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Giriş 

Son on yılda, “kadın sorunları” olarak adlandırılan ve çözümü kadınlara 
havale edilen cinsiyet eşitsizliği, bir toplumsal sorun olarak görülmeye 
başlandı ve başta devletler olmak üzere, bütün toplumsal aktörler bu 
sorunun çözümündeki rollerini üstlenmeye daha istekli hale geldiler. 
Toplumsal aktörlerin rollerinin neler olduğu uluslararası sözleşmeler, 
Anayasa başta olmak üzere ulusal yasalar ve mevzuatta1 gösteriliyor. 
Böylece cinsiyet eşitsizliğinin yalnızca kadınlara özgü bir sorun olduğu 
fikri, yavaş yavaş gücünü kaybediyor; yerine, toplumun yarısını eşitsizli-
ğe ve güçsüzlüğe mahkum etmenin toplumun bütününü güçten düşür-
düğü düşüncesi geçiyor.

Cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefi, hem ulusal hem de uluslararası 
gündemde giderek en üst sıralara çıktı. Birleşmiş Milletlerin saptadığı 
evrensel sekiz Bin Yıl Kalkınma Hedefinin üçüncüsü, “cinsiyet eşitliğini 
teşvik etmek ve kadının güçlendirilmesini sağlamak”. Türkiye’nin taraf 
olduğu Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Söz-
leşmesi (CEDAW) ve Pekin Eylem Platformu gibi belgelerde de cinsiyet 
eşitliğinin sağlanmasında devletlerin, sivil toplum örgütlerinin ve özel 

1 Bu mevzuat içinde 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi özellikle önemlidir. Çünkü 
bu Genelgeyle, aile içi şiddetin toplumsal kaynakları ortaya çıkarılmış, kadınların 
eğitim, sağlık, istihdam haklarından yararlanmaları ve siyasal katılımlarının yük-
seltilmesi ile aile içi şiddet arasındaki bağlantılar ortaya konmuştur.
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sektörün üstlenmesi gereken yükümlülükler belirtiliyor. Bu yükümlülük-
lerin başında, ulusal mevzuatın ve kurumsal yapının cinsiyet eşitliğini 
gözetecek biçimde düzenlenmesi geliyor. Kalkınma Planları, Bölgesel 
Kalkınma Stratejileri gibi ulusal belgelere baktığımızda da kadın erkek 
eşitliğinin önemsenen bir hedef olarak öne çıktığını görüyoruz. Aynı şe-
kilde, yerel yönetimleri düzenleyen mevzuatta da cinsiyet eşitliği dikka-
te alınan hedeflerden biri2.

Yerel ekonomik kalkınmanın amacı, bu alanın geleceğini ve orada 
yaşayan herkes için hayat kalitesini yükseltmek için yerel ekonomik kapa-
siteyi artırmaktır. 

Yerel kalkınma, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ekonomik 
büyüme ve insani kalkınma koşulları yaratmak üzere elbirliği ile çalıştığı 
bir süreçtir.

Toplumsal kalkınma, ancak kadınların ve kadın örgütlerinin güçlerin-
den, deneyimlerinden, bilgilerinden yararlanılarak gerçekleştirilebilir ve 
sürdürülebilir. 

Bu nedenle, hem ulusal hem de yerel düzeyde, kalkınma planları ve stra-
tejileri, kadınları hesaba katmalı, onların katılımını teşvik edici önlemler 
içermelidir. Elinizdeki kitapçık, cinsiyet eşitliğini bir kalkınma hedefi ola-
rak düşünmeyi kolaylaştırmak üzere tasarlandı. 

Özellikle yerel kalkınma söz konusu olduğunda, kadın örgütleriyle ve ka-
dın hemşehrilerle yerel yönetimlerin ne türden işbirlikleri yapabilecekle-
ri, bu işbirliğinin muhtemel sonuçları üzerine genel bir çerçeve sunmak 
amaçlandı.

2 Bu konuda kapsamlı bir bilgiyi Ka-Der Ankara Şubesi tarafından yayınlanan “Yerel 
Yönetimlere İlişkin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Kadınlara Yer Açmak” isimli 
kitapçıkta bulabilirsiniz. Yazanlar: L. Yıldız Tokman ve Sema Kendirci, Mayıs 2006 
(İkinci Baskı)
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Yerel Kalkınma3

Günümüzde, küreselleşme ve yerelleşme gibi, ilk anda birbirine zıt, 
bağdaşmaz gibi gözükebilecek kavram ve süreçler yoğun bir etkileşim 
halinde. Küresel yarışmanın güçlü yerel süreçlerle kazanılabileceği veya ön 
alınabileceği düşüncesi yaygınlaşmakta. Bu bağlamda, yerel/bölgesel ak-
törlerin elindeki insan gücü kalitesi, bilgi/teknoloji düzeyleri ve öğrenme/
yenilikçilik potansiyelleri, işbirliği arzu ve düzeyleri ile yaratabildikleri sin-
erji, küresel başarı için önemli faktörler olarak nitelendirilmekte.(…)Bu 
küresel, ulusal, bölgesel ve yerel ilişkiler ağı içinde belediyeler önemli roller 
üstlenmekte. Bu kuruluşların klasik bazı kentsel hizmetleri (çöp toplamak, 
temiz su getirip pis su götürmek gibi) sunmakla yetinmeyip kentin ve 
kentlinin bütün gereksinimlerinin karşılanmasında rol alma istekleri bir 
yandan belediyelerin ve yerel politikacı/yöneticilerin önemini artırmakta, 
öte yandan, bu kuruluşların mevcut mali/yönetsel kapasitelerini zorla-
makta. Yerel yönetimlerin genelde, belediyelerin özelde, sorumluluk üstlen-
meye başladıkları göreceli yeni alanlardan birisi, yerel kalkınma konusu. 
(…) Merkezi ve yerel yönetimlerden beklenen, devletin ekonomik yatırım 
ve üretim alanlarından hızla çekilmekte olduğunun bilinciyle, doğrudan 
kamu yatırımı yapılması değil, belirli bir bölgede veya kentte yatırımların 
özendirilmesi, yöredeki üretken güçler arasında aracılık yapılması, ortak 
bulunması ve sinerji yaratacak şekilde, işbirliğinin sağlanmasıdır. 

Bu genel çerçeveyi ayrıntılandırmak ve derinleştirmek için başvurulabi-
lecek başka kaynaklar da ilgili bölümlerde gösterildi.

Kitapçık dört bölümden oluşuyor: Toplumsal cinsiyetin anlamı ve kadın-
larla erkeklerin yaşam deneyimlerinin farklılaşması üzerine bir bölüm var. 
Bunu takibeden bölümde, bu farklılaşmanın yerel yönetim açısından ne 
gibi sonuçlara yol açabileceği anlatılıyor. Daha sonra, “yerel” kavramını 
tartışan ve yerel aktörlerin kimler olduğunu hatırlatan üçüncü bölüm 
geliyor. Dördüncü bölüm, yerel kadın örgütleri ile yerel yönetimler ara-
sındaki işbirliği olanaklarını ortaya koyuyor.

3 “Yerel Kalkınma Önderi ve Paydaşı Olarak Belediyeler”, Korel Göymen, Yerel Yöne-
tişim Çalıştayı Tebliği 2002.
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Toplumsal Cinsiyet:  
Kadınlarla Erkeklerin Yaşam Deneyimleri  
Neden Farklıdır?

Farklılık, zenginleştirir

Cinsiyet farklılığı, içinde yaşadığımız toplumları zenginleştiren farklılık-
lardan biridir; tıpkı yetenek, kültür, inanç ve görüş farklılıkları gibi. Bunlar 
olmasaydı, toplumsal yaşam çok tekdüze olurdu. 

Ancak, tıpkı başka farklılıklar için olduğu gibi, cinsiyet farklılığı da, bu far-
kın eşitsizliğe yol açması durumunda bir sorun haline gelir. Yani, kadın-
lar ve erkekler, sahip oldukları fırsatlar ve haklar ile onlara yüklenen de-
ğerler açısından eşitsizlerse, o zaman, bu farklılığa biraz daha yakından 
bakmamız gerekir. Kadınlarla erkeklerin dünyadaki bütün toplumlarda 
eşitsiz koşullarda yaşadıklarını, bazı toplumlarda bu eşitsizliğin diğerle-
rine göre daha az olduğunu biliyoruz. Bu bilgi, her iki cinsiyetin sahip 
olduğu mülkiyete, gelire, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma 
fırsatlarına, siyasal katılımlarına ilişkin rakamlara dayalı. Aynı zamanda, 
kadınlara ve erkeklere yüklenen anlam ve değerlerin farklılığı, bu iki 
cinsiyetten birinin (kadınların) toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal 
yaşamda daha az yer alabilmesine neden oluyor. Bu da eşitsizliğin gös-
tergelerinden biri.

Toplumsal Cinsiyet, Doğuştan Getirilen Bir Özellik Değildir

Cinsiyet, her birimizin bu dünyaya gelirken yanımızda getirdiğimiz özel-
liklerimizden biridir: Kız ya da oğlan bebekler olarak doğarız. Bu nedenle 
de cinsiyet özelliklerini biyolojik birer nitelik olarak kabul ederiz. Fizyo-
lojik yapımızdaki farklılıklar, toplumsal rollerimiz ve ilişkilerimizi belirle-
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seydi, kadınlar ve erkekler dünyanın her yerinde, tarihin her döneminde, 
aynı olurlardı. Oysa biliyoruz ki, cinsiyet rollerinde ve ilişkilerinde top-
lumdan topluma büyük farklılıklar vardır ve bu farklılıklar, biyolojik farkla 
açıklanamayacak niteliktedir.

