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YAŞAM ve KALİTE
Doğa, Kent, Toplumsal Cinsiyet...

Nasıl Bir Yaşam Kalitesi
Bakışı?

Günübirlik yaşayalım, geleceği
sadece Allah bilir
Gelecekten tüm canlılar adına
biz insanlar sorumluyuz

Kim için, Ne İçin Yaşam Kalitesi
Doğanın Yaşam Kalitesi ...
• Doğanın hizmeti illaki aktif olmaz. Doğanın pasif kullanım değerini
göz ardı edemezsiniz. Ormanlarımız karbon tutma, su rejimini
dengeleme ya da sel-taşkın önleme gibi pasif kullanım değerlerine
sahip. Orman böylelikle ekonomik açıdan da verimliliğe katkı
sağlıyor aslında. Orman, durduğu yerde karbon tutuyor ve bu karbon
skalası Türkiye’nin dahil olduğu gönüllü karbon piyasasına artı
değer katıyor. (İklim ekonomisi böyle bir alan).
• Doğa bazen pasif kullanılmalı bazen de kullanım dışı bir değer
olarak hiç kullanılmamalıdır. Bırakın o dere aynı çağlama gücü ile
öylesine aksın, orman ekosistemine ve giderek ekonomisine yararı
var.
• Hak temelli politikalarda buna “doğa hakları” deniyor, yani burada
“insan için” değil “doğa için” politika oluşturmak esas. Doğanın
kullanım dışı değerine yani varlık değerine, miras değerine vb.
ekonomi için sosyal kırılganlıklar için dokunmamamızın faydaları
büyük.

Doğa ve Yaşam Kalitesi
• Para vermeden aldığımız tek hizmet alanı
“doğa”. (sömürme de böyle başlıyor
aslında)
• Yaşam kalitesinden ne anlıyoruz? Kendi
çevre hakkından ve kalitesinden haberdar
değilsen, doğanın hakkını koruman zor
• Günlük yaşama alışkanlıklarımız ve geçim
kaynaklarımız ile yanlış çevre politikaları
arasında bağ kurarak yaşam kalitesini
tanımlamak
• Nasıl bir kentte yaşamak istediğimiz en
çok insan –doğa ve insan-insan ilişkisinde
saklı
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Yaşam Kalitesi Kavramı
Değişik Disiplinler ve Farklı Tanımlar

• Hazcılık, bireyin istek sıralaması
(sen’ci boyut)
• İnsan Haklarının Yaşama Geçirilmesi
Olarak Kaliteli Yaşam
• Sağlık Merkezli Yaşam Kalitesi Kavramı
• Kent Merkezli Yaşam Kalitesi Kavramı
• Çevre Merkezli Yaşam Kalitesi Kavramı

Yaşam Kalitesi
Hesaplamaları
Topluluk Düzeyinde/Birey
Düzeyinde
Nesnel / Öznel

Topluluk Düzeyinde Yaşam
Kalitesi

Birey Düzeyinde Yaşam
Kalitesi

Topluluk Düzeyinde Nesnel
Yaşam Kalitesi
Ölçütler


Çevre Kalitesi ve Sürdürülebilirlik



İnsan Kaynağı, Nüfus



Sağlık Durumu



Eğitim Durumu



Ekonomik Performans



Toplumsal Bütünleşme Düzeyi



Siyasal Sistemin Niteliği



Yerleşme Kalitesi

Topluluk Düzeyinde Nesnel Yaşam Kalitesi
Ölçütleri
Çevre Kalitesi ve Sürdürülebilirlik


İklimin Yaşama Uygunluğu



Hava Kirliliği Göstergeleri



Akarsuların Kalitesi

Kolaylaştıracak Biçimde



Deniz Plajlarının Su Kalitesi

Düzenlenme Derecesi



Akarsuların Ne Kadarının



Ses Kirliliği Düzeyi

Arıtıldığı



Sağlıklı İçme Suyuna





Ulaşabilenlerin Oranı


Kişi Başına Konutlarda
Kullanılan Elektrik Enerjisi
Arazi Kullanmada Ormanlık
Alan Oranı

