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Değerli Bornovalılar, 

Bornova Belediyesi olarak verdiğimiz hizmetlerden başta kadınlar, çocuklar ve 

dezavantajlı gruplar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin eşit olarak faydalanması 

hedefiyle Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı hazırladık.  

Bu çerçevede toplumsal cinsiyet eşitliği, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin 

gündeminde yer tutan konulardan biri durumundadır.  

Oysa Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1924 yılında kadın ve erkeğin 

birlikte eğitim almasını sağlayan “Eğitimi Birleştirme” kanunu, 1926 yılında çok eşliliği 

yasaklayan, kadınları velayet ve mirasta erkekle eşit hakları tanıyan Medeni Kanun’u 

1934 yılında, pek çok gelişmiş ülkeden çok önce kadına seçme ve seçilme hakkını veren 

yasaları çıkartarak modern devrimlerle Türkiye’yi dünyaya hayran bırakmıştı. 

Kadınları çağdaş ve modern bir toplumda; özgür bir vatandaş olarak tanımış ve 

haklarına saygı duyulması gerektiğini göstermiştir. Bugün bizim de yürüttüğümüz 

çalışmaların temelinde Atatürk’ün kadınların soysal, ekonomik ve siyasal yaşamda 

erkeklerle eşit fırsata sahip olması anlayışı bulunmaktadır.  

Kadınlarımız çocuklarını güven içinde teslim edip sosyal ve ekonomik yaşama 

katılabilmesi için Bornova genelinde çocuk oyun ve aktivite merkezleri açtık. 

Kadınların karar alma mekanizmalarında etkin olabilmesi amacıyla eğitim programları 

yaptık. Kadın Danışma Merkezleri aracılığıyla kadınlara yönelik şiddetin önlenme 

konusunda uzman sosyolog ve psikologlarımızla danışmanlık hizmeti veriyoruz.  

Çocukların kullandığı alanlarda özellikle kız çocuklarının özel ihtiyaçları 

düşünülerek düzenlemeler yapıyoruz.  

Parklarımızı, sokaklarımızı, sosyal yaşam alanlarını engellilerin erişimini 

kolaylaştıracak biçimde geliştiriyoruz.  

Yola “Bornova Hepimizin” diyerek yola çıkmıştık. Amacımız tüm dezavantajlı 

kesimler Bornova’da yaşamanın nimetlerinden eşit biçimde faydalanana kadar 

çalışmaktır.  

DR. MUSTAFA İDUĞ   

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI 



          2022 İlk eylem planı çerçevesinde; 

• Kadınların sosyal yaşama katılımlarını sağlamak için altı mahallede çocuk oyun 

ve aktivite merkezi hizmete girmiştir. 

• Kadın danışma merkezi aracılığıyla kadınlara yönelik şiddetin önlenme 

konusunda danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla kadın danışma merkezi açmış 

olup, birçok mahallede açılması hedeflenmiştir.  

• Belediye ‘’eşitlik’’ çalışmalarının koordineli ve sistematik yürütülmesi için 

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü altında Kadın ve Erkek Eşitlik Birimi 

kurulmuş, bu birimde bir sosyolog bir sosyal çalışmacı ve bir psikolog 

görevlendirilmiştir. 

• Kadın ve Erkek Eşitliği Birimi çalışmalarının takibinin kolaylaşması ve işleyişin 

hızlanmasını sağlamak adına her müdürlükten bir asil bir yedek olmak üzere bir 

personel görevlendirilerek, böylelikle Eşitlik Koordinasyon grubu kurulması 

hedeflenmiştir. 

• Belediye stratejik plan ve performans programlarının oluşturulması aşamasında 

Kadın ve Erkek Eşitlik Birimi her bir müdürlük ile beraber çalışılarak 

Müdürlüklerin hazırladığı hedef ve amaçlara toplumsal eşitlik perspektifinin 

dâhil edilmesi planlanmıştır. 

• Belediyenin tüm hizmet alanlarına dair veriler kadın ve erkek eşitlik birimi 

tarafından derlenerek yaş/cinsiyet/mahalle bazlı analizleri yapılarak. Sene 

sonunda yayınlanacak faaliyet raporuna ek olarak ‘’Hizmette Eşitlik Raporu’’ 

oluşturulması planlanmıştır. 