Örneğin, kadınların çocuk doğurma kapasitesine sahip olmaları nede-
niyle (biyolojik bir nitelik) çalışma yaşamına katılmalarının uygun olma-
dığı düşüncesi, tarihin belirli bir döneminde, belirli toplumlarda ortaya 
çıkmış bir fikirdir. Geleneksel toplumlarda “kadınların çalışmaması” gibi 
bir seçenek olmadığı gibi, günümüzde de pek çok ülkede, iş gücünün 
önemli bir bölümü, kadınlardan oluşmaktadır.

Toplumsal cinsiyet, içinde yaşadığımız ailenin ve 
toplumun kadınlar ve erkekler olarak bize yükle-
diği anlamlar ve bizden beklediklerine işaret eden 
bir kavramdır. Dolayısıyla, biyolojik cinsiyetten 
farklı olarak, toplumdan topluma ve zaman içinde 
değiştiği gibi, eğitim, yaş, sınıfsal konum, yaşanı-
lan kültürel çevre gibi etkenlerle de değişir.

Kadınlar ve erkeklerden beklentilerin farklı oluşu, 
onların yaşam deneyimlerini de birbirinden farklı 
hale getirir. Hatta bazı toplumlarda bu deneyim 
farklılığı o kadar büyüktür ki, kadınlarla erkekler 
sanki ayrı dünyalarda yaşar gibidirler!

Deneyimleri farklılaştıran en önemli faktör, cinsiyete dayalı iş bölümü-
dür. Bildiğimiz bütün toplumlarda, kadınlar ve erkeklerin yapması uy-
gun görülen işler, farklılaşır. Ancak, bu farklılaşma her toplumda aynı 
biçimde olmadığı gibi, toplumun değişik kesimlerinde de birbiriyle aynı 
değildir.
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Cinsiyete Dayalı İşbölümü: Kadınlar Ne Yapar, Erkekler Ne Yapar

KADIN ERKEK

Çalışır
Kadınların birincil çalışma alanları, evdir. Ev işi, 
maddi karşılığı, mesai saati, sigortası ve emek-
liliği olmayan bir çalışmadır. Yapıldığında değil, 
yapılmadığında fark edilir bu bakımdan da gö-
rünmeyen bir emek türüdür.
Kadınların evde yaptıkları iş, günde 18 saatlik 
bir çalışma anlamına bile gelse, “sevgi emeği” 
olarak görülür ve kadınlığın doğal bir parçası 
gibi algılanır.
Ev işi, pek çok farklı yeteneğin ve çalışma tü-
rünün bir arada devreye sokulduğu bir alandır. 
Kocaların ve çocukların bakımı sadece üstlerini 
temiz tutup yemeklerini hazırlamakla bitmez, 
moral bozukluklarına, ergenlik krizlerine, başa-
rısızlık korkularına çare aramaya kadar uzanır.

Çalışır
Erkeklerin çalışma alanları, evin dışıdır. 
Genellikle ücret karşılığı çalışırlar. Ekono-
mik krizlere bağlı olarak çalışma koşulları 
ağırlaşsa bile, sigorta ve emeklilik hakları 
vardır. Ayrıca, çalışan bir insan olarak top-
lumsal statü de kazanırlar.
Bu statü, erkeklerin aile içindeki konumla-
rını pekiştirir. Ancak aynı zamanda, büyük 
bir risk de taşır: Erkeklik evin geçindirilme 
sorumluluğu ile tanımlandığı sürece, iş-
sizlik yalnızca yoksullaşma değil, erkekler 
açısından kimlik kaybı ve buna bağlı güç-
süzleşme anlamına da gelir.

Çalışır
Kadınlar, işgücü piyasasında da çalışırlar. Ta-
rımsal işgücüne büyük bir katkıları vardır-dün-
ya gıda üretiminin yüzde yetmişi, kadınlar ta-
rafından yapılır.
Sorunsuz ve ucuz bir işgücü kaynağıdırlar. 
Genç kızlar “çeyiz parası”, kadınlar “pazar pa-
rası” için çalışırlar. Ne de olsa, evi geçindirmek 
onların sorumluluğunda değildir. Bu nedenle, 
kadınlara erkeklerden daha düşük ücret veril-
mesi, meşru görülür.
Kadınlar, kayıt dışı ekonominin belkemiğidir-
ler. Günde on- on iki saat halı dokurlar, örgü 
örerler, oyuncak parçalarını birbirine eklerler, 
deri dikerler, televizyon tüplerini takarlar… 
Ama işgücü anketlerinde “ev hanımı” olarak 
görülürler.

Çalışır
Kadınlar, sosyal hizmet uzmanları ve hemşire-
lerdir. Ailedeki özürlü ve yaşlılara, hastalara on-
lar bakarlar. Bunu yaparken genellikle destek 
görmezler ama yapmadıklarında, kadınlıktan 
uzak olmakla suçlanırlar.

Çalışır
Kadınlar piyasa araştırmacılarıdırlar. Neyi ner-
den almalı? Ucuzluk ne zaman? Hangi gün 
hangi pazara gitmeli?
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KADIN ERKEK

Çalışır
Kadınlar, halkla ilişkiler uzmanıdırlar. Konu 
komşuyla, akrabalarla görüşmeleri, ilişkileri 
ayarlarlar, evlilikleri düzenlerler. Yıldönümleri-
ni hatırlarlar, hediyeleri düşünürler.

İlişki Kurar
Kadınların toplumsallaşma mekânları oldukça 
kısıtlıdır: Daha çok evleri ve yakın çevreleri, 
mahalleleri içinde kalırlar. Toplumsallaşma ka-
nalları da asıl olarak akrabalık ve komşuluk iliş-
kileridir. Genellikle küçümsenerek bahsedilen 
kabul günleri, onların çeşitli konularda bilgi-
lenmeleri, iş bulma ya da çocuk evlendirmeye 
dönük bağlantılar kurmaları ve rahatlamaları 
için son derece önemli bir işleve sahiptir.
Ücretli çalışmaya katıldıklarında bile asıl aidi-
yetleri ev ve aile olduğundan, çalışan kimlikle-
ri genellikle geride kalır. Biraz da bu nedenle, 
meslek örgütlerine, sendika ya da odalara ka-
tılımları düşüktür.

İlişki Kurar
Erkekler, toplumsal hayata katılmak için çe-
şitli kanallara sahiptir. Bu kanalların başın-
da, çalışmak gelir. Erkekler, işçi, memur ya 
da esnaf olarak, toplumun üretici emeğinin 
bir parçasıdırlar ve bu onlara toplumsal bir 
kimlik sağlar. Bu kimliğin bir parçası olarak 
sendika, meslek örgütü ya da odası türün-
den örgütlere katılırlar.
Kahvehaneler ve stadyumlar, erkeklerin 
kendi aralarındaki toplumsallaşmanın me-
kanlarıdır. Buralarda memleket meselele-
rinden iş olanaklarına, futbolcu transfer-
lerinden geçim sıkıntılarına kadar, çeşitli 
konularda konuşurlar, rahatlarlar, arkadaş-
lıklar kurarlar.

Gündelik Yaşamın “Siyasetini” Yürütür
Kadınların yürüttükleri “halkla ilişkiler” ve 
“diplomasi” işleri sadece çalışma değil, aynı 
zamanda onlar için bir güçlenme kaynağıdır 
da. Gündelik yaşamın düzenlenmesine iliş-
kin kararların alınması, bu kararlara ilişkin rıza 
üretimi (isterseniz buna manüpilasyon ya da 
“arkadan dolanma” da diyebilirsiniz!) kadınlara 
önemli bir hareket ve güç alanı açar.

Siyasetle Uğraşır
Türkiye’de siyasal örgütlerin tamamında, 
erkekler yer alırlar. Merkezi ve yerel siya-
setin aktörleri onlardır. Belediye meclisle-
rinden parlamentoya, parti delegeliğine 
kadar, her aşamada erkekleri görebilirsiniz.
Bu faaliyet alanı, erkeklerin hem maddi ka-
zançlar sağlamalarını hem de güçlenmele-
rini sağlar.

Sanat ve Bilimle Uğraşır
Kadınların estetikle ve bilgiyle ilişkileri, ku-
rumsallaşmış bilim ve sanatın dışında kurulur. 
Onlar, gündelik deneyimin bilgisini biriktirirler. 
Bu bilginin yaşamın devamında büyük bir rolü 
olmasına karşın, değersiz kabul edilir. Benzer 
biçimde, gündelik yaşamı güzelleştirme çaba-
ları da genellikle görmezden gelinir.

Sanatla ve Bilimle Uğraşır
Sanat ve bilim, insan türünün gelişiminde 
önemli faaliyet alanlarıdır ve bu iki alan, 
pek az sayıdaki istisna dışında, erkeklerin 
tekelindedir.

Karar verir
Yalnızca “siyasal” diyebileceklerimiz değil, 
gündelik yaşamımızı etkileyen pek çok 
konuda erkekler karar verirler: Aile birey-
leri hangi saatlerde evden çıkacaklar, gi-
debilecekleri ve gidemeyecekleri yerler 
nerelerdir; kimlerle görüşebilirler, kimlerle 
görüşemezler…
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Bütün bu işler, elbette ki bütün erkekler ve bütün kadınlar tarafından 
yerine getirilmez. Ama kültürümüzde Kadın’a ve Erkek’e verilen rol ve 
değerin arkasında, bu türden yüklemeler vardır.

Dikkat edilirse, erkeklerin yaptıkları işler, onların toplumsal konumunu 
yükseltirken aynı zamanda, erkekliği büyük bir sorumluluk haline de 
getiriyor. Kadınlar ise çok 
ve çeşitli işlerle uğraşma-
nın getirdiği yıpranma 
ve zaman yoksulluğu ile 
başa çıkmak zorunda ka-
lıyorlar.

Kadınlar ve erkekler, yü-
rüttükleri faaliyetler ba-
kımından, birbirlerinden 
farklı deneyimlere sahip 
olurlar. Bu nedenle de 
ihtiyaçları farklılaşır. Aynı 
hane içinde birlikte ya-
şarken ve benzer koşul-
ları paylaşırken bile deneyimlerindeki farklılık, onların ihtiyaçlarını, istek-
lerini ve umutlarını da farklılaştırır.

