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GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı’nı Açıkladı
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Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olarak kadınların güçlenmesini ve 
hayatın tüm alanlarında fırsatlardan tam olarak yararlanmasını sağlamak 
hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, en kritik görev alanımız 
olan kadına yönelik şiddetle aktif mücadelemize devam ediyoruz.

Ülke olarak uluslararası platformlarda kadın alanında gerçekleştirilen 
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 daha fazla yer almasını sağlamak 
amacıyla projeler geliştiriyor, mevcut çalışmalara katkı sağlıyoruz.

Çok yönlü, bütüncül ve disiplinler arasında işbirliği yaklaşımıyla 
yürüttüğümüz Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızın en 
önemli göstergesi Ulusal eylem planlarımızdır. 

Bu çerçevede 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına yönelik şiddetle 
mücadele 4.Ulusal eylem planımızı yürürlüğe koymuş bulunuyoruz.

Kadınların güçlenmesi, 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 tematik eğitim ve seminerlerimizle hizmet kalitemizi 
arttırıyoruz. 

Toplumsal hayatın her alanında çok önemli rolleri olan kadınlarımız kadim 
kültür ve medeniyet mirasımızın vazgeçilmez unsurlarıdır. 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları 
çerçevesinde Haziran ve Temmuz aylarında yürüttüğümüz proje, program 
ve faaliyetlerimizin özetini içeren 7. e-bültenimizi dikkatlerinize sunuyoruz. 

                 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
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Giriş

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN HABERLER

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı’nı Açıkladı

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Genelgesi Bakanımız Sayın Derya YANIK 

imzasıyla 81 İl Müdürlüğüne gönderildi

Bakanımız Sayın Derya YANIK, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 8. Kadından 

Sorumlu Bakanlar Konferansı’na katıldı.

Bakanımız Sayın Derya YANIK’ın teşrifleriyle, Şanlıurfa’da “Kadın Kooperatifleri 

Güneydoğu Anadolu Buluşması” Programı düzenlendi 

Bakanımız Sayın Derya YANIK’ın teşrifleriyle, Van’da Kadın Kooperatifleri Doğu 

Anadolu Buluşması düzenlendi

Finansal Okuryazarlık Ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri 

Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ile İşbirliği İçerisinde İlçe Nüfus 

Müdürlerine Yönelik Video Konferans Gerçekleştirildi.

Polis Akademisi Öğrencileri Mezun Olmadan Önce Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadele Konusunda Eğitim Aldı

Psiko-Sosyal Destek Uygulayıcı İleri Düzey Eğitim Programı Gerçekleştirildi 

Bakanımız Sayın Derya YANIK: “9 kadın konukevimizi daha kadınların barınma, 

güvenlik gibi ihtiyaçlarına göre dönüştürüyoruz” 

Konukevlerinin Hizmet Standartlarını Geliştirme Çalışmaları Devam 

Ediyor 

Bakanımız Sayın Derya YANIK: “Pandemide özveriyle çalışan kadınlarımızın 

isimlerini Mercan Seferberliği Ormanlarında yaşatacağız” 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Üniversiteli Genç Arkadaşlarımız da 

Devreye Girecek 

Kadın Konukevlerinde İş Kulübü Eğitimleri ile Kadınlar Kendi Ayakları Üzerinde 

Duruyor 

KURULUŞLARDAN HABERLER 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kadın Konukevlerine Kütüphane 

Hizmeti 
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RHain Darbe Girişiminin 5. Yılında, Şehitlerimizi Anma Programları Düzenlendi 

Kadın Konukevindeki Kadınlardan Kanser Hastası Çocuklara “Bayram” Hediyesi 

Van Kadın Konukevinde Deprem ve Yangın Tatbikatı Düzenlendi 

Bingöl Kadın Konukevi Açık Havada Sinema Etkinliği Düzenledi 

ROL MODEL KADINLAR 

Kadın Sporcularımız Tokyo 2020’de tarih yazdı! 

Busenaz SÜRMENELİ altın madalya kazandı 

Buse Naz ÇAKIROĞLU Gümüş Madalya Kazandı 

Milli Güreşçi Selvi İLYASOĞLU Dünya Şampiyonu Oldu 

Milli tekvandocu Hatice Kübra İLGÜN Tokyo 2020’de Bronz Madalya Kazandı 

Milli güreşçi Yasemin ADAR, başarısıyla tarihe geçti 

Bir madalya da Merve ÇOBAN’dan 

Fark Yaratan Kadınlar 

BELİRLİ GÜNLER / HAFTALAR 

Bakanımız Sayın Derya YANIK, Babalar Günü’nü Kutladı 

Bakanımız Sayın Derya YANIK: “15 Temmuz hepimiz açısından aslında bir modern 

zaman istiklal mücadelesi” 

Bakanımız Sayın Derya YANIK, Darülaceze Sakinleriyle Bayramlaştı 

İSTATİSTİKLERDE KADIN 

Kadın ve İşgücü 

Kadın ve Eğitim 

Karar Alma Mekanizmalarına ve Siyasal Hayata Katılım 

Kadın ve Sağlık 

ŞÖNİM’lerden ve Kadın Konukevlerinden Haziran ve Temmuz Ayı İtibarıyla Hizmet 

Alan Kişi Sayıları 

Şiddet Gördüğümde ya da Tanık Olduğumda 

17
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem 
Planı’nı Açıkladı

GENEL
MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN
HABERLER
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın himayele-
rinde, Bakanımız Sayın Derya YANIK’ın teşrifleriyle Beştepe Millet 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. 
Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”nı düzenledik.   

Toplantıda yaptığı konuşmada, iktidara geldikleri günden beri kadına yönelik şiddetle 
mücadelenin, öncelikli konuları arasında yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Sayın 
ERDOĞAN, “Şahsen bu konuyu daima yakından takip ettim, atılan her adımı destekledim, 
yaşanan her sorunla bizzat 
ilgilendim. Nitekim tek tip 
bir müdahaleyle neticeye 
ulaşılamayacağı belli olan bu 
hassas konunun çözümü için 
zaman içerisinde farklı politikalar 
geliştirdik ve uyguladık. Son 
günlerde bazı çevreler, 1 Temmuz 
itibarıyla resmen çekildiğimiz 
İstanbul Sözleşmesi’ni, kadına 
yönelik şiddetle mücadelede bir 
geriye gidiş olarak yansıtmaya 
çalışıyor. Bizim kadına yönelik 
şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi’yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden 
çekilmeyle de bitecek değildir” diye konuştu.

Sözleşmeden çekilme gerekçelerini o dönemde kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan 
Sayın ERDOĞAN, “Bizim kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde aldığımız 
tedbirlerin, yaptığımız düzenlemelerin, hayata geçirdiğimiz uygulamaların kadınların 
haklarına, hukuklarına, onurlarına sahip çıkmamızın tek sebebi eşref-i mahlukat olan 
insan sıfatıyla kendilerine olan saygımızdır. Dün kadına yönelik şiddetle ve kadınların 
insan olarak sahip oldukları haklarını kullanabilmesi konusunda nasıl mücadele ediyorsak 
bugün de yarın da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz.” dedi.

