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ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER
KADININ İNSAN HAKLAR

Aralık ayına AB cephesinden baktığımızda Türkiye’nin Kasım
2006’da yayınlana “Türkiye İlerleme Raporu”, Emine Bozkurt’un
Avrupa Parlementosu’na sunduğu rapor ve AB ile Türkiye arasında
sürüp giden Kıbrıs ile ilgili tartışmalar damgasını vurdu. Dış politika
ile ilgili gelişmeler Ankara-Brüksel hattında sürüp giderken, sivil
alanda gelişmelerle ilgili tartışmalar, ilerleme raporunda yer alan
konular ve Emine Bozkurt’un raporu çokça tartışıldı. Yılın son ayı
AB cephesinden bakıldığında pek çok farklı gelişmeye evsahipliği ve
aynı zamanda 2006 yılının genel değerlendirilmesinin yapılacağı bir
ay haline gelecek gibi gözüküyor. Yıl boyunca sivil alanda sürdürülen
faaliyetlerin
sivil
toplum
örgütleri
tarafından
genel
bir
değerlendirilmesinin yapılmasının yanı sıra, geleceğe ilişkin planların
ve programların yapılacağı bir ay olacak Aralık.
Aralık ayında Sahadan Haberler’de her ay olduğu gibi, ay
içinde olacak etkinliklere ilişkin haberler bulacaksınız. Bu ayın dosya
konusunu hem AB nezdinde yaşanan gelişmelerden etkilenerek, hem
de çalışma gruplarımızdan biri olduğu için Kadının İnsan Hakları
olarak belirledik. Dosya konusunun tanıtıldığı bölümde ilgili metinler
ve birbirleri ile ilişkileri hakkında detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.
Son olarak 2007 yılında gerçekleştireceğimiz bir yeniliği
sizlerle paylaşarak önsözü bitirmek istedik. 2007 Şubat ayında AB
kurumları, kurumların ürettiği ilgili dokümanlar ve Avrupa çapında
yürütülen iletişim ağlarını da içinde barındıran bir web sitesi
hazırlığı içerisindeyiz. Yeni yıla yeni bir faaliyet ile girmek istedik. Bu
web sitesisinin açılışını sizlere yine bültenimiz ile duyuracağız.
Sizden alacağımız geribildirimler ile geliştirmeyi umuyoruz.
Herkese mutlu yıllar...
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NEDEN BU BÜLTEN ?
Müzakere sürecinin en önemli ayaklarından biri olan “sivil diyalog”un temel ögesi STK’ların
süreçteki yerini tartışmak ve birlikte düşünmek için 24-25 Eylül 2005 tarihinde “AB Müzakere
Sürecinde STK’lar” adlı bir atölye çalışması düzenlendi. Atölye çalışmasında, bir yandan STK’ların AB
Müzakere sürecine nasıl katılabileceğine ilişkin tartışmalar yapılırken, öte yandan hak temelli çalışan
STK’ların etkinliğini arttırmak için, STK temilcileri tarafından çeşitli öneriler getirildi. Toplantı sonrası,
geliştirilen önerilerden en belirgini sivil toplum alanındaki örgütlenmelerin birbirlerinden ve AB
Müzakere süreci içerisindeki gelişmelerden haberdar olmamalarıydı. Müzakere sürecine ilişkin
gelişmeleri aktarabilmek ve müzakere sürecinde referans noktası olan temel metinler hakkında bilgi
verebilmek amacıyla çeşitli faaliyetlerin düzenlenmesinin yanı sıra, çıkarılacak bir bültenin aradaki
iletişimi kolaylaştıracak bir araç olabileceğinin üzerinde duruldu. Bu bülten, getirilen öneriler
doğrultusunda sahadaki faaliyetleri ve AB Müzakere sürecine ilişkin gelişmeleri sivil toplum
kuruluşlarına duyurmak; hem birbirlerinden, hem de süreçten haberdar olmalarını sağlamak için
tasarlandı.
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BU AYIN DOSYASI
Ayın Dosyası
Nedir?
Bu bülten her ay özel bir konu
çevresinde temel metinleri
sizlerle
paylaşmayı
amaçlamaktadır. Her ay bir
dosya konusu sizden gelen
öneriler
doğrultusunda
belirlenecektir. Dosya hem
müzakere sürecine ilişkin ilgili
resmi dokümanlardan ve
yazılardan, hem de sivil toplum
kuruluşlarını ilgilendiren ya da
etkileyen
metinleri
kapsayacaktır. Ayrıca her dosya
konusu ilgili alanda çalışan
STK’ların tanıtımına, fikirlerine
ve önerilerine yer vermeye
çalışacaktır.

Gelecek Ayın
Dosyası
Gelecek ay bültenimizde “Çevre
Hakları” konusunu, ilgili
metinleri ve konu ile ilgili
ulaşabileceğiniz
STK’lar
hakkında bilgileri işleyeceğiz.

