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1-  Hassas, kırılgan ya da zarar görebilir gruplar, uluslararası literatürde “vulnerable groups” olarak geçen kavramı ifade etmektedir.
2-  Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği. 2020. Salgında Kadın Olmak.
3-  Birleşmiş Milletler. 2020. COVID-19 VE KADINLARIN İNSAN HAKLARI: REHBERLİK.
4-   YÖRET. 2020. PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDET VE İHTİYAÇ ANALİZ RAPORU.
5-  Türkiye Körler Federasyonu. 2020. COVID-19 Pandemisinde Engelli Kadınların Hak İhlalleri.
6-  Covid-19 Sürecinde İSTANBUL’UN FARKLI YERLERINDE ÇOCUKLARIN HAKLARINA ERİŞİMİ ARAŞTIRMASI Yetişkinler için Final Raporu. 2020.

• Belediyelerin hizmet ve politikalarını dayandırdıkları ulusal ve uluslararası insan hakları çerçevesini 
ortaya koymayı,

• COVID-19 salgını öncesinde ve salgın sırasında üretilen politika ve gerçekleştirilen uygulamaları incelemeyi, 
• Potansiyel hak ihlali alanlarını tespit etmeyi, 
• Uygulayıcı belediye ve birimlerin ortak sorunları tespit etmeyi, 
• Farklılaşan çözüm stratejilerini ortaya koymayı, 
• Tespit edilen ihlal ve sorunlara istinaden politika önerileri geliştirmeyi hedeflemektedir.

1

Giriş
Henüz sonuna gelmediğimiz COVID-19 salgını, tüm dünyayı etkisi altına almış 
bir sağlık krizi olarak başlasa da ekonomik, toplumsal ve siyasal çalkantıları da 
beraberinde getirmiştir. Türkiye de bu salgından derinden etkilenmiş, özellikle 
zarar görebilir grupların1 mevcut dezavantajları derinleşmiş ve krize özgü yeni 
sorunlar ortaya çıkmıştır. Kadınların istihdama ve gelir kaynaklarına erişiminde 
önemli bir düşüş yaşanmış, ev içi emek artarak kadınların iş yükü orantısız 
biçimde artmıştır.2 Bununla beraber, evde kalış süresinin artması hem kadınlar3 
hem de çocuklar4 için şiddete maruz kalma riskini arttırmıştır. Mülteci, engelli, 
Roman ve diğer dezavantajlı kadın ve çocuklar için bu riskler daha yüksektir. 
Örneğin, engelli kadınların pandemi öncesinde de yüksek olan şiddet görme 
riski, işsizlik ve ev dışında sosyalleşme oranları, pandemi döneminde oldukça 
yükselmiş, ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır.5 Mülteci ve Roman 
çocukların önemli bir kısmı ise eğitime erişememenin yanı sıra, akranlarına 
oranla okulu terk etme riski ile daha yüksek oranlarda karşılaşmaktadır.6 

Bahsedilen grupların pandeminin etkisiyle eşitsizliğe ve salgının olumsuz etkilerine 
daha açık hâle gelmesi, bu grupların yaşayabileceği hak ihlallerini engellemeye 
yönelik politika ve uygulama üretme sorumluluğunu da doğurmaktadır. Kent 
sakinlerine en yakın kamu kuruluşları olan yerel yönetimler ise, zarar görebilir 
grupların haklarının korunması bağlamında insani ve yasal sorumluluklar 
taşımaktadır. Pandemi döneminde bu sorumluluklarını ciddiyetle yerine 
getiren yerel yönetimler, yerinde ve akılcı çözümler ile bu küresel krize yerelde 
müdahale etmişlerdir. Ancak sahadan gelen araştırma, rapor ve deneyimleri bu 
müdahalelerin kapsayıcılığı ve hak ihlallerini engellemek için ürettiği katma 
değerin, izlenmesi ve incelenmesi gerektiğini işaret etmektedir. Bu kapsamda 
Yereliz Derneği olarak hazırlamış olduğumuz bu rapor, Toplumsal Eşitlik 
Birimleri ile deneyim, politika ve hedef ortaklıklarına dayalı çalışmalarımızın 
da bir parçası olarak bu ihtiyacın karşılanması odağıyla hazırlanmıştır.

“COVID-19 Döneminde Toplumsal Eşitlik Birimleri ve Belediyelerin 
Kapsayıcılığı Raporu”, seçili belediyelerin politika ve uygulamaları ile 
Toplumsal Eşitlik Birimlerinin çalışmalarını, kentsel haklar için çerçeve 
oluşturan uluslararası ve ulusal metinler ışığında gözden geçirerek;
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Neden Toplumsal Eşitlik Birimlerine Odaklanıyoruz?

Toplumsal Eşitlik Birimleri, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığı ortadan 
kaldırmak ve toplumsal eşitliği yerelde güçlendirmek amacıyla 2006 yılında 
Birleşmiş Milletler ve Türkiye Cumhuriyeti ortaklığında başlatılan “Kadın 
Dostu Kentler” projesiyle ortaya konulmuş ve bu projenin yaygınlaşması 
için çıkarılan genelge uyarınca yerel yönetimler bünyesinde kurulmuştur. 
Geçen süre içinde, yeni kurulan birimlerle birlikte pek çok Toplumsal 
Eşitlik Biriminin çalışma alanı cinsiyet eşitliği dışındaki, diğer toplumsal 
eşitsizliklere yönelik çalışmaları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 
Örneğin, bu rapor kapsamında görüşülen 16 kurumun 7’si yalnızca ya 
da büyük oranda toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları yürüttüğünü ifade 
ederken, 9’u tüm dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yürüttüğünü 
belirtmiştir. Ancak, bu çalışmaların kentteki yerel ihtiyaçlar ve toplumsal 
dinamikler, kurumsal kapasite ve yöneticilerin siyasal tutumları tarafından 
da biçimlenerek farklı uygulama ve politikalara yol açtığını belirtmek 
gerekir.

İlk defa 2016 yılında Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Eşitlik 
Birimleri Çalıştayı için bir araya gelen birimler, 22-23 Ekim 2019’da 
Eskişehir’de Yereliz tarafından gerçekleştirilen Eşitlik Birimleri çalıştayında 
bir kez daha buluşmuştur. Bu çalıştayda, birimlerin ortak sorunları ve benzer 
ancak yer yer farklılaşan çözüm stratejileri ve çalışma biçimleri olduğu 
gözlemlenmiştir. Çalışma biçimleri, sorunlar ve çözüm stratejilerinin 
raporlanması, tartışılması ve birimler arası iletişimin geliştirilmesi 
gerektiğine kanaat getirilmiştir. Bu çalışmanın Yereliz kolaylaştırıcılığında 
yürütülmesi planlanmışken ortaya çıkan COVID-19 salgını, öncelikleri 
ve gerçeklikleri değiştirerek raporun şu anda okuduğunuz şekle gelmesine 
sebep olmuştur.

COVID-19 pandemisi, tüm olumsuz yanlarına karşın sivil, özel ve 
kamu sektöründeki bütün kuruluşların kriz ve afetlere dayanıklılığını, 
önceliklerin ve hazırlıkların yeterliliğini sınayan bir etken olmuştur. Yerel 
yönetimler de bu şok dalgasından etkilenmiş, farklı stratejiler, çalışma 
düzenleri ve öncelikler benimsemişlerdir. Yerel yönetimlerin pandemide 
ürettiği politika ve uygulamaların, hem pandemi öncesindeki durum 
ile nedensel ilişkisini incelemek hem de Toplumsal Eşitlik Birimlerinin 
bu bağlamda çalışmalarını ve deneyimlerini tarif etmek Türkiye yerel 
yönetimlerindeki kapsayıcılık ve toplumsal içerme çalışmaları açısından 
önemlidir. Kentsel hizmetlerde kapsayıcılık ve toplumsal içermeye yönelik 
çalışmaların pandemi döneminde nasıl idame edildiğini inceleyen bu 
araştırmanın, afet ve krizlerde yerel yönetimlerin kendi deneyimlerinden 
öğrenerek daha iyi sosyal politikalar ve uygulamalar ortaya konulması için 
bir kaynak oluşturmasını ve bu bağlamda Toplumsal Eşitlik Birimlerinin 
önemini vurgulamasını temenni ediyoruz.

GİRİŞ
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Çalışma, yerel toplumsal dinamiklerin farklı siyasi tercihler yaratacağı ve 
bu çeşitliliğin karşılaştırmalı bir biçimde incelendiği takdirde Türkiye’deki 
kapsayıcılık politikası ve uygulamalarına dair genel durumu temsil eden bir 
tablo çizmeye yardımcı olacağı varsayımına dayanarak, yerel yönetimlere 
odaklanmıştır. Literatürde karşımıza çıkan yerel otorite kavramından farklı 
olarak, yalnızca yerelde seçilerek göreve gelen yönetimler, yani belediyeler 
çalışmaya dâhil edilmiştir. Yerel otorite kavramı içine dâhil edilen valilik 
ve kaymakamlıklar, merkezi idarenin öncelik ve politikalarını yerelde 
uyguladıkları için çalışmanın dışında bırakılmıştır. Çalışma, belediye 
Toplumsal Eşitlik Birimleri ile gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelere 
dayanmaktadır. Kamu ve yerel halk ilişkisinin daha iyi anlaşılabilmesi için 
merkezi yönetime bağlı yerel otoritelerin de mutlaka incelenmesi gerektiği, 
incelenmemesinin ise bu çalışmanın bir kısıtı olduğu belirtilmelidir.

Yereliz Derneği, deneyimlerine istinaden, Toplumsal Eşitlik Birimlerini 
yerel yönetimlerin eşitlikçi politika ve uygulamalarını izleyen ve yön 
veren bir politika izleme ve üretme birimi olarak konumlandırmaktadır. 
Bu sebeple, yerel yönetimlerin COVID-19 öncesi ve sırasında hak 
ihlallerini engellemek için ürettiği uygulama ve politikaların kısıtlı 
kaynaklarla ve verimli bir şekilde incelenmesi için Toplumsal Eşitlik 
Birimleri temsilcilerinin uygun bir örneklem oluşturacağı kanaatine 
varılmıştır. Birim temsilcilerinin anlatısı ile gerçek politika ve faaliyetler 
arasında oluşabilecek boşluklar metodolojik bir kısıt olarak görülmelidir. 
Türkiye’de faaliyet gösteren Toplumsal Eşitlik Birimleri, çevrimiçi 
araştırma ve kartopu yöntemi ile (görüşme yapılan kişilere sorularak) 
listelenmiştir. Çalışma kapsamına, Türkiye’deki resmen kurulmuş 
Toplumsal Eşitlik Birimleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Adalet 
ve Eşitlik Şube Müdürlüğü dâhil edilmiştir. Aşağıda listelenen Toplumsal 
Eşitlik Birimlerine ulaşılarak, 25 sorudan oluşan yapılandırılmış, birebir 
ve çevrimiçi mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakat soruları hakkında 
hazırlık yapılması istenmiştir. 

Avcılar Belediyesi Toplumsal 
Eşitlik Birimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
Toplumsal Eşitlik Birimi

Odunpazarı Belediyesi 
Toplumsal Eşitlik Birimi

Beşiktaş Belediyesi Toplumsal 
Eşitlik Birimi

Kadıköy Belediyesi  
Toplumsal Eşitlik Birimi

Seyhan Belediyesi  
Toplumsal Eşitlik Birimi

Beylikdüzü Belediyesi 
Toplumsal Eşitlik Birimi

Karşıyaka Belediyesi  
Toplumsal Eşitlik Birimi

Şişli Belediyesi  
Toplumsal Eşitlik Birimi

Bodrum Belediyesi Toplumsal 
Eşitlik Birimi

Konak Belediyesi  
Toplumsal Eşitlik Birimi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Yerel Eşitlik Birimi

Çankaya Belediyesi Toplumsal 
Eşitlik Birimi

Nilüfer Belediyesi  
Toplumsal Eşitlik Birimi

Tunceli Belediyesi  
Toplumsal Eşitlik Birimi

YÖNTEM
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Mülakatlar, çocuk, engelli, genç, kadın, LGBTİ+, mülteci/göçmen, Roman 
ve yaşlı haklarına yönelik çalışmaların COVID-19 öncesi ve sırasındaki 
durumlarına dair detaylı veriler elde etmeyi amaçlamıştır. Bu hak grupları, 
2016 yılında Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Eşitlik Birimleri Çalıştayı’nda, birimlerin odaklanması 
gereken hak grupları olarak belirlenmiştir. Kurumsal hafızanın birim 
bazında devamını test etme gayesiyle ve çalışmayı belirli hak grupları 
ile sınırlandırmanın daha verimli bir incelemeye olanak sağlayacağı 
düşünülerek, bu hak gruplarına odaklanılmıştır.

Belirlenen toplumsal grupları hedefleyen yasal ve ilkesel metinler 
incelenerek, bu grupların hak çerçevesi oluşturulmuştur. Geçerlilik ve 
etkililik kıstasları ile belirlenen yasal ve ilkesel metinler oldukça geniş 
kapsamlı olmakla beraber, eksiksiz olması beklenmemelidir. Belirlenen 
hak çerçeveleri incelendiğinde, bu grupları haklarının korunarak 
kentsel yaşama dahil edilmesi için üç boyuta dikkat edilmesi gerektiği 
gözlemlenmiştir. Sosyal koruma, ekonomik, sosyal, kişi güvenliği ve 
benzeri konulara ilişkin dezavantajların kısa ve orta vadede, kurumsal 
politika ve uygulamalar aracılığıyla azaltılması ya da ortadan kaldırılması 
olarak tanımlanabilir. Ekonomik yardım faaliyetleri ve şiddetten koruma 
uygulamaları bu kavrama örnek olarak gösterilebilir. Güçlendirme, 
birey ya da topluluklarda biyolojik, psikolojik, kültürel, mesleki ya da 
entelektüel gelişime ilaveten kendilerini gerçekleştirmeleri için gerekli 
şartların sağlanması yöntemiyle, orta ve uzun vadede dezavantajların 
ortadan kaldırılmasına yönelik politika ve uygulamalar olarak özetlenebilir. 
İstihdama erişimi artırma çalışmaları ile uzun vadeli psikososyal destek 
programları, bu yaklaşıma dahil edilebilir. Bilgilendirme ise dezavantajlı 
grupların, sosyal koruma ve güçlendirmede kilit rol oynayan aktörlerin 
ya da genel olarak halkın doğru ve nitelikli bilgiye erişimini artırarak, 
dezavantajların ortadan kaldırılması olarak tanımlanabilir. Ayrımcılık 
karşıtı bilgilendirme kampanyaları bu çalışmalara örnek gösterilebilir.  

Mülakatlarla; verilen sosyal koruma, güçlendirme ve bilgilendirme 
boyutlarıyla incelenmiş, kentsel hak çerçevesinin uygulanma niteliği ve 
potansiyel ihlal alanları belirlenmiş, Toplumsal Eşitlik Birimlerinin bu 
çalışma alanlarındaki işlevlerinin salgın öncesi ve sırasındaki durumları 
analiz edilmiştir. 

