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AB ve Türkiye
Kadınlar için
Birlikte
Avrupa Birliği ve Türkiye Kadınlar için Birlikte, başta kadınlar olmak üzere
herkes için önemli olan konularda etkileri görülen ve Avrupa genelinde
birçok alana yayılmış bulunan bazı konuları ele almaktadır. AB’nin, cinsiyet eşitliğinden tüketici haklarına, mesleki hayatla özel hayatın dengelenmesinden daha iyi sağlık standartlarına kadar birçok konuda aldığı
kararlar yaşamınız ve geleceğiniz bakımından gerçek bir fark yaratmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye, Türkiye’de kadın haklarının iyileştirilmesinden, kadın girişimciliğine ve istihdamına, sağlık ve eğitimden, aile içi şiddetle mücadeleye kadar geniş bir yelpazede ortak projeler uygulamakta
ve kadınlar için birlikte, el ele çalışmaktadır.

Önsöz
Egemen Bağış
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci

Hükümet olarak kadınlara ait meseleleri bir
demokrasi meselesi olarak görüyor ve kadın
haklarını ve kadınlarımızın sosyoekonomik katılımlarını en geniş manada hayata geçirmenin
mücadelesini veriyoruz.
Esasen Türk kadının toplumsal statüsünü güçlendirmeye yönelik her adım Türkiye’nin geleneksel değerlerinin de gereğini yerine getirmek
anlamına gelir.
Dünyada kadınların her alanda dışlandığı, horlandığı bir dönemde, bizim kadınlarımız sosyal
ve ekonomik hayatta yerlerini aldılar, 1913’ten
itibaren kadınlarımız devlet memuru olmaya
başladılar.
Türk kadınları 1930 yılında belediye meclislerine,
1933 yılında muhtarlığa, 1934 yılında milletvekilliğine seçme ve seçilme hakkı elde ettiler. Kadınların seçme ve seçilme hakkına Fransa'da 1944,
İtalya'da 1945, Yunanistan'da 1952 ve İsviçre'de
ise 1971 yılında kavuşabildikleri düşünüldüğünde Türk kadınının Batılı ülkelerden çok önce haklarına kavuştuklarını görüyoruz.
Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve yükselmesinde kadınlar her zaman ön safta oldular.
Türkiye’nin demokrasi sınavında, Türkiye’nin
kalkınma yarışında kadınlarımızın eli, emeği, alın
teri, mücadelesi vardır.
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Bugün de memnuniyetle ve gururla Türk kadının bu çabalarına şahit oluyor, Hükümet olarak
kadınların önündeki her türlü engeli, Anayasal,
yasal ve idari düzenlemelerle kaldırmaya çalışıyoruz.
Medeni Kanun’da yapılan düzenlemeler, 2009
yılında Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun
kurulması, 12 Eylül Anayasa Değişikliği Referandumuyla kadına pozitif ayrımcılığın anayasal
güvence altına alınması Hükümetimizin bu yöndeki kararlılığının önemli göstergeleri olmuştur.
Artık kadınlarımız her zamankinden daha güçlü
ve ülkemizin yönetimi ve geleceğinde daha fazla söz sahibi.
Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, kadınlarımızın toplumsal statülerinin güçlendirilmesi
konusunda atılması gereken daha birçok adımın
olduğunu kabul ediyor ve bu adımları da kararlılıkta atmaya devam ediyoruz. Avrupa Birliği sürecinin kadınlarımız açısından arz ettiği önem işte
tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Türk kadının
geleneksel rolü Avrupa Birliği üyeliği ile daha da
güçlenecektir. Bununla birlikte, Türkiye’deki kadınların dinamik ve değişimci yapısı, Türkiye’nin
muasır medeniyet yolculuğundaki hızını artırmaya devam edecek, bunun da ötesinde Türk
kadının Avrupa kadın hareketi içerisindeki yerini
güçlendirecektir.
Bu noktada AB standartlarını baz aldığımızda
hala geride olduğumuzu kabul etsek de son 9
yılda aldığımız hızlı mesafe gelecek adına umut
vericidir. Hepimiz şunu iyi biliyoruz ki kadının statüsünün daha güçlü olduğu bir Türkiye, gelecek
hedeflerine daha hızlı ilerleyecektir.
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Önsöz
Büyükelçi Jean-Maurice Ripert
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı

Cinsiyet eşitliği - Lizbon Antlaşması’nın bir
parçası olan - Avrupa Birliği Temel Haklar
Şartı’nda belirtildiği gibi temel bir haktır ve
Avrupa Birliği politikalarının önceliklerindendir. Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi, karar mekanizmalarına ve siyasete katılımı çok önemlidir. Bu sadece kişiye özel bir
mesele değil, insan gelişimini tümden yönlendiren en önemli etkenlerden biridir.
AB ve Üye Ülkelerinde, cinsiyet eşitliği yasaları – kadınlara karşı tüm ayrımcılık biçimlerini
ortadan kaldırmak ve herkesi içine alan bir
toplumu desteklemek için – yıllar içinde gelişmiştir. Bu halde bile, tam eşitlik konusunda
güçlükler halen varlığını sürdürmektedir.
Türkiye’de cinsiyet eşitliği çalışmaları, Türkiye’nin AB’ye katılma çalışmalarının ve hedefinin ayrılmaz bir parçasıdır. İşte bu bağlamda
AB, kadınları güçlendirmek, sivil toplum kuruluşları (STK) ağlarını sağlamlaştırmak, kadına
karşı şiddeti önlemek, girişimcileri desteklemek, kadınların emek piyasasına katılımını artırmak ve eğitime erişimlerini kolaylaştırmak
amacıyla Türk yetkililerle ve STK’larla birlikte
çalışıyor. Bunu da, toplumlarında güçlü ortak
sesleri olan STK’larla birlikte çalışarak ve yetkililere en iyi uygulamaları gösterip AB yasalarının aktarılmasını teşvik ederek yapıyoruz. Şu
ana kadar AB bu amaca yönelik olarak, 36 mil-
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yon Euro mali destek sağlamıştır ve 78 milyon
Euroluk mali işbirliği de çeşitli projelerle ya
devam etmektedir ya da başlamak üzeredir.
Bu çabalar kadınlar için olumlu sonuçlar doğurmuş, cinsiyet ve kadın hakları konularında
kamuoyu tartışmalarını tetiklemiştir; bu da,
desteklemeye devam edeceğimiz değişim
ivmesine - Türkiye’de kadınların imajı ve rolü
dahil olmak üzere - katkıda bulunmuştur: AB,
Türkiye ile diyalogunu sürdürmeye ve birlikte
çalışmaya kararlıdır.
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Toplumsal cinsiyet eşitliğine
güçlü bir bağlılık
AB yasaları kadınlar için fırsat
eşitliğinin sağlanmasında kilit rol oynar

Kadın ve erkeğe eşit muamele, 1957’de Roma Antlaşması’nda eşit ücret ilkesine yer verilmesiyle AB’nin kurucu ilkelerinden biri olmuştur.
1970’lerden bu yana, Avrupa yasaları ve ulusal kanunlar kadınların ellerindeki seçenekleri arttırmış ve yaşamlarını zenginleştirmiştir. Çalışan kadınların oranı ise sürekli olarak artmış ve 2000 yılından bu yana Avrupa’da
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Türkiye’de yapılan yasal düzenlemeler ile başta kadın erkek eşitliği olmak
üzere; kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık
uygulamaları Anayasa ile güvence altına alınmıştır.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde denetleme, soruşturma ve yasama alanlarında tavsiyelerde bulunma ve hak ihlallerini izleme yetkisi olan “KadınErkek Fırsat Eşitliği Komisyonu” kurulmuştur.

yaratılan milyonlarca yeni iş olanağının dörtte üçünden kadın işçiler faydalanmıştır. Günümüzde kız çocukları artık okulda erkek çocuklardan
daha başarılı ve AB’de üniversite mezunlarının %59’unu oluşturuyorlar.
Tüm bu gelişmelere rağmen, kadınlar hâlâ erkeklerden %17 daha az kazanıyor ve siyasi karar alma ve üst düzey yönetim konumlarında da hâlâ
azınlıktalar.
Bu nedenlerle, AB ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve toplumsal cinsiyet
eşitliğine ulaşmak için harekete geçiyor. Ana hedefler kalıp yargıların
yıkılmasını ve kadınlar için ekonomik bağımsızlığın
sağlanmasını, böylece kadınların çalışmasına, kendi gelirlerini kazanmasına ve sosyal imkanlardan
eşit şekilde yararlanmasına olanak sağlanmasını
içeriyor.
AB programları bu hedefleri finansal olarak desteklemektedir. Ayrıca AB, kadınların güçlü konumlara erişmesini hızlandırmak için karar alma
mekanizmalarında yer alan kadınlardan oluşan
bir ağ oluşturmuş ve Avrupa Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Enstitüsü kurmuştur.
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Yeşil gezegen için yeşil bir gelecek
Avrupa iklim değişikliğini durdurmaya yönelik
küresel çabalara önderlik ediyor
Çocuklarımıza nasıl bir dünya bırakacağız? Bu, endişe verici bir
soru. Her nesil, yaşamı bir sonraki nesil için daha iyiye götürme sorumluluğunu taşır. Öte yandan hızlanan iklim değişikliği torunlarımızın yükselen deniz seviyeleri, yiyecek
ve su kıtlığı, daha fazla hastalık ve ciddi toplumsal
ayaklanmalarla başa çıkmak zorunda kalacağı yönünde gerçek bir risk olduğu anlamına geliyor.
Bunu durdurmak için henüz çok geç değil.
AB, iklim değişikliği tehdidine karşı erken
harekete geçti. Dünya genelinde bu yöndeki eylemlere öncülük eden AB, kendi
sera gazı salınımlarını da 2020’ye kadar
en az %20 azaltmak için somut tedbirler
üzerinde anlaşmaya vardı.
Avrupa’da gerçekleştirilen araştırmalar
rüzgâr, su, güneş ve bio-yakıtlardan yenilenebilir enerji elde etmek için yeni
yöntemler geliştirilmesine ve aynı zamanda yeni iş olanakları yaratılmasına
yardımcı oluyor. Bunun büyük bir kısmı
küçük ölçekli yerel girişimlerden sağlanabilmekte, başarılı yeni teknolojiler ise
Avrupa genelinde paylaşılabilmektedir.