“Sahadan Haberler”in bu sayısında kadının insan hakları konusunda
yapılan çalışmalar, AB müzakere sürecinde kadının insan hakları konusunda
yapılan çalışmalar ve konu hakkında üretilen metinler hakkında bilgileri
bulabilirsiniz. Bültenin ilk metnini kadın çalışma grubu tarafından hazırlanan
öneri metni oluşturuyor. Bültende yeralan diğer bir önemli metin ise Emine
Bozlurt tarafından Avrupa Parlementosu’na sunulan Türkiye’deki kadının
insan hakları hakkındaki raporun özeti olacak. Bültende aynı zamanda
ilerleme raporunda yer alan kadın hakları bölümüne de yer verilecek. Bültenin
genel hatırlatma notlarının yer aldığı bölümünde ise kadın hakları konusunda
çalışan örgütler hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Bu Ayın Etkinlikleri
5-10 Aralık—GepGenç
Festival, Bilgi
Üniversitesi
10 Aralık—Dünya İnsan
Hakları Günü
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STK’lardan Neler Bekliyoruz?
Sizlerden beklediğimiz, yaptıklarınızı ve düşündüklerinizi bizlerle paylaşmanız.
STK’nızın yaptığı etkinlikler, yürüttüğü projeler varsa bunları bize göndererek
bültenimizde yayınlanmasını sağlayabilirisiniz. Ayrıca henüz düşünce
aşamasında olan ve yapmak istediğiniz projeleri de bu bülten sayesinde diğer
STK’lara duyurabilirsiniz. Böylece alandaki diğer aktörler de yapılanlardan ve
düşünülenlerden haberdar olur. Öte yandan her ay açacağımız dosyalar üzerine
sizin STK’nızın çalışmaları varsa bunları bültenimize eklemek isteriz. Ayrıca
yukarıda görülen takvimi sizden gelecek duyurularla ve etkinliklerle
zenginleştirmek istiyoruz. Her ay, gelecek ay yapılacakları duyuracağımız
etkinlik takvimi sizden gelecek haberlerle şekillenecek. Sonuçta yapmaya
çalıştığımız STK’lar arası iletişimi ve paylaşımı güçlendirmeye yönelik bir çaba
ve bu çaba ancak sizlerin desteği ve katkısıyla anlam kazanır.
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Kadın Çalışma Grubu Raporu
Eylül-Kasım 2005
Kadın Çalışma Grubu Adına
Moderatör ve Raportör
Zelal Ayman
Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından başlatılan ve uygulanmakta olan
“AB Müzakere Süreci ve STK’” başlıklı proje kapsamında Kadın Çalışma Grubu olarak
aşağıdaki faaliyetleri yürüttük. Bundan önce şunu vurgulamakta yarar görüyoruz:
Türkiye’de kadın grupları hem tek tek bulundukları alanlarla ilgili çalışmakta ve hem de
konu bazlı ortaklık ve ağlar aracılığıyla bir araya gelerek ortak çalışmalar yapmaktadır. AB
ile ilgili olarak da, kadınların AB sürecine aktif katılımıyla ilgili olarak bazı kodun grupları
olarak özellikle Nisan 2005’den itibaren çok somut çalışmalar gerçekleştirildi. Özellikle
Avrupa Kadın Lobisine Türkiye’nin girmesi süreci hızlandıran bir etken oldu. Aşağıda sıklıkla
belirtilen, Avrupa Parlamentosu Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu adına Emine Bozkurt
tarafından kadın örgütleriyle ortak yürütülen bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan
“Türkiye’de Kadınların Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Statüleri” başlıklı rapor, bu açıdan
sürecin önemli bir parçası olmuştur. Süreç ve sonuçlarıyla ilgili kısa notlar şöyle
toparlanabilir.
Konuyla ilgili son bir yıldır sürdürmekte olduğumuz çalışma alanımızı genişlettik ve katkı
yapabilecek yeni kadın grup, kuruluş ve tek tek kadınları çalışmaya dahil etmeye çalıştık.
Katılımı artırmak amacıyla telefon, faks, yüz yüze görüşme, başka amaçlarla düzenlenen
toplantılar ve e-mail gruplar gibi pek çok iletişim aracını kullandık. Zaten var olan kadın
çalışma ağlarında bulunan ve spesifik olarak AB ile ilgili çalışabileceğini düşündüğümüz
gruplardan ve kişilerden oluşan bir abkadingrubu@yahoogroups.com isimli bir e-mail
grubu oluşturduk. Bu yolla aramızdaki iletişimi hem ortaklaştırdık hem de daha
çabuklaştırdık. Şu anda grupta yaklaşık 50 kurumsal üyelik olmak üzere 60’dan fazla üye
bulunmaktadır. Grup, esas olarak herhangi bir faaliyet, toplantı yapılması gerektiğinde
veya istendiğinde çalışmakta ve ayrıca, AB ve kadınlar başlıklı dokümanları
arşivlemektedir.
Temmuz 2005’den itibaren başladığımız çalışmamızı, tatil aylarını geride bıraktıktan sonra
10 Eylül’de İstanbul’da yaptığımız yarım günlük bir toplantıda etraflıca gözden geçirdik.
Konferanstan önce yaptığımız bu ara toplantıya yaklaşık 20 kişi katıldı. Bu toplantıda
prensip olarak önümüzdeki dönem çalışmalara yönelik olarak Konferansta tartışmak üzere
öneri ve görüş geliştirdik.
Avrupa Birliği Müzakere sürecinde kadın hakları konusunda yapılan son çalışmaların
özetini bulacağınız bu bültende ilk olarak 24-25 Eylül 2005 tarihlerinde yapılan toplantıda
kadın grupları tarafından hazırlanan çalışma raporu ile başlıyoruz. “AB Müzakere Süreci
ve STK’lar” projesinin gruplarından bir olan Kadın Çalışma Grubu’nun tartışmalarını ve
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Konferanstan kısa bir süre önce Ankara ve İstanbul’da ayrı ayrı AP Kadın Erkek Eşitliği
Komisyonu Başkanı Emine Bozkurt’un davetiyle bir araya geldik ve konuyla ilgili fikir
alışverişinde bulunduk. Toplantılarda özellikle Temmuz 2005’de Parlamento tarafından
kabul edilen Türkiye’de Kadınların Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Statüleri başlıklı rapor
değerlendirildi ve sonrasında hem hükümetin ve hem de kadın gruplarının yapması gerek
işler hakkında konuşuldu.
Konferans, 24-25 Eylül’de yine İstanbul’da Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsünde
gerçekleştirildi. Birinci gün diğer gruplarla beraber yerini alan Kadın Çalışma Grubunu
temsilen arkadaşımız İlknur Üstün süreci özetleyen ve taleplerimiz dile getiren bir sunum
yaptı. Ayrıca, Emine Bozkurt da Türkiye’de AP Raporu ile ilgili olarak kadın örgütleri ve
gruplarıyla nasıl bir çalışma izlediklerini anlattığı bir ayrıntılı ve bir konuşma yaptı.
Konferansın ikinci gününde ise, Kadın Çalışma Grubu atölye çalışmasını gerçekleştirerek
aşağıdaki sonuçlara vardı:
Atölye Çalışmasında Alınan Kararlar ve Geliştirilen Öneriler:
Toplantıya katılım hem içinde olduğumuz hafta sonunda pek çok başka toplantı olması ve
çoğu arkadaşımızın bu toplantılarda olmasından ve hem de yol masraflarının sınırlı
karşılanmasından dolayı beklediğimizden daha az gerçekleşti. Bu yüzden bu toplantıda
karar niteliğinde değil, ama öneri geliştirme ve çoğu orada bulunmayan diğer gruplardan
oluşan büyük platforma sunma biçiminde çalışmayı doğru bulduk.
Buna paralel olarak 10 eylül 2005'de yaptığımız toplantıda geliştirdiğimiz öneriler ışığında
AP Türkiye kadın raporuyla ilgili olarak bundan sonra ne yapacağımıza ilişkin gündem
maddesiyle ilgili çeşitli öneri ve fikirleri tartıştık. Bu çerçeveye bağlı kalarak, rapora ilişkin
eksiklik ve yeni önerilerle ilgili halihazırda AP Türkiye kadın raporu grubunun çalışmaya
devam edebileceğini, yıllık çıkacak olan raporların teknik çalışmasını bu grubun devam
ettirmesinin doğru olduğunda hem fikir olduk.
Geliştirdiğimiz öneriler kısaca şöyle:
1) 2005 yılından itibaren artık yıllık olarak çıkacak olan AP Türkiye kadınların statüsüne
ilişkin raporları izleyecek bir grubun gerektiği, bu izleme grubunun 25 Nisan’da Emine
Bozkurt'un taslak raporuna ilişkin öneri geliştirirken oluşturduğumuz 3 gruptan çıkan
çalışma raporlarını ve bu yılın gelişmelerini temel alarak, 2006 raporuna hazırlık yapmaya
başlayabileceğini, özellikle eğitim konusunda eksik kalan çalışmanın tamamlanmasının çok
yararlı olacağı vurgulandı.
2) Yine bundan hareketle üç ayrı küçük grubun üç düzeyde lobicilik yapmasını, bu izleme
gruplarından birinin Avrupa Komisyonu-Brüksel'i, birinin Türkiye Hükümetini ve bir grubun
da diğer STK'lar ile ilişkileri takip edebileceğini düşünüyoruz.
3) Raporun kadınların mevcut ihtiyaçları esas alınarak önceliklerinin belirlenmesinin
ardından Kadından Sorumlu Devlet Bakanı ve KSGM ile konuyla ilgili görüşme talebi
geliştirilmesi ve ortak bir girişimle toplantı çağrısının ve örgütlemesinin yapılmasının
gerektiği belirtildi.
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4) Bilgi Üniversitesi STK Biriminin diğer
STK'ları da kapsayan çalışmalarının bir
parçası olarak bir deklarasyon, bildirge
veya çağrı diyebileceğimiz bir metnin
hazırlanması ve sonrasında bu metnin
diğer STK'ların hazırlayacağı metinlerle
beraber aralık 2005'de Avrupa
komisyonuna sunulması öngörüldü.
5) Aralık 2005 sonrası için
oluşturulabilecek bir STK platformunun
AB Eşitlik Müktesebatını incelemesi ve
bununla yılda iki kez tekrarlanabilecek
bilgilendirici seminer ve atölyeler organize
etmesi gereği üzerinde duruldu. Böyle bir
çalışma sayesinde, hem AB mevzuatlarına
diğer STK'larla beraber daha yakından
bakılabilecek ve hem de kadınlarla ilgili
kısımları daha detaylı takip edip, talep ve
politikalar geliştirilebilecektir.
6) Avrupa Kadın Lobisiyle halihazırda
Selma Acuner ve İlknur Üstün vasıtasıyla
kurulmuş olan ilişkilerin daha
güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
Lobiye daha çok kadın grubunun
katılımına önem verilmesi ve AB kadın
gruplarıyla politik ortaklıklar kurması,
sınır ötesi dayanışma ağları geliştirilmesi
ve AB Komisyonunun açtığı sivil diyalog
fonundan Avrupalı kadın gruplarıyla
beraber geliştirilecek ortak işler için
yararlanılması.
Bu Sürece Katılan Gruplar:
Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme
Derneği Ankara Şubesi
İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama
Merkezi
Kadın Dayanışma Vakfı- Ankara
Selis Kadın Danışmanlık MerkeziDiyarbakır
KAZETE - İzmir
Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa
Araştırmaları Merkezi
Kadın Girişimciler Derneği- İstanbul
Kadınlarla Dayanışma Vakfı-KADAV
Kadın Merkezi- Ka.Mer- Diyarbakır
Kadın Dayanışma Derneği- İzmir
Van Kadın Derneği

