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Biz Kimiz?
Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi, 26 Nisan 2017 tarihinde kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini
geliştirmeyi amaç edinen yedi kadının kurduğu kâr amacı gütmeyen bir sosyal kooperatiftir. Toplumun
birey, grup ve topluluklar üzerindeki güçsüzleştirici dinamiklerinin bilimsel bilgiyi temel alan bir birlikte
çalışma ve dayanışma kültürü ile dönüştürebileceği inancıyla yola çıkan Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi,
tüm çeşitliliklerimizle insanca yaşama koşullarını inşa edebileceğimiz, ayrımcılığın olmadığı bir yeryüzü
ütopyasından hareket ediyor. Bu çerçevede kurulduğundan bu yana kooperatifimiz bünyesinde, başta
kadına yönelen şiddetin ve toplumsal cinsiyet temelli şiddetin tespitini ve önlenmesini hedefleyen
çeşitli alanlarda faaliyetler ve projeler gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetleri ve projeleri kısaca şu şekilde
sıralayabiliriz:
Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi Yol Haritası Çalıştayı:
Etkiniz AB Programı desteği ile 24-25 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen iki yarım günlük
Çalıştay kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) ve Mor
Haritam ile Çankaya Belediyesi YEEP sunumu gerçekleştirilmiştir. Atölyenin daha önceki
çalışmaları üzerinden 2022-2023 yılında odaklanacağı faaliyetleri planlamıştır. Çalıştayın bir
çıktısı olarak, bu faaliyet planı hazırlanmıştır.
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Herkes için Güvenli Kent Ankara Projesi:
Avrupa Birliği finansal desteği ile CEİDizler hibe programı kapsamında desteklenen, ENGKAD’ın
yürütücülüğünü üstlendiği ve kooperatifimizin Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi ile
ortak olduğu proje, 2021 Eylül ayında başlamış ve 15 ay sürecektir. Projenin amacı, Ankara’da
güvenli bir yaşamın inşasında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten kentsel politika ve hizmetlerin
geliştirilmesi için kamusal farkındalık yolu ile yerel yönetimler ve sivil toplum arasındaki işbirliğini
geliştirmek ve hak temelli izleme ve savunuculuk kapasitesini güçlendirmektir. Bu çerçevede
Ankara’nın herkes için güvenli ve eşitlikçi bir kent olabilmesi için kentsel politika ve hizmetlere
duyulan ihtiyaçlar, uluslararası standartlar ve en iyi örnekler çerçevesinde analiz ederek mevcut
durumu ortaya konulacak, kentli hakları bağlamında kentsel güvenliğin toplumsal cinsiyet
eşitliğini gözetecek biçimde uygulanması konusunda kamusal farkındalık artacak ve toplumsal
cinsiyet eşitliğini gözeten kentsel hizmetlerin izlenmesinde yerel yönetimler ve sivil toplum
arasındaki iş birliği güçlenecektir.

Gebelik ve Doğum Sürecinde Sağlık Hizmeti Alan Kadınlara Yönelik Kötü Muamele,
Ayrımcılık ve Şiddet Araştırması Projesi:
UNFPA 6. Ülke Programı (2016-2020) kapsamındaki destek ile yürütülen araştırma projesi,
kadınların gebelik ve doğum ile ilgili sağlık hizmetlerinden yararlanırken karşılaştıkları kötü
muamele, ayrımcılık ve şiddeti görünür kılarak, Türkiye’deki sağlık politikaları ve hizmetlerinin
şiddet ve ayrımcılık içermeyen biçimde oluşturulmasına yönelik öneriler geliştirilmesi
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, çevrim içi görüşmeler ile Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi
yürütücülüğünde ülke genelinde uygulanmıştır.

Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi:
20-21 Nisan 2019 tarihinde İzmir’de DEMİS öncülüğünde gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyet
Araştırmaları Merkezi’nin hazırlık toplantısı sonrasında kentsel hakların izlenmesi ve
savunuculuğunun yapılması konusunda aktif rol alma kararı alınması ile birlikte Kentsel Haklar
Araştırma ve İzleme Atölyesi kurulmuştur. Atölye, kooperatif gönüllülerine sunulan “Kentsel
Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi Altyapı Geliştirme Eğitimleri” (19-23 Temmuz 2019)
ile aktif çalışmalarına başlamıştır. 15 Ekim 2019 tarihinde başlayan, KAGED – İnsan Hakları
Okulu tarafından yürütülen ve AB Demokrasi ve İnsan Hakları İzleme Aracı desteği ile (NEARTS/2017/391-682) “Kentsel Hareketlilik ve kentsel hizmetlere erişim ekseninde toplumsal
cinsiyet eşitliğinin izleri: Ankara, Çankaya Örneği” isimli araştırma projesi tamamlanmıştır. Proje
kapsamında, uluslararası kent haklarına ilişkin standart ve göstergeler üzerinden Çankaya’da
kentsel hareketlilik ve kentsel hizmetlere erişimde toplumsal cinsiyet eşitliği verilerinin
sağlanması amacıyla karma desenli bir araştırma yürütülmüştür. Araştırma, “Çankaya’nın Sitemli
Yurttaşları, Kentsel Hareketlilik ve Kentsel Hizmetlere Erişim Ekseninde Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğinin İzleri: Ankara, Çankaya Örneği” ismiyle raporlanmıştır.
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Terra Incognita: Sivil Toplum Örgütlerinde Toplumsal Cinsiyet Aktivizm Eğitimi Projesi:
2019 yılının ağustos-aralık ayları arasında Sivil Düşün Avrupa Programı desteğiyle yürütülen
proje kapsamında, 18-30 yaş aralığındaki, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve LGBTİ+ hakları alanında
aktivizm çalışmaları yürütmek isteyen üniversite öğrencilerinin teori ve uygulama açısından
güçlenmesini sağlamak ve kooperatifimiz bünyesindeki gönüllülerinin toplumsal cinsiyet
alanına dair bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak amaçlanmıştır. Eğitim süresince Feminist
Hareket ve Toplumsal Cinsiyet Kavramları, LGBTİ+ Hareket, Cinsellik Tarihi ve Queer Teori, Kadına
Yönelik Şiddet ve Erkeklik Çalışmaları, Türkiye’de ve Dünya’da toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın
hakları ve LGBTİ+ hakları bağlamında yasal düzenlemeler/hukuki kazanımlar üzerine çalışmalar
yürütülmüştür. Daha sonra kullanılmak üzere de bir eğitim kiti hazırlanmıştır. İlgili eğitim kiti,
Türkiye’de toplumsal cinsiyet alanında çalışan kurum/kuruluş ve örgütlerle paylaşılmıştır.

Sığınmaevinden Yaşama: Kadınlar ve Çocuklar için Güçlendirme Temelli Uygulama
Projesi:
Sivil Düşün AB Programı ve Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi iş birliği ile Yenimahalle
Belediyesi ortaklığında Kasım 2017-Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara ilinde uygulanan
proje kapsamında, kapsamında Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı sığınmaevinde kalan
kadın ve beraberindeki çocuklarına yönelik güçlenme temelli atölye çalışmaları yaparak
katılımcıların güçlenmelerine katkı sağlamak amaçlanmıştır. 20 kadın ve 10 çocukla
pilot çalışma yapılmış ve projenin sonucunda “Sığınmaevinden Yaşama: Kadınlar ve
Çocuklarla Güçlenme Temelli Uygulama Uygulayıcı El Kitabı” hazırlanarak bu alanda
çalışan Türkiye genelindeki tüm paydaşlara gönderilmiştir.
Bu faaliyet planının temelini de Yeryüzü Kalkınma Kooperatifinin bugüne kadar öncelediği toplumsal
cinsiyet temelli şiddetle mücadele alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri, Kentsel Haklar Araştırma ve
İzleme Atölyesi’nin 2022-2023 yılı içerisinde gerçekleştireceği faaliyetlerle bütünleştirme çabası
oluşturmaktadır.
Bu çerçevede, 24-25 Eylül 2021tarihlerinde gerçekleştirilen Çalıştay kapsamında kooperatifin ilişkide
bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi Eşitlik Birimi’nin çalışmaları, 2021 Eylül
ayı itibariyle kooperatifimizin ortak olduğu “Herkes için Güvenli Kent Ankara Projesi” kapsamındaki
faaliyetler ve “Çankaya’nın Sitemli Yurttaşları, Kentsel Hareketlilik ve Kentsel Hizmetlere Erişim
Ekseninde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzleri: Ankara, Çankaya Örneği” raporu ile yaygınlaştırılan
araştırma sonuçları tartışmaya açılmıştır. Tartışmalar doğrultusunda Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi
Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi’nin 2022-2023 yılı içerisinde odaklanacağı faaliyetler
belirlenmiştir.