Türkiye 2009 yılında AB çevre müktesebatının
da bir parçası olan Kyoto Protokolünü imzalayarak iklim değişikliği ile mücadelede adımlar
atmış, özel sektörde sera gazı salım azaltımı ve
enerji güvenliği başta olmak üzere birçok alanda çalışmalara başlamıştır.
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Kadın patron olduğunda
AB kendi işyerlerini açan kadınlara destek oluyor

Avrupa genelinde, kadınlara göre çok daha fazla sayıda
erkek kendi işyerlerini işletiyor ya da şirket yönetiyor. Girişimciler erkek işgücünün %16’sını oluştururken kadın işgücünün ise sadece %8’ini oluşturmaktadır. Kadınlar çoğu zaman
kendi küçük işletmelerinin finansmanında, kuruluşunda ve genişletilmesinde daha büyük sorunlarla karşılaşıyor. Son rakamlar, erkeklerin kendi çalışanlarına sahip serbest meslek sahibi olma olasılığının
kadınlara göre üç kat daha fazla olduğunu gösteriyor.
AB, kadınların girişimcilik yeteneklerinin Avrupa’nın refahını arttırabileceğine inanmakta ve 1980’lerden bu yana kendi işlerini kurmak
isteyen kadınlara uygulanabilir destekler sunmaktadır. 2004 yılında
başlatılan bir uygulama, kadınlarca işletilen yeni kurulmuş işletmelerin sayısını arttırmayı amaçlamaktadır.
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AB uyum sürecinde kabul edilen Yeni İş Kanunu (2003-No.4857) ile çalışma hayatında kadın ve erkeğe farklı muamele yapılması veya cinsiyet
nedeniyle daha düşük ücret ödenmesi engellendi.

AB’nin “Avrupa Kadın Girişimciliğini Destekleme Ağı”, kadın girişimciliğinin
desteklenmesinden sorumlu hükümet temsilcilerinden oluşmaktadır. Ağ,
30 Avrupa ülkesindeki üyeleriyle, kadın girişimcilere tavsiye, destek ve irtibat kurma olanakları sunmakta, kadın girişimcilerin profillerini yükseltmelerine ve işlerini büyütmelerine yardımcı olmaktadır.
Avrupa Sosyal Fonu aracılığıyla, kadınlar uzmanlaşmış eğitim ve danışmanlık
alabilmektedir. AB ayrıca, yeni açtığı kadın girişimciliği portalı ile kadın girişimcileri Avrupa ülkeleri içinde ve arasında ağ oluşturmaya teşvik etmektedir.
Türkiye’de de kadın istihdamı kanun ve genelgeler yoluyla teşvik edilmekte ve kadınlar, işgücü piyasasına her yıl artan oranlarda katılmaya devam
etmektedir. 2000 yılından bu yana yaratılan istihdam olanaklarının yaklaşık
%60’ından kadınlar yararlanmıştır.
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AB’nin oyuncak hikayesi
AB, oyuncak güvenliği kuralları ile
çocukların korunmasına öncelik veriyor

Çocukların yeni oyunlara ve akımlara ne kadar çabuk kapıldığını tüm
anne babalar bilir. Oyuncakların üretim ve satışında yüksek standartlar
getirilmesi, AB’nin, tüketicinin çıkarlarının ve çocukların korunması amacıyla başvurduğu yollardan biridir
AB kuralları üreticilere ve dağıtımcılara pazara sundukları malların güvenli olmasını sağlama yükümlülüğü getirmektedir ve özellikle oyuncaklar için uygulanan kriterler katıdır. Ulusal otoriteler, bu gereklerin karşılanmasını sağlamak için kontroller yapmaktadır. Bir ülkede hatalı bir ürün
bulunduğunda ise, derhal harekete geçirilen alarm sistemi ürünün tüm
AB’deki mağazalardan anında toplatılmasını sağlamaktadır.
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Bazı yabancı ithal ürünlerle ilgili endişeler AB’nin yaklaşımını daha da
sertleştirmesine yol açmıştır. Örneğin, mıknatıslı oyuncakların üzerinde,
yol açabilecekleri tehlikeler hakkında gerekli uyarıların bulunması zorunludur. Potansiyel risklerin erken aşamada belirlenmesi gerekmektedir. AB
özellikle, -ABD ve Çin gibi- imalatçıların ve ihracatçıların yüksek güvenlik
standartları benimsemesini sağlamak için önlemler almaktadır. Çocuklarımızın sağlığı, tüm tedarik zinciri boyunca bir öncelik olmalıdır.

Satın aldığınız ürünlerin üzerindeki CE işaretinin, ürünlerin gerekli bütün
uygunluk testlerinden geçtiğini ve amacına uygun kullanılması halinde,
insan, mal ve can güvenliği ve çevreye zarar vermeyeceğini, ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işaret olduğunu biliyor muydunuz?
Ayrıca, yürürlükteki “Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, çocuklarımızın oyuncakları fiziksel, mekanik, kimyasal, elektriksel ve hijyenik
riskler açısından güvenli ve AB standartlarına uygun biçimde üretilerek
piyasaya sunulmaktadır.
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Zor zamanlarda birlik
AB, eşgüdümlü ulusal eylemlerle
ekonomik krizle savaşıyor
Ekonomideki durgunluk Avrupalıları geçim derdiyle tanıştırmıştır. Avrupa genelinde birçok insan ekonomideki yavaşlamadan etkilenmiş olsa
da, kadınlar özellikle korunmasız bir konumdadır.
Bugün biliyoruz ki son 50 yıllık dönemde gerçekleşen bu en büyük ekonomik krizin sorumlusu dünya genelindeki ekonomik ve mali aşırılıklar.
Ortaya çıkan kriz istihdam ve gelir düzeyleri üzerinde de çok ciddi etkiler
yaratmıştır. Krize çok hızlı karşılık veren AB, krizle mücadele çabalarında
hükümetleri bir araya getirmiş, talebi arttırmak ve güveni yeniden sağlamak için ekonomiye milyarlarca Euro sağlamıştır. AB, mali sistemin istikrarını garanti etmek için adımlar atarken, Euro da küçük ülkelerin ekonomik çalkantıya karşı verdikleri direnişte yardımcı olmuştur.
Avrupa Birliği aynı zamanda ekonomik gerilemenin etkileriyle başa çıkmalarında vatandaşlara bireysel olarak da yardımcı olmaktadır. Avrupa
Sosyal Fonu her yıl yarıdan fazlası kadın olan 10 milyon kişiye yeni beceriler öğrenme ve iş bulma konusunda destek vermekte, işyerinde eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır.
Sosyal dayanışma ve istikrarı güçlendirmek, eğitimi iyileştirmek ve insan
becerilerinin gelişmesine olanak vermek için, pratik adımlarla daha da
ileri gitmeliyiz. Ekonomik kriz, önemli dersler çıkarmak ve bundan sonra
ekonomik ortamı nasıl inşa etmek istediğimizi kararlaştırmak, Avrupa’daki işletmeleri en iyi nasıl destekleyebileceğimizi ve bunu yaparken sosyal
konuları gündemin ilk sıralarında nasıl tutacağımızı öğrenmek için bir
fırsat vermiştir.

