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SAYI: 06 / NİSAN-MAYIS 2021

KADININ STATÜSÜ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

E-BÜLTEN

Bakanımız Sayın Derya YANIK, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin
Belirlenmesi Araştırma Komisyonunda çalışmalarımız kapsamındaki Sunumu 

gerçekleştirdi ve soruları cevapladı.
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Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olarak kadınların güçlenmesini ve hayatın 
tüm alanlarında fırsatlardan tam olarak yararlanmasını sağlamak hedefiyle 
çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi ile kadına 
yönelik şiddetle aktif mücadelemize devam ediyoruz.

Ülke olarak uluslararası alanda kadın alanına ilişkin yapılan toplantı ve etkinliklerde 
üst düzeyde temsil gerçekleştirerek; eğitim, istihdam, sağlık ve karar alma 
mekanizmalarına katılım gibi kalkınmanın temel alanlarında kadınların konumlarının 
güçlendirilmesine verdiğimiz önemi ortaya koyuyoruz. 

Kadınların üretkenliğini artırmak amacıyla kadın kooperatiflerini çok taraflı iş birlikleri 
aracılığı ile destekliyoruz. Kadınların yüksek teknoloji kullanılan ve ekonomik getirisi 
yüksek alanlarda da yer almasını sağlamak amacıyla projeler geliştiriyor, mevcut 
çalışmalara katkı sağlıyoruz.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede bütüncül bakış açısı ile tüm tarafların etkin 
katılımını sağlamak amacıyla oluşturduğumuz eylem planlarımızın gereklerini 
yerine getiriyor, kuruluşlarımızda çalışan personelimizin en üst düzeyde hizmet 
sunmasını sağlamak amacıyla tematik hizmet içi eğitimler düzenliyoruz. Ayrıca 
kadın konukevlerimizde hizmet alan mağdur kadınların güçlenmesini sağlamaya 
yönelik eğitim ve rehberlik faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz.

Kadınların hak, fırsat ve imkânlardan tam olarak yararlanması ve kadına 
yönelik şiddetle etkin mücadeleye yönelik çalışmalarımızı tüm ülke düzeyinde 
yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. 

81 İl Müdürlüğümüzün iyi uygulama örnekleri kapsamında tecrübelerini paylaştığımız 
eğitim ve seminerlerimizi çevrim içi olarak gerçekleştiriyor ve hizmet kalitemizi 
arttırıyoruz. 
Toplumsal hayatta üstlendikleri görevler ve aldıkları sorumluluklarla çok önemli 
rolleri olan kadınlarımız kadim kültür ve medeniyet mirasımızın vazgeçilmez 
unsurlarıdır. Bu kapsamda Nisan ve Mayıs aylarında yürüttüğümüz proje, program 
ve faaliyetlerimizin özetini içeren e-bültenimizi sizlerin dikkatinize sunuyoruz. 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
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RİÇİNDEKİLER
KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN HABERLER

Bakanımız Sayın Derya YANIK, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin 

Belirlenmesi Araştırma Komisyonunda kapsamlı bir Sunum gerçekleştirdi.

Bakanımız Sayın Derya YANIK, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin 

Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’nun sorularını 6 Mayıs Çarşamba günü cevapladı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme 

Toplantısı Gerçekleşti

Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Arasında Ortak 

Çalışma Planı (2021-2022) İmzalandı 

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Birliğinde İçişleri Bakanlığı Şube 

Müdürleri ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Çalışanlarına Yönelik Video Konferans 

Gerçekleştirildi

Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü Çalışmaları Devam 

Ediyor

Güney Doğu Avrupa Ülke temsilcilerine 6 Mayıs 2021 tarihinde “Kadının Güçlenmesi 

Strateji Belgesi ve Eylem Planı” Tanıtım Toplantısını Gerçekleştirdik

KURULUŞLARDAN HABERLER

Bakanımız Sayın Derya YANIK, saha çalışanlarımızın Covid-19’a karşı aşılanma 

sürecinin kısa süre içerisinde başlayacağını duyurdu

Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planları Kapsamında 2020 Yılında 

Gerçekleştirilen Faaliyetler Raporlandı

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Manisa OSB 

Arasında İstihdam Protokolü İmzalandı 

Lavanta Kokulu Köy Kadın Kooperatifi Üretime Başladı 

Fabrikada Üretim Hatalı Çoraplar, Köy Çocukları İçin Oyuncağa Dönüştü

Kadın Konukevlerinde 23 Nisan Etkinliklerle Kutlandı

Kadın Konukevlerinde Anneler Günü Kutlandı

Kadın Konukevlerinde Ramazan Bayramı Kutlandı

Kadın Konukevlerinde 19 Mayısın 102. Yıldönümü Etkinlikleri Düzenlendi 

ROL MODEL KADINLAR 

Türkiye’nin İlk Kadın Taarruz Helikopter Pilotu Komiser Yardımcısı Özge Karabulut 

Tarihe Geçti 
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RDünya Aerobik Jimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı 

Dilara Uçan’dan Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda Altın Madalya 

Nuran Yalçın’dan Dünya Gençler Şampiyonası’nda Bronz Madalya 

Paralimpik Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda Sümeyye Boyacı Gümüş, Sevilay Öztürk 

Bronz Madalya Kazandı 

Sayın Bakanımız Derya Yanık’tan Görme Engelli Mili Sporcu Havva’ya Ziyaret 

Para Milli Atlet Zübeyde Süpürgeci Avrupa Şampiyonu Oldu 

1 kadın 1 göç 1 değişim: Ebru Baybara Demir 

BELİRLİ GÜNLER / HAFTALAR 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü’ne Özel Bir Video Klip Hazırladı

Sayın Bakanımızdan 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında Anlamlı Mesajlar 

Sayın Bakanımızdan 12 Mayıs Hemşireler Gününde Anlamlı Mesaj 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 

TEMATİK GÜNDEM 

Covıd-19 Salgını Döneminde Kadın Konukevi Hizmetleri 

Medyada Kadın Temsili Politika Önerileri 

İSTATİSTİKLERDE KADIN 

Tematik İstatistik: Bilişim Teknolojileri Kullanımda Kadınlar 

Kadın ve İşgücü 

Kadın ve Eğitim 

Karar Alma Mekanizmalarına ve Siyasal Hayata Katılım 

Kadın ve Sağlık 

ŞÖNİM’lerden ve Kadın konukevlerinden Nisan ve Mayıs Ayı İtibarıyla Hizmet Alan 

Kişi Sayıları 

Şiddet Gördüğümde ya da Tanık Olduğumda 
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Bakanımız Sayın Derya YANIK, TBMM Kadına 
Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi 
Araştırma Komisyonunda kapsamlı bir Sunum 
gerçekleştirdi.

GENEL
MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN
HABERLER
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Bakanımız Sayın Derya YANIK, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin 
Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonunda kapsamlı bir 
Sunum gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya YANIK, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin 
Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu toplantısında “Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele” başlıklı sunumunu 
20 Mayıs Çarşamba günü 
gerçekleştirdi.
Bakanlığımızın, şiddetin 
önlenmesine yönelik politikalar 
belirlediğini belirten Bakanımız 
Sayın YANIK, şiddetin çatışma 
ve sorun çözme yöntemi 
olarak algılanmasının, erişkinlik 
döneminde şiddet uygulamanın 
temel motivasyonlarından 
biri olduğunu vurgulayarak, 
çocukların bunu bir sorun çözme yöntemi olarak öğrenmemelerinin önemine işaret etti.
Bakanımız Sayın YANIK, Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES), hizmete girdiği Mart 
2018’den bu yana 2 milyon 226 bin 465 kişinin uygulamayı indirdiğini, uygulamaya 125 bin 
47 ihbar yapıldığını belirterek, “KADES, hükümetimizin kadına yönelik şiddetle mücadele 
için son yıllardaki en önemli icraatlarından biri.”olduğunu belirtti.

Bakanımız Sayın Derya YANIK, Bakanlığımızın şiddetin önlenmesine yönelik hizmet 
birimlerine ilişkin bilgi verirken, şunları kaydetti:

“Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz 81 ilimizde mevcuttur. 7 gün 24 saat esasıyla 
faaliyet gösteriyorlar. ŞÖNİM’ lerden hizmeti açıldığı tarihten Nisan 2021 sonuna kadar 
ülke genelinde 702 bin 734 kadın, 56 bin 454 erkek ve 97 bin 515 çocuk olmak üzere 856 
bin 703 vatandaşımız destek aldı. 

Bakanlığımızın 112, belediyelerin 32, Göç İdaresinin 3 ve sivil toplum kuruluşunun 1 kadın 
konukevi olmak üzere toplamda 148 kadın konukevimiz var. 2 bin 755’i Bakanlığımızın 
olmak üzere konukevlerinin toplam kapasitesi 3 bin 576.”

Bakanımız Sayın YANIK, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ihtisaslaşmış kadın konukevi 
bulunduğunu; bu yılın ilk yarısında Bursa, Antalya, Adana, Malatya ve Diyarbakır, ikinci 
yarısında ise Denizli, Eskişehir, Samsun, Mersin ve Gaziantep’te konukevleri açılmasını 
planladıklarını açıkladı.



8

Bakanımız Sayın Yanık, kadına yönelik 
şiddet araştırmasına ilişkin bilimsel ve sosyal 
dönüşümlerin tam olarak tespit edilmesi için bu 
tür araştırmaların 10 yıllık periyodlarla yapıldığını 
ifade etti. 

En son şiddet araştırmasının 2014 yılında 
yapıldığını belirten Bakanımız Sayın YANIK, TÜİK’ 
in 2024 yılında bu araştırmayı planları arasına 
aldığını, bakanlık olarak da 2021 yılında bir 
araştırma yapılacağını söyledi. Kadın konukevleri 
hakkında bilgileri paylaşan Bakanımız Sayın 
YANIK, bu konuda yerel yönetimlerin teşvik 
edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilmesi 
kararı

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilmesiyle ilgili eleştirilere cevap 
veren Bakanımız Sayın YANIK, 
İstanbul Sözleşmesi’nin şiddetle 
mücadele konusunda iç hukukta 
amir hükümleri olan bir uygulama 
olmadığını, sözleşmenin uluslararası 
bir çerçeve metni olduğunu söyledi.

‘‘Şiddetle mücadele 
konusundaki eksiklerin 
giderilmesi için çalışmalar 
her şartta devam ediyor’’

Bakanımız Sayın YANIK, “Ortaya 
çıkan sorunlar uygulamayla ilgili 
bir durum. Mevzuatla ilgili bir sorun 
ortaya çıktığı için değil. Daha önce 
de uygulamayla ilgili durumları 
düzeltmek için yapılan çalışmalar 
vardı. İstanbul Sözleşmesi’nden 
bağımsız olarak şiddetle mücadele 
konusundaki eksiklerin giderilmesi 
için çalışmalar her şartta devam 
ediyor.” diye konuştu..