YÖNTEM
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Bu bölümde, Türkiye’deki kentsel hak çerçevesini oluşturan ulusal ve 
uluslararası metinler yer almaktadır. Kısaca, kentte yaşayan kişilerin sahip 
olduğu ve başta yerel yönetimler olmak üzere tüm yerel otoriteler tarafından 
uygulanması beklenen kentsel haklar ne küresel ne de ulusal düzeyde kesin 
sınırlarla belirlenmemiştir. Ancak, uluslararası sözleşmeler, beyanname ve 
şartlar, ulusal ve bölgesel yasaların yanı sıra akademik çalışmalar, kültürel 
kodlar, yaygın ve iyi uygulamalar, raporlar, izleme çalışmaları ve hak 
savunucularının ortaya koyduğu ilkelerin oluşturduğu karmaşık bütün ve 
bu bütünün yerel dinamiklere uygun olarak uyarlanması, “kentsel haklar” 
diyebileceğimiz çerçeveyi oluşturmaktadır. Başka bir deyişle, kentsel haklar, 
yazılı ve yazılı olmayan farklı kaynaklardan oluşur ve kentler var olduğu 
sürece sürekli genişleyecek ve değişecek bir hak çerçevesidir. Belediyelerin 
kentte hak temelli hizmet ve politika üretimi için kullanabileceği 
standardize edilmiş bir “kent hakları çerçevesine” sahip olmaması, farklı 
sözleşme ve yasaların benimsenmesine, uygulamalarda farklılıklara yol 
açmaktadır. Aşağıda yer alan metinler listesi, bu çerçeveyi oluşturmakta 
yardımcı olacaktır.  

Yazılı metinler, şeffaf olması ve üzerinde uzlaşılmış ilkelerden oluşması 
sebebiyle diğer hak türleri gibi kentsel hakların da temelinde yer alır. 
Aşağıda incelediğimiz metinlerin, kent haklarını iki farklı yoldan 
belirlediğini söylemek gerekir. İlk olarak, doğrudan yerel yönetimlerin 
politika ve uygulamalarını biçimlendirmeyi hedefleyen bazı metinler 
mevcuttur (örneğin Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı). 
İkinci olarak, genel insan hakları çerçevesinin ya da bu çerçeve içinde belirli 
bir konu hakkında yazılmış metinlerin uygulanması için yerel yönetimlere 
sorumluluk düşebilir. Bu sorumluluklardan, söz konusu metinde açıkça 
bahsedilmiş (örneğin; İnsan Hakları Eylem Planı) ya da yerel yönetimler 
tarafından zamanla benimsenmiş olabilir (örneğin İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi). Bu bölüme dâhil edilen belgelerin bir kısmı görüşmelerde, 
çalışma alanlarını belirleyen dayanaklar olarak katılımcılar tarafından 
bahsedilmiş, bir kısmı ise Yereliz Derneği tarafından dâhil edilmiştir. 

İncelemeye dâhil edilen metinlere genel olarak baktığımızda, 1950’lı 
yıllardan beri süregelen ayrımcılık karşıtı uluslararası sözleşmeler dizisinin 
1980’den itibaren kadın-erkek eşitliği odağında yoğunlaştığını, 2000 
sonrasında ise pek çok alanda ayrımcılık ile mücadeleyi hedefleyen 
metinlerin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Geçmişte bu hukuki metinlerin 
lafzî olarak yorumlanması (metinde yazılı olan yönergelerin dışına 
çıkmayarak, ilkelerin herhangi bir tarihsellik ya da niyet atfedilmeden 
uygulanması), metinlerin uygulama alanlarının sınırlı tutulmasına 
sebep olmuştur. Metinlerde yerel yönetimlerin açıkça işaret edilmemesi, 
sözleşmelerin yalnızca ulusal yönetimi bağladığı kanaatine yol açmış; 
yalnızca devlet nezdinde ayrımcılığın yasaklanması, yerleşik davranış 
kalıplarından doğan ayrımcılıkların göz ardı edilmesiyle sonuçlanmıştır. 
Başta toplumsal cinsiyet eşitsizliği olmak üzere toplumda yerleşik ayrımcılık 
türlerine karşı verilen mücadele ise bu metinlerin toplumdaki eşitsizlikleri 
ortadan kaldırmak için de temel alınmasına yol açmıştır. 
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Bu sözleşmeler ve diğer önemli politik gelişmeler sayesinde kamusal 
hizmete erişimde ayrımcılıkla mücadele, uluslararası ve ulusal metinlerde 
önemli bir konu başlığı olmuştur. 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile yeniden önemli bir aktör 
olarak öne çıkan yerel yönetimler de kapsayıcılığı ve ayrımcılık karşıtı 
kamu politikalarının önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Ancak, yönetim 
hiyerarşisi gereği daha az yetki alanına sahip yerel yönetimlere yönelik 
uluslararası sözleşmeler kısıtlıdır. Yerel yönetimler genellikle uluslararası 
sözleşmelerde doğrudan atıf almamakta, yerel politikacılarının ve kamu 
görevlilerinin bu uluslararası çerçeveyi yorumlaması ve bir tür girişimde 
bulunması sayesinde bu metinler yerelde uygulanmaktadır. Bu konuda 
bir istisna olan “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı” özel 
olarak yerel yönetimlerin, bölge ya da kent bazında toplumsal cinsiyet 
eşitliğini sağlaması için gerekli olan görevleri tarif eder. Bununla beraber, 
bir dizi ilkeler bütünü etrafında örgütlenen pek çok kent ağı, farklı hak 
gruplarına özel politika ve uygulamaların yayılması yöntemiyle yerel 
kamu hizmetlerinin kapsayıcı olmasını ve ayrımcılıkla mücadele etmesini 
sağlamaktadır. 

Bu bölümde yer alan kentsel hak çerçevesi incelendiğinde, hedef 
gruplarının haklarının uygulanması ve korunmasında pek çok boyut 
olabileceği gözlemlenmektedir. Bu boyutlar arasında, hak gruplarının 
olumsuz ekonomik ve toplumsal şartlardan korunması, ekonomik ve 
sembolik kaynaklara yeterli erişim, fiziksel ve ruhsal güvenlik, siyasal 
hayata katılımları, gruplara yönelik önyargılar ile mücadele, grupların birey 
ve topluluk bazında güçlendirilmesi sayılabilir. Kentsel hak çerçevesinin 
yerelde, yerel seçimle göreve gelmiş kurumlar tarafından uygulanması 
değerlendirilirken, fiziksel güvenlik ve siyasal hayata katılım boyutlarının 
yerel yönetim yetki alanları sebebiyle asgari derecede ilişkili olmadığı 
gözlemlenmiştir. Öte yandan, yerel yönetimlerin ekonomik ve sosyal 
koruma güçlendirme ve gruplara yönelik ön yargılara karşı bilgilendirme 
çalışmaları yapabildiği tespit edilmiştir. Bu sebeple, yasal ve ilkesel 
metinlere uyum sosyal koruma, güçlendirme ve bilgilendirme bağlamında 
incelenecektir. 
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Bağlayıcı Yasal Metinler

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

İnsan Hakları Beyannamesi’ni temel alan ve Avrupa insan hakları 
çerçevesini yasal olarak bağlayıcı hâle getiren bu Sözleşme, temel hak ve 
özgürlüklerin somutlaştırıldığı ve detaylandırıldığı bir belgedir. Yasal olarak 
bağlayıcıdır. Negatif hakları tarif etmesi sebebiyle güvenlik ve yargı erkleri 
bulunmayan yerel yönetimler için doğrudan görevler tanımlama ancak 
kişi güvenliği, ifade, özel hayat gibi hak ve özgürlüklerin kullanılmasında 
din, dil, ırk temelinde ayrımcılık yapılmasını yasaklar. Dolayısıyla, bu 
tür ayrımcılıkların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar Sözleşme ile 
tutarlıdır ve bu sebeple, belediyelerin yürüttüğü faaliyetlerin kapsayıcılığı 
için temel oluşturan metinlerden biridir. Ek protokoller ile eğitim hakkı, 
eşler arası eşitlik, ayrımcılık yasağı da Sözleşme’ye dâhil edilmiştir.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi

İstihdam, geçim kaynaklarına erişim, sosyal güvenlik, sağlık, eğitim ve 
kültürel hayata katılım dâhil olmak bir takım temel hakları tanımlayan 
1976 tarihli bu Sözleşme, kamu otoritelerini bu haklara erişimi sağlamakla 
yükümlü kılar. Sözleşme, yaşam standartlarının yükseltilmesini ve bu 
amaçla mümkün olan en yüksek oranda kamusal kaynağın kullanılması 
gerektiğini ifade eder. Türkiye’de tamamlayıcı hizmetlerle yükümlü 
olan belediyeler için ise desteklenmesi gereken haklara dair bir çerçeve 
oluşturur. Haklara erişimde kadın-erkek eşitliği ile çocuk ve gençlerin 
üstün çıkarına özen gösterilmesine işaret eder. Haklara erişimde ayrımcılık 
yapılmamasını, birey ve topluluk bazında haklara yeterli erişim sağlanması 
gerektiğini belirterek, belediyeler için sosyal koruma, güçlendirme ve 
bilgilendirme çalışmalarına dayanak sağlar. 

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi 
(CEDAW)

1979 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilip, 1985 
yılında Türkiye tarafından imzalanan, kadın-erkek eşitliğinin ilk temel 
belgesi olarak kabul edilen uluslararası sözleşmedir. Türkiye yasalarının 
cinsiyet eşitlikçi bir perspektif ile gözden geçirilmesine, ulusal ve yerel 
ölçekte eşitlikçi uygulamaların gerçekleştirilmesine ve ardılı olan pek 
çok uluslararası sözleşmenin doğmasına olanak tanımıştır. Yasal olarak 
bağlayıcı olmasa kadına yönelik şiddet karşıtı bilinçlendirme çalışmalarının 
belediyeler arasında artması, Sözleşme’nin 5. maddesi uyarınca kadınlara 
yönelik ayrımcılık içeren davranış kalıplarını ortadan kaldırmaya yönelik 
bir uygulama olarak ortaya çıkmaktadır.
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İstanbul Sözleşmesi 

Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kısaca İstanbul Sözleşmesi, 
kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin ortadan kaldırılmasını hedefleyen 
geniş çaplı bir sözleşmedir. İmzacı taraflar için yasal olarak bağlayıcı olması 
ve detaylı bir politika metni olması, pek çok yerel yönetimin de bu metni 
sahiplenmesine ve uygulamasına olanak sağlamıştır. Farkındalık, şiddet 
ve ayrımcılıkla mücadele, eğitim, sosyal koruma, önleme ve destek gibi 
pek çok yöntemi içeren sözleşme, yetkileri dahilinde yerel ve bölgesel 
yönetimlere de tamamlayıcı görevler tarif eder. 

Avrupa Sosyal Şartı (Revize)

1960’lı yıllarda imzalanan ilk versiyonunda çalışma yaşamına dair 
hakları tanımlayan bu Şart, 1996 yılında yenilenerek toplumsal cinsiyet 
temelli ayrımcılık, toplumsal dışlanma, cinsiyet temelli şiddet, işe alımda 
ayrımcılık ve geçim kaynaklarına erişememe gibi pek çok konuyu temel 
alan ve taraf devletlere görevler tanımlayan bir sözleşmeye dönüşmüştür. 
Devletlere toplumsal eşitsizlikleri düzeltici bir misyon yükleyen bu 
Şart, yerel yönetimleri doğrudan işaret etmese de Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’ndaki sosyal devlet ve belediye kanunundaki sosyal haklar 
kavramlarının içeriğini doldurması sebebiyle önemlidir. 

Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme

2006 yılında imzalanan Sözleşme, engellilerin kendi seçim yapma hakları 
ve bağımsızlıklarını korumayı, ayrımcılığı engellemeyi, engellilerin 
topluma etkin olarak katılımını, fırsat eşitliğini, kadın-erkek eşitliğini, 
toplumsal hayatta fırsat eşitliği ve erişilebilirliği ve engelli çocukları 
kendilerini geliştirme hakkını ilke olarak benimser. Sözleşme bu bağlamda, 
kamu politikaları ve özel sektör düzenlemelerinin gözden geçirilmesini, 
26 farklı alanda düzeyde iyileştirmeler yapılmasını (Madde 5-30) ve 
izleme, raporlama ve denetleme faaliyetlerinin sağlanmasını (Madde 31-
40) hedefler. Yerel yönetimlere doğrudan atıfta bulunmasa da engelli 
vatandaşlara yönelik hizmet ve politika üretme yükümlülüğü bulunan 
belediyelerin stratejilerini belirlemesi açısından bağlayıcıdır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından benimsenen bu Sözleşme, en 
çok sayıda ülkenin taraf olduğu metindir. Ulusal hükümetlerin görev ve 
sorumluluklarını belirleyen Sözleşme, yöneticilerin çocuğun üstün yararı 
ilkesi uyarınca hareket etmesi, karar ve uygulamalar geliştirmesi gerektiğini 
belirtir. Çocukların eğitim, sağlık ve bedensel ve ruhsal gelişimlerine ilişkin 
ilkeler de Sözleşme’de yer almaktadır.
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Anayasa’nın 10. maddesi herkesin yasa önünde eşit olduğunu, din, 
dil, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrımcılık yapılamayacağını ve 
kadınlar, yaşlılar, engelliler, çocuklar gibi dezavantajlı gruplar için alınacak 
tedbirlerin bu eşitlik ilkesine ayrı sayılmayacağını belirtir. Bu madde, 
devletin sınır ve sorumluluklarını belirleyen hakların temelini teşkil etse 
de zaman içerisinde toplumdaki ayrımcılık ve eşitsizliklerin giderilmesi 
için de dayanak haline gelmişlerdir. Toplumsal Eşitlik Birimlerinin ilke 
ve çalışmaları bu kapsamda değerlendirilebilir. Ek olarak, anayasanın 
90. maddesi, temel hak ve özgürlükler konusunda yapılan uluslararası 
antlaşmaların, konu hakkında anayasada hüküm bulunmaması ya da 
bulunan hükümlerin çelişmesi halinde, uluslararası antlaşmaların esas 
alındığını belirtir. Bu madde, yukarıda bahsi geçen tüm uluslararası 
antlaşmaların bağlayıcılığını sağlar.

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

İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere cinsiyet eşitliğini sağlamayı 
hedefleyen uluslararası çerçeveye uygun olarak cinsiyet temelli şiddeti 
engellemeyi amaçlar. 2010 yılından beri 5’er senelik dönemlere için 
hazırlanan planlar ile mevzuat, farkındalık, kurumlar arası işbirliği, 
sağlığa erişim ve koruyucu, önleyici ve güçlendirici faaliyetler konularında 
dönüşüm yaratmayı hedefler. 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 

2008-2013 dönemi için benimsenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal 
Eylem Planı’nın ardılı olarak görülebilecek Ulusal Eylem Planı, pek çok 
alanda belediyelere çalışma alanları tanımlayarak toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusunda belediyelerin rol alması ve potansiyel işbirlikleri için yasal 
zemin hazırlamaktadır. Toplam 126 faaliyetten oluşan belge; eğitim, sağlık, 
ekonomi, katılım ve medya alanlarını önceleyerek toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanmasını amaçlar.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun

İstanbul Sözleşmesi’ne ve taraf olunan diğer uluslararası sözleşmelere göre 
hazırlanan kanun, şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının korunmasına 
yönelik olarak hazırlanmıştır. Yasada yerel yönetimlere doğrudan atıfta 
bulunulmasa da Kadın Sığınma Evleri başta olmak üzere eğitim, sığınma, 
yönlendirme, sosyal koruma, güçlendirme ve birçok yöntemle belediyeler 
bu Kanun kapsamında çalışmalar yürütmektedir.
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Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi, 2. Aşama Eylem 
Planı (2019-2021)

Türkiye’de yaşayan Romanların eğitim, istihdam, barınma, nitelikli gelir 
konularında dezavantajlarından kurtulması için farkındalık, kapasite 
geliştirme, eğitim, araştırma ve izleme gibi pek çok hedefi kapsamaktadır. 
Bu strateji belgesinin 2. Aşama Eylem Planı’nda yerel yönetimlerin paydaş 
olarak belirlendiği 13 hedef yer almaktadır. 

Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı

Göçmen, sığınmacı ve mültecilerin, Türkiye’deki yaşam şartlarının 
iyileştirilmesi ve toplumsal uyumun güçlendirilmesi için pek çok alanda 
hedefleri içeren bu Belge, yerel yönetimlerin ana sorumlu olduğu 8 faaliyet 
türü içermektedir. Bu hedefler, yerel düzeyde göç yönetiminin iyileştirilmesi 
için gereken kurumsal dönüşüm hedefleri ve farkındalık, eğitim, gönüllülük 
içeren hedefler olarak ikiye ayrılabilir. Bununla beraber, 19 faaliyet türü, yerel 
yönetimlerin çalışmalarına yönelik izleme ve değişiklikleri konu almaktadır. 
37 adet faaliyet türünde ise belediyeler ilgili kurumlar olarak belirlenmiştir. 
Bu Belge, belediyelerin göç alanında çalışabileceğini ve hatta ulusal mevzuat 
gereği çalışmak ile yükümlü olduğunu göstermektedir.

Ulusal Gençlik ve Spor Politikaları Belgesi

Gençlik alanında çalışan hak savunucularının büyük katkılarıyla 2013 
yılında çıkarılan bu Belge, gençlerin ekonomik ve toplumsal yaşama 
azami katılımları için pek çok alanda strateji ve eylemleri belirlemektedir. 
Belge’de yerel yönetimlerin paydaş sayıldığı politika başlıkları şu şekildedir; 
eğitim alanında 3, aile alanında 1, etik ve insani değerler alanında 2, 
istihdam alanında 2, dezavantajlı gençler ve sosyal içerme alanında 7, 
sağlık alanında 1, çevre alanında 2, demokratik katılım ve yurttaşlık bilinci 
alanında 3, kültür ve sanat alanında 3, serbest zamanın değerlendirilmesi 
alanında 3, gençlik hakları bilinci konusunda 1, gönüllülük alanında 2. 
Yerel yönetimler bu politika başlıklarında toplam 150’den fazla hedefi 
gerçekleştirmek için paydaş kurumlar sayılmıştır. 

5393 ve 5216 Sayılı Belediye Kanunları

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda, kadınlar, engelliler, çocuklar ve yaşlıların 
kent hayatına katılımının arttırılması ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesini 
hedefleyen pek çok madde yer almaktadır. Kentte yaşayan herkese yerel 
yönetime katılma ve hizmetlerden faydalanma hakkı veren “Hemşehri 
Hukuku” maddesi ise, vatandaşlık statüsü sebebiyle dezavantajlı durumda 
bulunan göçmen ve mültecileri belediye ve dolayısıyla Toplumsal Eşitlik 
Birimlerinin çalışma alanına dâhil eder. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu ise belediyelerin uyum içinde çalışması ve dezavantajlı grupların 
durumlarının iyileştirilmesi için yasal dayanak sağlar. Bununla birlikte, 
belediyelerin yetki alanına dahil edilen pek çok faaliyet türü, ayrımcılık 
karşıtı diğer yasa ve sözleşmelerle birlikte düşünüldüğünde, toplumdaki 
eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için yasal zemin hazırlamaktadır. 
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7- https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43755/9789241547307_eng.pdf;jsessionid=E91E1920C6B53AE20CA945AE65B1CAFB?sequence=1

8-  https://www.who.int/ageing/publications/Age_friendly_cities_checklist.pdf
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İlkesel Metinler, Rehberler, Destekleyici 
Uygulamalar

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 

İnsan haklarının temel ve en yaygın olarak kabul edilen belgesi olan 
Beyanname, yerel, ulusal ya da bölgesel pek çok yönetim için temel hak 
çerçevesini oluşturmaktadır. Beyanname “negatif haklar” denilen, devletin 
yetkilerini bireysel özgürlüklerin lehine olacak şekilde sınırlandıran hakları 
(örneğin ifade özgürlüğü) tarif ettiği için Türkiye’deki yerel yönetimlerle 
sınırlı derecede ilgili olarak algılanmaktadır. Bununla beraber, ayrımcılık 
karşıtlığı, demokrasi ve özgürlük gibi temel kavramların güçlendirilmesi 
amacıyla yerel yönetimler tarafından yürütülen çalışmalar, bu beyannameyle 
ilişkilendirilebilir. Toplumsal Eşitlik Birimlerine ilkesel olarak rehberlik 
eden bir belge olarak görülmektedir. Pandemi döneminde de yerel 
yönetişime “insan hakları odaklı yaklaşım” benimsediğini söyleyen pek 
çok birim, kökeni bu Beyanname’ye ulaşan bir yaklaşım benimsemektedir.

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı 

2006 yılında Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından 
oluşturulan Şartname, kadın-erkek eşitliğinin yerel düzeyde sağlanması için 
özel olarak yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarını belirler. Şartname, 
ayrımcılık karşıtı diğer uluslararası sözleşmeleri baz alır ve eşitlikçi ilkelerin 
hayata geçirilmesi için her yerel yönetimin bir “Eşitlik Eylem Planı” 
yapmasını ve uygulamasını şart koşar. Yalnızca yerel yönetimin politika 
ve hizmetlerindeki potansiyel ayrımcılığı değil, toplumdaki yerleşik 
ayrımcılık ve dezavantajların ortadan kaldırılmasını amaçlar.

Yaşlı Dostu Kentler Küresel Rehberi

2007 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ortaya konulan 
Yaşlı Dostu Kentler yaklaşımı, 60 yaş ve üstü kişilerin kent yaşamına diğer 
tüm gruplarla eşit şekilde katılabilmesini hedefler. Konseptin içeriği, 
DSÖ tarafından yayımlanmış “Yaşlı Dostu Kentler Küresel Rehberi”7 
ile belirlenmekte ve “Yaşlı Dostu Kentler için Temel Hususlar Kontrol 
Listesi”8 ile desteklenmektedir. 
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Çocuk Dostu Kentler Girişimi Belgeleri

UNICEF öncülüğünde oluşturulan Çocuk Dostu Şehirler Girişimi, Çocuk 
Hakları’na dair yerelleştirilmektedir.  Çocuk Dostu Şehirler Girişimi’nin 
rehber ilkeleri9 ve çerçevesi10 çocukların kentsel hakları bağlamında bir 
dayanak oluştururken, Çocuk Dostu Şehirleri Ağı uygulama odaklı bir 
yaklaşım ise çocuk haklarını güçlendirmektedir.

Gökkuşağı Şehirler Ağı Uzlaşı Belgesi

LGBTİ+’ların dezavantajlarını kent düzeyinde azaltmayı ya da ortadan 
kaldırmayı, kentsel hizmetlerin kapsayıcılığı ve erişilebilirliğini artırmayı 
hedefleyen Gökkuşağı Şehirler Ağı, 2012 yılında kurulmuştur. Ağın amacı 
ve ilkeleri, Uzlaşı Belgesi’nde11 belirtilmiştir. Ağa dahil olan belediyeler 
belli aralıklarla buluşup deneyim paylaşımı ve işbirlikleri yapmaktadır. 

Kadın Dostu Kentler Taahhütnamesi

2006 yılında başlatılan Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler ve 
Türkiye Cumhuriyeti ortaklığında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de yerel 
yönetimler, valilikler, kaymakamlıklar, il özel idareleri ve diğer paydaşların 
katılımıyla uygulanan proje, cinsiyet eşitlikçi kentsel gündemin kentlere 
taşınmasını ve eşitliğin tesis edilmesi için gerekli adımların atılmasını 
hedeflemektedir. Taahhütname ise proje kapsamında öngörülen toplumsal 
cinsiyet eşitlikçi ilke ve uygulamaları içermektedir. Toplumsal Eşitlik 
Birimleri, bu Taahhütname’de yer alan maddelerden biridir ve ilk kurulan 
birimler bu proje dâhilinde kurulmuştur. 

9-  https://childfriendlycities.org/guiding-principles/
10-  https://childfriendlycities.org/cfci-framework/
11-  https://www.rainbowcities.com/wp-content/uploads/2020/11/2020-Memorandum-of-Understanding.pdf

TÜRKİYE‘DE KENTSEL HAKLAR İÇİN YASAL VE İLKESEL ÇERÇEVE
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Araştırmaya katılan birimlerin kentsel haklar çerçevesine yaklaşımına göz 
attığımızda, yasal mevzuat ile belediye çalışanları arasında bir iletişimsizlikten, 
ilkeler ve uygulamalar arasında ise bir paralellikten bahsetmek mümkündür. 
Araştırmaya katılan Toplumsal Eşitlik Birimleri, çalışmaları için temel aldıkları 
ya da yararlandıkları ulusal ya da uluslararası metinler sorulduğunda, ortalama 2 
ila 3 metinden bahsetmiştir. Bahsedilen metinler arasında uluslararası sözleşmeler 
daha sık tekrarlanırken, ulusal yasaları ya da eylem planlarını dayanak olarak 
benimseyen kurum sayısı azdır. Öte yandan, mevzuat ile belediyeler arasındaki 
bu iletişimsizliğin yarattığı boşluk, kent haklarına ilişkin projelerin, iyi uygulama 
ve politika örneklerinin yayılması ile ikame edilmeye çalışılmaktadır. Başka bir 
deyişle, ayrımcılıkla mücadele eden mevzuata sınırlı ölçüde referans verilse de 
kamu çalışanları, gözlem, sosyal öğrenme, deneyim aktarımı ve diğer yöntemlerle 
uluslararası ve ulusal mevzuata yakınsayan politika ve uygulamaları tercih 
etmektedir. Kamu çalışanlarının dayanak olarak yazılı metinler yerine sosyal 
öğrenme ve gözlem yöntemlerini tercih etmesi, uygulama farklılıkları yaratarak 
bir standardizasyon sorunu yaratmakta ve hak ihlalleri riskini artırmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kentsel haklar çerçevesi içinde Toplumsal Eşitlik 
Birimleri tarafından en çok dikkate alınan ilkeler bütünüdür. İstanbul 
Sözleşmesi, en çok sayıda kurum tarafından temel alınan (14 birim) ve faaliyet 
üretilen yasal metin olmuştur. Ancak, bu raporun hazırlanması sırasında 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bu sözleşmeden çekilmesi, çalışmaları mevcut olan 
ya da planlanan kurumların yasal zeminini sarsmıştır. CEDAW, bu sözleşmeyi 
takip ederek katılımcı kurumların yarısı (8’i) tarafından temel bir politika 
belgesi olarak kullanılmaktadır. Katılımcı kurumların 6’sı Avrupa Yerel Yaşamda 
Kadın Erkek Eşitliği Şartı ve bu doğrultuda hazırlanmış Yerel Eşitlik Eylem 
Planı’nın yapıldığını veya uygulandığını belirtmiştir. 6284 Sayılı Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ise yalnızca 
5 kurum tarafından dayanak olarak kullanıldığı öne sürülmüştür. Pandemi 
öncesi bu sözleşmeye dayalı olarak yürütülmüş çalışmaların pandemi sırasındaki 
uygulamalar için önemli derecede politika ve personel altyapısı oluşturduğunu 
belirtmek gereklidir. Ne var ki rapor kapsamına giren tüm belediyeler pandemi 
öncesinde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışma yürütürken, bu çalışmaları 
yürüten kurum sayısı azalmıştır. 

Diğer hak gruplarına göz attığımızda, daha dağınık bir yasal çerçeve 
tanımıyla karşılaşmaktayız. Çalışmaya katılan 2 belediye, Yaşlı Dostu 
Kentler ve Topluluklar için Küresel Ağ üyesidir. Bu konseptin yaygın olarak 
benimsenmemesi, yaşlıların durum ve ihtiyaç tespiti yapılması konusunda 
yerel yönetimlerin reflekslerini yavaşlatmış, bakım ve sağlık konusunda 
kurumsal altyapı eksikliklerine sebep olmuştur. Çalışmaya katılan bir kurum 
Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nden, bir kurum ise Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşme’den faydalandığını belirtmiş, bir kurum ise Gökkuşağı Şehirler 
Ağı üyesi olduğunu dile getirmiştir. Bu yasal ve ilkesel metinlerin somut 
karşılığının olduğunu, aynı hak grubuna yönelik geliştirilen politika ve 
uygulamalar arasında, bahsedilen hak çerçevesine dikkat eden kurumların öne 
çıktığını söylemek mümkündür.

Kurumların Kentsel Haklar Çerçevesine Yaklaşımları

TÜRKİYE‘DE KENTSEL HAKLAR İÇİN YASAL VE İLKESEL ÇERÇEVE



COVID-19 DÖNEMİNDE TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMLERİ VE 

BELEDİYELERİN KAPSAYICILIĞI RAPORU
16

Kapsayıcı Kentsel Hizmetler için 
Bir Mekanizma:
Toplumsal Eşitlik Birimleri
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Araştırmaya katılan Toplumsal Eşitlik Birimleri sayısı 15’tir. Çevrimiçi 
araştırma ve kurumsal temaslarla öğrendiğimiz üzere, hâlihazırda 21 
Toplumsal Eşitlik Birimi bulunmaktadır. Bu birimlerden 6’sı yeni faaliyet 
göstermeye başlamaları sebebiyle bu araştırmaya dâhil edilmemiştir. 
Bununla beraber, eşitlik çalışmalarını önceden birim vasıtasıyla yürüten 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Adalet ve Eşitlik Müdürlüğü olarak 
faaliyet göstermeye başlamıştır. Görüşmelerden elde edilen bilgilere 
göre, 2010, 2012, 2015, 2017 ve 2018 yıllarında 1’er adet, 2013, 2014, 
2016, 2019, 2020 yıllarında ise 2’şer adet yeni birim kurulmuştur. Yıllara 
göre dalgalanma göz önünde bulundurulduğunda, Toplumsal Eşitlik 
Birimlerini bir seçim öncesi politik yatırım ya da seçim sonrası faaliyet 
olarak değerlendirmek mümkündür. Araştırmaya katılan bir görüşmeci, 
birimlerin yalnızca üretimleriyle değil, görünürlükleri sayesinde de kurum 
içinde değişiklik yarattığını, Toplumsal Eşitlik Birimi’nin görünürlüğünün 
kurumun prestijini arttırdığını belirtmiştir.

Kapasite göstergelerine bakıldığı zaman iki önemli konu başlığı olan çalışan 
sayısı ve finansal kaynaklar konusunda da bir benzerlik gözlemlemek 
mümkündür. Çalışan sayısı söz konusu olduğunda, birimler genellikle 2 ya 
da 3 çalışanla faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışan personele sahip 13 birimin 
8’inde 2-3 personel varken, şu anda 1 personele ait Yalnızca eşitlik çalışmalarını 
müdürlük seviyesinde gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 10’dan 
fazla çalışanı vardır. 3 belediyede ise henüz çalışan sayısı belirlenmemiştir. 
Bununla beraber, araştırmaya katılan tüm belediyeler, birimlerde çalışan 
personel sayısının yetersizliğinden bahsetmiştir.

Yıllara Göre Kurulan Eşitlik Birimi Sayısı

 
“Eşitlik Birimi aynı 
zamanda bir prestij 
birimidir de; hizmet 
uygulayıcı değil, 
politika üretici bir 
birim. Prestij birimi 
olduğumuzu ortaya 
koyan bazı aktiviteler 
yaptık.”