Türkiye’nin katılım sağladığı "Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve
Programı" (CIP-EIP) kapsamında kurulan “Avrupa İşletmeler Ağı” sayesinde ülkemiz işletmeleri ile Avrupa işletmeleri arasında işbirliği
imkânları sağlandı.
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Kadınların şiddete karşı korunması
AB, kadın ticareti, kadın istismarı ve kadına yönelik
şiddetle mücadele etmektedir
Kadına yönelik şiddet, biçimi ne olursa olsun kabul edilemez bir olgudur. Ne
var ki Avrupa’da birçok kadın ve genç kız saldırganlık veya istismarın gölgesi
altında yaşamaya devam etmektedir. Özgürlük, onur ve güvenlik gibi temel
hakları ihlal edilen bu kadınlar aile içi şiddete, cinsel istismara, insan ticaretine
veya zorla fuhşa ya da şiddet veya baskıya maruz kalabilmektedir.
AB, insan ticareti ile kökten mücadele etmekte, polis örgütleri ve hakimler
arasında uluslararası işbirliği ve çok yönlü bir istihbarat alışverişi yoluyla,
kadınları hedef alan suç örgütlerini tek tek ortaya çıkarmaktadır. AB, Balkanlar gibi bölgelerde örgütlü suçla mücadele için otoritelerle birlikte çalışmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun azaltılması da kadınları
istismara karşı daha korunaklı yapmaktadır. İnsan ticareti mağduru olmuş
kadınlar eğitim ve istihdam yoluyla toplumla yeniden bütünleşmek için
AB fonlarından yardım alabilmektedir.
Avrupa Komisyonu kadınları, çocukları ve gençleri şiddetin tüm biçimlerine
karşı korumaya yönelik Daphne adlı bir program yürütmektedir. Bu Program, davranış kalıplarını değiştirmeye ve göçmen ve etnik azınlık grupları
içinde kadınların korunmasına yönelik çabaların yanı sıra, kadın sığınma evleri ve sağlık birimleri oluşturulması gibi projelere finansman sağlamaktadır.

Türkiye’de yapılan kanun değişiklikleriyle şiddet tanımları genişletilmekte
ve cezalar ağırlaştırılmaktadır. Töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi de
dâhil olmak üzere kadına yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılmasına
ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılarak töre cinayetleri için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kabul edilmiştir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Türkiye’de şiddete uğrayan
kadınlara hizmet vermek amacıyla nüfusu 50 bini geçen belediyelere sığınma evi açma yükümlülüğü getirilmiş, şiddete uğrayan kadın ve çocuklara danışmanlık hizmeti veren ALO 183 aile, kadın, çocuk, özürlü ve sosyal
hizmet danışma hattı hizmete açılmıştır.

15

Profesyonel yaşamla kişisel
yaşamın başarılı uyumu
AB, ev ve iş sorumluluklarının
dengelenmesine yardımcı olmaktadır
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İş ve aile hayatının dengelenmesini amaçlayan AB düzenlemeleri,
Türkiye’de ilgili kanunlarda yapılan değişikliklerle hayata geçirilmektedir.
Kadın çalışanlar 16 hafta analık izni kullanabilmektedir. Ayrıca, doğum
yapan memur, analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memur ise, doğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar ücretsiz izin
kullanma hakkına sahiptir. Bu sayede babalar, yeni doğan çocukları ve
doğum yapan eşleriyle daha fazla vakit geçirebilme imkânına kavuştu.
Tüm çalışanlara ebeveyn izni sağlanması yönünde çalışmalara devam
edilmektedir.