Aynı zamanda, deneyim farklılığından doğan bilgi ve beceri farklılıkları 
da, birer zenginlik ve toplumun bütününü kavramanın yolları olarak gö-
rülebilir.

Bu nedenle, toplumsal yaşamda herhangi bir değişiklik yaratmayı he-
defleyen her türlü girişim, bu farklılığı dikkate almak, hesaba katmak zo-
rundadır.
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Eşitlik ve Farklılık

Eşitlik, Fransız Devriminin üç ilkesinden biriydi: Eşitlik, Özgürlük, Kardeş-

lik. Bu ilkeler, modern toplumun kurucu ilkeleri oldu. İnsanların doğuş-

tan getirdikleri bazı nitelikleri sebebiyle diğerlerinden daha üstün ya da 

aşağı olmayacağını teminat altına alan “eşitlik” ideali, insanların birlik-

te yaşamalarının kurallarını belirleyen Toplum Sözleşmesinde (ki bu da 

Anayasa demektir) yepyeni bir döneme işaret ediyordu.

Eşitlik ilkesi, hiçbir zaman insanların birbirlerinin “aynı” olması anlamına 

gelmedi. Elbette ki yalnızca cinsiyetimiz değil, başka pek çok niteliğimiz 

nedeniyle de birbirimizden farklıyız ve toplumu toplum yapan da bütün 

bu farklılıkların getirdiği zenginliktir. Ancak, bütün bu niteliklerimizin bi-

zim diğerlerinden daha fazla (ya da daha az) fırsata sahip olmamıza, se-

çeneklerimizin bu niteliklere bağlı olarak genişlemesi ya da daralmasına 

neden olmaması, eşitlikçi bir toplumun vazgeçilmez koşuludur. Yani bir 

insanın içine doğduğu ailenin diyelim bir ayakkabıcı ya da çiftçi ailesi ol-

ması, o insanın zorunlu olarak ayakkabıcılığı ya da çiftçiliği sürdüreceği 

anlamına gelmez. Modern eğitim, tam olarak bu nedenle “modern”dir 

ve eşitlikçidir. Aile ve cemaat ilişkileri içinde öğrenme, yerini ulusal eği-

time bırakmıştır.

Bunun gibi, kadınların da doğuştan getirdikleri nitelikler nedeniyle er-

keklerden daha üstün ya da daha aşağı bir konuma yerleştirilmesi, er-

keklere tanınan fırsatlardan yararlanamaması, engellenmesi, ayrımcılık-

tır ve eşitliğe aykırıdır.

Eşitlik fikrinin gelişmesi

Bir ideal olarak eşitlik yaygınlıkla benimsense de, gerçekleştirilmesinin 
çok kolay olmadığı, ortada. Doğuştan eşit haklara sahip olmak ve kanun 
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önünde eşitlik, son derece önemli kazanımlar; ancak bu kazanımların fi-
ilen eşitliği sağlaması için bazı ek önlemler gerekiyor.

Çünkü, fiilen eşit olmayanlara eşit muamele, varolan eşitsizliklerin 
sürdürülmesine yol açar.

Örneğin, anne ve babası okur yazar olmayan, kendisi de altı yaşından 

itibaren tarlada çalışmaya başlamış bir çocukla kentli ve eğitimli bir ço-

cuğun eşit fırsatlara sahip olması için “temel eğitim herkes için zorunlu 

ve parasızdır” hükmü yeterli olabilir mi? Yoksul olan çocuk çalışmadığı 

zamanlarda okula gidebilse bile, alacağı eğitimin onu diğeriyle eşit kıl-

ması mümkün müdür?

Kadınlarla erkekler arasındaki eşitliğin sağlanması için de her şeyden 

önce, çeşitli alanlardaki eşitsizliklerin farkına varılması, bunların kabul 

edilmesi, sonra da bu eşitsizlikleri gidermek için önlemler alınması ge-

rekir.

İşte, geçici özel önlemler, böyle bir mantıkla geliştirilmiştir. Örneğin, 

“Haydi Kızlar Okula” Kampanyası, yalnızca ideolojik ve politik bir kam-

panya değil, aynı zamanda yoksul kızların eğitim haklarından yararlana-

bilmesini sağlamaya dönük bir geçici özel önlemdir. Çünkü bilinmekte-

dir ki, bu kızlar, erkek yaşıtlarının yaşadıkları engellenmelere ek olarak 

bir de cinsiyetleri nedeniyle okuma hakkından mahrum kalmaktadırlar.

Kadınların siyasette erkeklerle eşit biçimde varolabilmeleri için geliştiril-

miş kota gibi geçici özel önlemler de benzer biçimde, eşitsiz koşullarda 

başlayan yarışın daha eşit hale getirilebilmesini sağlamayı amaçlar. Ka-

dınların kendilerini sistematik olarak dışlayan bir mekanizmaya girebil-

melerini mümkün kılar. Böylece, daha fazla kadının siyasette varolma-

sıyla, cinsiyet eşitsizliklerine siyasal çözümlerin sağlanmasının kolayla-

şacağını öngörür.
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Yasalar önünde eşitliğin her zaman fiili eşitlik anlamına gelmemesi, bi-
zim bütün kalkınma ve demokratikleşme hedeflerimizi bir de bu açıdan 
gözden geçirmemizi gerektirir. Madem “herkese eşit muamele” etmek 
yetmiyor, o halde, eşitliği sağlamaya yönelik neler yapabiliriz?

Bu soru, kamu hizmetleri başta olmak üzere, toplumsal, siyasal ve eko-
nomik alanlarda cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasına ve böy-
lece toplumsal kalkınma ve demokratikleşmenin temel koşullarından 
biri olan eşitliğin sağlanmasına giden yolda, önemli bir başlangıçtır.
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Yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyeti dikkate alması ne anlama 
gelir? 

Yasalar önünde eşitliğin ve “herkese eşit muamele”nin yeterli olmadığı-
nı bilerek, yerel yönetimlerin ve yerel politikaların cinsiyet eşitsizliklerini 
ve kadınlarla erkekler arasındaki farklılıkları dikkate almasının nasıl ger-
çekleşeceğini tartışmaya başlayabiliriz.

Farklı Deneyimler, Farklı İhtiyaçlar�

Cinsiyete dayalı işbölümü başta olmak üzere, kadınlarla erkeklerin yaşam 
deneyimlerini farklılaştıran koşullar, onlara yönelik hizmetlerin planlan-
masında dikkate alınmalıdır. Kadınlar ve erkekler aynı kentte yaşarlar 
ama kentle kurdukları ilişki birbirlerinden farklıdır. Örneğin, kullandıkları 
mekânlar, bu mekânları kullanma saatleri, kullanma biçimleri… Bu fark-
lılığı görmeyen bir yerel hizmet tasarımı, hemşehrilerinin bir bölümünü 

(muhtemelen kadınları) eksik hemşeh-
riler haline getirecektir.

Yerel yönetimler, bir kentte yaşayan 
insanların mekânsal, toplumsal, sos-
yo-kültürel, ekonomik, ortak ihtiyaç-
larını karşılar, sorunlarını çözer. Yani 
yerel yönetimler, güvenli ve sağlıklı 
çevrelerde yaşamamızı, çalışmamızı, 
konut edinmemizi, kentsel mekânları 

kullanabilmemizi ve bütün bunları yaparken o yerleşmeye ilişkin karar-
lara katılmamızı ve yapılanları denetlememizi sağlamakla yükümlüdür4.

3 Bu bölümde yer verilen yasal düzenleme bilgilerinin tamamı, “Yerel Yönetimlere 
İlişkin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Kadınlara Yer Açmak” Tokman ve Kendir-
ci(2006) isimli kitapçıktan alınmıştır.

4 Tokman ve Kendirci, 2006
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Eğer bu yükümlülüğü bütün hemşehrileri kapsayacak biçimde yerine 
getireceksek, o halde, farklı ihtiyaç ve talepleri bilebilmemiz gereklidir. 
Yerel hizmetlerin her iki cinsiyete yönelik eşit sunumunun sağlanabil-
mesi için, kadınların ve erkeklerin isteklerinin dikkate alınması gerekli-
dir. Bunun için, kamuoyu yoklamalarında genellikle yapıldığı gibi “hane 
reisi” ile görüşmek yetmez, kadınlarla anket ve yüzyüze görüşme de 
yapılmalıdır. Bu çerçevede, yerel kadın kuruluşlarıyla işbirliği, olumlu ve 
maliyet düşürücü bir etki yapacaktır.

5393 Sayılı Yasa/15.Md.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve 
düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması 
yapabilir”

Kamuoyu yoklamaları önemli olmakla birlikte, yeterli değildir. Çünkü ye-
rel gereksinimlerin saptanması ve karşılanması, yalnızca kent ölçeğinde 
değil, mahalle ölçeğinde de gerçekleştirilmelidir. Kadınlar, daha önce 
de belirtildiği gibi, kentsel mekânları erkekler kadar ve onlar gibi kullan-
mazlar. Yaşam alanları genellikle mahalleleri ve yakın çevreleriyle sınır-
lıdır. Özellikle yoksul kadınların yerel hizmet ve olanaklardan yararlana-
bilmeleri için, hizmetin mahallelere yayıldığı bir yapıya ihtiyaç vardır.