• Kadınların karar alma mekanizmalarına yönelik katılımlarının desteklenmesi için 

eğitim programları planlanmıştır. 

İlaveten Bornova Belediyesi olarak temel politikalarımızdan biri de yerel hizmet 

sunumunda kadın dostu bir kent olmak, kadınların iş yaşamının önündeki engelleri 

kaldırarak istihdam alanları yaratmak ve sosyal yaşama katılımlarını sağlamak. Sadece 

kadınların değil tüm dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik yaşama katılımları 

‘’eşitlik’’ temelimizi oluşturur. 



EĞİTİM  

TOPLUMSAL EŞİTLİK EĞİTİMLERİN VERİLMESİ 

SONUÇ ÇIKTI / HEDEF FAALİYET / ETKİNLİK 

1.Toplumsal eşitlik 

Eğitimlerin Düzenlenmesi 

  

1.1 Bornova ilçesinde 

yaşayan vatandaşlarımıza 

ve kurum içi personellere 

yönelik toplumsal eşitlik 

eğitimlerin ve duyarlı 

bütçelemede eşitlik 

hizmetlerinin 

değerlendirilmesine yönelik 

eğitimlerin verilmesi. 

1.1.1 2022 yılı boyunca, 

online ve yüz yüze olmak 

üzere kadınlara, çocuklara 

ve erkeklere yönelik 

toplumsal eşitlik eğitimleri 

düzenleyerek farkındalık 

artırıcı çalışmalar 

yürütmek. 

Kadının İnsan Hakları 

Eğitimi: Kadınların karar 

verme mekanizmalarına 

katılımının artırılması 

yönünde, kadınlara 

haklarının anlatılması, 

şikâyet / talep ve başvuru 

mekanizmalarının 

öğretilmesi, eşitsizliklerden 

kaynaklı sorunların 

anlatılması konularına 

Kadının İnsan Hakları Yeni 

Çözümler Derneğinin 

(KİHEP) düzenlemiş 

olduğu eğitici eğitimlerine 

belediyemizden bir uzman 

personel katılmış ve 2022 

yılı için kurslar açıp bu 

eğitimleri vermeyi taahhüt 

etmiştir. 

1.1.2 İlk İş Babalık 

Eğitimleri: Erkeklere ev içi 

rollerinin yeniden inşası ve 

özellikle çocuk bakımı 

noktasında Anne Çocuk 

Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) 



düzenlemiş olduğu 

eğitimler. 

İlçemizde ikamet eden 

vatandaşlara yönelik 

toplumsal eşitsizlik 

konusunu; hem kendi aile 

ve sosyal yaşantısında 

içselleştirmeleri hem de 

belediye hizmetlerini bu 

bakış açısıyla 

değerlendirmeleri için 

eğitim ve rehberlik hizmeti 

sunmak.  

 

 

SOSYAL HAYATA KATILIM 

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN SOSYAL HAYATA KATILIMININ 

ARTIRILMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR YAPILMASI 

SONUÇ ÇIKTI/HEDEF FAALİYET/ETKİNLİ 

2. Dezavantaj Grupların 

Sosyal Hayata 

Katılımının Artırılması 

Adına Denetimler 

Yapılması 

2.1. Bornova ilçesinde 

bulunan halka açık 

alanların eşitlik temelli 

denetimleri yapılarak 

iyileştirme çalışmaları 

yapılması. 

2.2. Kadınların sosyal 

yaşama katılımlarının 

artırılması adına çocuk 

oyun ve aktivite 

merkezlerinin hizmetlerinin 

sağlanması.  

2.1.1 Park Ve Yeşil Alan 

Denetimler: Özellikle 

kadınlar ve çocukların kent 

hayatına yoğun katılım 

gösterdiği halka açık 

alanlardan biri de 

parklardır. Parkların 

kadınların ve kız 

çocuklarının spesifik 

ihtiyaçlarını göz önüne 

alarak tasarlanmasının 

parkların aktif kullanımını 

artıracağı düşünülmektedir. 