Çalışma hayatını çocukların ve diğer aile üyelerinin bakımlarıyla birleştirmek kadınlar için ve giderek daha çok sayıda erkek için büyük bir sorundur. Yine de, evdeki sorumluluk paylaşımı hâlâ eşitlikten uzak olmaya
devam etmekte, kadınların kariyer sahibi olmalarını daha zor hale getirmektedir. AB’de küçük çocuklu kadınların sadece %67’si çalışma hayatında yer alırken, erkeklerde ise bu oran %92’dir.
AB, stres veya yoksulluk altında ezilmeden herkesin çocuk sahibi olmayı veya
akrabalarının bakımlarını üstlenmeyi
planlayabilmesi için iş hayatı, özel hayat ve aile hayatı arasında daha iyi bir
denge kurulmasını desteklemektedir.
Yarı zamanlı çalışanları, serbest çalışanları ve aileye yardımcı olan eşleri koruyan
kanunların yanı sıra doğum izni ve babalık izni için asgari standartları belirleyen
kanunlar AB’de mevcuttur.
AB Üye Ülkeleri tüm Avrupa’da çocuklar
için yüksek kaliteli bakım hizmetleri oluşturmak için bazı hedefler belirlemiştir. Mevcut
ekonomik krizde, kadınların menfaatlerini koruyan güçlü politikalar özellikle önem taşımaktadır.
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Zararlı kimyasalların kontrolü
Yeni güvenlik kuralları Avrupa genelinde kullanılan ve
potansiyel risk taşıyan yaklaşık 30.000 madde için geçerli
Günümüzde, dört bir yanımız kimyasallar tarafından sarılmış durumda. Giyeceklerden TV setlerine kadar neredeyse her şeyin imalatında kimyasallar
büyük öneme sahip. AB, geniş çaplı kamu istişarelerinin ardından, insanları
bu maddelerin risklerinden korumak için kararlı bir adım atmıştır.
Kimyasal maddelerin kaydedilmesi, değerlendirilmesi, izin verilmesi ve
kullanımının sınırlandırılmasını düzenleyen iddialı REACH mevzuatı, 2007
yılında yürürlüğe girmiş olup, tehlikeli maddelerin aşamalı olarak ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. Bu mevzuat, sanayi sektörüne, kimyasal
maddelerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlama ve veri toplama
konusunda sorumluluk yüklemesi bakımından bir ilke imza atmaktadır.
Belli endüstriyel ve evsel işlemlerin sonucunda ortaya çıkan zehirli kimyasallar olan dioksinler, son yıllarda sağlık üzerinde korkutucu bir dizi etkiye
neden olmuştur. Çok küçük yoğunluklarda bile bu madde çevreye ve insan sağlığına zarar verebilmekte, bağışıklık, sinir ve hormon sistemlerinde
ve üreme fonksiyonlarında hasara yol açabilmektedir. AB bu tehditle savaşmak için Avrupa genelinde bir strateji benimsemiş olup bu tür uzun süreli
zehirli maddelerin salınımına karşı küresel düzeyde çalışmaktadır.
Avrupa ayrıca endüstri kuruluşlarını torba, bardak, gıda ambalajları, saksı
ve polimer bazlı diğer yüzlerce tüketim ürünü için daha biyo-çözünür
plastik türleri kullanmaya teşvik etmede de başrol oynamıştır.

Türkiye’de, titreşim, gürültü, güvenlik ve sağlık işaretleri, ekranlı araçlarla
çalışma, yapı işleri, kimyasal maddeler, patlayıcı ortamlar, biyolojik etkenler, kanserojen ve mutajen maddeler, asbest, elle taşıma, kişisel koruyucu
donanımların kullanımı, işyerleri, sondajla maden çıkarılan işletmeler,
yer-üstü maden ve ocakları ve iş ekipmanlarının kullanım alanlarında asgari sağlık ve güvenlik gereksinimleri hakkındaki düzenlemelerin kabul
edilmesi ile çalışma ortamları da AB standartlarına kavuşuyor.
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Doktoru evden uzak tutmak
AB hükümetleri, doktorlar ve uzmanlar Avrupa
genelinde sağlık standartlarını iyileştirmek için
birlikte çalışıyor
Sağlık, AB üyesi ülkelerin,
genel problemlere çözüm
bulmak için birlikte çalışabilecekleri bir alandır. Bütün Avrupalı kadınlar için belirli sağlık
riskleri bulunmaktadır.
Kanser, AB genelinde ikinci en yaygın ölüm nedenidir; kadınlarda kanserden kaynaklı ölümlerin %32’sinin
sorumlusu meme, rahim ağzı, kolon ve rektum kanserleridir. Avrupa Birliği, Üye Ülkeleri erken tanıya imkan sağlamak ve hayatta
kalma oranlarını yükseltmek için büyük çaplı, kalite güvenceli
tarama programları oluşturmaya teşvik etmektedir. Her yıl yaklaşık 51 milyon kişi taramadan geçmektedir; ancak tüm risk
gruplarını kapsam altına alabilmek için bu rakamın iki katına
çıkarılması gerekmektedir.
Obezite, Avrupa’da hem yetişkinler hem de çocuklar için ciddi bir sorundur. Avrupa’daki kilolu ya da obez çocukların sayısı her yıl 400.000 artmaktadır. AB, okul çocuklarına süt, taze
meyve ve sebzenin dağıtılması gibi, erken yaşlarda sağlıklı bir
yaşam tarzının teşvik edilmesine yönelik çeşitli girişimler başlatmıştır.
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Türkiye’de ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerinde programa alınan meme, rahim ağzı, kolon ve rektum kanserleri taramalarına ilişkin ulusal standartlar da oluşturulmuştur. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri
(KETEM’ler) “Erken teşhis hayat kurtarır!” prensibiyle yola çıkarak bu kanser türleriyle ilgili tarama programları yürütmektedir.

Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı tarafından, obeziteyle mücadele alanında
kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlere ilişkin yol haritasının
çizildiği “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (2010–
2014)” yayımlanmıştır. Kurumlar arası işbirliği ile sağlık eğitimi, bilinçli
beslenmenin yaygınlaşması ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesine yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir.
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Tüketicilerin çıkarlarını
önemsemek
AB gıda güvenliği tedbirleri Avrupalıların
bilinçli seçimler yapmasına yardımcı oluyor
İster et ürünlerindeki dioksinler ister meyvelerdeki zirai ilaçlar olsun, gıdalarla ilgili riskler tüm Avrupalılar için bir endişe kaynağıdır. Gıda güvenliğini tehdit eden bu unsurlar özellikle çocuklar ve yaşlılar için ciddi
riskler oluşturabiliyor.
AB, Avrupa genelindeki tüm gıdaların tüketim için güvenli olmasını sağlamak ve sağlıklı bir beslenme biçimini teşvik etmek için çok çeşitli önlemler uygulamaktadır. Tüm gıda tedarik zincirini kapsayan bu önlemler,
standartları belirlemekte, hayvan sağlığı ve refahı, bitkiler, tahıllar ve gıda
ithalatları üzerinde gerekli izleme mekanizmalarını oluşturmaktadır.
Öte yandan Avrupa, organik ürünler için de katı kurallar belirlemiştir. Bu
kapsamda, “katkısız, doğal besinler” ya da zayıflatıcı ürünler imal eden
üreticilerin doğru olmayan veya kanıtlanmamış iddialarda bulunmasına
izin verilmemektedir. AB’nin gıda etiketleme mevzuatı, tüketicilerin satın
alma kararlarını bilinçli olarak verebilmeleri konusunda yardımcı olur.
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Artık ne tükettiğimizi biliyoruz…
Piyasaya sürülen gıda ürünlerinin ambalajlarında, ürünle ilgili tüm bilgilerin yazılması zorunluluğu ile vatandaşlar güvenli gıdaya ve tükettiği
gıda konusunda doğru bilgiye erişebiliyor.

23

İletişim bilgileri
ÇEVRİMİÇİ
Avrupa Birliği’nin tüm resmi dillerinde bilgiye europa.eu adresinden
ulaşabilirsiniz.
AVRUPA HAKKINDAKİ KAYNAKLAR
AB ile ilgili yayınlar, EU Bookshop web sitesi bookshop.europa.eu ile
bir tık uzağınızda.
TÜRKİYE’DE NEREYİ ARAYABİLİRİM?
ALO 183
Aile, kadın, çocuk, özürlü ve sosyal hizmet danışma hattı ALO 183, bir telefon
kadar yakın.
ŞİDDETE MARUZ KALINDIĞINDA ACİL HATLAR
155 Polis İmdat
156 Jandarma İmdat
112 Acil
212 656 96 96 Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı
444 43 06 Gelincik Hattı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Uğur Mumcu Cad. No: 88 KaTel: 4
06700 Gaziosmanpaşa ANKARA
Tel: (+90 312) 459 87 00
Faks: (+90 312) 446 67 37
delegation-turkey@eeas.europa.eu
www.avrupa.info.tr
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Ankara
Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cad. No: 4
06800 Bilkent, ANKARA
Tel: (+90 312) 218 13 00
Faks: (+90 312) 218 14 64
abis@ab.gov.tr
www.ab.gov.tr
İstanbul
Muallim Naci Cad. No: 18
Ortaköy, İSTANBUL
Tel: (+90 212) 312 68 88 / 312 68 98
Faks: (+90 212) 259 15 64
Brüksel
Avenue Des Arts 36–38 1040
Brussels, BELGIUM
Tel: (+32 2) 289 62 40
Faks: (+32 2) 274 55 33

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Akay Caddesi No: 6 Bakanlıklar/ANKARA
Tel: (+90 312) 422 55 00
Faks: (+90 312) 422 55 44
www.aile.gov.tr
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Ziya Gökalp Cad. No:40 Kızılay/ ANKARA
Tel: (+90 312) 430 45 77
Faks: (+90 312) 430 76 70
info@ksgm.gov.tr
http://kadininstatusu.gov.tr
http://www.ksgm.gov.tr

Diğer İlgili Web Siteleri
Kadın Haklarını Korumak için
AB Hareketi
www.eeas.europa.eu/_human_rights/
women/index_en.htm
Avrupa Birliği’nin Cinsiyet Eşitliği
Üzerine Yeni Stratejisi (2010-2015)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89
&furtherNews=yes&langId=en&newsId=890

Kadın Sığınma Evleri Projesi
www.siginmaevleri.net
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle
Mücadele Projesi
www.aileicisiddet.net

Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Projesi
www.isteesitlik.org
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı
www.ikg.gov.tr

AB Bilgi Ağı
AB Bilgi Merkezleri
Adana AB Bilgi Merkezi
Adana Ticaret Odası
Abidinpaşa Cad. No: 52
01010 Seyhan ADANA
Tel: (+90 322) 351 39 11
Faks: (+90 322) 351 80 09
Berna ÖVÜL
berna@adana-to.org.tr
www.adana-to.org.tr
Ankara AB Bilgi Merkezi
Türkiye Odalar Borsalar Birliği
Dumlupınar Bulvarı No: 252
(Eskişehir Yolu 9. km) 06530 ANKARA
Tel: (+90 312) 218 23 98
Faks: (+90 312) 218 23 95
Sinem KAYA
ankara.abbm@tobb.org.tr
www.tobb.org.tr
Antalya AB Bilgi Merkezi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
Göksu Mah. Gazi Bulvarı No: 531
07310 ANTALYA
Tel: (+90 242) 314 37 42-43
Faks: (+90 242) 314 37 38
Burcu TOPKAYA
btopkaya@atso.org.tr
www.atso.org.tr