Yerleşmede Altyapıların
Özürlülerin Yaşamını

Katı Atıkların Ne Kadarının
Toplandığı ve Dönüştürüldüğü





Güvenli Kanalizasyon
Bağlantısı Olanların Oranı



Afet riskleri

Topluluk Düzeyinde Nesnel Yaşam Kalitesi
Ölçütleri
Yerleşme Kalitesi
 Kişi Başına Düşen Yeşi l Alan
 Ödenebilir Fiyatlarla Konut Arzı Yeterliliği
 Konutlarda Oda Başına Kişi Sayısı
 Merkezi Isıtma Bulunan Konutların Oranı
 Yasal Statüsü Olmayan Konutların Oranı
 Toplu Taşıma Hizmetlerinin Gelişmişlik Düzeyi
 Gündelik Yaşamda Ulaşımda Kaybedilen Zaman
 Kentin CO2 hedefi
 Su şebekeleri kaçak oranı

Kentli Hakları; Kent Hizmetlerinin Vatandaşa
Hakça Ulaştırılması Demektir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kent güvenliği (eskiden çarşı ve mahalle bekçiliği uygulaması vardı)
İstihdam
Sağlık, Spor, dinlence (Sosyal donatı ve hizmetler diyoruz artıkın)
Çevre
Otomobil bağımlılığı
Yaya erişebilirliği
Toplu taşıma
Kent estetiği/silüet, makroform
Tarihi ve kültürel dokunun korunması ve kent sosyolojisi açısından yaşam kalitesi
Konut kümesi ve komşuluk birimi düzeyinde planlama
Kentte yaşama maliyeti
Binalarda enerji ve su performansı, ulaşımda enerji verimliliği
Kentte su yönetimi
Kentte afet risklerinin yönetimi
Gecekondu v ya da çöküntü alanlarının sağlıklşatırılması
Dezavantajlılar için kentte yaşama kalitesi

Topluluk Düzeyinde Nesnel Yaşam Kalitesi
Ölçütleri
Toplumsal Bütünleşme Düzeyi
 Toplumsal Eşitsizlik Göstergesi
 Toplumda Orta Sınıfların Büyüklüğü
 Düşey Mobilitenin Varlığı
 Toplumda Boşanma Hızı
 Toplumda Mülkiyete Dayalı Suç (Hırsızlık, Kapkaç
vb.) Oranı
 Uyuşturucu Kullanımının Yaygınlığı
 İntihar Oranı
 Tecavüz Olaylarının Sıklığı

Yaşam Standardı, Yaşam Kalitesi
ve Kent
• “Yaşam Standardı” ve “Yaşam Kalitesi"
kavramlarını ayırmakta yarar var.
• Standart dediğinde; yaşamsal sorunlara
daha yakınız, (Örn: Kentsel altyapı, asgari
çevre hizmetleri, sağlıklı içme suyu temini
vb)
• Yaşam kalitesi dediğinde bu iş, insanın
hak arayışına ve sosyal kırılganlıklarına
kadar gidiyor. (Örn: Gürültü
kirliliğinin psikolojik boyutu)

Yaşam Kalitesi üzerine
Dayatma Bir Hak İhlalidir
• Banyo yapmak yerine duş alın!
• Ankara’da su yok akrabalarınıza
gidin, şehir dışına çıkın!
• Tehdit: Karanlıkta kalırsınız ha…

Hak Arayışı ve Kent Yaşam
Kalitesi
• “Konut hakkı" boyutundan...
• UN HABITAT belgelerinde konut
hakkı sadece barınma hakkı
değil, yaşadığın ev ve etrafı
(çevre hakkı devrede) manasında
bütünüyle ele alınan bir kavram
olarak genişletildi artık.