Kadına yönelik şiddetin pek çok faktörden etkilenen ve genel şiddetten farklı dinamiklere 
sahip olan bir olgu olduğunu dile getiren Sayın ERDOĞAN, şunları kaydetti:

“Bu sebeple evvela kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmasına neden olan faktörlerin 
ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve bertaraf edilmesi gerekiyor. Kadına yönelik şiddet, 
kadının hayatı başta olmak üzere kendini güvende hissetme, eğitim, iş ve sosyal süreçlere 
katılma gibi temel haklarını kullanmasını da engelleyen bir sorundur. Şayet bu durum 
aile içinde vuku bulmuşsa şiddete şahitlik etmesi sebebiyle çocuklarda travmaya neden 
olabiliyor. Şiddeti bir davranış biçimi olarak öğrenen çocukların yarının şiddet mağduru 
veya şiddet faili olarak karşımıza çıkma ihtimali artıyor. Sebebi ne olursa olsun, aile içinde 
yaşanan şiddetin sonuçları kadını ve çocuğu derinden ve doğrudan etkiliyor. Konuyu tüm 
boyutlarıyla ele aldığımızda belki doğrudan değil ama dolaylı olarak tüm toplumun da bu 
şiddetten olumsuz etkilendiğini görüyoruz.”
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“4.Eylem Planımızda günün 
ihtiyaçlarına yönelik yeni başlıklar 
bulunuyor”

Türkiye’de ve dünyada yaşanan toplumsal, 
kültürel ve teknolojik değişimlerin, önleyici 
ve koruyucu çalışmaların da geliştirilmesini 
gerektirdiğini dile getiren Sayın ERDOĞAN, 
“Bugün sizlerle dördüncüsünü paylaşacağımız 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem 
Planımızda günün ihtiyaçlarına yönelik yeni 
başlıklar bulunuyor. Nedenleri ve sonuçları 
itibarıyla değerlendirdiğimizde, kadına yönelik 
şiddet sorunuyla mücadelede çok yönlü 
bütüncül ve disiplinler arası bir yaklaşıma ihtiyaç 
duyulduğunu görüyoruz” dedi.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal 
bir mutabakat ve uygulama birliği sağlamak 
için gereken öncelikli politikaları belirledikleri 
3 ulusal eylem planını başarıyla uyguladıklarını 
belirten Sayın ERDOĞAN, “Çeşitli dönemlerde 
yaptığımız anayasa değişiklikleriyle de verdiğimiz 
mücadelenin hukuki zeminini güçlendirdik. 
Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin 
önlenmesine dair 6284 sayılı kanunun yürürlüğe 
girmesi, bu doğrultudaki en önemli dönüm 
noktasıdır. Türkiye bu kanunla dünyada kadına 
yönelik şiddetle mücadelede en kapsamlı ve 
etkili mevzuata sahip ülkeler arasında ilk sıralara 
çıkmıştır. Nitekim uygulamadaki neticeler, 
kanunun gerçekten bu yürek parçalayıcı, vicdan 
kanatıcı meselenin çözümünde çok önemli 
mesafeler kat etmemizi sağladığına işaret 
ediyor” diye konuştu.

“Planı 5 ana hedef, 28 strateji 
ve 227 faaliyet şeklinde 
yapılandırdık”

Şiddete uğrayanın kadın veya erkek, 
çocuk veya yaşlı, engelli veya engelsiz 
olmasının fark etmediğini, geniş 
yelpazesiyle kanunun herkesi koruma 
kapsamına aldığını vurgulayan Sayın 
ERDOĞAN, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tabii şiddet mağdurları daha çok 
kadınlar ve çocuklar olduğu gibi 
ister istemez fiiliyatta bu gruplar 
öne çıkıyor. Kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra çok sayıda 
düzenleme yapılmış, kurumsal yapı 
oluşturulmuştur. Bu doğrultuda 
atılan adımlardan biri de şiddetin 
önlenmesiyle koruyucu ve önleyici 
tedbirlerin uygulanmasına yönelik 
hizmetleri vermek üzere Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezleri’nin 
(ŞÖNİM) kurulmasıdır. Bugün 81 
ilimizin her birinde mağdurlara 
hizmet veren merkezlerin kadına 
yönelik şiddetle mücadelede önleyici 
katkıları olduğuna inanıyorum. Şimdi 
de yeni eylem planımızda mücadeleyi 
daha da güçlendiriyoruz.”

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
4. Ulusal Eylem Planı’nın 2021-
2025 yıllarını kapsadığını belirten 
Sayın ERDOĞAN, “ Eylem planımızı, 
kamu kurumlarının, sivil toplum 
kuruluşlarının, üniversitelerin, 
medya mensuplarının, uluslararası 
kuruluş temsilcilerinin ve ilgili tüm 
paydaşların katkılarıyla hazırladık. 
Oldukça hacimli bir kitap olarak 
ortaya çıkan planı, 5 ana hedef, 
28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde 
yapılandırdık. Önümüzdeki 5 yıl 
boyunca kadına yönelik şiddetle 
mücadelede takip edeceğimiz ana 
başlıkların hepsi bu planda yer alıyor” 
şeklinde konuştu.
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“İl eylem planları 81 ilde 
hassasiyetle yürütülmektedir”

Değişen şartlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar 
çerçevesinde gereken her türlü yasal ve 
idari tedbirleri almayı sürdüreceklerine 
dikkati çeken Sayın ERDOĞAN, “Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem 
Planı’nın ilk hedefini şiddetle mücadele 
mevzuatının gözden geçirilmesi ve etkin 
uygulanması olarak belirledik. Amacımız 
adli süreçte, mağdurun adalete erişiminin 
kolaylaşmasını, mağdurun haklarını etkin 
kullanmasını ve şiddet eylemlerinin orantılı 
şekilde cezalandırılmasını sağlamaktır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Sayın ERDOĞAN, eylem 
planının ikinci hedefini “şiddetle topyekûn 
mücadele anlayışının tüm plan program 
ve politikalara yerleştirilmesi” olarak 
benimsediklerini söyledi. 

“Şiddetle mücadele irtibat 
noktalarına, mağdurların kolay 
ulaşabilmesini sağlıyoruz”

Sayın ERDOĞAN, eylem planının üçüncü 
hedefinin koruyucu ve önleyici hizmetlerin 
etkili sunulması olduğunu ifade ederek, 
“Bu hedefe ulaşmak için vakaya zamanında 
ve doğru şekilde müdahale edilmesinin 
sağlanması, vaka bazlı özel müdahale 
programlarının hayata geçirilmesi, kolluk 
uygulamalarının etkinliğinin artırılması, 
şiddet mağduruna hizmet veren meslek 
elemanlarının eğitimlerle güçlendirilmesi, 
şiddet mağdurlarının sağlık hizmetlerine 
erişiminin kolaylaştırılması, şiddet faili 
ya da uygulama ihtimali bulunanlara 
yönelik önleyici hizmetlerin hazırlanması 
stratejilerini uygulayacağız. 

Cumhurbaşkanı Sayın ERDOĞAN, kadına 
yönelik şiddetle mücadelenin temelini 

oluşturan mağdurun korunması ve 
desteklenmesi ile önleyici çalışmalarda 
kurumsal hizmetlerin daha da önem 
kazandığına işaret ederek “Şiddeti 
önlemek, soruşturmak, kovuşturmak, 
ortadan kaldırmak kısaca doğru 
müdahaleyi gerçekleştirmek ancak 
ihtiyaca uygun tasarlanmış kurumsal 
yapılar ve programlarla mümkündür.” dedi.