Bu nedenler parklarda 

aydınlatma, erişe bilirlik, 

güvenlik çocuk bakım 

üniteleri, çocuk oyun 

alanları gibi kriterleri göz 



önüne alarak denetleme 

çalışmalarının sürdürülmesi 

ve eşitlik ilkesi içinde 

uygun parkların 

tasarlanması için iyileştirme 

çalışmalarının yapılması 

hedeflenmektedir. Ayrıca 

yapılacak yeni parklar için 

vatandaşın katılımının 

sağlanması ve ihtiyaçlarının 

tespitinin yapılması adına 

çevre araştırmalarının 

yapılması planlanmaktadır. 

Kaldırım, Sokak ve 

Cadde Denetimleri: Yine 

özellikle kadınların ve 

çocukların okul, ev, 

hastane, Pazar, alışveriş 

merkezi, kamu binaları vb. 

ulaşımları noktasında 

kullandıkları cadde ve 

sokakların eşitlikçi bakış 

açısıyla yeniden 

tasarlanması 

hedeflenmektedir. Bu 

nedenle yoğun olarak 

kullanılan cadde ve 

sokaklarda kaldırım 

yükseklik ve genişliğinin 

standartlara uygunluğu 

aydınlatma yeterliliği, 

engelli rampalarının varlığı 

ve kullanıma uygunluğu 

açısından denetimlerinin 

sürdürülmesi ve iyileştirme 

çalışmalarının yapılması 

hedeflenmektedir. 



2.1.3. Bina Denetimleri: 

Belediyeye ait kamu 

binalarını kullanıcılarının 

farklılaşan ihtiyaçlarını 

(engelli rampası, engelli 

asansörü, merdiven 

basamak yükseklikleri, 

aydınlatma, bebek 

bakım/emzirme odası vb.) 

göz önüne alarak 

denetlemek. 

2.1.4. Kadınların sosyal 

hayata katılımının önündeki 

engellerin kaldırılması 

adına çocuk aktivite 

merkezlerinin altı bölge de 

açılmış olup diğer birçok 

mahallede açılması 

hedeflenmiştir.   

 

KURUMSALLAŞMA 

 TOPLUMSAL EŞİTLİĞİN KURUMSAL DÜZEYDE İNŞASI 

SONUÇ ÇIKTI/ HEDEF  FAALİYET/ ETKİNLİK 

3. Toplumsal Eşitliğin 

Kurumsal Düzeyde İnşası 

3.3. Hizmet Eşitlik 

raporunun kolaylaştırılması 

için veri derleme 

çalışmalarının yapılması ve 

personel yönetiminde 

eşitlikçi bakış açısının 

kazandırılması. 

3.3.2 Eşitlikçi kurumsal 

çalışma kültürünün 

inşası: İnsan Kaynakları 

Müdürlüğü ile kurum içi 

eşitliğin izlenmesi ve 

sağlanması çalışmaları 

yürütülecektir. Bu 

kapsamda kadın personel 

ve yönetici sayısını artırıcı 

çalışmalar yapmak, görevde 

yükselmelerde kadınların 

önündeki engelleri 

kaldırmak, uzmanlık ve 

mesleki gelişim 



eğitimlerine kadın 

personellerin eşit derecede 

katılımını sağlamak ve 

bunun önündeki kısıtlayıcı 

engelleri ortadan 

kaldırmak. 

 

3.3.3. Eşitlik raporuna 

uyumlu veri tabanı 

oluşturulması çalışmaları: 

Bilgi işlem Müdürlüğü ile 

yapılan çalışmalarda; tüm 

belediye birimlerinin 

sundukları hizmete dair 

detaylı veri tutulması, 

verilerin belediye veri giriş 

programına işlenmesi, veri 

giriş programı üzerinde 

yaş/mahalle/cinsiyet/ bazlı 

oluşturulan hizmette eşitlik 

raporunun kolayca 

alınabileceği bir sistem 

geliştirilmesi 

hedeflenmiştir. 

3.3.4. Belediye 

hizmetlerinin mahalle 

düzeyinde verilmesi ve 

mahalle 

haritalandırılmasının 

yapılması: Kadınların 

farklılaşan ihtiyaçlarının 

görünür kılınmasını 

sağlayacak mahalle 

haritalandırılması 

yazılımını hayata geçirme 

çalışmaları yapmak. Eşitlik 

mekanizmalarında yer alan 

ve hizmet sunan her bir 



yapının kendi içerisinde 

kapasite geliştirme 

çalışmaları.  