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YERYÜZÜ KALKINMA KOOPERATİFİ
KENTSEL HAKLAR ARAŞTIRMA VE İZLEME ATÖLYESİ
İZLEME VE SAVUNUCULUK YOL HARİTASI OLUŞTURMA ÇALIŞTAYI
1. Gün
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YERYÜZÜ KALKINMA KOOPERATİFİ
KENT ATÖLYESİ ÇALIŞTAYI 24 EYLÜL 2021
Raportör: Hülya Yılmazşİmşek
1. Gün

İki yarım gün sürecek Çalıştay etkinliği, 24 Eylül 2021 tarihinde başlamıştır. Kısaca ilk gün Çalıştay süreci
şu şekilde özetlenebilir:
Saat 10.00: Tanışmave Açılış: Çalıştayın gerçekleştirilme amacına ilişkin kısa bir giriş yapıldıktan sonra
tanışma etkinliğine geçilmiştir. Tanışma etkinliği kapsamında katılımcılara
“Kent ve Ankara kavramları sizin için neler ifade ediyor?” sorusu yöneltilerek kendilerini tanıtmaları
istenmiştir. Katılımcılar kendilerini tanıtarak, bir kent olarak Ankara’nın kendileri için ne anlama geldiğini
“Özgürlük, düzen, olanaklara erişim” gibi olumlu ve “hapsolma hissi, kargaşa, düzensizlik” olumsuz
ifadeler çerçevesinde tanımlamışlardır. Her insanın farklı deneyim, değerlendirme ve gereksinimleri
üzerinden bir kent olarak Ankara’ya dair olumlu ve olumsuz ifade ve görüşleri olabildiği vurgusu ile
tanışma etkinliği tamamlanmıştır.
Tanışma etkinliğinin ardından, Çankaya Belediyesi Eşitlik Birimi temsilcilerinin zaman sıkıntısı nedeniyle
programda küçük bir değişiklik yapılarak, Çankaya Belediyesi temsilcilerine söz verilmiştir. Yeryüzü
Kalkınma Kooperatifi Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesinin çalışmalarına ilişkin sunum,
Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Temsilcilerinin sunumlarından sonraya alınmıştır.
Saat 10.30: Çankaya Belediyesi Eşitlik Birimi’nden Dide Tayfur-Çankaya Belediyesi Yerel Eşitlik
Planına ilişkin sunumunu gerçekleştirmiştir. Sunumda kısaca, toplumsal cinsiyet eşitliği için eylem
planı geliştirmeye neden gereklilik hissedildiği ve bu yolda Eşitlik Biriminin nasıl kurulduğuna ilişkin
bilgiler verilmiştir. Eşitlik birimde toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışma gruplarının oluşturma süreci
ele alınmış, STÖ’lerle masa başı toplantılar aracılığıyla ilişki kurularak talep ve isteklerin dikkate alındığı
vurgulanmıştır. Eylem planında yer alan “eşitlik, eğitim, istihdam ve katılım” ana başlıkları ele alınmıştır.
Bu başlıklar altında ele alınan konulara ilişkin önemli vurgular ve etkinlikler şu şekilde özetlenmiştir:
- Toplumsal cinsiyet eşitliği için yaygın eğitimlerin düzenlenmesi önemsenmektedir. Kadının
İnsan Hakları Derneği ile birlikte hazırlanan eğitim programları ile kadınların ve LGBTİ+’ların
görünürlüğünü artırabilmek amaçlanmaktadır.
- Gündüz bakımevleri kurulmuş, kadın emeği festivalleri düzenlenmiş ve kadınların el emeği
ürünlerini satabilecekleri alternatif pazar yerleri sunulmuştur.
- Eşitlik birimi tarafından hazırlanan bültenlerle kadın ve LGBTİ+’ların görünürlüğünü artırmak
hedeflenmiştir.
- Yeryüzü Kalkınma Kooperatifinin cinsiyete duyarlı veri elde etme ve STÖ’lerle birlikte çalışma
konusunda destek olabileceği vurgulanmıştır.