Şartlar Şurtlar
• Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı (Strazburg 1988, Türkiye: imza
1988, onay 1992)
• Avrupa Konseyi Avrupa Kentsel Şartı - Avrupa
Kentli Hakları Deklarasyonu (1996)
• Aalburg Şartı
• Bristol Mutabakatı
• Kentlilik bilincinin oluşturulmasında (yaşam
kalitesi göstergeleri Beper, Urban Audit, Kentsel
Göstergeler Klavuzu vb)

Avrupa’da Kentsel Yaşam Kalitesi
Yaklaşımları
Son yıllarda sosyal bilimler alanında gittikçe daha yaygın bir şekilde
gündeme gelen “yaşam kalitesi” kavramı Avrupa’nın güncel
literatüründe temel olarak bir insan topluluğunun ekonomik durumu
(gelir dağılımı, yoksulluk düzeyi, yaşam standardı), yaşam çevresi
(konut, yaşam ve çalışma mekanları, eğitim ve iş olanakları, aile
yapısı (iş ve aile hayatı dengesi, ailede iş bölümü), sosyal yaşama
katılım (yaşama ve çalışma dengesi, sosyal etkinlikler) ve sağlık
durumu (sağlık hizmetlerinden yararlanma oranı) gibi ölçülebilen
nesnel koşullar ve bu topluluktaki insanların yaşam kalitelerine ilişkin
olumlu veya olumsuz öznel düşünce ve duyguları (karşılıklı güven,
toplumsal gerilim, yaşam çevresinin güvenliği) tarafından şekillenen
bir olgu olarak ifade edilmektedir.
• Yeni bir değer olarak yapılı çevre ve bununla bağlantılı olarak yaşam
kalitesini özellikle kültür politikası olmak üzere AB politikalarının
önemli bir bileşeni haline getirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.
• Kentte aidiyet duygusunun da yaşam kalitesi ile ilişkisi vardır. Kültür
birkimimizi içselleştiren değerlerin yok olması, kent belleğinin tahribi
mutsuz kentli yapar bizi.
•

Kentsel Yaşam Kalitesi

(1)

• Kent Estetiği Yaşam Kalitesini Etkiler mi? silüet
• Çevresel yaşam kalitesi yüksek olmayan
kent aynı zamanda pahalıdır.
• Sivri betonlarda bireyselleşmek - TOKİ’ ye
inanmış sosyal kesimlerin sorunları yaşam
kalitesine bakışları
• Elektronik atığımın güvenli toplanması da
yaşam kalitemi etkiliyor

Kentsel Yaşam Kalitesi

(2)

• Mekansal - kentin fiziksel gelişimi
• Kentin içme suyu, kanalizasyon, yol, park gibi altyapı
hizmetlerinin gelişim düzeyi
• Kültürel, sosyal ve ekonomik imkanlar çeşitli hizmetleri
• Kent yönetimlerinde amaç kentsel yaşam kalitesinin
artırılması ve dolayısıyla kent yönetimi ile kentli arasında
karşılıklı sağlıklı iletişim esas burada.
• Kentsel kalite kentlinin bilinci ve eğitimi ile de belirleyici
• Kentte günlük yaşamı felç eden sel, su taşkını ve
kuraklık felaketleri...Doğal tehditin kaynağı ne olursa
olsun o kent kendini savunamıyorsa yaşam kalitesi zor.

Yaşam Kalitesi için Yaratıcılık
• Kenttaşların yaşam kalitesine yönelik
belediyelerarası yaratıcı fikirler yarışması (The
Mayors Challenge - A network of city
innovators)
• En az 100.000 nüfuslu Avrupa Belediyelerinde
yapılıyor (Providence, Houston, Chicago,
Philadelphia and Santa Monica ve diğer)
• Kriterler: i) Vizyon ii) Uygulamayı
Gerçekleştirme iii) Uygulamanın Etkisi ve iv)
Bunu Transfer Edebilme
• 1 şehir 1 milyon euro ödül...

Yaşam Kalitesine Sahip
Çıkmanın Yolu
• Yerel demokrasinin esasları oturtulmadan kentte
yaşam kalitesinden, kent haklarından
bahsetmek abes.
• Yerleşmelerin mekan kalitesi ile yaşam kalitesi
arasındaki bağ, barınma/konut hakkına çağdaş
bakıştan geçer
• Yönetim mekanizmasına katılmak ve işleyişinde
etken olmalı halk.
• Yasal danışma, katılma ve temsil süreçlerini
sorgulamak

KADINDAN...