Avrupa Birliği ve Kadın
AB çerçevesinde her vatandaşa eşit hakların
sağlanmasını
amaçlayan
çalışmalar
yürütülmektedir. Fırsat eşitliği,
Birlik’in
öncelikli politikalarından biri olarak, genel
anlamda, alışma alanı, eğitim, barınma ve
yaşama koşulları, işyerinde sağlık ve güvenlik,
serbest dolaşım, kadın-erkek eşitliği, sosyal
güvenlik, sosyal koruma ve halk sağlığında
herkese eşit muamele anlamına gelmektedir.
1957’de imzalanan ve eşit işe eşit ücreti
vurgulayan Roma Anlaşması AB’de fırsat
eşitliği ile ilgili çalışmaların başlangıcını
oluşturmuştur.
1995 yılında AB konseyi kadın ve erkek
arasında fırsat eşitliğine yönelik
yeni bir
programı kabul etmiştir. 1996-2000 yılları
arasını kapsayan bu program, fırsat eşitliği
konusunu hem AB hem de ulusal, bölgesel ve
yerel düzeyde tüm politika ve programlara
dahil
etmeyi
amaçlamaktadır.
Bunun
başarılması için öncelikli alanlar şöyleec
saptanmıştır:
• Ekonomik ve sosyal alanlarda çalışanları,
fırsat eşitliği konusunda hareketlendirmek,
• Değişen bir ekonomi içinde fırsat eşitliğini
desteklemek,
• Kadınlar ve erkekler için aile hayatı ve
meslek hayatı arasında uzlaştırma sağlamaya
yönelik politikaları teşvik etmek,
• Kadınların ve erkeklerin karar alma
sürecine dengeli katılımını teşvik etmek,
• Eşitlik hakkını kullanma koşullarını
güçlendirmek,
Fırsat eşitliği ilkesine yönelik tedbirlerin
uygulanmasını,
izlenmesini
ve
değerlendirilmesini desteklemek.
1997
yılında
imzalanan
Amsterdam
Antlaşması, kadın ve erkek eşitliğini AB’nin
temel görevlerinden birisi olarak belirlemiştir.
Ayrıca AB, yapısal fonları arasında kadınların
iş hayatında gelişimini sağlayacak NOW—
kadınlar için yeni fırsatlar adlı önemli bir mali
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araç da yaratmıştır. NOW, kadın işlerinin
çeşitlendirilmesini,
kadınların
yeni
teknolojileri takip etmesini ve uluslararası
deneyim alış verişini mümkün kılmaktır.
AB, toplumsal gelişme ve adaleti sağlamak
için, tüm vatandaşların demokratik temsili
esası üzerine inşa edilmiştir. Kadın Sivil
Toplum Kuruluşları, Avrupa kurumları ile
AB vatandaşları arasındaki sivil diyalogda
anahtar rol oynamaktadırlar. Bu örgütlerden
birisi de Avrupa Kadın Lobisi (AKL) olarak
bilinir. 1990 yılında kurulmuş olan lobi,
AB’de 2700’ün üzerinde örgütü temsil
etmektedir. Avrupa Topluluğu tarafından da
desteklenen
AKL,
Avrupa’daki
kadın
örgütleriyle fırsat eşitliği ile ilgili AB
kurumları arasında temas noktası olarak
hizmet etmektedir. AKL’nin amacı, Avrupa
düzeyinde yeni kadın görüş açısını temsil
etmek ve üye devletlerdeki kadınları Avrupa
sorunları konusunda bilgilendirmek ve
bilinçlendirmektir.
Avrupa Kadın Lobisi için bakınız:
http://www.womenlobby.org/site/hp.asp?
langue=EN
AB’DE KADINLARIN İSTİHDAMI İLE İLGİLİ
HAKLAR
AB, fırsat eşitliğini ve istihdamı birbirine
bağlamıştır. Avrupa Konseyi tarafından
Kasım 1997’de AB İş Zirvesi düzenlen ve bu
zirve
sonucunda
fırsat
eşitliğinin
güçlendirilmesi esasına dayanan Avrupa
İstihdam Stratejisi’nin başlangıcı olan, üye
devletler için istihdam politikası kuralları
benimsenmiştir. Bu kurallar; istihdam
edilebilirlik, uyum sağlayabilme, girişimcilik
ve eşit fırsatların sağlanmasıdır. AB üyesi
devletler, kadın ve erkeklerin iş gücü
piyasasında eşit fırsatlara sahip olacakları,
aile
ve
iş
yaşamlarını
daha
iyi
uzlaştırabilecekleri koşulları yaratmak ve
kadınların iş gücü piyasasına katılım oranını
yükseltmek amacındadır.