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- Sığınmacılar ve LGBTİ+’lar konusunda eksik kalınmış olduğuna dair özeleştiri sunulmuş, bu
grupların görünürlüğünü artırmak ve onlara ulaşabilmek konusunda yetersiz hissettikleri
belirtilmiştir.
- Sığınma evlerinde engelli kadınlara ulaşabildiklerini ve onların gereksinimlerini
karşılayabildiklerini belirtmişleridir. Bu konuda engelli kadın hakları konusunda çalışan
sivil toplum örgütü temsilcilerinin vurguladığı “ihtisaslaşmanın ayrımcılığa sebep olduğu”
konusundaki eleştirilere katılmadıklarını belirtmişlerdir.
- Kentin farklı grupları arasında empati duygusunun gelişimi üzerine çalışma yapma gerekliliği
üzerine vurgu yapılmıştır. Bu çerçevede kentteki çeşitlenen grupların birbirlerinin temel
ihtiyaç ve gereksinimlerini anlamasının önemi üzerinde vurgu yapılmış ve bu konuda yapılacak
çalışmaların geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.
- Belediye çalışanlarında toplumsal cinsiyet farkındalığının geliştirmesinin önemi belirtilmiş ve
STÖ’lerinin bu konuda görev alabilecekleri vurgulanmıştır.
- LGBTİ+’ların çeşitlenen ihtiyaçlarına dair belediyelerde neler yapılabileceğine ilişkin daha
kapsamlı çalışmaların yapılması gerekliliği konuşulmuştur. Bu çerçevede üst politikadan gelen
baskıların LGBTİ+ hakları alanında yapılabilecek çalışmalara engel oluşturduğu vurgulanmıştır.
Saat 11:00: Ankara Büyükşehir Belediyesi Çalışmaları, ABB Kadın Calışmaları Şefi Şenay Yılmaz
tarafından iki sunumda ele alınmıştır. Birinci sunumda Ankara Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem
Planı ve ikinci sunumda ise Mor haritam uygulaması anlatılmıştır. Bu kapsamdaki öncelikli çalışmalar
arasında,
- Kadınların istihdama katılabilmeleri için yeterli desteği sağlamak için kadınlar için geliştirilen
bilgisayar okuryazarlığı vb. gibi eğitimler planlanmıştır.
- Üreme sağlığı ve nüfus planlamaları gibi konularda kadınlara destek ve eğitim verilmiştir.
- Mahalle örgütlenmeleri ve kadınların yerel yönetimlere katılımı önemsenmiş ve mahalle
muhtarlarıyla görüşülmüştür. Bu kapsamda kadın muhtar adayları desteklenmiştir.
- Kadınlar için çalışan STK’lara destek olmayı önceledikleri belirtilmiştir. Kent konseyinde bir
kadın meclisi oluşturmak istense de bu hedefe ulaşamadıklarını belirtmişlerdir.
- Toplumsal cinsiyete duyarlı belediyeler ve bütçeler oluşturmuşlardır.
- Ankara’yı kadınlar için güvenli hale getirmek temel amaç olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda
Mor Haritam uygulamasını başlatmışlardır. Bu sayede kadınların kendilerini güvende
hissetmediği alanları güvenli alanlara dönüştürmeyi hedeflemişlerdir.
- Mor Haritam Uygulaması sayesinde kadınların ihtiyaç ve gereksinimleri hakkında veri
toplanabildiği belirtilmiştir. Şiddetin yoğun olduğu yerler tespit edilebilmiş ve bu yerlere
sığınma evleri, dayanışma merkezleri, kreşler vs. kurulmuştur. Mülteci merkezleri oluşturmaya
çalışmışlardır. Haritanın mobil uygulaması üzerinde hala çalıştıklarını belirtmişlerdir ve bu
uygulamayı diğer belediyeler arasında da yaygınlaştırmak için çalışmalara devam ettiklerini
vurgulamışlardır.
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- Pandemi süreciyle beraber salgın ve afet gibi dönemlerde kadınların sığınabileceği sığınma
evlerine öncelik verdiklerini belirtmişlerdir. Sığınma evlerindeki kadınların istihdamını
önemseyerek kadın işçi kotası planının aktif hale gelmesini sağlamışlardır. Bu istihdama

katılmayan/katılamayan kadınların gelir elde edebilmesi için sığınma evlerinde atölye kurulumu
gerçekleştirilmiş ve kadınların haftalık ürün üretmesi sağlanmışlar. Sığınma evlerindeki
kadınların bağımsız hayata geçişini kolaylaştırmak adına kadınların güçlenmesi için çalışmalar
yapılmıştır.