Bursa AB Bilgi Merkezi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
Organize Sanayi Bölgesi
Mavi Cadde 2. Sokak No: 2
16140 Nilüfer BURSA
Tel: (+90 224) 275 16 13
Faks: (+90 224) 275 16 29
Dinçer EMİR
dinceremir@yahoo.co.uk
www.btso.org.tr
Denizli AB Bilgi Merkezi
Denizli Sanayi Odası
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
No: 76/2-3 PK: 88 20100 DENİZLİ
Tel: (+90 258) 242 10 04
Faks: (+90 258) 263 81 25
Cansun ÖZDÜLGER
cansun@dso.org.tr
www.dso.org.tr
Diyarbakır AB Bilgi Merkezi
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
Yusuf Azizoğlu Cad. Fiskaya DİYARBAKIR
Tel: (+90 412) 228 17 18
Faks: (+90 412) 224 45 12
Mehmet Nezir GÜNEŞ
mngunes@dtso.org.tr
www.dtso.org.tr

Edirne AB Bilgi Merkezi
Edirne Valiliği
Hükümet Cad. Paşa kapısı
Güney Köşkü 22020 EDİRNE
Tel: (+90 284) 214 93 13
Faks: (+90 284) 214 22 13
Çiğdem DÖNERTAŞ
cigdemdonertas@hotmail.com
www.edirneab.gov.tr

Kayseri AB Bilgi Merkezi
Kayseri Ticaret Odası
Cumhuriyet Mah. Tennuri Cad. No: 6
Kiçikapı KAYSERİ
Tel: (+90 352) 222 42 60
Faks: (+90 352) 222 42 70
Pakize BULUT
pbulut@kayserito.org.tr
www.kayserito.org.tr

Erzurum AB Bilgi Merkezi
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası
Cemal Gürsel Cad. No: 1
Havuz başı ERZURUM
Tel: (+90 442) 233 40 56
Faks: (+90 442) 233 40 95
infoerzurum@abigem.org

Kocaeli AB Bilgi Merkezi
Kocaeli Sanayi Odası
Fuar içi 41040 İzmit KOCAELİ
Tel: (+90 262) 315 80 00
Faks: (+90 262) 321 90 70
Esra KANPARA
ekanpara@kosano.org.tr
www.kosano.org.tr

Eskişehir AB Bilgi Merkezi
Eskişehir Ticaret Odası
2 Eylül Cad. No: 28/5
26010 ESKİŞEHİR
Tel: (+90 222) 230 72 30 - 220
Faks: (+90 222) 230 72 33
Gökhan ÇOBANSOY
gokhancobansoy@etonet.org.tr
www.etonet.org.tr
Gaziantep AB Bilgi Merkezi
Gaziantep Ticaret Odası
İncilipınar Mah. 16 No.lu Sokak
27002 Şehitkâmil GAZİANTEP
Tel: (+90 342) 220 30 30
Faks: (+90 342) 231 10 41
Gözde YILMAZ
gozdekaraata@gto.org.tr
www.gto.org.tr
İstanbul AB Bilgi Merkezi
Bahçeşehir Üniversitesi
Çırağan Cad. Osmanpaşa Mektebi Sok. No: 4-6
34353 Beşiktaş İSTANBUL
Tel: (+90 212) 381 59 85
Faks: (+90 212) 381 00 20
Aslıhan KARAHANLI
aslihan.karahanli@bahcesehir.edu.tr
www.bahcesehir.edu.tr
İzmir AB Bilgi Merkezi
ESİAD-Ege Sanayicileri ve İşadamları
Derneği
Heris Tower, Şehit Fethi Bey Cad.
No: 55, K: 8 35210 Pasaport İZMİR
Tel: (+90 232) 483 88 33
Faks: (+90 232) 483 35 25
Burcu KURCAN
burcukurcan@esiad.org.tr
www.esiad.org.tr

Konya AB Bilgi Merkezi
Konya Sanayi Odası
1. Organize Sanayi Bölgesi
İstikamet Cad. No: 2 42300
Selçuklu KONYA
Tel: (+90 332) 251 06 70 - 137
Faks: (+90 332) 248 93 51
Yasemin TELLİ ÜÇLER
yasemintelli@kso.org.tr
www.kso.org.tr
Mersin AB Bilgi Merkezi
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Çankaya Mah. Atatürk Cad.
MTSO Hizmet Binası, KaTel: 3 MERSİN
Tel: (+90 324) 238 95 00 - 282
Faks: (+90 324) 231 96 97
Benin ERGENÇ
abinfo@mtso.org.tr
www.mtso.org.tr
Samsun AB Bilgi Merkezi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Hançerli Mah. Abbasağa Geçidi No: 8
55020 SAMSUN
Tel: (+90 362) 432 36 26 - 166
Faks: (+90 362) 432 90 55
Müberra GENÇ
muberra@samsuntso.org.tr
www.samsuntso.org.tr
Sivas AB Bilgi Merkezi
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası
Turgut Özal Bulvarı
58070 SİVAS
Tel: (+90 346) 223 19 58 - 1132
Faks: (+90 346) 221 22 37
Banu KONK
banu_konk@hotmail.com

Şanlıurfa AB Bilgi Merkezi
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
Sarayönü Cad. No: 75 ŞANLIURFA
Tel: (+90 414) 215 75 03
Faks: (+90 414) 215 75 05
Nimet İNCE
bogazici03@gmail.com
www.sutso.org.tr
Trabzon AB Bilgi Merkezi
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Pazarkapı Mah. Sahil Cad.
No: 103 KaTel: 3 TRABZON
Tel: (+90 462) 326 80 70 - 250
Faks: (+90 462) 321 88 77
Yakup KARBUZ
yakupkarbuz@gmail.com
www.ttso.org.tr
Van AB Bilgi Merkezi
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Alipaşa Mah. İskele Cad. No: 83 VAN
Tel: (+90 432) 214 39 89 - 1122
Faks: (+90 432) 216 44 88
Kerem ORUÇ
koruc65@hotmail.com
www.vatso.org.tr