Bakanımız Sayın Derya YANIK, 
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin 
Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma 
Komisyonu’nun sorularını 6 Mayıs 
Çarşamba günü cevapladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya 
YANIK, “Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi 
diye kadına yönelik şiddetle mücadelenin ya 
da kadın hakları kazanımlarının çöpe gittiğini 
söylemek büyük bir haksızlık olur.” dedi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin 
Belirlenmesi Araştırma Komisyonu, AK 
Parti Malatya Milletvekili Sayın Öznur ÇALIK 
başkanlığında 26 Mayıs Çarşamba günü 
toplandı. Komisyon toplantısına katılan Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın YANIK, 
milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakanımız Sayın YANIK, bakanlık 
olarak belediyelere yaptırım 
yetkilerinin olmadığını, bir yerleşim 
yerinde kadın konukevine ihtiyaç 
olması halinde bunun çalışmasını 
yaparak konuyu ilgili belediyeye 
aktardıklarını dile getirdi. Belediyelere 
her türlü rehberlik ve danışmanlık 
hizmetini verdiklerini ve bundan sonra 
da vermeye devam edeceklerini ifade 
eden Bakanımız Sayın YANIK, kadın 
konukevlerinden gelen taleplerin 
aralıksız değerlendirildiğini, taleplerin 
yaklaşık yüzde 50’sinin barınma, geri 
kalanının ise şiddet başvurusuyla 
ilgili yapıldığını kaydetti.
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“İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekildik ama kadın hakları ve 
şiddetle mücadelede değişen 
hiçbir şey yok”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ ın kadın hakları konusunda 
önemli adımlar attığının altını çizen 
Bakanımız Sayın YANIK, “Türkiye İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekildi diye kadına 
yönelik verilen şiddetle mücadele ya 
da kadın hakları kazanımlarının çöpe 
gittiğini söylemek büyük bir haksızlık olur. 
İstanbul Sözleşmesi’nden çekildik ama 
kadın hakları ve şiddetle mücadelede 
değişen ne var? Değişen hiçbir şey yok.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Koordinasyon, 
İzleme ve Değerlendirme 
Toplantısı Gerçekleşti

09.04.2021 tarihinde “Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, 
İzleme ve Değerlendirme 
Komisyonu” Bakanımız ve İçişleri 
Bakanı başkanlığında, Mülki İdare 
Amirlerimiz, Yargı Mensuplarımız, 
Kamu Görevlilerimiz, kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin katkı ve katılımlarıyla 81 
ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti.

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl 
Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme 
Komisyonu” toplantıları kadına yönelik 
şiddetle mücadele çalışmalarının yerelde 
daha sistemli hale gelmesini sağlayan 
önemli bir araç olarak yürütülüyor. 

Komisyonlar vasıtasıyla şiddetin 
önlenmesi ve şiddetle mücadele 
çalışmalarının yerel düzeyde daha 
kapsayıcı ve etkin uygulamalarla hayata 
geçirildiği gözlemleniyor.

Uluslararası sözleşmelerde tarafların 
bir irade ortaya koyduğuna işaret 
eden Sayın YANIK, Türkiye’nin İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilmesinin egemenlik 
hakları çerçevesinde değerlendirilmesi 
gerektiğini belirtti.

Bakanımız Sayın YANIK, “İstanbul 
Sözleşmesi, bir taraftan şeytanlaştıran bir 
taraftan da melekleştiren tartışmaların 
ortasında gerçek zemininden kaydırılan 
bir metin oldu. İstanbul Sözleşmesi’nin 
talihsizliği budur.’  

İstanbul Sözleşmesi halen AB üyesi bazı 
ülkeler tarafından da imzalanmadı. 
İngiltere halen imzalamış değil.” dedi.

Şiddetin her sosyal katman ve sınıflar 
arasında görüldüğünü söyleyen 
Bakanımız Sayın YANIK, “Sadece bir 
grupta olsa oraya yoğunlaşır ve sorunları 
çözersiniz ama şiddet her eğitim ve sınıfta 
yaygın bir durumda. Avrupa örneğine 
baktığımızda farklı bir durum olmadığını 
biliyoruz. Türkiye’nin Avrupa’ya göre iyi 
bir noktada olduğunu da görüyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Bakanımız Sayın YANIK, arabuluculuk 
konusundaki görüşlerinin sorulması 
üzerine, şiddet arabuluculuğunu kabul 
etmediğini, zorlamayla değil, tarafların 
özgür iradesiyle arabuluculuğa benzer bir 
durumun konuşulabileceğini ifade etti.
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Bakanımız;“Şiddetle 
mücadele kapsamında 

sunulan hizmetlerin etkin 
bir şekilde yürütülmesiyle 
uygulamadaki sorunların 
giderilmesini sağlamak 

üzere bu toplantılara 
tüm kurumlarımızdan 

etkin katılım sağlanması, 
uygulamada geliştirilmesi 
gereken alanlar ve çözüm 
önerilerinin ortak akıl ile 

dile getirilmesi, illerimizde 
gerçekleşen şiddet 

vakalarının tüm yönleriyle 
ele alınması, ilde bulunan 

üniversiteler vasıtasıyla 
alınacak akademik katkı ile 
çalışmaların desteklenmesi 
ile üretilecek kanıta dayalı 
yerel politikalar, şiddetle 
mücadelede hepimizin 

elini güçlendirecektir.” diye 
konuştu.

Bakanlığımız koordinasyonunda, Adalet, 
İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları 
ile Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde; 
2020-2021 yıllarını kapsayan “Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon 
Planı”, 2021-2025 yıllarını kapsayan ve yakın 
zamanda yürürlüğe girecek olan “Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem 
Planı” ve “Kadının Güçlenmesi Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı” kadına yönelik 
şiddetle mücadeleye ivme kazandıran 
Politika dokümanlarını oluşturuyor. 

Bu kapsamda, söz konusu politika 
dokümanları temel alınarak 81 ilde 
yürürlükte olan “Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele İl Eylem Planları” da bölgesel 
ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanan ve 
yereldeki şiddetle mücadele politikasını 
belirleyen önemli yerel politika araçlarını 

oluşturuyor. Söz konusu Komisyon 
toplantısında da bu politika araçlarının 
önemi üzerinde duruldu.  

“Kadının özgüvenini zedeleyen ve açık bir 
insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddeti 
önleme çalışmalarının en kritik görevimiz 
ve sorumluluğumuz” olduğunu hatırlatan 
Bakanımız,  Bakanlık olarak; kadına 
yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı 
şiddetin kabul edilemez olduğuna dair 
inançla, çok geniş bir yelpazede, tüm 
tarafların kapsamlı işbirliğinde bütüncül 
bir yaklaşımla “Sıfır Tolerans” ilkesi 
çerçevesinde kararlılıkla sürdürüldüğüne 
değindi. 

İçişleri Bakanı Kadın Destek Uygulamasının 
(KADES) 2018 yılından bugüne kadar 
1 milyon 966 bin 675 kişi tarafından 
indirildiğini ve 109 bin 563 kadının 
ihbarda bulunduğunu belirterek, “Kolluk 
kuvvetlerimiz 56 bin 788 akıllı ihbara 5 
dakika içerisinde müdahale ederek birçok 
şiddet olayını engellemiştir” dedi.

İçişleri Bakanı, kadın cinayetlerinin 
2020 yılına oranla yüzde 21 azaldığını 
belirterek, 2021 yılı ilk üç ayında 18 bin 37 
şiddet mağduruna 17 bin 170 koruyucu 
tedbir, şiddet uygulayan 53 bin 447 kişiye 
yönelik 159 bin 9 önleyici tedbir kararı 
düzenlendiğini belirtti. 

Elektronik kelepçe konusunda da ciddi 
bir kapasite artışına gittiklerini vurgulayan 
SOYLU, elektronik kelepçenin, çok ciddi 
netice aldıkları çözümlerden biri olduğunu 
ifade ederek, “Yeni kurulan elektronik 
kelepçe izleme merkezimizde 1000 
elektronik kelepçeyi aynı anda izleyebilme 
kabiliyetine eriştik. 25 Ocak tarihinde 81 
ilimizi, kelepçe izlemesi yapabilecek şekilde 
devreye aldık. Şu an 121 vakanın takibi 
aktif olarak bu merkezde yapılmaktadır. 
İnşallah bu sayı kapasitemiz ölçüsünde 
artarak devam edecektir” diye konuştu.
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Bakanlığımız ile Birleşmiş 
Milletler Çocuklara Yardım 
Fonu (UNICEF) Arasında Ortak 
Çalışma Planı (2021-2022) 
İmzalandı

Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler 
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 
arasında dezavantajlı çocukların 
korunması, gelişim ve katılım haklarından 
yararlanabilmelerinin güçlendirilmesi 
amacıyla dönemsel olarak Ortak 
Çalışma Planları imzalanıyor. geçirildiği 
gözlemleniyor.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüzün 
görev alanına ilişkin daha çok erken yaşta 
ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik 
faaliyetlerin yer aldığı 2018-2019 ve 2020 
Ortak Çalışma Planının ardından daha 
geniş kapsamlı bir Ortak Çalışma Planı 
hayata geçirilecek. 

Yeni Ortak Çalışma Planı 2021 ve 2022 
yıllarını kapsayacak. Yeni Çalışma 
Planında erken yaşta ve zorla evliliklerin 
önlenmesine yönelik önemli başlıklar:

• Topluma ve kanaat önderlerine 
yönelik farkındalık çalışmaları, 

• Babalara yönelik eğitim çalışmaları, 
• Okul öncesi öğrencilere yönelik 

etkinlikler, 
• Anneler ve kız çocuklarına yönelik 

güçlenme çalışmaları, 
• Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle 

Mücadele İL Eylem Planlarının 
Desteklenmesi, 

• Erken yaşta evliliklerin önlenmesine 

Bakanlığımız, kadına yönelik şiddetin kabul 
edilemez olduğu inancıyla çalışmalarını 
sıfır tolerans ilkesiyle, çok boyutlu ve 
tüm tarafların katkısı ile kararlılıkla 
sürdürmektedir. 

Dün olduğu gibi bugün de önleyici 
çalışmalarla şiddete karşı net bir 
duruş sergiliyoruz. Kurum kuruluşlarla, 
üniversitelerle, sivil toplumla aktif iş birliği 
içerisindeyiz. 

Toplumun her kesiminde yaratacağımız 
farkındalıkla, onlardan alacağımız güçle 
çarpan etkisi yaratarak şiddeti sona 
erdirmek amacıyla seminerler veriyoruz. 

yönelik iyi uygulamaların 
yaygınlaştırılması.

Ortak Çalışma Planının imzalanmasının 
ardından Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğümüz yetkilileri UNICEF 
Çocuk Koruma Sorumluları Nisan ve 
Mayıs aylarında düzenli toplantılarla bir 
araya gelerek önümüzdeki dönemde 
gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin 
planlama çalışmaları gerçekleştirdi.  

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi 
Başkanlığı İş Birliğinde İçişleri 
Bakanlığı Şube Müdürleri ile 112 
Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü 
Çalışanlarına Yönelik Video 
Konferans Gerçekleştirildi
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Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı 
ile Ticaret Bakanlığı iş birliğinde 30 
Ekim 2018 tarihinde imzalanan “Kadın 
Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği 
Protokolü”nün yerelde uygulanabilirliğini 
sağlamak ve uygulayıcılara rehberlik 
etmek amacıyla “Kadın Kooperatiflerinin 
Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü 
Uygulama Esasları” hazırlandı ve İl 

Müdürlükleri ile paylaşıldı. Uygulama 
Esasları çerçevesinde illerde “Kadın 
Kooperatifçiliği Çalışma Grupları” 
oluşturuldu. Bu kapsamda illerde çeşitli 
etkinlikler düzenleniyor.

Protokol kapsamında Nisan ve Mayıs 
aylarında Ankara, Bilecik, Gümüşhane, 
Hakkari, Isparta Kırşehir, Samsun, Şanlıurfa 
illerinde çalıştay, eğitim ve bilgilendirme 
toplantıları yapıldı; kooperatif ziyaretleri 
gerçekleştirildi. 

Bugüne kadar toplamda 755 çalıştay, 
eğitim ve bilgilendirme toplantısı ile 
35.796 kişiye ulaşıldı; 300 kooperatif 
ziyareti gerçekleştirildi ve 464 yeni kadın 
kooperatifi kuruldu. 

Pandemi nedeniyle seminerler, konferans 
vb. çalışmalarımıza ara vermedik aksine 
daha büyük bir şevkle, daha büyük 
azim ve inançla yaptığımız işe sarıldık. 
Farkındalık yaratarak bir kadının hayatına 
dokunabileceğimiz gerçeği bizi pandemi 
koşulu vs. demeden sınırsız hizmet 
vermeye iten güç oldu. 