- Kampüslerde engelli kadınların erişebilirliğini arttırmak için çeşitli projeler geliştirildiği ve bu
kapsamda rampalar vs. konusunda destek sunulduğu belirtilmiştir.
- Kadın sağlığı ve özellikle meme kanseri taramasını sağlayacak hizmetleri geliştirmeyi
önemsemişlerdir.
- Mülteci kadınlara profesyonel meslek edindirme yolunda adımlar atılmıştır.
- İşyeri açmaya çalışan kadınları desteklemek için çalışmalar planlamış olsa da bu planı
gerçekleştirememişlerdir.
- Erkeklere yönelik şiddet eğitimi çalışmaları yapmışlardır.
- Üniversiteli kadınların güvende olmadıkları sonucuna ulaşmış ve flört şiddeti konusunda
tanıtım ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu çerçevede flört
şiddeti üzerine çalışmalar başlatmışlardır.
- Ankara’da mekânın cinsiyetinin çok yoğun olarak yaşandığı ve derin ayrışmalara neden olduğu
vurgulanmıştır ve kadınların kendilerini güvende hissetmediği sonucuna ulaşmışlardır En
tehlikede olan grupların kadınlar ve özellikle çocuklu kadınlar olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede
ise engelli kadınların sorunlarına çözüm sunmada yetersiz kalındığını belirtmektedirler. Engelli
kadınların ve yaşlı kadınların ihtiyaçları için destek mekanizmalarına başvuramadıklarını,
belediye olarak engelli kadınlara ulaşma konusunda eksik kaldıklarını kabul ediyorlar.
- Eylem planlarında ve diğer faaliyetlerinde LGBTİ+’lara yeterince yer veremediklerini
belirtmişlerdir. Bu açıdan Eylem planlarının LGBTİ+ kapsayıcılığı olmadığını belirtmişler ve üst
politika baskısının bu konudaki çalışmaları yürütememelerine yol açtığını vurgulamışlardır.
- Yeryüzü Kalkınma Kooperatifine “networklerini” paylaşarak destek olabileceklerini
belirtmişlerdir.
12.15: Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi ve Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi Çalışmaları
konusunda kısaca tarihsel bilgiler verilmiş, kooperatifin ve atölyenin temel hedef ve ilkeleri sunulmuş
ve Yol haritası çalışması ile neyin hedeflendiği konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Bilgilendirme
sonrası, katılımcıların değerlendirme ve önerileri alınmıştır. Değerlendirme ve tartışma kısmında öne
çıkan temel konular şu şekildedir:
- Çankaya Belediyesi Eşitlik Biriminden Dide Tayfur’un sunumunu yaptığı Çankaya Belediyesinin
Yerel Eşitlik Eylem Planının uygulama sürecinde faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi
açısından sivil toplumun geri bildirimlerine, raporlarına ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmıştır.
Bu açıdan kentin çeşitli grupları arasındaki empatiyi artırmayı sağlayacak etkinliklerin önemi
vurgulanmıştır. Ayrıca belediye çalışanlarının toplumsal cinsiyet, engellilik ve özellikle LGBTİ+
hakları konusundaki farkındalıklarını artırma çalışmalarının sivil toplumla iş birliği içerisinde
yapılmasının mümkünlüğü konuşulmuştur.
- Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şefi Şenay Yılmaz’ın sunumu ile tanıtılan yerel
eşitlik planını ve “Mor Haritam” uygulaması üzerine, Mor Haritam uygulamasının kullanımının
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yaygınlaştırılmasında sivil toplum örgütlerinin rol alması gerekliliği ele alınmıştır. Bu çerçevede
özellikle üniversite öğrencileri ve üniversite kampüslerinin güvenliklerine dair bilgi toplaması
için üniversitelerde Mor Haritam uygulamasının tanıtımı ve kullanımını sağlayacak çalışmaların
geliştirilmesi önerilmiştir.
- Yeryüzü Kalkınma Kooperatifinin çalışmalarının yaygınlaştırılmasının ötesinde, Çankaya
Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile bütünleştirecek farkındalık
çalışmaları yapılabileceği tartışılmıştır. Bu kapsamda yürütülecek farkındalık çalışmalarında,
kentliler arası çeşitliliğin kabulüne ve tölerans gelişimine destek sunacak deneyime dayalı
çalışmaların önemi vurgulanmıştır.
