektedir. İHEB’in 5. maddesi kimseye işkence, kötü muamele yapılamaz, demektedir ancak evlilik 
içi tecavüz çoğu ülkede suç bile sayılmamaktaır. 21. maddesi herkes ülkesinin yönetimine katılma 
hakkına sahiptir, demektedir ancak kadınların parlementoda temsiliyeti erkeklerin üçte birine bile 
yaklaşamamaktadır. 17. madde herkes mülkiyet hakkına sahip olabilir, demektedir ancak kadınların 
mülkiyet oranları erkeklere göre oldukça düşüktür. 

Kadınlar toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler nedeniyle haklara ve hizmetlere eşit erişememekte, 
hizmetlerden eşit oranda yararlanamamaktadır. Yasaların varlığı fiili eşitliğin hayata geçeceği anlamı-
na gelmemektedir. Uygulamalardaki değişim ancak zihniyet dönüşümü ve davranış değişiklikleriyle 
mümkün olabilir. Bu nedenle, öncelikle toplumsal cinsiyet kavramını anlamak, gündelik hayatta nasıl 
pekiştirildiğini fark etmek ve toplumsal cinsiyetin yarattığı eşitsizlikleri ortaya koymak önemli ola-
caktır. Kimseyi geride bırakmadan, kapsayıcı hizmet sunmanın ön koşullarından biri olan toplumsal 
cinsiyete dayalı farklılıklar gözetilerek, sadece yasalar önünde eşitlik değil, fiili eşitliğin hayata geçiril-
diği politika üretilmelidir. Uluslararası insan hakları çalışmalarında kadın haklarının insan haklarının 
ayrılmaz ama özgül parçası olduğu kabul edilmiştir. Bu amaçla bu başlık altında toplumsal cinsiyet 
ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği kavramları ile 20 yılı aşkın süredir kavramsal olarak hayatımızda olan 
ancak uygulaması konusunda köklü adımlar atılmayan “toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması” 
kavramı açıklanacaktır.

Toplumsal Cinsiyet 
Cinsiyet,  cinsel organlar ve üreme sistemlerindeki farklılıklara dayanarak bireylere doğumla atanan 
kimlikleri ifade eder. Kadın ve erkek, bireylere doğumla, biyolojik ve fizyolojik farklılıklarına göre 
atanan cinsiyetlerdir. 

Toplumsal cinsiyet ise içinde bulunulan coğrafyaya, kültüre, zamana göre farklılıklar göstermekle bir-
likte atanmış cinsiyetlere toplum tarafından yüklenen rol, sorumluluk ve beklentileri ifade eder. Top-
lumsal cinsiyet kavramını tanımlayan ilk uluslararası belge olan İstanbul Sözleşmesi’nde bu kavram 
“kadınlar ve erkekler için toplum tarafından uygun görülen ve sosyal olarak inşa edilen roller, davra-
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nışlar, eylem ve nitelikler anlamına gelir”3 ifadesiyle yer almıştır. Toplumsal cinsiyet kavramı; cinsiyet 
kimliği, cinsel yönelim gibi kavramları da içerisinde barındıran, bireyi ikili cinsiyete sıkıştırmayan 
geniş bir çerçevede kullanılır.

Toplumsal cinsiyet kesişimseldir. Kesişimsellik, herkesin kendine özgü ayrımcılık ve baskı deneyimle-
rine sahip olduğunun kabul edilmesidir ve insanları marjinalize edebilecek her şeyin, cinsiyet kimliği, 
ırk, sınıf, fiziksel yetenek vb. durumların göz önüne alınmasının gerekliliğini ortaya koyar. Örneğin 
Türkiye’de bir kadının eğitim hakkına erişimi önünde engeller olabilir ancak kadın aynı zamanda göç-
men ya da mülteciyse eğitim hakkına erişmesiyle ilgili aşması gereken daha fazla engelle karşılaşabilir. 
Aynı kadın hem mülteci hem engelliyse kırılganlık seviyesi daha da artacaktır. 

Toplum tarafından uygun görülen bu rol ve beklentilerin, toplumsal olarak nasıl inşa edildiğini anla-
madan toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikleri anlamak ve ortadan kaldırmak mümkün olmayacaktır. 
Ancak kadınlığın ve erkekliğin gündelik hayatta nasıl inşa edildiği, pekiştirildiği ortaya konulabilir ve 
ortaya çıkan farklılıkların sonuçları görülebilirse, eşitsizlikle mücadele yöntemleri ve mekanizmaları 
geliştirilebilir ve süregiden eşitsizlikler durdurulabilir. 

Birey doğduğu andan itibaren gündelik hayat içerisinde başlıcaları aile, eğitim, medya, hukuk, olarak 
sayılabilecek araç, yapı ve kurumların etkisiyle ve dilin yaygınlaştırma gücüyle toplumsal cinsiyet rol-
lerini öğrenmeye başlar ve her geçen gün pekiştirir.

Dil Kullanımı 

Dil kullanımı, zihniyet ve davranışların sınırlarını belirleyen bir unsurdur ve toplumsal cinsiyetin inşa 
sürecinde belirleyici bir yere sahiptir. Bulunduğumuz kültürün ve geleneklerin yansımaları olan ata-
sözleri ve deyimler, kadın ve erkeklerin görev ve sorumluluklarını belirlemenin ve bunu nesilden nesle 
aktarmanın yollarıdır. “Avrat attır, gemini boş tutma”, “Kızını dövmeyen dizini döver”, “Dişi yalan-
mazsa erkek dolanmaz” gibi örnekler kadına karşı şiddetin sözel aktarımla meşrulaştırılmış halleri 
olmasının yanı sıra, erkeğe ve kadına toplum içindeki yerlerini de hatırlatır. “Elinin hamuru ile erkek 
işine karışma”, “Oğlan babadan öğrenir gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra dizmeyi” sözleri sadece ka-
dının yapacaklarının sınırlarını çizmez, aynı zamanda erkeğe de ne yapması gerektiğini hatırlatır. Dil, 
var olan kalıpları güçlendirme, cinsiyetler arası eşitsizliği pekiştirme ve yeniden üretme gücüne sahip 
olduğu gibi zihniyet değişikliklerinin gerçekleşmesinde belirleyici rol alır. Değişim dilden başlar. Bir 
süredir medyada “bilim adamı” veya “iş adamı” yerine “bilim insanı”, “iş insanı” ifadelerinin tercih 
edilmesi, “bayan futbol takımı” yerine “kadın futbol takımı” ifadesinin kullanılması bir tesadüf  değil, 
toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle mücadelenin olumlu karşılıkları olarak düşünülmelidir. 

Aile

Çocuklar, büyütüldükleri ortamda kadın ve erkek olmanın ne demek olduğunu, giyecekleri kıyafetle-
rin renklerinden, odalarının dekorlarına, oynayacağı oyuncaklardan oyunlardaki rollerine kadar cinsi-
yetlerinin sınırlarını öğrenmeye başlarlar. Ancak tüm bunların ötesinde, kadınlar ile erkekler arasında 

3 TBMM, 2011
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ilişkilerin nasıl kurulduğunu da öğrenirler. Cinsiyetlerden beklenen görevleri, sorumlulukları, davranış 
kalıplarını deneyimlerler. Yetiştirildikleri ortamda kendisine bakmak zorunda olduğu için kimin çalı-
şamadığını, kimin neye karar vermeye hakkı olduğunu öğrenirler.

Eğitim

Eğitim sistemi, bilgiye erişimin ötesinde, nasıl bireyler, yurttaşlar olunması gerektiğinin öğretildiği, 
toplumca uygun görülen kalıpların pekiştirildiği bir alan yaratır. Çocukların formal eğitime dâhil ol-
duğu okullarda, cinsiyetlere atfedilen rolleri pekiştiren eğitmenlerce, kadınlara uslu ve çalışkan ol-
maları öğütlenirken, erkeklerin muzip ve hafif  tembel olmaları kabul edilebilir özellikler olarak nite-
lenmektedir; böylece mazlum, masum, sessiz ve çalışkan kadınlar yaratmanın zeminini oluşturan bu 
kurumlarda cinsiyet rollerini hatırlatan ve pekiştiren okul kitapları ve eğitmen davranışları ile çocuk-
ların zihinleri şekillendirilmektedir. 

Eğitim sisteminin anasınıfından üniversiteye kadar bireylerin zihinlerine yerleştirdiği bir bilgi daha 
vardır: Yöneten-yönetilen ilişkisi. Karar vericilerin erkek, uygulayıcıların kadın olduğu, eğitim siste-
minin her bir aşamasında öğrenilir. Hem yaygın hem örgün eğitim sistemi bu bilgiyi pekiştirir. Örne-
ğin Türkiye’de Halk Eğitim Merkezlerinden yararlananların %60’sı kadın olsa da yönetim kadrosu 
ağırlıklı olarak erkeklerden oluşmaktadır.4 Cinsiyet rollerine uygun olarak okul öncesi öğretmenler 
arasında kadın oranı %94,3 iken branşlaşma arttıkça kadın öğretmen oranı gittikçe azalarak ilkokul 
düzeyinde %64’e, ortaöğretimde %50’ye5 düşmektedir. Yönetim kadrolarında ise 81 il genelinde ka-
dın il müdürü oranı %2,47, kadın ilçe müdür oranı ise %0,98’dir. 

Medya

Medya, elindeki mekanizmalar ve onlardan aldığı güçle, özellikle günümüzde bireyin düşünce ve 
davranışlarını etkileme ve yönlendirme gücüne sahiptir. Gerek haber, gerek reklam içerikleri incelen-
diğinde bu içeriklerin, kadınların ve erkeklerin rol ve sorumluluklarının belirlenmesi üzerinde etkili 
olduğunu söylemek mümkündür. Kadın, basılı yayın organlarında çoğunlukla ya 3. sayfada mağdur 
haberi ya da arka sayfa güzeli olarak yer bulmaktadır. Günümüzde ise daha çok şiddet haberleriyle 
gündemde olan kadınlar, yaşama dair ürettikleriyle haberlerde yeterince yer bulamamaktadır. Kadın 
Adayları Destekleme Derneği’nin (KA.DER) 2021 yılında yayımladığı araştırmada tartışma prog-
ramlarının %77’sinde kadının olmadığı belirtilmiştir.6 Kadınlık ve erkeklik rollerinin keskin bir şekilde 
pekiştirildiği reklamlar için de durum farklı değildir. Reklam Verenler Derneği’nin 2021 raporuna 
göre, reklamlarda kadınların resmedildiği ortamlar daha çok ev ve açık hava ile sınırlıyken, erkekler 
daha çeşitlilik barındıran ortamlarda gösterilmektedir.  Effie Awards Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği Karnesi 2020 araştırmasının sonuçlarına göre reklamlarda kadın ana karakterin baskın ortamı 
yalnızca %16 oranında işyeri olarak resmedilmiştir.7

4 KSGM, 2020
5 A.g.e.
6 Ka.der’den Medyada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırması, http://ka-der.org.tr/bak-su-ekranda-konusan-erkeklere/, Erişim tarihi: 29 Nisan 2021
7 RVD, 2021
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Hukuk

Gündelik yaşamımızın ötesinde, toplumsal cinsiyet rollerini güçlendiren ve besleyen bir diğer unsur 
yasalardır. 2002 yılında yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu ve 2005 yılında yürürlüğe giren Türk 
Ceza Kanunu ile yapılan yasal değişikliklere kadar var olan yasalar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini güç-
lendirmekteydi. Bu tarihlerden sonra yasalar değiştirilmiş olsa dahi eylemlerde değişiklik için zihniyet 
dönüşümüne ve dönüşümü destekleyecek uygulamalara ihtiyaç vardır.

Medeni Kanun ile Türk Ceza Kanunu’ndaki yasal değişikliklerden önce toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin görüldüğü bazı maddelerin nasıl değiştirildiğine dair birkaç örnek aşağıda veril-
mektedir. 

743 sayılı Medeni Kanun’un 159. maddesinde “Karı koca mallarını idare için hangi usulü 
kabul etmiş olursa olsun karı, kocanın sarahaten veya zımnen müsaadesi ile bir iş veya sanat 
ile iştigal edebilir.” şeklinde ifade edilen hüküm 4721 sayılı Medeni Kanun’da aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“Madde 192 - Eşlerden her biri, meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değil-
dir. Ancak, meslek ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesinde evlilik birliğinin huzur ve yararı 
göz önünde tutulur.” 

743 sayılı Medeni Kanun’un 598. maddesinde “… Müteveffanın oğullarından hiç biri, işletme 
hususunu bizzat üzerine almak istemezse kızları veya bunların kocaları işletmeğe muktedir 
olmak şartıyla malların kendilerine tahsisini isteyebilirler.” şeklinde ifade edilen hükme yeni 
kanunda yer verilmemiştir. 

765 Sayılı eski TCK’da cinsel suçlar “Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Cürümler” başlığı 
altında yer alırken 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda cinsel suçlar “Kişilere Karşı Suçlar” 
arasında yer almıştır. “Kişilere Karşı Suçlar” başlığı altında evli-evli olmayan gibi kadınlar 
arasında çeşitli ayrımlar yapan ve cezai yaptırımları bu ayrımlar doğrultusunda düzenleyen 
maddeler değiştirilmiştir. Yine kadınların mücadelesi ile evlilik içi tecavüz de şikâyete bağlı 
olarak, kanundaki cinsel saldırı suçu kapsamında yerini bulmuştur.

 
Yasalarla da güvence altına alınan kadınlık ve erkeklik rolleri, yukarıda özetlenmeye çalışıldığı üzere 
gündelik yaşam pratikleri içinde her gün pekiştirilerek derinleştirilmekte ve atanmış cinsiyetlerimizin 
doğal bir sonucu gibi algılanmaktadır. Bu rol ve beklentilerin toplumsal bir inşa süreci ile oluşturul-
duğu unutulmaktadır. Bu nedenle toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıpları sonucu ortaya çıkan cinsiyete 
dayalı iş bölümünün de insanların doğasının bir parçası olduğu düşünülmektedir. 

Cinsiyete dayalı iş bölümü; zamana, koşullara ve kültüre göre farklılıklar gösterir. En somut karşılığını 
ise özel alan-kamusal alan ayrımında bulur. Bu iş bölümünde kadının birincil çalışma alanı ev (özel 
alan) olarak belirlenirken, erkeğin çalışma alanı evin dışıdır (kamusal alan). Kadın; bakım işlerinden 
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temizliğe, aile ekonomisinden aile ilişkilerine kadar özel alana ait tüm işlerin sorumluluğunu üstle-
nirken, ekonomiye katkı sunan, ucuz/düşük ücretli işlerde çalışan, emeklilik güvencesi olmayan kayıt 
dışı ekonominin temel ayağını oluşturur. Erkek ise iş piyasasının aktörü, evi geçindiren, sigorta ve 
emeklilik önceliğine sahip kişidir. Örneğin özellikle ev eksenli ya da tarım sektöründe çalışan ailelerle 
görüşmelerde karşılaşılan sonuçlardan biri, haneden bir kişi sigortalanacaksa bu kişinin evdeki erkek 
olması gerçeğidir.

Toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü nedeniyle yapılan işlere farklı değerlerin yüklenmesi, kadınları 
ve erkekleri birbirinden farklılaştırır. Kadınların ve erkeklerin nasıl yaşamlar süreceklerini, nelerden 
vazgeçeceklerini belirler. Cinsiyetlerin bu şekilde inşa edilmesi kalıpları güçlendirir, kısıtlamaları geti-
rir, sınırları çizer ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temelini teşkil eder.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Toplumsal cinsiyet eşitliği; kadınların ve erkeklerin bilgiye, hizmete, kaynaklara erişiminde ve onları 
kullanmada, karar ve seçimlerinde eşit konumda olmalarını ifade eder. Günümüzde bireyler katılım, 
eğitim, sağlık, yoksulluk, istihdam, barınma, korunma, kentsel hizmetler ve bireyin yaşamına dair 
birçok başka alanda toplumsal cinsiyetlerinden kaynaklı eşitsizliğin çok boyutlu ve kapsamlı sonuç-
larıyla karşı karşıya kalırlar. Örneğin kadınlar, gündelik hayatlarını doğrudan etkileyecek kararlarda 
söz sahibi olabilecekleri yerel siyasette yeterince temsil edilmemektedirler. 2019 yerel seçim sonuçla-
rına göre Türkiye’deki 1389 belediye başkanından 42’si, 20.745 belediye meclis üyesinden 2.283’ü 
(%11,1), 1.272 il genel meclisi üyesinden 48’i (%3,77) kadındır.8 Türkiye’nin de parçası olduğu Av-
rupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan raporda 41 ülke incelenmiş ve 
Türkiye, belediye meclislerinde kadınların temsili açısından %20’nin altında kalan yedi ülke arasında 
yer almıştır.9 Yerel siyasete katılım, bireylerin yaşamları üzerinde doğrudan dönüştürücü farklılıklar 
yaratması açısından önemlidir. Eğitim de diğer hak başlıklarıyla ilintili olması açısından öncelikle 
değinilebilecek başlıklar arasındadır. 2020 Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre Türkiye eğitime 
katılım konusunda 153 ülke arasında 116. sıradadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında okur-
yazar olmayan kadın oranı %5,1 iken erkek oranı %0,8’dir.10 Eşitsizliğin sonuçlarına dair örnekler 
çoğaltılabilir. Bu konu, “Göçten Etkilenen Belediyelerin Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
Önemi” bölümünde, mülteci kadınlar üzerinden detaylı şekilde açıklanacaktır. Burada amaç, toplum-
sal cinsiyet eşitliği tanımını netleştirerek, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerel yönetimlerin hak temelli, 
kapsayıcı hizmet sunması üzerindeki önemine dikkat çekmek, atılacak adımların kentin gelişimine 
nasıl katkı sunacağını ortaya koyabilmektir. 

 

8 YSK, 2019 (akt. KSGM, 2020)
9 Ceciarini, 2019
10 KSGM, 2020
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Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması
BM Sosyal ve Ekonomik Konseyi 1997 yılında toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması (gender mainst-
reaming) kavramını “toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine varmak için, tüm alanlarda ve tüm seviyelerde 
planlanan herhangi bir eylemin kadınlar ve erkekler için etkilerinin değerlendirilmesi ve de kadın-
ların ve erkeklerin sorun ve deneyimlerinin tüm politik, ekonomik ve sosyal alanlardaki politika ve 
programların tasarım, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin bir parçası haline getirilmesi 
stratejisi” olarak tanımlamıştır.11

Avrupa Konseyi de 1998 yılında toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasının tanımını “toplumsal 
cinsiyet eşitliği perspektifinin politika üreten aktörlerce her düzey ve her aşamadaki tüm politikalara 
eklemlenmesini sağlamak için politika süreçlerini örgütleme, iyileştirme, geliştirme ve değerlendirme” 
şeklinde yapmış ve bunun tüm insanları kapsayıcı bir strateji olduğunu belirtmiştir.12 İki kurum da top-
lumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılmasını bir strateji olarak tanımlar. Strateji vurgusu, toplum-
sal cinsiyet eşitsizlikleriyle mücadelenin sadece kadınlara özgü faaliyetlere, uygulamalara, istatistiklere 
indirgenemeyeceğinin bir ifadesi olarak değerlendirilmelidir. Toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılma-
sı en sade haliyle tüm plan, program ve faaliyetlerin toplumsal cinsiyet hesaba katılarak hazırlanması-
nı ve uygulanmasını ifade eder.

Yerel yönetimler düzeyinde toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma stratejisinin sağlanması,

• Kentin gerçek resmini görebilmeye
• Kimsenin dışarıda bırakılmamasına
• Yanlış ya da eksik analiz yapmaktan kaçınılmasına
• Mali kaynakların ve insan kaynaklarının daha verimli yönetilmesine
• Hizmet etkinliğinin artmasına
• Eşitsizliğin pekiştirilmemesine katkı sunar. 

11 https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/GMS.PDF Erişim tarihi: 20 Eylül 2021
12 https://www.coe.int/en/web/genderequality/what-is-gender-mainstreaming Erişim tarihi: 20 Eylül 2021
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Göçten Etkilenen
Belediyelerin
Hizmetlerinde 
Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğinin Önemi 

Bir önceki bölümde ayrıntılarıyla aktarılmaya çalışıldığı gibi toplumsal cinsiyet rol ve kalıplarından 
dolayı kadınların ve erkeklerin yaşam deneyimleri ve beklentileri birbirinden farklılık gösterir; bu da 
farklı ihtiyaçlar ortaya çıkartır ve farklı çözümler gerektirir. Kriz durumlarında ise eşitsizlikler artar, 
kadınlık ve erkeklik rolleri, cinsiyet kimlikleriyle kesişen diğer etkenler göçten etkilenme boyutları-
nı da etkiler. Kadınlar göç sürecine toplumsal cinsiyet rolleri gereği üstlendikleri sorumluluklar ile 
katıldıklarından, göçün ve kadın olmanın dezavantajını bir arada yaşarlar, bu açıdan çifte dezavan-
tajlı ve kırılgan gruplardır.13 Hem yolculuk boyunca hem yerleştikleri ülkede zorluklarla karşılaşırlar. 
Yolculuk boyunca yaşanan zorlu süreçte kadınlar; toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, taciz, kadınların 
cinsel amaçlı satılması, tecavüz, zorla gebelik, aile içi şiddet, cinsel ilişkiye zorlanma/zorla fuhuş gibi 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle yüzleşmek zorunda kalırlar. Hedef  ülkeye vardıktan sonra yaşanan 
süreçte, toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıpları ile hedef  ülkenin sunduğu hizmetler; kadınların göçten 
etkilenme derecelerini, uyum sürecini ve gündelik yaşam koşullarını da belirler. 

Ülkeye yerleştikten sonra eğitim eksikliği ve dil bariyeriyle yüzleşerek yeniden bir yaşam kurmaya 
çalışmanın zorlukları, kamusal alanda yeterince yer alamama, toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı 
yasaklar, ekonomik engeller nedeniyle hizmetlere erişememe ya da ihtiyaç duyduğu hizmetin sunul-
muyor olması kadınların kırılganlık derecesini artırır. Mülteci kadınlar hem aile içinde hem de yaşama 
dâhil olmaya çalıştığı kentte toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan olumsuz yaşam koşulları 
ile mücadele etmek zorunda kalırlar. Katılım mekanizmalarının eksiliğiyle kendilerini ifade etme şansı 
da bulamazlar. Mülteci kadınların erişemediği her hizmet, yaşam koşullarını kötüleştirecek, yeni ülke-
ye ve ortama uyum süreçlerini olumsuz etkileyecektir.

Türkiye’de geçici koruma statüsü altında yaşayan Suriyelilerin %98’i kentlerde yaşarken, Suriyeli 
kadın ve çocukların tüm Suriyeli nüfusuna oranı %70’tir.14 Bu nedenle yerel yönetimler hizmet su-

13 Sam, 2006 (akt.Şeker ve Uçan, 2016)
14 Türkiye’deki Suriyeli Sayısı Nisan 2021, https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/?gclid=CjwKCAjwgOGCBhAlEiwA7FUXkm6BrpKkuwH5NFRuz1nSW97
3qIMK1nLfaHcnASP7C9M3ncTj1CBH0RoCO78QAvD_BwE Erişim tarihi: 9 Mayıs 2021
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numunda kadın ve erkek mültecilerin özel koşullarını görerek politika üretmeli, kadın mültecilere 
erkeklerin bir eklentisi,  sürecin mağduru olarak yaklaşmamalıdır. Kadınların başlı başına hak öznesi 
olarak tanımlanması, tüm hizmetlerin planlanması, programlanması ve uygulanmasında toplumsal 
cinsiyetin hesaba katılması;  kimseyi dışarıda bırakmadan hizmet sunmanın ve insan haklarını yerelde 
hayata geçirmenin öncelikli koşulu olarak düşünülmelidir. Kadınlar sadece göçün mağduru değiller-
dir, kadınlar aynı zamanda yeni düzenin kurucularıdır. Her ne kadar göç politikaları merkezi düzeyde 
planlanıyor olsa da belediyeler sınırları içinde yaşayan sakinlerin ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü-
dür. Bu yükümlülüğün başlıklarını, 11. Kalkınma Planı’nda, Avrupa Kentsel Şartı’nda, Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’nda, Türkiye Kadının Güçlenmesi Belgesi’nde doğrudan görmek mümkündür. 
Sunulan hizmetlerin toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri dikkate alınarak hayata geçirilmesi, uyum süreci-
nin önemli öznelerinden biri olan kadınların da etkili bir şekilde bu sürece dâhil edilmesini sağlaya-
caktır. Eşitsizliklerin giderilmesi konusunda yerel yönetimlerin önemi ve dönüştürücü gücü de çeşitli 
çalışmalarda ortaya çıkmaktadır. Örneğin Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TE-
PAV) il düzeyinde hazırladığı “Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi”nde15 
ve Yanındayız Derneği tarafından ilçe düzeyinde hazırlanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi”16 
raporunda, il özelinde hatta aynı il içinde ilçeden ilçeye toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin fark-
lılaşabileceği ortaya konulmaktadır. Örneğin Yanındayız Derneği’nin raporunda, katılım başlığında 
İstanbul Kadıköy ilçesi 254 belediye içinde 1. sıradayken, İstanbul Arnavutköy ilçesi 154. sırada yer 
almıştır. Eğitim başlığı ele alındığında Adana Sarıçam ilçesi 47. sırada yer alırken, Adana Ceyhan 
176. sırada yer almaktadır.17 Bu şekilde çoğaltılabilecek örnekler, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata 
geçirilmesinde yerel düzeydeki uygulamaların önemini de ortaya koymaktadır. 

Bu başlık altında, mülteci kadınların toplumsal cinsiyetlerinden dolayı karşı karşıya kaldıkları sorun-
lar ve eşitsizlikler, belediyeler tarafından sunulabilecek hizmetler bağlamında değerlendirilmektedir. 
Belirlenen hizmet alanlarında, kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden dolayı karşı karşıya kal-
dıkları sorunların yansımaları ve sonuçları istatistik, rapor ve saha deneyimlerine dayalı olarak açık-
lanmakta, eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve sunulan hizmetlerde kimsenin dışarıda bırakılmaması 
için, belediyelerin belirtilen alanlara özgü politikalar geliştirmeye katkı sunmalarının önemi uluslara-
rası ve ulusal örnekler paylaşılarak vurgulanmaktadır. 

Katılım
Katılım hakkını, bireylerin kendi ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini ortaya koyabildikleri, yaşamları 
üzerinde söz sahibi olmalarını sağlayan bir hak olarak tanımlamak mümkündür. Belediye hizmetle-
ri, kentsel hizmetlerden güvenliğe, yoksullukla mücadeleden sağlığa kadar bireyin gündelik hayatını 
doğrudan etkileyecek pek çok hizmeti içinde barındırır. Bu nedenle yerel yönetimlerin plan, program 
ve uygulama süreçlerine katılım hakkını kişinin özgür olmasının ilk adımı olarak tanımlayabiliriz. 
Bireylerin kendi hayatlarına dair kararlarda söz hakkının olmadığı bir ortamda özgürlükten söz edi-
lemez. Katılım yollarından biri olan siyasal katılım, demokratik yönetimin temel ilkelerinden biridir. 
Bu nedenle katılım, ana demokratik göstergelerden biri olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik 

15 En son yayımlanan için bkz. Kavas (2018) 
16 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi, https://www.yanindayiz.org/tr/sayfa/5/toplumsal-cinsiyet-esitligi-endeksi Erişim tarihi: 20 Eylül 2021 
17 A.g.e.
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araştırma ve raporlarda ele alınır. Türkiye siyasal katılım konusunda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
belirgin olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. 2020 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından 
153 ülkenin incelendiği raporda Türkiye katılım konusunda 109. sırada yer almıştır.18 

Yukarıda da belirtildiği gibi CEMR raporuna19 göre belediye meclislerinde yer alan kadınların temsili 
açısından %20’nin altında kalan yedi ülke arasında yer alan Türkiye’nin durumu, Türkiye’nin de 
içinde yer aldığı Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde 2016 yılında gündeme 
gelmiş ve kadınların yerel ve bölgesel kademelerde siyasi katılım ve temsilinin artırılmasına yönelik 
kararlar alınmıştır.20

Kadınların siyasal katılımının artırılmasına yönelik alınan kararlar, yürütülen çalışmalar sadece gü-
nümüz için değil, gelecek nesillerin iyilik hali için de çok önemlidir. Çünkü yerel ve ulusal düzeyde 
kadınların siyasal katılımının artırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ve böylece gelecek 
nesillerin yaşamlarına olumlu katkı sunacaktır. Örneklerini farklı ülke deneyimlerinde görmek müm-
kündür. Hindistan’da siyasi kotalar yoluyla kadınlara yerel düzeyde güç verilmesi suya ve okula erişim 
konusunda iyileşmeler sağlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde kadına verilen seçme ve seçilme 
hakkı, bebek ölümlerinin %8 ila 15 oranında düşmesini sağlamıştır.21 

Örnekler doğrultusunda katılım hakkının diğer tüm hak başlıklarını kapsayan bir hak olduğu söylene-
bilir. Ancak katılımın tek yolu siyasal katılım değildir. Bu nedenle yerel siyasetin katılımcı ve kapsayıcı 
olabilmesi için farklı katılım mekanizmaları geliştirmek zorunlu hale gelmektedir. Özellikle siyasal 
katılım şansı olmayan ve kendilerini yeterince ifade etme gücü bulamayan mülteci kadınlara erişmek 
ve seslerini duyabilmek için bu mekanizmalar çok önemlidir. 

