
TAP VAKFI – MATRA
YEREL YÖNETİMLER VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

12-13  Aralık  2018  tarihinde  Gaziantep’te  Yerel  Yönetimler  ve  Toplumsal  Cinsiyet
Eşitliği toplantısı gerçekleştirdik.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi , Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü , Kadın
çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, Baro Kadın Hakları Komisyon
temsilcileri,  Gaziantep  ve  Hasan  Kalyoncu  Üniversiteleri  temsilcilerinin  katılımı  ile
gerçekleşen toplantıda kamu ve sivil  toplum işbirliğinin güçlendirilmesi  üzerinden katılım
süreçleri konuşuldu. Bölgede yapılan önemli kamu-sivil toplum işbirliğindeki kampanyalar
konuşulurken,  erken  evlilikleri  engellemek  adına  yapılan  çalışmaların  önemli  kazanımlar
sağladığı belirtildi. Gaziantep Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi yöneticileri yaptıkları
diğer  çalışmalar  hakkında  bilgilendirme  yaparken  kadın  aday  yetiştirme  projelerinde
tamamlanan  eğitim  sürecine  vurgu  yaptı.  Toplantı  geleceğe  dönük  adımlara  ilişkin  olası
çalışmalarla tamamlandı.

Gaziantep 13 Aralık 2018



Yerel Yönetimler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği toplantısı İzmir’de yapıldı.
20-21 Aralık  2018 tarihinde  gerçekleşen  toplantıya  İzmir  Büyükşehir,  Konak,  Karabağlar,
Buca  Belediyesi  ilgili  birim  temsilcileri,  meclis  ve  kent  komisyonlarından  temsilciler,  İl
Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğünden temsilciler, Mahalle meclislerinden temsilciler ve Kadın
ve LGBTI çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, Baro ve Üniversite
temsilcileri katıldı. 
 

Katılımcıların  aktif olarak yer aldığı toplantıda, komisyonların çalışma grupları aracılığı ile
öneri/ takip süreçleri örnekleri konuşuldu. Yaşayan örnekler üzerinden mahalle meclislerinden
katılımcılar bölgelerindeki pek çok sorunu çözebildiklerini aktardı. Yerel-sivil toplum işbirliği
iyi  örneklerine yer verildi.  Toplantı  kırsal  alan çalışmaları,  okul çalışmaları,  belediyelerde
eğitim çalışmaları ve yaşlı eylem planlarına dair gelecek adımları öneriler ile tamamlanmıştır.



Yerel Yönetimler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği toplantısı Eskişehir’de yapıldı.

16-17  Ocak’ta  yapılan  toplantıya Eskişehir  Büyükşehir,  Tepebaşı  ve  Odunpazarı  İlçe
Belediyeleri Kadın Hizmetleri, Kentsel ve Kırsal Hizmetler birimleri temsilcileri, meclis ve
kent komisyonlarından temsilciler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü , İl Milli
Eğitim  Müdürlüğü,  İl  Tarım  ve  Orman  Müdürlüğü  temsilcileri,  Mahalle  Meclislerinden
temsilciler,  Kadın  ve  LGBTI  çalışmaları  yürüten  sivil  toplum kuruluşlarından  temsilciler,
Baro komisyon temsilcileri ve Üniversite temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Ağ oluşturma süreçleri, sivil toplumun süreçlere dahil olabilmesi arkasında yatan dinamikler
ve yaklaşan yerel seçimler  nedeniyle aday ziyaretleri  için  göstergeler  üzerinde konuşuldu.
Grup çalışmaları sırasında,  kadın istihdamının özellikle şiddet mağduru kadınların güvenlikli
iş bulma süreçleri,  kırsal alanda kadın kooperatiflerinin hayata geçirebilmesi  ve yaşlı yaşam
ünitelerinin oluşturulması üzerine yoğunlaşarak geleceğe dönük adımlar üzerinde konuşuldu.



Yerel  Yönetimler  ve  Toplumsal  Cinsiyet  Eşitliği  toplantısı  21-22  Şubat  tarihinde
Mardin’de  gerçekleşti.   Toplantı  Mardin  Büyükşehir,  Kızıltepe  Belediyesi,  İl  Sağlık
Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Aile Destek Merkezleri, Çok
Amaçlı Toplum Merkezleri, Baro Kadın Hakları Komisyonu, Artuklu Üniversitesi Toplumsal
Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi, Kadın çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşları
temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Kamu ve sivil toplum işbirliğinin önemi üzerinden katılımcılık konuşuldu. Kız çocuklarının
okullaştırılması, kadının kırsalda ve kentlerde işgücüne katılımı için yapılan çalışmalardaki
işbirliklerine değinildi. Geleceğe dönük adımlarda katılımcıların kadınlara ve gençlere dönük
kentsel ve kırsal alan projeleri gündeme taşındı.