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YERYÜZÜ KALKINMA KOOPERATİFİ
KENTSEL HAKLAR ARAŞTIRMA VE İZLEME ATÖLYESİ
İZLEME VE SAVUNUCULUK YOL HARİTASI OLUŞTURMA
ÇALIŞTAY PROGRAMI
2. Gün

10

YERYÜZÜ KALKINMA KOOPERATİFİ
KENT ATÖLYESİ ÇALIŞTAYI
25 EYLÜL 2021
Raportör: Hülya Yılmazşİmşek
2. Gün

Çalıştay ikinci günü 25 Eylül 2021 tarihinde saat 13:00’da başlamıştır. İkinci gün Çalıştay süreci şu şekilde
özetlenebilir:
Saat 13.00: Çalıştaya önceki gün toplantı özeti yapılarak başlanmıştır.
Saat 13.15: Çankaya’nın Sitemli Yurttaşları Araştırması üzerine genel bilgiler verilerek araştırma
sonuçları özetlenmiştir. “Kentsel hareketlilik ve kentsel hizmetler hakkı toplumsal cinsiyet eşitliği
bağlamında nasıl hayat buluyor?” sorusuna cevap bulmayı hedefleyen araştırmanın üzerine oturduğu
dört ana boyut üzerinden metodoloji bilgisi sunulmuştur. Bu temel boyutlar etik boyut, teorik boyut,
gündelik yaşam boyutu ve pratik boyuttur. Etik boyut, kent ve insan hakları normları bağlamında
araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Teorik boyutta feminist perspektif, toplumsal cinsiyet eşitliğinin
anaakımlaşması ve dönüştürücü bir paradigma temel alınmıştır. Belediye hizmetleri pratik boyutu
oluşturmuştur ve kentlilerin hizmetlere erişimini anlayabilmeyi sağlamıştır. Araştırma nicel ve nitel
boyutları bir arada içeren karma bir araştırmadır. Nicel boyutta, hane görüşmeleri yapılmıştır ve beyanı
kadın olan 167 hane halkıyla görüşülmüştür. Nitel boyutta, 37 Çankayalıyla görüşülmüştür ve bu kişilerin
çeşitliliği (genç, yaşlı, engelli Kadın, erkek ve LGBTİ+’lar) temsil etmesine dikkat edilmiştir. Ancak işitme
engelli bireylere ulaşılamaması araştırmanın sınırlılığı olarak ele alınmıştır.
Araştırma sonucunda Çankaya özelinde gerçekleştirilecek çalışmalarda dikkate alınması gereken
bulgular şu şekildedir:
- Çankaya’da yaşayan her 10 kadından 3’ü çocuklu, 7’si lisans ve lisansüstü eğitime sahip, 6’sı
düzenli bir gelire sahip, 4’ü kronik hasta ve 1’ide engelidir.
- Görüşülen kadınların yüzde 80’i kentte doğup büyümüş ve yüzde 20’si kendisini yoksul olarak
tanımlamaktadır. Ancak bu kadınların herhangi bir sosyal yardım almadığı görülmektedir.
- Görüşülen hanelerde yoksulluk ve evde bakıma muhtaç hasta olması arasında bir ilişki olduğu
dikkat çekmiştir.
- Kadınların sosyal yardım ve mesleki gelişim kursları gibi bireysel olarak güçlenmelerini ve
istihdama katılımını sağlayacak eğitimlere ilişkin talepleri vardır. Ancak bu konudaki hizmetlerde
eksiklik, görüşülen kadınların kente aidiyetini olumsuz etkilemektedir.
- Kadın düşmanlığı, homofobik tutum ve algılar, nefret söylemi, kadın ve LGBTİ+’lar için kente
aidiyeti olumsuz etkilemektedir.
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- Olumlu aidiyeti belirleyen en önemli öğe, kişinin kendisini anlaşılmış hissetmesidir. Bu
çerçevede karşılıklı anlayış ve kabul kültürünün geliştirilmesine duyulan ihtiyaç vurgulanmıştır.