2019/2020 Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı’nda (3RP) “Geçici koruma sağlanan Suriyelilere, 
sosyal, koruma ve sosyal uyuma yönelik hizmetlere duydukları ihtiyaçları dile getirmek ve ev sahibi 
topluluk ve yerel makamlarla diyalog geliştirmek üzere hem yerel düzeyde hem de belediye düzeyinde 
katılımcı süreçlerde ve istişari yapılarda, yerel halkın yanında yer alma imkanları yaratılmalıdır.”22  
ifadeleri yer almıştır. Katılımın uyum sürecindeki önemini ortaya koyması açısından bu ifadelerin 
raporda yer alması önemlidir. Türkiye’de mülteci kadınların siyasal katılımından söz etmek yasal mev-
zuat uygun olmadığı için mümkün olmasa da farklı katılım mekanizmaları yaratmak mümkündür. 
Türkiye’de mülteci kadınların katılımını destekleyen sınırlı sayıda örnekten söz edilebilir. İstanbul 
Sultanbeyli Belediyesi’nin Mülteci Kadınlar Meclisi, Şişli Belediyesi’nin işbirliği içinde olduğu Mül-
teci Kadınlar Derneği örnekler arasında sayılabilir. Ancak katılım mekanizmaları yaygın olmadığı 
gibi sosyoekonomik koşullar, dil bariyeri, kültürel kodlar, toplumsal cinsiyet rolleri gibi gerekçelerle 
kadınlar var olan katılım mekanizmalarına da dâhil olmakta güçlük çekebilmektedir. Sivil toplum 
kuruluşlarıyla işbirlikleri yapılabilir, kent konseyleri, danışma kurulları veya mahalle örgütlenmeleri 
oluşturulabilir ya da belediyelerce o yere özgü katılım mekanizmaları hayata geçirilebilir. Bu yöntem-
lerle mülteci kadınlara ulaşmak, kadınların yaşamlarını dönüştürecek ve değiştirecek kararlarda söz 

18 World Economic Forum, 2019
19 Ceciarini, 2019
20 Kadınların yerel ve bölgesel kademelerde siyasi katılımı ve temsili, https://rm.coe.int/kad-nlar-n-yerel-ve-bolgesel-kademelerde-siyasi-kat-l-m-ve-temsili-
kar/168071a6b4 Erişim tarihi: 19 Mayıs 2020
21 Dünya Bankası, 2011, s. 6
22 3RP Ülke Bölümü, 2019/2020 Türkiye, https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/10/3RP-2019-2020-TR.pdf  Erişim taihi: 20 Mayıs 2021
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sahibi olmalarını sağlamak, hem kapsayıcı ve eşitlikçi hizmet üretmek hem de kadınların güçlenme-
sine katkı sunmak açısından önemlidir. Bu nedenle doğrudan mülteci kadınların katılımını sağlayan 
çalışmalar tasarlanmalıdır. Sultanbeyli ve Şişli örneklerinin yanı sıra, belirli belediye meclislerinde 
kurulmuş olan göç komisyonları veya eşitlik komisyonları da il, ilçe, mahalle ölçeğinde çalışmalara ör-
nek olarak gösterilebilir. Trabzon Belediyesi Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu, Trabzon’un dezavantajlı 
bölgelerinde mahalle toplantıları gerçekleştirmiş ve odak grup görüşmeleri yapmıştır. Aynı çalışmanın 
mülteci kadınlara odaklanılarak tekrarlanması mümkün olabilir. Diğer bir örnek Bursa Nilüfer Bele-
diyesi Mahalli Komiteleri uygulamasıdır. Bu komiteler aracılığıyla mülteci kadın kanaat önderlerinin 
örgütlenmesi ile mahalle ölçeğinde çalışma yürütülebilir. Belediyelerde yerel eşitlik mekanizmalarının 
oluşturulması da mülteci kadınların toplumsal katılımını artırıcı yöntemler geliştirilmesi açısından des-
tekleyici olacaktır. 

Ayrıca katılım konusunda bir diğer önemli konu bilgi aktarımıdır. Kadınların belediyenin çalışmala-
rından haberdar olmaları, ne tür hizmetler sunulduğunu, hangi hizmete yönelik hangi yöntemlerle 
katılım göstereceklerini bilmeleri gereklidir. Bilmeden, farkında olmadan katılım gerçekleştirilemez. 
Bu nedenle dil becerilerinin geliştirilmesi çok önemlidir. 3RP için yapılan çalışmada Suriyeli hane 
halklarının sadece %13’ü ortalama Türkçe becerilerine sahip olduğunu belirtmiştir. Okuma-yazma 
oranlarına bakıldığında da kadınların %34’ü okuma-yazma bilmektedir. Bu veriler, kadınlara bilgi 
aktarımı için, ihtiyaçlarına uygun yöntemler geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.23

Afet Yönetimi 
1981-2002 yılları arasında 141 ülkedeki doğal afetleri inceleyen bir araştırmanın24 bulguları arasında, 
afetlerde ve sonrasında ortaya çıkan insani krizlerde kadınların toplumsal cinsiyete dayalı nedenlerle 
daha fazla can kaybı yaşadığı yer almaktadır. Gerek afet sırasındaki gerek afet sonrasındaki süreci be-
lirleyen toplumsal cinsiyet rol ve kalıpları, beraberinde getirdiği ayrımcılık ve eşitsizlikler çoğunlukla 
fark edilmeyen, ancak doğrudan yaşamsal öneme sahip belirleyiciler olmaktadır. 

Afetlerde erken uyarı sistemlerinin ve tahliye planlarının kolay anlaşılır olmaması, tahliye memur-
larının erkek olması, kadınların çıkış yollarını bilmemesi gibi etkenler ölüm oranlarının artmasına 
neden olmaktadır. Afet sonrası acil yardım sürecinde de güvenlik, sağlığa erişim, istismar başta olmak 
üzere toplumsal cinsiyet kalıpları nedeniyle kadınları daha ağır etkileyen alanlarda ihtiyaca uygun 
hizmetler geliştirilmemesi kadınların afetlerden daha ağır etkilenmesine neden olmaktadır. 2011 Van 
depreminden sonra, kadınların çadır alanlarında tuvaletleri kullanamaması, yeterli hijyen ihtiyacını 
karşılayamaması, erkek doktorların çoğunlukta olması nedeniyle kadınların sağlık hizmetinden ya-
rarlanamaması gibi sorunlar gündeme gelmiştir. Krizlerden etkilenme boyutu, kadınların yaşlarına, 
ekonomik durumlarına, sosyal statülerine ve cinsiyet kimliklerine göre değişiklik göstermektedir. Tüm 
demografik tablolarda büyük çoğunluğunun okuryazar olmadığı belirtilen ve dil bariyeriyle de karşı 
kaşıya kalan göçmen kadınların bu koşullarda olası afet ve krizlerden daha ağır etkileneceği ortada-
dır. Bu nedenle yerel düzeyde yapılacak çalışmalara kadınların dâhil edilmesi, yerel yönetimlerin bu 

23 A.g.e.
24 Neumayer ve Plümper, 2007 
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alanda yürütecekleri çalışmada toplumsal cinsiyet farklılıklarını ve demografik yapıyı hesaba katarak 
çalışma yürütmesi afet risklerini azaltmak için önemli bir adım olacaktır. Sadece risk bilgilendirmesi 
değil, afet eğitimi, acil eylem planlarına yönelik tatbikat ve tahliyeler konusunda da kadınların dâhil 
olduğu çalışmalar yürütülmelidir. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) kadınların krizlerin 
her aşamasında daha aktif  yer alması ve Türkiye’deki mülteci ve göçmen kadınların kendi güçlenme 
stratejilerini belirleyebilmeleri için gerekli destek ve kaynaklara erişimi desteklemek amacıyla çocuk-
larla ve mülteci kadınlarla birlikte atölye çalışmaları gerçekleştirmiştir. KEDV, belediyelerle paylaşıl-
mak üzere bir de “Kadınlar İçin Afete Hazırlık El Kitabı”25 hazırlamıştır. 

Eğitim
Temel bir insan hakkı olan eğitime erişimin sağlanamaması ya da eğitimden yeterli düzeyde yararla-
nılamaması, kadınların bilgi, istihdam, sağlık başta olmak üzere haklara erişimi önünde engel teşkil 
eder. Çocuk işçiliği, erken ve çocuk yaşta evlilikler, kadın yoksulluğu, anne-bebek sağlığı gibi sorunları 
tetikler. Tüm bunlar toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini derinleştirdiği ve toplumsal gelişimin önünde 
engel teşkil ettiği için yerel hizmet sağlayıcılar açısından öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken 
konular arasında yer almalıdır. 

Araştırmalar, eğitim düzeyi ile anne-bebek sağlığı arasındaki önemli bağı da ortaya koymaktadır. Aile 
planlaması; istenmeyen gebeliklerin, düşüklerin, bebek ölümlerinin önlenmesi ve anne-bebek sağlığı 
açısından hayati önem taşımaktadır. Doğum aralıkları, doğum yaşı ve sayısı, doğum öncesi ve sonrası 
bakım gibi hususlar kadınların eğitime erişimleri ile doğrudan bağlantılıdır. Aile planlaması ile eğitim 
arasındaki ilişki, araştırmalarla ortaya koyulmaktadır. 2018 verilerine göre ilkokul mezunu olmayan 
kadınların %20’si karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı duyarken lise ve üstü eğitim alanlarda bu 
oran %8,7’dir.26

Kadınların eğitim sistemine dahil olması sadece o kadınları değil, sonradan gelen nesilleri de olumlu 
etkilemektedir. Kadınların eğitimli olmasının çocuklar üzerindeki etkisini gösteren iyi bir çalışma, 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2019 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav raporudur. 
Raporda “Anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin MSP [Merkezi Sınav Puanı] ortalaması ile 
anne eğitim düzeyi lisansüstü olan öğrencilerin MSP ortalaması arasında 127,86 puan fark bulundu-
ğu” belirtilmiştir.27

2020 Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre Türkiye eğitime katılım konusunda 153 ülke arasında 
116. sıradadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında okuryazar olmayan kadın oranı %5,1 iken, 
erkek oranı %0,8’dir.28 Bir öğretim kurumundan mezun olmayan kadınların oranı %8 iken, erkekler-
de bu oran %2,7’dir. 

25 “Kadınlar İçin Afete Hazırlık El Kitabı” KEDV tarafından istek üzerine sağlanmaktadır. Bkz. https://www.kedv.org.tr/yayinlar 
26 Çavlin ve Çağatay, 2020 
27 MEB, 2019
28 KSGM, 2020
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Ülkemizde bulunan Suriyeli kadın mültecilerin %34,80’i okuma-yazma bilmezken, erkeklerde bu 
oran %17,40 olarak belirtilmiştir.29 Bu doğrultuda Türkiye’deki mülteci kadınlar düşünüldüğünde 
eğitime erişimin yerel yönetimler tarafından hem yaygın hem örgün boyutunun ele alınmasının önemi 
ortaya çıkmaktadır. Yetişkin kadınlar için okuma-yazma kursları açılması, eğitim ve farkındalık çalış-
malarının yapılması; kadınların güçlenmesi, haklara erişimi ve uyum sürecinin etkin şekilde yürütül-
mesi açısından önemlidir. 

Örgün eğitim politikaları her ne kadar merkezi düzeyde planlanıyor olsa da yerel yönetimlerin örgün 
eğitimi destekleyecek politikalar geliştirmesi; yerelde insan hakkı ihlallerinin önlenmesine yardımcı 
olacak ve çocukların eğitim sistemi dışında kalmalarından dolayı yaşanacak büyük sorunların ortaya 
çıkmasını engelleyecektir. Erken ve çocuk yaşta evlilikler, çocuk işçiliği, çocuk ticareti başta olmak 
üzere uzun vadede zincirleme hak ihlallerine giden yolun kapanmasını sağlayacaktır. Suriyeli mül-
teci çocukların ilkokul okullaşma oranı %96, ortaöğretim düzeyinde okullaşma oranı ise %24’tür.30 
3RP 2020 Türkiye raporunda geçici koruma statüsü sağlanan okul çağındaki çocukların ve ergenlik 
çağındaki bireylerin yaklaşık %40’ının okula gitmediği belirtilmektedir. Birleşmiş Milletler Kadın Bi-
rimi’nin (BM Kadın Birimi, UN Women) raporunda ise Suriyeli mülteci kız çocuklarının yaşları bü-
yüdükçe okula gitme oranının azaldığı belirtilmiştir.3112 ile 14 yaş arasındaki kız çocuklarının %60’ı 
okula gitmekteyken 15 ile 17 yaş arası kız çocukları için bu oran yalnızca %23’tür. Eğitimi yarıda 
bırakmanın esas sebepleri erken yaşta evlilik, aile baskısı, çalışma, ev işleri ve bakım sorumlulukları 
olarak belirtilmiştir.  Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 2012 yılında yayımladığı erken yaşta 
evliliklerle ilgili çalışmasında, gelişmekte olan ülkelerde ortaokul ya da lise eğitimi almış kız çocukla-
rıyla karşılaştırıldığında, hiç eğitim almamış kız çocuklarının üç kat, sadece ilkokul eğitimi almış kız 
çocuklarının ise iki kat daha yüksek evlendirilme oranlarına sahip olduğunu belirtmiştir.32

Kadınların eğitime erişiminin, eğitim hakkının kullanımının ötesinde etkileri olduğu çok açıktır. Bu 
da yerel yönetimlerin mültecilerin eğitime erişimi ve kullanımı konusunda alacağı tedbirlerin önemini 
ortaya koymaktadır. Kız çocukları için Türkçe dil desteği sağlanması, yoksulluk, aile engeli, evlilik 
engeli gibi risk grubundaki kız çocuklarına ulaşılması ve vaka takibi, destekleyici eğitim sınıflarının 
sağlanması, ayrımcılıkla mücadele, kanaat önderlerine yönelik çalışmalar önemli katkı sunacaktır. 
Eğitimin desteklenmesi konusunda yerel yönetimlerin çalışmaları mevcuttur ancak bu örneklerin top-
lumsal cinsiyeti gözeterek yapıldığına dair veri mevcut değildir. İstanbul’daki Sultanbeyli, Bağcılar, 
Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Beylikdüzü Belediyeleri dönemsel olarak Türkçe dil kursları vererek 
mültecilerin uyum sürecini destekleyici hizmetler sunmaktadır. Mültecilere yönelik eğitim konusunda 
özel bir mekâna sahip olan belediyelere örnek olan Sultanbeyli Belediyesi, Mülteciler Derneği işbir-
liği ile 2015 yılında mülteci çocuklara eğitim vermek amacıyla Mülteciler Türkçe Eğitim Merkezi’ni 
(MÜTEM) kurmuştur.33 Zeytinburnu Belediyesi mahalle gönüllüleri aracılığıyla dil eğitimleri ver-
mekte, Şişli Belediyesi gönüllü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle mülteci öğrencilere ders 
vermektedir. Özellikle okuma-yazma bilmeyen, eğitim sisteminin içinde yeterli düzeyde yer almamış 
ailelerin çocuklarına yönelik bu ek takviyeler önem arz etmektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 

29 AFAD, 2017 
30 3RP Ülke Bölümü, 2019/2020 Türkiye, https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/10/3RP-2019-2020-TR.pdf  Erişim taihi: 20 Mayıs 2021
31 BM Kadın Birimi, 2018 
32 UNFPA, 2012
33  Yanar, 2019



17 

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MÜLTECİLERLE TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ ÇALIŞMA REHBERİ

eğitim faaliyetlerine yer veren belediyeler arasındadır. Örnekler çoğaltılabilir ancak önemli olan bu 
eğitim destekleri verilirken kız çocuklarının ve kadınların öncelikli ihtiyaçlarının tüm bu çalışmaların 
planlanma ve uygulama aşamasında hesaba katılmasıdır. 

Sosyal Destekler ve Yoksullukla Mücadele 
Kadın yoksulluğu evrenseldir. Yoksulluk sadece kadınlara özgü değildir elbette; ancak erkek yoksullu-
ğu ile kıyaslandığında kadınlar daha yoksuldur ve yoksulluktan daha ağır etkilenirler. 1995’te gerçek-
leşen BM Pekin 4. Dünya Kadın Konferansı’nın Eylem Platformu’nda34 yer alan Stratejik Hedefler 
ve Eylemler bölümü altında ilk sırada “Kadın ve Yoksulluk” başlığının ve metnin içinde “yoksulluğun 
kadınlaşması” (feminization of  poverty) ifadesinin sıklıkla yer alması kadın yoksulluğunun evrensel bir 
sorun olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye’de de kadınlar erkeklere oranla daha güvencesiz 
ortamlarda, kayıt dışı çalışmakta, sigorta, emeklilik, sağlık gibi sistemlerin dışında kalmakta ya da 
bu sistemlere eşleri üzerinden erişmekte, boşanma ya da ayrı yaşama halinde bu hakları kullanama-
maktadır. Kadın; daha az kazanmaktadır, mülkiyet ve gelirleri üzerinde söz hakları sınırlıdır, çocuk 
ve yaşlı bakımı, ev içi sorumluluklar kadınların ekonomik faaliyetlerini sınırladığı gibi ihtiyaçlarını 
da artırmakta, bu koşullar kadınların yoksulluk boyutunu derinleştirmektedir. Mülteci kadınlar hem 
kadın hem de mülteci olmalarından dolayı, yeni bir ülke, farklı kültürel kodlar, güvenlik endişeleri, iş 
imkânlarındaki farklılıklar, sosyal destek mekanizmalarına erişememe, bulundukları ülkede sunulan 
imkânlar gibi nedenlerle yoksulluktan daha çok etkilenmektedir. AFAD’ın 2017 yılındaki saha araştır-
masında son bir ayda Türkiye’de çalıştıkları işten elde ettikleri gelir 249 doların altında olan Suriyeli 
mülteci erkeklerin oranı %27,80 iken, kadınların oranı %55’tir.35 “Kısıtlı sosyal ve hukuki koruma 
içeren tarımda kayıt dışı istihdam kadınlar için %95,7 iken, erkeklerde bu oran %79,5’tir.”36

 
BM Kadın Birimi’nin 2018 yılında Suriyeli mülteci kadınların ihtiyaçlarına yönelik saha çalışmasında 
eşlerini kaybetmiş olan kadınların neredeyse yarısının, boşanmış kadınların %36’sının ve bekâr/ev-
lenmemiş kadınların %32’sinin aylık yaklaşık 700 TL altında bir gelir ile yaşadıkları, “bu kadınlar[ın] 
Türkiye’deki yoksulluk ve açlık sınırlarının (sırasıyla 4.979 TL ve 1.518 TL) çok altında ve asgari üc-
retin (1.600 TL) yarısından azı kadar gelir” sahibi olduğu ortaya çıkmıştır.37

3RP Türkiye Ülke bölümleri, geçici koruma sağlanan Suriyelilerin en acil ihtiyaçları ve yoksulluğun 
boyutları açısından bilgi vermektedir. 3RP 2019/2020 Türkiye ülke bölümünde, ihtiyaçlar arasında 
çok amaçlı nakit yardımı ve e-kart kombinasyonu, gıda yardımı, kadınlar ve kız çocukları için hijyen 
kitleri de dâhil olmak üzere temel yardım malzemeleri belirtilmiştir. 2021/2022 3RP Türkiye ülke 
bölümünde ise Covid-19 salgının etkilerine değinilmiş, salgının geçim kaynaklarına erişimde büyük 
bir düşüşe neden olduğu,  geçici koruma sağlanan Suriyeliler, uluslararası koruma altındakiler ve ev 
sahibi toplumdaki hanelerin nakit, gıda, barınma, hijyen, tıbbi malzemeler ve sıhhi malzemeler gibi 
yardım ihtiyaçlarını önemli ölçüde artırarak hizmet sağlayıcılar üzerinde baskı yarattığı vurgulan-
mıştır.38 Bu değerlendirmenin kadınlar için önemi ise 2021/2022 Türkiye Bölümü’ndeki şu ifadelerle 

34 Beijing Declaration and Platform for Action, bkz. https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
Erişim: 12 Nisan 2021
35 AFAD, 2017  
36 3RP Türkiye Ülke Bölümü: 2021-2022, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/85062  Erişim tarihi: 20 Eylül 2021
37 BM Kadın Birimi, 2018
38 3RP Türkiye Ülke Bölümü: 2021-2022, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/85062  Erişim tarihi: 20 Eylül 2021
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netleşmektedir: “Hane reisinin kadın olduğu yaklaşık her beş haneden birinin Sosyal Uyum Yardımı 
(SUY) veya insani yardımdan başka bir gelir kaynağı yoktur. Bu hanelerde, çalışan birinin bulunma-
ması olasılığı da daha yüksektir (hane reisinin kadın olduğu haneler arasında yüzde 42 ve erkek oldu-
ğu haneler arasında yüzde 15). Sonuç olarak, hane reisinin erkek ve kadın olduğu haneler arasında 
yoksulluk açısından büyük bir fark vardır (hane reisinin kadın olduğu hanelerin yüzde 10’una kıyasla 
erkek olduğu hanelerin yüzde 4’ü aşırı yoksulluk içinde yaşamaktadır).”39

Geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik rapor ve çalışmalarda cinsiyetlere göre veriye erişmek zor 
olmakla birlikte, doğrudan kadınlara yönelik hazırlanan raporlar ve deneyimlerle yoksulluktan kadın-
ların daha ağır etkilendiğini bilmek mümkün olmaktadır. AFAD’ın 2014 Suriyeli Kadınlar raporun-
da, kadınların %84’ü giyim malzemelerinin, %74’ü mutfak araçlarının, %77’si gıda malzemelerinin 
yetersiz olduğunu ifade etmiştir.40 

Yoksullukla mücadelede toplumsal cinsiyet bakış açısı kadınları bireysel olarak güçlendirmenin öte-
sinde gelecek nesiller için de olumlu katkı sunmaktadır. “Çin’de yetişkin kadınların gelirinin ortalama 
hane halkı gelirinin %10’u oranında artırılması, hayatta kalan kız çocukların oranında %1’lik bir artış 
sağlamış ve hem kız hem erkek çocukları için okula gidilen yıl sayısını artırmıştır. Bunun aksine, erkek 
gelirinde artış yapıldığında, kız çocuklarının hayatta kalma oranları ve eğitim düzeyleri düşmüş, erkek 
çocuklar üzerinde ise herhangi bir etki görülmemiştir.”41

UNFPA’nın 2020’de yayımladığı, çocuk ve erken yaşta evliliklerle42 ilgili raporda eğitim ve yoksulluk 
ilişkisine değinilmiştir. Çok çocuklu ailelerde sınırlı maddi imkânların erkek çocuklar için kullanıldığı 
belirtilmiştir. Gerek uluslararası gerekse yerel ölçekteki örneklere bakıldığında yoksulluğun kadınları 
ve kız çocuklarını daha çok etkilediği görülebilmektedir. Bu veriler 4. Pekin Konferansı’nda da gün-
deme gelen yoksulluğun kadınlaşması kavramının gerçekliğini de ortaya koymaktadır. Bu nedenle 
yoksullukla mücadele yöntemleri geliştirilirken toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin hesaba katılarak hiz-
met üretilmesi, yoksulluktan ağır etkilenen grupların dışarıda bırakılmamasına ve eşitsizler arasındaki 
eşitsizlik uçurumunun daha da açılmamasına yardımcı olur. 

Türkiye’de kadınların yoksullukla mücadelede desteklenip güçlenmelerine yönelik olumlu örnekler 
verilebilir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, meclisten geçirdiği Sosyal Yardım Yönetmeliği’nde “Sos-
yal yardım öncelikle haneyi temsilen kadına yapılır.” hükmünün yer almasını sağlamıştır.43 Bu çalışma 
özel gereksinimli grupların yardımlardan öncelikli faydalanmasını sağlamak amacıyla yapılmıştır. An-
kara Büyükşehir Belediyesi pandemi döneminde emeklilikte yaşa takılan kadınlara ve evlerde temizlik 
işçisi olarak çalışan kadınlara nakit ve gıda desteği sağlamıştır. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi ön-
celikle cinsiyete duyarlı veri toplamayı gerektirmektedir. Aile reisinin kadın olduğu tek ebeveynli aile 
sayısı ve gelir düzeyi gibi verilerin mahalle ölçeğinde toplanıp değerlendirilmesi gereklidir. Doğrudan 
Suriyelilere yönelik destekler kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara süt yardımı, Urla 
Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün bebek ve kadın ürünleri dağıtması, doğrudan 
kadınların ihtiyaçlarını görerek hizmet geliştirilmesi açısından önemlidir.44 

39 A.g.e., s: 5-6
40 AFAD, 2014
41 Qian, 2008 (akt. Dünya Bankası, 2011, s. 6)
42 UNFPA, 2020 
43 “Belediyelerin Pandemi Haritası”nı çıkarıyoruz!, https://kadinkoalisyonu.org/kamuya-mudahale/belediyelerin-pandemi-haritasini-cikariyoruz/ Erişim tarihi: 20 Eylül 
2021 
44 Çamur, 2017
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Türkiye’de farklı bölgelerdeki belediyeler Kültür İşleri Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürlüğü gibi farklı müdürlükler aracılığıyla mültecilere yönelik destek çalışmaları 
yürütmektedir. Yoksullukla etkili bir mücadelede kimseyi dışarda bırakmamak ve eşitsizler arasındaki 
eşitsizliği daha da artırmamak için toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan farklılıklar hesaba ka-
tılmalı ve sonuçlarını görerek hizmet tasarlanmalıdır. 