Ancak, hizmetlerin mahallelere yayılması kadar, hemşehrilerin kent içi 
dolaşımlarının kolaylaştırılması da dikkate alınması gereken bir politika 
bileşenidir. Çünkü, özellikle kadın ve çocukların yaşadıkları mahallelerin 
dışına çıkabilmeleri, çeşitli nedenlerle son derece güçtür. Oysa kent ya-
şamı, farklılıklar ve çeşitliliklerle zenginleştiğinde kent yaşamı olur. Bu 
nedenle, özellikle kadın ve çocukların kent merkezlerini de kullanabilir 
hale getirilmeleri, örneğin, merkezdeki kültürel etkinliklere katılımlarını 
teşvik etmek için ücretsiz ulaşım düzenlemeleri yapılması gibi yöntem-
ler düşünülmelidir.
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5393 Sayılı Yasa/9. Madde
Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları be-
lirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda 
görüş bildirmek, diğer kurumlarla işbirliği yapmak ve kanunlarla verilen 
diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.
Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve 
sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım 
ve desteği sağlar; kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz önünde 
bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde 
yürütülmesini sağlamaya çalışır.

 
Kadınlara Özgü Hizmetler

Cinsiyete dayalı işbölümü çizelgesinde de gösterildiği gibi, kadınların ya-
şam deneyimlerinin büyük bölümü, ev içi bakım hizmetlerinden oluşur. 
Onların temel ihtiyaçlarından biri de bu deneyimle bağlantılı olarak, bakım 
hizmetlerinin kamusal hizmetler olarak tanınmasıdır. Çocuk, hasta, engel-
li, yaşlı bakımlarına yönelik ücretsiz aşılar ve muayeneler gibi kamusal sağ-
lık hizmetleri, ücretsiz ya da düşük ücretli okul öncesi eğitim hizmetleri 
gibi eğitim hizmetleri, kadınların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasında ve 
zaman yoksulluklarının azaltılmasında önemli bir etki yaratacaktır. Aynı 
zamanda, bu deneyim, bu tür hizmetlerin tasarımında, düzenlenmesin-
de ve yürütülmesinde izlenecek yollarla ilgili kadınların önerilerini dikkate 
almayı da gerektirir. Kadınların deneyimlerinin ve birikimlerinin dikkate 
alınması, yerel yönetimlerin daha etkili, daha düşük maliyetli ve hedefe 
yönelik hale gelmesinde önemli bir katkı sağlayacaktır.

Bunun tipik bir örneği, yerel kalkınma ve yoksullukla mücadele prog-
ramlarında, yoksul kadınlar için öngörülen tek seçeneğin beceri kursları 
ve girişimcilik projeleri olmasıdır. Oysa yoksulluk koşullarını hafifletme-
nin başka yolları da vardır ve bu yolların bulunmasında en büyük kıla-
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vuz, yine yoksulların kendileridir. Örneğin, kent yoksulu kadınların istih-
dama katılmalarındaki en büyük engellerden biri, çocuklarını güvenle 
bırakabilecekleri kurumların olmayışıdır. Dolayısıyla, beceri ve istihdam 
kurslarının yanı sıra, çocuk bakım merkezleri, ücretsiz okul öncesi eği-
tim merkezleri ve gençlik merkezleri gibi yerel yönetim hizmetlerinin 
sunulması, yoksul kadınların kendi ayakları üzerine basabilmelerinde rol 
oynayacaktır.

5393 Sayılı Yasa/14. Madde (b) bendi
“Okul öncesi eğitim kurumları açabilir, … sağlıkla ilgili her türlü tesisi 
açabilir ve işletebilir”

5216 Sayılı Yasa/7. Madde
(Büyükşehir Belediyeleri) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık 
üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara 
yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve 
bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları 
açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, 
yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri 
ile işbirliği yapmak…
(İlçe ve ilk kademe Belediyeleri) Yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve 
çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak, mesleki eğitim 
ve beceri kursları açmak, sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, 
bakım, onarımına ilişkin hizmetler yapmak…”

5393 Sayılı Yasa/Madde 14
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50 000’i geçen belediyeler, kadınlar 
ve çocuklar için koruma evleri açar.
Acil yardım, kurtarma ve ambulans, sosyal hizmet ve yardım hizmetleri-
ni yapar, yaptırır.

Aile içi şiddet, kadınların erkeklerden farklı deneyimlerinden biridir ve 
bilindiği gibi ülkemizde ciddi bir sorundur. Yerel yönetimler, kadınların 
şiddetten korunmasında sorumluluk sahibidir



�0

Herkese Yönelik Hizmetlerde Cinsiyeti Dikkate Almak

Ulaşım, konut edindirme, katı atıkların toplanması gibi hizmetler, belirli 
bir cinsiyete özgü değildir. Ancak, bu hizmetlerin düzenlenmesinde de 
cinsiyetin dikkate alınması son derece önemlidir. Örneğin kent içi ula-
şım, belediyelerin temel hizmetlerinden biridir ve bu hizmetin yeterli-
liği, kadınların yaşamını ciddi olarak etkiler. Çünkü, kadınların otomobil 
sahipliği ve kullanım oranları çok düşüktür, ağırlıklı olarak toplu taşım 
araçlarını kullanırlar ya da yaya olarak kent içi yolculuk yaparlar.

Yerel yönetimlerin kadınların ihtiyaçlarını gözeterek ulaşım hizmetlerini 
düzenlemesi, bir yandan yaya ulaşımını kolaylaştırmakla, diğer yandan 
toplu taşımacılık hizmetlerini gözden geçirmekle olabilir. Örneğin, pazar 
yerlerinin yakınına otobüs durakları koymak, özellikle belirli saatlerde 
otobüs seferlerinin sıklığını artırmak gibi önlemler, kadınların ihtiyaçla-
rını gözeterek alınabilir.

Aynı şekilde, beledi-
yelerin sosyal yardım 
hizmetlerine başvu-
ranların genellikle ka-
dınlar olduğu dikkate 
alınarak, bu hizmetle-
rin tasarımında ve yü-
rütülmesinde, kadın-
ların gündelik yaşam 
koşulları gözetilebilir. 
Örneğin, yoksul ka-
dınların mahallelerin-
den yardım merkezlerine ulaşımının kolaylaştırılması için ücretsiz oto-
büs seferi ya da kart uygulaması gibi önlemler alınabilir.
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Toplumsal Cinsiyet Etki Değerlendirmesi�

Daha önce de belirtildiği gibi, yerel politikalar da dahil olmak üzere her 
türlü kamusal politika, kadınlar ve erkekler üzerinde farklı etkiler yapar. 
Örneğin, bir semte pazar yeri açılmasıyla halı saha yapılmasının o semt-
te yaşayan kadınlar ve erkekler üzerindeki etkisi, aynı değildir. Kamu 
politikalarının kadınlar ve erkekler üzerindeki etkilerini ölçmek için ge-
liştirilmiş bir teknik, toplumsal cinsiyet etki değerlendirmesidir (TED). 
Önerilen bir politikanın ya da düzenlemenin getireceği muhtemel et-
kilerin hesaplanmasında olduğu kadar, halen uygulanmakta olan ya da 
tamamlanmış bir programın etkisini ölçmekte de kullanılabilir.

Bu değerlendirme, kadınların ve erkeklerin önerilen (ya da uygulanan) 
politikadan yararlanıp yararlanmayacaklarını, yararlanıyorlarsa ne öl-
çüde yararlanacaklarını (ya da yararlandıklarını) görmeye, böylelikle bu 
politikanın toplumsal cinsiyet eşitliği üzerindeki etkisini hesaplamaya 
yarar. Katılım, kaynakların paylaşımı ve norm ve değerlerdeki dönüşüm 
gibi ölçütler çerçevesinde yapılan bu etki değerlendirmesi, toplumsal 
cinsiyeti dikkate alan bir politikanın vazgeçilmez bileşeni olmalıdır.

5 Toplumsal cinsiyet etki değerlendirmesi ile ilgili bilgiler, UNDP tarafından hazırla-
nan Gender Mainstreaiming in Practice: A Tool Kit isimli kitapçığından alınmıştır.
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Yerel Aktörler�

Yerel Aktörler Kimdir?

Yerelde kadınların ve erkeklerin yaşadıkları tüm sorunlar, onların hayat-
larını doğrudan etkiler. Yolların yeteri kadar ışıklandırılmaması, mahal-
lede sağlık ocağının bulunmaması, çocukların güvenle bırakılabileceği 
bir kreşin olmaması, yaşanan yerdeki hizmetlerin eksikliğinden kaynak-
lanan ve hayatımızı zorlaştıran sorunlardır. Bu sorunların, sorun çözücü 
konumundakiler tarafından bilinir, anlaşılır ve önemsenir olması gere-
kir ki, hemşehriler hayatlarını daha kolay sürdürebilsinler. Bu sorunların 
bilinmesi, anlaşılması ve önemsenir olması, önceki bölümde belirtildiği 
gibi, kamu hizmetlerinin tasarlanma aşamasından itibaren her basamak-
ta kadın ve erkek hemşehrilerle açık, katılımcı, demokratik bir ilişkinin 
kurulmasına bağlıdır.

Yerel sorunların çözül-
mesinde katılımcı yön-
temlerin kullanılması, 
aynı zamanda, sorumlu-
luğun daha geniş grup-
lar tarafından paylaşıl-
ması, etkinlik ve hedefe 
yöneliklik anlamına da 
gelecektir.

Yerel düzeydeki sorunların çözülmesinde akla gelen ilk aktör, meclisi, 
encümeni ve başkanıyla, belediyedir. Bunun yanında, il özel idaresi, ye-
rel medya, yerel işletmeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve vali 
de bu aktörlerin arasındadır.

6 Bu bölüm, “Düğüm Bilgisi” isimli kitapçıktan yararlanılarak yazılmıştır. Aksu Bora 
ve Ceren İşat (2006)
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Yerel Yönetimler ve Birlikler

Belediye

Belediyeler, nüfusları 5000’i aşan yerler ile il ve ilçe merkezlerinde kuru-
lur. Belediyelerin farklı görevleri yerine getiren çeşitli organları vardır. 
Bunlardan belediye başkanı, belediye meclisi ve encümen, seçilerek 
göreve gelirler. Seçilirken belirli bir siyasi partinin temsilcisi olarak se-
çilmelerine rağmen, seçildikten sonra tüm yerel halka hizmet sunmakla 
yükümlüdürler.