Her ikisinde de aynı işveren için çalışması
koşuluyla, kadının, aynı işi yapan erkekle aynı
ücreti alması gerektiği vurgulanmaktadır. Eşit
işe eşit ücret, topluluk mevzuatında fırsat
eşitliği
çerçevesinde
korunan
haklardan
birisidir.
AB’de tüm kadınlar, iş yerinde eşit muamele
görme hakkına sahiptir. Bu, aşağıdaki
konularda fırsat eşitliğini ifade etmektedir;
• İşveren, işe alımlarda erkek ve kadın
arasında ayrım yapmamalıdır (İstihdama
erişim).
• İşveren, kimin terfi edecegine karar
verirken ayrımcılık yapmamalıdır. Çalışanları
cinsiyetlerine göre değil, becerilerini, eğitim
durumlarını, başarılarını ve kıdem durumlarını
dikkate almalıdır (mesleki eğitim).
Aynı işi yapan kadın ve erkek personele farklı
çalışma
şartları
uygulanmasına
izin
verilmemelidir (çalışma şartları).
İstihdam dağılımının bir sonucu olarak,
kadınların geliri ve erkeklerin gelirleri arasında
hala büyük farklar bulunmaktadır. Kadınların
ücretlerinin, erkeklerin ücretlerinden % 25
daha düşük olduğu tahmin edilmektedir.
AB’DE KADINLARIN SOSYAL HAKLARI:
Topluluk kuralları, ulusal sosyal güvenlik
sistemlerini,
cinsiyete
dayalı
ayrımcılığı
yasaklayacak
şekilde
düzenlemeyi
hedeflemektedir. Bu nedenle aynı işi yapan
kadın ve erkek, ilke olarak; hastalık, sakatlık,
yaşlılık, iş kazası, meslek hastalıkları ve
işsizlik halinde aynı şekilde korunma hakkına
sahiptir. Ayrıca, hem yardımlar hemde sosyal
güvenlik yardımlarının süresini belirleme
koşulları aynı şekilde hesaplanmalıdır. Üye
devletlerin emeklilik yaşı uygulaması ve
emeklilik aylığına hak kazanma koşulları farklı
olabilmektedir.
Kadınlar için iş yerinde belli bir sağlık ve
emniyet düzeni gerekmektedir. Bu, hamilelik,
loğusalık veya emzirme dönemlerinde, tüm
çalışan kadınların hakkıdır.
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İşverenin kadınların çalışma saatlerinde veya
çalışma koşullarında ayarlama yapması veya
kadınları riski engelleyecek başka bir işte
görevlendirmesi gerekmektedir. Başka bir
işte görevlendirmek uygun değilse, kadınlar
sağlık ve emniyetlerinin korunması için
gerekli tüm süre boyunca izin alma hakkına
sahiptirler.
Kadınlar hamilelik ve loğusalık dönemlerinde
gece saatlerinde çalıştırılamazlar. Gündüz
saatleri işlerinde görevlendirilebilirler, ya da
ücretli izin sahibi olurlar. AB’de bebek
bekleyen çalışan kadınlar, en az 14 hafta
kesintisiz doğum izni kullanma hakkına
sahiptirler. Bu süre, doğum öncesi ve
sonrasındaki ikişer haftayı kapsamalıdır.
Doğum iznine ayrılan kadınlar, bu izinden
önce veya izin sırasında verilen ücret
artışlarından yararlanma hakkına sahip
olmakla
birlikte,
bu
izin
sırasında
kendilerine tam ücretlerin ödenmesi şart
değildir.
Doğum öncesi muayenelerin çalışma saatleri
içinde yapılması durumunda kadınlar ücretli
izin alma hakkına sahiptirler. Ayrıca,
kadınlar, hamilelik gerekçeleriyle işten
çıkartılamaz. AB’de çalışan anne ve babalar
yeni doğan veya evlat edinilen bebeğe
bakmak için izin alama hakkına sahiptirler.
Anne ve baba, üç ay izin alma hakkına sahip
olmakla birlikte biri izin hakkını diğerine
devredemezler.
Anneliğin, kadınların kariyeri, mesleki
deneyimi ve ücret düzeyleri üzerinde
olumsuz etki yaptığı görülmektedir. Küçük
çocukların bakımı ve yetiştirilmesi ihtiyacı,
yeterli sayıda çocuk bakım tesisleri olmayışı
yanında, yeterli sayıda yaşlı bakım tesisi
olmayışı da kadınların iş hayatını olumsuz
yönde etkilemektedir. Olumsuzluğu
engellemek için, Avrupa Bölgesel Gelişme
Fonu (ABGF); sosyal tesisler, çocuk yuvaları,
yaşlı bakım evleri kurulmasını finanse
etmektedir.