AB Bilgi Noktaları
Adıyaman AB Bilgi Noktası
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası
Hacı Ömer Mah. Yahya Kemal Cad. No:14
Merkez ADIYAMAN
Tel: (+90 416) 216 46 46
Faks: (+90 416) 214 97 41
Erkan Yapıcı
atso@adiyamantso.org.tr
Antakya AB Bilgi Noktası
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
Gündüz Cad. No: 4/D Antakya/HATAY
Tel: (+90 326) 216 58 00
Faks: (+90 326) 216 24 05
Ela İnci
neinci@antakyatso.org.tr
Aydın AB Bilgi Noktası
Aydın Ticaret Odası
Ürgenpaşa Cad. No: 13 AYDIN
Tel: (+90 256) 213 22 02
Faks: (+90 256) 212 82 54
İlknur Kabasakal
ilknurkabasakal@gmail.com
Balıkesir AB Bilgi Noktası
Balıkesir Sanayi Odası
Organize Sanayi Bölgesi 7. Cad. No: 3/C
BALIKESİR
Tel: (+90 266) 281 11 80
Faks: (+90 266) 281 11 89
Onur Topçu
balikesirso@tobb.org.tr
Burdur AB Bilgi Noktası
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası
Yenimahalle Şehit Teğmen Halil Demirörs
Cad. No: 2
BURDUR
Tel: (+90 248) 234 62 05
Faks: (+90 248) 233 67 34
Hesna Kip
hesnakip@gmail.com
Çanakkale AB Bilgi Noktası
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
Kayserili Ahmet Paşa Cad. No: 14
ÇANAKKALE
Tel: (+90 286) 217 10 14
Faks: (+90 286) 213 05 95
Burak Gündoğan
burak@canakkaletso.org.tr

Çorum AB Bilgi Noktası
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası
Gazi Cad. No: 18 19200 ÇORUM
Tel: (+90 364) 224 44 50
Faks: (+90 364) 213 32 05
Sezin Yilmaz
syilmaz@ctso.org.tr
Giresun AB Bilgi Noktası
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Hacı Miktat Mah. İncedayı Sok. No: 4/1
GİRESUN
Tel: (+90 454) 216 88 02
Faks: (+90 454) 216 26 41
İbrahim Atiksoy
iatiksoy@hotmail.com
Hakkari AB Bilgi Noktası
Hakkari Üniversitesi
Çevreyolu Eski Final Dersanesi Binası KaTel: 2
Merkez HAKKARİ
Tel: (+90 438) 211 08 07 / 3319
Faks: (+90 438) 211 08 07
Hasan Yıldızhan
hasanydhn@hotmail.com
Kars AB Bilgi Noktası
Kars Ticaret ve Sanayi Odası
Karadağ Cad. No: 1 KARS
Tel: (+90 474) 223 10 72
Faks: (+90 474) 223 24 97
İsmail Başak
karstso@mynet.com
Kastamonu AB Bilgi Noktası
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası
Hepkebirler Mahallesi
Nasrullah Meydanı No: 9 KASTAMONU
Tel: (+90 366) 212 35 28
Faks: (+90 366) 214 94 67
Cihan Cilbircioğlu
cihancilbirci@hotmail.com
Kilis AB Bilgi Noktası
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası
Rıfat Kazancıoğlu Mah.
Safter Necioğlu Bulvarı No: 74 KİLİS
Tel: (+90 348) 813 10 44
Faks: (+90 348) 813 72 97
Murat Sakar
kilistso@tobb.org.tr

Mardin AB Bilgi Noktası
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası
1. Cadde Cumhuriyet Meydanı No: 381
MARDİN
Tel: (+90 482) 212 10 33
Faks: (+90 482) 213 03 14
Kader Akson
kaderakson@hotmail.com
Rize AB Bilgi Noktası
Rize Ticaret ve Sanayi Odası
Atatürk Caddesi No: 359 RİZE
Tel: (+90 464) 217 15 69
Faks: (+90 464) 212 22 00
Fatmanur İzmirli
fatmanurizmirli@hotmail.com
Şırnak AB Bilgi Noktası
Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası
Vakıfbank Mah.Uludere Cad. No: 16 ŞIRNAK
Tel: (+90 486) 216 59 05
Faks: (+90 486) 216 59 07
Mehmet Geçgel
sirnaktso@hotmail.com

Avrupa Birliği ve Türkiye Kadınlar için Birlikte, başta kadınlar olmak üzere
herkes için önemli olan konularda etkileri görülen ve Avrupa genelinde
birçok alana yayılmış bulunan bazı konuları ele almaktadır. AB’nin, cinsiyet eşitliğinden tüketici haklarına, mesleki hayatla özel hayatın dengelenmesinden daha iyi sağlık standartlarına kadar birçok konuda aldığı
kararlar yaşamınız ve geleceğiniz bakımından gerçek bir fark yaratmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye, Türkiye’de kadın haklarının iyileştirilmesinden,
kadın girişimciliğine ve istihdamına, sağlık ve eğitimden, aile
içi şiddetle mücadeleye kadar
geniş bir yelpazede ortak projeler uygulamakta ve kadınlar
için birlikte, el ele çalışmaktadır.

www.avrupa.info.tr
www.ab.gov.tr

JV-80-10-293-TR-C

AB ve Türkiye
Kadınlar için Birlikte