Toplumun her kesimine yönelik 
çalışmalar yapmak temel görevimiz 
olmakla birlikte doğrudan kadına yönelik 
şiddetle mücadelede hizmet sunan 
kamu personeline yönelik eğitimler 
düzenlemenin yanı sıra doğrudan hizmet 
sunmayan kamu personelinin de konuya 
ilişkin temel bilgi düzeyine sahip olması 
için 2018 yılından bu yana seminerler 
düzenliyoruz.  

Pandemi döneminde de bu çalışmalarımız 
devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Eğitim 
Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde 
Bakanlık personeline 2021 Yılı Nisan ayında 
video konferanslar düzenlemeye başladık. 
13-14-15-19-20-21 Nisan 2021 tarihlerinde 
6 grup halinde 470 İçişleri Bakanlığı 
şube müdürü ve 112 Acil Çağrı Merkezi 
Müdürlüğü personeline kadına yönelik 
şiddetle mücadele konusunda video 
konferans gerçekleştirildi. 

Kadın Kooperatiflerinin 
Güçlendirilmesi İş Birliği 
Protokolü Çalışmaları Devam 
Ediyor
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Güney Doğu Avrupa Ülke 
temsilcilerine 6 Mayıs 2021 
tarihinde “Kadının Güçlenmesi 
Strateji Belgesi ve Eylem 
Planı” Tanıtım Toplantısını 
Gerçekleştirdik

Ülkemizin Dönem Başkanlığını yürütmekte 
olduğu Güney Doğu Avrupa İşbirliği 
Süreci (GDAÜ) kapsamında 6 Mayıs 2021 
tarihinde “Kadının Güçlenmesi Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı tanıtımı toplantısını 
gerçekleştirdik. Çevrimiçi ortamda İngilizce 
olarak gerçekleştirilen toplantıya Bosna 
Hersek, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, 
Moldova, Karadağ, Romanya ve 
Slovenya’dan uzmanlar katılım sağladı.

Açılış konuşmasının Genel Müdürümüz 
Sayın Gülser USTAOĞLU tarafından 
yapıldığı etkinlikte moderatörlüğü 
Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığımız 
gerçekleştirdi.

Genel Müdürümüz açılış konuşmasında 
ülkemizin GDAÜ dönem başkanlığına 
atıfta bulunarak bu kapsamda belirlenen 
“Komşular Birlikte Görür” sloganının Balkan 
halklarının ortak geleceğini ifade ettiğini 
belirtti.

Kadınların güçlenmesinin değişimi 
getirebileceğini vurgulayan Genel 
Müdürümüz Sayın Gülser USTAOĞLU, 
bu kapsamda Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü olarak; kadınların insan 
haklarını korumak ve geliştirmek; kadınların 
sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi konumu 
güçlendirilmek ve kadınların haklara ve 
fırsatlara eşit erişimini sağlamak amacıyla 
gerçekleştirilen çalışmalardan ve elde 
edilen kazanımlardan bahsetti.

Strateji Belgesi ve Eylem Planına ilişkin 
sunumlar ise Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü uzmanlarımız tarafından 
gerçekleştirildi.
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KURULUŞLARDAN
HABERLER
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Bakanımız Sayın Derya YANIK, 
saha çalışanlarımızın Covid-19’a 
karşı aşılanma sürecinin kısa 
süre içerisinde başlayacağını 
duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın 
Derya YANIK, saha çalışanlarımızın Covid-
19’a karşı aşılanma sürecinin kısa süre 
içerisinde başlayacağını duyurdu.

Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle 
Mücadele İl Eylem Planları 
Kapsamında 2020 Yılında 
Gerçekleştirilen Faaliyetler 
Raporlandı

Küresel ölçekte kabul edilen görüşe göre, 
18 yaşından küçükler “çocuk” ve taraflardan 
birinin bu yaştan önce yaptığı evlilikler 
“erken yaşta evlilik” olarak değerlendirilir. 
Kadın ve çocuk haklarının ihlali ve kadına 
ve çocuğa yönelik bir şiddet biçimi 
olarak kabul edilen “erken yaşta evlilikler” 
Bakanlığımızın politika önceliklerinden 
biridir. 

Ülkemizde erken yaşta evliliklere ilişkin 
resmi evlilik sayıları düşüş eğilimindedir. 
Örneğin 2007 yılında 50 binden fazla kız 
çocuğu 16-17 yaşında evlenmişken, 2020 
yılında bu sayı 13 bin oldu.  

Birçok ülkeye göre erken yaşta evlilik 
sayılarının düşük olmasına rağmen 
özellikle erken yaşta evlilik sayılarının ülke 
ortalamasının üstünde olduğu illere özel 
önem veriliyor ve İl Eylem Planlarının 
hazırlanması ve uygulanma süreçleri 
destekleniyor. 

 “Bakanlığımızın hizmetlerinin, yaşlılarımız, 
engellilerimiz, ihtiyaç sahiplerimiz gibi 
salgına karşı özellikle risk altında olan 
toplum kesimlerine ulaştırılmasını 
sağlayan Fedakar çalışma arkadaşlarımıza 
bu süreçteki üstün gayretleri için 
minnettarız” diyen Bakanımız Sayın YANIK, 
saha çalışanlarımızın aşılanması sürecini 
destekleyen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin 
KOCA’ya ve salgınla mücadelede büyük 
emek veren sağlık çalışanlarına teşekkür 
etti.

Bakanımız Sayın YANIK, sosyal 
medya hesabı üzerinden 

yaptığı paylaşımda, “Kadın 
Konukevleri, Şiddet Önleme ve 

İzleme Merkezleri, Çocuk Bakım 
Kuruluşları, Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Vakıfları, 
Sosyal Hizmet Merkezleri ve İl 
Müdürlüklerimizdeki meslek 
elemanlarımızın Covid-19’a 

karşı aşılanma süreci kısa süre 
içerisinde başlıyor” ifadelerini 

kullandı.

‘‘
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Erken Yaşta Evliliklerle Mücadele İl 
Eylem Planları kapsamında yapılan 
çalışmalarımız;

• AĞRI: Erken Yaşta Zorla Evliliklerle 
Mücadeleye dikkat çekmek amacıyla 
ASP Spor Kulübü Derneği olarak bir 
kız futbol takımı kuruldu ve kendi 
liginde zirveye çıkarak, Vodafone 
reklam filminde oynadı. “İçerde” dizisi 
oyuncuları ile gösteri maçı yapıldı. 

• ANTALYA: Kumluca Adliyesi tarafından 
erken yaşta evliliklerin engellenmesine 
ilişkin muhtarlara eğitim düzenlendi. 

• BİTLİS: Merkez ve ilçelerdeki 270 
muhtara yönelik seminer düzenlendi. 

• DİYARBAKIR: Sur, Bağlar ve Kayapınar 
İlçelerinde ikamet eden mahalle 
sakinlerine ve farklı ilçelerdeki Kadın 
Destek Merkezi kursiyerlerinden oluşan 
1.157 vatandaşa eğitim verildi. 

• HATAY: Farkındalık yaratma ve zihniyet 
dönüşümünü sağlama amacıyla 2.000 
broşür ve 2.000 afiş dağıtımı yapıldı. 

 
• IĞDIR: Karakoyunlu, Tuzluca ve Aralık 

İlçelerindeki kahvehanelerde ergen 
dönemde çocuğu olan kadın ve 
erkeklere erken ve zorla evliliklerin 
zararları hakkında eğitim verildi. 

• KAHRAMANMARAŞ: İl Müdürlüğümüz 
ve Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (KSÜKAM) iş 
birliğinde, “Kahramanmaraş İlinde 
Erken Yaşta ve Zorla Evliliğin Nedenlerini 
ve Sonuçlarının Araştırması” yürütüldü.

• KARS: Zorunlu öğrenim çağında 
olup öğrenimine devam etmeyen 
çocukların tespit edilmesi, aileleriyle 

görüşülmesi, eğitime devamlarının 
sağlanması ve eğitimlerine devam edip 
etmediklerinin takip edilmesi amacıyla 
hane ziyaretleri yapıldı. 

• KİLİS: Öğrenci velilerine yönelik erken 
yaşta evlilik eğitimleri düzenlendi. 

• MARDİN: Erken yaşta zorla evlilikler 
ve sakıncaları konusunda toplumu 
bilinçlendirmek üzere il genelinde 
hutbe/vaaz verildi. 

• MUŞ: Kız çocuklarının okul devam 
oranları takip edilerek, örgün eğitime 
erişim ve devamlarının sağlanması 
çalışmaları kapsamında 35 kız 
çocuğuna ulaşıldı.

• NEVŞEHİR: Jandarma Genel 
Komutanlığı bünyesinde vatani 
görevini yapmakta olan erbaş ve erlere 
erken yaşta ve zorla evlilikler konusunda 
eğitim verildi.  

• NİĞDE: Esnaf odalarına bağlı üyelerin 
erken yaşta ve zorla evlilikler hakkında 
bilgilendirilmelerine yönelik seminerler 
gerçekleştirildi. 

• ŞANLIURFA: Eyyübiye İlçesi’nde 
bulunan Aile Sağlık Merkezlerinde 
ilçede yaşayan 15-49 yaş arası 1.533 
kadın ve kız çocuğuna cinsel sağlık, 
üreme sağlığı ve erken yaşta ve zorla 
evliliklerin sağlık sonuçları hakkında 
eğitim verildi. 

• YOZGAT: Boğazlıyan Kaymakam 
Kemal Bey Anadolu Lisesi ve Boğazlıyan 
Kız İmam Hatip Lisesi Öğrencilerine 
Erken Yaşta Evlilikle Mücadele ve 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Semineri düzenlendi. 
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Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü, İŞKUR İl 
Müdürlüğü ve Manisa OSB 
Arasında İstihdam Protokolü 
İmzalandı

Manisa’da şiddet gören ve bu nedenle 
kadın konukevine yerleşmek durumunda 
kalan kadınlar, Manisa Valiliği öncülüğünde 
Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
ile Manisa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) 
Müdürlüğü ve Manisa Organize Sanayi 
Bölgesi (MOSB) yönetimi arasında 
imzalanan protokole göre istihdam 
edilecek. Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen 
istihdam projesiyle kadına yönelik şiddetle 
mücadelede yeni bir dönemin başlaması 
hedefleniyor.

Protokol kapsamında fiziksel, duygusal, 
cinsel veya ekonomik olarak istismara 
uğrayan kadınların şiddetten korunması, 
psikososyal ve ekonomik sorunlarının 
çözümlenmesi amacıyla istihdama uygun 
olduğu değerlendirilen kadınların Manisa 
OSB yapılanmasında yer alan firmalarda 3 yıl 
süresince istihdam edilmeleri amaçlanıyor.

Lavanta Kokulu Köy Kadın 
Kooperatifi Üretime Başladı

Isparta Lavanta Kokulu Köy Kadın 
Kooperatifi Koop-Des kapsamında 
hazırlanan proje ile alınan sabun üretim 
makinalarını kurdu ve 28 Mayıs 2021 
tarihinde ise doğal lavanta sabunu seri 
üretimine başladı.

Türkiye’de ilk kez uygulanacak projenin 
kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni bir 
yöntem olacağını söyleyen Vali Karadeniz, 
“Türkiye’de de ilk uygulanan bir proje olması 
da bu projeyi özel kılan niteliklerden birisi. 
Öncelikle Manisa OSB’nin de güzel bir sosyal 

sorumluluk olmasının da önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bu projeyle kadın 
konukevinden hizmet alan kadınların 
istihdamı sağlanarak hem kendilerinin 
hem de beraberindeki çocuklarının kendi 
ayakları üzerinde durmalarını sağlamış 
olacağız. Başkalarına muhtaç olmadan 
yaşamalarını sağlamış olacağız. Bu da 
kadına yönelik şiddetle mücadelede 
ayrıca bir çözüm yöntemi olduğunu 
düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.