Avrupa Komisyonu tarafından
hazırlanan 2006 İlerleme
Raporu’nun Türkiye bölümünde
kadın haklarına bir paragraf
ayrılmıştır. Aşağıda ayrılan
paragrafın ve resmi olmayan Türkçe çevirisini
bulabilirsiniz:
“Kadın Hakları Türkiye’de gün gittikçe artarak
kamu oyunun dikkatini çekmektedir. Sivil
toplum bu konuda gierek daha olumlu bir rol
oynamaktadır. Hukuki düzenlemeler oldukça
tatmin edicidir. Ancak uygulamada kadın
hakları, özellikle ülkenin yoksul kesimlerinde,
sürekli olarak korunmamaktadır. Namus
cinayetlerinin daha sistemetik
soruşturulmasına ve gerekli görüldüğünde
uygun hüküm ve cezalarla
sonuçlandırılmasına ihtiyaç vardır.”
*********************
Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu
18-19 Kasım 2006’da kuruluşundan sonra ilk
toplantısını düzenlemiştir. Toplantının amacı
AKL Türkiye Koordinasyonu’nun örgütlenme
biçimi ve işleyiş biçimini belirlemektir.
Toplantı sonunda üyelik kriterleri belirlenmiş,
amaçları ve işleyişi tanımlanmıştır. Özellikle
Ülkede yasal düzenlemeleri, yasal eksikleri ve
uygulamaları düzenli olarak izlemek ve
gelişmeleri hem ülke genelinde hem de AB
düzeyinde (Avrupa Kadın Lobisi ile dayanışma
içinde) duyurmanın ve lobi yapmanın yanı sıra
AB’de ve AB mevzuatındaki gelişmeleri
izlemenin ve müdahil olmanın AKL-TK’nın
önündeki en temel mesele olduğunun altı bir
kez daha çizildi. İki ayrı eksen gibi görünen bu
durumun bir geçişkenlik gösterdiği, bir yandan
“AB’ye
uyumlaştırma”
denen
süreci
araçsallaştırarak bu rüzgarları arkaya almanın
ve böylece hız kazanmanın öte yandan AB’nin
de cinsiyetçi yaklaşımına feminist bakış açısı
ile muhalif bir ses çıkarmanın önemine dikkat
çekilmiştir. Detaylı bilgi için AKL-TK raporuna
bakabilrisiniz.
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Emine Bozkurt tarafından Avrupa Parlamentosu’na hazırlanan “Türkiye’de sosyal,
ekonomik ve politik hayatta kadının rolü üzerine II” önergesinin sonuç bölümünün resmi
olmayan Türkçe çevirisi’ni aşağıda bulabilirsiniz:
Sonuç
Kısaca, Türkiye'de kadın haklarının gelişimiyle ilgili üç ana aşama görülmektedir.
İlki kadın haklarıyla ilgili değişen ve gelişen yasal düzenlemedir. Hala eksik olan bir kaç nokta
dışında, genel olarak yasal düzenlemeler başarılı olmuştur ancak yapılan düzenlemelerin
kaldırılmaması için gerekli özen gösterilmelidir.
İkinci aşama, bakanlıklar arasındaki yasal düzenlemenin uygulanmasını koordine eden Kadın
Üst Kurulu'nun kurulması gibi, yasaların uygulanabileceği bir ortam yaratmaktır. Bu ortam
oluşturulurken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daimi bir Kadın Hakları ve Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun kurulması, problemleri çözmek yeterli bir bütçe ayrılması ve
kadın haklarıyla ilgili sorunlarla mücadele etmek için bütünsel bir yaklaşımın benimsenmesi
gibi noktalar eksik kalmaktadır.
İkinci aşama bütünüyle sona ermediği için üçüncü aşamaya da tam olarak ulaşılamamıştır.
Bu aşama, kadınların günlük hayattaki durumlarında pratik olarak gelişmeleri görmeleri ve
sadece yasal haklara sahip olmaktan öte uygulamada da bu hakları talep etmeleridir. Sonuç
olarak Türkiye doğru yolda ilerlerken, kadın haklarını geliştirmek hala devam eden bir süreçtir.
Türkiye'de sosyal, ekonomik ve politik hayatta kadının rolü üzerine hazırlanan geçen yılki
rapor yasal alanda önemli gelişmeler olduğunu ancak bunların hayata geçirilmesinde geri
kalındığı sonucuna varmıştır. Bu yılki raporda, raportör yasaların uygulanmasının hala bir
sorun olmasının yanı sıra kağıt üstündeki kadın haklarının da geri çevrilme riskiyle karşı
karşıya olduğu sonucuna varmak zorunda kalmıştır. Kadına karşı şiddeti suç olarak kabul
eden yasayı tekrar gözden geçirmekle ilgili çabalardan ancak bir Türk milletvekilinin eşine
karşı şiddet uygulamasından sonra vazgeçilmiştir. Bu tür çabaları durdurmak için, raportör
yasaların hayata geçirilmesinin öncelik olarak kalmasını ve kadın haklarıyla ilgili yasal
düzenlemenin dayanıklılığını sağlamak için yasaların uygulanma sürecinin hızlandırılması
gerektiğini vurgulamaktadır. Raportör, Türk yetkililerinin kadın haklarıyla ilgili çeşitli
girişimlere, projelere ve kampanyalara destek vererek konunun önemini kabul etmelerini
olumlu karşılamaktadır.
Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
Komisyonu tarafından Fatma Şahin'in başkanlığı'nda hazırlanan Fatma Şahin raporu, kadına
karşı şiddet sorununa somut bir çözüm bulma konusunda Türk yetkililerinin istekliliklerini
gösteren önemli bir girişim olarak olumlu karşılanmaktadır. Komisyonun raporunun akabinde,
Başbakan Erdoğan tarafından bütün bakanlıklara, kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere
hitaben kadına karşı şiddetle mücadele için önerilen çözümleri uygulama konusunda talimat
veren resmi bir genelge yayınlanmıştır (genelge no.2006/17). Bunun yanı sıra, genelge diğer
öneriler arasında toplumda kadın ve erkek eşitliği sağlanıncaya kadar pozitif ayrımcılık
yapılmasının bir devlet politikası olarak kabul edilmesinden de bahsetmiştir. Bir başka önemli
adım da, Kadından Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun 55 kadın örgütünün
temsilcileriyle görüşmesi ve bakanlık ve sivil toplum kuruluşları arasında daha planlı bir
işbirliği ve etkili koordinasyon sağlama kararı alınmış olmasıdır.
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Greenpeace: Nükleer Yasa Tasarısını Reddedin