Belediye Başkanı, belediyenin başı ve yürütme organıdır. Doğrudan 
doğruya yerelde yaşayan halkın oyuyla seçilir. Meclise ve encümene 
başkanlık eder. Belediye idaresinin stratejisini oluşturmak, bu stratejiye 
göre belediye bütçesini ve belediye faaliyetlerini hazırlamak, uygula-
mak ve izlemekle yükümlüdür. Yerel halkın huzur ve esenliği için gereken 
kararları almak, bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullan-
mak, engellilere yönelik hizmetleri oluşturmak ve engelliler için merkez 
açmak da belediye başkanının sorumlulukları arasındadır

Bunların yanında, belediyelerin bazı isteğe bağlı görevleri de vardır:

Okul öncesi eğitim kurumları açabilir.

Okul binalarının bakım ve onarımını yapabilir

Okulların her türlü araç ve gereç ihtiyacını karşılayabilir

Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açıp işletebilir

Bu görevlerle ilgili liste, oldukça uzundur ve belediyenin olanakları, büt-
çesi, personel kaynakları ve yerel politika yaklaşımlarına göre biçimle-
nir.

•

•

•
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Belediye encümeni, belediyenin günlük işlerini ve belediye meclisince 
alınan kararları yürütmekle görevlidir. Belediye başkanı, encümene de 
başkanlık eder. Encümen, belediye meclisinin her yıl için gizli oyla ken-
di içinden seçeceği üyelerden ve belediye başkanının her yıl için birim 
amirleri arasından seçeceği üyelerden oluşur. Encümen üyelerinin sayısı, 
il belediyelerinde ve nüfusu yüz bini geçen belediyelerde sekiz, diğer 
belediyelerde altıdır. Belediye encümeni, stratejik planı, yıllık çalışma 
programını, bütçe ve kesin hesabı inceleyerek belediye meclisine görüş 
bildirir. Yıllık çalışma programındaki işlerle ilgili kamulaştırma kararını 
alır ve uygular. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini be-
lirler. Kanunla belirlenmiş cezaları verir ve umuma açık yerlerin açılış ve 
kapanış saatlerini belirler.

Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir belediyeleri her ilde olmayan yapılardır ve sınırları içerisin-
de birden çok ilçe ve belde belediyesi bulunur. Büyükşehir belediyele-
rinde de bir belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümeni 
vardır. Büyükşehir belediyelerine verilen görevler, küçük belediyelerin 
görevlerini aşan, kent çapındaki görevlerdir. Bu yüzden de koordinas-
yon gerektirirler. Büyükşehir belediyesi, bu koordinasyonu sağlamakla 
yükümlüdür.

Büyükşehir belediye başkanı, seçmenler tarafından doğrudan seçilir. 
Görevleri diğer belediye başkanları ile benzer olmakla birlikte, ayrıca 
büyükşehir belediyesi sınırlarındaki belediyeler arasında koordinasyonu 
sağlamakla yükümlüdür. Bu belediyelerin meclislerinin bütçe ve imar 
dışındaki kararları büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Başkan, hu-
kuka aykırı gördüğü kararları, gerekçesini bildirerek, yeniden görüşülmek 
üzere ilgili belediye meclisine tekrar gönderebilir. Meclisin aynı kararı 
tekrar alması durumunda, büyükşehir belediye başkanı söz konusu kararı 
on gün içinde idari yargıya götürebilir.
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Büyükşehir belediyeleri kent çapında

Stratejik plan ve yatırım programı yapar

Nazım imar planlarını yapar ve uygular

Tatbikat imar planlarını onaylar ve uygulanmasını denetler

Su, kanalizasyon, toplu taşıma, mezarlık, itfaiye hizmetlerini yürütür

İlçe ve belde belediyeleri arasında koordinasyonu sağlar, uyuşmaz-
lıkları giderir.

Büyükşehir Belediye Meclisi, büyükşehir belediyesinin sınırları içinde-
ki ilçe ve belde belediyelerinin meclis üyelerinin beşte biri ile belediye 
başkanlarından oluşur. Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye 
meclisinin de başkanıdır. Meclis, her ayın ikinci haftasında toplanır.

Büyükşehir belediyesi ile ilçe ve belde belediyeleri arasında hizmetlerin 
yerine getirilmesinde uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesince 
sağlanır. Bu sırada çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde büyükşehir 
belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici karar alma yetkisine sahip-
tir.

Büyükşehir belediye encümeni, belediye meclisinin her yılın başında 
kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği beş üye ile, büyükşehir 
belediye başkanının birim amirleri arasından her yıl için seçeceği beş 
üyeden oluşur. Büyükşehir belediyesinin günlük işlerini ve meclisin aldığı 
kararları yürütür. Encümene belediye başkanı, katılamadığı durumlarda 
da genel sekreter başkanlık yapar. Büyükşehir belediyelerinde, diğer 
belediyelerden farklı olarak bir de genel sekreter bulunur. Genel sekreter, 
büyükşehir bürokrasisini yürütmekle görevlidir.

•

•

•

•

•
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İl Özel İdaresi

İl özel idaresi, bir ilin kurulmasıyla kendiliğinden kurulur ve ilin kaldırıl-
masıyla son bulur. İl özel idaresinin başında vali bulunur. İl genel meclisi 
ve il daimi encümeni de, il özel idaresinin diğer organlarıdır. Ayrıca, il 
özel idaresi bünyesinde bir de il özel idare müdürü bulunur.

Vali, il özel idaresini stratejik plana uygun olarak yönetir. İl özel idaresinin 
kurumsal stratejilerini oluşturur, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi ve 
il özel idaresinin faaliyetlerini hazırlar, uygular, bunlarla ilgili raporlarını 
meclise sunar. İl genel meclisi ve daimi encümeninin kararlarını uygular.

İlçe düzeyindeki faaliyetlerini kaymakamlar eliyle yürütebilir. Bu durum-
da kaymakamlar valiye karşı sorumlu olurlar.

İl özel idaresinin görevlerini iki bölüme ayırabiliriz. Bunlardan ilki, müş-
terek nitelikteki hizmetlerdir. İl sınırları içinde gerçekleştirilen ve tüm ili 
kapsayan bu hizmetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret

İlin çevre düzeni planı

Toprağın korunması, erozyonun önlenmesi

Sosyal hizmet ve yardımlar

Yoksullara mikro krediler verilmesi

Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları ve ilk ve orta dereceli okullara 
arsa temini

İl özel idaresinin diğer görevleri ise, belediye sınırlarına girmeyen yerler-
de yapacağı hizmetlerdir:

İmar

Yol, su, kanalizasyon

•

•

•

•

•

•

•

•
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Katı atık

Çevre

Acil kurtarma

Ağaçlandırma

Park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri, belediye sınırları dışında yü-
rütür.

İl özel idareleri, bir yerel topluluk yönetim birimi olmaktan çok, coğrafi 
bir alan olan ilin yönetim birimidir. 

Kadının Statüsü Birimleri
1997 yılında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 13 
il valiliği bünyesinde “Kadının Statüsü Birimleri” kuruldu. Bu birimler, 
taşra teşkilatı olmayan bir koordinasyon kuruluşu olarak çalışan Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğünün yerel sorunlarla ilişkilenmesini ve yaygın 
bir veri ağına ulaşmasını amaçlamaktadır. Kadının Statüsü Birimleri, 
Bursa, Erzurum, İstanbul, Gaziantep, Mersin, Adana, Antalya, Diyarbakır, 
Van, İzmir, Trabzon, Muğla ve Sivas illerinde kurulmuştur.

Birlikler

Yerel yönetimler, kendilerine verilmiş görevlerden bir ya da birkaçını 
yerine getirebilmek amacıyla birlikler kurabilirler. Böylece, ortak ihtiyaç-
ların çözümünde güç birliği yapmış olurlar. Bu yolla itfaiye, su, kanali-
zasyon, arıtma, katı atık toplama ve bertaraf etme gibi hizmetleri daha 
kolay yürütebilirler.

Birliklerin kendilerini kuran yerel yönetim birimlerinden ayrı bir tüzel ki-
şiliği vardır ve onlarla aynı hukuksal yetkilere sahiptir. Mali kaynakları, 
birliğe üye yönetimlerin bütçelerinden karşılanır. Ayrıca, başka gelir kay-
nakları bulunması da mümkündür.

•

•

•

•

•
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Birlik kurulması amacıyla hazırlanan tüzük, birliğe üye yerel yönetimle-
rin meclislerince oybirliği ile kabul edilir. Ardından, eğer birliğe üye ola-
cak tüm yerel yönetimler aynı il sınırları içindeyse valinin, değilse İçişleri 
Bakanlığının onayından geçer. Ayrıca, Bakanlar Kurulunun izni de gerek-
lidir.

Muhtarlık

Kent yaşamında halka en yakın birim olan mahalle, demokrasinin güç-
lenmesi ve yerel hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi açı-
sından çok önemlidir. Mahalle yönetimini halkın oyu ile seçilen muhtar 
ve ihtiyar heyeti birlikte yürütür.

Mahalle muhtarları, halkın oyu ile doğrudan seçilir. Seçime girebilmek 
için bir siyasi partinin adayı değil, bağımsız aday olmaları gerekir.

Mahalle ihtiyar heyetleri, mahalle muhtarı ile birlikte, halkın oyu ile seçil-
irler. Dört asil dört de yedek olmak üzere, toplam sekiz üyeleri vardır

Mahalle en küçük yerel birim 
olmasına karşın, mahalle örgü-
tünün bir tüzel kişiliği yoktur. Bir 
yerel yönetim birimi olmaktan 
çok, merkezin taşra örgütlenme-
sinin bir parçası gibidir. Nitekim, 
mahalle muhtarlığına verilmiş 
görevler de, ağırlıklı olarak mer-
kezi yönetimle ilgili görevlerdir:

Nüfus ve vatandaşlık hizmetleri ile ilgili görevler

Askerlikle ilgili görevler

Sivil savunma ile ilgili görevler

•

•

•
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Güvenlik hizmetleri ile ilgili görevler

Adalet ve yargı hizmetleri ile ilgili görevler

Seçimlerle ilgili göverler

Milli eğitim hizmetleri ile ilgili görevler

Vergilerle ilgili görevler

Tapu işlemleri ile ilgili görevler

Sosyal güvenlik ile ilgili görevler

Tebligat ile ilgili görevler.