18

Fabrikada Üretim Hatalı 
Çoraplar, Köy Çocukları İçin 
Oyuncağa Dönüştü

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) 
öğrencileri tarafından gerçekleştirilen 
“Artıklar atık olmasın” projesiyle 
Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü bünyesinde bulunan kadın 
konukevlerindeki kadınların desteğiyle 
üretimi hatalı çoraplardan bez oyuncaklar 
üretildi. Bez bebekler köy okullarına 
gönderilerek çocuklarla buluşturulacak.

Projenin her kademesinde emeği geçen 
öğrenci arkadaşlarımızı ve personelimizi 
tebrik ederiz

milli iradenin hâkimiyetini dünyaya ilan 
ettiğimiz tarihtir.

Kurulduğu günden bu yana ülkemizin 
kalkınması, gelişmesi, büyümesi 
yolunda atılan tüm adımların öncüsü 
olan Meclisimiz, başta çocuklarımız 
ve gençlerimiz olmak üzere tüm 
vatandaşlarımıza daha aydınlık bir 
gelecek hazırlamak için çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 
Nisan’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından bayram olarak çocuklara 
armağan edilmesi, milletimizin 
çocuklarımıza olan inancının bir sembolü 
olmuştur. Türkiye, çocuklarımızın ve 
gençlerimizin omuzlarında yükselecek, 
onların dinamizmi ve coşkusuyla 2023 ve 
2071 hedeflerine ulaşacaktır.

Kadın Konukevlerinde 23 Nisan 
Etkinliklerle Kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 
23 Nisan 1920, “Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir” diyerek bağımsızlığımızı ve 
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Kadın Konukevlerinde Anneler 
Günü Kutlandı

Kadın konukevlerinde anneleriyle 
birlikte hizmet alan çocuklar konukevi 
personeliyle birlikte yaptıkları etkinliklerle 
annelerinin anneler gününü kutladı.

Öncelikle kuruluşlarımızdan hizmet 
alan tüm çocuklarımızın, tüm dünya 
çocuklarının bu müstesna bayramını 
gönülden tebrik ediyoruz.

İlk öğretmen olarak güçlü bireyler 
yetiştiren anneler aynı zamanda güçlü 
toplumların da temelini atmakta, ailenin 
ve toplumun yapı taşını oluşturmaktadır. 
Bizler de kadın konukevlerinden hizmet 
alan kadınların ve kadın personelimizin 
mutluluğunu arttırmak içinde bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da 
kendileriyle ilgili bütün alanlarda azimle 
çalışmayı sürdüreceğiz. 
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Kadın Konukevlerinde Ramazan 
Bayramı Kutlandı

Bayramlar, aynı inanç, aynı tarih ve aynı 
medeniyet mensuplarının müşterek sevinç 
ve coşku günleridir. Bayramlar, bizi biz 
yapan, kardeşliğimizi pekiştiren müstesna 
zamanlardır.

Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde, 
Müslümanları bir bedenin organlarına 
benzeterek bir müminin acısını ve derdini 
bütün müminlerin hissetmesi gerektiğini 
beyan etmekte, kendisi için istediğini 
mümin kardeşi için de istemeyen bir Müslüman’ın kâmil bir mümin olamayacağını ifade 
etmektedir.  Komşusu açken tok yatan bizden değildir, buyurmaktadır. Bütün bu düsturlar, 
müminler olarak birbirimizin dertlerini ve sevinçlerini paylaşmayı ve kardeşliğimizi 
pekiştirmeyi vazgeçilmez bir sorumluluk olarak bizlere yüklemektedir.

Bu kapsamda kadın konukevleri idarecilerimiz ve Personelimiz bayram günü hizmet 
alanlarla bir araya gelerek bayram sevincini birlikte yaşadılar.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olarak gerek kadın konukevlerinden hizmet alan kadın 
ve çocukların gerekse fedakârca hizmet sunan her kademedeki personelimizin Ramazan 
Bayramını kutlar, sağlık ve güven içerisinde nice bayramları birlikte kutlamayı temenni 
ederiz

Kadın Konukevlerinde 19 Mayısın 
102. Yıldönümü Etkinlikleri 
Düzenlendi

Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi 
başlattığı sonrasında genelgeler, kongreler, 
TBMM’nin kurulması ve Cumhuriyetimizin 
ilanı süreçlerinin başlangıcı olan anlamlı 
günde kadın konukevlerinde anneleriyle 
birlikte hizmet alan çocuklar için etkinlikler 
düzenlendi.
Koronavirüs tedbirleri ve okulların uzaktan 
eğitimle öğrenime devam etmeleri nedeniyle meydanlarda bu sene kutlanamayan 
bayramımız kadın konukevlerinde kutlandı. Cumhuriyetin emanet edildiği çocuklar için 
kadın konukevlerinde eğitim, öğrenim, spor ve sanat dallarında faaliyetlerimiz devam 
edecektir.  

Bizler de Milletimizin istiklal meşalesini 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakan Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’mızın tüm kahramanlarını rahmetle, şükranla yad 
ediyoruz.
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ROL MODEL
KADINLAR
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Türkiye’nin İlk Kadın Taarruz 
Helikopter Pilotu Komiser 
Yardımcısı Özge Karabulut 
Tarihe Geçti

Emniyet Havacılık Daire Başkanlığında 
Atak helikopterini kullanan personel 
konusunda ilk yaşandı. 28 yaşındaki Pilot 
Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, 9 
haftalık eğitimleri başarıyla tamamlayarak 
Atak helikopterinin kokpitine oturmayı hak 
etti. Karabulut, bu başarısıyla Türkiye’nin 
ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak 
tarihe geçti.

Polis havacılık ekipleri, dünyada hiçbir polis 
teşkilatında bulunmayan taarruz sınıfı 
helikopteriyle teröristlerle yaşanacak sıcak 
çatışmalarda helikopterle doğrudan saldırı 
gücüne sahip oldu. 

Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, 
mesleğe komiser yardımcısı olarak 
başladığını, daha sonra Havacılık Daire 
Başkanlığının pilotaj sınavında başarı 
göstererek eğitimlere katılmaya hak 
kazandığını söyledi.

Dünya üzerinde ilk kez bir polis teşkilatının, 
görev konseptini değiştirerek taarruz 
helikopterini envanterine kattığına ve 
bu alanda pilotlar yetiştirdiğine dikkati 
çeken Karabulut, “Ben de Atak pilotu 
olduğum için gururluyum. Türkiye’nin ilk 
kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan, 
bu görevi ifa etmekten ayrıca gurur 
duymaktayım.” dedi.

Pilotaj eğitiminin ardından Bell 429 ve 
Atak helikopterlerinin intibak eğitimlerini 
de başarıyla tamamladığını belirten 
Karabulut, son 2 yılı pilot olmak üzere 4 
yıldır Emniyet Teşkilatında görev yaptığını 
söyledi.

Dünya üzerinde ilk kez bir polis teşkilatının, 
görev konseptini değiştirerek taarruz 
helikopterini envanterine kattığına ve 
bu alanda pilotlar yetiştirdiğine dikkati 
çeken Karabulut, “Ben de Atak pilotu 
olduğum için gururluyum. Türkiye’nin ilk 
kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan, 
bu görevi ifa etmekten ayrıca gurur 
duymaktayım.” dedi.

Pilotaj eğitiminin ardından Bell 429 ve 
Atak helikopterlerinin intibak eğitimlerini 
de başarıyla tamamladığını belirten 
Karabulut, son 2 yılı pilot olmak üzere 4 
yıldır Emniyet Teşkilatında görev yaptığını 
söyledi.
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Dünya Aerobik Jimnastik 
Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı

Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik 
Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda 
muhteşem performansıyla altın madalya 
kazandı. 

Türkiye Jimnastik Federasyonundan 
yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki 
sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’de düzenlenen Aerobik 
Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda bireysel 

Ayşe Begüm ONBAŞI’nın 
Başarıları

• Küçük yaşta bale ve jimnastik ile tanışan 
Ayşe Begüm Onbaşı, 2019 yılı itibarıyla 
Akhisar Anadolu Lisesi’nden mezun 
oldu.

Göreve çıkarken öncelikle dikkat ettikleri 
hususun disiplin olduğunu söyleyen 
Karabulut, “Gurur verici bir şey, heyecanlı. 
Türk Polis Teşkilatının ana amacı olan kamu 
güvenliğini sağlamak ve vatan topraklarını 
korumak için ‘gökyüzü polisleri’ olarak 7 
gün 24 saat görev başındayız. Bu anlamda 
daima ‘Atak’ ve hazır şekilde görevimizi ifa 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karabulut, kendisi için zaman zaman 
endişelenen ailesinin, vatana hizmet ettiği 
için mutlu olduğunu belirterek, Emniyet 
Teşkilatı’nda kadın erkek ayrımının 
yapılmadığını, verilen görevleri disiplinli 
şekilde yerine getirdiklerini sözlerine 
ekledi. 1

Ayşe Begüm Onbaşı, 2001 Akhisar doğumlu 
aerobik jimnastikçidir. 11 yaşından beri 
milli formaya sahip olan ve Temmuz 2016 
itibarıyla “Madalya Canavarı” lakaplı Onbaşı, 
ulusal ve uluslararası yarışmalarda 35 altın 
madalya da dahil olmak üzere 60’tan fazla 
madalya kazandı.

Son olarak Aerobik Jimnastik 
Dünya Şampiyonası’nda muhteşem 
performansıyla altın madalya kazanan 
Ayşe Begüm Onbaşı, 19 yaşında sayısız 
başarılarına bir yenisini daha ekledi.

1 https://www.internethaber.com/turkiyenin-ilk-kadin-taarruz-helikopter-pilotu-komiser-yardimcisi-ozge-karabulut-
tarihe-gecti-foto-galerisi-2175935.htm

kadınlar finalinde 21.850 puanla altın 
madalya hak kazandı.
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• Profesyonel spor yaşamına 7 
yaşında başladı. Başlangıçta grup 
etkinliklerinde yarıştı. 8-9 ve 10-12 yaş 
kategorilerinde başarılı oldu.

• 2011-2012’de milli takıma kabul 
edildi ve Çek Cumhuriyeti, Slovakya 
ve Bulgaristan’daki uluslararası 
yarışmalara katıldı. Daha sonra bireysel 
etkinlikte yarışmaya başladı.

• 2019 yılı sonuna kadar spor çalışmalarını 
Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor 
Kulübü bünyesinde sürdürdü.

• Güney Kore’de Haziran 2016’da 
düzenlenen 14. Dünya Aerobik 
Jimnastik Şampiyonası’nda 15-17 yaş 
kategorisinde altın madalya kazandı.

• Onbaşı, Ocak 2020 tarihinden itibaren 
Akhisar Belediyespor’a katılmış ve spor 
çalışmalarını burada sürdürmektedir.

• Meksika’da düzenlenen 2015 Dünya 
Şampiyonası’nda performansı 
sırasında düşmesine rağmen bronz 
madalya kazandı.

• Güney Kore, Incheon’da düzenlenen 
2016 Aerobik Jimnastik Dünya 
Şampiyonası’nda, Genç Kadınlar 
Bireysel kategorisinde altın madalya 
kazandı.

• Dünya şampiyonaları öncesinde 
gençler için aynı yerde düzenlenen 7. 
Dünya Yaş Grubu Müsabakalarında 
takım arkadaşları Mehmet Ercoş ve 
Deniz Şahin ile birlikte Trio etkinliğinde 
gümüş madalya kazandı.

• Onbaşı, İspanya Guadalajara’daki 
2. Akdeniz Şampiyonası 2017’den 
ve Portekiz Cantanhede’deki 7. 
Uluslararası Açık Müsabaka 2017’den 
toplam üç altın madalya ile döndü.