10+
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2 - 3

1

Belirsiz

0           1          2          3          4          5          6          7          8          9

Çalışan Sayısı
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Birimlerin finansal kaynaklara erişimine göz atıldığında, kullanılan 
bütçelerin yetersiz olduğu gözlemlenmektedir. Birimlerin çoğunluğu 
(9’u) kullandıkları bütçenin yetersiz olduğunu belirtirken, 4’ü yeterli 
bulduklarını belirtmiş, 3’ü kararsız kalmıştır. Görüşmelerde, bütçe 
yetersizliğinin giderilmesi gereken öncelikli bir konu olduğu sık sık dile 
getirilmiştir. Birim çalışanları, bütçe yetersizliğini gidermek için pek 
çok strateji geliştirmektedir. İlk strateji, doğrudan ya da sivil toplum 
ortaklığıyla hibe programlarından faydalanarak, dış kaynak kullanımı ile 
uygulamalar gerçekleştirilerek bütçenin arttırılmasıdır. Ancak bu durum 
sürdürülebilirlik sorunsalını beraberinde getirmektedir. İkinci bir strateji 
ise, belediye içinde partnerler bularak, uygulama bazlı olarak kaynak 
geliştirilmesidir. Örneğin, Toplumsal Eşitlik Birimlerinin sık sık yürüttüğü 
personel eğitimleri, müdürlüklerin kendi kapasite geliştirme hedeflerine 
entegre edilerek, eğitim alan birim ya da müdürlükler gerekli harcamaları 
kendi bütçelerinden üstlenebilmektedir. 

0             1             2             3             4              5             6             7              8             9            10

Bağımsız bütçeye sahip misiniz? 

Kaynaklara erişiminiz yeterli mi?

Bağımlı

Bağımsız

Yeterli YetersizKararsız

Finansal kaynaklara erişimi arttırmak konusundaki bir başka strateji 
de, birimin sorumlu olduğu faaliyet alanlarının stratejik plana dâhil 
edilmesidir. Birimin sorumlu olduğu Hedefler stratejik plana eklendiği 
takdirde, ek bütçe yaratmasa da gerçekleştirilecek faaliyet ve kullanılacak 
bütçelerin miktarını belirleyerek, bütçe kullanımındaki asgari seviyeyi 
çizmektedir. Birim hedeflerinin ve asgari bütçe miktarının belirlenmesi, 
seçim dönemi ile sonraki dönemler arasında sık sık gözlemlenen politika 
değişikliklerinin, eşitlik çalışmalarını olumsuz şekilde etkilemesini 
engellemektedir. Bazı birimler, diğer müdürlük ya da birimlerin sorumlu 
olduğu stratejik hedeflere eşitlik perspektifini dâhil ederek kurum içinde 
eşitlik çalışmalarına ayrılan toplam bütçeyi arttırmaktadır.

 
“Bağımsız bütçemiz 
yok ama stratejik 
planlama döneminde, 
stratejik planımızı 
hazırlayan kurumsal 
büroyla aktif bir şekilde 
çalışma yürütüyoruz. 
Müdürlüklerle de görüşüp 
toplumsal cinsiyet eşitliği 
maddeleri eklenmesi 
konusunda ısrarcı 
olabiliyoruz. Toplumsal 
cinsiyet eşitliği ile ilgili 
maddelerin bütçeleri 
oluyor.”

KAPSAYICI KENTSEL HİZMETLER İÇİN BİR MEKANİZMA: 
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Toplumsal Eşitlik Birimlerinin çalışma alanları farklılık göstermektedir. 
İlk olarak Kadın Dostu Kentler projesiyle gündemleştirilen birimler, 
çıkış noktalarına bağlılık göstererek toplumsal cinsiyet eksenli çalışsa da 
bazı birimlerin eşitlik perspektifi tüm hak gruplarına yönelik uygulama 
ve politikalar üretmektedir. Araştırmaya katılan Toplumsal Eşitlik 
Birimlerinin 7’si istisnai durumlar hariç yalnızca kadın-erkek eşitliği 
konusunda çalışırken, 9 birim böyle bir sınırlamada bulunmayarak 
kentteki dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yürütmektedir. 

Toplumsal Eşitlik Birimleri Hangi Alanlarda Çalışıyor?

9

7

Toplumsal Cinsiyet Temelli Çalışan

Tüm Dezavantajlı Gruplar için Çalışan

Toplumsal Eşitlik Birimleri farklı modeller ile kurumsal yapının içine 
dâhil edilmektedir. Kadın Dostu Kentler projesinin yaygınlaştırılması 
maksadıyla çıkan İçişleri Bakanlığı genelgesi, birim kurulmasını öngörse 
de eşitlik çalışmaları belediye içinde birim, müdürlük, komisyon gibi 
farklı şekillerde yürütülmektedir. Müdürlük olarak faaliyet gösteren bir 
kurum hariç, katılımcılar birim olarak faaliyet yürütmektedir. Bununla 
beraber, birimlerin aldığı kararlar bir koordinasyon mekanizması ya da 
sivil toplumun dahil olduğu komiteler tarafından belirlenebilmektedir. 

Müdürlüğe bağlı birimler genellikle Sosyal Destek, Kadın ve Aile, 
Strateji Geliştirme, Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olmak üzere, 
müdürlük altında kurulmuş birimlerdir. Faaliyet ve kararlar, birimin 
bağlı olduğu sırasıyla müdür, başkan yardımcısı ve belediye başkanının 
onay aşamalarından geçmektedir. Bağımsız bütçeleri olmamakla beraber, 
stratejik planda birimlerin sorumlu olduğu Hedeflerin yer alması, birimin 
kullanacağı asgari bütçeyi belirleyebilir. Birim olarak çalışan yapılar, 
müdürlük seviyesinde çalışma yürütmekte zorlanma ve hiyerarşik yapıda 
dezavantajlı konumda kalarak çalışmalarının aksaması gibi problemlerle 
karşılaşmaktadır.

“Aynı zamanda, bir 
müdürlüğe bağlı olmamız 
diğer müdürlüklerle 
çalışmamızı zorlaştırıyor. 
“Sen de müdürlüksün 
ben de, bizden niye veri 
istiyorsunuz?” gibi... 
Bunu aşmak için, 
diğer müdürlüklerin 
üstünde olan ya da öyle 
algılanan Özel Kalem 
ya da Projeler Ofisi 
gibi birimlere bağlı 
olmalıyız.” 

KAPSAYICI KENTSEL HİZMETLER İÇİN BİR MEKANİZMA: 
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Bazı büyükşehir belediyelerinde ise koordinasyon birimleri olarak çalışan 
Toplumsal Eşitlik Birimleri görmek mümkündür. Trabzon Büyükşehir 
Toplumsal Eşitlik Birimi, ilçe belediyelerinde kurulan birimleri koordine 
ederek ve destekleyerek çalışmaktadır. Katılımcıların paylaştığı bilgilere 
bakılırsa, çok sayıda kurumun d3ahil olduğu bu çalışma yöntemi, seçim 
sonrası ve diğer kurumsal değişiklerden daha çok etkilenerek kolayca 
işlemez hâle gelebilmektedir.

Çalışmaya katılan bir belediyede (İzmir Büyükşehir Belediyesi) eşitlik 
çalışmaları şube müdürlüğü bazında yürütülmektedir. Müdürlük yapısı; 
çalışan sayısının fazlalığını ve bütçe konusunda görece bağımsızlık ve 
yeterliliği beraberinde getirerek, eşitlik çalışmalarının nicelik ve nitelik 
olarak güçlendirilmesini sağlamaktadır. Öte yandan, karar alma ve 
uygulamada daha özerk olma, hiyerarşik olarak müdürlüklerle denk 
olmalarından ötürü diğer müdürlükler ile daha rahat çalışabilme, karar 
alıcılarla daha kolay iletişim kurabilmek gibi pek çok avantajlara sahiptir. 
Bununla beraber, ilçe belediyelerinde mevzuat temelli engeller, finansal 
kaynakların kısıtlılığı gibi sebepler ile bu tür yapılanma çok yaygın değildir.

Bazı belediyelerde birimlerin uygulayacağı kararlar komisyonlar tarafından 
alınmakta ancak eşitlik çalışmalarını kurumsal yapıda birim altında 
yürütmektedir.  Bu komisyonlar, belediye dışındaki bir sivil inisiyatif, 
kent konseyi ya da belediye meclisi ile beraber kurulmuş olabilmektedir. 
Toplumsal Eşitlik Birimi çalışanları, komisyona dahil kişi ve sivil toplum 
kuruluşları ile düzenli olarak buluşarak, politika ve uygulamalara dair 
kararlar alabilmektedir. Sivil toplum ve kent sakinleri ile doğrudan temasa 
dayalı bu model ile alınan kararların geçerliliği ve gerekliliği, karar ve 
onay alma süreçlerinde gelişen fikir ayrılıklarına daha dirençli olmaktadır. 
Başka bir deyişle, alınan kararların “sivilliği”, kararların kurum içindeki 
meşruiyetini arttırarak, uygulanma olasılığını arttırmaktadır. 

KAPSAYICI KENTSEL HİZMETLER İÇİN BİR MEKANİZMA: 
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Toplumsal Eşitlik Birimlerinin Karşılaştığı 
Sorunlar ve Geliştirilen Çözüm Stratejileri 

“Hiyerarşik sıralamada 
üstümüzde olan kişiler eşitlik 
bakış açısına sahip değiller. 
Onlar bizim üstümüzdeler, 
bizim yaptıklarımızla ilgili karar 
veriyorlar; buna göre uygulanıyor 
ya da uygulanmıyor ama aynı 
bakış açısına sahip olmadığımız 
için onların istemediği hiçbir 
etkinlik olmuyor. Vatandaşların 
tepkilerine göre düşünüp karar 
veriyorlar ne yapacağımıza.”  

Ne var ki birimlerin bu durumu değiştirmek için yaratıldığını, birim 
çalışanlarının bu konuda oldukça motive olduğunu ve çözüm stratejileri 
geliştirdiğini belirtmek gerekiyor. Kurum içi tutumu değiştirmek için en 
sık başvurulan yöntem, çalışanlara yönelik kapasite geliştirme ve farkındalık 
eğitimleridir. Araştırmaya katılan pek çok belediye (başta toplumsal cinsiyet 
eşitliği olmak üzere) belirli konularda, hak temelli ve eşitlikçi kamu hizmeti 
verilmesi için eğitimler gerçekleştirmekte, ilgili sivil toplum kuruluşları ile 
işbirliği yapmaktadır. Bu yöntem uzun vadede son derece etkili olsa da kısa 
vadede köklü bir dönüşüm yaratmamaktadır. İzlenen ikinci bir yöntem 
ise kurum içinde eşitlikçi perspektife sahip olduğu düşünülen kişiler ile 
temasa geçmek ve kararları onama ve uygulama süreçlerinde iş arkadaşları 
ile dayanışma modelleri kurmaktır. Her ne kadar bu yöntem, farkındalık 
eğitimlerinden daha hızlı olsa ve birebir ilişkileri dayanması sebebiyle 
sürdürülebilir bir seçenek olarak ortaya çıksa da kurum içi beklenmedik 
değişiklikler bu dayanışma ağlarını bozmakta, yalnızca sınırlı sayıda 
insanlarla çalışılması bazı çalışanlar üstünde orantısız iş yükü birikmesine 
sebep olmaktadır.
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Toplumsal Eşitlik Birimleri, uygulamanın yeniliği ve eşitlik çalışmalarının 
siyasi kültürde yaygın olmaması sebebiyle pek çok sorun ve zorluklarla 
karşılaşmakta, her kurum ve birim bu zorluklarla başa çıkmak için kendine 
has ancak yer yer ortaklaşan stratejiler geliştirmektedir. Bu bölümde, 
görüşmelerden elde edilen bilgiler ışığında birimlerin ortak sorunları ve 
çözüm arayışları yer almaktadır.

Eşitlik Çalışmaları için Uygun Toplumsal Dinamiklerin 
Bulunmaması

Eşitlik ve kapsayıcılık çalışmalarının toplumda yeterince önemsenmemesi, 
1397 belediyenin yaklaşık %1’inde Toplumsal Eşitlik Birimi bulunması, 
birim çalışanların plan ve istekleri ile çıktılar arasındaki orantısızlık, 
eşitlik çalışmaları için avantajlı bir toplumsal dinamiklerin olmadığını 
göstermektedir. Toplumsal Eşitlik Birimlerine sahip kurumların ve 
onların temsil ettiği kent sakinlerinin eşitlik çalışmalarına görece daha 
fazla değer verdiği varsayılsa da toplumsal eşitliği güçlendirme çalışmaları 
kent sakini, kurum çalışanları ya da karar alıcılar seviyesinde yeterince 
desteklenmeyebilmektedir. Özellikle, belediye çalışanları ve karar alıcıların 
eşitlik perspektifini yeterince benimsememesi ya da seçmen tepkilerinden 
çekinerek eşitlik çalışmalarına tereddütlü yaklaşması, çalışmalarda 
aksamalara yol açmaktadır.
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Kurum İçindeki Aktörlerin İşbirliği Yapmaması

Yukarıda bahsedilen toplumsal ekosisteme dâhil olan yerel yönetimlerde, 
farkındalık eksikliği kadar olumsuz etkilere sahip bir başka etken de 
kurum içindeki diğer aktörlerin çeşitli sebeplerle eşitlik çalışmalarına 
olumsuz yaklaşması, katılmaması ya da direnç göstermesidir. Bu olumsuz 
durumu körükleyen en önemli sebeplerden biri, eşitlikçi uygulamalara 
dair standartların kurum içinde belirlenmemiş olması ve birimler arası 
koordinasyon eksikliğidir. Hangi toplumsal grupların kurum olarak 
dezavantajlı olarak tanımlandığı, ne gibi yöntemlerle bu dezavantajların 
giderileceği, kurumun bu konudaki politikası ve bu politikalara uygunsuz 
davranmanın ne gibi sonuçları beraberinde getireceğine dair belirsizlik, 
eyleme geçme konusunda çalışanların motivasyonunu azaltmaktadır. 
Bu standartların belirlenebileceği asgari koordinasyon ve ortaklaşmanın 
olmaması ise kurum içi bu belirsizliği güçlendirmekte ve Toplumsal Eşitlik 
Birimlerinin çalışmalarına olan bağlılığı azaltmaktadır.

“Diğer müdürlüklerdeki 
insanlar bizden bir 
şey öğrenebileceklerine 
inanmıyorlar. Biz burada 
çalışmaya başlayalı kaç yıl 
geçmiş, artık biraz tecrübe 
kazandığımıza inanıyorum. 
Ama üslerimiz etkinliklerde 
filan bizim fikirlerimizin 
daha işe yarayabileceğine 
inanmıyor.” 

Bu sorunu üstesinden gelmek için benimsenen bir yöntem, Toplumsal 
Eşitlik Birimlerinin stratejik planda döneminde aktif rol alarak eşitlikçi 
kavram ve faaliyetlerin stratejik planlara dâhil edilmesidir. Daha önce 
bahsedildiği üzere, stratejik planda eşitlikle ilgili politika ve faaliyetlerini 
açıkça yazılması, bu faaliyetlerin için yeterli bütçe ayrılmasını sağlarken, 
kurumsal olarak sahiplenilen kavram ve öngörülen uygulamaların 
somutlaşmasını, birimlerin bu kavramlar ve uygulamalar etrafında 
eşgüdümlü olarak çalışmalarını sağlar. Stratejik planın uygulanma 
oranının birim ve hedef bazına ölçülüyor olması, çalışanlar için motivasyon 
sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, stratejik plana dâhil edilen eşitlik 
çalışmalarını uygulama aşamasına geçtiklerinde, birimler ve aktörler sık sık 
Toplumsal Eşitlik Birimleri ile işbirliği yapmak durumunda kalmaktadırlar.