Yerel Kadın Örgütleri

Ülkemizde kadın kuruluşlarının tarihi, yerel kadın örgütlerinin uzun süre-
ler boyunca hayır kuruluşlarıyla sınırlı kaldığını gösteriyor. Kadın hakları 
ile ilgili örgütler, daha çok “merkez”de yer almışlar. Ancak, bu durumun 
özellikle 1990’lardan itibaren hızla değiştiğini, yerel örgütlerin giderek 
çoğaldığını ve güçlendiğini söyleyebiliriz.

Elbette ki “yerel” olmak ve “merkezde” olmak, o kadar kesin, değişmez ve 
nesnel durumlar değil. Hem birbirlerine göre tanımlandıkları için, hem 
de birine atfedilen nitelikleri diğeri de taşıyabileceği için. Örneğin Ankara 
diyelim Çanakkale’ye göre merkez sayılabilir ama İstanbul’un taşrasıdır. 
Ya da Ankara’yı merkez olarak görmemize neden olan nitelikler, örneğin 
Altındağ’da çalışan bir kadın örgütü için belki de Çanakkale’dekinden 
daha ulaşılmaz olabilir. Merkezin mahallelerinden birinde, taşranın en 
tutucu yanlarını yaşamak mümkünken, yerelde, merkezde yaşayan bir 
kadından çok daha fazla olanağa ulaşabiliriz de. Merkez, söylendiğinin 
aksine, taşrayla karşılaştırıldığında kadınlar açısından “imkanlarla dolu” 
değildir ve yerelde “yoksunluk hali” olarak görülen çoğu şey, yerelin sa-
hip olduğu başka dinamiklerle, kadınlar için güce dönüştürülebilir.

•

•

•

•

•
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O halde, “yerel” derken neyi kast ediyoruz? Yerel, “merkez”in uzağında 
olmaktan fazla bir şeyi ifade ediyor. Coğrafya ve tarihle belirlenmiş bir 
mekânda bulunmak, yani bir “yer”e ait olmak, o yerin imkânlarını kulla-
narak o yerin sorunlarıyla uğraşmak… Bu anlamda yerellik, Çanakkale’de 
ya da İstanbul’da olmaktan çok, bakış açısıyla ilgili bir nitelik; yani du-
rumdan çok tutum. “Kadın sorunları” bütün dünyada yaşanıyor olsa bile, 
belirli bir yerde bu sorunların aldığı özgül biçimlere dikkat sarf etmek, 
politik müdahaleyi soyut ve genel sözlerin ötesinde, somut eylemler, 
ilişkiler, müzakereler olarak tanımlayabilmekle ilgili bir tutum.

Aynı zamanda, genellikle “kadın sorunları” içinde düşünülmeyen yerel 
sorunların cinsiyet boyutunu, yani bu sorunların kadın ve erkekler ta-
rafından farklı deneyimlendiğini, çözümlerin de aynı şekilde, kadın ve 
erkekleri farklı etkilediğini görebilmekle ilgili bir bakış açısı.

“Kadın sorunları” dendiğinde ilk akla gelen, şiddet, 
yoksulluk, ekonomik güçsüzlük, katılım eksikliği 
gibi sorun alanlarıdır. Oysa yerel sorunların pek 
çoğu, duyarlı ve farkındalığı yüksek bir bakış açı-
sıyla bakıldığında, kadın sorunu olarak tanımlana-
bilir: Güvenli ulaşım, katı atıkların düzenli toplan-
ması, yeterli yeşil alan ve çocuk parkı, mahallelere 
kadar ulaşabilen sağlık hizmetleri… Yerel kadın 
örgütleri, kendi “yer”leriyle kurdukları ilişkide böy-
le bir perspektif genişlemesini başarabildiklerinde, 

sadece kendilerinin değil, bulundukları yerde yaşayan kadın ve erkeklerin 
yaşamlarını olumlu yönde değiştirme, yerel yönetimlerin etkin ve hedefe 
yönelik çözümler üretmesini kolaylaştırma gibi etkileri olacaktır.

Bunun yanında, sadece yereldeki kadın örgütlerinin değil, tümünün so-
runu olan parasızlık, zamansızlık, geleneksel denetim mekanizmalarının 
kıskacında yaşama, özgüven eksikliği, örgütlenme ve politika deneyimi-
nin eksikliği türü sorunların çözümünde de önemli yol katedeceklerdir.



��

Kadınlararası İşbirliği

Geleneksel ilişkiler, bir yandan kadınların yaşam alanlarını hem fiziksel 
hem de içerik olarak daraltırken aynı zamanda onlara bazı güçler de sağ-
lar. Bunlar arasında geleneksel kadın dayanışması, sıkı mahalle ilişkileri, 
güven ve sıcaklık sağlayan akrabalık, arkadaşlık ve komşuluk ilişkileri. 
Geleneksel ağları aşan, yeni boyutlar kazanan işbirlikleri ise, yerelde çalı-
şan kadın gruplarının önünde çok geniş bir ufuk açar. Hem kadın örgüt-
lerinin kendi aralarındaki ilişkiler, hem de yerel aktörlerin kadın bileşen-
leri ile kurulacak olanlar, imkânları ve seçenekleri artıracaktır.

Kadın Dayanışması
Kadın dayanışması dendiğinde akla sevgi, yumuşaklık, iyi ilişkiler ve 
kızkardeşlik gelebilir. Bunların hepsi de hayatı zenginleştirir ve güzelleştirir. 
Ancak dayanışma, duygusal değil politik bir kavramdır ve içeriği sevgiden, 
kızkardeşlikten oluşmaz. Kadın dayanışması, en genel anlamda, farklı 
toplumsal konumlarda, farklı siyasal görüşlere sahip, farklı deneyimler 
içindeki kadınların kendi ikincilleştirilmeleri ile diğerlerininkiler arasında 
bağlantı kurabilmesiyle ilgilidir.

Kendimizden farklı (daha cahil, daha ezilmiş, daha güçsüz) kadınlara 
yardım etme perspektifiyle kendimizin de dahil olduğu bir soruna çözüm 
bulmaya çalışma perspektifi, birbirinden oldukça farklıdır. İlki, “yardım 
ettiğimiz” kadınların güçlerini ve olanaklarını görmeyi engeller. Böylece 
elde edeceğimiz şey sürdürülebilir ve gerçek bir yerel kalkınma değil, 
minnettar ama muhtaçlığı devam eden insanlar olacaktır. Oysa ikincisi, 
sorunun sahiplerini harekete geçiren, onların güçlerini ve olanaklarını 
ortaya çıkaran bir yaklaşım geliştirmek için çok uygun bir başlangıçtır.

Bu anlamda, kadın dayanışmasını bir yardım faaliyeti olarak görmek 
yerine, hem güçler ve olanaklar hem de sorunlar anlamında ortaklıkları 
keşfetme ve birlikte hareket etmenin gücünü kullanabilme olarak 
görmek, sürdürülebilir ve gerçek bir yerel kalkınmaya daha fazla katkı 
sağlayacaktır.
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Kadın örgütleri ve kadınlar arasındaki ilişkiler, dayanışma ve işbirliği ka-
dar, rekabeti de içerir. Rekabetin kadınlara uygun bir şey olmadığı dü-
şünüldüğünden, bunu kabul etmek, adını koymak da güçleşir. Oysa, iyi 
yönlendirilmiş ve denetlenebilen bir rekabet, kadın örgütleri için moti-
vasyonu ve etkinliği artırıcı bir etki yapabilir.

Yerel Gündem 21�

Gündem 21, çevre ve kalkınma sorunlarının üstesinden gelmeyi amaçla-
yan, 1992 yılında Rio de Janerio’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre 
ve Kalkınma Konferansı sonucunda kabul edilmiş bir eylem program, 
uluslararası bir belge niteliğindedir. Bu belgede aynı zamanda, yerel yö-
netimlerin katılımcı bir süreç başlatarak kentlerdeki bütün aktörlerin bir-
likte kendi çevre ve kalkınma sorunlarını saptayarak, yerel gündemlerini 
oluşturmaları gerektiği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda Yerel Gündem 21 programı, Türkiye de dahil seksen beş 
ülkede uygulanmaya başlamıştır. Program, sürdürülebilir kalkınma ve 
katılımı yerel boyutta öne çıkarmaktadır. Programın yürütücü gücü ise 
yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleridir.

Yerel Gündem 21 kapsamında, katılımcılığı sağlamak amacıyla bazı me-
kanizmalar oluşturulmaktadır. Bunlar Kent Konseyleri, Çalışma Grupları, 
Kadın Meclisleri ve Gençlik Meclisleridir.

Kadın meclisleri, kadınların kent konseylerinde yetersiz temsil edilmesi, 
özellikle konseylerdeki doğal üyelerin arasında kadınların çok az olması 
gibi nedenlerle, kentteki tüm örgütlü ve örgütsüz kadınlara ulaşabilme 
amacıyla kurulmuştur. Bu sayede kadınlar, hem kent konseyinde daha 
güçlü temsil edilmeye başlanmış hem de kadınlarla ilgili öncelikli konu-
ların tüm kentin ortak gündemine taşınabilmesi için bir yol açılmıştır.