• İtalya, Ancona’da düzenlenen 

2017 Aerobik Jimnastik Avrupa 
Şampiyonasında Genç Kadınlar 
Bireysel etkinliğinde bir altın madalya 
daha yakaladı. 

• Fas Marakeş’teki 2018 Gymnasiade’de 
gümüş madalya kazandı. Portekiz 
Guimarães’da düzenlenen 2018 Aerobik 
Jimnastik Dünya Şampiyonasında 
Genç Kadınlar Bireysel etkinliğinde 
bronz madalya kazandı.  2

2 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ayse-begum-onbasi-kimdir-kac-yasinda-ve-nereli-dunya-sampiyonu-ayse-
begum-onbasinin-basarilari-41821322
3            https://www.aa.com.tr/tr/spor/dilara-ucandan-dunya-gencler-halter-sampiyonasinda-altin-madalya/2258133

Dilara Uçan’dan Dünya Gençler 
Halter Şampiyonası’nda Altın 
Madalya

Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te 
Düzenlenen Dünya Gençler Halter 
Şampiyonası’nda Milli Sporcu Dilara 
Uçan, Koparmada Altın Madalya 
Kazandı

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan 
açıklamaya göre, kadınlar 81 kiloda yarışan 
Dilara Uçan, koparmada 99 kilo ile altın 
madalya elde etti.

Milli sporcu silkmede 123 kilo ile bronz 
madalya kazanırken, toplamda ise 222 
kiloluk derecesiyle gümüş madalya aldı.

Türkiye, Dünya Gençler Halter 
Şampiyonası’nda 7. gün sonunda 6 altın, 
6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 
17 madalyaya ulaştı. 3
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5  https://www.aa.com.tr/tr/spor/paralimpik-avrupa-yuzme-sampiyonasinda-sumeyye-boyaci-gumus-sevilay-
ozturk-bronz-madalya-kazandi/2251303#:~:text=Ankara,l%C3%BCk%20derecesiyle%20bronz%20madalya%20
kazand%C4%B1.

Nuran Yalçın’dan Dünya 
Gençler Şampiyonası’nda 
Bronz Madalya

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan 
açıklamaya göre, organizasyonun son 
gününde kadınlar +87 kiloda podyuma 
çıkan Nuran Yalçın, silkmede 121 kiloyla 
bronz madalya elde etti.

Koparmada 88 kiloyla dördüncü olan 
milli halterci, toplamda da 209 kiloyla 
dördüncü sırada yer aldı. 4

Türkiye Bedensel Engelliler Spor 
Federasyonundan yapılan açıklamaya 
göre, S5 kategorisi kadınlar 100 metre 
serbest stil finalinde milli sporcular 
Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, 
madalya mücadelesi verdi. Milli 
sporculardan Sümeyye 1.34.94 ile gümüş, 
Sevilay ise 1.39.94’lük derecesiyle bronz 
madalya kazandı.

Türkiye, şampiyonada 3 gümüş ve 3 bronz 
olmak üzere 6 madalya kazandı.

Milli sporculardan Sevilay Öztürk 2 gümüş 
ve 2 bronz, Sümeyye Boyacı ise 1 gümüş 
ve 1 bronz madalya elde etti.

Paralimpik Avrupa Yüzme 
Şampiyonası’nda Sümeyye 
Boyacı Gümüş, Sevilay Öztürk 
Bronz Madalya Kazandı

Portekiz’in Madeira Adası’nda 
düzenlenen 2021 Paralimpik Yüzme 
Avrupa Şampiyonası’nda kadınlar 100 
metre serbest finalinde Sümeyye Boyacı 
gümüş, Sevilay Öztürk ise bronz madalya 
elde etti.

Bakanımız Sayın Derya 
YANIK’tan tebrik mesajı

“Kızlarımız yine harika! 
Paralimpik Avrupa Yüzme 
Şampiyonası’nda Sümeyye 
Boyacı gümüş, Sevilay 
Öztürk bronz madalya 
kazandı. Çocuklarımız bizim 
gururumuz. ” 5

‘‘
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Sayın Bakanımız Derya 
Yanık’tan Görme Engelli Mili 
Sporcu Havva’ya Ziyaret

Sayın Bakanımız yaptığı açıklamada “Dün 
iftarda bir şampiyonun misafiri olduk. 
Görme engelli milli sporcumuz Havva 
madalyaları ve rekorlarıyla ay yıldızlı 
bayrağımızı dalgalandırıyor. Koruyucu aile 
olarak Havva’ya sıcak bir yuva veren Engin 
ailesi ise isimsiz kahramanlarımızdan. 
Sizlerle gurur duyuyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor 
Federasyonundan yapılan açıklamaya 
göre, Bydgoszcz şehrinde gerçekleşen 
şampiyonada, T54 kategorisi kadınlar 
100 metre finalinde yarışan Zübeyde 
Süpürgeci, 16.83’lük derecesiyle Avrupa 
rekoru kırarak birinci oldu ve altın madalya 
kazandı. 6

Bakanımız Sayın Derya YANIK 
yayınladığı mesajla Süpürgeciyi 
kutladı.

“Paralimpik atletizmde ülkemize 
ilk altın madalyayı 2018’de getiren 
Zübeyde Süpürgeci, şimdide Avrupa 
Şampiyonası’nda 100m yarışında ikinci 
altını aldı. Daha nice başarılara Zübeyde, 
yanındayız.” ifadelerini kullandı.

1 kadın 1 göç 1 değişim: Ebru 
Baybara Demir

1976 yılında Mardinli bir ailenin üçüncü 
çocuğu olarak Edirne’de dünyaya geldi, 
çocukluğu ve gençliği İstanbul’da geçti. 
1998’de Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksek Okulu Turizm 
Rehberlik Bölümü’nden mezun oldu 
ve gönlünü turizme verdi. 1997-1999 
yılları arasında İstanbul Rehberler Odası 
ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği’nin 
Genel Sekreterliği görevini yürüttü.1999 
değişimlerin yılı oldu. Ebru, sadece 3 
yıldızlı bir oteli ve küçük bir lokantası 
dışında hiçbir turizm işletmesi olmayan 
Mardin’e yerleşti. 

Büyük bir hayali vardı, Mardin’i turizm ile 
tanıştıracaktı…  

Para Milli Atlet Zübeyde 
Süpürgeci Avrupa Şampiyonu 
Oldu

Polonya’da düzenlenen Para Atletizm 
Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcu 
Zübeyde Süpürgeci, altın madalya 
kazandı.

6   https://www.aa.com.tr/tr/dunyadan-spor/para-milli-atlet-zubeyde-supurgeci-avrupa-sampiyonu-oldu/2261018
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Hayata geçirdiği projeler

• Harran Gastronomi Okulu
• Yaşayan Toprak, Yerel Tohum
• Ekmek Çörek/ Mantar Atölyesi
• Arı Varsa Hayat Var
• Halep Sabunu
• Ortak Dilimiz Toprak Olsun
• Topraktan Tabağa Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi 

Ebru Baybara Demir’in Başarıları 7

• 2018 – Yves Rocher Vakfı’nın düzenlediği Toprağın Kadınları yarışmasında Türkiye’de 
ödülün sahibi oldu.

• 2018 – Tarım ve Orman Başkanlığı tarafından düzenlenen Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül 
Töreni’nde “Kırsalda Kadın İstihdamına Katkı Sağlama Alanında” ödüle layık görüldü.

• 2018 – Basque Culinary World Prize’da, “Topraktan Tabağa Projesi” ile 30 farklı ülkeden 
140 aday arasından ikinci kez en iyi 10 şef arasına giren tek Türk şef oldu.

• 2017 – dünyanın en prestijli mutfak yarışması olan Basque Culinary World Prize 2017’de, 
‘Harran Gastronomi Okulu Projesi’ ile 30 farklı ülkeden 110 aday arasından en iyi 10 şef 
arasına giren ilk Türk şef oldu.

7   https://ebrubaybarademir.com/kimdir/

Birçok dinden ve kültürden insanın 
bir arada yaşadığı bu kentte, 
Mezopotamya’nın ortak yaşam değeri 
olan mutfak kültürünü araç olarak 
kullanıp, insanların istihdam edilmesine 
katkı sağlamak hedefiyle Ebru Baybara 
Demir ve beraberindeki 21 kadın, tarihi 
bir Süryani konağını özgün değerlerine 
uygun olarak restore edip, bir restoran 
haline getirdiler. Böylece Mardin’in 
ilk turistik işletmesi ve aynı zamanda 
bölgenin ilk ve tek şef restoranı olma 
özelliği taşıyan “Cercis Murat Konağı” 
hayat bulmuş oldu.  

Ebru Baybara Demir, yerel yönetimler ve 
bakanlıkların yanı sıra çeşitli uluslararası 
örgütler, sivil toplum kuruluşları ve özel 
sektör girişimcilerinin de desteğini alarak, 
Mardin ve çevresinde halkın doğrudan 
ekonomik dönüşüme katkı sağladığı 
pek çok alanda projeler hayata geçirdi. 
Projelerini anlatmak ve geleneksel yemek 
sunumlarını yapmak üzere, yetiştirdiği 
öğrencileriyle birlikte Türkiye’nin farklı 
noktalarından, Avrupa ve Amerika’dan 
davetler alan, gerçek ürün ve gerçek 
hayatların peşinde koşan bir sosyal 
girişimci ve şef olan Ebru Baybara Demir, 
evli ve üç çocuk annesidir.
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• 2017 – Fransız Okulu Saint Pulcherie öğrencileri tarafından yapılan bir araştırmadan 
sonra, Suriyeli mülteci kadınlara istihdam projelerinden dolayı “Başarı Ağacı” ödülüne 
layık görüldü.

• 2017 – Çaba Derneği tarafından verilen “Türkiye’nin Geleceğe İz Bırakan Kadını” 
ödülünü kazandı.

• 2012 – Mardin’in başarı öyküsü Japon TV kanalı NHK tarafından belgesel olarak çekildi 
ve Japonya’da yayınlandı.

• 2011 – Garanti Bankası, Ekonomist Dergisi ve KAGİDER tarafından verilen “Türkiye’nin 
Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimciler Ödülü”nü kazandı.

• 2007 – Cercis Murat Konağı ile Kent State Üniversitesi’nin düzenlediği “Dünyanın Kadın 
Liderleri ve Sürdürülebilir Projeler” de en iyi üç proje arasına girdi.

• 2007 – Milliyet gazetesi ve Ernst&Young tarafından verilen “Türkiye’nin Sosyal Girişimcisi 
Ödülü”nü kazandı.

• 2001 – Dünya Gazetesi tarafından verilen “Türkiye’nin Başarılı Kadını Ödülü”nü kazandı. 
8

8   https://www.haberler.com/ebru-baybara-demir-kimdir-kac-yasinda-sef-ebru-13976395-haberi/
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BELİRLİ GÜNLER/

HAFTALAR
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü’ne Özel Bir Video 
Klip Hazırladı

Klipte, annesine zamanında kendisine baktığı özenle ve şefkatle yaklaşan bir evladın vefası 
görülüyor. Dünyadaki en kutsal ve katıksız sevginin annelik olduğu ve tüm annelerin 
evlatları için yaptığı fedakârlığın ön plana çıktığı video klipte, annelik duygusu şu sözlerle 
anlatılıyor:

Sayın Bakanımızdan 10-16 Mayıs 
Engelliler Haftasında Anlamlı 
Mesajlar 

Sayın Bakanımız; “Zeliha’yı salgın 
da vazgeçirememiş. Antrenmanlarını 
aksatmamış ve başarılarına yenilerini 
eklemek için çalışmaya devam ediyor. 
Özel çocuklarımız bizim gururumuz.” 
ifadelerini kullandı.