“Yereliz sayesinde Stratejik 
Planlama sürecine dâhil 
olduk 2019 yılında. Strateji 
Geliştirme Müdürlüğüyle 
çalıştık, çok iyiler bence. Oraya 
dâhil edildik. Şu anda mesela, 
stratejik planda yazılan hedef 
ve performans göstergeleri 
konusunda bize başvuruyorlar. 
Stratejik plan çalışmasından 
sonra toplumsal eşitlik kavramı 
bize çok büyük bir güç 
kazandırdı. Kültür Müdürlüğü, 
Fen İşleri, hepsi sahiplendi. 
Stratejik plan döneminde 
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 
ve diğer müdürlükler arasında 
bir köprü olarak gördüler bizi.” 

Toplumsal Eşitlik Birimleri çeşitli yöntemlerle (belediye başkanı imzası 
ile iç yazışma yürütmek, toplantılara başkanı davet etmek) belediye 
başkanının otoritesinden faydalanarak kurum içi koordinasyon eksikliğinin 
üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Ne var ki bu strateji, belediye 
başkanlarının yoğunluğu sebebiyle her zaman uygulanamamaktadır. 
Dahası, başkanlık otoritesine başvurmak, kurum çalışanlarının eşitlikçi 
çalışmalar konusunda stratejik bir ortaklaşmada bulunmasına yalnızca 
sınırlı ölçüde katkıda sağlamaktadır ve dolayısıyla sürdürülebilir bir çözüm 
olarak görülmemelidir. 
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Karar Alıcıların Tercihleri

Toplumsal ve kurumsal ekosistem eşitlik çalışmaları için uygun olsa dahi 
bazı Toplumsal Eşitlik Birimleri, karar alıcıların çekinceleri ve eşitlikçi 
uygulamaları engelleyen tercihleri sebebiyle faaliyet yürütemediklerini 
belirtmiştir. Toplumsal Eşitlik Birimlerinin belediye meclisi ve/veya 
belediye başkanı kararıyla kurulması gerçeği göz önünde tutulduğunda 
karar alıcıların bu çelişkili tutumu dikkat çekicidir. Bu çelişkiyi; Toplumsal 
Eşitlik Birimlerinin bir halkla ilişkiler ürünü olarak kullanılması, bir 
katılımcının ifadesiyle “prestij birimi” olarak görülmesi ile açıklamak 
mümkündür. Toplumsal Eşitlik Birimleri açılsa ve eşitlik çalışmaları 
konusunda uzman kişiler görevlendirilse de bazı karar alıcılar çeşitli 
biçimlerde bu çalışmaları sınırlandırmaktadır. 

Sivil toplum kuruluşları ve diğer dış paydaşlarla dayanışma kurarak eşitlik 
çalışmalarının arkasında bulunan halk desteğini karar alıcılara kanıtlamak, 
öne çıkan bir strateji olarak gösterilebilir. Halkın katılımıyla karar alan 
Toplumsal Eşitlik Birimleri (örneğin; yukarıda belirtilen “komisyon” 
yapısında çalışan birimler) diğer birimlere kıyasla karar alıcılarla daha 
sıkı iletişimde olması, bu stratejinin geçerliliğini kanıtlar niteliktedir. 
Buna ek olarak, Toplumsal Eşitlik Birimlerinin “prestij” birimi olarak 
konumlandırılmalarını benimseyerek, bu duruma uygun, halka ilişkiler 
ürünü olarak görülen uygulamalar gerçekleştirmeleri de başka bir başa 
çıkma yöntemi olarak görülmektedir. Ancak bu durum, birimin aslında 
bir halka ilişkiler birimi olmaması ve izleme, planlama gibi kamuoyu 
tarafından fark edilmesi zor çalışmaları da yürütmekle yükümlü olması 
sebebiyle birimin varlık sebebini gerçekleştirememesi, uzun vadede 
görev tanımının yanlış algılanması, birimden beklentilerin değişmesi ve 
sürdürülebilirliğin sağlanmaması durumunu ortaya çıkarabilmektedir.

Bütçe ve Personel Yetersizliği

Personel sayısı yetersizliği ve bütçeye sınırlı erişim de öne çıkan sorunlar olarak 
tespit edilmektedir. İzleme ve raporlama gibi çalışmalar finansal kaynağa 
daha az bağlı olmasına rağmen yoğun emek gerektiren işler olması sebebiyle 
görüşme yapılan çoğu birimde personel sayısı ihtiyacı karşılayamamaktadır. 
Kurum içindeki diğer birimlerin işbirliğinden kaçınması ise durumu daha 
da zorlaştırmaktadır. Eğitim, konferans, farkındalık kampanyaları gibi 
uygulama ve etkinlikler için gerekli olan finansal kaynaklar ise yetersiz 
kalmaktadır. “Öne Çıkan Yapısal Özellikler” bölümünde belirtildiği üzere, 
Toplumsal Eşitlik Birimleri fon veren kuruluşlar ve diğer sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliği yaparak finansal kaynak ve personel istihdamı 
olanağı yaratmakta, kurum içi diğer aktörlerle çalışmalar yürüterek 
kaynakları eşitlik çalışmalarına kaydırma ve kurumun stratejik planına 
eşitlik çalışmaları dahil edilerek farklı müdürlüklerin bütçelerinin bir 
kısmını eşitlik çalışmalarına ayırmaları üzerine stratejiler izlenmektedir. 
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Son olarak, Toplumsal Eşitlik Birimlerinin çalışmalarını aksatan iki sorundan 
bahsedilebilir. Eşitlik çalışmaları için gereken verilere ulaşılamaması ve 
diğer kamu kurumlarının veri paylaşmamasıdır. Bu sorun, her kentte aynı 
düzeyde gözlemlenen bir sorun olmamakla beraber, kurumlar arası iletişim 
ve koordinasyon, kentteki siyasi atmosfer ve diğer koşullar tarafından 
belirlenmektedir. İkinci olarak, seçim sonrası gelen değişimler, birimlerim 
çalışmalarını sekteye uğratmaktadır. Göreve yeni başlayan karar alıcılar ile 
hali hazırda kurumda bulunan Toplumsal Eşitlik Birimlerinin arasındaki 
siyasi uyumsuzluk ya da bu uyumsuzluklara dair şüpheler, karar alıcıların 
birim çalışmalarını askıya almasına sebep olabilmektedir. Toplumsal 
Eşitlik Birimlerinin norm kadroda yer almıyor olması ve standart bir 
görev tanımının bulunmaması da seçim dönemlerinde yaşanan değişikten, 
belediyenin diğer birimlerine göre daha fazla etkilenebildiği şeklinde 
deneyimlenmektedir. Yapılan görüşmelerde, karşılaşılan bu iki problem 
için öne çıkan bir çözüm stratejisi gözlemlenmemiştir.
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Salgın Öncesi Belediyelerde Kapsayıcılık:  
Belediyeler Kriz Anları için Hak Temelli 
ve Kapsayıcı Hizmetlere Hazır mıydı?
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Salgın öncesi çalışmalara bakıldığında, çalışmaya katılan birimlerin eşitlik 
çalışmalarının olumlu sonuçlar yarattığı, yerel yönetimlerin pek çok hak 
grubu ve dezavantajlı gruba yönelik çalışmalar yürüterek yerel düzeyde 
eşitliği güçlendirmeye çalıştığı ortadadır. Salgın öncesi çalışmalarda 
odaklanılan toplumsal grupları ve bireyleri belirtmek gerekirse, yoksullara 
yönelik çalışma en az 7, yaşlılara yönelik en az 10, romanlara yönelik en 
az 3, mülteci ve göçmenlere yönelik en az 5, LGBTİ+’lara yönelik en az 5, 
kronik hastalara yönelik en az 1, kadınlara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine 
yönelik 16, hayvanlara yönelik en az 1, gençlere yönelik en az 2, etnik ve 
dini azınlıklara yönelik en az 2, engellilere yönelik en az 13, çocuklara 
yönelik en az 12 belediye çalışmalar yürütmektedir. Ne var ki, bütün hak 
gruplarına yönelik politika ve hizmet yaratılmamış olması sebebiyle insan 
hakları standartlarına uygun bir yerel kapsayıcılıktan söz etmek mümkün 
değildir.

Salgın Öncesinde Salgın Sırasında
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Salgın Öncesinde ve Sırasında

Belediyelerin Odaklandığı Hak Grupları
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Kadın

Hayvanlar/Çevre

Genç

Etnik ve Dini Azınlıklar

Engelli

Çocuk

Salgın öncesi yoksulluğu azaltma politika ve faaliyetlerine bakıldığında, 
farklı çalışmalar yürütüldüğü gözlemlenmektedir. Yoksulların toplumsal 
kimliklerden ayrı bir grup olarak, yoksulluğun ise kimlik temelli 
dezavantajlardan kaynaklı bir durum olarak ele alınmaması, yoksulluğu 
azaltma politikalarının hak temelli ve bütünsel olmasını engellemiştir. 
Yoksullara yönelik sosyal koruma çalışmaları, her belediyede gerçekleştiriliyor 
olsa da COVID-19 salgını sosyal korumanın faaliyetlerinin hem hacmini 
hem de hedef kitlesinin çeşitliliğini ve büyüklüğünü artırmıştır. 

SALGIN ÖNCESİ BELEDİYELERDE KAPSAYICILIK: BELEDİYELER KRİZ 
ANLARI İÇİN HAK TEMELLİ VE KAPSAYICI HİZMETLERE HAZIR MIYDI?
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Salgın öncesi sosyal koruma çalışmaları, doğrudan belediye tarafından 
ya da sivil toplum kuruluşları ile ortak olarak yürütülen ayni yardım 
faaliyetlerinden oluşmaktadır ancak salgın hem operasyonel hem yasal 
engeller sebebiyle işbirliklerini azaltmış, sosyal koruma faaliyetleri 
büyük oranda belediyeler tarafından yürütülmüştür. Yoksullara yönelik 
güçlendirme çalışmaları kısıtlıdır ve salgının gerektirdiği sosyal mesafelenme 
sebebiyle bu programların çoğunluğu askıya alınmıştır. Güçlendirme 
alanında mesleki eğitim çalışmaları ve istihdam programları çalışmaları 
yürütüldüğü gözlemlenmektedir. Örneğin; Şişli Belediyesi’nin bu süreçte 
hizmete başlattığı aşevi ve dikimevi uygulamaları, ihtiyaç sahiplerine 
gıda, sağlık çalışanlarına ise giysi desteği sağlamasının yanında kent 
sakinlerini istihdam yoluyla ekonomik olarak güçlendirmeyi amaçlayan 
uygulamalardır. Tunceli Belediyesi ise ilde yetişen meyve ve sebzeleri, 
yoksul, yaşlı ve engellilere dağıtarak hem yerel ve ekolojik üretimi hem de 
yoksulları desteklemiştir. Herhangi bir yerelde, derin yoksullukla mücadele 
etmek amacıyla bilgilendirme çalışması belediye mevcut değildir. Bununla 
beraber, COVID-19 döneminde gerçekleştirilen dayanışma kampanyaları 
(fatura ödeme, esnaf ve müzisyenlerle dayanışma) kısıtlı ölçüde farkındalık 
yarattığı ve bilgilendirme çalışması olarak işlev gördüğü iddia edilebilir.

Kent yönetimindeki kapsayıcılığa somut gösterge olarak gösterilebilecek 
birim, masa ya da merkezler aracılığıyla çalışma yürüten belediye sayısına 
bakıldığında; 16 belediyenin 11’i kadınlara yönelik, 9’u gençlere yönelik, 
7’si engellilere yönelik, 6’sı çocuklara yönelik, 4’ü mültecilere yönelik, 
2’si evsizlere yönelik özelleştirilmiş birim, masa ya da merkezlere sahiptir. 
Kadın ve engelli haklarına yönelik çalışan birimlerde sosyal koruma, 
güçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerinin tümü, değişen ölçülerde 
gerçekleştirilmektedir. Çocuklar ve gençlere yönelik çalışma yürüten 
birimler ise güçlendirme ve bilgilendirme; ekseriyetle eğitim, sosyal 
gelişim, kültür ve sanat alanında çalışmalar yürütmektedir. Çocuk ve 
gençlere yönelik sosyal korumanın aileler üzerinden gerçekleştirilmesi, 
hak ihlallerine kapı aralamaktadır. Evsizlere ve mültecilere yönelik 
merkezler ise yoğunlukla sosyal koruma faaliyetleri yürütmekte, istihdam 
ve hukuki yönlendirme konusunda güçlendirme çalışmaları da zaman 
zaman gerçekleştirilmektedir. Çocuk, genç ve mültecilerin kent ölçeğinde 
maruz kaldığı hak ihlallerine yönelik bilgilendirme çalışması nadiren ve 
geçici süre ile yürütülmekte, bu durum sosyal uyumun gerçekleşmesi için 
gereken kamusal hizmetleri eksik bırakmaktadır. Ayrıca, görüşmelerden 
elde edilen bilgiler bu kuruluşların salgın döneminde aktif olmadığını ve 
Toplumsal Eşitlik Birimleri ile koordine çalışmadıklarını göstermektedir. 
Salgın öncesinde birimler arasında ortaya çıkan iletişim ve koordinasyon 
eksikliği, kapsayıcılık konusundaki altyapının kriz anlarında kullanılabilir 
hale getirilmesini engellemiş, salgın döneminde belediyelerin hak temelli 
hizmet verme kapasitesini azaltmıştır.
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Salgın Döneminde Kapsayıcılık ve 
Kentsel Hizmetlerde Hak İhlalleri
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Çalışmamızın kapsamına dâhil olan hak gruplarına yönelik çalışmaların 
sosyal koruma, güçlendirme ve bilgilendirme boyutlarına göz atıldığında, 
kurumlar arasında benzerlikler olduğu göze çarpmaktadır. Yaşlılar için 
sosyal koruma hizmetlerinin, Roman ve mülteciler için maddi yardım 
ve istihdam çalışmalarının, LGBTİ+’lar için sağlık ve önyargı karşıtı 
bilinçlendirme çalışmalarının, kadınlara yönelik şiddet karşıtı koruma, 
bilinçlendirme, sığınma çalışmaları ile istihdam ve eğitim yoluyla 
güçlendirme çalışmalarının ağırlık kazandığı görülmektedir. Engelliler için 
ise sosyal destek, bakım ve sosyalleşme imkanlarını arttıran uygulamaların 
benimsendiği, çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerinin yoğunlaştığı 
gözlemlenmektedir. Gençlere yönelik spor faaliyetleri ve kültür-sanat 
etkinlikleri mevcuttur. 

Hizmetler konusunda bir ortaklaşmadan söz etmek mümkün olsa da bu 
durum ne yazık ki kentsel hizmetlerin uluslararası standartlara kıyasla 
eksik kaldığını göstermektedir. Yaşlı, engelli ve çocukların toplumsal 
hayata katılım için gerekli güçlendirme faaliyetleri (grupları kendi hakları 
konusunda bilgilendirme, istihdam çalışmaları) ve gruplara yönelik 
ayrımcılığa karşı bilgilendirme çalışmaları gözlenmemekte, gençler 
ve LGBTİ+’lar sosyal koruma faaliyetleri içinde özel gruplar olarak 
tanımlanmamakta, kadın, Roman ve mültecilere yönelik politika ve 
hizmetler her üç boyutta da gerçekleştirilse de yeterliliği sınırlı kalmaktadır.