İstihdam 
İstihdam dışında kalma da tıpkı yoksulluk gibi, sadece kadınları etkileyen bir sorun değildir. Tüm top-
lumu etkiler ancak toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü, eşitsizlikler ve ayrımcılık nedeniyle kadınları 
daha fazla etkiler.  Kadınların çalışma alanını ev olarak belirleyen cinsiyetçi gelenekler, kadınların 
istihdamını hem öncelikli sorun olmaktan çıkarır hem de kriz durumlarında ilk gözden çıkartılacak 
işgücü olarak görülmesine neden olur. Türkiye, kadınların ekonomiye katılımı konusunda Dünya 
Bankası Raporu’na göre 153 ülke arasında 136. sırada yer almaktadır.45 Türkiye’de kadın istihdamı 
%28,7’dir.46 Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden dolayı kadınların mülkiyet üzerinde söz sahibi olma-
ması, ev içinde yeniden üretim ile ilgili sorumlulukları nedeniyle ücretli ekonomi içinde yer alma fırsa-
tı bulamaması (kadınların %54,7’si ev içi sorumlulukları nedeniyle çalışamadıklarını belirtmektedir),47 
bu nedenle sigorta, emeklilik gibi güvencelere sahip olamaması ya da haklara kocaları ya da babaları 
aracılığıyla ulaşıyor olması kadınları kronik yoksulluğa karşı korumasız bırakmaktadır. Türkiye’de ka-
dınların %62,5’inin kendine ait geliri yokken erkeklerde bu oran %5,4’tür.48

Kadınların işgücünün dışında kalması, gıda, barınma, sağlık, eğitim hizmetlerine erişimi önünde en-
gel oluşturmakta, kadınları şiddete açık hale getirmekte, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin derinleş-
mesine yol açmaktadır. Dünya Bankası Raporları kadınların gelir elde etmesi ile gelecek nesillerin 
iyilik hali arasında bağ olduğunu ortaya koymaktadır. 2012 Raporu’nda Bangladeş, Meksika, Birleşik 
Krallık gibi ülkelerden elde edilen kanıtlarla, kadınların kendi kazançları veya nakit transferleri yoluy-
la kontrol ettiği hane halkı gelir payının artmasının, harcamaları çocukların lehine değiştirdiği ortaya 
konulmaktadır.49

Diğer yandan kadınların istihdam dışında kalması sürdürülebilir kalkınma önünde de engel teşkil et-
mektedir. İstihdamdaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasının istihdamda işgücü 
verimliliğini %3-25 oranında artırabileceği, kadın ve erkeklerin işgücüne katılım oranlarının birbirine 
yaklaşması durumunda, 2030 yılı itibarıyla Türkiye’nin de dâhil olduğu tüm OECD ülkelerinin top-
lam ekonomilerinde %12’lik potansiyel bir artış sağlanacağı öngörülmektedir.50

Türkiye işgücü piyasasında, toplumsal cinsiyete dayalı geleneksel roller istihdam alanlarında belirleyici 
olmaktadır. Benzer şekilde mülteciler açısından da kadınların eğitim düzeyleri, dil bariyeri ve atfedilen 
geleneksel roller mülteci kadınların istihdam alanlarını daraltmaktadır. Ev dışında çalışma konusunda 
yukarıda belirtilen sorunların yanında aile baskısı ve cinsiyetçi bakış açısı da olumsuz etki etmektedir. 

45 Word Economic Forum, 2019
46 TÜİK, İstatistiklerle Kadın, 2020, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2020-37221
47 KSGM, 2020 
48 Turgut, 2019
49 Dünya Bankası, 2011
50 https://www.oecd.org/eurasia/gendergapsineurasia.htm
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BM Kadın Birimi’nin gerçekleştirdiği saha araştırmasında Suriyeli mülteci kadınlarla yapılan görüş-
melerde kadınların %10’u düzenli işlerde çalışırken, %5’lik kısmının mevsimlik işlerde çalıştığı ortaya 
çıkmıştır. Görüşmecilerin %85’i işsiz olduğunu bildirmiştir. Saha araştırmasında çalışmama nedenleri 
arasında %38’lik oranla ilk sırada çocuk bakımı, %24’lük oranla ikinci sırada ise eş ya da partnerinin 
izin vermemesi gelmektedir.51 Bu bilgiler Suriyeli mülteci kadınların istihdamına yönelik çalışmalar 
yürütürken sadece dil bariyeri ve eğitime odaklanılmasının yeterli olamayacağı, toplumsal cinsiyete 
dayalı farklılıkların ve engellerin de hesaba katılıp çözüm üretilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Kadınların, istihdamın ana unsurlarından biri olarak görülmesi ve gelir getirici işlerde çalışmalarını 
sağlayacak önlemlerin alınması; sürdürülebilir kentlerin hayata geçirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsiz-
liklerinin giderilmesi ve kadına karşı şiddetle mücadele konularında atılacak önemli adımlar arasında 
sayılabilir. Kadın istihdamı sadece kadınları güçlendirmez, ailenin ve toplumun gelişimine katkı sunar, 
yoksulluk ve yoksulluğun tetiklediği eşitsizlik ve ayrımcılıklarla mücadelede önemli rol oynar. 

Kadın istihdamına yönelik atılacak en önemli adım, bu alana yönelik plan, program ve uygulamalar-
da toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini hesaba katarak çalışma yürütülmesidir. Çünkü kadınların ve er-
keklerin farklı sorun ve ihtiyaçları farkı çözümler gerektirmektedir. Bu konuya ilişkin olarak Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mültecilerin istihdamının artırılmasına yönelik mesleki eğitim kurs-
ları verilmesi, Sultanbeyli Belediyesi Mülteciler Derneği aracılığı ile sistematik olarak sertifikalı kurs-
lar verilmesi eğitim alanında yapılan çalışmalara örnek gösterilebilir. Ancak belediyeler tarafından 
yürütülen bu çalışmaların kadınların istihdamını artırıcı iş kollarına göre planlanması ya da mevcut 
programlara kadınların katılımını teşvik edici önlemler alınmasına ihtiyaç vardır. Toplumsal cinsiyetin 
hesaba katılması bu açıdan önemlidir. Araştırmaların da ortaya koyduğu gibi kadın istihdamı önün-
deki tek engel eğitim eksikliği değil, kadının üzerindeki ev içi iş yükü, ev içi bakım zorunluluğu ve aile 
baskısıdır. Tüm bunlar bir bütün olarak düşünülmelidir. 

Sağlık
Kadınların her yaş grubunda sağlık ihtiyaçları ve karşı karşıya kaldıkları sorunlar erkeklerden farklıdır. 
Birçok kadın toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, çocuk ve erken yaşta evlilik ve gebelik, kendi bedenleri 
üzerinde söz sahibi olamama, bilgi eksikliği, güvenli olmayan cinsel davranış, cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar ve toplumsal baskılar yüzünden aile planlaması, doğum öncesi ve doğum sonrası bakım 
hizmetlerine ve gebelikten koruyucu malzemeye erişememe gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. 
Bu farklılıklar sonucunda Türkiye’de cinsiyete göre üremeye yönelik hastalık yükü oranı, kadınlarda 
%36,6 iken, erkeklerde %12,3 olarak belirtilmektedir.52 Göç ve mülteci olgusu devreye girdiğinde ise 
bu sorunlara dil bariyeri, sağlık sigortasının olmaması, düşük gelir seviyesi, kalabalık aileler halinde 
yaşamak, uygun olmayan barınma koşulları, hijyen sorunları, şiddete bağlı gelişen ruhsal bozukluklar 
da eklenmektedir. Ülkemizde yaşayan mülteci kadınlarda en çok karşılaşılan sağlık problemleri arasın-
da bulaşıcı hastalıklar, vajinal enfeksiyonlar, aile planlaması hizmetlerinden yararlanamama, hastane-

51 BM Kadın Birimi, 2018
52 Eryılmaz, 2020
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de yapılan doğum sayısının az, evde yapılan doğumların sayısının çokluğu, düzensiz adet kanamaları, 
kendiliğinden meydana gelen düşükler, çok sayıda ve kısa aralıklarla meydana gelen gebelikler yer 
almaktadır.53

BM Kadın Birimi’nin Suriyeli mülteci kadınların ihtiyaçları üzerine yürüttüğü saha çalışması koruyu-
cu ve kadına özgü sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda, kadınların yararlanma düzeylerinin ve hiz-
metler hakkında bilgi sahibi olma oranlarının düşük olduğunu ortaya koymuştur. Kadınların yalnızca 
%29,9’unun aile planlaması hizmetine erişebildiği ve %50’lik bir kısmının böyle bir hizmetin varlığın-
dan bile haberdar olmadığı belirtilmiştir. %20,2’lik bir kısım ise bu hizmetlere erişemediklerini ifade 
etmiştir. Bu durum jinekolojik hizmetlere erişimde %43,3’tür, bu hizmetten haberdar olmama oranı 
ise %39,2’dir.54 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, riskli gebelikler, istenmeyen hamilelikler ve düşükler 
ile meme kanseri riskleri düşünüldüğünde kadınların hizmetlerden haberdar olmasında, sağlık okur-
yazarlığının önemi ortaya çıkmaktadır. Sağlık hizmeti ve takibi Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda 
olsa da yerel yönetimler tarafından sağlanacak olan danışmanlık, sağlık okuryazarlığının artırılması, 
sağlık hizmetlerine yönlendirme, üreme sağlığı ve aile planlaması konusunda çalışmalar; sağlık alanın-
daki ayrımcılığın ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek açısından hayati önem taşımaktadır. 

2019/2020 yılı 3RP Türkiye Bölümü raporu, kadınlara özgü hizmet sunumunun önemine dikkat 
çekmiştir. Raporda Suriyeli nüfusun %25’ini üreme çağındaki kadınların oluşturduğu belirtilmiş ve bu 
kişilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı ihtiyaçlarının karşılanma düzeylerinin, anne ve yeni doğan has-
talık ve ölümleri ile CYBH ve HIV bulaşmalarını doğrudan etkilediğine yer verilmiştir.55 Farkındalık 
eksikliği ve tecavüz dâhil olmak üzere cinsiyete dayalı şiddet eğiliminin artmasıyla yaşanan istenmeyen 
gebeliklerin ve güvenli olmayan kürtajların önlenebilmesi için aile planlaması hizmetlerinin genişletil-
mesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. 2021/2022 3RP Türkiye Bölümü raporu ise COVID-19 salgınına 
vurgu yaparak, aşılar, çocuklara rutin olarak bağışıklık kazandırılması, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, 
bulaşıcı olmayan hastalıkların tedavisi gibi rutin sağlık hizmetlerinin salgından etkilendiğini vurgu-
larken, sağlık güvencesi ve maliyetleri ile ilgili endişeler ve mevcut hizmetler hakkında yetersiz bilgi 
nedeniyle birçok kişinin mevcut sağlık hizmetlerine erişiminin de olumsuz etkilendiğini belirtmiştir.56

 
Bu değerlendirmeler ışığında sağlık hizmetlerinin toplumsal cinsiyete ne kadar duyarlı olduğu açıktır. 
Yukarıda değinilen hizmetlere erişim, sağlık alanında mülteci kadınlar için öncelikli olarak atılması 
gereken adımlardan biri olarak görülmelidir. Bu nedenle sağlık hizmetleri planlanırken toplumsal 
cinsiyet farklılıkları hesaba katılmak zorundadır; aksi takdirde herkesi kapsayıcı sağlık hizmetlerinden 
söz etmek mümkün olamaz. 

Türkiye’de çeşitli belediyeler farkındalık çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalara, Şişli Belediyesi’nin 
Göçmen Dayanışma Derneği ile birlikte mülteci kadınlara kadın sağlığı eğitimi57 vermesi, Avcılar 
Belediyesi58 tarafından düzenlenen kadın sağlığı ve korunma yöntemleri eğitimleri ve hijyen kitleri 

53 Kurtuldu ve Şahin, 2018
54 BM Kadın Birimi, 2018
55 3RP Ülke Bölümü, 2019/2020 Türkiye, https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/10/3RP-2019-2020-TR.pdf  Erişim taihi: 20 Mayıs 2021
56 3RP Türkiye Ülke Bölümü: 2021-2022, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/85062  Erişim tarihi: 20 Eylül 2021
57 Göçmen Dayanışma Derneği, https://gocmendd.org/tr/project.html Erişim tarihi: 20 Mayıs 2021
58 Yanar, 2019
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dağıtımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi - Türkiye Aile Planlaması Vakfı işbirliği ile mülteci kadınlara 
yönelik verilen kadın sağlığı eğitimleri,59 Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sivil toplum örgütleri işbirliği 
ile yürüttüğü anne-çocuk sağlığı semineri60 örnek gösterilebilir. Sağlığa erişimde önemli sorunlardan 
biri olan dil bariyerinin aşılmasına yardımcı olmak için Küçükçekmece, Zeytinburnu, Sultangazi, 
Şişli ve Avcılar Belediyeleri gibi bazı belediyeler, hastane randevusu alma desteği olarak tercümanlık 
hizmeti sunmaktadır. 

2014 yılında AFAD’ın Suriyeli mülteci kadınlara yönelik hazırladığı raporda psikolojik danışma ta-
lebiyle hastanelere neredeyse hiç başvurmadıklarının ortaya çıktığı ancak ne kadar sıcak bakmasalar 
da psikolojik ve psikiyatrik desteğe ihtiyaçları olduğunun tüm yetkililerce tespit edildiği belirtilmiştir.61  
Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı olmayı tam bir iyilik hali olarak tanımlamasından hareketle, özellik-
le savaş ve göç olgularıyla karşı karşıya kalan bireylerde ruh sağlığı göz ardı edilemez. Bu konuda da 
aktif  destek veren belediyeler mevcuttur. Sultangazi Belediyesi Mülteci Danışma Merkezi’nde, Beylik-
düzü Belediyesi Mülteci Destek Masası’nda, Şişli Belediyesi’nin Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde 
bulunan toplum merkezinde ve Mülteci Danışma ve Destek Merkezi’nde, Avcılar Belediyesi Mülteci 
Destek Masası’nda psikolog bulunmakta ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Zeytinburnu 
Belediyesi AKDEM aracılığıyla, Sultanbeyli Belediyesi ise Mülteciler Derneği’nde bulunan özel biri-
mi ile bu hizmetleri kendi bünyelerinde vermektedir.62

Barınma 
Barınma hakkının güvenlik, sağlık, ulaşım, temiz çevre gibi hizmetlere etkisi olan bir hak olduğu-
nu söylemek mümkündür. Belirtilen her bir hak başlığının kadınlar ve erkekler üzerinde etkilerinin 
farklılığı düşünüldüğünde bu ihtiyaca yönelik hizmetler tasarlanırken toplumsal cinsiyetin göz önüne 
alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Özellikle insani krizler sonrası mültecilerin karşı karşıya kaldığı 
zorlu süreçler barınma konusunu daha hassas hale getirmektedir. 

BM Kadın Birimi tarafından Suriyeli mülteci kadınlarla yapılan saha çalışmasında görüşülen kadın-
ların %36’sı yaşadıkları evleri kötü ya da çok kötü, %62’si kabul edilebilir ve yalnızca %2,2’si çok iyi 
durumda olarak nitelemiştir. Kadınların %17’sinden fazlası hiç güneş ışığı ve hava almayan bodrum 
katları ya da gecekondularda yaşadıklarını belirtmişlerdir.63 Kötü koşullar; havasız ve güneşsiz ortam-
lara ek olarak içme suyuna, kullanım suyuna, hijyen malzemesine, yakacak malzemeye erişilememesi 
gibi durumları da kapsamaktadır. Evlerin koşullarının kadınlar üzerindeki etkisi erkeklere göre fark-
lılık göstermektedir. Kadınlar toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı evde çok daha fazla vakit geçir-
mektedir. Evin idaresinden ve evdeki çocuk ve yaşlıların bakımlarından sorumlu kişi kadınlardır. Suya 
erişimin olmaması, yakacağın olmaması, yeterli gıdaya erişememek gibi durumlar, kadınların ev içi iş 
yüklerini ve sorunluluklarını da artırmaktadır. Temiz suya erişememe, ısınamama, hijyen malzemesi 
vb. eksikliği nedeniyle ortaya çıkacak hastalıklarla ilgilenmek zorunda olan ya da su taşıması gereken, 
yakacak bulması gereken de kadınlardır. 

59 İzmir’de Mülteci Kadınlara Sağlık Eğitimi, https://www.sivilsayfalar.org/2018/01/25/izmirde-multeci-kadinlara-saglik-egitimi/ Erişim tarihi: 20 Mayıs 2021
60 Mülteci Kadınlara ‘Anne ve Bebek Sağlığı’ Paneli, https://www.bursa.bel.tr/?sayfa=haber&id=26086 Erişim: 20 Mayıs 2021
61 AFAD, 2014
62 Yanar, 2019 
63 BM Kadın Birimi, 2018
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Kötü koşulların yanı sıra, kalabalık aileler olarak yaşama, barınma ile ilgili diğer bir sorundur. Hayata 
Destek Derneği’nin İstanbul’da yaşayan Suriyeli mültecilerin durumuna ilişkin yaptığı bir araştırma-
nın sonuçlarına göre, %29’unun iki ailenin paylaştığı bir konutta, %1,5’inin üç, %4’ünün ise dört 
veya daha fazla ailenin paylaştığı bir konutta yaşadığı ortaya çıkmıştır.64 Kalabalık ailelerde yaşam, 
kadınlara özel alan bırakmamakta, güvenlik riskleri oluşturmakta, kadınları taciz ve tecavüze karşı 
korunmasız bırakmaktadır. Mahremiyet kadınlar için, her şeyden öte bir güvenlik ihtiyacı olarak ta-
nımlanabilir. 

Suriyeli mültecilerin kitlesel göçünden sonra, konut kiraları ciddi bir artış göstermiştir. Kalabalık aile-
lerle yaşamak zorunda kalmanın bir gerekçesi de ev kiralarının olması gerekenden yüksek olmasıdır. 
Kötü koşullardaki evlerin yüksek fiyatları, sınırlı sayıda konut, kira kontratları olmaması ve güvencesiz-
lik, bilgisizlik, korku nedeniyle ev sahipleri ile geliştirilen bağımlı ilişkiler, dolandırılma riskleri, bekâr 
ve dul mülteci kadınların ev bulmakta zorlanmaları karşı karşıya kalınan diğer barınma sorunlarıdır. 
Bu sorunlar sebebiyle kadınların barınma hizmetinden yararlanamaması da çocuk yaşta evlilik, taciz, 
tecavüz ve insan ticareti mağduru olmalarına zemin hazırlayabilir. Bu bağlamda toplumsal cinsiyete 
dayalı özel ihtiyaçların göz önüne alındığı güvenli ve sağlıklı bir barınma imkanı sağlayan, temiz suya, 
yeterli yakacağa, mutfak ve hijyen malzemelerine erişime olanak tanıyan bir konut politikası geliş-
tirilmelidir. Burada belirtilmesi gereken diğer önemli nokta ise mevsimlik tarım işçilerinin barınma 
sorunlarıdır. Mülteci kadınların bir kısmı mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaktadır. Özellikle çadır 
bölgeleri hijyen, temiz suya erişim ve güvenlik açısından insan onuruna yakışır bir şekilde toplumsal 
cinsiyet gözetilerek tasarlanmalıdır. Tuvaletlerin çadır alanlarından uzak olması, sayılarının az olması, 
kadın ve erkek tuvaletlerinin yan yana olması, kanalizasyon sorunları, hijyen malzemelerine erişim 
özellikle dikkate alınması gereken hususlar olup doğru planlanmalıdır. 

Barınma konusu belediyeler tarafından çeşitli yollarla ele alınabilir. Konut sayısının artırılmasına yö-
nelik sosyal konutların yapımı konusunda belediyenin öncülük ettiği örneklerden biri Gaziantep Bü-
yükşehir Belediyesi’nin TOKİ ile işbirliği içinde yürüttüğü projedir. Bu proje, doğrudan mültecilere 
yönelik bir çalışma olmamakla birlikte konut ihtiyacını gidererek kira artışlarını azaltmayı hedefle-
mektedir.65 Barınma koşullarının iyileştirilmesi için kira yardımı, fatura yardımı, yakacak yardımı, 
eşya yardımı yapan belediyeler mevcuttur. Sultanbeyli Belediyesi Mülteci Derneği aracılığıyla mülte-
cilere ayni yardımların yanı sıra, dezavantajlı ailelere doğrudan kira yardımı, fatura ve eşya yardımı 
yapılmaktadır.66 İzmir Dikili Belediyesi elektrikli soba ve battaniye yardımı, İzmir Konak Belediyesi 
budanan ağaçların yakacak olarak dağıtılması şeklinde yakacak yardımı yaparak mültecilerin barın-
ma koşullarını iyileştirmeye çalışmaktadır.67 Ancak bu destek çalışmalarının toplumsal cinsiyet dikkate 
alınarak eşitliği sağlamaya yönelik olmasının ön koşulu, bu desteklerin sunulma kriterlerinin belirlen-
mesi ve kadınları öncelikleyecek şekilde dağıtım yapılmasıdır. İstihdamın dışında kalan, destek meka-
nizmalarından yoksun olan, ev içi bakım ve ev içi iş yükü sorumluluklarıyla ayakta durmaya çalışan 
kadınlar için bu tür destekler hayati önem taşımaktadır. 

64 Hayata Destek Derneği (2016), İstanbul’daki Suriyeli Mültecilere İlişkin Zarar Görebilirlik Değerlendirme Raporu, Erişim adresi: https://www.hayatadestek.org/wp-
content/uploads/2019/06/istanbuldaki-suriyeli-multeciler-zarar-gorebilirlik-raporu.pdf
65 Alvanoğlu ve Ateş, 2020 
66 Yanar, 2019
67 Çamur, 2017
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Ulaşım
Ulaşım konusu hizmetlere erişim için önemli başlıklardan biridir. Ankara’daki Suriyelilerin Mültecilik De-
neyimleri68 isimli araştırma kitabında, ulaşımın; mültecilerin konut seçimi, sosyal hizmetlere erişim, 
eğitime erişim, sosyalleşme açısından önemi vurgulanmaktadır. Ulaşım planlarının toplumsal cinsiyet 
dikkate alınmadan tasarlanması kadınların hareket kabiliyetini engellemektedir. Söz konusu mülteci 
kadınlar olduğunda sınırlılıklara dil bariyeri, güvenlik endişesi, kenti tanımama gibi durumlar da ek-
lenmekte ve ulaşım hizmetlerinin ihtiyaca göre belirlenmesinin önemi artmaktadır. Kentlerde güzer-
gâhlar genellikle ev-iş dengesine ve mesai saatlerine göre belirlenir. Oysa kadınların toplumsal cinsiyet 
sorumlulukları farklı güzergâhların ve saatlerin gözetilmesini de zorunlu kılar çünkü kadınlar ev, okul, 
hastane, pazar yeri, iş ekseni gibi çok daha geniş bir çerçevede dolaşıma ihtiyaç duyarlar. 

Bu nedenle toplu taşıma güzergahlarının, durak sıklıklarının, ulaşım saatlerinin, ulaşım araçlarının 
farklı ihtiyaç gruplarına (çocuk, engelli, yaşlı) uygun tasarlanması ve güvenliğin sağlanması kadınların 
eğitim, sağlık, sosyal hizmetlere erişimi açısından kritik önem taşımaktadır. Yoksulluk ve hane gelirle-
rinin kullanım inisiyatifinin kadınlarda olmaması, ulaşım ücretlerini de kadınlar için oldukça önemli 
bir engel haline getirmektedir. Kadınlar için sübvansiyonlu biletler, esnek ve çoklu seyahat biletlerinin 
sunulması, belirli hizmetlere ulaşımda farklı ücret politikalarının uygulanması, güzergahların ve saat-
lerin ihtiyaçlara göre belirlenmesi bu engellerin azaltılmasına yardımcı olacaktır. 

Kadına Yönelik Toplumsal Cinsiyet Temelli
Şiddetle Mücadele 
Kadına yönelik şiddet konusunda bugüne kadar yapılan en kapsamlı tanımlara yer veren İstanbul 
Sözleşmesi69 kadına karşı şiddeti “Bir insan hakkı ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi 
olarak anlaşılmaktadır ve ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadına fiziksel, cinsel, psiko-
lojik veya ekonomik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu 
eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelir.” ifade-
leriyle tanımlar. Kadına karşı şiddet savaş ve kriz durumlarında artış gösterir. Özellikle toplu tecavüz-
ler bir silah olarak kullanılır. Savaşlar aynı zamanda kadınları mülteci olmaya zorlayan durumlardır. 
Savaş ve sonrasında ortaya çıkan insani krizler mülteci kadınların toplumsal cinsiyet temelli şiddetin 
her türüne maruz kalmasına ortam yaratır. 

BMMYK, mültecilik döngüsünde toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti dönemler bakımından sıralamış-
tır.

68 Artar, 2018
69 TBMM, 2011, s. 14
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Süreç Şiddet Biçimleri 

Çatışma Sırasında, Kaçıştan Önce
İktidar sahibi kişiler tarafından taciz, kadınların cinsel amaçlı satılması, cinsel saldırı, 
tecavüz, güvenlik kuvvetleri de dâhil olmak üzere çatışmadaki tarafların silahlı üyeleri 
tarafından kaçırılma, toplu tecavüz ve zorla gebelik

Kaçış Sırasında Sınır muhafızları, korsanlar tarafından cinsel saldırı, insan tacirleri, köle ticareti 
yapanlar tarafından alıkonulma

Sığınma Ülkesinde

Yetki sahibi kişiler tarafından uygulanan cinsel saldırı, zorlama, şantaj; ailelerinden 
ayrı düşmüş çocukların bakım sırasında cinsel istismarı, aile içi şiddet, transit 
tesislerdeyken, odun toplarken, su alırken cinsel saldırı. Hayatta kalabilmek için 
cinsel ilişkiye zorlanma/zorla fuhuş, sığınma ülkesinde yasal bir statü almaya ya da 
yardım ve kaynaklara erişmeye çalışırken uygulanan cinsel sömürü, zararlı geleneksel 
uygulamaların tekrarlanması

Geri Dönüş Sırasında
Ailelerinden ayrı düşmüş kadın ve çocuklara yönelik cinsel istismar, iktidar sahibi kişiler 
tarafından uygulanan cinsel istismar, haydutlar, sınır muhafızları tarafından tecavüz, 
geri dönüşe zorlanma

Yeniden Entegrasyon Sürecinde 

Geri dönenlere bir çeşit ceza olarak cinsel tacizde bulunmak, yasal statüyü düzene 
sokmak için cinsel zorbalık, kadınların karar alma süreçlerinin dışında bırakılması, 
kaynaklara erişime, kişisel belgeler almaya ve mülkün geri alınmasına izin verilmemesi 
ya da bunların engellenmesi

Mültecilik Döngüsünde
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Dönemleri70

Mülteci kadınlar özelinde, BMMYK sınıflandırması da göz önüne alındığında kadınların sadece ev 
içi şiddetle değil, hizmetlere erişmeye çalışırken de toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle karşılaşma ih-
timallerinin yüksek olduğu görülmektedir. Mülteci kadınların erişemediği her hizmet onları şiddet 
karşısında daha kırılgan ve korunmasız yapmaktadır. Karşılaştıkları şiddetle nasıl baş edecekleri dil 
becerilerine, sınır dışı edilme korkusuna, sosyokültürel durumlarına, inançlarına, sosyal destek me-
kanizmalarından yararlanıp yararlanmamalarına göre değişiklik gösterecektir. Bu nedenle mülteci 
kadınlara yönelik şiddetle mücadele yöntemleri geliştirirken konuya bütüncül bakılmalı ve her bir 
hizmet başlığının kadınlara etkileri hesaplanmalıdır. 

70 Hanbay Çakır ve Karabacak, 2019, s. 39
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Türkiye’de yaşayan mülteci kadınların aile içi şiddet vakalarına dair veriye erişmek çok zordur. Mülte-
cilere yönelik saha raporları şiddetin yaygın olduğunu ancak çeşitli gerekçelerle kanıksandığını, şirket 
karşısında ne yapılacağının bilinmediğini, resmi makamlara başvuru yaygın olmadığı için şiddetin 
tespitinin zor olduğunu vurgulamaktadır. Ancak raporlar ve görüşmeler, şiddetin varlığının açığa çık-
tığını da belirtmektedir. 

Resmi rakamlara yansıyan en belirgin verinin çocuk ve erken yaşta evlilikler ve çocuk yaşta gebelikler 
olduğu söylenebilir. AFAD’ın 201471 yılında Suriyeli mülteci kadınlara yönelik hazırladığı raporda, 
erken ve çocuk yaşta evliliklerin çok yaygın olduğu, evliliklerde kadın ile erkek arasındaki yaş farkının 
çok yüksek olduğu, 13-14 yaşında hamileliklere rastlandığı belirtilmiştir. 