“Sıcacık bir sevginin en katıksız halidir annelik. O üşümesin diye 
geceyi gündüz etmektir. Hayatın kaygısını bir tarafa itip sadece 
onu düşünmektir. Peki, birbirine fedakarlıkla bağlanan iki yüreğin 
hediyesi nedir? Bir anneye verilecek en güzel hediye evladının 
yanında olmasıdır da bir evlat için hayatın değeri o kelimeyi hala 
söyleyebiliyor olmaktır.’ Klip, ‘Anne, iyi ki varsın.” sözü ile son buluyor.
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Sayın Bakanımızdan 12 Mayıs 
Hemşireler Gününde Anlamlı 
Mesaj

“Pandemi sürecinde kahramanca çalışan 
tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Tüm 
hemşirelerimizin #HemşirelerGünü’nü tebrik 
ediyorum. Bu zor dönemde gösterdikleri çaba 
ve gayreti asla unutmayacağız.”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı

Bakanımız Sayın Derya YANIK yaptığı 
açıklama ile “Milli Mücadele meşalemizin 
Samsun’dan yola çıkışının 102. yılında, başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 
Anadolu’yu bize vatan kılan tüm şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle anıyorum. 19Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız 
kutlu olsun.” 

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı’nda 19 milli sporcu gencimizle bir 
araya geldik. Gençlerimizin enerjisi, gelecek 
kurgusu, hayata sağlıklı ve verimli birer 
insan olarak hazırlanmaları geleceğimizin 
güvencesi.” İfadelerini kullandı.

“Fatma Polat kardeşimiz, 3 engelli yavrusu için güvenli bir liman, huzur dolu bir dünya... 
Çocukları söz konusu olduğunda engel tanımayan, merhametli ve dirayetli annelerimiz iyi 
ki varlar.” ifadelerini kullandı.
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TEMATİK

GÜNDEM
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Covıd-19 Salgını Döneminde Kadın Konukevi Hizmetleri

Dr. Melike YALÇIN/Sosyal Çalışmacı
Şafak ARSLAN/ ASH Uzman Yrd. 

Covid-19 salgını, sağlık temelli başlayan ve küresel anlamda varlığını sürdürmekte 
olan bir kriz durumudur. 

Artış gösteren salgın, bireylerin alıştıkları sosyal düzende değişimlere sebep olmuş, 
gelir kayıpları, artan hane içi sorumluluklar, belirsizlik ise ekonomik, sosyal ve psikolojik 
alanlarda etkiler meydana getirmiştir.

Ülkemizde aile içinde şiddete maruz kalan kadınlara yönelik koruyucu hizmetler, kadın 
konukevleri tarafından yürütülmekte olup, kadın konukevleri şiddete maruz kalan 
kadınlar ve varsa beraberindeki çocuklarına güvenli barınma yerlerinin sağlanması, 
şiddetten uzak bir ortamda güçlenmeleri ve yaşamlarının kontrolünü yeniden ele 
almalarında destek hizmetlerinin yürütüldüğü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Kuruluşlarımıza gelen başvurularda Covid-19 tedbirleri kapsamında; kadın ve 
beraberindeki çocuklarının sağlık kontrolünün eksiksiz yapılmasına yönelik gerekli 
tedbirler alınmıştır. 

Kuruluşa kabul süreci sonrasında hizmet alan kadınların ve konukevi personelinin 
kontrolleri yapılarak, şüpheli durumlarda ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirmeleri 
yapılmıştır. Bakanlığımıza, belediyelere, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ve sivil toplum 
kuruluşlarına bağlı kadın konukevlerinden hizmet alan kadınlar ve beraberindeki 
çocukları ile konukevi personeli arasında ateş,̧ öksürük, solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı 
gibi şikâyetlerin bulunması halinde söz konusu kişilerin ivedilikle sağlık kurumlarına 
başvurusu gerçekleştirilmiş ve takibi yapılmıştır. Ülke genelinde salgının bulaş riskinin 
en aza indirilmesi amacıyla alınan tedbirler nedeniyle can güvenliği riski yüksek olan 
vakalar ile zorunlu tedavi görmesi gerekenler hariç olmak üzere kadın ve çocuklara 
ilişkin nakil işlemleri gerçekleştirilmemiştir. Kuruluşlarımızda anneleri ile birlikte 
kalmakta olan çocukları EBA TV aracılığı ile öğrenimlerine devam etmişlerdir. 

Ayrıca kadın konukevlerinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla kuruluşlar 
arası toplu etkinlikler iptal edilmiş, ortak kullanım alanları ve malzemelerin hijyen 
durumları sık sık kontrol edilerek gerekli dezenfekte işlemleri periyodik olarak 
yapılmıştır. Kuruluştan hizmet alan kadınlar, ellerini sık sık sabun ve bol su ile yıkaması, 
odalarının ve ortak alanların hijyenine azami düzeyde özen gösterilmesi ve sıklıkla 
havalandırılması hususlarında bilgilendirilmiştir. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı 
internet sitesinde yayınlanan afiş ve broşürler incelenerek gerekli tedbirler alınmış, 
personel ve hizmet alanlar bilgilendirilmiştir. Ülkemiz genelinde Sağlık Bakanlığı 
koordinasyonu ve iş birliği ile Covid-19 aşı çalışmaları kapsamında, kuruluşlarımızda 
görevli personel ve hizmet alanlara yönelik aşılama çalışmaları başlatılmış olup 
gerekli tüm tedbirler alınmıştır. 
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Bu kapsamda Covid-19 salgının hizmet alan kadınların bakış açısıyla değerlendirilmesi 
ve kadın konukevi hizmetlerine etkisinin belirlenmesine yönelik Bakanlığımıza bağlı 
kadın konukevlerinden hizmet alan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 450 kadın 
ile bir araştırma yürütülmüştür. 

Araştırmaya katılan şiddete 
maruz kalan kadınların daha 
çok genç yaş grubunda 
oldukları görülmektedir. Ek 
olarak, her eğitim düzeyinden 
kadın, konukevinden 
hizmet almakla birlikte, 
genel olarak katılımcıların 
eğitim düzeyleri düşüktür. 
Katılımcıların büyük 
çoğunluğu resmi nikâh ile 
evli olup, evliliklerini büyük 
oranda kendi istekleriyle 
g e r ç e k l e ş t i r m i ş l e r d i r . 
Kadınların büyük bir 
çoğunluğu çocuk sahibidir 
ve yine büyük bir kısmının 
çocukları, konukevinde kendileriyle birlikte hizmet almaktadır. Katılımcıların büyük 
bir kısmı hâlihazırda çalışmamaktadır. Kadınlar gizlilik ve güvenlikleri nedeniyle 
çoğu zaman kadın konukevine geldikten sonra mevcut işlerini bırakmak zorunda 
kalabilmekte ya da can güvenliği riski gibi nedenlerle il değiştirdikleri için mevcut 
işlerinden ayrılabilmektedirler. Nitekim katılımcıların büyük bir kısmı, konukevine 
gelmeden önce çalıştıklarını belirtmişlerdir. Kuruluşa gelmeden önce çalıştığını 
ifade eden kadınlar en çok temizlik, garsonluk, aşçılık gibi işlerde çalışmışlardır. 
Katılımcıların genç yaşta olmasına rağmen eğitim düzeylerinin düşük olmasının 
düzenli ve gelir getirici işlerde çalışmalarını zorlaştıran faktörlerden olduğu 
değerlendirilmektedir.

Şiddet uygulayanların büyük çoğunluğu kadınların resmi nikâhlı eşidir. Öte 
yandan katılımcılar şiddet uygulayanın şiddet davranışına yönelik kurumsal destek 
hizmetlerinden yararlanmadığını, büyük bir kısmının alkol ve madde bağımlılığının 
ve suç öyküsünün bulunduğunu, suçu olanların ise darp, uyuşturucu madde, bıçakla 
yaralama ve cinayet gibi suçlardan cezaevinde kaldığını aktarmıştır. 

Sosyo-Demografik Bilgiler

Şiddet Uygulayana Yönelik Bilgiler
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Covid-19 salgını döneminde Bakanlığımıza bağlı kadın konukevlerinde hizmetler 
kesintisiz bir şekilde sürdürülmüştür. Araştırmaya katılan kadınlar tarafından 
Covid-19 salgını döneminde kurumsal hizmet mekanizmalarına başvuruda bulunma 
sürecinde zorluk yaşanmadığı ifade edilmiştir. Nitekim bu dönemde hizmet alan 
kadınlara yönelik kamu tarafından gereken önlemler ivedilikle alınmış, kadınların 
salgın döneminde dışarıda kalması ya da yardım mekanizmalarına ulaşamaması 
durumu yaşanmamıştır. Bu durum, araştırmaya katılan kadınların çok büyük bir 
kısmı tarafından da doğrudan belirtilmiştir. 

Salgın döneminde kadınların büyük bir kısmı, konukevine başvuru konusunda 
tereddüt yaşamadığını ve başvuru sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşmadığını 
ifade etmiştir. Bununla birlikte tereddüt yaşadığını ifade edenler, en büyük tereddüt 
sebebi olarak hastalığın bulaşma riskini göstermiştir. 

Salgın döneminde konukevi hizmetlerinde herhangi bir engelle karşılaşılmadığı, 
sürecin normal seyrinde devam ettiği aktarılmıştır. Başvuru ve hizmet sürecinde 
aksaklık yaşanmamasının yanı sıra, katılımcılar bulundukları konukevlerinde salgına 
yönelik gerekli önlemlerin alındığını belirtmişlerdir. 

Kadın konukevlerinde, kadınların güçlendirilmesine yönelik farklı alanlarda eğitim 
destekleri sunulmakta olup, salgın döneminde de söz konusu destek çalışmaları 
kesintisiz devam etmiştir. Salgın döneminde ekonomi, bilişim, medya ve sosyal 
destek alanlarındaki eğitimler konukevinden hizmet alan kadınlara diğer kurumlarla 
iş birliği halinde çevrimiçi ortamda ya da konukevinde görevli meslek elemanları 
tarafından verilmiş ve kadınların tamamına yakını bu eğitimlerin kendileri için yararlı 
olduğunu ifade etmiştir. 

Öte yandan katılımcılar kadın konukevinden ayrıldıktan sonra en çok çocuklarıyla 
birlikte bir hayat kurmayı amaçladıklarını ve konukevi sonrasında da en çok iş 
konusunda desteklenmek istediklerini aktarmışlardır. 

Medya, günümüz demokratik toplumlarında önemli işlev ve sosyal sorumluluklar 
ile yükümlüdür. Haber vermekten eğlenceye, kamuoyu adına denetim ve eleştiri 
işlevinde bulunmaktan kamuoyunun aydınlatılmasına, kültürel değerler kazandırma 
ve toplumun eğitimine kadar uzanan yelpazede birçok işlev, görev ve sorumluluğu 

9 2017 yılında Bakanlığımızca gerçekleştirilen “Medyada Kadın Temsili Araştırması” sonuç raporundan 
derlenmiştir.

Covid-19 Salgın Döneminde Kadın Konukevi Hizmetleri

Medyada Kadın Temsili Politika Önerileri9 

Samet CEYHAN, ASH Uzmanı
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yerine getiren medya, genel ya da yerel 
düzeyde değişmeyen bu özellikleriyle 
kamusal göreve sahip toplumsal bir 
iletişim kurumu olarak nitelendirilebilir. 
Bu toplumsal iletişim kurumu, bir 
yandan bireylerin haber edinme, okuma, 
öğrenme, kanaat geliştirme, tercih 
belirleme gibi ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik etkinlik içinde bulunurken 
öte yandan bireyin sosyalleşmesi ve 
sosyal yapının değişmesindeki en etkili 
araçlardan biri olma özelliğine de sahiptir.