Ev Eksenli Çalışma İzlenecek

Greenpeace, çok kısa bir zaman içinde mecliste görüşmeye
açılacak olan "Nükleer Güç Santrallerinin kurulması ve
işletilmesi ile enerji satışına ilişkin kanun tasarısını" Türkiye
tarihinin en çağdışı ve ikiyüzlü tasarılarından biri olarak
nitelendirdi.
Greenpeace bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Tasarı, hem
bugüne kadar defalarca nükleer enerji istemediğini bildiren
Türk halkına kulaklarını tıkayan Enerji Bakanı Hilmi
Güler'in 21. yüzyılın enerji vizyonundan yoksunluğunu
yansıtıyor, hem de hükümetin şimdiye kadar yürütmeye söz
verdiği enerji politikalarıyla çelişiyor" dedi..
Tasarıyı reddedin
Hükümetin çağdışı nükleer enerji planlarından bir an önce
vazgeçmesini ve tasarıyı geri çekmesini isteyen Greenpeace
tüm milletvekilleri yasa tasarısını reddetmeye çağırdı.
Greenpeace, yıllar önce doğal gaz ile yapılan büyük politik
hata nükleer enerjiyle tekrarlanmamasını ve enerji ihtiyacını
karşılamak için yenilenebilir enerjilerin ve enerji verimliliğinin
teşvik edilmesi ile bunlar için yasal bağlayıcılığı olan hedefler
konulmasını talep etti.
Tasarının gerekçesi samimiyetten uzak
Greenpeace yasanın gerekçesi olarak verilen iklim
değişikliğine karşı CO2 emisyonlarının düşürülmesinin de
samimiyetten uzak olduğunu ifade etti. "Bu hükümet şimdiye
kadar iklim değişikliğiyle mücadele için tek bir etkili adım
atmamışken, hiçbir hedefi yokken ve emisyonların artış
hızıyla Türkiye (yüzde 72) BM İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi Ek 1 ülkeleri içinde ilk sırada yer alırken
hükümetin
sadece
nükleer
enerji
yasasıyla
CO2
emisyonlarını hatırlaması gerçekçi değildir. Kaldı ki BM
İDÇS'nde iklim değişikliğiyle mücadelede nükleer enerji bir
opsiyon olarak verilmemiştir."

"Ev-eksenli
Çalışma
II.Kamu
Politikaları
Atölyesi"
toplantısında, evde çalışan kadınların sorunlarına izlemek,
denetimini sağlamak için "İzleme Komitesi" kurulması, yerel
yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarının işbirliğine gitmesi
kararlaştırıldı.
"Ev-eksenli
Çalışma
II.Kamu
Politikaları
Atölyesi"
toplantısında, evde çalışan kadınların sorunlarına izlemek için
"İzleme Komitesi" kuruldu, kamu kurumları ile sivil toplum
dernekleri arasında gerçekleştirilmesi düşünülen projeler
t
a
r
t
ı
ş
ı
l
d
ı
.
"Ev Eksenli Çalışma II. Kamu Politikaları Atölyesi", 8-9 Aralık
2006 günleri Ankara'da ILO Türkiye Temsilciliği binasında
gerçekleştirildi.

Greenpeace'in tasarının eleştiri getirdiği maddeleriyse şöyle:
* Tasarı 3. maddesiyle, nükleer enerjiye alım garantisi
vererek, nükleer enerjiye karşı olan Türk halkına 15 yıl
süreyle zorla nükleer elektrik satmayı öngörüyor. Bakanlar
Kurulu 7. madde ile, teşvik verme yetkisini kullanırken,
vergilerimiz de bu pahalı enerji için kullanılacak. Kısacası bu
tasarıyla Türk halkına hem pahalı elektriğin faturası
çıkarılacak, hem de vergilerimiz istemediğimiz bir kaynağa
a
k
t
a
r
ı
l
a
c
a
k
.
* Tasarının 6. Maddesi ise Kamu-Özel Sektör ortaklığının
önünü açıyor. Bu gerçekleştirilirse yatırım maliyetleri 5
milyar ABD Dolarına varacak tek bir santralin tüm finansal
yükü yine devletin üzerine atılırken özel sektörün kar etmesi
sağlanabilir. Bu yine devlete ödediğimiz vergilerin boşa
akıtılması anlamına gelir. Ayrıca madde, bu hükümet
döneminde çıkarılmış enerji yasasıyla çelişmektedir.
Hükümet devletin enerji alanına yatırım yapmasını veya
teşvik vermesini istiyorsa bu ancak en az çevresel maliyeti
olan rüzgar, güneş, jeotermal ve küçük hidro gibi
yenilenebilir kaynaklara olabilir.
* Tasarıda geçici madde 1 ile TAEK'e bu alanda yeteri kadar
bilgi ve deneyimi olmadığı halde yetkisi dışında inanılmaz
sorumluluklar veriliyor. Bu aceleciliğin nelere mal
olabileceğini tekrar tekrar anlatmaya gerek yok.
* Ayrıca kaza olması durumunda şirketin 3. kişilere
yükümlülüklerinin
yani
Türk
Halkına
olan
yükümlülüklerinin Paris Sözleşmesi'ne göre sınırlandırılması
kesinlikle yeterli değildir. Bilindiği gibi Paris Sözleşmesi bu
yükümlülüğü 700 milyon Avro olarak belirlemiştir. Devletin
yükümlülüğü ise 500 milyon Avro'dur. Çernobil kazasının şu
ana kadarki ekonomik bedelinin yaklaşık 300 milyar Avro'ya
denk olduğu gerçeğinden yola çıkarsak bu rakamın devede
kulak kaldığını görürüz. Bu nedenle bu tasarının 6.

Yerel yönetimlerden katkı bekleniyor
Atölyede, yerel yönetimlerden beklentiler sıralandı. Beklentiler
arasında, örgütlenmeye destek olmaları, projelerde iş birliği
yapmaları, kermes, pazar yeri göstermeleri, atölye mekanları
açmaları yer alıyor.
Atölye de ayrıca, iş mevzuatının düzenlenmesi, iş sağlığı ve
güvenliği sorunlarına görünürlük kazandırılması, sektör
denetimlerinin incelenmesi, ev eksenli çalışmanın yoğun ve
yaygın olduğu iş kollarında denetim yapılması kararlaştırıldı.
Çalışmalar, oluşturulan izleme komitesi ile kontrol edilecek.
Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu'nun düzenlediği
atölyeye, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İş Müfettişleri
Dermeği ve FES Friedrich Ebert Vakfı Derneği katkı verdi.
Programa, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik
Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın İş Teftiş
Kurulu, Çalışma Genel Müdürlüğü, Strateji Başkanlığı,
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İŞKUR
Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü, ILO, İş Müfettişleri Derneği, Sigorta Müfettişleri
Derneği, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği,