Mülteci kadınların çatışma sırasında, kaçış sürecinde ve geldikleri ülkelerde karşı karşıya kaldığı top-
lumsal cinsiyet temelli şiddet düşünülürse psikososyal destek başta olmak üzere yürütülecek şiddetle 
mücadele çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır. BM Kadın Birimi’nin 2018 yılında erkeklerle yap-
tığı odak grup görüşmelerinde katılımcılar, özellikle çocuk yaşta evlilikler, tecavüz, taciz gibi konularda 
bilgilendirilmelerinin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Aynı çalışmada Suriyeli kadınların %18,6’sının 
psikososyal destek hizmetlerine erişim sahibi olduğu, %58,8’inin bu tür hizmetlerin varlığından ha-
berdar olmadığı ve %22,6’sının bu hizmetlerden haberdar olmalarına rağmen faydalanmadığı sonu-
cuna ulaşılmıştır.72 

Psikososyal destek sağlanması, sığınma evlerinin sayısının artırılması ve koşullarının dil bariyerini aşa-
cak şekilde düzenlenmesi, kalacak yeri olmayan kadınlar için barınma imkânlarının sağlanması, çocuk 
ve erken yaşta evliliklerle, çoklu evliliklerle ilgili çok yönlü çalışma ve bilgilendirme kampanyalarının 
düzenlenmesi, kurumsal şikayet mekanizmalarının oluşturulması önemli adımlar olacaktır. UNFPA 
tarafından yürütülen Kadın ve Kız Çocukları için Güvenli Alanlar Projesi73 bu anlamda önemli bir 
örnektir. Belediyelerin hizmet personeline yönelik sunulan toplumsal cinsiyet ve kadına karşı şiddetle 
mücadeleye yönelik hizmet içi eğitimleri de bu açıdan değerlendirmek gerekir. 

71 AFAD, 2014 
72 BM Kadın Birimi, 2018
73 Bu proje kapsamındaki Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri için bkz. https://www.unfpahumtr.org/tr/merkezlerimiz?center_type=1 Erişim tarihi: 28 Mart 2021
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BM Sosyal ve Ekonomik Konseyi toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasını bir strateji olarak tanım-
lamıştır. Bu stratejinin hayata geçirilmesinde konunun bütüncül politikalar geliştirilerek ele alınma-
sı ve sürdürülebilirliğini sağlayacak eşitlik mekanizmalarının kurulması güçlendirici olacaktır. Yerel 
yönetimlerde sürdürülebilir toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları geliştirilmesi ve uygulanması; yerel 
eşitlik mekanizmalarının oluşturulması, bu mekanizmalara işlerlik kazandırılması ve kentlerin eşitlik 
yol haritası olan yerel eşitlik eylem planlarının (YEEP) hazırlanması adımlarıyla mümkün kılınabilir. 
Eşitlik mekanizmalarının Türkiye’de başarılı örnekleri olmakla birlikte, Türkiye’ye Suriye’den gelen 
yoğun göç dalgasında kadın ve çocuk oranının yüksek olması, eşitlik mekanizmalarının göç ve mülteci 
konusunu dışarda bırakmayacak şekilde planlanmasını zorunlu hale getirmektedir. 

Bu başlık altında eşitlik mekanizmaları ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi’nde yer alan ve örnek uygula-
malardaki bilgiler derlenerek onlara atfedilen görevler tanımlanacak, mekanizmalardan mülteci ka-
dınların yararlanmasına olanak tanınıp tanınmadığı tartışılacaktır. 

Eşitlik Mekanizmaları 
Yerel eşitlik mekanizmaları 2006-2014 yılları arasında UNFPA ve İçişleri Bakanlığı ortaklığı ile yürü-
tülen Kadın Dostu Kentler Programı (BM Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korun-
ması ve Geliştirilmesi Ortak Programı) kapsamında 12 pilot ilde oluşturulmuş ve İçişleri Bakanlığı ta-
rafından Türkiye geneline yaygınlaştırılması amacıyla bir genelge çıkartılmıştır. 2010/10 sayılı İçişleri 
Bakanlığı Genelgesi74 illerde toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisinin yerel politikalara yerleştirilmesi için 
belediyeler, il özel idareleri ve valiliklerde il kadın koordinasyon kurulları, kadın-erkek eşitlik komis-
yonları, eşitlik birimlerinin kurulması ve illerin toplumsal cinsiyet eşitliği yol haritası olan yerel eşitlik 
eylem planları hazırlanması maddelerini içermektedir. Eşitlik mekanizmaları, haklardan eşit olarak 
yararlanamayan tüm kesimlere yönelik etkili politikalar geliştirecek ve uygulayacak mekanizmaların 
geliştirilmesi, ana akımlaştırma amacıyla atılacak adımların takibi ve sürdürülebilirliği açısından ol-
dukça önemlidir. Eşitlik mekanizmaları süreç içinde yeniden tasarlanabilecek, içerikleri ve işleyişleri 

Eşitlik
Mekanizmalarının
Mülteciler Bağlamında
Değerlendirilmesi

74 19.02.2010 tarihli Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları konulu 2010/10 sayılı Genelge için bkz. http://www.kadindostukentler.com/content/docs/genelge-
2010-10-kadinlarin-ve-kiz-cocuklarinin-insan-haklari.pdf
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koşullara ve ihtiyaçlara göre şekillendirilebilecek yaşayan mekanizmalar olmalıdır. Günümüz koşul-
larında göç ve mülteci konusu, azımsanmayacak sayıda belediye için gündem oluşturmaktadır. Bu 
nedenle eşitlik mekanizmalarının göçmenleri ve mültecileri de kapsayacak şekilde ele alınması bir 
zorunluluktur.
 
İl Kadın Koordinasyon Kurulları

İl kadın koordinasyon kurulları (İKKK’lar); ayrı bir bölümde ayrıntılı şekilde ele alınacak olan kadın 
haklarına yönelik uluslararası ve ulusal dayanak ve metinlerden Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) ve Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Pla-
nı çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisini yerel yönetim politikalarına yerleştirecek temel 
yapıdır. İKKK’lar toplumsal cinsiyet politikaları açısından yerel hizmet sunumunun etkinleştirilmesi 
için, il düzeyinde hizmet sunumu ile ilgili ihtiyaçları tespit ederek politikaların geliştirilmesi, uygulan-
ması ve izlenmesinden sorumlu kurullardır. Mevcut uygulamalarda valilikler bünyesinde kurulan, vali 
yardımcılarının başkanlık ettiği ve illerdeki belirli kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı yapı-
lardır. İçişleri Bakanlığı’nın 2010/10 sayılı Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları Konulu Genel-
gesi’nde “... pilot illerde kadın erkek eşitliğine yönelik çalışmaların eşgüdüm ve izlenmesini sağlamak 
üzere İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.”75 ifadesi yer almaktadır. Bu bağlamda 
kurul, illerin yapısına göre valilik ya da belediye bünyesinde oluşturulabilir. Ancak uygulamada valilik 
bünyesinde kurulması, taşra teşkilatının kurul içinde temsiliyetini garanti altına alacağı gibi, çözüm ve 
uygulamalarda çeşitliliğin ve etkinliğin artmasına katkı sunacaktır. 

Kurullarda, kadın sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yerel yönetim ve taşra teşkilatı içinde görev 
yapan sahadaki uzmanlar ve karar verici pozisyondaki temsilciler yer almaktadır.76 Teknik ve üst ku-
ruldan oluşan kurulların katılımcı yapıları, il düzeyinde geliştirilecek toplumsal cinsiyet eşitliği politi-
kalarına yönelik ele aldıkları konuları çok boyutlu, kapsayıcı, farklılıkları görerek değerlendirmelerine 
ve çözüm üretmelerine katkı sunar. Kurulun koordinesinde, her kurumun kendi sorumlulukları ve 
yükümlülükleri dahilinde geliştirilen yerel eşitlik eylem planlarının hazırlanması, hayata geçirilmesi, 
izlenmesi için uygun araçların oluşturulması sağlanır. Diğer yandan ilde koordinasyon eksikliklerin-
den kaynaklı sorunlardan, birbirinin çalışmalarından haberdar olamayan ya da ilgili kurumlarda irti-
bat kurulacak kişilere erişemeyen kurum ve kuruluş temsilcileri, mekanizmalar aracılığıyla birbirlerini 
tanıyabilecek, ortaklık geliştirebilecek ve çok katmanlı sorunlara çözüm arayışlarında güç ve uzmanlık 
birlikteliği yapabileceklerdir. 

Kentin, bütüncül toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını oluşturmak, uygulamak ve izlemekten sorumlu 
olan İKKK, kentte kadınların kendi yaşamlarına dair söz söylemeye ve karar hakkına sahip olduk-
ları en üst yapıdır. Dolayısıyla bu yapılara aktif  ve eşit katılımın kadınları özgürleştirdiğini söylemek 
mümkündür. Ancak bunun tam anlamıyla gerçekleşmesi, kurulun katılımcı, şeffaf  ve hesap verebilir 

75 A.g.e.
76 Ege Tekinbaş tarafından hazırlanan Kadın Dostu Kent Uygulama Rehberi’nde (http://www.kadindostukentler.org/content/docs/kdk-uygulama-rehberi.pdf) verilen bilgilere 
göre il kadın hakları koordinasyon kurullarında asgari olarak temsil edilen kurumlar şunlardır: valilik, belediyeler, il özel idaresi, il müdürlükleri (il jandarma komutanlığı, il 
milli eğitim müdürlüğü, il sosyal hizmetler müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, il sağlık müdürlüğü, il müftülüğü, İŞKUR il müdürlüğü, SGK il müdürlüğü, 
TÜİK il müdürlüğü, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il çevre ve şehircilik müdürlüğü, il planlama ve koordinasyon müdürlüğü, il sosyal etüd ve proje müdürlüğü, 
il mahalli idareler müdürlüğü, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü vs.), başta hak temelli çalışan kadın sivil toplum örgütleri olmak üzere STK’ler, üniversiteler, kalkınma 
ajansları, odalar, birlikler ve meslek örgütleri, barolar, özel sektör. Bu liste ilin ihtiyaç ve kaynakları gözetilerek kurulun kendi alacağı kararla genişletilebilir. 
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olmasıyla mümkün olacaktır. Kurullar, içlerindeki her bir paydaşı açık biçimde bilgilendirmeli, gün-
demin zamanında birlikte hazırlanması için ortam yaratmalı, toplantılara katılımı sağlamalı, söz ve 
kararlarda eşitlik uygulanmalı, her toplantı sonrası alınan kararları paylaşmalıdır. 

İlk kuruluş tarihleri 15 yıl önceye dayanan kurulların yapıları kentlerdeki değişime paralellik göster-
diği ölçüde ihtiyaca cevap verecek, sorunlara yönelik etkin müdahalelerini sürdürebileceklerdir. Bu 
nedenle kurulda il göç idaresi temsilcileri, kurumların göç birimi temsilcileri ile mülteci ve LGBTİ+ 
örgütleri başta olmak üzere ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de yer alması, sorunların tespiti, 
ihtiyaçların tanımlanması ve karşılanmasına yönelik etkili yöntemler geliştirilmesine katkı sunacaktır. 
Kurullarda yer alan kurumlar, kurulların çalışma yöntemleri ve iyi uygulamalarla ilgili ayrıntılı bilgi 
için Kadın Dostu Kentler proje sayfasına77 başvurulabilir. 

Kadın Erkek Eşitlik Komisyonları 

Eşitlik komisyonları, belediye meclisleri ve il genel meclisleri bünyesinde oluşturulan, bir anlamda 
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun yereldeki uzantısı olarak tanımlanabilecek yapı-
lardır. Komisyonlar, toplumsal cinsiyet eşitliğinin fiili olarak uygulanabilmesi için gerekli olan, toplum-
sal cinsiyet temelli eşitsizliklerin ve yerel hizmet sunumundaki etkisinin ortaya çıkartılması, doğrudan 
ve dolaylı eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, eşitlikçi ve katılımcı bir demokrasinin yerelde etkili bi-
çimde geliştirilmesini destekleyecek politik ve sosyal ortamın oluşturulmasında başat rol oynamakta-
dır. Bu nedenle, meclislerde oluşturulmaları, desteklenmeleri, güçlendirilmeleri ve katılımcı bir yön-
temle faaliyet göstermeleri yerelde toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi için çok önemlidir. 

Komisyonların sorumlulukları; yerel meclislerde görüşülecek önergelerin toplumsal cinsiyet eşitliği 
açısından değerlendirilmesi ve görüş bildirilmesi, ihtiyaç duyulan hizmetlerin tespiti, çözüm üretil-
mesi için çalışmalar yürütülmesi, sorunların ve çözümlerin meclise taşınması, önergeler sunulması, 
yerel eşitlik eylem planlarının meclislerden geçirilmesi ve uygulanmasının takibi, belediye ve il özel 
idarelerinin bütçelerinden YEEP için pay ayrılmasının sağlanması, hizmetlere özgü yeni stratejiler 
belirlenmesi, ilgili sivil toplum örgütleri ve paydaşlarla sürdürülebilir işbirlikleri geliştirilmesi olarak 
tanımlanabilir. Planların meclislerden geçirilmesi ve hayata geçmesi için bütçeden pay ayrılmasına 
yönelik çalışmaların yürütülmesindeki belirleyici rolü de komisyonun önemini artırmaktadır.

Meclislerde bu tür ihtisas komisyonlarının katılımcı yöntemlerle çalışmasını sağlayacak uygun yasal 
zemin vardır. Belediye meclisinde ihtisas komisyonu kurulma usulü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 
24. maddesinde,78 il genel meclisinde ihtisas komisyonu kurulma usulü 5302 sayılı İl Özel İdaresi Ka-
nunu’nun 16. maddesinde79 belirtilmiştir. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesinde 
“İhtisas komisyonları toplantılarına kanunda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların katılımına ilişkin 
usul ve esaslar hakkında meclis önceden genel bir karar alabileceği gibi herhangi bir komisyon toplan-
tısı için ayrıca bir karar da alabilir.”80 ibaresiyle sivil toplum örgütü, uzman ya da ihtiyaç olan alanda 
ilgili kişilerin katılımına olanak sağlanmıştır. 

77 http://www.kadindostukentler.com/ Erişim tarihi: 28 Mart 2021
78 5393 sayılı Belediye Kanunu metni için bkz. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393-20150404.pdf
79 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu metni için bkz. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5302.pdf
80 09.10.2005 tarihli 25961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği metni için bkz. https://www.mevzuat.gov.tr/
mevzuat?MevzuatNo=9529&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
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İl Özel İdaresi Kanunu da “kaymakamlar ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ve ildeki kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversite ve sendikalar ile gündemdeki konularla ilgili köy 
ve mahalle muhtarları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve 
faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş 
bildirebilir.” ibaresiyle komisyonlara sivil katılımın yasal zeminini oluşturmaktadır. 

Kadın erkek eşitlik komisyonlarının, diğer komisyonlarla işbirliği içinde çalışmaları, sunulan hizmetin 
kalitesini ve etkililiğini artıracaktır. Özellikle göç ve mülteciler söz konusu olunca toplumsal cinsiyetin 
görünmez olması, göçmen ve mültecilere homojen grup olarak yaklaşılması ihtiyaç sahiplerine yöne-
lik hizmet planlamasında eksikliklere neden olmaktadır. Yukarıda da detaylı bir şekilde anlatılmaya 
çalışıldığı gibi belediye hizmetlerinin toplumsal cinsiyete duyarlı olması, kimseyi dışarıda bırakmamak 
adına önemli bir sorumluluktur. Bu nedenle komisyon eğer varsa mutlaka meclislerdeki göç ve mül-
teci komisyonları ve ilgili sivil tolum örgütleri ile birlikte çalışmalı, ortak çözümler üretmelidir. Gerek 
YEEP’lerin hazırlanmasında, gerek veri toplanma aşamasında gerekse katılımcı yöntemler geliştirir-
ken mülteci kadınları ve kırılgan mülteci gruplarını dikkate alarak çalışmalarını yürütmelidir. Bu tür 
çalışmalar kimseyi dışarıda bırakmadan, kapsayıcı hizmet sunumu sağlanmasına katkı sunacağı gibi, 
doğru kurgulandığında sosyal uyuma da olumlu etki edecektir. Suriyeli ve Türkiyeli kadınların meclis 
komisyonlarında yan yana gelerek karar merciindeki görevliler karşısında, ortak sorunları üzerinden 
haklarını savunmaları, taleplerini dile getirmeleri kadın kimliği paydasında buluşmalarına yardım 
edecek, birlikte güçlenmelerini sağlayacaktır. 

Eşitlik Birimi

Eşitlik birimi; valilik, belediye ve il özel idaresi bünyesinde kurulan birimlerdir. Bu birimin öncelikli 
görevi, kurum içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılmasını sağlamak için çalışmalar 
yürütmesi, cinsiyet ayrımlı veri toplaması, yerel eşitlik eylem planları, yıllık iş planları ve kurumsal 
izleme raporlarını hazırlayıp yayımlaması, eşitlik komisyonlarının sekreteryasını yürütmesidir. Eşitlik 
komisyonları ve yerel yönetimlerdeki tüm müdürlük veya başkanlıklarla birlikte işbirliği içinde yerel 
yönetim politikalarına toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının yerleştirilmesi için stratejiler geliştirmesi 
beklenmektedir. 

Eşitlik birimleri, kentin eşitlik mekanizmalarının yürütücü gücüdür. Bu nedenle birimlerde görevlen-
dirilecek personelin insan hakları, toplumsal cinsiyet, ana akımlaştırma, ayrımcılık, stratejik planlama, 
kentsel hizmetler konularında bilgi ve deneyim kazanması, hizmet için eğitime tabi tutulması, kentteki 
eşitlik mekanizmalarının işlevselliği üzerinde güçlendirici etki yapacaktır. Eşitlik birimlerini güçlendi-
recek diğer adım ise birimler için yeterli mali kaynağın ve insan kaynağının ayrılmasıdır. Yeterli mali 
kaynak ve insan kaynağı olmadığında yerel eşitlik eylem planlarına dayanak oluşturacak veri toplama 
ile analiz çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin hayata geçirilmesi güç olacaktır. 

Eşitlik birimleri hizmet yürütürken yerel yönetimlerin hizmet sunduğu tüm alanlarda toplumsal cin-
siyeti gözeterek stratejiler geliştirmektedir. Çalışmalarını kapsayıcı ve katılımcı yöntemlerle gerçekleş-
tirmesi, kentin gerçek fotoğrafının çekilmesini, kök sorunların tespit edilip etkili çözümler üretilmesini 
sağlar. Eşitlik birimlerinin, yerel yönetimlerde oluşturulan göç birimleri, ilgili kurum ve başta kadın, 
LGBTİ+ ve mülteci örgütleri olmak üzere sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapması, mülteci kadın-
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lara ve kırılgan gruplara erişebileceği araçlar geliştirmesi; maruz kalınan eşitsizlik ve ayrımcılıkların 
görünür kılınmasına, kentin toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını geliştirirken göçmen ve mülteci ka-
dınların ve kırılgan grupların dışarıda bırakılmamasına yardımcı olur. 

Yerel Eşitlik Eylem Planı

YEEP, yerele özgü toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikleri ve hak ihlallerini gören, ortadan kaldırmak 
için ilgili tüm paydaşların dahil olduğu araçlar yaratarak çözüm üreten kentin eşitlik yol haritalarıdır. 
Plan sürecinin belirleyici ilkesi ve planın temel öğesi katılımdır. Planlar kentteki ilgili tüm paydaşların 
eşit temsil ve söz hakkına sahip olmasıyla hazırlanır. Diğer bir ifadeyle planlar, kentin toplumsal cin-
siyet eşitliği yol haritaları olmalarının yanında, siyasal katılımda yeterli derecede yer alamadığı için 
kendini ifade fırsatı bulamayan kadınların ve kırılgan grupların kendi yaşamlarına dair söz söyleme 
ve karar verme gücüne sahip olmalarını sağlayan araçlardır. Katılım mekanizmaları, Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşı kadınlar için yeterli olmasa da vardır ancak göçmen ve mülteci kadınlar söz konusu 
olduğunda oldukça sınırlıdır. Bu noktada yerel eşitlik eylem planları yapılırken göçmen ve mülteci 
kadınların ve LGBTİ+ bireylerin katılımının sağlanması için uygun araçların geliştirilmesi, ihtiyaç 
tespitlerinin yapılması ve plana yansıtılması planın gerçekçi ve çözüm odaklı olması adına önemlidir. 

YEEP’leri çözümün önemli parçası kılan diğer unsur ise yerele özgü olmalarıdır. İlk bölümde ayrıntılı 
değinildiği gibi yerel yönetimler uluslararası insan haklarının yerelde hayata geçmesini sağlayan ana 
aktörlerdir. Dünyayı daha yaşanabilir kılması umuduyla BM’ye üye devletlerce onaylanan Sürdürüle-
bilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleştirilmesinde başat rol alırlar. Çünkü kabul edilmektedir ki insan 
davranışları ve bakış açısı sadece yasalarla değil, uygulamalarla, bireylere dokunularak, farklı sorun-
lar görülerek ve özelleştirilmiş ihtiyaçlara uygun yaklaşımlar geliştirilerek değiştirilebilir. Bu nedenle 
YEEP kente ve hemşehrilere hizmet sunmayı içeren tüm başlıklarda toplumsal cinsiyete dayalı farklı-
lıkları dikkate alarak yerele özgü çözümler üretebilmelidir. Bu ise planı, kentin dönüşümünde, güçlen-
mesinde, krizlerle karşı karşıya kalındığında verdiği hızlı yanıtla oldukça önemli bir yere koymaktadır. 
Tam da bu noktada hemşehri bağıyla kentlerde yaşayan mülteci kadınların ve mülteci LGBTİ+ bireyleri 
de görünür hale getirmesi, karşı karşıya kaldıkları yerele özgü sorunları ortaya koyması, yerele özgü 
çözümlerin geliştirilmesini sağlaması açısından YEEP önemli bir araçtır. 

Planlar; sivil toplum, üniversite ve özel sektör gibi paydaşların da sorumluluk aldığı, ilgili tüm paydaş-
larla işbirliği içinde katılımcı yöntemlerle geliştirilir ve uygulanır. Hazırlık aşamasında geniş katılımcı 
bir istişare süreci yürütülür. YEEP’de yer alan her bir alt başlık için komisyonların oluşturulması, 
hazırlık sürecinin ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile istişare içinde tamamlanması ve ardın-
dan İKKK’nın gündemine alınarak onaylanması ideal hazırlık ve onay süreci olarak tanımlanabilir. 
Kurulda onay sonrası planın ilgili tüm taraflara dağıtımı sağlanır. İçişleri Bakanlığı’nın 2010/10 sayılı 
Genelge’sine de dayanak teşkil eden Kadın Dostu Kent Projesi uygulamasında YEEP’ler; vali yar-
dımcısının başkanlığında toplanan İKKK koordinasyonunda hazırlanır, valilik eşitlik birimi sekreter-
yasının koordinasyonunda ildeki diğer paydaşların eşitlik birimleri aracılığıyla yürütülür. Belediyeler 
İKKK tarafından onaylanan planları kendi meclislerinden geçirerek uygulamaya sokarlar.
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YEEP, yerel karar alma süreçlerine ve karar mekanizmalarına katılımı artırıcı, gündelik yaşam ko-
şullarını iyileştirici yerel plan, program ve politika stratejilerini belirlemeyi, bu stratejilerin uygulan-
masını sağlayacak yerel hizmet önerileri geliştirmeyi, bunun yanında yapılacak ve yapılmakta olan 
çalışmaların toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır. 
Bu nedenle kentteki ilgili tüm paydaşlarla ortaklaşarak katılımcı yöntemler geliştirilmesi önemlidir. 
Katılımcı süreçleri mülteci kadın ve kırılgan grupları temsil eden sivil toplum örgütleri ve sivil ağları 
da içerisine alacak şekilde tasarlamak, kentlerde görünmez olan grupların görünür kılınması ve çözü-
mün bir parçası olarak düşünülmesi açısından önemli olacaktır. YEEP’e dahil olmaları sorunlarla baş 
etme sürecinde güçlendirici olduğu kadar yaşamları üzerinde dönüştürücü etki de yapacaktır. 

Diğer yandan, YEEP’in tek dayanağı İçişleri Bakanlığı Genelgesi değildir. Türkiye’de 32 belediyenin 
imzaladığı81 Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nın “Şartın Uygulanması ve İlgili Ta-
ahhütler” başlığı altındaki ilk madde, şartı imzalayanların yerel eşitlik eylem planı hazırlamaları ile 
ilgilidir. Plan aracılığıyla, kurumların amaçlarını ve önceliklerini, planlanan tedbirleri, tahsis edeceği 
kaynakları ortaya koyması ve planın uygulanmasına dair kaydedilen ilerlemeyi kamuoyuna düzenli 
olarak rapor etmesi gerektiği belirtilir. 

YEEP ilk uygulamalarında katılım, eğitim, sağlık, istihdam, kadına karşı şiddetle mücadele ve kentsel 
hizmetler olmak üzere altı temel başlıkta ele alınmıştır. Ancak planın yerel ölçekte ve yerelin ön-
celiklerine göre belirlenmesi gerektiğinden başlıkların genişletilmesi ya da daraltılması mümkündür. 
Günümüzde belediyelerin sorumlulukları düşünüldüğünde, göç ve mültecilerin yaşam koşullarının da 
temel başlıklar arasında yerini alması gerektiği açıktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında 
hazırladığı İstanbul YEEP metninde82 göç ve mültecilere ana başlıklar içinde yer vermemekle birlikte, 
başlıkların ne kadar geniş perspektifle ele alınacağını ortaya koymaktadır. İYEEP metninde yukarı-
da belirtilen başlıklara ek olarak “Barınma ve Konut”, “Yoksulluk”, “Bakım Hizmetleri”, “Kentsel 
Planlama, Tasarım, Erişilebilirlik, Güvenli Kent”, “Sosyal Destek”, “Hareketlilik ve Ulaşım”, “Kültür 
Sanat Rekreasyon, Spor ve Yeşil Alan”, “Halkla İlişkiler, Bilgilendirme ve Tanıtım” başlıklarına da 
yer vermiştir. 

81 CEMR Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı ile ilgili ayrıntılı bilgi Uluslararası Metinler bölümünde verilmektedir. Türkiye’de şartı imzalayan belediyelerin 
listesi için bkz. https://www.tbb.gov.tr/dis-iliskiler/uluslararasi-iliskiler/cemr-avrupa-yerel-yasamda-kadin-erkek-esitligi-sarti 
Not: Verilen adresteki belediyelere ek olarak Mezitli Belediyesi 2021 yılı içinde verdiği karar ile Şartı imzalayan 32. belediye olmuştur.
82 İstanbul Yerel Eşitlik Eylem Planı için bkz. https://www.ibb.istanbul/Uploads/2021/3/Yerel-Esitlik-Eylem-Plani.pdf  Erişim: 25 Mayıs 2021
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Eşitlik mekanizmaları, toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması için kurumsal bir yapı oluşturmakla 
birlikte yeterli değildir. Yerel hizmet sunumunda yürütülecek çalışmalarda toplumsal cinsiyet eşitliği-
nin hesaba katılması münferit bir uygulamadan öte her türlü çalışmanın, yürütülecek projenin veya 
politika döngüsünün ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir. Ancak birbirini bütünleyen adımlar 
birlikte atılabilirse etkili ve dönüştürücü eşitlik politikaları hayata geçirilebilir. 

Yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, yerel ölçekte tüm kurum, kuruluş ve hizmet 
alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılmasıyla mümkün olabilir. Gerek Birlemiş 
Milletler’in gerekse Avrupa Konseyi’nin tanımlarında görüldüğü gibi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
ana akımlaştırılması kapsamlı bir stratejidir. Bu nedenle geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için politika 
geliştirebilecek, plan, program ve uygulamalarla kapsamlı hizmet sunabilecek kurum ve kuruluşlar 
olarak yerel yönetimler ana akımlaştırma stratejisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Ana akımlaştırma yaklaşımı sayesinde, kurum ve kuruluşlar hizmet sunumunda toplumsal cinsiyet 
eşitliğini, ayrı ele alınması gereken bir konu/sorun olarak düşünmez, tüm politika, plan, program ve 
uygulamalarının bir parçası olarak ele alır, içselleştirir, yeterli teknik kapasite ve yeterli insan kayna-
ğının ayrılmasını sağlar. Böylece hizmet sunumuna toplumsal cinsiyeti görmezden gelen bir yerden 
bakmanın önüne geçilmiş olur. Sunduğu tüm hizmetlerin, kadınları, erkekleri ve kırılgan grupları 
farklı etkileyeceğini bilerek hizmet tasarlamaları sağlanır. Bu sayede, genel yaklaşımın aksine, hizmet 
sunumunda kadınlar ve kırılgan gruplar, özel ihtiyaçları olan dezavantajlı bir grup olarak nitelendiril-
meyerek sürdürülebilir kentler için hizmet sunumunda hem hizmetten yararlanan hem de hizmetin 
kurgulamasında rol alan özneler arasında yerini alır. Özellikle Suriyeli mülteci kadınların ve kırılgan 
grupların katılım mekanizmalarının dışında kalması ve yaşamları üzerinde edilgen konumda oldukları 
gerçeği hesaba katıldığında, bu çalışmanın mülteci grupların güçlenmesine, çözümün parçası olması-
na ve yaşamlarını dönüştürücü güce erişmelerine katkı sağlayacağı söylenebilir.