7 Yerel Gündem 21 Programıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. www.la21turkey.net
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Kent Konseyleri
Kent Konseyleri, kentteki tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçlar. 
Bu sayede çok aktörlü ve çok ortaklı bir yönetim tarzını yerleştirebilmeyi 
hedefler. Kent konseyleri yerel yönetimlerden temsilciler, merkezin taşra 
teşkilatının temsilcileri, ilin milletvekilleri gibi “doğal üyeler”in yanısıra, 
siyasal partilerin, vakıf ve derneklerin, meslek odaları, kooperatifler, 
üniversiteler ve sendikaların temsilcileri gibi geniş bir yelpazeden oluşur. 
Ayrıca Yerel Gündem 21 bünyesindeki çalışma gruplarının temsilcileri 
de Kent Konseylerinde yer alır. Kent Konseylerinde alınan kararlar, 
belediyeler ve diğer uygulayıcı kuruluşlar açısından bağlayıcı değil 
tavsiye niteliğindedir ama yine de bu kararların ilgili yerlerin gündemine 
taşınması açısından Kent Konseyleri, önemli bir yapıdır.

5393 Sayılı Yasa/76. Madde
Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin 
geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir 
kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, 
saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim 
ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.
Belediyeler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, 
sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum 
örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle 
muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent 
konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım 
ve destek sağlar.

Diğer Yerel Aktörler

Sivil Toplum Örgütleri

Sivil toplum, katılımcı bir demokrasinin yerleştirilebilmesi ve uygulana-
bilmesi için hayati önemdedir. Kadın örgütlerinin yanısıra yerel sorun-
larla ilgili ortak gündem oluşturulabilecek ve çözüm yollarının aranma-
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sında birlikte hareket edilebilecek çeşitli sivil toplum örgütleri de vardır. 
Bu örgütler, meslek örgütleri ve sendikalar olabileceği gibi, yerel toplu-
luğun çeşitli sorunlarına odaklanmış gençlik, çevre, sosyal yardımlaşma 
gibi konularla ilgili örgütler de olabilir.

Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği (Sürkal)
Yerel sorunlara katılımcı çözümler üretmeyi amaçlayan ve bu alanda 
başarılı çalışmalar yapan Sürkal, Türkiye kırsal alanında sağlık, adalet, 
güvenlik ve eğitim temel hizmet ve imkânlarına herkesin kolayca 
ulaşabildiği, adil piyasa koşullarının işlediği, cinsiyet dengeli, demokratik, 
bilgi kaynaklarına kolayca erişilebilen, kültürel dönüşümlere açık, 
saydam yönetim yapılarına sahip, çocuk işçiliğinin ve tüm dezavantajlı 
grupların ortadan kalktığı, sorun çözme yeteneği gelişmiş örgütlü bir 
yaşamı hedeflemektedir.
Bir kadın örgütü olmamakla birlikte, kadınların güçlenmesini ve cinsiyet 
eşitliğinin sağlanmasını kalkınmanın vazgeçilmez bileşenleri olarak 
gören ve bu bakış açısını tüm çalışmalarına yansıtan bir dernek olarak, 
yerel aktörler içinde örnek bir yeri vardır.

Merkez Yönetimin Taşra Teşkilatı

Merkezdeki bakanlıklar, il ve ilçe düzeyinde kurulan taşra örgütleri (il ve 
ilçe müdürlükleri) eliyle hizmetlerini yürütürler. Bunun yanında, il düze-
yinde valilik ve ilçe düzeyinde kaymakamlık da merkezin taşradaki ör-
gütlenmeleridir. 2005 yılında yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunu ile merkez taşra teşkilatı görevlerinin önemli bir bölümü, il özel 
idarelerine devredilmiştir. Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, bayındırlık ve 
iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yar-
dımlar, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa ihtiyaçlarının karşılanması-
na ilişkin hizmetler, bunların arasındadır. Dolayısıyla, içinde bulunduğu-
muz dönem, merkezi yönetimin taşra teşkilatında önemli bir dönüşüm 
sürecidir. Bu süreç, yönetim ve hizmetlerde yerelleşmeyi sağlaması açı-
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sından olumludur; ancak uygulamada yerelleşmeyi takiben hizmetlerde 
özelleştirme sürecini hızlandıracağı yönünde eleştiriler bulunmaktadır.

Diğer Yerel Aktörler

Yukarıda sayılanların dışında en önemli yerel aktörlerden biri de siya-
si partilerin il ve ilçe teşkilatlarıdır. Siyasi partiler önemlidir, çünkü en 
önemli yerel aktörlerden olan belediye organlarına seçilecek kişiler bir 
siyasi parti temsilcisi olarak seçilirler. Yani, siyasi partilerin kimleri aday 
gösterip kimleri adaylıkların dışında tuttukları, yerel yönetim aktörlerinin 
kimler olacağını da belirler. Türkiye’de kadınların belediye başkanlıkla-
rında ve belediye meclis üyeliklerindeki yetersiz temsilinin değiştirilme-
si, siyasal partilerin bu konudaki politikalarını değiştirmeleriyle mümkün 
olabilecektir. Yerel medya kuruluşları, yerel sermaye kuruluşları, üniver-
siteler gibi kurumlar da yerel aktörler arasındadır. 
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Kadın Örgütlerinin Yerel Meclisleri İzlemesi,  
Komisyonlara Katılması�

Ülkemizde gönüllü kadın örgütlenmeleri, önemli bir yaygınlığa erişmiş-
tir. Yerel düzeydeki bu gönüllü örgütler önemli işlevleri yerine getirmek-
tedir. Bu örgütler, kadınlara yönelik hizmet açığını kapatarak kadınları 
güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalar yapmaktadırlar. Mesleki beceri 
kazandırma etkinlikleri, okuma yazma kursları, hane içi şiddetle ilgili da-
nışmanlık ve yönlendirme, kültürel etkinlikler gibi alanlarda yapılan ça-
lışmalar hem kadın hemşehrilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılan-
masında hem de kadınların örgütlenmesinde önemli bir rol oynamakta-
dır. Kadınların yaşamları, sorunları ve gereksinimleriyle ilgili önemli bir 
bilgi ve deneyim birikimine sahiptirler. Ancak, kadın örgütleriyle yerel 
yönetimler arasındaki ilişkiler, hem hizmet sunumunda işbirliği anlamın-
da hem de bu örgütlerin 
birikimlerine başvurmak 
anlamında, ender olarak 
güçlü ve sürekli olabil-
mektedir.

Yerel yönetimlerin, kadın 
kuruluşlarıyla sistematik 
bir ilişki ve iletişim geliş-
tirmesinin bir yolu da ilgili 
kadın örgütlerinin yerel 
meclis toplantılarını sürekli izlemesi, yerel ihtisas komisyonlarına katıl-
ması olmalıdır. Bu, yerel yönetimlerin seçilmiş organlarında temsil oranı 
son derece düşük olan kadınların, söz konusu temsil yapısı daha eşitlikçi 
bir niteliğe ulaşana değin, kadınların sorunlarını ve gereksinimlerini ye-
rel meclislere taşımasında yarar sağlayacaktır.

8 Bu bölüm, “Yerel Yönetimlere İlişkin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Kadınlara 
Yer Açmak” isimli kitapçıktan yararlanılarak yazılmıştır. Y.Tokman ve S. Kendirci 
(2006).



��

5393 Sayılı Yasa/20. Madde
…(Meclis Toplantısı) Toplantının yeri ve zamanı, mutat usullerle belde 
halkına duyurulur. Meclis toplantıları, halka açıktır.

5393 Sayılı Yasa/24. Madde
(İhtisas Komisyonları) Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının 
amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet 
alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına 
katılabilir ve görüş bildirebilir. 
Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir.
Komisyon raporları alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere 
meclis tarafından maliyetlerini aşmamak üzere belirlenecek bedel 
karşılığında verilir.

Kadın Örgütlerinin Stratejik Planlara Görüş Vermesi

Stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel 
ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bun-
lara ulaşmak için izlenecek yöntemler ve kaynak dağılımlarını içeren 
plan olarak tanımlanmaktadır. Politikalar, programlar, projeler ve uygu-
lamalar bütünüdür. Yerel yönetimler stratejik plan yoluyla kaynaklarını 
en verimli şekilde belirli öncelikler çerçevesinde hizmet alanlarına yön-
lendirerek, yerelde yaşayan tüm hemşehrilerin üzerinde anlaştığı ortak 
geleceğe ulaşabilirler. Stratejik planın hazırlanma ve uygulama sürecin-
de kadın örgütleri de yerleşmenin geleceğine ve kadınlara yönelik yerel 
hizmetlerin önceliklerine ilişkin olarak görüş bildirebilirler. “Cinsiyete 
duyarlı stratejik plan” ve “cinsiyete duyarlı bütçe” yapılmasını sağlaya-
bilirler. 
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5393 Sayılı Yasa/41. Madde (Stratejik Plan ve Performans Planı)
Belediye Başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay 
içinde, kalkınma planı ve program ile varsa bölge planına uygun olarak 
stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans 
program hazırlayıp belediye meclisine sunar.
Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil 
toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi 
tarafından kabul edildikten sonra, yürürlüğe girer.
5302 Sayılı Yasa/31. Madde (Stratejik Plan ve Performans Planı)
Vali, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde, kalkınma 
plan ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan 
ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans planı hazırlayıp il 
genel meclisine sunar.Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları 
ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve il 
genel meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Kadın Örgütlerinin Kent Konseylerine Katılması, Kadın Meclislerini 
Kurması

Kent Konseyleri yasaya girmeden once de bazı yerel yönetimlerde bele-
diye başkanı ya da valinin inisiyatifiyle oluşturulduğu bilinmektedir. Bu 
oluşumlar, yerel yönetimlerin orada yaşayanların katılımını sağlamakta 
bir yerel demokrasi ve katılım modeli olarak uygulanmaktadır. 1997’den 
bu yana İçişleri Bakanlığının desteklediği bir UNDP projesi olan Yerel 
Gündem 21’lerin Teşviki ve Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, 60 ci-
varında yerel yönetimle sürdürülmekte olan çalışmalar sonucunda, bu 
yerleşmelerde kent konseyleri ile bazı kent konseylerinin bünyesinde de 
kadın meclisleri, kadın komisyonları, kadın platformları kurulmuştur.