Bu amaçla Şiddet Önleme ve İzleme 
Merkezleriyle (ŞÖNİM) beraber kadın 
konukevlerinde kurumsal hizmetlerin 
yürütüldüğünü anımsatan Sayın 
ERDOĞAN, “Türkiye’nin tüm illerinde 
faaliyet gösteren 365 sosyal hizmet 
merkezimiz bünyesinde oluşturduğumuz 
şiddetle mücadele irtibat noktalarına, 
mağdurların kolay ulaşabilmesini 
sağlıyoruz.” diye konuştu.

“Önümüzdeki dönemde 7 
ilimizde 9 yeni kadın konuk evi 
daha açılacak”

Sayın ERDOĞAN, “Yatılı kurumsal 
hizmetlerimizi ise 81 ilimizdeki 149 kadın 
konuk evinde 3 bin 576 kapasiteyle 
sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde 
7 ilimizde 9 yeni kadın konuk evi daha 
açılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede 
iletişim teknolojilerinin de etkin bir 
şekilde kullanıldığına dikkati çeken Sayın 
ERDOĞAN, “ALO 183 Sosyal Destek Hattı, 
ihtiyacı olan tüm kadın ve çocuklar için 
psikolojik, hukuki ve ekonomik danışma 
hattı olarak hizmet veriyor. Haftanın 7 
günü 24 saat ücretsiz olarak, Türkçenin 
yanında Arapça, Kürtçe çağrılara da cevap 
veren bu hattı arayan şiddet mağdurları, 
‘0’ tuşuna basarak, sıra beklemeden 
destek personeline ulaşabilmektedir.” diye 
konuştu.
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“Belirlediğimiz 77 faaliyeti 
önümüzdeki 5 yıl içerisinde 
gerçekleştireceğiz”
Cumhurbaşkanı Sayın ERDOĞAN, Ulusal 
Eylem Planı’nın dördüncü hedefinin de 
“toplumsal farkındalık ve duyarlılığının 
artırılması” olarak belirlendiğini belirterek, 
şunları kaydetti:

“Bu hedefe ulaşmak üzere kurumsal 
iletişim kanallarının güçlendirilmesi, 
şiddetsiz bir toplum için farkındalık 
faaliyetlerinin yürütülmesi, kadına 
yönelik şiddetle mücadelede erkeklerin 
daha fazla yer almasının sağlanması, 
yükseköğretimde dâhil eğitimin tüm 
kademelerinde şiddetle topyekûn 
mücadele anlayışının yerleştirilmesi, 
şiddete neden olan yargılar ile mücadele 
edilmesi, özel sektörün kadına yönelik 
şiddetle mücadelede aktif rol alması, 
medyanın şiddetle mücadelede sorumlu 
ve etik yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi 
gibi hususlarda çalışmalar yürütülecektir.’’ 

Geleneksel ve yeni medyada reklam 
verenlere ve özel televizyon kanallarına 
yönelik olarak şiddet temelli bir hassasiyet 
geliştirilmesinin teşvik edileceğini ifade 
eden Sayın ERDOĞAN, kadına yönelik 
şiddetin bir türü olan iş yerinde fiziksel, 
cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddet 
ile iş gücü sömürüsü ve baskıya ilişkin 
farkındalık oluşturma çalışmalarının 
yapılmasının planlandığını söyledi. Sayın 
ERDOĞAN, sinema yapımları destek 
başvurularının, şiddetle mücadeleyi öne 
çıkaran yapımları teşvik edecek bir anlayışla 
değerlendirileceğini belirtti.

Eylem planının 5. hedefini “sistematik, 
güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin 
toplanması ve istatistiklerin yorumlanması” 
olarak belirlediklerini anlatan Sayın 
ERDOĞAN şöyle devam etti:

“Kadına karşı şiddeti 
sıradanlaştıran yaklaşımları 

insani ve ahlaki değerleri 
güçlendirerek ortadan 

kaldıracağız. Bu konuda 
bakanlıklarımızla beraber 

üniversitelerin, yerel 
yönetimlerin, sivil toplum 
kuruluşlarının, medyanın 
yapacağı her çalışma çok 

önemli ve kıymetlidir. 
Unutulmamalıdır ki kadına 
yönelik şiddetle mücadele 

aynı zamanda her biri 
canımızdan bir parça 

olan annemizin, eşimizin, 
kızımızın hakkını, hukukunu, 

onurunu korumanın da 
mücadelesidir. Verdiğimiz 
uzun mücadele döneminin 
ardından geldiğimiz nokta 
bu yöndeki kararlılığımızı 
artırmaktadır. Milletimizin 
vicdanına ve sorumluluk 

duygusuna güveniyorum, 
kesin inanıyorum.”

“Şiddeti ortaya çıkarma ihtimali olan her bir 
risk faktörünü önceden belirlemek, şiddeti 
engellemede önem arz ediyor. Bu amaçla 
yerel düzeyde özelleştirilmiş politikalar için 
81 ilde kadına yönelik şiddet risk haritalarının 
tamamlanması, stratejik hedeflerimiz içinde 
yer alıyor.’’ 

Bugüne kadar kadınların şiddet konusu 
başta olmak üzere her alandaki hak arama 
mücadelelerinde yanlarında olduklarını ve 
bundan sonra da olacaklarını vurgulayan 
Sayın ERDOĞAN şunları kaydetti:
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“Yol haritamızı birlikte 
çizmeliyiz”

Bakanımız Sayın Derya YANIK günümüzün 
en yaygın insan hakları ihlallerinden biri 
olan kadına yönelik şiddetin, kadınlara 
fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik 
zarar veren, ıstırapla sonuçlanan ve ülkelerin 
öncelikli olarak çözmesi gereken önemli bir 
toplumsal sorun olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetin, kadınların 
onurunu, haysiyetini, bedensel ve psikolojik 
bütünlüğünü, çocukları, aileleri, toplumları 
ve gelecek nesilleri tahrip eder nitelikte 
olduğunu belirten Sayın YANIK, birbirini 
tüketmeden, örselemeden karşılıklı 
merhametle yoldaşlık etmek için eş olarak 
dünyaya gelen kadın ve erkeğin, insan olma 
vasfında eşit olduğunu dile getirdi.

Kadın ve erkeğin yaşam ve bireysel 
haklarının devlete emanet olduğunu 
ifade eden Sayın YANIK, “Biz de attığımız 
her adımda bu emanete sahip çıkarak 
insanın sahip olduğu değerleri zedeleyen 
tüm davranışların karşısında duruyoruz ve 
duracağız. Çağımızın kronik sorunu haline 
gelen kadına karşı şiddet, bir insanlık 
suçudur. Bu suça hep birlikte ‘dur’ demeye 
devam edeceğiz. Bu doğrultuda bütün 
planlamalarımızı ve uygulamalarımızı 
geliştiriyor ve güçlendiriyoruz. Bugün 
burada kadına yönelik şiddeti özel 
olarak konuşmamızın sebebi ise bu 
şiddet türünün, farklı ögelerin bir arada 

ele alınması gerektiği içindir. Şiddeti 
tanımak, adını koymak, ona karşı çözüm 
üretmenin birinci koşuludur. Bu sebeple 
kadına yönelik şiddetin adını koymalı, 
sebeplerini tartışmalı ve bu doğrultuda 
yol haritamızı birlikte çizmeliyiz” dedi.