Bu bölümde, hazırlık aşamasından izleme ve değerlendirme aşamasına kadar yerel yönetimlerin sun-
duğu hizmetlerin plan, program ve uygulamalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin mülteci kadınlar 
ve kırılgan gruplar özelinde nasıl hesaba katılacağı örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır. Ana akım-

Yerel Yönetimlerde 
Göç Temelli
Toplumsal Cinsiyetin 
Ana Akımlaştırılması
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laştırma stratejisine yönelik farklı kaynaklardan farklı yöntemlere erişmek mümkündür. Bu bölümde 
aktarılacak adımlar ana akımlaştırma yöntemlerine dair hazırlanan dokümanlardan derlenip sadeleş-
tirilerek, yerel yönetimlerce uygulanabilir adımlara indirgenmiştir. 

Yerel Yönetimlerde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi 
Belediyelerde görev yapan yöneticilerden çalışanlara kadar, meclis üyeleri dahil olmak üzere tüm 
kademelerdeki kişilerin toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılıkla mücadele konularında ana akımlaştır-
ma eğitimlerini alması sağlanmalıdır. Toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması ne sadece bu konuda 
kararların alınmasıyla ne de bir politika geliştirmeden toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik proje ve 
uygulamaların yürütülmesiyle ilgilidir. Strateji olarak tanımlanan ana akımlaştırmanın bütüncül ola-
rak hayata geçirilmesi için, karar alıcıların da uygulayıcıların da toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin belediye hizmetleri ve hizmet sunulan kişiler üzerindeki etkileri konusunda farkın-
dalık sahibi olması, ulusal ve uluslararası mevzuatın belediyelere yükledikleri görev ve sorumluluklar 
ve ülkenin bu alandaki politikasına hakim olarak tüm bunların ışığında çalışmalar yürütüyor olması 
atılacak adımların başında gelmelidir. Belediyelerin personeline yönelik sistematik eğitimler tasarlan-
masına ek olarak, hizmet sundukları her alanda çalışanlar için eğitimler tasarlanmalıdır. Cinsiyet kim-
liği, ırkı, dini, göçmen ya da mülteci olması hizmetleri, ihtiyaçları ve çözümleri farklılaştırdığından 
eğitimlerin bu doğrultuda hazırlanması, insan hakları, çoklu ayrımcılık ve sosyal uyum başlıklarını da 
kapsaması sağlanmalıdır.

Yerel Hizmet Sunumunda Hazırlık 
Ele alınacak konu ya da sorun toplumsal cinsiyet açısından değerlendirilmelidir. Bu sayede hangi konu 
başlığına, nasıl ve hangi araçlarla müdahale edilmesi gerektiğine dair bir çerçeve çizilebileceği gibi, 
ihtiyaç duyulan bilgiler de ortaya çıkmış olacaktır. 

- Konu ya da sorun ele alınırken, toplumsal cinsiyete göre ayrıştırılmış veriler toplanmalı ve kullanıl-
malıdır. Veriye il göç idareleri, kaymakamlıklar, SYDV, bu alanda çalışma yürüten diğer kurum ve 
kuruluşlar gibi farklı kaynaklardan ulaşılabileceği gibi belediyeler kendi sistemlerini ayrıştırılmış veri 
alabilecek şekilde yeniden düzenlemelidir. Belediyelerde birbirinden farklı adlarla yer alan bilgilen-
dirme masalarına gelen başvurular, çevrimiçi kanallardan gelen başvurular, belediyelerin içinde yer 
alan farklı başkanlıklar, müdürlükler de kendi sistemlerini ayrıştırılmış veri toplamaya duyarlı hale 
getirmelidir. Toplumsal cinsiyete göre ayrıştırılmış veriyi bazı kritik hizmet alanlarında; eğitim, sağlık, 
istihdam gibi başlıklarda bulmak mümkün olsa da yerel ölçekte kentsel hizmetler, ulaşım, sosyal ve 
kültürel etkinlikler gibi bazı hizmet alanlarında veriye erişmek zordur. Söz konusu mülteci kadınlar 
olduğunda ise veriye erişim daha da zorlaşmaktadır. Bu nedenle mültecilere yönelik cinsiyete göre ay-
rıştırılmış veri çalışmaları çok önemlidir. Onların da hizmetlerden aktif  yararlanan hemşehriler oldu-
ğu düşünüldüğünde hizmet planlamasında yerlerini almaları hizmet tasarlanması ve sunumunda be-
lirleyici olacaktır. Suriyeli mültecileri kapsayan veri ve ihtiyaç tespitine iyi örnek uygulamaları olarak 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Araştırma Merkezi (SARMER) ve Sultanbeyli Belediyesi 
Suriyeli Kayıt Otomasyon Merkezi (SUKOM) çevrimiçi veri tabanı gösterilebilir. SARMER hem 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına “hem de Suriyeli mültecilere hizmet vermektedir. SARMER’in 
çalışmaları genel olarak şehrin risk haritasını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar olup, burada tablet-
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ler üzerinden tüm mahallelerde periyodik olarak anketler yapılmaktadır. İhtiyaç analizleri oluşturmak 
ve bölgesel risk analizleri yapmak için öncelikle dezavantajlı aileler olmak üzere, mahallelerdeki tüm 
haneler ziyaret edilmektedir.”83 Sultanbeyli Belediyesi’nde ise “Mültecilerin ihtiyaçları ve yardımlar 
SUKOM aracılığı ile takip edilebilmektedir.”84 Mezitli Belediyesi’nin Suriyelilere yönelik gerçekleştir-
diği ihtiyaç analizinin kitaplaştırılması gibi çalışmalarla da örnekler çoğaltılabilir. Bu çalışmalar mül-
tecilere yönelik ihtiyaç tespiti yapılması açısından önemli olmakla birlikte, cinsiyete göre ayrıştırılmış 
veri toplanmasını da sağlayarak daha büyük katkıda bulunmaktadır. 

- Ele alınacak konuya yönelik önceden hazırlanan bilgi ve belgeler gözden geçirilmelidir. Yerel ölçekte 
belediye tarafından ya da farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan araştırma, anket ve raporlar, 
yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte var olan mevzuat incelenmelidir. Bu çalışma konuya daha bütün-
cül ve farklı açılardan bakmayı sağlayacağı gibi, konuyla ilgili ihtiyaç duyulan bilgi ve belge eksikliğini 
de ortaya çıkaracaktır. Bu açığın giderilmesi sırasında yeni araştırmalara ihtiyaç duyulabilir. Bu ise 
yeni işbirlikleri geliştirilmesine ortam sağlayacaktır. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nin Bodrum 
Belediyesi işbirliği ile yaptığı proje buna örnek olarak gösterilebilir. Projenin faaliyetleri arasında Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı ve mülteci kadınlara yönelik anket çalışması ve görüşmelerle veri elde 
edilmesi yer almaktadır. Ancak ana hedef, kadınların kendi yaşamları üzerinde söz sahibi olmasını 
sağlamaktır.85  

Yerel Hizmet Sunumunda Planlama
Karar Vericiler ve Planlama Ekibi

Planlama ekibinin toplumsal cinsiyet dengesinin sağlanması kadar önemli olan diğer konu bu kişilerin 
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklarının olmasıdır. Diğer yandan çalışmayı onaylayacak 
olan her zaman planlamacılar olmayacaktır. Bu nedenle karar vericiler başta olmak üzere tüm hizmet 
sunucuların toplumsal cinsiyet farkındalığına sahip olması önemlidir. Gerekli durumlarda toplumsal 
cinsiyet eşitliği konusunda uzman desteğine başvurulmalı ve görüşleri çalışmalara yansıtılmalıdır. 

İşbirlikleri

Planlama aşamasında işbirlikleri ve paydaşlar seçilirken toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına 
katkı sunacak tüm paydaşlar dahil edilmelidir. Kurumsal anlamda sadece kadınlara özgü çalışmalar 
planlanırken değil, yerel yönetimler tarafından sunulacak tüm hizmetler tasarlanırken eşitlik komis-
yonlarının, eşitlik birimlerinin ve sürece özgü göç birimleri ve mülteci komisyonlarının paydaşlar ara-
sında yer alması sağlanmalıdır. Sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri geliştirilirken de kadın, LGBTİ+ 
ve mülteci örgütleri başta olmak üzere ilgili sivil toplum örgütlerinin çalışmalara dahil olması için 
katılımcı yöntemler geliştirilmelidir. 

83 Alvanoğlu ve Ateş, 2020, s. 391 
84 Yanar ve Erkut, 2020, s. 204
85 Bodrum’dan Türkiye’ye Bir Kadın Projesi (02.10.2020), https://bodrum.bel.tr/haber.php?id=8208/FEN_ISLERI_EKIPLERI_BARDAKCI%27DA Erişim tarihi: 28 
Mayıs 2021
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Toplumsal Cinsiyet Analizi 

Yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlerden kadınların ve erkeklerin yararlanma ve etkilenme 
düzeyleri farklılık gösterir.  Bu etkinin bireylere ve hizmetten yararlanma düzeylerine yansıması ve 
olası sonuçları net bir şekilde ortaya koyulmalıdır. Aksi takdirde birileri dışarıda bırakılmış olacak, 
hizmetten eksik şekilde yararlanacak ya da hiç yararlanamayacaktır. Bu nedenle hedef  ve faaliyetler 
belirlenirken toplumsal cinsiyet analizi yapılmalıdır. Konunun toplumsal cinsiyet boyutunun açıklığa 
kavuşturulması, hedeflerin, yöntemlerin ve bütçenin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Mül-
teciler söz konusu olduğunda, mültecilere yönelik hizmetler tasarlanırken ve araştırmalar yapılırken 
mültecileri homojen bir grup olarak değerlendirmekten özellikle kaçınılmalıdır. Bu grup içinde en gö-
rünmez olan, kadınlar ve kırılgan gruplardır. Bunun önüne geçilmesi ve mülteci kadınların ve kırılgan 
grupların görünür kılınması için de analiz çalışması önemlidir. 

- Toplumsal Cinsiyet Analizi: Ele alınan konuya yönelik toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini, nedenleri 
ve etkileriyle birlikte ortaya koyan önemli bir araçtır. Analiz, toplumsal cinsiyete göre ayrıştırılmış 
verilerin, tek başına anlam ifade etmediğini ancak toplumsal cinsiyet bakış açısıyla çözümlendiğinde 
kök sorunu ortaya çıkaran ve etkili çözüm üretilmesine katkı sunan bir araç olduğunu da ortaya koyar. 
Toplumsal cinsiyet analizi, özetle, hazırlık aşamasında elde ettiğimiz verilerin toplumsal cinsiyet bakış 
açısından yorumlanmasıdır. 

“Toplumsal cinsiyet analizi = Toplumsal cinsiyete göre ayrıştırılmış veri + çözümleme + toplumsal 
cinsiyet bakış açısı”86 şeklinde formülleştirilebilir.

Örnek Olay 1: X Belediyesi mültecilere yönelik meslek edindirme kursu açıyor ve web site-
sinden duyuruyor. Kursa 30 mülteci erkek, 5 mülteci kadın yazılıyor. Toplumsal cinsiyet analizi 
yapılmadığında, eldeki verilerden mülteci kadınların çalışmak istemediği, zaten ülkelerinde de 
çalışma kültürünün olmadığı, tembel oldukları gibi önyargılarda bulunulabilir ve mülteci ka-
dınlara yönelik meslek edindirme kurslarının sayısı azaltılabilir. Oysa analiz yapıldığında konu-
nun toplumsal cinsiyet bağı ortaya çıkartılabilir, kök nedene ulaşmak mümkün olur ve planla-
ma sağlıklı bir şekilde geliştirilebilir. Analizin yapılabilmesi için aşağıdaki sorularla başlanabilir:

- Eğitim saatleri kadınlar için uygun mu?
- Kadınlar eğitime katılıp katılmama kararını vermekte özgür mü? 
- Kadınlar eğitime erişmede gerekli ulaşım giderini karşılayabilecek mi? 
- Ev içi iş yükü ve bakım sorumluluklarına yönelik pratik uygulamalar var mı?

86 Alkan, 2015
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Örnek Olay 2: X Bölgesi için toplu taşıma planlaması gerçekleştirilecektir. Bu çalışmaya 
yönelik toplumsal cinsiyet analizi için şu sorular yol gösterici olabilir: 

- Bölgede işe gitmek zorunda olan kadın-erkek sayısı nedir? 
- Bölgede yaşlı, çocuk, kadın-erkek sayısı nedir? 
- Toplu taşıma kullanan kadın-erkek sayısı nedir?
- Kadın ve erkeklerin ulaşım maliyetleri nedir? Ve ulaşım giderlerine karar verme gücü (gelir 
kontrolü) ev içinde kimdedir?
- Kadınların ve erkeklerin toplu taşımada yaşadıkları güvenlik sorunları ve etkileri nelerdir?
- Kadınların ve erkeklerin toplu taşımada güvenlikle ilgili şikayet sayısı nedir? Çözüme yönelik 
talepler nedir?
- Bölgedeki kadın ve erkeklerin kullandıkları güzergahlar ve saatler hangileridir? 
- Belediyeye ya da ilgili yetkililere toplu taşıma hizmetiyle ilgili yöneltilen şikayetlerin içerikleri 
nedir? 
Ancak bu ve benzeri sorularla hizmete yönelik yapılacak müdahaleler ya da iyileştirmeler kap-
sayıcı ve etkili sonuçlar doğuracaktır. 

Analiz her ne kadar toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin hizmet sunumundaki etkisini ortaya koymanın 
önemli bir aracı olsa da, bu eşitsizliklerin insani gelişme üzerindeki etkisini de göstermelidir. Bu saye-
de, karar verici pozisyondaki yetkililerce savunuculuk yapılması ve etkili politikalar üretilmesi yönünde 
güçlü adımlar atılabilecektir.

İhtiyaçların Belirlenmesi

Politika oluşturulurken, ihtiyaçların katılımcı yollarla belirlenmesi hedeflerin, faaliyetlerin ve çıktı-
ların etkililiğini artıracaktır. Oluşturulacak katılımcı mekanizmalar ve uygulanan katılımcı yöntem-
lerde toplumsal cinsiyet eşitliği mutlaka gözetilmelidir. Mahalle toplantıları, meclis komisyonlarının 
toplantıları, odak grup görüşmeleri, anketler ihtiyaç belirlenmesi için uygulanabilecek yöntemlerdir. 
Ancak burada önemli olan tüm bu çalışmalarda toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecek önlemlerin 
alınmasıdır. Kısıtlı zaman ve insan kaynağı nedeniyle, bu tür ihtiyaç belirleme çalışmaları en hızlı ve 
kolay ulaşılabilir kişilerle yapılmaktadır. Bu noktada kamusal hayatta görünürlüğü fazla olan erkekler 
daha ulaşılabilir kitleyi oluşturmaktadırlar. Toplantılar ya da bilgilendirme etkinlikleri düzenlenirken 
kadınlar ve kırılgan grupların özgül koşulları dikkate alınmadığı takdirde hizmet tasarlanırken elde 
edilen bilgiler tek taraflı olur ve hizmet o bilgiler üzerine kurgulanır. Özellikle mülteci kadınlar söz 
konusu olduğunda ihtiyaç tespiti daha da önemli hale gelmektedir. Dil bariyeri, kendilerini ifade etme 
güçlükleri, güvende hissetmedikleri için sorun ve ihtiyaçları dile getirmede yaşayacakları sıkıntılar 
yöntemlerin uygun şekilde planlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu noktada, mülteci dernekleri, kadın ve 
LGBTİ+ örgütleri, göç masaları ve eşitlik birimleriyle işbirliği halinde çalışmalar yürütülmelidir.
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Hedeflerin Belirlenmesi 

Çalışmanın konusu ve ihtiyaçlar belirlenip, analiz yapıldıktan sonra hedef  ve faaliyetler belirlenme-
lidir. Hedefleri belirlerken de cinsiyet analizi yapılmalı, aşağıdaki ve benzeri sorular çerçevesinde de-
ğerlendirilme yapılmalıdır:
 
- Hedef, kadınları ve erkekleri nasıl etkileyecek? 
- Kadın ve erkeklerin hayatlarında bir fark yaratacak mı? 
- Gerçekleşecek dönüşüm, hedefinizle örtüşüyor mu?
- Toplumsal cinsiyet dengesizliklerini düzeltmeyi amaçlıyor mu? 
- Cinsiyet eşitsizliğini pekiştiren yapıları dönüştürmeyi amaçlıyor mu? 

Faaliyetlerin Belirlenmesi 

İster stratejik planınızda isterse projenizde hedefinize erişmek için faaliyetlerinizi planlamanız gerek-
mektedir. Her faaliyet, hedefe ulaşmak için bir araçtır. Ne kadar doğru tasarlanırsa hedefe ulaşmak o 
kadar mümkün olur. Bu nedenle faaliyetlerin belirlenmesi aşamasında da toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
hesaba katılması gerekmekte, aşağıdaki ve benzeri sorular çerçevesinde değerlendirme yapılmalıdır:

- Faaliyet kadın ve erkeklerin gündelik yaşam deneyimlerindeki farklılığı hesaba katıyor mu? 
- Farklı ihtiyaçlarına duyarlı mı? 
- Bu faaliyetin beklenen sonuçları kadınlar ve erkekler açısından farklılaşıyor mu? 
- Kadınları güçlendiren faaliyetler var mı?

Bu sorular faaliyetlerin detaylandırılmasına yardımcı olacağından, uygulama aşamasında karşılaşıla-
bilecek sorunların önüne geçilebilecektir. Faaliyetlerin toplumsal cinsiyet hesaba katılarak planlanma-
sı, bütçenin hesaplanmasına da katkı sağlayacaktır çünkü toplumsal cinsiyet temelli farklılıklar bütçeye 
de yansıyabilir. 

Bütçe

Bütçe, istenilen hedefe ulaşılması ve faaliyetin hayata geçirilmesi için belirleyicidir. Bütçe ile ilgili ka-
rarlar bireylerin gündelik hayatlarını doğrudan etkilemektedir. İhtiyaç olsa dahi bütçede karşılığı yoksa 
o ihtiyacın giderilmesi kolay olmayacaktır. Bir başka açıdan da bütçe, sorunun görünürlüğünün kanıtı 
niteliğindedir. Planlama yapılırken kadınların ve erkeklerin toplum içindeki farklı rollerinin dikkate 
alınmaması, bütçelerin toplumsal cinsiyeti görmezden gelerek hazırlanmasına ve bunun doğal sonucu 
olarak da planlanan çalışmanın toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini pekiştirmesine yol açar. Belediyelerin 
sınırlı bütçelerle çalışma yürüttüğü düşünüldüğünde, bütçenin herkesi kapsayacak şekilde tasarlanma-
sı kimsenin dışarıda bırakılmaması, mali ve insan kaynağının etkili kullanılması adına önemlidir. Tüm 
bu adımların birbiriyle bağı her seferinde ortaya çıkmaktadır. Mültecilere yönelik toplumsal cinsiyete 
göre ayrıştırılmış veriler, bütçenin hazırlanmasında önemli destek sağlayacaktır. Bütçe belirlenirken de 
aşağıdaki ve benzeri sorular çerçevesinde değerlendirme yapılmalıdır:
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- Planlanan çalışmada bütçe hem erkeklerin hem de kadınların fayda sağlayacağı şekilde değerlendi-
rildi mi?
- Farklı ihtiyaçların karşılanması için ek desteğe ihtiyaç var mı? (eğitim faaliyeti için çocuk bakım des-
teği, yol desteği, ekipman desteği vb.) 
- Bütçenin cinsiyete duyarlı hazırlanması için gerekli veriler elde edildi mi?
- Uzman desteğine ihtiyaç var mı? Erişildi mi?

Yerel Hizmet Sunumunda Uygulama 
Bizi hedefimize götürecek, sonuca eriştirecek en somut adım uygulama aşamasıdır. Uzmanlar plan-
lama aşamasında ne kadar kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete duyarlı planlama yapmış olursa olsun, 
belirleyici olan, uygulayıcılar ve sahada karşılaşılan özgün durumlara yönelik alınacak tedbirlerdir. 
Uygulama aşamasının toplumsal cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı olması için aşağıdaki ya da benzer 
sorular yönetilebilir: 

- Kim görevlendirilecek? Kriter ne olacak? Toplumsal cinsiyet farkındalığı var mı?
- Uygulayıcıların cinsiyet dengesi gözetilmiş mi? 
- Planlanan faaliyetler hem erkekleri hem de kadınları kapsıyor mu? 
- Herhangi bir cinsiyet kimliğinin katılımı önünde bir engel var mı? Katılımları artırmak için ne tür 
önlemler alınacak?
- Hedef  kitle kendini güvende hissedecek mi? Bunun için ne tür önlemler alınacak?
- Materyal içerikleri toplumsal cinsiyete göre belirlenecek mi? (rolleri pekiştirecek görseller, kullanıla-
cak dil, verilecek örnekler) 
- Duyurular okuryazar olmayan, dil bariyeri olan, evden dışarı çıkamayan, internet erişimi olmayan 
vb. herkese ulaşacak yöntemleri içeriyor mu?

Yerel Hizmet Sunumunda İzleme ve Değerlendirme 
İzleme ve değerlendirme, hedefimize ne kadar yaklaştığımızı göstermesi, eksiklikler tespit edip hız-
lıca düzeltebilmemizi sağlaması, gerçekleştirdiğimiz çalışmanın hedef  kitle ve hizmetler üzerindeki 
etkisini ve bundan sonra atacağımız adımları belirlememizde yol gösterici olması açısından oldukça 
önemlidir. 

Hem sürecin hem de sonuçların toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi 
mümkündür. Sürecin izlenmesi için aşağıdaki ya da benzer sorular yöneltilebilir:

- Erkekler ve kadınlar proje karar alma sürecine eşit olarak katıldı mı?
- Süreçte yer alan kadın ve erkeklerin sürece müdahale etme gücü ve etkisi eşit mi? 
- Uygulayıcılar, toplumsal cinsiyetle ilgili tartışmaları rahatça yürütebiliyor mu? Uygun ortam sağlanı-
yor mu? Müdahaleler oluyor mu? 



40 

05 Yerel Yönetimlerde Göç Temelli Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması

Sonuçların izlenmesi farklı yöntemler uygulanarak gerçekleştirilebilir ancak toplumsal cinsiyete du-
yarlı göstergeler oluşturulmalıdır. Göstergeler gerçekleştireceğiniz çalışmaya göre farklılık gösterecek-
tir. Göstergeler değişikliği kolayca ölçmenize izin vermeli, aynı zamanda kadınlar ve erkekler için 
beklenen etki farklılıklarını ve mümkünse kadınların toplumdaki konumlarının değiştiğini de ortaya 
çıkaracak nitelikte olmalıdır. Aşağıdakiler cinsiyete duyarlı göstergelere örnek olarak değerlendirile-
bilir:

- Bir insani felaketin ardından geçim kaynakları eski haline gelen kadın ve erkeklerin sayısı ve yüzdesi
- Geçim programlarının farklı grupların (örneğin kadın hane reisleri, ergen gençler, daha yaşlı, yerin-
den edilmiş erkekler ve kadınlar, engelliler) ihtiyaçlarına göre uyarlandığına dair kanıtlar 
- Doğrudan kadınlara ve kırılgan gruplara eriştirilen malzeme oranları (yiyecek, kıyafet, yakıt, mutfak 
eşyaları, hijyen paketleri, nakit ve diğer sosyal yardımlar)
- Yiyecek dağıtımında kadınlar ve çocuklar için bekleme ve seyahat süreleri ve yarattığı riskler, bu ne-
denle kadınlar tarafından yapılan güvenlik şikayeti sayıları
- En savunmasız kişilerin ihtiyaçlarının değerlendirilmesini ve karşılanmasını sağlamak için sosyal 
yardım faaliyetlerinin sayısı ve türü
- Kadınlara teslim edilen hamilelik ve hijyen paketlerinin sayısı /oranı
- Cinsiyet ve yaşa göre sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinden yararlananların oranı

Değerlendirmenin toplumsal cinsiyete duyarlı olması için bazı noktaların gözetilmesi gerekir. Bunlar;

- Değerlendiricilerin toplumsal cinsiyet farkındalıklarının olması
- Değerlendiriciler arasında cinsiyet dengesinin sağlanması 
- Toplumsal cinsiyet değerlendirmelerine verilen öncelik
- Değerlendirmenin toplumsal cinsiyet analizi içermesi
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İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve onu dayanak alan insan hakları sözleşmeleri bütün insanların 
özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğduğunu belirterek herkesin ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal ya 
da başka türden herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bütün hak ve özgürlüklere sahip olduğunu belirtir. 
Ancak uygulamalar, toplumsal cinsiyete dayalı güç ilişkilerinden ve eşitsizliklerden dolayı, kadınla-
rın evrensel insan haklarından eşit şekilde yararlanamadığını, yasalar karşısında görünmez olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu eşitsizliklere karşı kadınların verdikleri hak mücadelesi hukuki eşitlik müca-
delesine dönüşmüştür. 1970’lerde uluslararası alanda ivme kazanan kadın hareketi mücadelesinin 
sonucunda 1975-1985 yılları arası BM’de Kadın On Yılı ilan edilmiştir. 70’lerde başlayan bu süreç, 
BM’ye üye tüm ülkelerde kadınların karşı karşıya kaldıkları sorunlara geniş bir perspektiften bakma 
ve sorumluluklarının farkına varma yolunda adım atılmasını sağlamıştır. Eşitlik arayışı, uluslararası ve 
ulusal düzeyde eşit haklara yer veren, ayrımcılık karşıtı düzenlemelerin hayata geçmesini sağlamıştır. 
Ancak hukuki eşitliğin sağlanması fiili eşitliğin sağlanması için tek başına yeterli olmadığından fiili 
eşitliğin hayata geçirilmesi mevzuatlarla, geniş kapsamlı ulusal eylem planlarıyla sağlanmaya çalışıl-
maktadır. BM tarafından kabul edilen geniş katılımlı metinlerin dışında, Güney Amerika devletlerinin 
imzaladığı Belem do Para Sözleşmesi, Afrika Birliği’nin kabul ettiği Maputo Protokolü, Avrupa Kon-
seyi’nin kabul ettiği Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi de kadına karşı şiddet, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve 
eşitsizliklerle mücadele kapsamında yol gösterici belgelerdir. 

Bu başlık altında yerel yönetimler için yol gösterici metinler ele alınmıştır. 

Kadın Haklarına
Yönelik Uluslararası
ve Ulusal Dayanak
ve Metinlere
Yerel Yönetimlerin 
Gözünden Bakmak 
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Uluslararası Metinler
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi 

Birleşmiş Milletler’in sekiz temel insan hakları sözleşmesinden biri olan ve Türkiye’de 1986 yılında 
yürürlüğe giren Sözleşme, İngilizce “Convention on the Elimination of  All Forms of  Discrimination 
Against Women” olan adının baş harflerinden oluşan CEDAW kısaltmasıyla anılır. Sözleşme kadının 
insan haklarının anayasası olarak bilinmektedir. 