Yaşam kalitesi herkes içindir, niye
kadın versiyonunu konuşuyoruz!
• Her şeyin kadın versiyonunu üretmeyi (Kadınların 1
Mayısı, Kadın Dostu Kent, Kadın bişey…) feminist
politika olarak görmeyen bakışlar var.
• Doğanın kötü kullanılmasının yükünü kadınlar çekiyor su ve gıda temininde gündelik iş yükleri artıyor
• Kent ekonomisine, kültürel çeşitliliğine, çevresel
duyarlılığa.. cevap veren sağlıklı kentlerin en önemli
aktörleridir kadınlar
• Kent suçlarından en çok mağdur olanlar kadınlar
• Kent hizmetlerinin kötülüğünden en çok mağdur olanlar
kadınlar
• Kamusal alanların işgalinden en çok mağdur olanlar
kadınlar

Gezi Kadını ve Yaşam Kalitesi
• Gezi Hareketi’nde kadın başlı başına ele alınması
gereken bir konu
• Gezi hareketi vasıtasıyla kadın kamusal ve toplumsal
alanda varlığını özgürlük ve dayanışma zeminlerini
artırması bir yana yaşam kalitesini de sorgulamaya
başladı
• Ekolojik krizde nasıl tutunacaklar
• Endüstriyel beslenme şekline karşı alternatif bir yaşam
kalitesi oluşturmak isteyen kadınlar (Slow-Food
Hareketinde yeralan kadınlar)
• Türkiye’de hem feminist hem de ekolojist kadınların
sayısı günden güne artarsa - ekofeminist hareket
filizlenirse – yaşam kalitesine etki de artar

Kadın ve Yaşam Kalitesi
• Ekolojik (ve tabii ki onun sonuçları olarak
toplumsal) krizler ve endüstriyel beslenme
kalıpları karşısında yaşamını değiştirmeye
çalışan kadınları haliyle öncelikle sağlıklı gıdaya
nasıl ulaşacakları, aileleri ve çocuklarını daha
sağlıklı nasıl besleyecekleri ilgilendiriyor.
• Kadınların ekolojiyi savunmada kendi aralarında
dayanışma grupları oluşturması . Siyanürlü altın
madenlerine, Nükleer Santral projelerine ve
HES’lere karşı hep en önde yürüyen
kadınlarımız...
• Tohum Takas Şenlikleri’nde kadınların payı %80

Kadın ve Su
•
•

•

•

Su Kesintileri
“Su hakkı”nın bağımsız biçimde
somut ifadesi var: “Kadınlara Karşı
Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan
Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme”
(1979, m. 14)
Sel, taşkın, su baskın - Doğa
Olaylarını Felakete Dönüştüren
Biziz
Doğal afet yönetiminde cinsiyet
perspektifinden risklerin
azaltılması çok önemli. Çünkü
kadınlar iklim değişikliğinin neden
olduğu doğal afetlerin yarattığı
sonuçlardan daha çok etkileniyor.
(Bangladeş siklon ve sel felaketi
kadınlar yanlarında bir erkek
olmadan evden çıkmaları yasak,
erkekleri beklerden, kadınlarda
ölüm oranı erkeklerden 5 kat fazla
oldu)

Avrupa Yaşam Kalitesi Araştırması
(The European Quality Lıfe Survey)

Kriterler
1. Konut (iyi kalitede barınma)
2. Güvenlik
3. Sağlık

Kadın hepsinde dertli

“Kentsel Dönüşüm”
Kadınlara Yönelik Bir “Şiddet”tir
Çünkü;
“Özel veya toplumsal hayatta kadına
fiziksel, cinsel ve psikolojik olarak zarar
veren, inciten, maddi ve manevi
özgürlüğünü kısıtlayan her türlü davranış
kadına şiddet olarak adlandırılır ve
kadınları şiddete karşı korumanın en
önemli yolu eğitimdir”
Psikolog Ceyda Dülgar, http://www.habermonitor.com, 7 .01.2013.