Engelli, çocuk, yaşlı hak grupları için çalışma yürüten kurum sayısının 
arttığı ancak bu artışın toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına yönelik 
çalışma yürüten kurum sayısında karşılık bulmadığı görülmektedir. Salgın 
döneminde, çocuklara yönelik çalışma yürüten belediye sayısı 12’den 
14’e, yaşlılara yönelik çalışma yürüten belediye sayısı 10’dan 12’ye ve 
engellilere yönelik çalışma yürüten belediye sayısı 9’dan 13’e çıkmıştır. 
Bu artışı açıklayan 3 etkenden bahsetmek mümkündür. İlk olarak, gerek 
sivil toplum kuruluşları, kamu ve diğer aktörler tarafından yürütülen 
COVID-19 hakkında bilgilendirme kampanyaları, belediyelerin salgından 
en çok zarar görebilir grupların hızlıca tespit edilmesini ve eyleme 
geçilmesini sağlamıştır. Salgından zarar görme olasılıkları yüksek gruplara 
(yaşlılar ve engelliler) yönelik çalışmaların artışını kamudaki COVID-19 
farkındalık çalışmaları ile açıklamak mümkündür. Örneğin, araştırmaya 
katılan belediyelerin çoğu, kentteki yaşlıları tespit etmek için eski verileri 
kullanma, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapma ya da telefonla 
arama gibi yöntemlere başvurarak, bu gruba özel çalışma yürütmüştür. 
Kurum sayısındaki nicel artış, verilen hizmet türlerinde ne yazık ki 
gözlemlenmektedir. Sosyal koruma hizmetlerini hacmi ve hizmet veren 
kurum sayısı artarken, güçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları çocuk, yaşlı 
ve engelli grupları için azalmıştır. Çalışmaya katılan 2 belediye çocukların 
evsel yaşamda salgına has dezavantajlarına yönelik bilgilendirme çalışması 
yaparken, 1 belediye engellilere yönelik merkezin kapatılması sebebiyle 
çevrimiçi güçlendirme çalışmaları yürütmüştür. 

SALGIN DÖNEMİNDE KAPSAYICILIK VE KENTSEL HİZMETLERDE 
HAK İHLALLERİ
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İkinci olarak, kurumsal olarak daha fazla yatırım yapılan (zaman, kaynak ve 
personel tahsis edilen) gruplara yönelik çalışmalar devam etmiş ve hizmet 
alanları genişletilmiştir. Salgın döneminde engelli ve yaşlı bakımlarının (ilk 
dalgadaki kesinti haricinde) büyük oranda devam etmiş olması, çocuklara 
yönelik eğitim faaliyetlerini hızlıca dijital araçlarla yürütülmeye devam 
etmesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Hizmet önceliği tanınan bazı 
hak grupları ve hizmet türlerine ilişkili altyapı, salgına kurumsal direnci 
göreceli olarak sağlasa da mutlak bir dirençten bahsetmek mümkün 
değildir. Salgın boyunca duraksayan güçlendirme ve bilgilendirme 
faaliyetleri bunun aksini kanıtlamaktadır. Salgın döneminde kurum 
çalışanlarının daha esnek bir çalışma düzenine geçmesi ile belirli hak 
gruplarına ayrılmış personel, diğer hak gruplarını da faydalanıcıları arasına 
katacak şekilde genişlemiştir. Örneğin; yalnızca engelli bakımı ile sorumlu 
personeller yaşlı bakımı da yapmaya başlamış, şoför olarak çalışan kişiler 
yaşlı ve engelliler için ambulans rolü üstlenmiş, zabıtalar yaşlı ve engelliler 
için market alışverişi yapmıştır. Böylece, sosyal koruma hizmetlerinin 
kapasitesi arttırılarak salgına direnç oluşturulmaya çalışılmıştır.

İyi uygulamaların belediyeler arasında yayılması, yalnızca belirli hak 
gruplarına yönelik çalışmaların artmasında bir başka önemli etkendir. 
Çocuk, yaşlı ve engelli alanında hali hazırda çalışan kurumlar, bu grupların 
dezavantajları konusunda daha farkında olmaları sebebiyle yenilikçi ve 
iyi uygulamalar üreterek salgına olan toplumsal direnci arttırmıştır. Bu 
alanlarda daha önce çalışma yürütmeyen belediyeler ise iyi uygulamaları 
örnek alarak, faaliyetlerin kapsayıcılığını geliştirmiştir. Yaşlılara yönelik 
eve market ürünü teslimatı ve çocukların çevrimiçi eğitime erişimini 
kolaylaştırmak için yürütülen elektronik cihaz kampanyaları örnek olarak 
gösterilebilir… Ne var ki bazı hak gruplarının az sayıda belediye tarafından 
odak alınması, bu alanlardaki iyi uygulamaların üretilmesini ve etki 
alanlarını kısıtlamış, yapılan kısıtlı çalışmalar da farklı belediyeler arasında 
yaygınlaşmamıştır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda çalışma yürüten 
belediye sayısı, salgın döneminde 16’dan 12’ye düşmüştür. Araştırmaya 
katılan tüm belediyelerin salgın öncesinde odaklandığı bu toplumsal 
gruba yönelik çalışmaların salgın esnasında azalması ilgi çekicidir. Salgın 
döneminde artan fiziksel, duygusal ve ekonomik şiddet riski12,  sağlık, 
eğitim, siyasal katılım gibi temel haklara erişimin azalması13, kadınların 
iş kaybından orantısız şekilde fazla etkilenmesi14 ve ekonomik olarak 
partnerlerine bağımlı kadınların pandemi döneminde temel ihtiyaçlara 
erişimde zorluklar yaşaması15 toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirmiş, 
yeni politika ve uygulamalar gerektirmiştir. 

SALGIN DÖNEMİNDE KAPSAYICILIK VE KENTSEL HİZMETLERDE HAK 
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12-  Birleşmiş Milletler, 2020, “COVID-19 ve Kadınların İnsan Hakları: Rehberlik”.
13-  Sabancı Vakfı, 2020, “COVID-19 Salgınının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakımından Etkileri ve Çözüm Önerileri Toplantısı Sonuç 

Raporu”.
14-  Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, 2020, “Salgında Kadın Olmak”.
15-  Ayşe Aylin Bayar / Öner Günçavdı / Haluk Levent, 2020, “COVID-19 Salgınının Kadınların Çalışma ve Hane Yaşamı Üzerine Etkileri”.
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COVID-19 salgını, sosyal koruma faaliyetleri kadar güçlendirme ve kadın 
haklarına yönelik bilinçlendirme ihtiyaçlarını da artırmıştır. Ne var ki, 
salgının toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan etkilerini ortaya 
koyan çok sayıda araştırmaya ve rapora rağmen cinsiyet eşitliğini sağlamaya 
yönelik uygulamalarının türü ve uygulayıcı belediye sayısı azalmıştır. 

Belediye hizmetlerinde görülen azalışı açıklayan birkaç etken şunlar 
olabilir: İlk olarak, daha önce bahsedilen COVID-19 bilinçlendirme 
kampanyalarının kadınları salgından orantısız olarak zarar gören 
bir grup olarak temsil etmemesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine 
yönelik kamuoyundaki ve kurum içindeki farkındalığın yetersiz oluşu, 
salgın döneminde kadın çalışmalarının öncelikli bir alan olmamasına 
sebep olmuştur. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile salgının etkilerinin 
bağdaştırılamaması, belediyelerin bu alanda politika ve uygulama 
geliştirmesine engel olmuştur. Başka bir deyişle, salgın öncesi yetersiz 
bilgilendirme çalışmaları, kriz anında hak temelli hizmette yetersizliğe 
yol açmıştır. Örneğin, Bazı belediyelerde salgın sebebiyle kadın sığınma 
evlerinin açılması geciktirilmiş ya da şiddete uğrayan kadınların kabulü 
durdurulmuştur. 

Kısacası, kadınlara haklarını merkeze alan bir kurumsal yapı kurmayan 
belediyeler, salgın döneminde kentsel hizmetlerde kapsayıcılık konusunda 
geride kalmıştır. Örneğin, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık 
kampanyası çalışmaları yürüten belediyeler, bu uygulamalara ara vererek 
önceliklerini başka alanlara kaydırmıştır. Toplumsal Eşitlik Birimlerinin 
bu bağlamdaki işlevini göstermek amacıyla, pandemi döneminde artan 
ev içi şiddete karşı bilinçlendirme ve önleme kampanyası olarak, Bodrum 
Belediyesi’nin bir süpermarket zinciri ile yürüttüğü anons ile bilgilendirme 
çalışması örnek gösterilebilir. Toplumsal Eşitlik Birimlerinin toplumsal 
cinsiyet eşitliğinden sorumlu tek birim olarak görüldüğü belediyelerde, 
birimlerin salgın döneminde sosyal koruma faaliyetlerine kanalize olduğu 
ölçüde güçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları askıya alınmış, toplumsal 
cinsiyet eşitliği çalışmaları sekteye uğramıştır. 

Romanların pandemi öncesinde yaşadığı derin yoksulluk, nitelikli yaşam 
standartlarına ve sağlık hakkına erişime engel olurken, COVID-19 
salgını bu durumu kötüleştirmiştir.16 Buna rağmen, Roman, etnik ve 
dini azınlıklara yönelik çalışmalarda pandemi döneminde bir duraksama 
gözlemliyoruz. Araştırmalar Romanların pandemide orantısız şekilde 
negtif etkilendiğini göstermesine karşın Romanlara yönelik güçlendirme 
ve bilgilendirme çalışmalarının durdurulması ve sosyal koruma 
çalışmalarında Roman hassasiyetinin askıya alınması, artan hak ihlallerine 
işaret etmektedir. Bu duraksamanın temel sebepleri arasında, bu grupların 
salgın dönemine zarar görebilirlikleri konusundaki farkındalık eksikliği ve 
Romanlara yönelik ayrımcılık karşıtı ulusal politika metinlerinin ulusal ve 
yerel düzeyde uygulanmaması gösterilebilir. 

SALGIN DÖNEMİNDE KAPSAYICILIK VE KENTSEL HİZMETLERDE 
HAK İHLALLERİ

16-  https://m.bianet.org/bianet/toplum/231349-covid-19-un-disladigi-yoksul-ve-kirilgan-grup-romanlar
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Örneğin, Roman çocukların diğer çocuklara oranla daha yüksek okulu 
terk etme riski barındırması17 herhangi bir yerel yönetimin odaklandığı bir 
konu olmamış gözüküyor. Öte yandan, yürütülen çalışmalar ve üretilen 
iyi uygulamaların az olması da çalışmaların azalmasında etkili olmuştur 
denilebilir. 

Yaşlılar, COVID-19 salgınında en yüksek risk grubuna olması sebebiyle 
yerel yönetim çalışmalarının odak noktalarından biri olmuştur. Yaşlılara 
yönelik sosyal koruma çalışmaları artırılarak, salgın öncesi dönemindeki 
uygulamaların türleri ve nitelikleri geliştirilmiştir. Araştırmaya katılan 
neredeyse tüm belediyelerin salgın döneminde yaşlılara yönelik kişisel bakım 
ya da maddi yardım hizmetinde bulunduğu söylenebilir. Bununla beraber, 
pandemi öncesinde yaşlı haklarına yönelik bilgilendirme çalışmalarının 
yetersizliği salgında riskli bir grup olan yaşlıların nesneleşmesine 
hatta ötekileşmesine sebep olmuş ve toplumda yaşlılara yönelik “aşırı 
korumacı”, hak ihlallerine varan bir tutumlar takınılmıştır.18 Güçlendirme 
çalışmalarının eksikliği ise bu kritik dönemde yaşlı hakları savunucusu kişi 
ve grupların ortaya çıkmasını engellemiştir. Yaşlılara yönelik çalışmalar her 
ne kadar pandemi dönemi şartlarında hayat kurtarıcı olabilse de henüz 
katılımcı ve hak temelli olarak kurgulanmamıştır.

Gençlik çalışmaları, salgının gençler üzerinde etkilerinden yalnızca sağlık 
boyutuna dikkat edilmesi sebebiyle neredeyse tamamen durmuştur. Gençler, 
salgından ekonomik ve eğitimsel olarak oldukça olumsuz etkilenmelerine 
rağmen19, salgına karşı biyolojik olarak daha dirençli olmaları, salgın 
döneminde bu gruba yönelik çalışmaların önceliğinin ortadan kalkmasıyla 
sonuçlanmıştır. Pandemi öncesinde bütünsel, katılımcı ve çok boyutlu 
çalışmaların yürütülmemesi, gençlik çalışmalarının tek boyutlu hale 
getirilip basitleştirilmesine, spor ve kültür/eğitim konularında güçlendirme 
alanına sıkıştırılmasına sebep olmuştur. Bu sebeple gençlerin pandemi 
döneminde daha da zarar görebilir hale geldiği; gelir kaynaklarına erişim, 
psikososyal iyilik ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi konular potansiyel 
hak ihlali alanları oluşturmuştur.

Çocuklara yönelik çalışmalar pandemi öncesinde genel olarak eğitim 
ve gelişim konularında, yani güçlendirme alanında yoğunlaşmaktadır. 
Çocuklara yönelik çalışmaların pandemide artması, bu hak grubunun 
öncelendiğini göstermektedir. Sosyal koruma odaklı pandemi dönemi 
politikaları ve var olan güçlendirme faaliyetlerinin çevrimiçi platformlar 
üzerinden yürütülmesi çocukların salgın döneminde zarar görebilir 
durumlarını ve hak ihlallerini azaltmıştır. 

SALGIN DÖNEMİNDE KAPSAYICILIK VE KENTSEL HİZMETLERDE HAK 
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17-  http://www.sulukulegonulluleri.org/images/Roman_Cocuklar-okuyacagiz-da-ne-olacak.pdf
18-  Özgür, A.  “Kriz Dönemlerinde Yaşlanmak: Covid-19 Salgınında Türkiye’de Yaşlılar ve Yaş Ayrımcılığı”, Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, 

4(4), 1-2.
19-  Toplum Gönüllüleri Vakfı, “Gençlerin İhtiyaçları Araştırması”.
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Ancak pandemide çocuk işçiler, mülteci, engelli ve Roman çocuklar ile 
kız çocukları, yoksul aileler içinde büyüyen çocuklar çok farklı sorunlar 
ile karşı karşıya kalmışlardır.20 Buna ek olarak, çocuklar pandemi 
döneminde daha fazla aile içi şiddet riski ile karşı karşıya kalmışlardır.21 
Bu alt gruplar ve öngörülemeyen riskler konusunda yeterince çalışılmamış 
olması uluslararası metinlerin ön gördüğünden daha az kapsayıcı ve eşitsiz 
bir yerel çocuk hakları standardı oluşmasına yol açmıştır. Yine de yerel 
yönetimler çocuk çalışmaları konusunda bulundurdukları birikimi ve 
dijital araçların avantajlarını kullanarak, ev içi iletişimden tamamlayıcı 
eğitime kadar çocuklara yönelik pek çok çevrimiçi aktivite ve farkındalık 
çalışması gerçekleştirmiştir. Örneğin, evsel işlerin eşitsiz dağılımının kız 
çocukları üstündeki etkisini azaltmak amacıyla Avcılar Belediyesi bir sosyal 
medya farkındalık kampanyası yürütmüştür.