CEDAW, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın tamamen ortadan kaldırılması, bu konuya bütüncül 
bakılarak yasal değişiklikler başta olmak üzere politik, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda toplum-
sal cinsiyet eşitliğinin sağlamasına yönelik önlemlerin alınması sonucu yaşamın her alanında fiili eşitli-
ğin hayata geçirilmesi konusunda devletleri görevlendirir. Sözleşmede yer alan denetim mekanizması 
Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi’dir. Komite taraf  devletlerin kendisine sundukları 
raporları inceler ve değerlendirir. Taraf  devletler, Sözleşme’ye taraf  oldukları ilk iki yıl içinde, daha 
sonra da her beş yılda bir Komite’ye rapor sunmakla yükümlüdürler. Devlet, Komite’nin istediği baş-
ka zamanlarda da rapor sunmalıdır. Komite, taraf  devletin sunduğu raporların devlet görevlilerinin 
katılımıyla tartışıldığı yapıcı diyaloglar yürütebilir ve taraf  devletlerden alınan raporların incelenme-
sine dayanan genel tavsiyelerde bulunabilir. 

CEDAW, kadına karşı ayrımcılığı tanımlar ve ortadan kaldırılmasını amaçlar. 

CEDAW’a göre “kadınlara karşı ayırım” deyimi kadınların, medeni durumlarına bakılmaksı-
zın ve kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve diğer 
sahalardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan 
yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı ola-
rak yapılan herhangi bir ayırım, mahrumiyet veya kısıtlama anlamına gelecektir. 87

T.C. Anayasası’nın 90. maddesi hükmünce usulünce yürürlüğe giren uluslararası anlaşmalar kanun 
hükmündedir. Dolayısıyla CEDAW’ın yerel yönetimler için bağlayıcılığı olan bir sözleşme olduğunu 
söylemek mümkündür. Sözleşmenin yerel yönetimlerce sahiplenilmesini Türkiye için önemli kılan bir 
diğer unsur şudur: Türkiye 4 yılda bir Sözleşme’yle ilgili raporunu BM CEDAW Komitesi’ne sunar 
ve Komite raporu değerlendirir. Tüm kurum ve kuruluşların olduğu gibi belediyelerin çalışmalarının 
etkileri de bu rapora yansır. Bu noktadan bakıldığında yerel yönetimlerin CEDAW’ı sahiplenmesi, 
çalışmalarında referans alması ve raporlaması, Türkiye’nin kadının insan haklarının hayata geçmesi, 
kadına karşı ayrımcılığın ortadan kalkması konusunda harcadığı emeği, uluslararası alanda görünür 
kılacağı gibi, ülkenin kadın hakları konusunda öncü ülkeler arasında yer almasına da katkı sunacaktır. 
Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata ge-
çirilmesi adına, sözleşme kapsamında yerel yönetimler tarafından uygulanabilecek maddelere çeşitli 
örnekler verilebilir.

87 http://www.kaced.org/images/files/CEDAW%20metni.pdf
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Örneğin Sözleşme’nin;

Geçici özel tedbirler konulu 4. maddesinde kadınlar ile erkekler arasında eşitliğin fiilen sağlanabil-
mesi adına özel uygulamalara başvurulabileceği ve bunların ayrımcılık olarak değerlendirilmeyeceği 
belirtilir. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin88 kadın erkek eşitliğinin hayata geçirilebilmesi amacıyla yürüttüğü çalışma 
kapsamında kadın otobüs şoförleri istihdamı buna örnek olarak gösterilebilir. 

Önyargıların ve geleneklerin tasfiye edilmesi konulu 5. maddesi, kadınlara ve erkeklere yönelik kalıp-
laşmış, birinin diğerine üstün olduğuna dair yargıların ortadan kaldırılmasına ve anneliğin sosyal bir 
görev olduğuna dair algının yaygınlaştırılmasına değinir. Bu madde için yerelde verilebilecek örnekler arasında 
Trabzon Belediyesi’nin tüm çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerini de içeren “Şiddete 0 Tolerans Kam-
panyası”89 ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde, 12 yaş altı çocuğu olan aileler için sadece 
annelerin değil, anne ve babaların idari izinli sayılması sayılabilir.90

Eğitim hakkı konulu 10. maddesi, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmaları ve cinsiyetler arası 
eğitim açığının kapatılması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine vurgu yapar. Seyhan Belediyesi 
tarafından RESLOG projesi kapsamında geliştirilen Bilgi Evleri projesinden Suriyeli kız çocuklarının ve kadınların ya-
rarlanması ile, kütüphane ve uzaktan eğitim destekleri sayesinde mülteci nüfusunun yoğun olduğu mahallelerde kadınların 
ve kız çocuklarının güçlenmesine katkı sağlamaktadır. 

Çalışma hakkı konulu 11. maddesinde istihdam alanında kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına ve ev-
lilik veya annelik sebebiyle çalışma hakkının kullanılmasında kadına karşı ayrımcılık yapılmasının en-
gellemesine vurgu yapılır. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından RESLOG Projesi kapsamında mülteci ve Tür-
kiyeli kadınlara yönelik sertifikalı pastacılık alanındaki meslek edinme kursu örnek olarak gösterilebilir. Annelik nedeniyle 
çalışma hakkının kullanılmasında ortaya çıkan eşitsizliklerle mücadele konusunda da Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 
“12 Mahalle 12 Kreş” 91 projesi örnek verilebilir. 

Sağlık hakkı konulu 12. maddesinde aile planlaması hizmetlerinden eşit şekilde yararlanılmasına, do-
ğum öncesi ve sonrası bakım hizmetlerine yönelik yeterli hizmetin sağlanmasına vurgu yapılır. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin 2019-2020 Yerel Eşitlik Eylem Planı’nda mülteci kadınlara verilen cinsel sağlık, üreme 
sağlığı eğitimleri örnek olarak gösterilebilir.92

Ekonomik ve sosyal yaşamın diğer alanlarındaki haklar konulu 13. maddesinde bu haklardan eşit şe-
kilde yararlanılması için gerekli tedbirlerin alınmasına vurgu yapılır. Spora olan ilgiyi artırmayı amaçlayan 
Sarıçam Belediyesi’nin RESLOG Projesi kapsamındaki “Çocuk Oyun Grupları ve Açık Hava Fitness Spor Alanları” 
projesi bu madde ile ilgili uygulamalara örnek olarak gösterilebilir. Mültecilerin yoğunlukla yaşadığı bölgede yapılması 
planlanan alan, çocuklarıyla parklara gelen mülteci kadınların hem yeşil alan ihtiyacı hem de zamanlarını değerlendirme 
ve spor yapma ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmıştır. 

88 Zeydan Karalar; Kadın Erkek Eşitliğine Kadar Mücadeleye Devam, https://www.adana.bel.tr/en/haber/zeydan-karalar---kadin-erkek-esitligine-kadar-mucadeleye-
devam-- Erişim tarihi: 21 Eylül 2021
89 Kadına Şiddette Sıfır Tolerans (27.12.2011), https://www.61saat.com/bolgesel/kadina-siddette-sifir-tolerans-h2656.html Erişim tarihi: 18 Nisan 2021
90 “Belediyelerin Pandemi Haritası”nı çıkarıyoruz!, https://kadinkoalisyonu.org/kamuya-mudahale/belediyelerin-pandemi-haritasini-cikariyoruz/ Erişim tarihi: 20 Eylül 
2021
91 https://www.adana.bel.tr/tr/icraatlerimiz
92 https://www.ankara.bel.tr/kadin-calismalari/yerel-esitlik-eylem-plani 
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Kırsal alandaki kadınların hakları konulu 14. maddesi, kırsal bölgelerde yaşayan kadınların karşılaş-
tıkları eşitsizliği ortadan kaldırmak için her türlü tedbirin alınmasına vurgu yapması açısından önem 
arz eder. Türkiye’de özellikle mevsimlik tarım işçileri arasında Suriyeli kadınların varlığı, kırsalda yü-
rütülecek çalışmaların mülteciler üzerinde doğrudan etkisi olmasını sağlayacaktır. Seyhan Belediyesi’nin 
mevsimlik tarım işçilerine yönelik yatak, gıda ve battaniye desteği örnek olarak verilebilir. 

Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi’nin kadınların mülteci, sığınmacı, uyrukluk ve uyruk-
suzluk statülerinin toplumsal cinsiyetle ilgili boyutlarına ilişkin 32 Sayılı Genel Tavsiye Kararı, Söz-
leşme’nin sağladığı korumayı mülteci ve sığınmacı statüsündeki tüm kadınlara uygulamayı hedefle-
diğinin altını çizer.93 Tavsiye Kararı’nın 24. maddesinde sığınma statüsü verilmiş kadınlara psikolojik 
destekler ve dil kursları düzenlenmesine, uygun konaklama, eğitim ve/veya iş olanakları sağlanması 
yükümlülüğüne vurgu yapılır. Belediyelerce açılan dil kursları, planlanan sertifikalı istihdam kursları 
bu yükümlülüğünün yerine getirilmesine örnek olarak verilebilir. 48. maddesi kadın mülteci ve sığın-
macılara sunulan geçim kaynakları ve istihdam olanaklarına ek olarak güvenli barınma imkanı, hijyen 
ve sağlık tesisleri, gıda, giyim ve gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere yeterli bir yaşam standardı 
sağlanması gerektiğine vurgu yapar. İzmir Buca Belediyesi’nin BMMYK desteği ile erzak ve hijyen 
paketi dağıtımı bu gerekliliğin yerine getirilmesine örnek olarak gösterilebilir.94 Özellikle COVID-19 
sürecinde pek çok belediye hijyen kitleri dağıtmıştır.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), 2015 yılında BM Genel Kurulu’nda, üye 193 ülke tara-
fından kabul edilen, 17 amaçtan oluşan uluslararası bir belgedir. Dünya liderlerinin, kimseyi geride 
bırakmadan, daha yaşanabilir bir dünya yaratmak, yoksulluğu ortadan kaldırmak, tüm insanların 
barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak amacıyla 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi amaçladıkları 
taahhütler olarak da ifade edilebilir.
 
Ancak uluslararası ölçekteki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak, sadece merkezi ölçekte 
alınan kararlar ve yasal düzenlemelerle mümkün olamayacaktır. Başarı ancak bireylerin ve toplu-
lukların zihniyet dönüşümü, beraberinde getirdiği davranış ve toplumsal normlardaki değişimlerle 
mümkün olacaktır. Bu ise belediyeleri, SKA’ların hayata geçmesinde en kritik aktörler yapmaktadır. 
Çünkü belediyeler, yaşamın her alanında aktif  rol alan ve hizmet üreten, bireylerin ve toplulukların 
özgün ihtiyaçlarına, farklılıklarına göre hizmet tasarlayan ve sunan, sadece uygulayıcı değil, değiş-
tirme, dönüştürme, yönlendirme gücüne de sahip, bireye en yakın hizmet birimleridir. Bu noktada 
atlanmaması gereken en kritik konu ise SKA’ların hayata geçirilmesine yönelik atılacak her adımda 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin hesaba katılmasıdır. Her ne kadar toplumsal cinsiyet eşitliği konusu SKA 
5’te özel olarak yer almış olsa da belediyeler müdahil oldukları her SKA konusu için toplumsal cinsi-
yeti gözetmelidir. SKA’ların toplumsal cinsiyet ile ilgili etkileri ve belediyelerin bu bağlamda sunduğu 
hizmetlere aşağıda açıklanan örnekler verilebilir. 

93 CEDAW/C/GC/32 - Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin kadınların mülteci, sığınmacı, uyrukluk ve uyruksuzluk statülerinin toplumsal cinsiyetle ilgili 
boyutlarına ilişkin 32 Sayılı Genel Tavsiye Kararı, https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/35252/cedaw-32-sayili-genel-tavsiye-karari.pdf  Erişim tarihi: 28 Nisan 2021
94 Buca Belediyesi BM İşbirliğiyle Mültecilere Yardım Eli (30.09.2020), http://www.buca.bel.tr/Haberler/1980/buca-belediyesi-bm-isbirligiyle-multecilere-yardim-eli.html 
Erişim tarihi: 28 Nisan 2021
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SKA 1 Yoksulluğa Son: Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan gerekçelerle dünyada ve 
Türkiye’de kadın yoksulluğu erkek yoksulluğundan yüksektir. Kadın yoksulluğu ile mücadele etmek 
ve azaltmak için yerel yönetimler farklı uygulamalar geliştirebilir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin uygula-
masında kadın kooperatiflerinin desteklenmesi amacıyla Başkent Market’te kadın kooperatiflerinin ürünlerinin satılması, 
sürdürülebilir destek sağlanması açısından iyi örnekler arasında sayılabilir.95 

SKA 2 Açlığa Son: Yerel yönetimler kentsel alanlarda bireylerin güvenilir, uygun fiyatlı ve besleyici 
gıdalara erişim ve tüketim hakkını destekleyebilir. Özellikle afetler ve insani krizler, kadınların gıdaya 
erişimini güçleştirmektedir. 2014 yılında AFAD’ın Suriyeli kadınlara yönelik araştırmasında kadın-
ların %77’si gıdaya erişmenin güç olduğunu belirtmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Suriyeli ailelerin 
çocuklarına süt dağıtımı,96 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şiddet mağduru kadınlara yönelik erzak yardımı97 yapması 
örnek olarak sunulabilir. Bunlar sürdürülebilir çözümler olmamakla birlikte hizmet sunumunda kadınları ve çocukları 
öncelikleyen hizmetler olması açısından önemlidir. 

SKA 3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam: Türkiye’de cinsiyete göre üremeye yönelik hastalık yükü oranı, ka-
dınlarda %36,6 iken, erkeklerde %12,3 olarak belirtilmektedir.98 BM Kadın Birimi’nin Türkiye’deki 
Suriyeli kadınlarla yaptığı araştırmada da kadınların yalnızca %29,9’unun aile planlaması hizmetine 
erişebildiği ve %50’lik bir kısmının böyle bir hizmetin varlığından bile haberdar olmadığı belirtilmiş-
tir.99 Sağlık alanında kadınların ve erkeklerin farklı ihtiyaçları gözetilerek hizmetin üretilmesi önem-
lidir. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde mülteci ve Türkiye vatandaşı kadınlara 
kadın sağlığı alanında sunulan hizmetler100 ve Anonim HIV Testi uygulamaları101 ihtiyaca yönelik tasarlanan hiz-
metlere örnek gösterilebilir. Sakarya Erenler, Konya Meram, Kütahya ve farklı belediyelerde de uygulanan Hoş Geldin 
Bebek Projeleri kapsamında yeni doğanların ihtiyaçlarının sağlanması da iyi örnekler arasına eklenmelidir.102 Yoksulluk 
koşullarında kız bebeklerin daha az beslendiği, daha kötü bakıma maruz bırakıldığı bilinmektedir. Bu nedenle bu tür 
destekler kız bebekler için önemli destekler olarak düşünülebilir. 

SKA 4 Nitelikli Eğitim: Ülkemizde bulunan Suriyeli kadın mültecilerin %34,80’i okuma-yazma bil-
mezken erkeklerde bu oran %17,40 olarak belirtilmiştir.103 3RP 2019/2020 Türkiye raporunda, geçici 
koruma sağlanan okul çağındaki Suriyeli çocukların ve ergenlik çağındaki bireylerin yaklaşık %40’ının 
okula gitmediği belirtilmektedir.104 Çocukların ve gençlerin eğitime katılımı önündeki engellerin kal-
dırılması, okul başarıları için destek mekanizmaları geliştirilmesi önemlidir. RESLOG Projesi kapsamında 
Orhangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek “Bilgisayar Okulu” çalışması, Seyhan Belediyesi tarafından gerçekle-
şen “Bilgi Evleri” projesi, Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek “Robotik Kodlama Eğitimleri” kadınların 
ve kız çocuklarının katılımının önceliklendiği çalışmalar olarak, kaliteli eğitim amacına ulaşmaya destek sunan örnek 
çalışmalardır. Kadınlara özgü koşullar dikkate alınarak tasarlanıyor olması bu çalışmaları önemli kılmaktadır.

95 Ankara’da ilk ‘Başkent Market’ açıldı (30.04.2020), https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/04/30/ankarada-ilk-baskent-market-acildi Erişim tarihi: 30 Nisan 2021
96 Çamur, 2017
97 “Belediyelerin Pandemi Haritası”nı çıkarıyoruz!, https://kadinkoalisyonu.org/kamuya-mudahale/belediyelerin-pandemi-haritasini-cikariyoruz/ Erişim tarihi: 20 Eylül 2021
98 Eryılmaz, 2020 
99 BM Kadın Birimi, 2018
100 Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri için bkz. https://www.unfpahumtr.org/tr/merkezlerimiz?center_type=1 Erişim tarihi: 28 Mart 2021
101 AIDS ve HIV İçin Çalıştay (12.12.2019), https://www.mersin.bel.tr/haber/aids-ve-hiv-icin-calistay Erişim tarihi: 17 Nisan 2021
102 YERELİZ, 2018, s. 47.
103 AFAD, 2017 
104 3RP Ülke Bölümü, 2019/2020 Türkiye, https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/10/3RP-2019-2020-TR.pdf  Erişim taihi: 20 Mayıs 2021
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SKA 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Kadınlar; katılım, eğitim, istihdam başta olmak üzere en temel 
insan haklarına erişimin önünde engellerle karşılaşmaktadır. Yerel yönetimler hizmet ürettikleri tüm 
alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesini ana strateji olarak tanımlamalıdır. Sürdü-
rülebilir eşitlik politikaları geliştirilmesi açısından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edilen 
“İşte Eşitlik Politika Metni” belediyenin eşitlik konusunda öncülük yapması açısından iyi bir örnek olarak gösterile-
bilir.105  İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği Halka Projesi de sürdürülebilir bir destek olmasının yanı sıra, 
sadece SKA 5 değil SKA 1 için de destek olması açısından iyi bir örnek olan, Suriyeli ve Türkiyeli kadınlara yönelik 
kooperatifçiliği destekleyen bir meslek edindirme çalışmasıdır.106

SKA 6 Temiz Su ve Sanitasyon: AFAD’ın 2014 yılına ait Suriyeli Kadınlara dair raporunda ka-
dınların %25’i içme suyuna, %18’i kullanım suyuna erişmenin zor olduğunu söylenmiştir.107 Evde 
akan suyun bulunmadığı yerlerde, hane halkı için birincil su tedarikçileri kadınlar ve kız çocukları-
dır. Hijyen eksikliğinin yaratacağı sağlık sorunlarının yanı sıra, suya erişim ihtiyacı kadınların ev içi 
iş yükünü artıracağı gibi, kız çocuklarının okula gitmesi önünde de engel teşkil edebilir. Bu nedenle 
yerel yönetimler tarafından suya erişim planlaması yapılırken toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilmelidir. 
Muratpaşa Belediyesi tarafından Halk Çamaşırhaneleri projesiyle dar gelirli hemşehrilerin yaşadığı mahallelerde ücretsiz 
çamaşırhaneler kurulması iyi örnekler arasında gösterilebilir.108 

SKA 7 Erişilebilir ve Temiz Enerji: Zamanlarının çoğunu evde, ev içi iş yüküyle geçiren kadınlar, 
kötü barınma koşulları nedeniyle ve temiz enerjiye ulaşamadıkları için solunum yolu hastalıklarına 
erkeklerden daha çok yakalanabilmektedirler. Özellikle düşük kalitede kömür yakılan yoksul bölgeler-
de, temiz enerjiye ulaşım kadınlar ve çocukların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için de önemlidir. Yerel 
yönetimler kırılgan grupların uygun maliyetli enerjiye erişimindeki engelleri tespit ederek çözümler 
üretebilirler. 

SKA 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: Gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadınlar 
arasında gerekse Suriyeli mülteci kadınlar arasında gelir getirici işe erişim ve istihdam edilebilirlik 
erkeklere kıyaslandığında düşüktür. Belediyelerin kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmaları, ka-
dının güçlenmesi ve ekonomik büyüme açısından önemlidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, “Mültecileri 
Güçlendirme Projesi” kapsamında mülteci kadınlara gelinlik dikimi konusunda eğitim vererek, Türkiyeli ve Suriyeli 
kadınların kooperatifleşmesine destek sunması, bu alandaki iyi örnekler arasında sayılabilir.109

SKA 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı: Yerel yönetimler; yerel kaynakları, ihtiyaçları ve pazarları 
göz önünde bulundurarak kendi yerel ekonomik kalkınma stratejileri içinde küçük ölçekli sanayiyi 
teşvik ederlerken özellikle kadınları teşvik edici çalışmalar planlayabilir, kadınların hizmete erişimle-
rini iyileştiren uygulamalar tasarlayabilir. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kimsesi olmayan ve bakıma 
ihtiyacı olan hastaların evine elektronik sistemler kurarak “Manevi Evlat” projesini başlatmıştır.110 Gerek Türkiye 

105 YERELİZ, 2018, s. 22.
106 HALKA Projesi ile Kadınlar Bir Araya Geliyor (02.04.2020), https://sosyalekonomi.org/halka-projesi-ile-kadinlar-bir-araya-geliyor/ Erişim tarihi: 18 Nisan 2021,
107 AFAD, 2014
108 Halk Çamaşırhaneleri, https://muratpasa-bld.gov.tr/proje/halk-camasirhaneleri Erişim tarihi: 30 Nisan 2021
109 Büyükşehir’den Mülteci Kadınların İstihdamına Tam Destek (04.01.2021), https://www.ankara.bel.tr/haberler/buyuksehirden-multeci-kadinlarin-istihdamina-tam-
destek?web=1 Erişim tarihi: 1 Mayıs 2021
110 YERELİZ, 2018, s. 29.
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Cumhuriyeti vatandaşları gerekse Suriyeli mülteciler arasında yaşlı nüfus yoğunluğu kadınlarda daha 
fazladır. Yaşlılara yönelik hizmetlerin bu yönüyle kadınların koşullarının iyileşmesine katkı sunduğu 
söylenebilir. 

SKA 10 Eşitsizliklerin Azaltılması: Mülteci kadınların ve diğer kırılgan grupların topluluk içinde 
güçlenmelerini sağlamak üzere hizmete ve kaynaklara erişim konusunda politikalar geliştirilmesi eşit-
sizliklerin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Mersin Toroslar Belediyesi, bir TIR’ın dorsesi üzerinde 60 metre-
karelik gezici kreş oluşturmuş, 3-6 yaş grubundaki çocuklar ve ailelerine eğitim sağlamıştır. Toroslar ilçesinde yoğun göç 
alan 7 mahalle, 15 günlük periyotlar halinde gezilmektedir.111 Bu tür çalışmalar, dezavantajlı çocukların eğitime 
erişimi önündeki engelleri azaltabileceği gibi, kadınları da destekleyici çalışmalar olması nedeniyle iyi 
örnekler arasında sayılabilir. 

SKA 11 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: BM Kadın Birimi’nin yaptığı araştırmada Tür-
kiye’deki Suriyelilerin %36’sı yaşadıkları evleri kötü ya da çok kötü olarak tanımlamış, kadınların 
%17’sinden fazlası hiç güneş ışığı ve hava almayan bodrum katları ya da gecekondularda yaşadık-
larını belirtmişlerdir.112 Özellikle kırılgan gruplara yönelik güvenli ve sağlıklı barınma olanaklarının 
artırılması önemlidir. Göçün yoğun olduğu kentlerde konut yetersizliğinden de dolayı konut fiyatları 
oldukça yükselmektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin konut üzerindeki baskıyı azaltarak hem yerel halkın 
hem de mültecilerin daha uygun fiyatlı, sağlıklı konutlara erişmesi için yürüttüğü sosyal konut projesi, bu SKA için örnek 
olarak sunulabilir.113 

SKA 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim, SKA 13 İklim Eylemi, SKA 14 Sudaki Yaşam, SKA 
15 Karasal Yaşam: Kadın ve erkeklerin, toprağa ve doğal kaynaklara erişimi ve çevre yönetimine 
katılımları açısından çevreyle farklı ilişkileri vardır. Ayrıca çevresel zorluklara karşı savunmasızlıkla-
rında da farklılık gösterme eğilimindedirler. İklim değişiklikleri, tarım arazilerinin imara açılması gibi 
durumlar, zorunlu yerinden edilmeyi ve göçleri beraberinde getirmektedir. Bu süreç kadınları üretim 
ilişkilerinin dışına iterek kentlerde yalnızlaştırmakta ve güçsüz kılmaktadır. Çevre sorunlarının kadın-
ların yaşam koşulları üzerindeki ağırlaştırıcı etkisi düşünüldüğünde kadınların çevre politikalarına 
dahil olması için zemin yaratılması önemlidir. Mezitli Belediyesi’nin RESLOG Projesi kapsamında geliştirdiği 
“Atık Yönetimi, Çevre Sağlığı ve Temizliği Projesi” kadınların çevre çalışmalarına dahil edilmesine ve çevre çalışmala-
rında toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesine özen gösteren bir çalışmadır. 

SKA 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar: Çatışma, savaş ve devamında insani krizlerde, mağdu-
run çoğunlukla kadınlar olduğu insan ticareti artmaktadır. Kadına yönelik cinayet, tecavüz ve diğer 
şiddet türleri çatışma sırasında ve sonrasında yaygın olmaya devam etmektedir. Kadınların adalete ve 
kurumlara erişimleri güçlendirilmeli, barışın ve sosyal uyumun inşasında dönüştürücü güçleri ortaya 
çıkartılmalıdır. Yerel yönetimlerin, danışma hatları, bilgilendirme çalışmaları yapması, ilgili sivil toplum örgütleri ve 
barolarla işbirliği geliştirmesi bu alanda verilebilecek destekleyici hizmetler arasında sıralanabilir. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin dört dilde hizmet veren Kadın Destek Hattı kapsayıcı hizmet sunumu açısından iyi örnekler arasında 
yerini almaktadır.114

111 A.g.e., s. 17
112 BM Kadın Birimi, 2018
113 Alvanoğlu ve Ateş, 2020
114 İBB ‘Kadına Destek Hattı’nı hizmete açtı! 4 dilde hizmet verecek (25.11.2020), https://www.internethaber.com/ibb-kadina-destek-hattini-hizmete-acti-4-dilde-hizmet-
verecek-2143934h.htm Erişim:21 Eylül 2021 



48 

06 Kadın Haklarına Yönelik Uluslararası ve Ulusal Dayanak ve Metinlere Yerel Yönetimlerin Gözünden Bakmak 

SKA 17 Amaçlar için Ortaklıklar: Gelişmekte olan ülkeler tarafından alınan 117 milyar dolar-
lık Resmi Kalkınma Yardımı taahhütlerinin yalnızca %38’i cinsiyet eşitliğini ve kadınların eşitliğini 
önemli (ikincil) veya ilkesel olarak hedeflemiştir. Türkiye için kalkınma ajanslarının ya da belediyelerin 
eş finansmanla yaptıkları çalışmalarda da benzer bir oran söz konusudur. Belediyelerce, toplumsal 
cinsiyet eşitliği sağlanarak SKA’lara erişilebilmesi için ulusal ya da uluslararası ortaklıklar ile işbirlik-
leri geliştirilebilir, daha fazla bütçe ayrılabilir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, AB Bölgesel Güven Fonu 
ve Japon Hükümeti finansmanıyla Suriyeli kadın ve kız çocuklarının geçim kaynağı fırsatlarına erişimlerini artırma 
projesi115 bu kapsamda iyi uygulamalara örnek olarak gösterilebilir. Aynı şekilde Gaziosmanpaşa ve Sultanbeyli Be-
lediyelerinin BMMYK ve WALD ile birlikte geliştirdikleri “Yenilikçi Girişimci Kadınların Desteklenmesi Projesi”116 
de kadının güçlenmesi ve sosyal uyumun desteklenmesi konusunda katkı sunacak, işbirlikleri ile geliştirilen iyi bir örnek 
olarak sayılabilir. 

Avrupa Kadın Erkek Eşitliği Şartı117

  
“Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı” Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) 
tarafından 2005 yılında hayata geçirilmiştir. Türkiye Belediyeler Birliği’nin 2010 yılında Konsey’e üye 
olmasının ardından, Türkiye’deki belediyeler Şart’ı imzalamaya başlamıştır. Bugüne kadar Türkiye’de 
32 belediye şarta imza atmıştır.

Şart, 6 temel ilke üzerine kuruludur: 

1. Kadın-erkek eşitliği temel bir hak olarak kabul edilir.
2. Kadın-erkek eşitliği, çoklu ayrımcılık ve dezavantajlar hususlarının, gerektiği biçimde ele alınmasını 
temin eder.
3. Kadınların ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli katılımları demokratik bir toplum için ön 
koşuldur.
4. Toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının tasfiyesi kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında temel önem 
taşımaktadır.
5. Yerel ve bölgesel yönetimlerin tüm faaliyetlerine toplumsal cinsiyet bakış açısının yerleştirilmesi 
kadın-erkek eşitliğinin ilerletilmesi için gereklidir.
6. Eylem planları ve programları için gerekli kaynağın tahsisi kadın-erkek eşitliğinin ilerletilmesi için 
gereklidir.