Polonya'da "Kadınların Partisi" Kuruldu
Polonya'da, kürtaj, aile içi şiddet, cinsel eğitim hakkı isteyen
"Kadınların Partisi" kuruldu. Feminist gazeteci ve yazar
Manuela Gretkowska öncülüğünde kurulan partinin sloganı
"Polonya Kadındır" olarak belirlendi.
Polonya'da, kürtaj, aile içi şiddet, cinsel eğitim konularını
programına alan feminist parti kuruldu. Parti, "Polonya
Kadındır" sloganıyla yola çıktı.
"Kadınların Partisi" feminist gazeteci ve yazar Manuela
Gretkowska öncülüğünde kuruldu. Partinin programında
kürtaja sınırsız izin, gebelikten korunmak için devlet destekli
cinsel eğitim ve aile içi şiddete karşı devlet yardımı maddeleri
öne çıkıyor.
"Hayatın
her
alanında
eşitsizlik
var"
Gretkowska, "Sağlık, sosyal ve yasal sorunlar söz konusu
olduğu zaman, Polonya'daki bütün kadınların menfaatlerini
temsil ettiğimizi düşünüyorum. Hayatın her alanında erkek ve
kadınlar arasında bir adaletsizlik, eşitsizlik var" dedi.
Talepleri arasında, doğum yapan kadınlar için daha iyi
koşullar, zorunlu sağlık muayenesi, iyileştirilmiş çalışma
koşulları ve sosyal refahın arttırılması konularının öncelik
kazandığını belirten Gretkowska, Polonya'da erkeklerin
eşlerini dövdüğünü hatırlattı, partinin bu zihniyeti değiştirme
amacı taşıdığını söyledi.
Gretkowska, "Parlamento yasa yapıyor ama kadınların sesini
dinlemiyor" dedi.
(bianet)
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UAÖ'den Kadın Sığınma Evleri İçin Kampanya
Af Örgütü'nden Vardar şiddet mağduru kadınlar için sığınma
evlerinin azlığına dikkat çekti. 16 gün boyunca 16 ülkenin
sığınma evlerinden örnekler tanıtılacak, sığınma evlerinin
sayısının arttırılması için çağrı yapılacak. Türkiye'den de Mor
Çatı listede.Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) kadınların maruz
kaldığı şiddete ve yaşadıklarının ardından başvurabilecekler
yerlerin eksikliğine dikkat çekmek amacıyla "16 Günde 16
Sığınak" kampanyası düzenliyor.
25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddeti Önleme" gününden, Dünya
İnsan Hakları Günü"ne kadar 16 gün sürecek kampanyada,
her gün bir ülkenin kadın sığınağı Uluslararası Af Örgütü
sitesinden tanıtılacak.
Kampanya için Fransa, Paraguay, Gürcistan, Moğolistan,
Rusya, Kanada, Güney Afrika, İrlanda, Bahreyn, Belçika,
Venezuella, Danimarka, Körfez İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri,
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan seçildi.
Türkiye'den "Mor Çatı" tanıtılıyor
UAÖ, kampanyada kullanmak için Türkiye'den "Mor Çatı"
sığınma evini seçti.
2005 yılında Türkiye'de nüfusu 50 bini aşan belediyelere, aile
içi şiddet mağduru kadınlar için en azından bir tane sığınma
evi açma konusunda hukuki bir zorunluluk getirilmişti.
Bu yasayı anımsatan örgüt, bugüne kadar Türkiye'de 3 bin
civarında sığınma evi açılmış olması gerektiğini vurguladı.
Türkiye'de varolan sığınma evi sayısı ise sadece 16.
Af Örgütü, sığınma evlerinin kadınlara yalnızca sığınma hakkı
sağlamadığını, bunun yanı sıra bağımsız yaşama, çalışıp para
kazanma, kendilerine güvenme şansı tanıdığına da dikkat
çekiyor.
(bianet)

KAzete'nin Kadın Fuarına Yayıncı Engeli
KAzete'nin yapmayı planladığı "Kadın Kitapları Fuarı"
ertelendi. Yazı İşleri Müdür Delikçi, "kadınlar kitap almaz,
okumaz" düşüncesinin yayıncıların vazgeçmesine neden
olduğunu duyduklarını açıkladı, yaşadıklarının kendilerini
yıldırmadığını söyledi.
KAzete'nin, 10'uncu yılını kutlamak için gerçekleştirmeyi
planladığı "Kadın
Kitapları
Fuarı", yayıncıların ve
kitapçıların vazgeçmesi nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı.
Yazı İşleri Müdürü Berrin G. Delikçi projenin başında söz
aldıkları yayıncıların, fuarın yaklaştığı tarihlerde vazgeçtiğini
söyledi.
Kendilerine gelen duyumlar arasında, "kadınlar kitap okumaz,
almaz, fuardan para kazanılmaz" sözlerinin bulunduğunu
söyleyen Delikçi, bütün kitapçıların aynı anda vazgeçtiğini
açıkladı.
"Yılmadık, vazgeçmedik, yapacağız"
Delikçi, "evet diyenler sonra tersine döndü" dedi, fuarın
tarihini ertelemelerine rağmen vazgeçmediklerini yineledi.
Konuyu nasıl cazip hale getireceklerini düşündüklerini
söyleyen Delikçi, "kadın deyince ciddiye almayanlar var" dedi.
Yaşadıklarının kendilerini yılgınlığa düşürmediğini kaydeden
Delikçi, "bunu yine de yapacağız, bu zihniyeti kıracağız.
Engellemeler
oldu,
ama
bizi
yıldırmayacak"
dedi.
Olsaydı ne olacaktı?
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü DESEM salonlarında
düzenlenmesi
planlanan
fuar,
üç
gün
sürecekti.
Fuarda, yayınevlerinin kitap satışları, kadın yazarların
okuyucularla söyleşileri, paneller, ve sergilerin yer alması
planlanıyordu. Panellerde; magazin basını, televizyon yayınları
kadınlar
açısından
ele
alınacaktı.