“Şiddet türlerine, siber şiddet 
de eklenmiş vaziyette”

Bakan Sayın YANIK, şiddetin dünyanın 
her yerinde bir sorun olduğunu ve sorun 
olarak devam ettiğini, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün tahmini hesaplamalarına 
göre her 3 kadından birinin hayatının 
herhangi bir döneminde fiziksel veya 
cinsel şiddete maruz kaldığına işaret etti.
Kadına yönelik şiddetle mücadeleye 
hassasiyetle eğilmek gerektiğinin altını 
çizen Sayın YANIK, dünya genelinde 
kadına karşı şiddetin yaygınlığının 
belirlenmesine yönelik çalışmalarda, 
gelir, yaş veya eğitim durumuna 
bakılmaksızın kadınların aile içi şiddete 
maruz kaldığının görüldüğünü aktardı.

“Şiddetin hiçbir 
gerekçe ile asla ve asla 
meşrulaştırılamayacağına 
inanıyoruz”

Sayın YANIK, kadına yönelik şiddet 
sorununun, uzun zaman özel alana ait bir 
mesele olduğu gerekçesiyle arka planda 
bırakıldığına dikkati çekti. Bu sorunun 
kamusal bir özellik kazanmasının 1990’lı 
yıllara denk geldiğine işaret eden Sayın 
YANIK, kadına yönelik şiddetin yalnızca 
bir toplumsal sorun olmadığını, aynı 
zamanda bir hukuk/hukuksuzluk 
sorunu, insan hakkı ihlali olduğunun 
benimsenmesinin ise çok daha yakın 
zamana denk geldiğini söyledi.

Çok yönlü, bütüncül ve disiplinler arası 
bir yaklaşımla yürüttükleri mücadelenin 
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önemli bir göstergesinin ulusal eylem planları olduğunu anlatan Bakan Sayın YANIK, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlki 2007 yılında yürürlüğe giren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları 
ile bu mücadelede benimsediğimiz sosyal politikaların temellerini ortaya koyuyoruz. 
İnanıyorum ki şiddetle mücadele kapsamında, rolü, fikri ve sorumluluğu olan tüm tarafların 
katkılarıyla belirlediğimiz yeni yol haritamız, şiddetsiz bir toplum inşasında bizlere güç 
katacaktır. Bu yüzden diyoruz ki, hep birlikte varız. Kadına yönelik her türlü şiddetin, yaşam 
hakkını tehdit eden en temel insan hakkı ihlali olduğuna, aile birliğini zedeleyip, anne ve 
çocuk sağlığını bozan son derece önemli bir toplumsal sorun olduğuna, kadına yönelik 
şiddetin hiçbir gerekçe ile asla ve asla meşrulaştırılamayacağına inanıyoruz. Kadına yönelik 
şiddetle mücadelede, üzerimize düşen görevi yapmak konusunda kararlıyız.”

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Genelgesi Bakanımız Sayın 
Derya YANIK imzasıyla 81 İl Müdürlüğüne gönderildi

Bakanımız Sayın Derya YANIK, 81 İl Müdürlüğüne “Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu iç genelge gönderdi. Genelge 
kapsamında nüfusu 100.000’in üzerinde olan belediyelere konukevi 
açma konusunda bilgilendirme ve rehberlik sağlanacak, afet 
ve acil durumlarda kamu kurumlarının tesisleri konukevi olarak 
kullanılabilecek. Ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadeleye 
erkeklerin daha yoğun katılımını sağlamak üzere farkındalık ve 
bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

Bakanımız Sayın Derya YANIK, aile kurumunun temellerini sarsan aile içi ve kadına 
yönelik şiddetle mücadelenin her zaman öncelikli meselelerinden biri olduğunu 
söyleyerek, “Koruyucu ve önleyici hizmetlerle kurumsal altyapıyı güçlendiriyoruz” dedi. 
Bakanımız Sayın YANIK, “Bakanlık olarak hazırladığımız genelge ile şiddetle mücadelede 
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kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin 
güçlendirilmesini hedefliyoruz. Ayrıca, 
kadına yönelik şiddetle mücadeleye 
erkeklerin daha yoğun katılımını sağlamak 
üzere farkındalık ve bilinçlendirme 
çalışmaları yapacağız.” ifadelerini kullandı.
Genelgede şiddet mağdurlarına daha etkin 
hizmet sunulmasını, şiddetle mücadelede 
kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin 
etkinleştirilmesini ve şiddetin önlenmesinde 
toplumsal farkındalığın artırılmasını 
hedefleyen tedbirler de yer alıyor.

Genelge kapsamında alınacak tedbirler 
şöyle:

Şiddet mağdurları Sosyal Hizmet 
Merkezlerinde oluşturulan özel birim 
vasıtasıyla desteklenecek

• ŞÖNİM ve kadın konukevlerinin 
kapasiteleri artırılarak daha etkin hizmet 
sunması sağlanacak.

• Sosyal Hizmet Merkezleri bünyesinde 
oluşturulan şiddetle mücadele irtibat 
noktalarının işlevselliği artırılarak, 
daha geniş kitlelere hizmet sunması 
sağlanacak.

ASDEP personeli, kadına yönelik şiddetle 
mücadelede etkin görev alacak

• Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) 
personeli saha çalışmalarında şiddet 
mağdurları veya şiddet görme riski 
taşıyan kişileri tespit ederek, risk 
odaklı çalışma anlayışı ile gerekli 
yönlendirmeleri yapacak ve gerekli 
durumlarda müdahale edecek.

• Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nın bilinilirliği 
artırılacak.

• Mağdurun ekonomik açıdan güçlenmesi 
için gerekli adımlar atılacak. Bu 
kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlükleri tarafından, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 
başta olmak üzere sosyo-ekonomik 

destek sunan tüzel kişilerle gerekli 
işbirliği sağlanacak. Şiddet mağduru 
kadınların istihdama katılımı için 
mevcut kurslarda, kontenjanlarda ve 
uygulamalarda öncelik tanınacak.

• Nüfusu 100.000’in üzeri olan il ve ilçe 
belediyelere konukevi açma konusunda 
bilgilendirme ve rehberlik sağlanacak.

Afet ve acil durumlarda kamu 
kurumlarının tesisleri konukevi olarak 
kullanılabilecek

• Haklarında barınma yeri sağlanması 
kararı verilen kişilere, salgın hastalık, afet 
ve acil durumlarla mücadele dönemleri 
de dahil olmak üzere ilde bulunan 
konukevlerine ihtiyaç halinde ek olarak 
kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal 
tesis, yurt gibi yerlerde barınma hizmeti 
sunulacak.

• Sosyal hizmet müdahalesinin mağdura 
hızlı şekilde ulaştırılması ve etkin 
koordinasyonun sağlanabilmesi 
için kurumlar arası veri entegrasyon 
çalışmaları tamamlanarak, kadına 
yönelik şiddetle mücadele ortak veri 
tabanı oluşturulacak.

• Kadına yönelik şiddet olaylarında 
şiddetin tekrar yaşanmasının önlenmesi 
amacıyla riskin zamanında tespit 
edilmesini sağlayan, Risk Analiz 
Modülü geliştirilecek ve etkin biçimde 
uygulanacak.
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Mağdur, ihtiyaç duyacağı tüm sosyal 
hizmet alanları hakkında bilgilendirilecek

• Bakanlığın hizmet birimlerine gelen 
tüm başvurularda, şiddet mağduruna 
hızlı ve kolay erişimin sağlanmasına 
yönelik gerekli tedbirlerin alınması 
sağlanacak. Şiddet mağdurlarına 
sunulan hizmetlerde mağdurun ve 
çevresinin bütüncül bir bakış açısıyla 
değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyabileceği 
tüm sosyal hizmet alanları hakkında 
bilgilendirilmesi sağlanacak.