Şart’ı imzalayan belediyeler, tüm yetki ve sorumluluk alanlarında, bu ilkeler doğrultusunda kadın-er-
kek eşitliğinin yaşamın her alanında fiili olarak hayata geçirilmesini taahhüt ederler. 

Şart’ı imzalayan belediyeler aşağıdaki maddeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederler:

115 SADA Kadın Gelişim Ve Dayanışma Merkezi Açıldı (09.11.2017), https://www.gaziantep.bel.tr/tr/haberler/sada-kadin-gelisim-ve-dayanisma-merkezi-acildi Erişim: 
21 Eylül 2021
116 Yenilikçi Girişimci Kadınların Desteklenmesi Projesi, https://www.wald.org.tr/tr/projeler/devam-eden-projeler/yenilikci-girisimci-kadinlarin-desteklenmesi-projesi 
Erişim tarihi: 15 Mayıs 2021
117 CEMR, 2006
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Bölüm 2

Yerel eşitlik eylem planlarını katılımcı bir süreçle hazırlamak, meclislerden geçirmek ve uygulamak 

- Türkiye’de yerel eşitlik eylem planı yapan belediyelerin sayıları gittikçe artmaktadır. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi örnekler arasında gösterilebilir. 

Bölüm 3

Madde 3 - Siyasi ve Medeni Hayata Katılım: Kadın ve erkek hemşehrilerin danışma komiteleri, mahalle 
konseyleri, e-katılım veya katılımcı planlama süreçleri ve benzeri yollarla kendi yaşamlarına dair plan 
program ve uygulamalara katılımlarını sağlamak

- Kent konseyleri kadın meclisleri, mülteci meclisleri ya da kadın mülteci örgütleriyle yürütülen ortak 
çalışmalar örnek olarak gösterilebilir.

Madde 5 - Eşitliği Geliştirmek için Ortaklarla Çalışma: Sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri yapmak. Sivil 
toplum işbirlikleri konunun doğrudan muhatabıyla birlikte çözüm üretilmesi açısından oldukça güç-
lendiricidir.

-  İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda çalışan sivil toplum 
kuruluşları ile pandemi sürecinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı yapma kararı alması, kriz 
durumlarında geliştirilen işbirliği için örnek uygulama olarak gösterilebilir.118

Madde 6 - Kalıp Yargılarla Mücadele: Toplumsal cinsiyet rollerini pekiştiren kalıp yargılarla mücadele 
etmek 

- RESLOG Projesi kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik Toplumsal Cinsiyet 
Eğitimlerinin verilmesi, hizmet sunucuların kalıp yargılarının kırılması konusunda atılan adım olması 
açısından örnek olarak sunulabilir. 

Madde 10 - Çoklu Ayrımcılık veya Dezavantajlı Durum: Cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, ırk, etnik ve sosyal 
köken, genetik özellikler, dil, din veya inanç, siyasi veya diğer görüşler, ulusal azınlık mensubu olan 
kadın ve erkeklerin çoklu ayrımcılığa uğramamaları için mekanizmalar yaratmak 

- Belediyeler bu sorunla baş etmek amacıyla mekanizmalar kurabilir, bilgilendirme ve faaliyetler ger-
çekleştirebilir. RESLOG projesi kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Reyhanlı Belediyesi 
tarafından kurulan Göç Birimi mültecilere yönelik çok yönlü çalışmalar yaparak, sorunlara ihtiyaç 
temelli çözüm üretmenin yanı sıra, ayrımcılıkla mücadele konusunda da farkındalık çalışmaları yap-
mayı planlamaktadır. Kurumsal bir yapının oluşturulması çabası önemli bir adımdır.
 

118 https://kadinkoalisyonu.org/
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Madde 13 - Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme: Kadınların, erkeklerin, erkek ve kız çocuklarının eğitime ve 
mesleki ve sürekli öğretime eşit erişimlerini temin etmek ve geliştirmek

- RESLOG Projesi kapsamında Osmangazi Belediyesi tarafından geliştirilen projede Suriyeli çocuk-
ları içerecek şekilde Robotik Kodlama sınıfı açılması ve toplumsal cinsiyet dengesinin sağlanması için 
önlem alınması örnek olarak sunulabilir.

Madde 14 - Sağlık: Toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde, farklılıkları ve ihtiyaçları tespit ederek kadın-
ların ve erkeklerin en üst düzey sağlık koşullarına sahip olmalarını temin edip geliştirmek için makul 
tüm eylemleri hayata geçirmek

- Şişli Belediyesi tarafından haftanın beş günü LGBTİ + bireylere yönelik sağlık ve danışmanlık hiz-
meti sunulması farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alan hizmet sunumuna örnek olarak gösterilebilir.119

Madde 15 - Sosyal Bakım ve Hizmetler: Kadınların ve erkeklerin sosyal bakım ve sosyal hizmetlere eşit 
erişimlerini sağlamak maksadıyla gerekli tüm tedbirleri almak

- Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından sivil toplum işbirliği ile mültecilere yönelik Psiko-sosyal Des-
tek Merkezi açılması örnek olarak sunulabilir. Ancak bu tür çalışmalarda kadınlar için güvenli alanlar 
oluşturulması ve katılımlarının sağlanması için çalışmalar yapılmasına da ihtiyaç vardır.120

Madde 16 - Çocuk Bakımı: Çocuk bakımı hizmet yapısının sunulması ve geliştirilmesi

- Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 48-72 ay arası çocuklara ücretsiz kreş hizmeti sunması iyi örnekler 
arasında gösterilebilir.121 Kreş hizmetine ek olarak, çocuk bakımının kadının görevi olduğuna dair 
kalıp yargıyı kıracak uygulamalar da belediyeler tarafından uygulanabilir. 

Madde 17 - Bakmakla Yükümlü Olunan Diğer Bireyler için Bakım Hizmetleri: Bakım sorumluluklarının oran-
tısız biçimde kadınların üzerine bırakıldığını ve dolayısıyla kadın-erkek eşitliği önünde bir engel teşkil 
ettiğini görerek bu durumun ortadan kaldırılması için önlem almak

- Tepebaşı Belediyesi tarafından Alzheimer hastaları ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla 
tasarlanan “Alzheimer Konuk Evleri” bakım yükünü kadınların üzerinden alması ve destek hizmeti 
sunması açısından örnekler arasında yer alabilir.122

Madde 18 - Sosyal İçerme: Sosyal dışlanmışlık veya yoksulluk koşullarında yaşayan veya yaşama riski 
altında olan tüm bireylerin istihdam, konut, eğitim-öğretim, kültürel faaliyetler, bilgi ve iletişim tekno-
lojileri ve de sosyal ve tıbbi yardıma erişimlerini sağlamak

119 YERELİZ, 2018, s. 29.
120 Adana Büyükşehir Belediyesi’nden Örnek Alınacak Göç ve Mülteci Çalışmaları, https://www.koordinasyonplatformu.org/tr/content-details/adana-buyuksehir-
belediyesi-apos;nden-ornek-alinacak-goc-ve-multeci-calismalari.html?I=79 Erişim tarihi: 1 Haziran 2021
121 Bursa’da Ücretsiz Kreş Hizmeti Başladı (07.02.2020), https://pasada.com.tr/bursada-ucretsiz-kres-hizmeti Erişim tarihi: 1 Haziran 2021
122 YERELİZ, 2018, s. 30
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- Toroslar Belediyesi Hasır Örme Atölyesi, dezavantajlı koşullardaki kadınlara yönelik mesleki eğitim 
çalışmalarına örnek gösterilebilir. Çalışma, karma gruplar için tasarlanmış olsa da kadınları öncelikle-
yen bir uygulamaya gitmiştir.123 

Madde 19 - Barınma / Konut: Nitelikli barınma hizmetlerine erişimin temel insani ihtiyaçlardan biri 
olduğunu kabul ederek ve kadınların ve erkeklerin özel ve farklı ihtiyaçları olduğunu göz önüne alarak 
ihtiyacı gidermek

- Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan ticareti mağduru kadın ve beraberindeki çocuklara yönelik 
barınma evi hizmeti sunmaktadır.124

Madde 20 - Kültür, Spor ve Rekreasyon: Kadınların ve erkeklerin kültürel, rekreasyonel ve sportif  faaliyet-
lere ve tesislere eşit erişim hakkına sahip olduklarını kabul ederek, bu alandaki ihtiyaç ve farklılıkları 
dikkate alarak hizmet sunmak

- RESLOG Projesi kapsamında Osmangazi Belediyesi tarafından geliştirilen projede yer alan “Kendi 
Parkını Tasarla” faaliyetinde, spor ve rekreasyon alanlarının mülteci kadınların ve çocukların katılı-
mıyla hazırlanıyor olması, ihtiyaçlara göre tasarlanan bir hizmet olması açısından iyi bir örnek olarak 
tanımlanabilir. 

Madde 21 - Emniyet ve Güvenlik: Kadınların ve erkeklerin, kısmen farklı yükümlülükler veya yaşam tarz-
ları nedeniyle, güvenlik ve emniyet alanlarında farklı sorunlar yaşadıklarını kabul ederek buna uygun 
çözümler üretmek

-  Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mor Buton uygulamasında, Mor Buton aracılığıyla Büyükşehir 
Belediyesi’nden psikolojik destek, sosyal yardım ve barınma talebinde bulunabilecek olan kadınlar, 
ihtiyaç duydukları talepleri fotoğraf  ekleyerek de iletebilecek.125

Madde 22 - Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet: Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele kapsamında 
politika geliştirerek müdahale etmek

- İzmir Barosu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında, şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik ortak 
çalışmalar yürütmek için imzalanan protokol örnek olarak gösterilebilir.126

Madde 23 - İnsan Kaçakçılığı: Kadınları orantısız olarak etkileyen insan kaçakçılığı suçunun temel insan 
haklarının ihlali olduğunu kabul ederek önlemek için tedbirler almak 

- Belediyeler bu konuda bilgilendirme çalışmaları ve duyurular yaparken kadınların erişebileceği yön-
temler seçerek kadınların da bilgi sahibi olmasını sağlayabilir.

123 YERELİZ, 2018, s. 41
124 İnsan Ticareti Mağduru Kadın Barınma Evi, https://www.ankara.bel.tr/genel-sekreter/genel-sekreter-yardimcisi-faruk-cinki/sosyal-hizmetler-dairesi-baskanligi/
kadin-ve-aile-sube-mudurlugu/nsan-ticareti-magduru-kadin-barinma-evi?web=1 Erişim tarihi: 18 Nisan 2021
125 Başkan Yavaş’tan Kadına Şiddete Karşı Mor Buton (08.06.2020), https://www.ankara.bel.tr/haberler/baskan-yavastan-kadina-siddete-karsi-mor-buton Erişim tarihi: 
30 Mayıs 2021
126 İzmir Barosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Örnek Protokol (25.11.2019), https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/1809/izmir-barosu-ve-izmir-buyuksehir-
belediyesi-nden-ornek-protokol Erişim tarihi: 17 Mayıs 2021
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Madde 24 - Sürdürülebilir Kalkınma: Tüm planlama veya strateji geliştirme çalışmalarında kadın-erkek 
eşitliği ilkesini temel bir boyut olarak dikkate almak

YERELİZ Derneği’nin yürüttüğü çalışma kapsamında, çalışmaya dahil olan 20 belediyeye Belediye-
ler için Stratejik Plan ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri eğitimi verilmiş ve eğitim sonunda “Sür-
dürülebilir Kentsel Gelişim Ağı” kurulmuştur. Aralarında Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi, Bursa 
Gürsu Belediyesi, Zonguldak Çaycuma Belediyesi, İstanbul Sultanbeyli Belediyesi, Kars Belediyesi, 
Rize Fındıklı Belediyesi, Muğla Fethiye Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Siirt Belediyesi, 
Giresun Espiye Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi’nin yer aldığı 20 be-
lediye Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı içinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yerelleşmesi 
konusunda çalışmalar yürütmüştür. SKA’lar arasında yer alan toplumsal cinsiyet eşitliğinin dolaylı da 
olsa belediyelerin çalışmaları arasında yer alması önemlidir.127 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na 
ulaşmak için teşvik edici bir uygulama da Marmara Belediyeler Birliği tarafından hayata geçirilen Al-
tın Karınca Ödülleri olarak belirtilebilir. İyi uygulama örneklerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak üzere, 
belediyelerin uyguladığı başarılı projeleri ödüllendirerek yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir şehir 
hayatına katkı sağlamayı amaçlayan Altın Karınca Ödülleri’nde değerlendirme kriterleri arasında 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yer almaktadır. Bu uygulama, belediye hizmetlerinde toplumsal 
cinsiyet eşitliğini ön plana çıkarmak için değerlendirilebilir. Değerlendirme kriterleri arasında yer alan 
toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet eden projelerin elde edeceği puanın artırılması bir yöntem olarak 
düşünülebilir.128

Madde 25 - Kentsel ve Yerel Planlama: Mekansal, ulaşım, ekonomik kalkınma ve arazi kullanım politika 
ve planlarında, yerel yaşamda kadın-erkek eşitliği hakkının tam olarak gerçekleştirilmesine imkan 
tanıyacak tedbirleri almak 

- Van Belediyesi, Bilkent Üniversitesi ve Van Kadın Dernekleri tarafından gerçekleştirilen Park Tasa-
rımı ve Kent Merkezi Canlandırma Projesi örnek olarak gösterilebilir. “Projenin temel hedefi mahalle 
yaşamı içinde kadının zaman geçirebileceği bir park alanının tasarımı ve kent merkezinde kadının 
erişebilirliğinin arttırılması için öneriler” geliştirmektir.129 Kadınların, özellikle mülteci kadınların ma-
hallelerinde vakit geçirdiği hesaba katıldığında mahallelerde ve yakın bölgelerde toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı mekansal tasarımlar yapmak önemlidir. 

Madde 26 - Mobilite ve Ulaşım: Hareketlilik ve ulaşım imkânlarına erişimde kadınlar ve erkeklerin farklı 
ihtiyaç ve öncelikleri olduğunu kabul ederek buna uygun hizmet üretmek 

- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin meclis kararı ile, kadınların gece 22.00’den sonra otobüslerde durak 
haricinde istedikleri noktalarda inebilmesi kuralını getirmesi, kadınların dolaşım özgürlüğüne sundu-
ğu katkı açısından iyi bir örnek olarak gösterilebilir.130

127 Türkiye’de Bir İlk: 20 Belediyeden “Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı” (07.08.2019), https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/
articles/2019/08/surdurulebilir-kentler-gelisim-agi.html Erişim tarihi: 1 Haziran 2021
128 http://www.altinkarinca.com.tr/
129 Altay Baykan, 2015, s. 19
130 Ulaşımda Uyulması Gereken Kurallar, https://www.eshot.gov.tr/tr/UlasimdaUyulmasiGerekenKurallar/169/87?AspxAutoDetectCookieSupport=1 Erişim tarihi: 21 
Eylül 2021 



53 

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MÜLTECİLERLE TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ ÇALIŞMA REHBERİ

Madde 27 - Ekonomik Kalkınma: Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın belediyeler için hayati önem taşı-
dığını ve kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını kabul ederek, bu alanda 
yürüttüğü faaliyetlerde kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarını ve koşullarını dikkate alarak politika üretmek

- Mezitli Belediyesi tarafından desteklenen kadın üretici pazarları kadınların ekonomiye dahil olması 
ve ekonomik kalkınmada yer edinmesi için iyi örnekler arasında değerlendirilebilir.131

Madde 28 - Çevre: Atık, gürültü, hava kalitesi, biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliğine etkiler gibi alan-
larda gerekli çalışmaları toplumsal cinsiyet eşitliğini göz önünde bulundurarak yürütmek 

- Çankaya Belediyesi tarafından yürütülen “Kadınları Güçlendirerek İklim Değişikliğine Dirençli Bir 
Kent Oluşturmak”132 projesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerinin iklim politikaları ve projelerine dâ-
hil edilmesi hususunda kapasiteyi geliştirmeyi hedeflemesi açısından iyi örnekler arasında belirtilebilir.
  

Ulusal Dayanaklar
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

Kanun; şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama tehlikesi olan kadınların, çocukların, aile bireylerinin 
ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi 
amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yasayı önemli kılan unsurlardan biri de vatandaşlık bağı aramaması ve statüsü ne olursa olsun bütün 
kadınları kapsamasıdır. “6284 sayılı Kanunda Tanımlar başlıklı 3. maddede şiddet mağduru, müte-
kabiliyet ilkesi çerçevesinde uyruğuna bakılmaksızın, Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve 
davranışlara doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalan ya da kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddet-
ten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişiyi tanımlar denilerek vatandaşlık ya da göçmenlik 
statüsüne bağlı kalmaksızın bütün şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, 
çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişileri koruma kapsamına almıştır. 
Düzenlemedeki bütün önleme, koruma ve yargılama mekanizmaları statüleri ne olursa olsun bütün 
mülteciler bakımından geçerlidir.”133

6284 sayılı Kanun doğrudan yerel yönetimlere görev yüklememiştir. Kanun’un 16(2) maddesinde 
“Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili ola-
rak kendi görev alanına giren konularda işbirliği ve yardımda bulunmak ve alınan tedbir kararları-
nı ivedilikle yerine getirmekle yükümlüdür. Gerçek ve tüzel kişiler, bu Kanun kapsamında Bakanlık 
çalışmalarını desteklemek ve ortak çalışmalar yapmak üzere teşvik edilir.”134 ifadesi yer almaktadır. 
Doğrudan görev yüklenmemekle birlikte yasanın duyurulması ve işlevsellik kazandırılması konusunda 

131 Kadın Üretici Pazarları, https://www.mezitli.bel.tr/kadin-uretici-pazarlari Erişim tarihi: 1 Haziran 2021
132 Çankaya’dan Kadın Gücüyle Dirençli Kentler (18.07.2019), https://www.cankaya.bel.tr/news/10222/Cankayadan-Kadin-Gucuyle-Direncli-Kentler/ Erişim tarihi: 
21 Eylül 2021
133  Akçabay, vd., 2018, s. 40
134 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şİddetin Önlenmesine Dair Kanun, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6284.pdf  Erişim tarihi: 22 Nisan 2021
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yerel yönetimlere görevler düşmektedir. Yasanın uygulama yönetmeliğinde yer alan Tedbir Kararları 
bölümünde, barınma yerinin sağlanması, geçici maddi yardım yapılması, rehberlik ve danışmanlık 
hizmeti sağlanması ve kreş imkânı sağlanması olarak belirtilen tedbirler belediyelerin işbirlikleri ve 
destekleriyle etkili bir şekilde sağlanabilir. 

Başbakanlık’ın Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması 
konulu 2010/14 sayılı Genelgesi135

Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihda-
mının artırılması ve eşit işe eşit ücret imkânının sağlanmasının önemine değinen bu Genelge’de yerel 
yönetimlerin sorumlulukları şu şekilde tanımlanmıştır: 

Madde 4 -– “… yerel yönetimler hazırlayacakları stratejik plan, performans programları ve faaliyet raporlarına ka-
dın-erkek eşitliği yaklaşımını dâhil edecekler, bu metinlerde istatistiksel veriler ile bilimsel araştırmalar ve bunlar için 
kullanılacak ödeneklere yer verilecektir.”

Madde 10 - “…yerel yönetimler tarafından yürütülen tüm yaygın eğitim faaliyetleri ve mesleki eğitim programları, sivil 
toplum kuruluşlarıyla işbirliği sağlanarak kadının insan hakları, eğitim ve istihdam olanakları, iş arama süreçlerinde 
danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine ilişkin konuları da içerecek şekilde planlanacaktır.”

Madde 11- “Kadın konukevlerindeki şiddet mağduru kadınlar ile tahliyesine bir yıldan az kalmış olan cezaevindeki 
kadınlar ve kocası ölmüş veya boşanmış kadınların sosyal yaşama katılımlarının sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek 
projelere öncelik tanınacaktır.”

Madde 12 - “Çalışma yaşamına ilişkin istatistikler cinsiyet temelinde toplanacaktır. Ayrıca ev eksenli çalışan kadınlara 
ilişkin düzenli ve sistemli istatistikler toplanacak, araştırmalar yapılacaktır.”

Başbakanlık’ın “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin 
Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler” konulu 2006/17 sayılı Genelgesi de yerel yönetimlere çeşitli so-
rumluluklar getirmiştir.136

Çocuk ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında alınacak tedbirleri içeren Başbakanlık Genelgesi 
pek çok maddesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarına sorumluluk yüklemekle birlikte belirli mad-
delerde doğrudan yerel yönetimlere sorumluluk yüklemiştir. Aşağıdaki başlıklar altında Genelge’nin 
tedbir önerileri görülebilir:

-  “Koruyucu ve Önleyici Tedbirler” başlığı altında 

5. Evlilik öncesi çiftlerin yardım almaları konusunda “Evlilik ve Evlilik Danışmanlığı” hizmetlerinin kurumsallaşması 
ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.

135 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/05/20100525-12.htm Erişim tarihi: 5 Mayıs 2021
136 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060704-12.htm Erişim tarihi: 28 Nisan 2021
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7. Eğitimini yarıda bırakmış kadınların eğitimlerini tamamlayabilmeleri ve aktif  olarak iş yaşamına katılmaları için 
ihtiyaç duydukları destek hizmetleri (yuva, kreş, gündüz bakımevi gibi) sağlanmalıdır.

11. Kadına yönelik şiddettin önlenmesine ilişkin mülki idare amirlikleri ve yerel yönetimlerce broşürler hazırlanmalı, 
hazırlanacak bu broşürlerin, halka açık alanlarda ve kamu hizmet birimlerinde dağıtımı sağlanmalıdır.

- “Hizmet Kurumları” başlığı altında
 
10. Ülke genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör çalışanlarına yönelik “toplumsal cinsiyet 
eşitliği” eğitimi verilmesinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.

12. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde çalışmalar yapmakta olan tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları, üniversitelerin kadın çalışması yapan araştırma merkezleri ve yerel yönetimler arasında koordinasyonun 
sağlanarak, ortak bir “hizmet ağı modeli” oluşturulmalıdır.

16. ….kadın sığınma evleri/kadın konukevleri nitelik ve nicelik açısından Avrupa Birliği standartlarına uygun hale 
getirilmeli ve hizmet sunacak personelin kadın bakış açısına sahip olması sağlanmalı, anılan merkezlerin gizlilik ilkesine 
uygun olarak hizmet vermeleri konusunda gerekli özen gösterilmelidir.

17. Kadın sığınma/konuk evlerinin kuruluşu ve işletilmesi ile ilgili mevzuatın gözden geçirilerek Avrupa Birliği stan-
dartları doğrultusunda yeniden hazırlanması ve yerel yönetimlere kadın sığınma/konuk evi açma konusunda zorunluluk 
getirilmesi sağlanmalıdır. Açılan kadın sığınma/konuk evlerinin mevzuatta belirtilen standartlara uygunluğu düzenli 
olarak denetlenmelidir.

20. Sivil toplum kuruluşları tarafından kurulmuş ve kurulacak olan bağımsız kadın sığınma evi ve kadın danışma 
merkezlerini açma ve işletme girişimleri yerel yönetimler ve İl özel idareleri tarafından mali destek de dahil olmak üzere 
çok yönlü desteklenmelidir.

21. Şiddet gördüğü için kadın sığınma/konuk evine yerleştirilen kadınların buradan çıktıktan sonra kendi ayakları üze-
rinde durmayı başarmalarını sağlamak ve desteklemek için kadınlara devletin sahip olduğu kaynaklardan geçici konut 
tahsisi yapılmalıdır.

23. Kadına yönelik şiddetin neden ve sonuçları ile toplumsal maliyetinin araştırılması ve şiddetin önlenmesine ilişkin 
projelerin üretilmesi ve gerçekleştirilmesi yönünde ilgili kuruluşlara destek verilmelidir.

24. Ülke içinde politika, program geliştirmeyi teşvik edecek bilgilerin daha hızlı üretebilmesi için üniversitelerin Kadın 
Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezleri teşvik edilerek araştırma yapmaları ve yayınlamaları sağlanmalıdır.

- “Eğitim” başlığı altında

4. Şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri, rehberlik ve danışmanlık hizmeti alabilecekleri merkezlerin tanıtımı ile 
kadınlara yönelik bilinç yükseltme ve eğitim çalışmaları konusunda ulusal bir bilgilendirme kampanyası yürütülmelidir.
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İçişleri Bakanlığı’nın Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları konulu
2010/10 sayılı Genelgesi137 

İçişleri Bakanlığı ve UNFPA tarafından 2006-2010 yılları arasından 6 pilot ilde, Kadın ve Kız Çocuk-
larının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Programı yürütülmüştür. Program kapsamında 
illerde yerel eşitlik eylem planları hazırlanmış, il kadın hakları koordinasyon kurulları kurulmuş, yerel 
meclislerde kadın erkek eşitlik komisyonları ve belediye ve valiliklerde eşitlik birimleri kurulmuştur. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisinin yerel yönetim politikalarına yerleştirilmesini hedefleyen prog-
ram kapsamında oluşturulan eşitlik mekanizmalarının 81 ile yaygınlaştırılması ve uygulanmasına yö-
nelik çıkartılan bir genelgedir. 

Genelge’de, oluşturulacak eşitlik mekanizmaları ve bu kapsamda hayata geçirilmeye çalışılan toplum-
sal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaların BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleşmesine de katkı 
sunacağı vurgulanmıştır. 

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023)138 

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği-
nin hayata geçirilmesi konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan bir metin-
dir. Strateji Belgesi’nde kadının güçlenmesi; “Katılım”, “Eğitim”, “Sağlık”, “Ekonomi” ve “Medya” 
olarak beş ana başlıkta ele alınmaktadır. Strateji Belgesi’nde, planın başarısının sağlanabilmesi için 
ilgili tüm kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının yanında yerel yönetimlerin işbirliğinin de önemine 
değinilmiştir. Aşağıda yer alan maddeler Eylem Planı içinde, doğrudan yerel yönetimlere atıfta bulu-
nulan, yerel yönetimlerin işbirliklerini içeren stratejilerdir. Plan, bazı maddelerinde mültecileri, geçici 
koruma altındaki Suriyelileri hedef  kitle olarak tanımlamış ve ele almıştır. Bu diğer başlıklarda mül-
tecilerin dışarıda bırakıldığı şeklinde yorumlanmamalı, mültecilere yönelik öncelikli ihtiyaçların ele 
alındığı şeklinde değerlendirilmelidir. Stratejik planların ve eylem planlarının bir gerekçesi de öncelikli 
konuları belirleyerek yol haritası çizilmesidir. Aşağıda Eylem Planı’nda Suriyelilerin doğrudan hedef  
kitle olarak belirlendiği maddeler listelenmiştir. 

- Katılım

Strateji 2: Karar alma mekanizmalarında kadın temsilini artırmak için toplumsal desteği geliştirmeye yönelik farkındalık 
faaliyetleri gerçekleştirilmesi

2.1. Siyaset, bürokrasi, akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında kadınların karar alma mekanizmalarında 
yer aldığı olumlu rol modellerinin tanıtılması amacıyla medya kampanyası düzenlenecektir.

2.2. Karar alma mekanizmalarında görevli üst düzey yöneticilere ve bunların seçim organlarına yönelik farkındalık 
seminerleri düzenlenecektir.

137 http://www.kadindostukentler.com/content/docs/genelge-2010-10-kadinlarin-ve-kiz-cocuklarinin-insan-haklari.pdf        
138 http://www.sp.gov.tr/upload/xSPTemelBelge/files/RySPo+KADININ_GUCLENMESI_STRATEJI_BELGESI_VE_EYLEM_PLANI_2018-2023_.pdf
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- Eğitim 

Strateji 2: Kız çocuklarının ve kadınların eğitime kayıt, devam ve tamamlama oranlarının arttırılması

2.1. Eğitime erişimde kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla özel politika gruplarına (göçmen, mevsimlik 
tarım işçisi, engelli vb.) yönelik geçici özel önlemlerin dünyada ve Türkiye’deki uygulamaları değerlendirilecektir.