- Kent yaşamında kentlilerin hareketliliğini belirleyen en önemli unsurun güvensizlik duygusu ve
zarar görme korkusu olduğu görülmüştür. Bunda en etkili olan faktörler, Ankara patlamaları,
nefret suçları ve homofobik saldırıların yanı sıra yaşlılara ve engellilere yönelik ayrımcı
pratiklerle şekillendiği görülmektedir. Özellikle toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ve
şiddetten kurtulma konusunda kentlilerin adalete erişim konusunda sorun yaşayacaklarına
dair güçlü bir inançları olduğu görülmüştür. Özellikle cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli
şiddet ve saldırılarda adaletin sağlanamayacağına dair inancın, kentsel hareketliliğin temel
belirleyeni olduğu vurgulanmaktadır. Bu inancın engelli ve yaşlılar açısından eksik olan kentsel
hizmetler nedeniyle yaşam hakkı ihlalleri olarak deneyimlenen kentli pratikleri ile şekillendiği
söylenebilir. LGBTİ+’lar açısından ise homofobik tutum ve davranışlar, benzer şekilde özsaygı
ve yaşam hakkı ihlalleriyle sonuçlanabilmektedir.
- Bu noktada eşitlikçi ve güvenli kentsel hizmetlerin gelişiminde dikkat edilmesi gereken dört
ana boyut şu ana başlıklarda ayrıntılı olarak sunulmuştur: konut ve çevresi erişim sorunları,
kentsel altyapı erişim sorunları, kentsel gündelik yaşam olanakları ve refah hizmetleri.
13.45: Kent atölyesi araştırma sürecindeki saha deneyimleri paylaşılmıştır. Bu çerçevede Çankaya’nın
semtler ölçeğinde çeşitlenen kentli gruplarının çeşitlenen gereksinimleri olduğu gözlemlenmiş ve
belediye hizmetlerinin bunları gözetmesi gereği tespit edilmiştir. Saha ekibinin deneyimlerinden yola
çıkarak en önemli soruların, toplu taşım hizmetleri ile her semte ulaşım olanaklarında eşit hizmet
sunumunun olmaması, yol ve kaldırım yapılarının yarattığı zorluklar, hane ziyaretlerinde araştırmacılara
yönelik güvensizlikten kaynaklanan olumsuz pratikler ile kentliler arası güvensizlik duygusunun önemli
bir sorun yarattığı ve kentlilerin yaşadıkları sorunları yetkili mercilere ulaştırmakta yaşadıkları sorunlar
olduğu görülmüştür.
14.00: Kent Atölyesi kapsamında Araştırma Sonuçlarının Görselleştirilmesine ilişkin çalışmalar
paylaşılmıştır. Yapılan araştırmaların ve erişilen verilerin akılda kalıcı olması açısından görselleştirilmesi
gerektiği vurgusu ile araştırma sonuçları görselleştirilmiştir. Bu kapsamda görsellerin görme engelli
bireyler tarafından da ulaşılabilir olması açısından görsel betimleme çalışmaları yapılmıştır. Araştırmaların
engelli duyarlı olması için titizlikle çalışılmıştır. Bu kapsamda bu çalışmanın sürdürülebilmesi için
betimleme çalışmaları için bir yönerge hazırlanması kararı alınmıştır.
14.15: Çalıştayın bundan sonraki kısmında Ankara Büyükşehir Belediyesi Çalışmaları ve Çankaya
Belediyesi çalışmaları üzerinden Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi Kentsel Haklar Araştırma ve
Savunuculuk Atölyesi açısından ele alınabilecek fırsat alanları ele alınmıştır. Ankara Büyükşehir
Belediyesi Çalışmaları ve Çankaya Belediyesi çalışmaları ile İlişkilenen İzleme ve Savunuculuk Fırsatları
kapsamında savunuculuk ve araştırma odağında öne çıkan boyutlar şu şekilde özetlenebilir:
- Engelli, yaşlı ve çocuklu kadınlar için kent mekanlarının erişilebilirliği konusunda farkındalık
geliştirmeyi hedefleyen ve bu grupların ihtiyaçlarının Belediye tarafından görünmesini
sağlayacak çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.
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- Bu kapsamda özellikle bakım veren, yaşlı, engelli grupların kentsel alana çıkmasını ve yaşadıkları
eşitsizlikleri görünür kılmayı hedefleyecek, bu kapsamda kendi deneyimleri üzerinden çözüm
önerileri geliştirebilmelerini sağlayacak katılımcı mekanizmaların geliştirilmesi gerekliliği
belirtilmiştir.