• Hakkında önleyici tedbir kararı 
bulunanların Aile Eğitim Programına 
katılımı sağlanacak.

Boşanma süreci danışmanlığı daha etkin 
uygulanacak

• Boşanma sürecindeki çiftlerin boşanma 
danışmanlığı hizmetlerinden etkin 
yararlanmaları için Aile Mahkemeleri 
tarafından İl Müdürlüklerine 
yönlendirilmelerini sağlayacak işbirliği 
ortamı oluşturulacak.

• Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl 
Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme 
Komisyonlarının daha etkin biçimde 
toplanması sağlanacak. İl ve ilçe 
düzeyinde toplantılar dönemsel olarak 
takip edilecek.

• Ulusal ve yerel düzeyde kadına yönelik 
şiddetin önlenmesi için toplumsal 
duyarlılığın ve topyekün mücadelenin 
sağlanması amacıyla bilinçlendirme 
ve farkındalık çalışmalarına daha fazla 
ağırlık verilecek.

Kadına şiddetle mücadeleye erkeklerin 
katılımı sağlanacak

• Şiddetin önlenmesinde erkek katılımını 
sağlamak için çocuk, genç ve yetişkin 
olmak üzere tüm yaş grubundan 
erkeklere yönelik bilinçlendirme ve 
farkındalık artırma çalışmaları yapılacak.

Bakanımız Sayın Derya YANIK, 
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 
8. Kadından Sorumlu Bakanlar 
Konferansı’na katıldı.

Bu yıl Mısır’da düzenlenen konferansın 
teması ‘Üye Devletlerin Çabalarının Gözden 
Geçirilmesi Kadının Güçlendirilmesi 
ve Uygulanması Alanında Kadınların 
İlerlemesi İçin İİT Eylem Planı (OPAAW)’ 
oldu. Bakanlar oturumunda söz alarak 
genel kurula hitap eden Bakanımız 
Sayın Derya YANIK, işgal atındaki Filistin 
topraklarının savaş suçlarına ve insanlığa 
karşı işlenen suçlara tanık olduğunu, 
dünyanın bu suçlara karşı sessiz kalmasının 
kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kudüs Filistin’in başkentidir diyerek 
dünyaya mesaj veren Bakanımız Sayın 
Derya YANIK, “Kadınların baskıdan 
kurtulduğu bağımsız ve egemen bir 
Filistin, ulaşmaya çalıştığımız hedeftir. 
Filistin’in, Yemen’in, Rohingya’nın, 
Somali’nin, Suriye’nin, Bosna-Hersek’in, 
Doğu Türkistan’ın ve insanların akıl almaz 
şekillerde zulme uğradığı ve adaletin tecelli 
etmesi gereken her yerin refahı için birlik 
ve beraberlik içinde çalışmalıyız” dedi.

Ramazan Ayının son haftasında işgalci 
İsrail’in Filistinlilere uyguladığı şiddet 
eylemlerini kınamak için İslam İşbirliği 
Teşkilatı üyesi ülkelerdeki meslektaşlarına 
ve uluslararası kuruluşlara bir mektup 
gönderdiğini belirten Bakanımız Sayın 
Derya YANIK, “Hem desteğimize ihtiyaç 
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duyanlara hem de bu desteği engellemeye 
çalışanlara güçlü mesajlar vermeliyiz. 
İşgalci güç olan İsrail’in işlediği savaş 
suçlarına karşı, tüm kurum ve ülkeler, 
tarihi, ahlaki ve hukuki sorumlulukları 
çerçevesinde hareket etmelidir” diye 
konuştu.

Bakanımız Sayın Derya YANIK, 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ın girişimleriyle kuruluşuna 
öncülük ettiği İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın 
Danışma Konseyi’nin çalışmalarını ise en 
başından beri desteklediklerini belirtti.
Oturumda, Bakanımız Sayın Derya 
YANIK, 2006 ve 2016 yıllarında Türkiye 
olarak iki kez ev sahipliği yaptıkları bu 
konferansa katılmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu belirterek, “Türkiye, 2006 
yılında gerçekleştirilen Birinci Bakanlar 
Konferansı’ndan bu yana, “güçlü kadın, 
güçlü aile ve güçlü toplum” mottosuyla 
özellikle kadınların insan haklarının 
geliştirilmesi ve kadına yönelik ayrımcılığın 
ortadan kaldırılması amacıyla kanun ve 
yönetmeliklerde önemli değişikliklere 
gitmiştir” ifadelerini kullandı.

Bakanımız Sayın Derya YANIK, İİT Eylem 
Planı’nın (OPAAW) öncelikli hedeflerini göz 
önünde bulundurarak, 2018-2023 yılları 
için Kadının Güçlenmesine İlişkin Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı’nın hazırlandığını ve 
çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.
Eylem Planı kapsamında eğitim, sağlık, 
ekonomi, karar alma mekanizmalarına 
katılım ve medya olmak üzere beş politika 
ayağında hedefler belirlendiğinin altını 
çizen Bakanımız Sayın Derya YANIK, 
“Kadınların ve kız çocuklarının eğitim 
düzeylerinin yükseltilmesi başından beri 
en büyük önceliğimiz. Ayrıca kadınların 
işgücüne katılımı, kadın istihdamı, 
kadın girişimciliği ve kadının iş-yaşam 
uyumunun desteklenmesi de temel 
politika hedeflerimiz arasında” dedi.

Şiddet en büyük engel

Şiddetin, kadın emeğinin ve kadının 
toplumsal hayata katılımının önündeki 
en büyük engel olduğunu vurgulayan 
Bakanımız Sayın Derya YANIK, şunları 
söyledi: “Yasal düzenlemelerin, kamusal 
alanlarda kadın hakları ihlallerinin 
ortadan kaldırılmasının ve aile-iş-
yaşam dengesinin sağlanması için 
oluşturduğumuz aile dostu yaklaşımların 
kadınların iş gücüne katılımında 
önemli bir yere sahip. Geliştirdiğimiz 
stratejik eylem planları ile ortak hedefler 
belirleyerek şiddeti sona erdirme 
mücadelemizi sürdürmenin ne denli 
önemli olduğunun bilincindeyiz.”

Sadece kapılar değil kalpler de 
açıldı

Türkiye’nin mültecilere sadece ülke 
kapılarını değil, milletin kalbini de 
açtığını kaydeden Bakanımız Sayın Derya 
YANIK, Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (UNHCR) Aralık 2020 
raporuna göre; Türkiye, 3,6 milyon kişi 
ile en fazla mülteciye ev sahipliği yapan 
ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını 
vurguladı.

Ülkemizdeki mültecilerin çoğunluğu 
kadın ve çocuklar olduğunu belirten 
Bakanımız Sayın Derya YANIK, “Bunu 
göz önünde bulundurarak eğitimden 
sağlığa, barınmadan tüm ihtiyaçlara 
kadar çok yönlü hizmetler sunarak 
kendi kaynaklarımızla, ülkemize sığınan 
insanlara onurlu yaşam koşulları 
sağlıyoruz” dedi.