2.2 Geçici korunan ve uluslararası koruma başvuru veya statü sahibi kız çocuklarının örgün eğitime erişim ve devam 
etme konusunda yaşadığı sorunların tespiti için araştırmalar yapılacaktır.

2.3. Okul öncesi eğitim kurumlarının arttırılmasına yönelik olarak sürdürülebilir toplum temelli modeller yaygınlaştırı-
lacaktır.

2.4. Eğitimde kadın erkek fırsat eşitliği konusunda il düzeyinde politika ve eylem planları geliştirilecek ve uygulanacaktır. 
(yerel eşitlik eylem planları eğitim başlığı) 

2.5. Kız çocuklarının eğitimin her kademesinde okullaşma oranının düşük olduğu illerde, ASDEP personelleri aracılığıy-
la ev ziyaretleri gerçekleştirilerek okullaşma oranlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yürütülecektir.

2.7. Yükseköğretimde kız öğrenci yurtlarının fiziksel kapasitesi, konumu, ulaşım imkanları ve insan kaynakları güçlen-
dirilecektir.

2.10. Yaygın eğitim kapsamındaki kursların düzenlendiği yerlerde çocuk bakım ve oyun odaları yaygınlaştırılacak ve 
denetlenecektir. (Belediyenin gerçekleştirdiği kurslarda, eğitimlerde gerçekleştirilen uygulamalar) 

Strateji 3: Eğitimde kadın erkek fırsat eşitliğine ilişkin veri toplanması ve araştırmalar yapılması

3.1. Örgün ve yaygın eğitime ilişkin tüm verilerin kadın erkek fırsat eşitliği düzeyinin izlenmesine yönelik ilave göstergeler 
belirlenecek ve bu göstergelere dair veriler derlenecektir. 

3.7. Dünya üzerinde kız öğrencilerin STEM [Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Science, Technology, En-
gineering ve Mathematics)] eğitimi ve anahtar becerileri kazanmalarına ilişkin çalışmaların incelenerek Türkiye’de kız 
öğrencilerin STEM ve anahtar becerilerine dair farkındalıkları ile bu alana katılımlarını artırmaya yönelik bilinçlendir-
me çalışmaları yürütülecektir.

Strateji 6: Öğretim programları ve eğitim-öğretim materyallerinin kadın erkek eşitliğine duyarlılığının arttırılması

6.6. Aile eğitimi kurs programlarına erkeklerin katılımı artırılacaktır. Eğitimlerin erkekler üzerindeki etkisi analiz edi-
lecektir.
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- Sağlık 

Strateji 2: Sağlık hizmeti sunumunda kadınlara yönelik hizmetlerin nicelik ve nitelik yönünden iyileştirilmesi

2.3 Ülke genelinde tarama programına uygun hedef  gruptaki kadınların kanser taramalarının artırılması için farkında-
lık çalışmaları yapılacaktır.

2.4 Ulaşım açısından dezavantajlı kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan kadınlar, mevsimlik tarım işçileri, geçici korunan 
ve uluslararası koruma başvuru veya statü sahibi kadınlar, mülteciler gibi özel politika/hizmet gerektiren kadınların 15-
49 yaş izlemleri, doğum öncesi bakım, sağlık kuruluşunda doğum, doğum sonrası bakımları ve kanser taramalarından 
yararlanmaları için “gezici sağlık hizmetleri” ve “mobil sağlık hizmetleri” de dâhil gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Strateji 3: Kadınlarda sağlık bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının teşvik edilmesi

3.1. Kadınlarda sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi amacıyla farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

3.2. Kadınların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları ve fiziksel aktivitelere yönlendirilmeleri amacıyla kampan-
yalar düzenlenecektir. 

- Ekonomi 

Strateji 1: Kadınların daha da güçlenmesi hedefi çerçevesinde işgücü piyasasına ilişkin mevzuatın yeniden değerlendiril-
mesi ve etkin uygulama için gerekli iyileştirmelerin yapılması

1.7. Belediyelerin kreş ve gündüz bakımevi açmasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
Strateji 3: Kadınların ekonomik konumunun güçlenmesi ve başta ücretsiz aile işçiliği olmak üzere kayıt dışılıkla müca-
deleye yönelik ekonomik ve sosyal politikaların geliştirilmesi

3.2. İş ve aile sorumlulukları arasındaki dengenin sağlanması konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

3.3. Kadınlar üzerindeki bakım yükümlülüklerini azaltmak amacıyla çocuk, engelli ve yaşlı bakımına ilişkin destek ve 
teşviklerin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

3.4. Kadın istihdamı alanında çalışma yürüten kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim programlarına kadın erkek fırsat 
eşitliği konusu dâhil edilecektir.

3.7. Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar arttırılarak devam edecektir.

3.8. “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” konulu 2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi güncellene-
rek Genelge tedbirlerinin hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

3.10. Başta tarım sektörü olmak üzere kayıtlı kadın istihdamını geliştirmeye yönelik farkındalık artırma çalışmaları 
gerçekleştirilecektir.
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Strateji 4: Şirketlerin kadın erkek fırsat eşitliği ile ilgili sertifikalandırma altyapısının hazırlanması ve kamu özel sektör 
işbirliğinin geliştirilmesi

4.3. Kadınlar ve kız çocukları için kariyer günleri yapılacaktır.

Strateji 6: Özel politika gerektiren kadınların ekonomik hayata katılmaları konusunda çalışmaların arttırılması

6.1. Mevsimlik gezici kadın tarım işçilerine yönelik mesleki ve beceri eğitim programları geliştirilecektir

6.2. Kırsal kesim kadınlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalara öncelik verilecektir.

6.3. Tarıma dayalı iş kollarında, özellikle teknolojik imkânlardan ve gelişmelerden yararlanarak kadın girişimciliğinin 
özendirilmesi sağlanacaktır

6.4. Engelli kadınların istihdamı ve çalışma hayatında karşılaştığı zorluklarla başa çıkabilmesi amacıyla destekli istih-
dam modeli geliştirilecektir

6.5. İhtiyaç sahibi kadınların işgücü piyasasına erişimi ile ilgili hizmetler geliştirilecektir.

6.6. Şiddet mağduru kadınların işgücü piyasalarına girişlerinin kolaylaştırılması için ilgili ŞÖNİM / Kadın Konukev-
lerinde kurumsal hizmet modeli geliştirilecektir.

6.7. Geçici korunan ve uluslararası koruma başvuru veya statü sahibi kadınlara verilecek eğitimlerin, işgücü piyasası 
ihtiyaç analizlerinden elde edilen sonuçlarla ilişkilendirilmesi sağlanacaktır.

- Medya

Strateji 1: Medya sektörünün her kademesinde çalışan içerik hazırlayıcılarına kadın temsilinin iyileştirilmesi ve güçlen-
dirilmesi konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmesi 

1.1. Ulusal ve yerel medya çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenlenecektir.

1.14. İŞKUR’un Mesleki Eğitim Kurslarında bilgi ve iletişim sektörü ile ilgili eğitimlerde “Medyada Kadın Temsili” 
konusuna yer verilecektir.

Strateji 3: Kadınların iletişim araçlarını ve medyayı verimli eleştirel kullanabilmeleri sağlanarak farkındalık kazandı-
rılması

3.3. ‘Dijital Okuryazarlık Eğitimlerine’ kadınların katılımları arttırılacaktır.

3.4. Kadınların ve kız çocuklarının; Medya, İletişim, Yayıncılık ve Bilişim Teknolojileri sektöründe yer alan mesleklerde 
mesleki yeterlilik belgesi alması desteklenecektir.
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Bölgesel Metinler 

Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi139 

Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi); kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve 
aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak, kadına karşı her türlü ayrımcılığın orta-
dan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek, kadınlarla erkekler arasında eşitliği 
yaygınlaştırmak, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddete maruz kalanların korunması ve bunlara destek 
sağlanması için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak, kadına karşı şiddet ve ev içi 
şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşım benimsenmesini sağlamak maksadıyla hazır-
lanmıştır. 

Sözleşme’de “Göç ve İltica” başlıklı özel bir bölüm bulunmaktadır. Sözleşme, belgeleri olmayanlar 
dahil göçmen, sığınmacı kadınlar ve iltica talebinde bulunan kadınların toplumsal cinsiyet temelli 
şiddete daha açık durumda olduklarını vurgulayarak taraf  devletlerin yükümlülüklerini saymaktadır. 

Buna göre; 

• Göçmen kadınlarla iltica talebinde bulunan kadınlara yönelik şiddetle mücadele toplumsal cinsiyete 
duyarlı bir şekilde yürütülmelidir. 

• Toplumsal cinsiyet temelli şiddet fiillerine maruz kalmış göçmen kadınlara bağımsız ikamet statüsü 
tanınmalıdır. 

• Kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddet bir zulüm çeşidi olarak görülmelidir ve iltica ne-
denlerinden sayılmalıdır. (Madde 60) 

• Sığınmacı statüsü belirlenirken toplumsal cinsiyete duyarlı bir yorum yapılmalıdır. 

• Sığınma işlemlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı usuller, kılavuzlar ve destek hizmetleri geliştirilme-
lidir. 

• Geri göndermeme ilkesi şiddet mağduru kadınlar için de uygulanmalıdır. Devlet iltica talebinde 
bulunan veya sığınan şiddet mağduru bir kadını yaşamının veya özgürlüğünün tehlikede olduğu her-
hangi bir ülkeye geri göndermemeli veya iade etmemelidir. (Madde 61)
 

139 Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, https://rm.coe.int/1680462545 Erişim tarihi: 30 
Mayıs 2021
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Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’na Ek Afrika Kadın Hakları Protokolü140

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’na Ek Afrika Kadın Hakları Protokolü (Maputo Protokolü), 
Afrika Birliği ülkeleri arasında imzaya açılmış bir protokoldür. Afrika Birliği’ne üye devletlerin büyük 
bir bölümü CEDAW’ı imzalamış olsa da kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddetin sürmesi nedeniyle 
Afrika’daki kadın örgütlerinin mücadelesiyle hazırlanmıştır. Protokol, kadınlara karşı ayrımcılığın ön-
lenmesi, siyasi ve karar alma süreçlerine katılım, yaşam hakkı, kadınlar için zararlı uygulamaların or-
tadan kaldırılması, adalete erişim önündeki engellerin kaldırılması, evlilik, sağlık hakkı, eğitim hakkı, 
ekonomik kalkınma gibi başlıklarda, imzacı devletlere sorumluluklar yüklemiştir. 

Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılmasına 
Dair Amerikan Devletleri Sözleşmesi141 

Amerikan Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki devletlerin imzasına açılan ve İstanbul Sözleşmesi gibi, 
kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, cezalandırılması ve ortadan kaldırılmasını hedefleyen 
Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılmasına Dair Amerikan 
Devletleri Sözleşmesi (Belem do Para Sözleşmesi) şiddetin türlerini net bir şekilde tanımlar ve kadına 
karşı şiddeti “insan onuruna karşı işlenen bir suç ve kadınlar ile erkekler arasındaki tarihsel eşitliksizci 
güç ilişkilerinin bir göstergesi olarak nitelendirir.”142

140 Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’na Ek Afrika Kadın Hakları Protokolü, http://www.ceidizleme.org/ekutuphaneresim/dosya/446_1.pdf  Erişim tarihi: 30 Mayıs 
2021
141 Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılmasına Dair Amerikan Devletleri Sözleşmesi, http://www.ceidizleme.org/
ekutuphaneresim/dosya/444_1.pdf  Erişim tarihi: 30 Mayıs 2021
142 Öncü, 2012
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İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi başta olmak üzere uluslararası insan hakları metinleri bütün insan-
ların özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğduğunu belirterek, herkesin ırk, renk, cinsiyet, din, 
siyasal ya da başka türden herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bütün hak ve özgürlüklere sahip oldu-
ğuna değinir. Ancak yaşam deneyimleri; kadınların ve erkeklerin aynı dünyada aynı hayatı yaşayama-
dıklarını, haklardan, kaynaklardan, hizmetlerden eşit şekilde yararlanamadığını ortaya koymaktadır. 
Fizyolojik farklılıklara ve üreme organlarına bakılarak doğumla atanan kadın ve erkek cinsiyetleri, 
gündelik hayatın içinde inşa edilen kadınlık ve erkeklik kalıplarına dönüşür. Koşullara göre farklılık 
göstermekle birlikte, kadınlar ve erkeklere toplum tarafından yüklenen roller ve sorumluluklar, on-
lardan beklenenler kadınlık ve erkekliği inşa eder ve yaşamı ikili cinsiyete sıkıştırır. Gündelik hayatın 
içinde, aile, okul, siyaset, iş yaşamı, medya gibi yapı ve kurumlar aracılığıyla her geçen gün pekiştirilen 
kadınlık ve erkeklik rolleri; cinsiyetçi atasözleri, deyimler ve fıkralarla yaygınlaştırılır, hukuk aracılığıy-
la güç kazanır. Öyle ki bu rol ve sorumluluklar bir süre sonra doğumda atanan cinsiyetlerimizin bir 
parçası olarak içselleştirilir, el birliğiyle gerçekleştirilen toplumsal inşa sonucu ortaya çıktığı unutulur. 
Toplumsal olarak yaratılan kadınlık ve erkeklik halleri sadece kadınları ve erkekleri birbirinden ayır-
makla kalmaz, kaynak, hizmet ve haklar erişim önünde engeller koyar, sınırlar çizer. 

Toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliğin, ayrımcılığın ve şiddetin sonuçlarını yaşamın her alanında gör-
mek mümkündür. Kadınların eğitimin, çalışma hayatının, siyasetin dışında kalması ve kadına karşı 
şiddet gündelik yaşamın bir parçası haline geldiği için daha görünürdür ancak bunlarla sınırlı değil-
dir. Kadınlar daha yoksuldur, kadınların güvenli barınma ve gıdaya erişimleri daha zordur, kentsel 
hizmetlerden yeterli düzeyde yararlanamazlar, çevre kirliliği ve iklim değişikliği kadınları daha fazla 
etkiler, afet ve krizlerde kadınların ölüm oranları daha yüksektir, sağlık hizmetinden toplumsal cinsiyet 
kalıpları nedeniyle yeterince yararlanamazlar. 

Afet, savaş ve insani kriz durumlarında toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, eşitsizlik ve ayrımcılık kadın-
lar için daha da derinleşmektedir. Kadınlık kimliğinin dışında, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, engelli, 
göçmen veya mülteci olmak ve sosyoekonomik durum toplumsal cinsiyet kaynaklı yaşanacak sorunla-
rın boyutuna etki eder. Bu nedenle mültecilere homojen bir grup olarak yaklaşmak kırılgan olan bir 
grubu daha da kırılganlaştırır. 

Sonuç Yerine:
Yerel Yönetimler Göçmen 
Kadınlarla Güçlenecek
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2011 yılında Suriye’deki krizle ortaya çıkan savaş ve sonrasındaki insani kriz Türkiye’ye milyonlarca 
kişinin göç etmesine neden olmuştur. Zorunlu göçlerde kadınların toplumsal cinsiyet temelli yaşa-
dıkları sorunlar menşei ülkeden çıkmadan başlar ve hedef  ülkeye yerleştikten sonra varılan ülkenin 
koşullarına, sunduğu hizmetlere göre değişir. 

Türkiye’de geçici koruma statüsü altında yaşayan Suriyelilerin %98’i kentlerde yaşarken, Suriyeli ka-
dın ve çocukların tüm Suriyeli nüfusuna oranı %70’tir.143 Bu nedenle yerel yönetimler hizmet sunu-
munda kadın göçmenlerin özel koşullarını görerek politika üretmeli, kadın göçmenlere erkeklerin bir 
eklentisi, sürecin mağduru olarak yaklaşmadan, onları başlı başına hak öznesi olarak tanımlamalıdır. 
Kısacası tüm hizmetlerin planlanması, programlanması ve uygulanmasında toplumsal cinsiyetin he-
saba katılması, ana akımlaştırılması gerekmektedir. 

Yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması, kimseyi dışarıda bırakmadan 
kentin gerçek resmini görebilmeyi, doğru analiz yapılarak hizmet tasarlanabilmesini, sınırlı insan ve 
mali kaynakların daha verimli kullanılabilmesini, hizmetin etkisinin artmasını ve en önemlisi eşit-
sizliklerin pekiştirilmemesini sağlar. Bu sayede kentteki kadınların ve tüm diğer kırılgan grupların 
hizmetlerden, haklardan, kaynaklardan eşit şekilde yararlanması sağlanmış olur, görünmez gruplar 
görünür kılınır. 

Bu kitap, toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması sürecinde, eşitlik mekanizmalarının rolünü mülteci 
kadınları görünür kılmaya çalışarak ortaya koymuştur. Yerel yönetimlerin yol haritasını belirlemesin-
de, sürdürülebilir eşitlik politikaları üretebilmesinde ve yürütebilmesinde bu mekanizmaların etkin bir 
şekilde çalıştırılması önemlidir. 81 ile gönderilen 2010/10 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, illerde il 
kadın koordinasyon kurulları, yerel meclislerde eşitlik komisyonları, eşitlik birimleri kurulmasını ve il 
yerel eşitlik eylem planlarının yapılmasını tavsiye eder. Genelge’de belirtilen il kadın koordinasyon ku-
rulu valilik bünyesinde kurulması önerilen yapılardır. Bu noktada yerel yönetimlerin doğrudan sorum-
luluğu olmasa da kurulun oluşturulması yönünde ilde savunuculuk yapma görevi üstlenmeleri etkin 
hizmet sunumunun desteklenmesi açısından önem arz etmektedir. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizlik-
lerinin boyutları çok yönlüdür ancak kent için bütüncül bir eşitlik politikası oluşturulabilirse toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması yolunda önemli bir adım atılmış olur. Bu sayede yerel yönetimlerin her 
alanda tek başına mücadele etmesinin önüne geçilmiş olur. Belediyeler daha çok, merkezi yönetim 
tarafından şekillendirilen mülteci politikaları kapsamında, merkezi yönetiminin taşra teşkilatlarının 
içinde bu kurul aracılığıyla kendilerini daha güçlü ifade edebilirler ve hizmet sunumuna yönelik ihti-
yaç duyulan işbirliği ve desteği alabilirler. 

Bir başka eşitlik mekanizması olan kadın-erkek eşitlik komisyonları da toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
fiili olarak uygulanabilmesi için gerekli olan, toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin ve yerel hizmet 
sunumundaki etkisinin ortaya çıkartılmasını, doğrudan ve dolaylı eşitsizliklerin ortadan kaldırılması-
nı, eşitlikçi ve katılımcı bir demokrasinin yerelde etkili biçimde geliştirilmesini destekleyecek politik 
ve sosyal ortamın oluşturulmasında başat rol oynamaktadır. Eşitlik komisyonları mülteci kadınlara 
yönelik doğrudan çalışma yürütebileceği gibi, göç/mülteci komisyonu olan yerel yönetimlerde bu ko-

143 Türkiye’deki Suriyeli Sayısı Nisan 2021, https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/?gclid=CjwKCAjwgOGCBhAlEiwA7FUXkm6BrpKkuwH5NFRuz1nSW9
73qIMK1nLfaHcnASP7C9M3ncTj1CBH0RoCO78QAvD_BwE Erişim tarihi: 9 Mayıs 2021
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misyonlar ortak çalışmalar da yürütebilir. Bu ortaklıklar meclislerde görünür olmayan komisyonların 
etkinliğini ve görünürlüğünü artıracağı gibi bütüncül hizmet sunmanın olumlu etkilerinin de ortaya 
çıkmasına yardımcı olabilir. 

Belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarını koordine edecek esas yapılar ise eşitlik 
birimleridir. Bu birimlerin etkili bir ana akımlaştırma süreci yürütmesi ise göç/mülteci birimlerinin 
olduğu belediyelerde mutlaka onlarla işbirliği yapmalarına bağlıdır. Veri ve bilgi paylaşımı konusunda 
işbirlikleri kök sorunların ortaya çıkarılması ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi açısından önem 
taşımaktadır. 

Eşitlik birimlerinin veya henüz eşitlik birimi kurulmamışsa ilgili diğer birimlerin hazırlayacağı yerel 
eşitlik eylem planları ise ilde toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında uygulanabilmesi için 
kapsayıcı ve katılımcı bir şekilde hazırlanan yol haritalarıdır. Bu nedenle mülteci kadınların bu plan-
larda yer alması, hem toplumsal cinsiyet temelli sorunlarının görünür olmasına hem de çözüme yöne-
lik bütüncül politikalar geliştirilmesine katkı sağlar. Ancak burada vurgulanması gereken önemli konu 
olarak, mülteci kadınların yerel eşitlik planlarında yer alması, il göç planlarının toplumsal cinsiyet gör-
mezden gelinerek hazırlanabileceği anlamına gelmez. Yerel eşitlik eylem planları toplumsal cinsiyet 
eşitliğini doğrudan odağına yerleştirdiği için kentte eşitsizlikten etkilenen tüm gruplar bu planların ön-
celikli hedefidir. İl göç planları ise göç ve göçe dayalı sorunlarla baş etme yöntemlerine odaklanır. Bu 
noktada planlarda yer alan her bir başlığın kadınları ve erkekleri ve kırılgan grupları ayrı boyutlarda 
etkilediği düşünüldüğünde, il göç planlarının toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde hazırlanmasının 
önemi ortaya çıkmaktadır. 

İlde eşitlik mekanizmalarının varlığı eşitlik için atılmış önemli adımlar olmakla birlikte toplumsal cin-
siyet alanında fiili eşitliğe giden yol, tüm kurum, kuruluş ve hizmet alanlarında toplumsal cinsiye-
tin ana akımlaştırılmasıyla mümkün olabilir. Kapsamlı bir strateji olan ana akımlaştırmanın hayata 
geçirilmesi için; politika geliştiren, plan, program, uygulamalarla kapsamlı hizmet sunan kurum ve 
kuruluşlar hedeflenmelidir. Yerel yönetimler, sundukları hizmetlerin kapsamı nedeniyle bu sınıflan-
dırma içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesinin kritik aktörleri olarak tanımlanabilir. 
Bu nedenle hizmetlere yönelik hazırlık, planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarında 
toplumsal cinsiyet hesaba katılarak hareket edilmelidir. Her bir aşamada sunulacak hizmetten ya da 
uygulanacak politikadan kadınların ve erkeklerin farklı etkileneceği bilgisinden hareketle, toplumsal 
cinsiyetin hesaba katılmasını sağlayacak yönlendirici sorular belirlenerek, yanıtlar çerçevesinde ça-
lışma yürütülmelidir. Ancak öncelikli konu, özellikle karar verici pozisyondan uygulayıcı pozisyona 
kadar hizmet sunumunda görevli her çalışanın, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık konularında 
farkındalığının olmasıdır. Bu noktada görevliler hizmet içi eğitimler ve atölyelerle desteklenmeli, bu 
tür çalışmalar sistematik hale getirilmelidir. 

Türkiye’nin de imzacısı olduğu uluslararası insan hakları metinleri, sözleşmeleri ve onları temel alarak 
ulusal düzeyde hazırlanan yasa ve yönetmelikler toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece yasalar üzerinde 
değil, fiili olarak da hayata geçirilmesi için oluşturulmuştur. 

Bu noktada yerel yönetimlerin barınma hizmetinden gıdaya erişime, yoksullukla mücadeleden sağ-
lığa erişime ve diğer tüm kentsel hizmet sunumlarına kadar yaşama dair tüm başlıklarda insanlara 
en yakın hizmeti sunan yapılar olduğu düşünüldüğünde, uluslararası insan haklarının yerelde hayata 
geçmesini sağlayan en kritik aktörler olduklarını söylemek mümkündür. Kadın hakları hayata ge-
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çirilmeden insan haklarının tam anlamıyla gerçekleşmeyeceği gerçeği, yerel yönetimlerin sunduğu 
hizmetlerde toplumsal cinsiyeti hesaba katmasını bir seçenek olmaktan çıkarıp bağlayıcılığı olan bir 
zorunluluğa dönüştürmektedir. Türkiye’nin imzacısı olduğu CEDAW gibi kadın insan haklarına yö-
nelik sözleşmeler ve metinler toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesini zorunlu kılar. 

Sözleşmelerle ilgili ülke raporu hazırlanırken tüm kurum ve kuruluşlar gibi belediyelerin çalışmala-
rı da değerlendirilir. Bu noktadan bakıldığında yerel yönetimlerin CEDAW’ı hizmetlerinde referans 
alması ve raporlaması, Türkiye’nin kadının insan haklarının hayata geçmesi ve kadına karşı ayrımcı-
lığın ortadan kalkması konusunda harcadığı emeği, uluslararası alanda görünür kılacağı gibi, ülkenin 
kadın hakları konusunda prestijli ülkeler arasında yer almasına da katkı sağlayacaktır. Özetle kadının 
insan haklarına dair uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükler yerelin uzağında değildir; bila-
kis ancak yerelin sözleşmelere sahip çıkmasıyla ve sözleşmeleri içselleştirmesiyle hayata geçebilecektir. 
Belediyelerin imzasına açılmış olan Avrupa Kadın Erkek Eşitlik Şartı, özellikle yerel yönetimlerin 
toplumsal cinsiyeti yerel düzeyde nasıl uygulayabileceklerine dair yol gösterici bir belgedir. Türkiye’de 
imzacı sayısı 32 olan Şart’ın daha fazla belediye tarafından imzalanması konuya gösterilen değer ve 
ciddiyetin önemli bir göstergesi olacaktır.

Diğer yandan dünyayı 2030 yılına kadar daha yaşanabilir bir yer haline getirmeyi amaçlayan, Tür-
kiye’nin de aralarında bulunduğu 193 ülke lideri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı imzalamıştır. 
Görüşmelerde 17 amaca tam anlamıyla erişebilmenin toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçme-
siyle mümkün olabileceği vurgulanmakla birlikte, üstünde durulan bir diğer önemli konu, hedeflerin 
ancak yerel ve bölgesel düzeyde sahiplenilmesi ve uygulanması koşuluyla başarıya erişebileceğidir. 
Daha yaşanabilir bir dünya sadece yasalarla ya da yasaklarla sağlanamaz; ancak insanın dönüşümüy-
le, bireyler ve toplumlar arası temasla mümkün olur. Temasın gücü ise yukarıdan aşağıya dayatılan 
merkezi kararlarla değil, bireye ve kentteki tüm canlılara en yakından temas eden yerel yönetimlerin 
uygulamalarıyla artar. 

Yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyeti görerek hizmet üretmesi kadınlar ve erkekler arasındaki güç 
ilişkilerinin değişmesine, kadınların ve tüm kırılgan kesimlerin bilgiye ve hizmete erişimi önündeki 
engellerin kalkarak güçlenmelerine uygun bir ortam yaratır. Kadınların kendi yaşamları üzerinde söz 
sahibi olması, sadece kadınlar için değil, tüm toplum için olumlu sonuçlar doğurur. Kadınlar, insani 
krizlerde her ne kadar mağdur olarak tanımlansa da ihtiyaçlara göre hizmetler tasarlandığında birer 
dönüştürücü olurlar. Sosyal uyum için katalizör görevi görürler. Toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı 
üzerlerindeki sorumluluklar ile çocuk ve yaşlı bakımı için destek sağlanması, gelişme ve hayatta kalma 
için ihtiyaç duyulan eğitim, beslenme, barınma, sağlık gibi hizmetlere erişim ve kadınların toplumsal 
yaşamda daha aktif  olmasını sağlayan farklı hizmetler; kurumlarla ve diğer hemşehrilerle teması ve 
paylaşımı artırır; paylaşım geliştikçe de değişim ve dönüşüme olanak sunan ortamların oluşması sağ-
lanır. 

Başladığımız yere dönecek olursak, insan hakları belgeleri herkesin eşit olduğunu vurgular. Haklar 
devredilemez ve bölünemezdir. Kadınların haklardan, hizmetlerden ve kaynaklardan eşit şekilde ya-
rarlanmalarını sağlamak bir insan hakları sorumluluğu ve zorunluluğudur. 
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