 

STRATAJİK PLAN ÇALIŞMALARI TOPLUMSAL EŞİTLİĞİN 

BELEDİYENİN KURUMSAL BELGELERİNE DAHİL EDİLMESİ 

SONUÇ  ÇIKTI / HEDEF FAALİYET / ETKİNLİK 

4. Belediyenin 

Stratejik/Kurumsal 

Belgelerine Toplumsal 

Eşitliğinin 

Farkındalığının Entegre 

Edilmesi 

4.3. Yılsonu faaliyet raporu 

ile birlikte hizmette eşitlik 

raporunun yayınlanması ve 

kurumsal belgelerin 

hazırlanmasında birimlere 

toplumsal eşitlik alanında 

danışmanlık yapılması. 

4.3.2. Belediyenin Stratejik 

plan çalışmalarında 

müdürlüklerin hazırladığı 

performans programlarına 

toplumsal eşitlik 

gözetilerek hedeflerin dahil 

edilmesinin sağlanması. 

4.3.3. Kadın ve Erkek 

Eşitliği birimi tarafından 

performans programı 

çalışmalarında 

müdürlüklere kendi hizmet 

alanlarına giren toplumsal 

eşitlik konularında 

danışmanlık ve destek 

sunulması. 

4.3.4. Belediyenin her yıl 

sunulan faaliyet raporuna 

ek olarak Hizmette Eşitlik 

Raporunun hazırlanması ve 

kamuoyu ile paylaşılan 

kurumsal bir belge haline 

getirilmesi. 

 

 

KADIN VE SAĞLIĞI HİZMETLERİ 

 

SONUÇ ÇIKTI / HEDEF  FAALİYET / ETKİNLİK 



5. Kadınların sağlık ve 

sosyal hizmetlere 

erişiminin 

kolaylaştırılması. 

5.1. Özellikle ekonomik 

düzeyi düşük, okuryazarlığı 

olmayan kadınların sağlık 

hizmetlerinden 

faydalandırılması. 

5.1.1. Sağlık İşleri 

Müdürlüğü ile kadınların 

rutin sağlık konusundaki 

sorunların evlere gidilerek 

yapılması, böylece 

kadınların doktorla olan 

muhataplığının artırılması. 

5.1.2. Kadınların sağlık 

hizmetlerine erişimi 

noktasında sağlık 

kuruluşları ile 

bağlantılarının kurulması. 

5.1.3. Kadın danışma 

merkezi aracılığıyla 

kadınlara yönelik şiddetin 

önlenme konusunda 

danışmanlık hizmeti 

sunmak amacıyla kadın 

danışma merkezi açmış 

olup, birçok mahallede 

açılması hedeflenmiştir  

 

GÖÇ VE YOKSULLUK 

SONUÇ ÇIKTI / HEDEF  FAALİYET / ETKİNLİK 

6. Göç ederek bölgemize 

yerleşmiş mülteci 

kadınların sosyal hayata 

katılımlarının artırılması 

ve entegrasyonun 

sağlanması 

6.1. Göç ve yoksulluğun 

mülteci kadınlar üzerindeki 

çok boyutlu etkisini 

anlamak, saha çalışmaları 

yapmak. 

6.1.1. Mülteci kadınlara ev 

ziyaretleri düzenleyerek 

sosyal, ekonomik, 

psikolojik sorunların 

tespitlerinin yapılması. 

6.1.2. Mülteci kadınların 

sosyal hayata katılımlarının 

artırılması adına 

entegrasyon projelerinin 

hayata geçirilmesi.  

ÇOCUK ODAKLI BÜTÇE ÇALIŞMALARI  



2022 yılında oluşturulan çocuk dostu bütçe hazırlığı çerçevesinde; Çocukları 

korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm bulmak belediye yöneticilerinin 

göz ardı edemeyecekleri görevleridir. Bu kapsamda Bornova Belediyesi Kadın ve Aile 

Hizmetleri Müdürlüğü olarak; Çocuk ve Gençlik Sosyal Çalışmaları Birimi 

kurulmuştur.  