Medyanın ayrıca; kültürün çağdaş değer 
ve normlarla yeniden şekillendirilmesine, 
toplumun kalkınmasına, toplumsal 
ve bireysel bilgi düzeyinin artmasına, 
bireylerin gelişen uluslararası değerlerle, 
politikalarla, düşüncelerle, davranış 
biçimleri ile tanışmalarına yönelik pek çok 
alt işlev ve misyonu da bulunmaktadır. Bu 
işlev, görev ve sorumluluklar, toplumsal 
kurumlar içinde en etkin rolü medyaya 
vermektedir. Bu işlev ve sorumlulukların 
her geçen gün daha da artması ve etkin 
hale gelmesi ise medyanın toplumun 
her kesimine çok kolay, ucuz ve hızlı 
ulaşabilmesinden kaynaklanmaktadır. 
Hemen her tür ihtiyaca yönelik bilgiyi 
hızlı ve etkin bir biçimde sağlayan ve 
doğru amaçlara hizmet ettiği sürece 
bireysel ve toplumsal düzeyde sağladığı 
yararları tartışılmaz olan medya, bir 
yandan günlük yaşamı kolaylaştırırken 
öte yandan da kitleleri ve bireysel yaşamı 
bir biçimde kontrol altına da almaktadır 

Bu kapsamda,  toplumu oluşturan 
bireylerin ve toplumsa yapıların 
medyada nasıl temsil edildiği büyük 
önem arz etmektedir. Özellikle kadının 
ve ailenin medyada yer alış ve temsil 
ediliş biçimlerine yönelik olarak dikkat 
edilmesi gereken hususlar, Bakanlığımız 
tarafından 2017 yılında yapılan Medyada 
Kadın Temsili Araştırmasından 
yararlanılarak aşağıda ifade edilmiştir.

1. Farkındalık ve Duyarlılık 
Oluşturmak

Her medya kuruluşunun kadın-erkek 
fırsat eşitliği konusunda kurum kültürünü 
kapsayan bir politika belgesi olmalıdır. 
Bu politika belgesinde kurumun 
kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamaya 
yönelik hedefleri, vizyonu ve misyonu 
belirtilmelidir. Hedefler ulaşılabilir, 
uygulanabilir ve sürdürülebilir olmalıdır.

• Kurum kültürüne kadın-erkek fırsat 
eşitliğine duyarlı olma ilkesi mutlaka 
yerleştirilmeli, kurum içi politikalar / 
mekanizmalar oluşturularak özdenetim 
ve izleme yapılmalıdır.

• Medya kurumlarında panolarda 
kadın-erkek fırsat eşitliğine duyarlı 
afişler asılmalıdır (örneğin: “bu iş 
yerinde cinsiyetçilik ve ayrımcılık 
yasaktır”, “adam gibi değil insan gibi”, 
kamuoyundan söz ederken “sokaktaki 
adam” yerine “sokaktaki vatandaş / 
insan” vb.)

• Kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda 
medya sektöründe çalışan herkese 
farkındalık ve duyarlılık kazandıracak 
eğitimler verilmelidir. 

• Medya temsilcilerinin kadınlara 
yönelik uluslararası anlaşmalardan 
haberdar olması gerekir. Ulusal ve 
uluslararası yasal düzenlemeler takip 
edilmeli, medya sektörü üzerine düşen 
yükümlülükleri yerine getirmelidir.

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
ile ilgili kurum ve kuruluşların 
temsilcilerinin yer aldığı bir üst kurul 
oluşturularak izleme ve değerlendirme 
mekanizması kurulmalıdır.
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• Medya okuryazarlığı her düzeyde 
eğitim kurumlarında zorunlu olmalıdır. 
Bu konuda üniversitelerin iletişim 
fakültelerinin potansiyellerinden 
yararlanılmalıdır.

• Gelecekte medya sektöründe 
çalışacak iletişim fakülteleri 
öğrencilerine yönelik müfredat 
programlarına kadın-erkek fırsat 
eşitliği konusunda zorunlu ders 
konulmalıdır.

• Medya sektöründe çalışan kadınların 
iş / meslek süreçlerinde hangi 
pozisyonda yer aldıkları önemlidir. 
Özellikle daha fazla kadının karar alma 
mekanizmalarında bulunması, kadın 
sorunlarına duyarlılığı artıracak bir etki 
mutlaka yapacaktır.

• Yeni iletişim teknolojileri alanında 
kullanılan cinsiyetçi ve ayrımcı dil ve 
ifadeleri takip edecek mekanizmalar 
oluşturmalıdır. Bu alanları gençlerin 
daha çok takip ettikleri düşünülürse, 
farkındalığı yeni nesle yayma olasılığı 
doğacaktır.

• Yazılı basında dilde ve ifadelerde 
cinsiyetçiliğe ve ayrımcılığa dikkat 
etmeli, haberleri kaleme alan yazarlara 
bu konuda farkındalık eğitimleri 
verilmelidir.

• Yazılı ve görsel yayın organlarında kentli 
kadınlara yer verilmektedir, ancak 
ihmal edilen kırsal kesimdeki ve kenar 
mahalledeki kadınların yaşadıkları 
sorunlara ve onların başarılarına haber 
bültenlerinde yer verilerek bu konuda 
farkındalık yaratılmalıdır.

• Özellikle dizilerde ateşli silah 
kullanımına, fiziksel şiddet sahnelerini 

kısıtlamaya yönelik duyarlılık 
kampanyaları düzenlemelidir.

• Kamu spotları hazırlanarak cinsiyetçi 
ve ayrımcılık içeren kelimelerin yerine 
toplumun hassasiyetlerini dikkate 
alan kullanımlara sahip kelimelerin 
kullanımı teşvik edilmelidir.

• Şiddet sorununun sadece kadınların 
sorunu değil aynı zamanda toplumsal 
bir sorun olduğu ve toplumun 
şiddet kültürünü yansıttığı medyada 
işlenmelidir.

• Medyanın kadına yönelik şiddetin 
görünür kılınmasında payı önemlidir 
ancak hesap edilmeden, farkında 
olmadan ya da farkında olarak 
yapılan sunumlar şiddetin yeniden 
üretilmesinde rol oynayacaktır. 
Yayınlarda bu konuda duyarlılık 
sağlanmalıdır.

• Özellikle dramlarda şiddete uğrayan 
kadınlar çaresiz, edilgen ya da kötülük 
düşünen kadınlardır. Şiddeti hak etti 
algısı yaratacak yayınlara karşı duyarlılık 
sağlanmalıdır.

• Şiddete uğrayan, öldürülen kadınların 
haberlerinin gazetelerde yer alması 
konuya farkındalık ve duyarlılık 
oluşturmak açısından önemlidir ancak 
bu haberlerin magazinleştirmeden, 
kişilik haklarına saygı ve özen 
gösterilerek yapılması gerekir.

• Cinsel taciz, cinsel saldırı gibi cinsel 
suçların haberleştirilmesinde duyarlı 
olunmalı, suçlayıcı, yargılayıcı, 
aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadelerden 
kaçınılmalıdır.
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• Kadınlara yasal hakları konusunda 
farkındalık kazandıracak kamu spotları 
hazırlanmalıdır.

• Toplumun her kesimini eğitim, bilim 
ve sağlık alanında bilgilendirecek 
programlara yer verilmelidir. 

• Şiddet haberlerinde kadınlara 
sahip oldukları haklar ve başvuru 
mekanizmaları konusunda bilgi de 
verilmelidir. 

• Kadın istihdamını artırmaya yönelik 
politikalara destek olacak yayınlar 
yapılmalıdır. Dizilerde, haber 
programlarında, gazetelerde, internet 
yayınlarında çalışan kadın imgesi 
daha çok yer bulmalıdır. Kamu spotları 
izlenme oranları yüksek programların 
aralarında yayınlanmalı.

• İzleyicilerin ve okurların medyada 
kadın temsilini nasıl algıladıklarını 
ölçecek sistem geliştirmek ve onlara 
kadınların nasıl temsil edildiğinin 
önemli olduğunu fark ettirmek gerekir. 
Özellikle canlı yayınlarda bu konuda 
bilgilendirmeler yapılabilir.

• Kampanyaların izleyiciler üzerinde 
etkisi olduğu görülmektedir. Kadına 
yönelik şiddetin önlenmesi, kadın 
istihdamının desteklenmesi gibi 
farkındalık yaratacak kampanyalar 
medya kuruluşlarınca desteklenerek 
yaygınlaştırılmalıdır.

2. Değiştirmek ve 
Dönüştürmek

• Kadınların ekranın sadece güzel, 
bakımlı yüzü olduğu algısının değişip 
dönüşmesi için kadınların medya 

sektörünün her kademesinde yer 
almaları gerekmektedir. Yönetici 
konumundaki kadınların sayısını 
artıracak kotalar konulmalıdır.

• Reklamlarda kadınların cinsel birer 
obje olarak nesneleştirilmemesi, 
bunun yerine pazarlanmak istenen 
ürünün özelliklerinin ön plana 
çıkarılması gerekir.

• Reklamlarda kadın ve erkekler tek tip 
modeller olarak resmedilmemelidir.

• Yazılı ve görsel basında, özellikle 
reklamlarda, kadınların öncelikle 
güzel bir bedene sahip olması 
gerektiğine yönelik algının değişmesi 
için kadınların toplumsal hayatın her 
alanında başarılı, güçlü yanlarının öne 
çıkarıldığı yayınlar yapılmalıdır.

• Gazete ve televizyonda kadınlar 
haberlerde sadece mağdur özneler 
olarak değil, aynı zamanda başarılı 
özneler olarak da sunulmalıdır. 
Mağdur oldukları haberlerin yanı 
sıra başarılı oldukları konulara da 
haberlerde yer verilmelidir. 

• Dizilerde ve filmlerde kadınların 
sürekli bakıma muhtaç, mağdur, 
çaresiz bireyler olarak sunulmasından 
kaçınılmalıdır.

• Dizi ve filmlerde, haber ve gündüz 
kuşağı programlarında fedakar, 
üzgün, kırılgan, meleksi, boyun eğen 
kadın algısı yaratacak içeriklerden 
kaçınılmalıdır. Toplumda yerleşmiş 
anlayışın değişmesi için kadınların 
güçlü, başarılı, cesaretli olduğu 
algısı oluşturacak yayınlar yapılmalı, 
kadınların güçlü, pozitif yönleri ortaya 
çıkartılmalıdır.
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3. Yaygınlaştırmak ve 
Eşgüdümü Sağlamak

• Medya sektöründe farklı yayın 
kuruluşları arasında eşgüdümü 
sağlayarak, kadın-erkek fırsat eşitliği 
konusunda ortak hareket etmek 
üzere Medya İzleme Komisyonu / 
Komisyonları / Merkezleri oluşturmak 
ve sürdürülebilirliği sağlamak 
gerekmektedir. Komisyonda Bakanlık 
temsilcileri, medya temsilcileri (yazılı-
görsel) alanın uzmanı akademisyenler, 
kadın araştırmaları uzmanları yer 
almalıdır.

• Yayın kuruluşları denetim 
mekanizması güçlendirilmeli, 
denetim yerel medya kuruluşlarını 
da kapsayacak şekilde 
yaygınlaştırılmalıdır. Böylelikle 
toplum üzerindeki gerekli denetim 
mekanizmasının uygulandığına dair 
algı da güçlendirilecektir.

• Tüm medya ürünlerinde anne 
karakterlerin güçlü tarafları mutlaka ön 
plana çıkarılmalıdır.

• Medya kuruluşları, çalışanlarına eşitlikçi 
politikaları uygulamaları konusunda 
teşvik edilmelidir. İşe almada, doğum 
izni / süt izninde, anne olan çalışanlara 
çocuk bakımı konusunda destek olacak 
düzenlemeler benimsenmelidir. Kurum 
içinde eksiklikler, yanlış uygulamalar 
varsa düzeltilmelidir. Pozitif ayrımcılık 
ilkesi uygulanmalıdır.