Kadının Kentte Yaşama Kalitesi
• DİKKAT: Kent kadını çok daha fazla tüketici
• AVM: kolay, rahat temiz ve güvenli yapay
sokaklar
• Dört duvar evlerinden çıkıp kadınlar yine dört
duvar binalara girip özgürüz sanıyorlar. Yaşam
kalitesi binbir çeşit AVM den birine gidip oradan
eve dönmekten mi ibaret kentte?
• AVM gezmek özgürlükse, hepimiz özgürüz ve
şehrin bize sunduğu kısıtları sorgulamıyoruz.
• Kentte hava kararıyor şu bölgeye gitmeyelim
dersek...

Tüketim Kalıplarını Biz Kadınlar mı
Değiştireceğiz?
•

•

•
•

•

Enerji santrallerini daha az karbon üretenlerle değiştirmeniz
tüketiciyi rahatsız etmez, onların ilgilendiği ihtiyaç duydukları
elektriğe kavuşup kavuşmamaktır.
Dikte edilen otomobil kültürünü reddetmek zor; otomobile, uçağa
alıştırılan tüketiciye trene veya bisiklete bin dediğinizde ise buna
direnebilir; alışamayabilir.
Ne kadar lüks konut istiyoruz, ne pahasına
ABD'nin Kyoto konusundaki en büyük tereddütü, emisyonları
azaltmak için alınacak tedbirlerin aslında hızlı tüketime dayalı yaşam
biçimini değiştirmeye zorlayacak olması.
Yüksek karbon ekonomisini faturalarımızla finanse ediyor ve fosil
yakıt ekonomisini desteklemiş oluyoruz. Ödediğimiz (elektrik, doğal
gaz) faturalar devasa bir ekonomi yaratıyor. Devlet enerji
ihtiyacından çok vergi ihtiyacı için para topluyor, faturalar şişiyor.

Conta Hareketi: Genç Annelerin
Kampanyasıydı
Kadın- İklim Uyum Projesi, WWF Türkiye, 2008

•
•
•

•

•

•

•

Amaç: 16 büyükşehirdeki su şebekelerinde meydana gelen
yüzde 43,8 oranındaki su kaybının önlenmesi
Genç anneleri; hem kendiniz, hem çocuklarınız için
küresel iklim değişikliği için mücadele edin.
Türkiye'deki belediyeler tesisatların gözden geçirilmesine
batı ülkelerinin ayırdığının 5'te biri oranında kaynak
aktarıyor.
Su sızıntılarını önlemek hem su, hem de para tasarrufu
demek (belediye ve vatandaş için) Sızıntı halinde fazladan
harcanan su miktarı ayda 15-650 ton arasında değişiyor.
Faturayı ise her ay 33 ile 2 bin 500 YTL arasında
artırabiliyor. Tamir ettirilmeyen musluk ya da
rezervuarlardan damla şeklinde akan su bir ayda 5 ton su
kaybına neden oluyor. 5 ton suyun tüketiciye maliyeti
yaklaşık 10 YTL“.
Rezervuar ve musluklardan 0,5 milimetre çapında yani "bir
topluiğne kalınlığında" sürekli akan su, günde yaklaşık
yarım ton, ayda ise 15 ton fazladan su harcanmasına
neden oluyor. "1,5 milimetre kalınlığındaki sızıntı aylık 79
ton, 2 milimetrelik sızıntı ayda 136 ton suyun boşa gitmesi
anlamına geliyor.
Genellikle imalatta su kullanılan iş yerlerinde daha çok
görülen 4 milimetre kalınlığındaki su kaçağı abonenin su
saatine 650 ton olarak yansırken, iş yerlerine farklı fiyat
tarifesi uygulandığı göz önüne alındığında, fazla suyun
faturaya yansıması 2 bin 500 YTL'yi bulabiliyor.“
Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk'ün çalışmasına göre,
Gelişmiş ülkelerde sistemdeki su kaybı % 8-20 arasında
.Türkiye’de Sisteme yılda 6 milyar ton su verildiğini, bunun
yaklaşık 3 milyar tonu fire . 3 milyarlık bu kısımdan çok
önemli bir tasarruf sağlanabilir. Su kaybını %20'ye
indirebilirsek 4,8 milyar ton suyu tüketicinin kullanımına
sunma imkanı var.