- Mor haritam uygulamasının kentliler tarafından kullanılabilirliğini arttırmayı sağlayacak
bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları, uygulamanın üniversitelerde yaygınlaştırılması, dijital
ortamlarda paylaşılması gibi öneriler öne çıkmıştır.
- Kentsel mekanlara ve özellikle kamusal kentsel alanlara çeşitli nüfus gruplarının eşit katılımını
sağlamayı hedefleyen belediyeler bünyesindeki çalışanlara yönelik farkındalık sağlayacak
eğitimler vermek, kamusal farkındalık sağlayacak kampanyalar yürütmek, çeşitli grupların
katılımı için deneyimleri görünür kılarak empati gelişimini destekleyecek atölyeler, yaşayan
müzeler vs. oluşturmak gerekliliği vurgulanmıştır.
- Genç kadın ve LGBTİ+’ların kentsel yaşamda güçlenmesi için sivil toplum örgütlerinin daha
büyük roller oynaması gerektiği kabul edilmiştir. Bu kapsamda geliştirilen belediye hizmetlerinin
(örneğin meslek edindirme kurslarının) domestik tarafını toplumsal cinsiyet eşitliği adına
dönüştürecek, kalıpların dışına çıkan önerilerin geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır.
16.00: Kapanış.
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GÖRSEL BETİMLEME NEDİR?
NASIL YAPILIR?
Görme engellilerin görselleri anlayabilmesi amacıyla görsellerin tasvir edilmesidir. Bu açıdan betimleme,
görselin içeriğinin yazıya dökülmesidir. İyi bir görsel betimleme için dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:
• Görselin içinde yer alan insanlar, renkler, yazılar ve yazıların şekli, şekiller tek tek betimlenmelidir.
Örneğin görsel insanları içeriyorsa o insanların görünüşleri (saç renkleri ve şekilleri, ten
renkleri, kıyafetleri vb.) ve bulundukları ortam açıklanmalıdır.
• Görselin içinde bir metin bulunuyorsa metin içeriği büyük harflerle yazılmalıdır. Görselin
içindeki metin görsel betimlenirken ifade edilebilir veya betimlemenin başı veya sonunda
verilebilir. Ancak metnin görselle birlikte betimlenmesi tercih edilir. Eğer görselde bir amaç
vurgulanıyorsa bunu dile getirmek önemlidir; görselin açıkça insanlarda uyandırmak istediği
bir his veya düşünce varsa bu belirtilebilir. Ancak açıkça ifade edilmemişse bunu belirtmek
gerekli değildir. Resmin neyi vurguladığını ifade edebilmek önemlidir.
• Görsel bir kişi veya kurumun amblemini içeriyorsa amblem tasvir edilmeli ve hangi kişi veya
kuruma ait olduğu ifade edilmelidir.
• Görsel içinde yer alan her şeyin bulunduğu konum ifade edilmelidir (örneğin, görselin sağ alt
kısmında gibi.).
• Betimlemeler yapılırken belirsiz ve uzun ifadelerden kaçınılmalıdır: öbek, birkaç, bazı gibi.
Olabildiğince net ifadeler kullanılması metnin anlaşılabilirliği açısından önemlidir. Yine
bu kapsamda betimlemeler yapılırken çok uzun ayrıntılara yer verilmekten kaçınılmalıdır.
Betimlemeyi ayrıntılarla uzatmak kafa karışıklığına neden olacaktır. Ancak bu yapılırken görsel
için belirleyici ve önemli ayrıntılar atlanmamaya özen gösterilmelidir.
• Betimlemelerde Türkçe yazım kurallarına uyulması metnin anlaşılabilirliği açısından önemli bir
noktadır. Betimlemede anlatım bozukluğu olmamasına dikkat edilmelidir.
Instagram’da betimlemelerin paylaşımı:
Paylaşım yapılırken “diğer seçenekler” kısmında “alternatif metin ekle” kısmına
yazılmalıdır. Bu sayede betimlemeler yalnızca ekran okuyucular tarafından erişilebilen
bir kısımda yer almakta ve ekran okuyucu kullanan görme engelliler için ulaşılabilir
olmaktadır.
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Bu çalıştay, Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile düzenlenmiştir. Çalıştay içeriğinden yalnızca
Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

