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GÜNDEM-1: “Mor Bayrak Projesi” ile ilgili Plan Bütçe ve İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.   
 
TEKLİF :  
 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26/02/2015 tarih 269 sayılı teklifi. 
 “Ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkeleri, uluslararası  insan hakları mevzuatının iki temel 
sütununu oluşturmaktadır. Bu nedenle uluslararası  insan hakları mevzuatını tüm insanların eşit 
olduğu ilkesini benimseyerek ayrımcılığı yasaklamaktadır. Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda da açık bir şekilde ifade edilmiştir. Anayasa’nın 10 uncu 
maddesine göre herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir ve 
Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. 
      Ülkemizde yerel yönetimlerin en önemli birimleri durumundaki belediyeler  uluslararası  
mevzuatlar ile Anayasamızda belirtilen ayrımların giderilerek eşitlik ilkesinin sağlanmasında görevli 
ve sorumludur. Bu nedenle; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesine istinaden 
sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve 
girişimde bulunma yetki ve imtiyazına sahip olan belediyeler kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik  
veya ekonomik zarar veya ıstırap veren her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek durumundadır. 
      Ülkemizdeki kadın aleyhine eşitsizlik tablosunu ilçemizden başlayarak değiştirmek, toplumsal 
cinsiyet eşitliğini her aşamada güçlendirmek amacıyla Belediyemiz, çalışmalarını sürekli ve diğer 
belediyelere örnek olacak şekilde yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında “Mor Bayrak” adlı bir 
proje hazırlanmıştır. Bu projeye göre ilçemizdeki işyerlerinden, belirlenecek kriterleri yakalayarak 
cinsiyet eşitliğini sağlayabilenlere işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığını gösteren Mor 
Bayrak verilecektir. Konunun görüşülüp Mor Bayrak kriterlerinin belirlenebilmesi için yazımızın 
Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” 

           
   PLAN BÜTÇE VE İMAR KOMİSYON RAPORU 
 
 
Özü: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26/02/2015 tarih ve 269 sayılı yazısında:  
 
  Ülkemizdeki kadın aleyhine eşitsizlik tablosunu ilçemizden başlayarak değiştirmek, 
toplumsal cinsiyet eşitliğini her aşamada güçlendirmek amacıyla Belediyemiz, çalışmalarını sürekli 
ve diğer Belediyelere örnek olacak şekilde yürütüldüğünden, işyerlerinde toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlandığını gösteren Mor Bayrak projesinin hayata geçirilmesi konusunda kriterlerinin  
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belirlenebilmesi teklifi, Çatalca Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarihli toplantısında 
Komisyonumuza havale olmuştur. 
  
     Komisyon Görüşü: “Mor Bayrak” projesinin hayata geçirilmesi ile ilgili esas alınacak 
Değerlendirme Kriterleri: 
1- İlçemiz sınırlarında faaliyette bulunan işyerlerine ait kreş, çocuk bakımevi veya emzirme odası 
vb. 'nin olduğu, 
2- İşyerinde  işçi sayısının en az %30'u kadar bayan işçi çalıştırılması, 
3- İşyerinde çalışan üst düzey yöneticilerin en az %30'nun  bayan olması,  
4- İşyerinde aynı pozisyonda çalışan bay ve bayanların maaşlarının eşit olması, 
5- İşyerlerinde kadınlara karşı şiddetin önlenmesi konusunda yılda en az bir kez seminer verilmesi 
veya bu yönde bilgilendirme çalışmaları yapılması,  
 
 İşyerlerinin belirtilen kriterlere uygunluğunun sağlanması konusunda 1 yıl süre verilmesi, 
kriterlere uyan işyerlerine mor bayrak verilmesi ve mor bayrak alan işyerlerinin  kriterlere 
uygunluğunun 6'şar aylık periyodlarla denetlenmesi için Belediye Başkanlığı bünyesinde Sağlık 
İşleri , Kültür ve Sosyal İşleri, Zabıta, İmar ve Ruhsat Müdürlüğünden bir personel olmak üzere  5 
kişilik bir komisyon oluşturulması uygun bulunmuştur.   Meclisimize  arz  olunur. 05/03/2014 
 
KARAR: Toplumsal cinsiyet eşitliğini her aşamada güçlendirmek için, ilçe sınırlarımızda bulunan 
işyerleri/işletmelerin belirlenen kriterleri sağlamasının teşvik edilmesi amacıyla mor bayrak 
verilmesi ile ilgili Plan Bütçe ve İmar Komisyon Raporu okunduğu şekli ile Meclisimizin  
06/03/2015 tarihli Mart ayı 2. birleşiminde katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 

   Cem KARA             Belgin TEZER            Filiz ÖDER                                                           
Belediye Başkanı                                  Katip                  Katip   

  
  
 

İNCELENDİ 
   ...../03/2015 
  Cem KARA    

                   Belediye Başkanı 