Hanım Hanımcık Enerji
First Lady Buyruğu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

“Enerji Hanım Kampanyası”nı başlatıyorum
(Aralık 2012)
Ailede bilinçli tüketim anneye yani hanım
kardeşlerimize sorumluluğu düşüyor
Yaşam felsefesini hanımlar değiştirecek
Enerji tasarruf, elektrikli aletlerin bilinçli
kullanımı
''Enerji Hanım'‘ ile yılda 4 milyar liralık
tasarrufu sağlayacak.
First Lady – Fatma Şahin – Taner Yldız elele
tutuştular
Ev kadını ve anne isen pek güzel.
Ev içi yaşama yönlendirilen kentli kadın
“Aktif Vatandaş”sın ama genç kız, boşanmış,
dul isen bu kampanyada yerin yok.
Kamu Spotu da var, tıpkı kentsel dönüşüm
spotu gibi kamu spotunu yayınla oyu kap.
Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep
,İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Van, Hakkari,
Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Trabzon,
Edirne, İzmit, Sinop, Kars, Şanlıurfa
2 Ekim’de Ankara’da kampanya başladı
İyi de illaki ev içi yaşama yönlendirmek
niye…aile dışındaki hayatta da çevre
korunur
Esnek istihdam biçimleri ile kadının eve
tıkmak politikalarına destek…

Kadın Dostu Kent
Yaşam Kaliteli midir?
Kadınların gündelik hayatlarını iyileştirmek ve yaşam kalitelerini
artırmak lazım - Hangi alanlarda:

–
–
–
–
–
–
–
–
–

siyaset
yönetim/katılım
bilinçlendirme/kapasite geliştirme
şiddet
ana-çocuk sağlığı/genel halk sağlığı
eğitim/kişisel gelişim
çevre
mesleki eğitim/kadının el emeğinin değerlendirilmesi
kültür/sanat

Tüketici Bir Kadın Olarak...

•
•
•
•

Diş macunlarının
dibindeki küçük
işaretler sizce niye
konulmuş?
Yeşil=Doğal
Mavi =Doğal + Tıbbi
Kırmızı= Doğal +
Kimyasal
Siyah=Tamamen
Kimyasal

Bazı Notlarımdan...
• Kadın dostu kentlerde “mağdur edebiyatı”ndan
uzaklaşmalı; istihdam, istihdam ve sosyal güvenlik –
kayıt dışı sektör ve yaşam kalitesi için hak arama boyutu
öne çıkmalı
• Kadınlar yaşam kalitesini çevre ve doğa hak temelli
istiyorsanız kentsel dönüşüm değil, yeşil dönüşüm
isteyin.
• Çünkü “çevresel” yaşam kalitesi doğrudan cebimizdeki
para ile ilgilidir. Çevre dostu olmayan kent pahalıdır.
• Çevre düşmanı, iklim düşmanı kentler yeni bir fosil yakıt
ve rant ekonmisi yaratmak demektir.

Eğlenceli Araştırmalar...
FERRARİ’Lİ ERKEKLER
• Erkekler Ferrari’ler oldukları için, genç kızlara “seksi”yiz mesajını
verdiklerini düşünüyorlar.
• Genç kızlar, Ferrari’lerin bir erkeği seksi yapmadığını farketmeye,
Ferrari’lerin içindeki genç yakışıklılara hayran olmamaya başlayarak,
iklim değişikliği ile mücadele edebilirler (Birleşik Krallık, Professor
Sir David King, Bilim İnsanı, 2007 Araştırması).
• Hey yakışıklı; niye Ferrari alıyorsun? Ucuz olduğu ya da düşük CO2
emisyonu saldığı için mi? 
• İşte bu “tüketim kültürü değişikliği” ihtiyacının ele alınmasına dair bir
konu.
YEŞİL DÜĞÜNLER
• İngiltere’de yapılan düğünlerin ortalama karbondioksit miktarı 14.5
ton. Yeşil Düğün isteyin kızlarrrrrrrrr…, ama yeşil kapitalist
olmadan...
•
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