Çalışmaların önemli başarılar elde ettiği yerleşimlerde, yerel kadın ör-
gütlerinin katılımının önemli bir rol oynadığı bilinmektedir.
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İçişleri Bakanlığı tarafından 2006 tarihinde çıkarılan Kent Konseyleri Yö-
netmeliği, 5393 Sayılı Yasa ile genel çerçevesi belirlenmiş olan bu kon-
seylerin görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemiştir.

Kent Konseyi Yönetmeliği
Md. 6 (Kent Konseyinin Görevi) Çocukların, gençlerin, kadınların ve 
engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini artırmak ve yerel karar 
alma mekanizmalarında aktif rol almlalarını sağlamak
Md. 8 (Kent Konseyinin Oluşumu)
h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, 
baro, kooperatifler, birlikler, konuyla ilgili dernek ve vakıf temsilcileri

Kadın Hemşehrilerin ve Yerel Kadın Örgütlerinin Yerel Hizmetlere 
Gönüllü Katılması

Yerel hizmetlere gönüllü katılım, yeni yasal düzenlemelerde her düzey-
de (il, büyükşehir belediyesi, belediye) yer almaktadır. Gönüllü katılımın 
kuralları İçişleri Bakanlığının çıkardığı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmet-
lerine Gönüllü Katılım Yönetmeliğince belirlenmiştir. Yönetmelikle, ye-
rel yönetimler bünyesinde bu çalışmalarla ilgili bir birim görevlendiril-
mektedir.

Yeni oluşum, gönüllü olarak katılınabilecek yerel hizmetlerin hedef gru-
bu kapsamında, yaşlılar, engelliler, yoksullar, kadın ve çocuklar gibi yerel 
hizmetlerden en az yararlanan grupları belirlerken, bu grupların yasal 
haklarını bir anlamda kamu hizmeti olmaktan çıkarıp gönüllülerin inisi-
yatifine bırakma tehlikesi taşımaktadır.

Hedef gruba yönelik eğitim, kültür, sağlık ve sosyal hizmetleri, kütüp-
hane, tiyatro, sinema gibi kültür hizmetleri, bilişim, meslek edindirme 
kursları, kreş gibi eğitim hizmetleri, park, bahçe, kent estetiği, çevre dü-
zenlemeleri ve katı atık gibi çevre kirlenmesinin önlenmesine yönelik 
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hizmetleri, başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetleri, trafik, it-
faiye, arama-kurtarma gibi denetim ve acil yardım hizmetleri, tüm yaş 
gruplarını içine alan her türlü spor hizmetleri, tarihi, kültürel mirasın ve 
tabiat varlıklarının yaşatılarak korunması hizmetleri olarak geniş bir kap-
sam belirlemekte, birer kamusal hizmet olan yerel hizmetlerin tümünde 
gönüllü katılıma olanak vermektedir. Yerel hizmetlere katılım yerel yö-
netimler ile sivil örgütler arasında imzalanacak bir protokol çerçevesin-
de gerçekleştirilecektir.

Yerel kamusal hizmetlerin tümüyle gönüllülük esasıyla yürütüleceğini 
varsaymak yerine, bunu yerel yönetim-sivil toplum örgütü işbirliğine 
açık bir yönetim anlayışı olarak algılamak doğru olacaktır.

Kadından Sorumlu Birimler, Cinsiyet Eşitliği Komisyonları ve Danış-
manları

Avrupa Birliğine uyum sürecinde üzerinde durulan önemli konulardan 
biri de kadın-erkek eşitliğidir. Avrupa ülkelerinin çoğunda yerel yöne-
timlerde eşitlik büroları bulunmaktadır. Yerel yönetimlerde yasal dü-
zenlemeyle eşitlik bürolarının oluşturulması konusu kadın sivil toplum 
örgütlerince çeşitli platformlarda yıllardır dile getirilmektedir.

Yerel yönetimler bünyesin-
de özel olarak kadın-erkek 
eşitliği politikalarına, yerel 
hizmetlerin kadınların gerek-
sinme ve sorunları dikkate 
alınarak gözden geçirilmesi-
ne hizmet edecek bir birim 

bulunmamaktadır. Ancak yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, yeni 
yasaların yerel yönetimlerin teşkilatlanmasına ilişkin bazı maddeleri, 



��

yerel meclislerde karar alınması durumunda bu tür eşitlik birimlerinin 
oluşturulabilmesi, belirtilen nitelikte uzmanların görevlendirilebilmesi-
ne olanak tanımaktadır.

Nevşehir Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısını yaptı. Nevşehir Belediye 
Başkan Vekili Yücel Menekşe başkanlığında toplanan Mecliste bir ilk 
gerçekleşti ve kadın Dostu Kent ünvanının alınmasında en önemli temel 
çalışmalardan biri olarak değerlendirilen Belediye Meclisinde Kadın Erkek 
Eşitliği Komisyonu oluşturuldu (1 Şubat 2008 tarihli Haber 50 Gazetesi)

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması 
ve Geliştirilmesi Programı çerçevesinde, 5 İl Genel Meclisi üyesinden oluşan 
Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu kuruldu (Kars Valiliği web sitesi2007)

Ayrıca, yine zorunluluk olmasa da yasaların ihtisas komisyonları kurul-
masına ilişkin maddeleri çerçevesinde, belediye ve il özel idaresi meclis-
lerinde oluşturulan uzmanlık komisyonları arasında, “kadın için destek 
politikaları komisyonu” ya da “cinsler arası eşitlik komisyonu” adı altın-
da konuyla ilgili bir izleme-değerlendirme-politika üretme komisyonu 
oluşturulabilir. Benzer biçimde, büyükşehir belediye başkanının danış-
manları arasında, konuyla ilgili bir uzmanın “kadın için destek politikala-
rından ve cinsler arası eşitlikten sorumlu başkan danışmanı” olarak gö-
revlendirilmesi, cinsler arası eşitliğin sağlanmasına yardımcı olacaktır.
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Sonuç

Yerel düzeyde sunulan hizmetler, bu hizmetlerin öncelik ölçütleri, da-
ğılımı ve niteliği, hem yerel kalkınma hem de adalet ve demokrasi ile 
ilişkilidir. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması, yalnızca kadınlar için değil, 
toplumun tamamı için temel bir kalkınma ve demokrasi hedefidir. Yerel 
yönetimler, bu hedefin gerçekleştirilmesinde şimdiye dek büyük ölçüde 
ihmal edilen son derece önemli bir rol oynayabilirler. Yerel yönetimler 
mevzuatında yapılan değişikliklerle sağlanan yeni katılım olanakları da 
düşünüldüğünde, yerel aktörlerin tamamını dahil eden ve cinsiyeti gö-
zeten politikaların, dikkate değer bir maliyet artışına yol açmadan, ciddi 
bir yerel kalkınma hamlesini başlatabileceği görülmektedir.

Umarız ki elinizdeki kitapçık, bu hamleye küçük de olsa bir katkı sağ-
lar…

İnsani Kalkınma
Kalkınmanın temel amacı, insanların seçeneklerini artırmaktır. İlke olarak, 
bu seçenekler sonsuz olabilir ve zaman içinde değişir. İnsanlar, genellikle 
gelir ya da büyüme göstergelerinin ele almadığı başarılara değer verirler: 
Bilgiye ulaşım, daha iyi beslenme ve daha iyi sağlık hizmetleri, daha 
güvenli yaşam alanları, suça ve fiziksel şiddete karşı daha fazla güvenlik, 
boş zamanlarını tatmin edici bir biçimde geçirebilme, siyasal ve kültürel 
özgürlüklerden yararlanabilme ve topluluk etkinliklerinin bir parçası 
olabilme gibi. Kalkınmanın amacı, insanların uzun, sağlıklı ve yaratıcı 
hayatlar sürmelerini sağlayacak bir çevre yaratmak olmalıdır.
Mahbub ul Haq (İnsani Kalkınma Raporunun fikir babası)



��

Kaynakça

Yerel Yönetimlere İlişkin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Kadınlara 
Yer Açmak (2006) Yıldız Tokman ve Sema Kendirci, Ka-Der Ankara Şu-
besi Yayını

Belediye Kadınlara da Hizmet Eder/Kadın Dostu Belediye Hizmetleri 
(2006) Ayten Alkan, Ka-Der Ankara Şubesi Yayını

Düğüm Bilgisi (2006)  Aksu Bora ve Ceren İşat, Ka-Der Ankara Şubesi Ya-
yını

www.la21turkey.net (Yerel Gündem 21 Türkiye sayfası)



Adres: Büklüm Sok. 55/10 Kavaklıdere Ankara

Telefon: (312) 467 88 16

Faks: (312) 468 58 99

E posta: kader_ankara@yahoo.com

Bu kitap KA-DER Ankara Şubesinin yürüttüğü “Yerel Siyaset İçin Kadınlar, Kadınlar İçin 
Yerel Siyaset” projesi kapsamında The Black Sea Trust for Regional Cooperation Ger-
man Marshall Fund desteğiyle hazırlanmıştır.

Elektronik ortamda ya da basılı olarak yayında ifade edilen görüşlerin sorumluluğu ya-
zara ait olup, ifade edilen görüşler Black Sea Trust, German Marshall Fonu veya ortak-
ları ile ilişkilendirilmemelidir.

This book was published in the context of “Women for Local Politics, Local Politics for 
Women” Project implemented by KADER Ankara Branch with the financial support of 
the Black Sea Trust for Regional Cooperation, German Marshall Fund.

Opinions expressed in the written or electronic publications do not necessarily repre-
sent those of the Black Sea Trust, The German Marshall  Fund, or its partners.

Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği

derka