Bilgi ve tecrübelerimizi 
paylaşmaya hazırız

Bakanımız Sayın Derya YANIK, uluslararası 
toplumun, kadınların karşılaştığı zorluklar 
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Bakanımız Sayın YANIK, “Bugün bizim 
sağlık ve sigorta sistemimizin uluslararası 
veya yerel otoritelerin onaylayıp 
karşılamadığı bir tedavi yöntemi yok. 
Ne kadar pahalı olursa olsun hepsini 
karşılıyoruz. Sosyal hizmetler olarak bizler 
Bakanlığımız üzerinden, 42 ayrı kalemde 
sosyal yardım yapıyoruz” dedi. Bir toplumun 
sosyal yardımlarla desteklenmesinin çok 
önemli olduğunu bildiklerini aktaran Sayın 
YANIK, daha önemlisinin ise çalışabilecek 
güçte olan kişilerin üretim sürecine dahil 
edilmesi olduğunu söyledi.

Sayın YANIK, bunun en önemli 
başlıklarından birisinin de kadınlar 
olduğunu aktararak, “Bizim 
bulunduğumuz coğrafyada ve yaşadığımız 
dünyada çok güçlü, ayakları üzerinde 
duran, geleceği inşa eden bir ülke olma 
yolunda daha çok mücadele etmemiz 
gerekiyor. Anadolu kadınları her zaman 
çok üretken ve çok dirayetlidir. Ve yuvayı 
dişi kuş yapar dedirtecek kadar himaye 
eden, derleyen, toplayan ve evini, ocağını 
kendisinin etrafında kuran karakterdedir.” 
dedi.

Bakanımız Sayın Derya YANIK’ın 
teşrifleriyle, Şanlıurfa’da “Kadın 
Kooperatifleri Güneydoğu 
Anadolu Buluşması” Programı 
düzenlendi

Bakanımız Sayın Derya YANIK, 
kooperatifçiliğin imece kültürünün bir 
sonucu olduğunu belirterek, “Bugün 
kooperatifler eliyle birbirimizin eksiğini 
tamamlarken sonuç itibariyle de içinde 
yaşadığımız toprağın geleceğini beraber 
inşa ediyoruz. Bu gelecek inşası konusunu 
hepimizin unutmaması gerekiyor” dedi.

Bakanımız Sayın YANIK, ‘Kadın 
Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu 
Buluşması’ programına katıldı. Şanlıurfa 
Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda 
düzenlenen programda konuşan Sayın 
YANIK, Anadolu coğrafyasındaki bütün 
şehirlerin birbirinden kıymetli ve içerisinde 
derin bir kültür barındırdığını söyledi.

için daha fazla sorumluluk üstleneceğine 
ve sürdürülebilir kalkınmaya daha fazla 
katkıda bulunacağına olan inancının 
olduğunu ve Türkiye olarak bilgi ve 
tecrübeleri paylaşmaya ve her türlü 
işbirliğine hazır olduklarını söyledi.
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“Kooperatifçilik imece kültürünün sonucudur”

Bakanımız Sayın Derya YANIK, kadın kooperatif buluşmasının 7’ncisinin Şanlıurfa’da 
gerçekleştirildiğini aktararak, bu buluşmaların diğer bölgelerde de devam edeceğini 
söyledi. Güneydoğu Anadolu coğrafyasında kadınların, bütün geride bıraktıkları zor 
zamanlara rağmen ayakta durarak toplumu inşa etme başarısının çok net bir şekilde 
görüldüğünü anlatan Sayın YANIK, bu kadınların her birine çok güvendiklerini dile 
getirdi. 

Bakan Sayın YANIK, hayatı ve geleceği kadın erkeğin birlikte inşa etmesi gerektiğinin 
altını çizerek, bunun da kooperatifçilik kültürüyle gerçekleştirilebileceğini dile getirdi. 
Kooperatiflerle insanların birbirlerinin eksikliklerini tamamladığını vurgulayan Sayın 
YANIK, şöyle devam etti:

“Kadın ve erkekler olarak hayatı ve geleceği beraber inşa etmekle yükümlü insanlarız. 
Birlikten kuvvet doğar inancına sahip insanlarız. İmece kültürü Anadolu topraklarının 
hücrelerine kadar işlemiş bir kültürdür, kooperatifçilik de işte birlikten kuvvet doğar 
fikrinin, bir anlamda imece kültürünün sonucudur. Bizim çok esaslı, çok içeriden 
yaşadığımız bir duygunun eseridir kooperatifçilik. 

Kooperatifçiliğin ruh halini Anadolu toprakları geçmişinde çok içerden yaşamıştır, 
birbirine omuz vermeyi, birbirine el vermeyi, birbirinin eksiğini tamamlamayı, 
yokluğunu gidermeyi zaten yapagelmiştir. Bugün kooperatifler eliyle birbirimizin 
eksiğini tamamlarken sonuç itibariyle de içinde yaşadığımız toprağın geleceğini 
de beraber inşa ediyoruz. Bu gelecek inşası konusunu hepimizin unutmaması 
gerekiyor.”

“Sizlerin yaptığı her çalışmanın içerisinde büyük bir mutlulukla 
yer alacağız”

Bakan Sayın YANIK, birlikte mücadele etmenin önemine vurgu yaparak, “Güçlü 
olmak, ayakta kalmak ve geleceğimizi sahip olduğumuz kültür ve değerler sistemiyle 
kurabilmek için birlikte mücadele ederek çalışmak zorundayız. Biz bu desteği 
Bakanlık olarak her zaman yetkimiz ve imkanlarımız sınırlarında sizlere vermeye 
hazırız. Sizlerin yaptığı her çalışmanın içerisinde büyük bir mutluluk ve heyecanla 
büyük bir aşkla yer alacağımızı ifade ediyorum.” dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Sayın YANIK toplantı salonun dışındaki alanda kadın 
kooperatifleri tarafından kurulan stantları gezerek kadınlarla sohbet etti ve buradaki 
ürünleri inceledi.

Bakanımız Sayın Derya YANIK’ın teşrifleriyle, Van’da Kadın 
Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması düzenlendi

Bakanımız Sayın  Derya YANIK, Van’ın Edremit ilçesindeki Hizmet İçi Eğitim 
Merkezi’nde düzenlediğimiz “Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması” 
programına katıldı.
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“Kadın istihdamının artmasını 
önemsiyoruz”

İllerde kadın kooperatiflerin yürüttüğü 
çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini 
belirten Sayın YANIK, Doğu Anadolu’da 
kadınların üretkenliklerini ve emeklerini 
ortaya koymalarını sağlayan unsurlardan 
biri olarak kooperatifçiliği desteklemek ve 
kadınların iş gücüne katılımını artırmak 
üzere toplandıklarını dile getirdi. Kadın 
kooperatiflerinin her zaman yanında 
olduklarını vurgulayan Sayın YANIK, şu 
değerlendirmeyi yaptı:

“Kadınların ekonomiye katılımını, kadın 
istihdamının artmasını önemsiyoruz. 
Günümüzde bir ülkenin gelişmişlik düzeyi 
sadece ekonomik göstergelerle değil, aynı 
zamanda toplumun sosyal ve kültürel 
yapısı ile insani gelişme ölçütleriyle birlikte 
değerlendiriliyor. Ülkelerin kalkınmışlık 
düzeyine baktığımızda gelişmiş her 
ekonomide kadın-erkek emeğini 
birlikte görmek mümkündür. Özellikle, 
kadınların ekonomik yaşama katılmaları 
öz güvenlerinin artmasını sağlamakta ve 
kadınlarımızı güçlendirmektedir. Güçlü ve 
kendine daha fazla güvenen kadın, mutlu 
çocuk, huzurlu bir aile ve ayakları yere 
sağlam basan bir nesil demektir.”