Engelli hakları, COVID-19 döneminde çalışan kurum sayısının arttığı 
bir alan olarak öne çıkıyor. Pandemi öncesinde merkezler ve bakımevleri 
aracılığıyla fiziksel olarak hizmet alan engelliler ve engelli aileleri, salgın 
döneminde alınan önlemler gereği (özellikle salgının ilk dalgasında) bu 
hizmetlere erişimini kaybetmiş gözüküyor. Bununla beraber, engellilere 
ve ailelerine yönelik ayni yardım faaliyetlerinin devam ettiğini ve hatta 
arttığını söylemek mümkün. Bu durum, sosyal koruma faaliyetlerinin 
doğrudan hizmetten maddi yardım türlerine kaydığını, bireysel iletişim ile 
gerçekleştirilen güçlendirme çalışmalarının oldukça azaldığına işaret ediyor. 
Sosyalleşme, istihdama erişim ve şiddetsiz yaşama hakları konusunda 
dezavantajlı olan engellilerin bu haklara erişme riski pandemi döneminde 
kayda değer ölçüde artmış, buna dayalı ruhsal sağlık problemlerini 
artırmıştır.22 Salgın döneminde güçlendirme ve bilgilendirme alanlarındaki 
faaliyet azalışı bu zarar görebilirlikleri arttırarak potansiyel hak ihlallerine 
zemin hazırlamıştır. 

Mülteci ve göçmenler alanında çalışma yapan yerel yönetimler pandemi 
döneminde çalışmalarını sürdürmüş, özellikle sosyal koruma faaliyetlerine 
odaklanmıştır. Mültecilerin pandemi döneminde ağırlaşan ekonomik23 ve 
toplumsal24 dezavantajları, salgın öncesi uygulamalarla ilişkilidir. Uyum 
Belgesi’nde açıkça tarif edilmesine rağmen göç yönetişimini iyileştirmek 
için merkezi ve yerel düzeyde gerekli adımların atılmaması, kurumların 
dayanıklılığını azaltmıştır. Sonuç olarak, pandemi öncesinde güçlendirme 
ve bilgilendirme çalışmaları dahil olmak üzere daha bütünsel bir sosyal 
içerme alanından bahsetmek mümkün iken salgında sosyal koruma tek 
uygulama türü olarak benimsenmiştir.  Belediye Kanunu’nda yer alan 
muğlaklık, bazı belediyelerin mültecilere yönelik ayni yardım yapmasına 
dahi engel olarak görülmüştür. Ayrıca, faaliyetlerin uygulanmasında sivil 
toplum kuruluşları ile ortak hareket edilmesi ve bu kuruluşların salgın 

20-  “Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması: Yetişkinler için Final Raporu”, 2020.
21-  YÖRET, 2020, “Pandemi Döneminde Çocuğa Karşı Şiddet ve İhtiyaç Analiz Raporu”.
22- Türkiye Körler Federasyonu, 2020, “COVID-19 Pandemisinde Engelli Kadınların Hak İhlalleri”.
23- Deri Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği, 2020, “Pandemide Mülteci İşçi Olmak”.
24-  SGDD-ASAM, 2020, “COVID-19 Salgınının Türkiye’de Mülteciler Üzerindeki Etkilerinin Sektörel Analizi”.
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döneminde çalışmalarının askıya alınması bu duruma yol açan etkenlerden 
biridir. Genel olarak bakıldığında, mülteci grupların ihtiyaçları, yoksul 
kişilerin ihtiyaçlarından ayrıştırılmamış, hak ihlaline sebep olabilecek 
kırılganlık noktaları fark edilmemiştir. Bu “farksızlık yaklaşımı”25 
mültecilerin pandemi dönemine özgün sorunlarını çözmede yetersiz 
kalmıştır.

LGBTİ+’lara yönelik faaliyetler pandemi döneminde büyük ölçüde azalmış 
gözükmektedir. Cinsiyet kimliği ve/ya ifadesi ve cinsel yönelim temelli 
ayrımcılık, LGBTİ+’ların gelir kaynaklarına, eğitime, fiziksel ve ruhsal 
sağlığa, güvenliğe, barınmaya erişime ve toplumsal hayata katılıma engel 
olmakta, pandemi ise bu engelleri yalnızca daha da derinleştirmektedir.2627 
Pandemi öncesinde bilgilendirme çalışmalarının ağırlıkta olduğu bu alan 
daralmış, yalnızca bir belediye LGBTİ+’ların dezavantajlarını göz önünde 
bulundurarak sosyal koruma faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Salgın öncesi 
LGBTİ+ hak temsilcileri ile kurulu ilişkiler, pandemide gerçekleştiren 
sosyal koruma faaliyetlerine zemin hazırlamıştır. Pandemi öncesi öne 
çıkan ayrımcılık karşıtlığı, farkındalık ve sağlığa erişimi artırma çalışmaları 
duraksamıştır. 

Salgın Döneminde Toplumsal Eşitlik 
Birimleri

Tüm kamu kurumları gibi belediyeler ve belediyelerin alt birimleri 
de COVID-19 pandemisinden etkilenerek, öngörülmemiş durumlar 
karşısında yeni çalışma biçimleri geliştirmişlerdir. Toplumsal Eşitlik 
Birimleri de bu çalışma biçimleri doğrultusunda çalışma düzenlerinde 
değişikliklere gitmiş ve birimlerin kendi çalışma alanlarından doğan durum 
ve sorunlar ile mücadele etme stratejileri geliştirmiştir. Ne var ki genel 
olarak bakıldığında, kentsel hakları koruma, yerel hizmetlerde kapsayıcılığı 
sağlama ve hak ihlallerini engelleme misyonları olan Toplumsal Eşitlik 
Birimlerinin salgında görevlerini gerçekleştirilmesi engellenmiştir. Bu 
durum, zarar görebilir gruplar için salgın boyunca hak ihlalleri riskini 
artırmıştır.

COVID-19 salgınının Toplumsal Eşitlik Birimlerinin çalışma düzenine 
etkisini anlamak için, yukarıda belirtilen bir sorunu hatırlatmak gerekir: 
yönetimdeki değişikliklerin birim çalışmalarına etkisi. Salgının Türkiye’de 
etkisini tam olarak göstermeye başladığı Mart (2020) ayında yerel 
seçimlerin üstünden henüz 1 yıl geçmiş; kurum içindeki bürokratik 
değişiklikler yeni tamamlanmış, yeni seçilen yönetimlerin stratejik planları 
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25-  Yereliz Derneği, 2020, “Kentsel Hizmetlere Göç Perspektifinden Bakmak: Pandemi Döneminde İstanbul Örneği”.
26-  Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, 2020, “Pandemi Raporu: COVID-19’un Üç Ayında 

LGBTİ+’lar”.
27-  Genç LGBTİ+ Derneği, 2020, “COVID-19 algınında LGBTİ+ Topluluğunun Durumu Araştırma Raporu”.
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uygulamaya konulalı henüz 3 ay olmuş ve mevcut ya da yeni kurulan 
Eşitlik Birimleri planlarını henüz yeni uygulamaya koyabilmişlerdir. 
Kurumsal yapının yönetim değişikliklerine karşı yeterince dayanıklı 
olmaması çalışmada aksamalara sebep olmuş. Bu durum ile COVID-
19’un değiştirdiği kurumsal öncelikler üst üste gelerek, birimlerin çalışma 
düzenlerinde değişikliğe yol açmıştır. 

Salgın öncesi Toplumsal Eşitlik Birimlerinin yürüttüğü planlama ve 
uygulama çalışmaları salgın döneminde değişmiştir. İlk olarak, çalışmaya 
katılan tüm Toplumsal Eşitlik Birimleri bu dönemde sosyal koruma 
faaliyetlerine verdiği ağırlığı arttırmıştır. COVID-19 dönemindeki 
sosyal izolasyon (eve kapanma) uygulaması, neredeyse tüm iş sektörlerini 
olumsuz etkileyerek kent sakinlerinin alım gücü azaltmış ve kamu 
yardımlarına olan ihtiyacı artırmıştır. Öte yandan, yaşamsal ihtiyaçlarını 
karşılamak için fiziksel yardıma ihtiyaç duyan kişiler de bu dönemde 
ailesel ya da profesyonel yardım alamayarak, kamusal hizmetlere daha 
çok ihtiyaç duymaya başlamıştır. Bu durum, yurttaşlara en yakın kamu 
otoritesi olan yerel yönetimlerin üzerindeki iş yükünü, özellikle de sosyal 
destek çalışmalarının yoğunluğunu artırmıştır. Toplumsal Eşitlik Birimleri 
bu koşullarda bir kapsayıcılık mekanizması yerine işgücü kaynağı olarak 
görülerek, bu yoğunluğa dâhil edilmiştir. 
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COVID-19 Salgınında Toplumsal Eşitlik 
Birimlerinin İş Yükü ve Niteliğinde Değişim

Çalışmalarımız arttı

İş yükümüz değişmedi

Çalışmalarımız azaldı/duraksadı

Sosyal destek faaliyetlerine dahil oldukÇalışmalarımızın niteliği değişmedi

Görüşmecilerin verdiği cevaplardan yola çıkarak, birimlerin salgın 
dönemindeki çalışma düzenlerini iki gruba ayırmak mümkündür. İlk 
gruptaki birimlerin çalışmalarının niteliği genel olarak değişmezken, 
ikinci gruptaki birimler olağan çalışmalarını askıya alarak sosyal koruma 
faaliyetlerine dahil olmuştur/edilmiştir. Bu gruplandırmanın yalnızca 
analitik bir sınıflandırma olduğunu, aslında her birimin çalışma düzenini 
bir miktar koruduğunu ve bir miktar da sosyal yardım faaliyetlerine 
kanalize olduğunu belirtmek gerekir. 
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İş yüklerindeki negatif veya pozitif değişiklerin ise minör değişiklikler 
olduğunu ve birimler total iş yükleri arasında büyük farklar bulunmadığını 
belirtmek gerekir.

5 birimin dâhil olduğu ilk grupta,28 çalışmaların içerikleri genel olarak 
değişmemiştir. Bu grubun daha çok planlama ağırlıklı çalışan birimler 
olduğunu belirtmek gerekir. Geçmiş dönemlerde belediyenin planlama 
süreçlerinde etkin olarak yer alabilmiş bu birimler, kurumun COVID-
19’a yönelik stratejilerin planlamasında da dahil olmuştur. Toplumsal 
Eşitlik Birimlerinin sosyal destek birimlerinden farklı çalışmalar yürütmesi 
gerektiğini savunan birim görevlilerinin tutumu da bu istikrarda etkili 
olmuştur.
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28-  Tabloda koyu yeşil renkte gösterilmiştir.

Projelerimizin içeriği 
değişti. Müdürlüğümüzün 
acil işleri olunca bizi de 
katmaya çalıştılar, direnç 
gösterdik. Uygulayıcı 
birim olmadığımızı 
hatırlattık.

Kurum içindeki diğer birimlerin çalışma düzeninin ve önceliklerinin 
değişmesi, pek çok izleme ve planlama çalışmasının duraksamasına sebep 
olarak, bu gruptaki birimlerin yürüttüğü çalışmaların niceliğini –düşük 
bir oranda da olsa– azaltmış, özellikle de güçlendirme ve bilgilendirme 
çalışmalarının sayısını azaltmıştır. Çalışma düzenindeki değişimlere uyum 
sağlamaya çalışan diğer birimlerin yaşadığı zorluklar, eşitlik çalışmalarına 
duyulan genel önyargı ile birleştiğinde kapsayıcı ve hak temelli hizmet 
üretimine olan motivasyon düşmüş, kaynakların bu yönde kullanımı 
azalmıştır. Eşitlik çalışmalarının kısmen iş arkadaşlığı ve tanışıklık ilişkileri 
üzerine kurulu olması, ofisteki fiziksel birlikteliğin azaldığı COVID-19 
döneminde ters bir etki yaratarak, planlama ve izleme çalışmalarını 
olumsuz etkilemiştir. 

Salgın döneminde birimlerin sosyal yardım faaliyetlerine dahil olduğu ikinci 
grupta 10 birim yer almaktadır. Bu gruptaki birimlerin olağan çalışmaları 
durma noktasına gelmiştir. Kurumsal olarak sosyal destek hizmetlerinden 
sorumlu birimlerle ilişkilendirilen Toplumsal Eşitlik Birimlerinin bazıları 
bu yoğunluğu desteklemek için sosyal koruma faaliyetlerine kanalize 
edilmiştir/olmuştur. Bununla beraber, salgın döneminde sosyal koruma 
çalışmalarına dahil olan bu gruptaki birimlerin, salgın öncesinde de daha çok 
uygulama (etkinlik, saha çalışması vb.) ağırlıklı çalıştığı gözlemlenmektedir. 
Özellikle sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirilen etkinlikler ve belediye 
çalışanlarına yönelik kapasite geliştirme eğitimlerinin, hak gruplarına 
yönelik güçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarının salgın koşullarında 
uygulanamaz hale gelmesi, birimlerin işgücü kaynağı olarak görülerek 
sosyal koruma faaliyetlerine dahil edilmesiyle sonuçlanmıştır.
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Toplumsal Eşitlik Birimlerinin genel olarak tecrübe ettiği bir değişim 
ise, salgın öncesinde sivil toplum temsilcileri, aktivistler ve dezavantajlı 
grup temsilcileri ile kurulan iletişimin, salgın dönemindeki sosyal destek 
faaliyetlerini kolaylaştırması ve daha kapsayıcı hale getirmesidir. Toplumsal 
Eşitlik Birimleri, katılımcı planlama süreçleri ya da çeşitli etkinlikler 
esnasında ilgili kent sakinleri, hak grubu ya da dezavantajlı grup temsilcileri 
ve sivil toplum örgütleri ile iletişimde kalarak, belediye içerisinde bu 
gruplar ile ilişkilerin yönetimini yer yer üstlenmektedir. Aradaki bu bağ, 
COVID-19 dönemindeki zarar görebilirlikleri sebebiyle fazladan ya da 
farklı türlerde yardıma ihtiyaç duyan kişilerin belediye ile daha kolay 
iletişim kurmasını sağlamaktadır. Öte yandan, sosyal destek faaliyetlerini 
daha kapsayıcı hale getirmek isteyen diğer birimler de Toplumsal Eşitlik 
Birimlerinin bu iletişim ağından faydalanmıştır. Bu kapsayıcılığın planlı 
ve sürdürülebilir şekilde yürütülmediğine dair eleştiriler görmek de 
mümkündür.
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Eşitlik Birimi’ne sorulan 
çok bir şey olmadı, 
personel işgücü olarak 
kullanıldı ya da sadece 
iletişim konusunda, 
STK’lardan liste 
toplamak gibi işler için 
kullanıldık ama daha 
derin sorular sorulmadı.

Ne var ki, bu iletişim stratejisi, her yerel yönetimde gerçekleşmemiştir. 
Bazı birimler, sosyal koruma faaliyetlerinin dezavantajlı gruplara duyarlı 
olmayan şekilde yürütüldüğünü belirtmiştir. Bu durum, üretilen hizmet ve 
politikaların içeriği kadar, uygulanma modelleri ve işbirliklerinin de kentsel 
hakların uygulanmasında ve kapsayıcılık konusunda önemli olduğunu 
göstermektedir. Karar alma mekanizmalarının hızlı çalışamayacağı kriz 
anlarında, hak grubu temsilcileri ile kurulmuş olan bağlantılar, zarar 
görebilir grupların haklarını korunmasında etkili olmaktadır.