Kadına Yönelik Şiddet Evde de İşte de Var
İHD'nin kadınlara yönelik şiddetin sürdüğüne dikkat çekti,
"demokratikleşmenin şiddet önlenmeden" sağlanamayacağını
belirtti. Af Örgütü evde de işte de şiddetin uygulandığını,
gerekçe olarak geleneksel uygulamaların gösterildiğini
açıkladı.
İnsan Hakları Derneği (İHD), kadına yönelik şiddetin,
erkeklerle kadınlar arasındaki eşit olmayan tarihsel güç
ilişkilerinin bir sonucu olduğu belirtti; cinsiyete dayalı
şiddetin, uluslararası sözleşmeler yoluyla korunan evrensel
insan haklarının ihlali olduğunu vurguladı.
İHD yaptığı açıklamada, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Dayanışma Günü"nün 1960 yılında Dominik
Cumhuriyeti'nde Trujillo diktatörlüğü sırasında gizli polis
tarafından tecavüze uğradıktan sonra öldürülen kız kardeşlere
adandığını hatırlattı.
Olayın 46'ncı yıldönümünde kadına yönelik şiddetin
azalmadığını belirten dernek, kadına yönelik hak ihlallerini
şöyle sıraladı:
* Güney Amerika ülkelerinden 40 bin kadın "seks işçiliği için"
Dünya
Kupası
süresince
Almanya'ya
gönderildi,
* Irak, Filistin, Afganistan, Lübnan ve diğer çatışmalı
bölgelerde yaşanan savaşlarda birinci mağdurlar kadın ve
çocuklar oldu,
*
Türkiye'de
"kadın
katliamlarına
dönüşen
namus
bahane"siyle cinayetler işlendi,
* Devletin koruması altındaki, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu'na bağlı kurumlardaki çocuklar cinsel
istismarla karşılaştı,
* Başörtüsü yasağı nedeniyle kadınlar eğitim ve çalışma
hakkını kaybetti,
* Zorla evlendirilmek istenen, tecavüzcüsüyle evlenmek
zorunda bırakılan, maruz kaldığı tecavüzün sorumlusu gibi
görüldüğü için kadınlar "intihar" adı altındaki cinayetlere
maruz kaldı.
Şiddet Türkiye'nin en önemli sorunu
İHD, şiddetin Türkiye'nin en büyük sorunu olduğunu ifade
etti,
"şiddet
sonlanmadıkça
demokratikleşmeden
bahsedilemez" dedi.
Af Örgütü: Şiddet bazen evde bazen işte
Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) ise, kadına yönelik şiddetin,
"Kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veya ıstırap veren
veya verebilecek cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür
eylemlerle tehdit etme, zorlama, keyfi olarak özgürlükten veya
ekonomik
ihtiyaçlardan
yoksun
bırakmak"
olarak
tanımlanabileceğini belirtti.
Kadınların, tanıdıkları insanlar tarafından şiddete maruz
kaldığını vurgulayan UAÖ, şiddetin kimi zaman evde kimi
zaman işte uygulandığına dikkat çekti.
UAÖ, Türkiye'de, kadınların sözlü ve psikolojik şiddetten,
ekonomik kısıtlamaya, dayaktan, cinsel şiddete ve cinayetlere
kadar geniş bir yelpaze içinde davranışlara maruz kaldığını
ifade etti.
Şiddet geleneksel uygulamalara dayandırılıyor
Örgüt, şiddetin, "töre bahanesiyle işlenen cinayetlerin", küçük
yaşta evlilik, berdel ve beşik kertmesi gibi geleneksel
uygulamalara dayandırıldığını ifade etti.

http://www.amnesty.org.tr/16gun2006/
adresinde Uluslararası Af Örgütünün Kadına Yönelik
Şiddete Son kampanyası çerçevesinde uluslararası bir
eylem başladı.
16 gün boyunca dünyanın dört bir yanındaki kadın
sığınma evlerinin hikayelerine tanıklık edebilir, onları
desteklemek için eylemlere katılabilirsiniz.
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Kuruluş Gerekçesi ve Amaç
Son on yılda sivil toplum kuruluşlarının (STK) çoğulcu demokrasi içinde artan
önemlerine yapılan vurguyla birlikte hem sayılarında, hem faaliyet gösterdikleri
alanların çeşitliliğinde bir artış gözlenmektedir. Buna karşın, STK'ların, ihtiyaç
duydukları kurumsal kapasitelerini güçlendirmeleri konusundaki sorunları da
dikkat çekmektedir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi bu sorun ve ihtiyaçlara cevap vermek ve çözümlerine
katkıda bulunmak amacıyla, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü sivil topluma
yönelik desteğini kurumsal hale getirerek, Mart 2003'te STK Eğitim ve Araştırma
Birimi'ni oluşturmuştur.

STK'lar için Uzaktan Öğrenim Ağýrlýklý Sertifika Programý
2006—2007 Dönemi
Eğitimler, STK çalışanlarının ve gönüllülerinin yönetim, iletişim ve savunuculuk becerileriyle desteklenerek
kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik hizmetler sunulmasını ve dolayısıyla Türkiye'de sivil toplumun
güçlendirilmesini hedeflemektedir. Bu eğitim ve sertifika programı ile katılımcılara kuramsal bilgiyle de
desteklenmiş bir beceri geliştirme ortamı sağlanmaktadır. Dersler üniversitemizin Kuştepe kampüsünde
yapılmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için: http://stk.bilgi.edu.tr/egitimprogrami.asp

STK Eğitim ve Sertifika Programı
27 Eylül 2006—10 Haziran 2007
İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi, STK'lara yönelik toplam iki yıllık STK eğitim sertifika
programı sonrasında STK'lara yönelik ileri düzey kapasite eğitimi deneyimini yaygınlaştırabilmek amacıyla
uzaktan öğretim ve katılımcı sınıf eğitimini birleştiren bir uzun dönem eğitim kursu başlatmıştır. Kursun
başında ve sonunda İstanbul'da düzenlenecek 5'er günlük programlar dışında internet ve önceden hazırlanan
elektronik ve basılı kurs malzemesi üzerinden yürütülecek kursun toplam süresi 8 aydır.
Ayrıntılı bilgi için: http://stk.bilgi.edu.tr/uzaktanogrenim.asp

STK Çalışmaları– Eğitim Kitapları Dizisi
İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi’nin STK’lar için düzenlediği kapasite geliştirme
eğitimleri süresince eğitmenlerin hazırladıkları ders notları, derslerdeki tartışmalar, ve katılımcıların
deneyimleriyle gelişti, olgunlaştı, ve STK’larda çalışan gönüllü ve ücretlilerin kullanabilecekleri yazılı kaynaklar
haline dönüştü. Bu çalışmaların sonucunda STK Çalışmaları– Eğitim Kitapları Dizisi’ni oluşturduk. Telifli ve
tercüme kitaplardan oluşacak bu dizinin çıkan telifli ilk kitabı ve 2006 yılında tamamlanacak olan kitapları
sırasıyla; Proje Döngüsü Yönetimi I: Proje teklifi yazma, izleme, değerlendirme; Proje Döngüsü Yönetimi
II: Bütçeleme, değerlendirme, raporlama; STK’lar için Muhasebe, Finansman ve Vergi Uygulamalarına
Giriş; Gönüllülerle İşbirliği; Stratejik Düşünme– Strateji Geliştirme başlıklarını taşımaktadır. Tercüme
kitaplar ise Avrupa Konseyi Yayınları tarafından basılan eğitim kılavuzlarından ikisinin tercümesidir: Örgüt
Yönetimi ve Kaynak Geliştirme ve Fon Yönetimi.
Tüm bu yayınları üretmemizin amacı, STK’ların çevrelerinde gördükleri sorunlara yönelik olarak etkili ve uzun
dönemli çözümler bulma sürecinde aktif olabilmeleri; yerel, ulusal ve uluslararası yönetimleri sorunların
çözümleri için gerekli politikaları üretmeye yönlendirebilmeleri amacıyla STK’lara destek olmak ve STK’ların
Türkiye’nin demokratikleşmesinde önemli bir aktör olmalarına katkıda bulunmaktır.

Bu bülten Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından desteklenmektedir.