• • Medya sektöründe çalışan kadınlar 
arasında hamilelik ve doğum nedeniyle 
işten çıkarılma durumu varsa buna 
engel olunmalıdır. Yasalar bu durumu 
engellese bile uygulamadan doğan 
aksaklıklar giderilmelidir.

• Kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda 
bazı yayınlar “iyi örnekler” olarak 
değerlendirilmeli ve ödüllerle 
desteklenmelidir. Bu anlayışın 
yaygınlaşması için çeşitli teşvikler 
sağlanmalıdır. 

• Medyada verilen ödüllerde kadın 
haklarına duyarlı yayın organı, 
haber program, dizi kategorileri 
oluşturmalıdır. Yine halkın oylarıyla 
verilen ödüllerde mutlaka kadın-erkek 
fırsat eşitliğine duyarlı yayın kriteri 
getirilerek, yaygınlaştırılmalıdır.

• Yayınlarda haftalık izlenme (reyting) 
raporları gibi haftalık kadın-erkek 
fırsat eşitliğine duyarlı program / dizi / 
ana haber program şeklinde ölçümler 
yapılarak, yazılı ve görsel basında yaygın 
bir şekilde bu programın tanıtımı 
yapılmalıdır.

• Yerel medya kuruluşları da eşgüdüme 
dahil edilmelidir. Kadın sorunlarına 
yönelik yayında daha etkin olmaları 
desteklenmelidir. Gerektiğinde büyük 
medya kuruluşlarıyla kadın-erkek 
fırsat eşitliği konusunda ortak hareket 
etmeleri sağlanmalıdır.

• Sivil toplum örgütleriyle eşgüdüm 
sağlanarak ortak farkındalık 
kampanyaları düzenlenmelidir. Bunlar 
yazılı ve görsel basında reklamlarla 
tanıtılmalıdır. Sivil toplum örgütlerinin 
bu konudaki talepleri desteklenmelidir.
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4. Etik İlkelerin Benimsenmesi 
ve Uygulanması

• Medya kuruluşlarında kadın-
erkek fırsat eşitliğine duyarlı etik 
ilkelerin belirlendiği “Medya Etik 
Kurulları” oluşturmalıdır. Yayınların 
kadın temsillerinde ne kadar özenli 
olduğunu, kamusal alan / özel alan 
ayrımını nasıl yansıttığını takip edecek 
mekanizmalar oluşturulmalıdır.

• Medya Etik Kurullarının içinde 
meydana gelen / gelebilecek cinsel 
taciz ve cinsel saldırı olaylarına ve 
yıldırma / bezdirme (mobbing) 
davranışlarına karşı çalışmalar 
yapılmalıdır.

• Kişilik haklarına saygılı olunmalı, 
haberlerde şiddete uğrayan 
kadınların şiddetin sorumlusu olarak 
ilan edilmesine karşı çıkılmalıdır. 
Şiddete uğrayan kadınların 

görsellerinin kullanımında, kimliklerinin 
açıklanmasında etik ilkeler dikkate 
alınarak oluşturulan etik kurulların 
konuyu takip etmesine olanak 
sağlanmalıdır.

• Haber programlarındaki kadın 
katılımcıların, erkek katılımcılar 
kadar söz hakkından yararlanması 
için sunucular özen göstermelidir. 
Kadınların haklarını ihlal eden 
konuklar programa çağrılmamalıdır. 
Programlara kadın uzmanlar da davet 
edilmelidir.

• Gerektiğinde mesleki etik kodların 
ve meslek ilkelerinin tekrar gözden 
geçirilerek, neyin haber yapılıp 
yapılmayacağına özen ilkesi dikkate 
alınarak karar verilmelidir.

• Özellikle şiddet haberlerinde mizahi, 
konunun ciddiyetini dağıtacak bir dil 
kullanılmamaya özen gösterilmelidir.
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İSTATİSTİKLERDE

KADIN
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Tematik İstatistik: Bilişim Teknolojileri Kullanımda Kadınlar

Her yıl Mayıs ayının ilk haftası “Bilişim Haftası olarak kutlanmaktadır.  Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun yayımladığı “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2020” 
verilerine internet kullanım oranı cinsiyete göre incelendiğinde; bu oranın erkeklerde 
%84,7, kadınlarda %73,3 olduğu görüldü.
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En son kullanım zamanına göre internet kullanımı incelendiğinde kadın ve erkeklerin 
2019 yılına göre 2020 yılında son 3 ay içerisinde internet kullanımının arttığı 
görülmektedir.

En son kullanım zamanına göre internet kullanımı incelendiğinde kadın ve erkeklerin 
2019 yılına göre 2020 yılında son 3 ay içerisinde internet kullanımının arttığı 
görülmektedir.

Kamu kurum/kuruluşlarıyla iletişimde kadınların yürüttüğü faaliyetler incelendiğinde 
2020 yılında 2019 yılına kıyasla web sitelerinden bilgi edinme faaliyetlerinin arttığı 
görülürken, resmi formları indirme ve form gönderme faaliyetlerinde azalma 
görülmektedir. 
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Cinsiyete göre İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma 
oranı, erkeklerde %40,2 iken kadınlarda %32,7 oldu. Bu oran, bir önceki yılın aynı 
döneminde sırası ile %38,3 ve %29,9 olarak gözlendi.

2020 yılında 2019 yılına göre kadınların internet üzerinden mal veya hizmet siparişi 
verme oranlarının arttığı görülmektedir. 

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi 
-2020-33679 (Erişim Tarihi:03.06.2021)
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Ülkemizde kadınların çalışma hayatındaki durumu incelendiğinde TÜİK verilerine 
göre (15+ yaş), 2002 yılında kadın istihdam oranı %25,3’ten 2020 yılında %26,3’e 
yükseldi. Söz konusu dönem için kadınların işgücüne katılım oranı %27,9’dan 
%30,9’a çıktı.

Bununla birlikte, kadın istihdamının artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar 
neticesinde, 2002 yılı ile kıyaslandığında %72,5’lik kayıt dışı çalışan kadın oranı 
2019 yılı itibariyle %37,1’e geriledi.

• Eğitim için en önemli iki gösterge olarak okullaşma ve okuryazarlık oranları 
karşımıza çıkıyor.

• Son 18 yılda okullaşma ve okuma-yazma oranlarında önemli artışlar yaşanmıştır. 

Kadın ve İşgücü

Kadın ve Eğitim 
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• Kız çocuklarının okullaşma oranları ile ilköğretimden ortaöğretime geçiş 
oranlarını artırmak için, Şartlı Eğitim Yardımları kapsamında kız çocuklarına ve 
ortaöğretime devam eden öğrencilere verilen yardım miktarları daha yüksek 
tutulmuş olup ödemeler annelere yapılmaktadır. 

Uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile yürütülen 
“Haydi Kızlar Okula”, “Ana-Kız Okuldayız” gibi kampanyalar ve “Temel Eğitime Destek 
Projesi” gibi projeler ile kız öğrencilerin okuldan ayrılma oranlarının düşürülmesi, 
okuldan erken ayrılan kız çocukları ve kadınlar için farklı eğitim programları 
düzenlenmektedir

Kaynak: http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64  (Erişim tarihi, 13.10.2020)

• 2002 Genel Seçimlerinde Parlamentodaki kadın milletvekili sayısı 24, kadın 
temsil oranı 4,4 iken; 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde ise kadın milletvekili sayısı 
81, Parlamento’daki kadın temsil oranı % 14,73 olarak gerçekleşmiştir. Son olarak 
24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde parlamentodaki kadın milletvekili sayısı 104, 
temsil oranı % 17,45 olarak gerçekleşmiştir.

Karar Alma Mekanizmalarına ve Siyasal Hayata Katılım
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• Üniversitelerde kadın öğretim görevlileri oranı % 50,54’tür. Bu kapsamda, 
profesörler içerisinde kadın oranı % 32,45, doçentler içerisinde kadın oranı %40,12, 
doktor öğretim üyelerinin içerisinde kadın oranı % 44,92, araştırma görevlileri 
içerisinde kadın oranı % 51,23’tür. (YÖK, Mayıs 2020). 

• Kadın rektör oranı % 8,37, kadın dekan oranı ise % 18,86’dır. 

Kaynak: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.dagilim (Erişim tarihi, 19.8.2020)
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Kaynak: Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/ (Erişim tarihi, 19.8.2020) 

• Bürokrasinin önemli alanlarından biri olan ve bütün dünyada erkeklerin egemen 
olduğu diplomatik görevlerde Türk Dışişlerinde görev yapan 259 Büyükelçiden 
(merkez+yurtdışı) 65’i, 86 Başkonsolostan 13’ü, merkezde görev yapan 80 Genel 
Müdür/Genel Müdür Yardımcısından 24’ü kadındır. (Dışişleri Bakanlığı, Aralık 
2020)
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Kaynak: https://ailevecalisma.gov.tr/media/44013/02-03-2020-tr-de-kadin-donusturuldu.pdf (Erişim tarihi, 
19.8.2020) 

• 1.716 mülki idare amirinden 71’i kadındır. 71 kadın mülki amir içerisinde; 2 kadın 
vali (Nevşehir, Uşak), 1 merkez valisi, 12 vali yardımcısı, 2 Hukuk Müşaviri, 21 
Kaymakam ve 29 Kaymakam adayı, 1 Genel Müdür Yardımcısı, 2 Mülkiye Müfettişi, 
1 Mülkiye Başmüfettişi bulunmaktadır (İçişleri Bakanlığı, Aralık 2020).  

• HSK Aralık 2020 verilerine göre adli ve idari yargıda görev yapan toplam 14.909 
hakimden 6.855’i (% 45,97) ve 6.863 savcıdan 1016’sı (% 14,80) kadındır. 
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Kaynak: https://ailevecalisma.gov.tr/media/44013/02-03-2020-tr-de-kadin-donusturuldu.pdf (Erişim tarihi, 
19.8.2020) 

Kadın ve Sağlık
• Temel göstergeler bağlamında, Türkiye’de kadın ve sağlık alanında olumlu 

gelişmeler olduğu görülmektedir.
• Kadın sağlığına ilişkin önemli bir gösterge anne ölümleridir. 2005 yılında, 

Türkiye’de anne ölüm oranının yüz bin canlı doğumda 39,3 iken, 2007 yılında yüz 
bin canlı doğumda 21,2,  2013 yılında 15,9, 2017 yılında 14,6’ya, 2018 yılında 13,6, 
2019 yılında ise 13,1’e düşmüştür.

• Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2009 yılında doğum öncesi bakım alan Annelerin 
oranı % 93 iken, 2018 yılında % 99,5, 2019 yılında ise bu oran % 99,4’dür.

• 2002 yılında % 75 olan sağlık kuruluşunda gerçekleşen doğum oranı 2019 yılında 
% 97 olarak gerçekleşmiştir.
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ŞÖNİM’lerden ve Kadın konukevlerinden Nisan ve Mayıs 
Ayı İtibarıyla Hizmet Alan Kişi Sayıları

TOPLAM 40.766 KİŞİ ŞÖNİM Hizmetinden Yararlanmıştır.

Nisan ve Mayıs Aylarında;

35.032
KADIN

3.070
ERKEK

2.664
ÇOCUK

• Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında, gebe ve bebek izlemleri, performansa 
dayalı zorunlu alanlar haline getirilerek olumlu gelişmeler kaydedilmiştir.

Kaynak: https://www.saglik.gov.tr/TR,11588/istatistik-yilliklari.html (Erişim tarihi, 19.8.2020)
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TOPLAM 13.934  KİŞİ Bakanlığımıza ve yerel yönetimlere bağlı kadın 

konukevlerinden hizmet almıştır.

Nisan ve Mayıs Aylarında;

ve beraberlerindeki

9.677
KADIN

4.257
ÇOCUK



Şiddet Gördüğümde ya da
Tanık Olduğumda;

ve beraberlerindeki

www.aile.gov.tr