Son olarak, Mart 2021 itibariyle devam eden salgın sürecinde Toplumsal 
Eşitlik Birimlerinin dijital araçları daha fazla kullanmaya başladığını ve 
bu araçlar sayesinde olağan çalışmalara geri dönüş olduğunu söylemek 
mümkündür. Araştırmaya katılan birimlerin 10’u, çalışmalarını dijital 
araçlarla sürdürmeye başladığını dile getirmiştir. Dijitalleşme, ağırlıklı 
olarak planlama dışındaki çalışmalarda (özellikle kurum için eğitim, sivil 
toplumla iletişim ve kent sakinlerine yönelik güçlendirme, bilinçlendirme 
çalışmaları) kullanılırken, birimlerin planlama çalışmalarını dijital 
araçlarla gerçekleştirmesi, ancak salgının ilk dalgasından sonra mümkün 
olabilmiştir. 
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Sonuç
Bu çalışma, COVID-19 salgınının kentte kapsayıcılığa ve kent haklarının 
uygulanmasına etkisini Toplumsal Eşitlik Birimi kurmuş olan belediyeler 
kapsamında incelemiştir. Rapordan elde edilen ana bulgu, kapsayıcılık 
çalışmalarının ve hak temelli kent hizmetlerin salgın ve afet durumlarına 
yetersiz bir ölçüde dirençli olduğu, Toplumsal Eşitlik Birimlerinin bu 
direnç içerisinde önemli bir rol aldığı ancak genel olarak bakıldığında 
kent yönetimlerinin uluslararası hak çerçevesinin öngördüğü politikaların 
uygulanmasında yeterli performans göstermediği gözlemlenmektedir. 
Belediye hizmetlerini kapsayıcı politika ve uygulama üretiminden uzak 
olması, potansiyel hak ihlallerine kapı aralamaktadır.

COVID-19 salgınının Türkiye’deki kentsel hakların uygulanması ve 
hizmetler üzerinden iki temel etkisi gözlemlenmektedir. İlk olarak, 
COVID-19 salgınının kendine has biyolojik özellikleri ve bunların 
toplumsal sonuçları, kurumların önceliklerini alaşağı ederek yeni bir 
öncelik sıralamasını acil ve kaçınılmaz şekilde dayatmıştır. Bu durumu 
öngörmemiş olan pek çok kurum, altyapı yetersizliği sebebiyle salgına 
yeterli tepki gösterememiştir. Örneğin, sosyal koruma, güçlendirme ve 
bilgilendirme çalışmalarını bütünsel olarak yürütmeyen kurumlar, salgın 
döneminde yalnızca maddi yardım faaliyetlerine odaklanarak, istihdam, 
evsel şiddet, nitelikli eğitime erişim, önyargılar ile mücadele konularını 
ikinci plana atmış, zarar görebilir gruplar için hak ihlalleri riskini artırmıştır. 

Salgının ikinci etkisi ise kurumların zayıf noktalarını, altyapı eksiklerini öne 
çıkarmasıdır. Salgın yalnızca yepyeni koşullar üretmemiş, bazı toplumsal 
eşitsizlikleri ve ihtiyaçları daha da ağırlaştırarak kurumsal kapasiteleri 
zorlamıştır. Bu duruma çözüm bulmak için üretilen tepkisel kurum 
politikaları, var olan çalışmaların kapsayıcılığına zarar verebilmektedir. 
Örneğin, kentsel hizmetlerin insan haklarına uygunluğunu planlayan ve 
izleyen bir birim olan Toplumsal Eşitlik Birimlerinin görevleri doğrudan 
sosyal koruma alanında çalışan kişiler haline getirilmesi, zarar görebilir 
gruplar için hak ihlalleri riskini artırmıştır. Öte yandan, sivil toplum ile 
kurulan bağların yetersizliği bir başka kurumsal yapı olarak görülmelidir. 
Çalışma, sivil toplum kuruluşları ile salgın öncesi çalışma yürüten 
kurumların daha ihtiyaç odaklı ve daha hızlı politika geliştirebildiğini 
göstermiştir. 
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Politika Önerileri
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Yerel Düzeyde Karar Alıcılara Yönelik 
Politika Önerileri

• Eşitlik çalışmalarından sorumlu birimlerin afet, kriz ve acil 
durumlara hazırlık ve müdahale kapasiteleri artırılmalıdır.

Toplumsal Eşitlik Birimleri ya da eşdeğer müdürlüklerin bütçe, 
personel sayısı, uzman sayısı ve karar alma özerklikleri artırılarak daha 
yüksek kapasite ile çalışmaları sağlanmalıdır. Bu birimlerin afet, kriz 
ve acil durumlarında ve bu durumlara hazırlık olarak yürütülecek 
çalışmalarda sorumluluk alanları belirlenmelidir. Acil durumlara 
müdahalede kapsayıcılık ve toplumsal eşitlik çalışmaları kurumsal 
olarak öncelenmeli, politika ve uygulamalar için yeterli finansal ve 
beşerî kaynak ayrılmalıdır. Eşitlik çalışmalarının ve sorumlu birimlerin 
daha özerk karar aldığı bir kurumsal kültür yerleştirilerek, seçim sonrası 
değişikliklere karşı kurumsal dayanıklılık artırılmalıdır.

• Yerel Eşitlik Eylem Planları afet ve acil durumlara müdahale 
süreçlerini de kapsayacak şekilde hazırlanmalı ve mevcut planlar 
bu perspektifle güncellenmelidir.

Kentteki hak gruplarının durum, sorun ve ihtiyaçlarının tespiti; 
eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için politikaların belirlenmesi, 
çözüm stratejilerinin katılımcı şekilde belirlenerek adil ve uygulanabilir 
görev dağılımı yapılması ve yerel eşitlik eylemlerinin bütünsel ve 
detaylı planlanması ve uygulanmasını içeren Yerel Eşitlik Eylem 
Planları (YEEP) yapılmalıdır. Yerel Eşitlik Eylem Planları, acil 
durumlar ve afetleri da kapsamalı, mevcut YEEP’ler, bu perspektifle 
güncellenmelidir. Planlara, kentteki tüm dezavantajlı grupları gözeten 
bütçeleme aşaması dahil edilmelidir. 

• Toplumsal Eşitlik Birimlerinin kurumsal pozisyonu gözden 
geçirilmelidir. Bu birimlere afete hazırlık ve afetle mücadele 
süreçlerinde kapsayıcılık süreçlerini planlama ve raporlama 
görevleri verilmelidir.

Kapsayıcı politika ve hizmetleri artırmak ve kent düzeyinde toplumsal 
eşitliği tesis etmek amacıyla özel olarak çalışan birimler, karar 
alıcılarla doğrudan iletişimde olabilecek, kurumdaki diğer müdürlük 
ve birimlerin çalışmalarını izleyip denetleyebilecek bir kurumsal 
pozisyona getirilmelidir. Birimler, afet ve krizlerde yapısal pozisyonunu 
korumalı, bu süreçlerin yönetimini planlamalı ve raporlamalıdır. Eşitlik 
Birimlerinin doğrudan belediye başkanlığı ile çalışması, müdürlük ya 
da şube müdürlüğü olarak işlev görmesi ya da kurum içindeki diğer 
birimlerin, eşitlik çalışmalarından sorumlu birime hesap verebilir 
kılınması gerekmektedir. Bu iletişim ve hesap verme mekanizması afet 
ve krizlerde de sürdürülmelidir.
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• Kapsayıcılığı ve eşitliği hedefleyen çalışmalar koordine şekilde 
yürütülmelidir.

Kapsayıcı ve eşitlikçi kent hizmetleri, kurumun öncelikli politikası 
olarak tanımlanmalı, birimler bu konuda çekincesiz ve koordine 
şekilde çalışması sağlanmalıdır. Müdürlük, şube müdürlüğü ve daire 
başkanlıklarında eşitlik çalışmalarından sorumlu kişiler belirlenmelidir. 
Birim sorumlularının düzenli olarak bir araya geldiği ya da iletişimde 
olduğu mekanizmalar kurulmalı, sorumlular Toplumsal Eşitlik 
Birimlerine hesap verebilir olmalıdır. Koordinasyon mekanizmalarının 
afet ve krizlerde de sürdürülebilir olmalıdır. Başta büyükşehir 
belediyeleri olmak üzere her düzey yerel yönetim, diğer yerel yönetimler 
ile koordineli olarak çalışmalıdır.

• Sivil toplumla ilişkiler geliştirilmeli, afete hazırlık ve afet yönetimi 
süreçlerine sivil katılım mekanizmaları güçlendirilmelidir.

Belediyelerin sivil toplum kuruluşları ve diğer hak savunucuları ile 
iletişimi düzenleyen bir kurum içi politika belgesi hazırlanmalı, 
sorumlu birim ya da kişiler belirlenmelidir. Sivil toplum ile ilişkilerde, 
afet ve krizlerde dezavantajlı gruplara yönelik potansiyel hak ihlallerini 
önleme çalışmaları öncelenmelidir. Kent konseyi başta olmak üzere 
katılımcı mekanizmalar kurulmalı ve güçlendirilmelidir. Toplumsal 
Eşitlik Birimleri, sivil toplum ile belediye arası diyaloğun geliştirilmesi 
konusunda aktif rol almalıdır. Eşitlik çalışmaları, sivil toplum ve 
hemşehrilerin izlemesi için detaylı olarak veri haline getirilmeli ve şeffaf 
şekilde paylaşılmalıdır.

• Kriz ve afetlere yönelik eylem planları hazırlanmalıdır.

Yerel Eşitlik Eylem Planlarında kriz ve afetlere yönelik konu 
başlıklarının yer alması yanı sıra, farklı afet ve kriz türlerine yönelik acil 
eylem planları hazırlanmalıdır. Planlar dezavantajlı gruplar bağlamında 
ve sektörel olarak detaylandırılmalıdır. Planlar, kapsayıcılık ve eşitlik 
perspektifiyle, katılımcı şekilde hazırlanmalı ve acil durumlarda eşitlik 
perspektifinin öncelik sıralamasında geriye düşmesini engellemelidir. 
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Toplumsal Eşitlik Birimlerine Yönelik 
Politika Önerileri

• Toplumsal Eşitlik Birimleri paylaşım, işbirliği ve koordinasyon ağları 
geliştirmelidir, afet ve kriz durumlarına uyarlanmalıdır.

Birimler sorun tespiti, çözüm stratejileri, iyi uygulama örnekleri ve sivil 
toplum ile ilişkiler bağlamında paylaşımlarını artırmalı, bu paylaşımların 
sürdürülebilir kılınacağı ağ modelleri ve/veya mekanizmalar geliştirmelidir. 
Birimler çalışmalarını ortaklaştırarak kentler arası işbirlikleri geliştirmeli, 
kamu ve sivil toplumdaki dış paydaşların ortaklığıyla eşitlikçi politika ve 
uygulamaları hayata geçirmelidir. Ağ ve işbirliği mekanizmalarının afet ve 
kriz durumlarında işlevleri de planlanmalı, bu durumlar öncesinde gerekli 
hazırlıkların yapılması, hedefler arasında yer almalıdır.

• Yerel Eşitlik Eylem Planlarında standartlar belirlenmeli, planlar afet ve 
kriz durumlarını öngörmelidir.

Toplumsal Eşitlik Birimleri, Yerel Eşitlik Eylem Planlarının ortaklaşmış, 
yerel dinamiklere ve uluslararası standartlara uygun şekilde hazırlanması ve 
uygulanması için bir araya gelmelidir. Plan hazırlamış birimlerin deneyim 
paylaşımının yer aldığı, yerel sorunlara çözüm stratejilerinin uluslararası 
ilke ve standartlar ışığında tartışılıp ortaklaştırılacağı bir mekanizma 
oluşturulmalıdır. YEEP hazırlanması önünde engel teşkil edebilecek 
ve kamu çalışanlarını demotive edebilecek bilgi eksikliği, deneyim ve 
standardizasyona dayalı işbirliği ile aşılmalıdır. YEEP’lerde acil durum, afet 
ve krizler de hesaba katılmalıdır.

Ulusal Düzeyde Karar Alıcılara Yönelik 
Politika Önerileri

• Ulusal politika metinlerinde yerel yönetimlere verilen sorumluluk 
artırılmalıdır. 

Hak gruplarına yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmak için üretilen ulusal 
eylem planları, yönetmelikler, strateji belgeleri ve eşdeğer metinlerde 
konulan yerel hedeflerde yerel yönetimler asıl sorumlu ya da paydaş 
olarak tanımlanmalıdır. Ulusal düzeyde gerçekleştirilmesi planlanan 
toplumsal içerme eylemleri için yerel yönetimleri koordine edecek birimler 
tanımlanarak, çok paydaşlı yönetişim modelleri kullanılmalıdır. 

• Eşitlik ve kapsayıcılık çalışmaları yerel yönetim mevzuatına dâhil 
edilmelidir. 

Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yerel yönetimlerin asli görevlerinden 
biri hâline getirilmeli, kentsel hizmetlere erişimde vatandaşlık statüsüne 
dayalı ayrımcılık yaratabilecek yasal muğlaklık ortadan kaldırılmalıdır. 
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Toplumsal Eşitlik Birimleri ya da benzeri işlevde müdürlük yapısının 
kurulması belediyeler için zorunlu hale getirilmeli ve uluslararası 
kent hakları çerçevesine uygun bir örnek yönetmelik yayınlanmalıdır. 
Kurulan birimler, yeterli bütçeye ile norm kadroya sahip olmalı ve yerel 
yönetimlerde karar alıcı bir hiyerarşik konuma yerleştirilmelidir. 

• Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarda kamu kurumları arası 
koordinasyon ve veri paylaşımı artırılmalıdır.

Kent haklarının iyi uygulanması ve toplumsal eşitsizlikler ile mücadele 
edilebilmesi için çok paydaşlı ve bütünsel bir yaklaşım gerekmektedir. 
Ulusal düzeyde karar alıcılar, yerel yönetimler ve diğer kamu kurumları 
arasındaki koordinasyonu sağlamaya yönelik mekanizmalar kurmalı, 
işbirliğini engelleyen kurumsal uyuşmazlıkları çözmek için adım 
atmalıdır. Toplumsal yarar için kullanılan demografik verilerin tüm 
kamu kurumları tarafından ulaşılabilmesi için yasal düzenleme 
yapılmalı, kamu kurumları arasındaki veri ağları kurulmalı ya da 
güçlendirilmelidir. 

• Kapsayıcı kent yönetişimi için finansal kaynak yaratılmalıdır.

Kapsayıcılığı arttırma ve toplumsal eşitliği güçlendirme çalışmaları 
için mevzuata dayalı olarak bütçe artırımı yapılmasının yanı sıra, hibe 
programları, destek programları, krediler ya da ödüllü yarışmalar ile 
bu uygulamalar teşvik edilmelidir. İyi uygulamaların yayılması, kentsel 
hizmetlerin uluslararası standartlarda kapsayıcı olması ve ulusal ve 
uluslararası ağ yapılarının güçlendirilmesi öncelenmelidir.

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik 
Politika Önerileri

• Sivil toplum, yerel düzeyde eşitlik ve afete hazırlık ve müdahale 
süreçlerinde kapsayıcılık için savunuculuk çalışmaları yürütmelidir.

Sivil toplum kuruluşları ve hak savunucuları, afet ve kriz durumlarında 
eşitlikçi kent hizmetleri için ulusal düzeyde karar alıcılar, yerel 
yönetimler, siyasi partilere yönelik ve somut talepler içeren çalışmalar 
gerçekleştirilmelidir. Her kentte Toplumsal Eşitlik Birimi kurulması, 
Yerel Eşitlik Eylem Planı yapılması, eşitlik çalışmalarının şeffaf şekilde 
raporlanması ve tüm bu konular için afet ve krizlere özel durumların 
gözetilmesine odaklanılmalıdır. Sivil toplum faaliyetleri izleme, 
lobicilik, işbirliği ve savunuculuk gibi çeşitli yöntemler ile bütünsel 
olarak yürütülmelidir.
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