Bu çerçevede;  

1. Çocuk Hakları ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çocuklar ile ilgili 

faaliyetlerde bulunmak, 

2. Çocuklar ve gençlere yönelik önleyici, koruyucu ve bilinçlendirici eğitimler 

düzenlemek, 

3. Karar alma süreçlerine çocuk katılımı sağlanarak, ihtiyaçlarına göre planlanmış 

oyun, park ve yeşil alanların düzenlenmesi ve artırılmasına yönelik çalışmalar 

yürütmek, 

4. Çocuk Danışma Kurulunun kurulmasını ve düzenli aralıklarla toplanmasını 

sağlamak, 

5. Kent ve Çocuk alanında çalışan üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve 

uzmanlardan danışmanlık alınarak projeler geliştirmek, 

6. Çocuk ihmal ve istismarı, ayrımcılık ve çocuk hakları konularında bilinçlendirme 

çalışmaları yürütmek, 

7. Madde bağımlılığının önlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek, çocuk ve 

gençlerin gelişimsel süreçlerini desteklemeye yönelik bilimsel ve sanatsal çalışmalar 

sağlamak, 

8. Çocuk işçiliğinin önlenmesine ve kamusal bilincin artırılmasına yönelik çalışmalar 

yürütmek, 

9. Çocuk Oyun ve aktivite merkezleri, etüt merkezleri, çocuk ve gençlik 

merkezleri/kulüpleri, şiddet, madde bağımlılığı, suça sürüklenme ve sorunların 

önlenmesine yönelik hizmetleri sunmak, 

10. Çocukların yaşadıkları sorunlara yönelik araştırmalar yapmak. 

11. Sosyal risk grubundaki çocuklar için koruyucu ve destekleyici projeler hazırlamak 

ve uygulamak, 

12. Aile içi şiddet ve istismara uğradığı sosyal inceleme ile tespit edilen çocukların Aile 

Sosyal Politikalar Bakanlığına sosyal inceleme raporlarının gönderilerek koordineli 

çalışmaların yürütülmesini sağlamak, 



EĞİTİM ve ETKİNLİK FAALİYETLERİ 

ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİM VE FAALİYETLERİN VERİLMESİ 

SONUÇ  ÇIKTI / HEDEF FAALİYET/ ETKİNLİK 

7. Mahremiyet eğitimlerinin 

düzenlenmesi 

 

 

 

 

 

8. Masal Terapi 

etkinliklerinin düzenlenmesi 

 

 

 

 

 

9.Yaratıcı Drama 

faaliyetlerinin düzenlenmesi  

 

 

 

 

10.Oyun Terapi 

faaliyetlerinin düzenlenmesi  

7.1 Bornova ilçesinde 

yaşayan 5-9 yaş arası 

çocuklara yönelik drama 

yöntemi ile mahremiyet 

eğitimlerinin verilmesi. 

 

 

 

8.1 Bornova ilçesinde 

yaşayan 3-7 yaş arası 

çocuklara yönelik çocuk 

masallarının çocuklar için 

tedavi amaçlı olarak 

kullanılması, çocukların 

daha sağlıklı bireyler 

olmasını hedefleyen bir 

terapi yöntemi ile fayda 

sağlanması. 

9.1 Bornova ilçesinde 

yaşayan  

5-11 yaş arası çocukların 

kendilerini ve sorunlarını 

ifade edebilmek amacıyla 

fayda sağlanması. 

 

10.1 Bornova ilçesinde 

yaşayan 

5-11 yaş aralığındaki 

çocuklarda, oyun terapisi 

7.1.1 2022 yılı boyunca çocuk 

oyun aktivite merkezleri ve 

Bornova sınırları içerisinde 

yaşayan çocuklara yönelik 

drama yöntemiyle mahremiyet 

eğitimi düzenleyerek 

çocukların bilinçlenmesini 

sağlamak.  

 

 

8.1.2 2022 yılı boyunca çocuk 

oyun aktivite merkezlerinde 

verilmesini sağlamak 

 

 

 

 

 

9.1.2 2022 yılı boyunca çocuk 

oyun aktivite merkezlerinde 

verilmektedir. 

 

 

 

10.1.2 2022 yılında Bornova 

ilçesinde yaşayan ve Çocuk 



eğitimlerini tamamlamış bir 

uzman tarafından oyun 

terapisi teknikleriyle fayda 

sağlanması. 

Oyun ve Aktivite 

Merkezlerinde verilecektir. 

                                                 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