“Projeleri el birliğiyle 
kooperatifler üzerinden hayata 
getirebiliriz”

Kooperatifçiliğin hem istihdamı artırma 
hem de aile hayatıyla iş uyumunu 
sağlamada özel bir misyonu yerine 
getirdiğini belirten Sayın YANIK, bu sayede 
kadınların gündelik hayatlarından taviz 
vermeden, ailelerini de işin içine katarak 
ekonomik değerler üretebildiklerini 
vurguladı. Bu yönüyle kooperatiflerin 
çalışma hayatını geliştirirken beşeri 
sermaye olan insanı da ön plana çıkardığını 
ifade eden Sayın YANIK, şöyle konuştu:

Bakan Yanık, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, 
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, 
Kars, Malatya, Muş, Van ve Tunceli’deki 
kooperatiflerin kadın başkanları, ilin 
milletvekilleri ile valilrinin çevrimiçi katılım 
sağladığı programda kadınlara seslendi.
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“Birlikten kuvvet 
doğar gerçeğinin 
somutlaştırıldığı 

bu gibi sistemlerde 
tek başımıza hayata 
geçiremeyeceğimiz 

bir projeyi el birliğiyle 
kooperatifler üzerinden 

hayata geçirebiliriz. 
Üretim ve pazarlama 

için gerekli olan finans 
kaynağına daha kolay 

erişebiliriz. Nitekim 
kooperatiflerin yaptığı 
da tam olarak budur. 
Ülkemizde, özellikle 
iletişim imkanlarının 
artması ve teknolojik 

gelişmelerin 
yaşanmasıyla kadın eliyle 
yükselen ticari girişimler 

açısından da imkanlar 
artmıştır. Bu imkanların 

değerlendirilmesinde 
kadın kooperatifçiliği 

öncü bir rol 
oynamaktadır.”

“14 ilde 55 yeni kadın kooperatifi 
kuruldu”

Kadınların özellikle yurtdışındaki pazarlarda 
da ürettikleriyle var olmalarını ve 
küresel ekonomiden pay almalarını 
önemsediklerini ifade eden Sayın YANIK, 
kadın kooperatifçiliğini yaygınlaştırmak ve 
desteklemek üzere 2019 yılından bugüne 81 
ilde çalışmalar yaptıklarını ve 36 bin 145 kişiye 
ulaştıklarını anlattı.

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 14 ilde 55 
yeni kadın kooperatifinin kurulmasının 
bu çalışmaların önemini ortaya 
koyduğunu vurgulayan Sayın YANIK, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ın liderliğinde, hükümetlerimizin 
üst politika metinlerinde de kadınların 
güçlendirilmesi için kadın kooperatifçiliğinin 
geliştirilmesini her zaman vurguladık. 
Türkiye’yi 2023’e taşıyacak 11. Kalkınma 
Planı’nda ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık 
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“Aşılama çalışmalarına rağbet 
edelim”

İnsanların zihin bulandıran iddialara 
inanmaması gerektiğinin altını çizen Yanık, 
şunları kaydetti:

“Ortaya atılan ‘yok ömrü kısaltıyordu, 
yok kısırlık yapıyordu’ gibi saçma sapan 
gerekçelerle insanların hayatlarını riske 
eden, sadece o insanların değil, dolayısıyla 
çevrenin de hayatını riske eden bir anlayış 
var ortalıkta. Lütfen bunlara itibar etmeyin. 
Bu bir vebaldir. 1,5 senedir dünyanın 
her yerinde hayat durdu. Evlerimizden 
çıkamadığımız, iş yerlerini açamadığımız, 
çoluğumuza çocuğumuza sarılamadığımız 
bir 1,5 yıl yaşadık. Bunun çaresi belli, aşısı 
çıkıyor, ilacı çıkıyor. Dolayısıyla bundan 
sonraki süreci diğer çeşitlerine, türlerine 
karşı da direnç geliştirebilmek ve hayatımızı 
normale dönüştürebilmek, işimizin 
gücümüzün, evimizin barkımızın başına 
dönebilmek için bu illetten kurtulmamız 
lazım. Kurtulabilmemiz için de çaresi 
belli. Daha önce kızamıkta, kabakulakta, 
İspanyol gribinde hangi yoldan geçtiysek 
burada da geçtiğimiz yol belli. O yüzden 
sizlerden istirham ediyorum. Lütfen 
aşılama çalışmalarına rağbet edelim. Aşı 
sırası gelip de aşı olmayan kardeşlerimiz 
aşılarını olsunlar.”

El emeği ürünler sergilendi

Bakan Sayın YANIK, Kadın Kooperatifleri 
Doğu Anadolu Buluşması’nın ardından 
kadın kooperatiflerinde üretilen ürünlerin 
sergilendiği fuarı gezdi, görevlilerden bilgi 
aldı. Yanık, ayrıca “15 Temmuz Demokrasi 
ve Birlik Günü” konulu resim sergisini de 
gezdi.

Aşıya çağrı

Bakan Sayın YANIK, konuşmasında aşı 
konusuna da değindi. Van’da aşı ile ilgili 
çekingenlik, mesafe koyma ve soğuk 
davranma gibi tavırların üzücü olduğunu 
söyleyen Yanık, “İlim Çin’de de olsa gidin alın.” 
diyen bir inanca bağlı olduklarına işaret etti. 
Yanık, bu nedenle ilmin ortaya çıkardığı bir 
sonucu kabul ettiklerini, herkesin aşı olması 
gerektiğini vurguladı.

Tarihin farklı dönemlerinde çeşitli 
hastalıkların olduğunu anımsatan Yanık, 
“İşte çiçek aşısı. Hepimizin kolunda vardır, 
benim kolumda da var. 40 yaş üstünün 
hepsinde vardır. Kızamık, tetanos, biz bunları 
yaşamamış insanlar değiliz. Şark çıbanı 
diye bir şey vardı, Şanlıurfa civarında, 50 yaş 
üstündeki kadın erkek bütün vatandaşların 
yüzünün bir tarafında şark çıbanının izini 
görürsünüz. Bunlar, durup dururken 
ortadan kalkmış, birdenbire virüs vazgeçmiş, 
çekilmiş değil. Her birisi, belli bir tedavi, belli 
bir mücadelenin sonunda insanlığın ortak 
birikimi olarak ortaya çıkmış şeylerdir.” diye 
konuştu.

Programlarında da bu alandaki 
vizyonumuzu ortaya koyduk. Kadın 
girişimciliğinin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması için tüm paydaşlarla 
güçlü iş birliği içinde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Kamu ve özel sektör işbirliği 
içinde bu güce inanarak daha başarılı 
olacağız. Ben buna çok inanıyorum.” 
şeklinde konuştu
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Finansal Okuryazarlık Ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi 
Seminerleri Gerçekleştirildi

Mayıs ve Haziran aylarında İstanbul, Denizli, Erzurum, Malatya, Manisa’da gerçekleştirilen 
etkinliklerle 54.038 kişiye ulaştık.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ile İşbirliği İçerisinde İlçe 
Nüfus Müdürlerine Yönelik Video Konferans Gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık yaratmaya 
yönelik işbirliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanlığının özellikle, şiddet 
mağdurunun korunması ve can güvenliğinin sağlanması noktasında kritik bir rol ve 
sorumlulukları var. 

“Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları” 
ve “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi 
ve Eylem Planı”nda yer alan “kadınların 
finansal okuryazarlık konusunda bilgi 
ve farkındalıkları artırılacaktır” hedefi 
kapsamında; Bakanlığımız İl Müdürlüklerinin 
koordinasyonunda “Finansal Okuryazarlık 
ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi 
Seminerleri” gerçekleştiriliyor.  

Seminerlerle; kadınların para yönetimi, gelir, 
harcama, birikim, borç, tasarruf, yatırım 
araçları, bireysel emeklilik sistemi gibi konularda farkındalıklarının artırılması ayrıca 
kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgilendirme 
yapılıyor.

Bugüne kadar 81 ilde yüz yüze gerçekleştirilen etkinlikler, Covid-19 salgını sebebiyle kitle 
iletişim ve sosyal medya araçları ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilmeye devam ediyor.
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2020 yılında sadece koruma 
ve müdahale noktasında değil 
önleyici hizmet sunumuna 
yönelik  işbirliğimizi daha aktif 
hale getirdik. Mart 2021’den 
bu yana İçişleri Bakanlığı 
Eğitim Dairesi Başkanlığı ile 
sadece kadına yönelik şiddetle 
mücadelede hizmet sunan 
kurum ve kuruluş personeline 
değil tüm İçişleri Bakanlığı 
personeline yönelik video 
konferanslar düzenliyoruz. 
Marttan bu yana ilçe yazı 
işleri müdürlerine, taşra şube 
müdürlerine, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde görevli personele ve en son Haziran 
ayı içerisinde ilçe nüfus müdürlerine yönelik eğitimler düzenledik.  01-02-03-07-08-09 
Haziran 2021 tarihlerinde altı grup olarak düzenlenen eğitimlerle 377 kişiye ulaştık. 

Eğitim ve farkındalık çalışmalarımızı düzenli ve sistemli olarak gerçekleştirmeye devam 
edeceğiz.

Polis Akademisi Başkanlığı 26. Dönem 
öğrencileri 20 Haziran 2021 tarihinde Mezun 
oldu. Öğrenciler mezun olmadan önce 1-15 
Haziran tarihleri arasında 24 ilde bulunan 
Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde kadına 
yönelik şiddetle mücadele konusunda 
eğitim aldı. Bakanlığımıza bağlı Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezleri’nde görevli 
meslek elemanları tarafından verilen 
ve toplamda 5.113 öğrenciye ulaşılan 
eğitimlerde, kadına yönelik şiddet 
tanımı, biçimleri, yaygınlığı üzerinde bilgi 
aktarımında bulunuldu. Şiddete maruz 

kalan kadınlara sunulan hizmetler, yasal dayanaklar, şiddetle mücadelede hizmet sunan 
kurum kuruluşlar ile bu kuruluşların görev ve sorumlulukları üzerinde duruldu. 

Vatandaşla bire bir temas içerisinde olan ve şiddete maruz kalan kadınların en güvendiği 
mekanizmalar arasında yer alan kolluk kuvvetlerinin daha mesleğe adım atmadan  

Polis Akademisi Öğrencileri Mezun Olmadan Önce Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele Konusunda Eğitim Aldı

İçişleri Bakanlığı ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık yaratmaya 
yönelik işbirliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanlığının özellikle, şiddet 
mağdurunun korunması ve can güvenliğinin sağlanması noktasında kritik bir rol ve 
sorumlulukları var. 
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bilinçlenmeleri kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı ve Bakanlığımızın işbirliğini 
önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyoruz. Daha güçlü işbirlikleri, daha güçlü 
kurumsal mekanizmalar ile kadınların kendilerini daha güvende ve huzurlu hissetmelerini 
hedefliyoruz.

Travma ve Etkileri, 

Travmaya Maruz Kalan Bireylerle Psiko-eğitim, Gözlem ve 
Görüşme Teknikleri,

Çocuk/Ergen ile Gözlem ve Görüşme İlkeleri,

İkincil Travmadan Korunma, 

Kadın ve Çocuklar için Güvenlik Planı Oluşturma, 

Şiddet Mağduru Kadın ve Çocuklar ile Psiko-Sosyal Destek 
Çalışmaları, 

Travmaya maruz kalan bireyler ile çalışırken kullanılan yöntem ve 
teknikler 

Psiko-Sosyal Destek Uygulayıcı İleri Düzey Eğitim Programı 
Gerçekleştirildi
Bakanlığımız tarafından kadın hizmetleri 
alanında görevli personelin mesleki 
kapasitesinin artırılmasına yönelik 
hizmet içi eğitim çalışmalarına devam 
ediyoruz. Bu kapsamda, 365 Sosyal 
Hizmet Merkezinde oluşturduğumuz 
Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları ile İl 
Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birimlerinde 
görev yapan mesleki personele yönelik 
“Psiko-Sosyal Destek Uygulayıcı İleri Düzey 
Eğitim Programı”mını 05-09 Temmuz ve 
26-30 Temmuz 2021 tarihlerinde iki grup 
olarak gerçekleştirdik. 

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programları ile yaklaşık 900 meslek 
elemanına ulaşarak hem mesleki gelişimlerine destek olduk hem de hizmet sunum 
kapasitemizi geliştirdik. Eğitimlerde  aşağıdaki konu başlıkları üzerinde duruldu.
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Bakanımız Sayın Derya YANIK: “9 kadın konukevimizi 
daha kadınların barınma, güvenlik gibi ihtiyaçlarına göre 
dönüştürüyoruz”

Bakanımız Sayın Derya YANIK, kadın konukevlerinin ihtisaslaşma çalışmalarına devam 
ettiklerini belirterek, “9 kadın konukevimizi daha kadınların güvenlik, barınma gibi 
ihtiyaçlarını göz önüne alarak ihtisaslaştırıyoruz” dedi.

Bakan Sayın YANIK, kadın konukevlerine 
gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri, 
düzenlenen çalıştaylar, hizmet içi 
eğitim ve uzaktan eğitimlerde dile 
getirilen konular ve önerilerin ardından 
başlattıkları ihtisaslaşma çalışmalarını 
sürdürdüklerini söyledi.

“9 kadın konukevimizi daha 
ihtisaslaştırıyoruz”

Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı 
kapsamında 2020 yılı içerisinde 3 ilde (Ankara, İstanbul ve İzmir) 4 kadın konukevini ihtisas 
kuruluşuna dönüştürüldüğünü anımsatan Yanık, “Bu yıl içerisinde gelen başvurular 
üzerine Ankara, İstanbul ve İzmir’den sonra Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, 
Kocaeli, Malatya, Mersin ve Samsun illerindeki 9 kadın konukevimizin daha ihtisas kuruluşa 
dönüştürüyoruz” diye konuştu.  

Rehber ile ihtisaslaşma çalışmaları tüm kadın konukevlerinde 
uygulanacak

Öte yandan, kadın konukevlerinde sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması amacıyla 
Kadın Konukevleri Hizmet Standartları Rehberi hazırladıklarını kaydeden Sayın YANIK, 
gizlilik, güvenlik, mahremiyet ilkeleri temelinde fiziksel ve mesleki standartların yer aldığı 
rehber ile ihtisaslaşma çalışmalarının ülke genelinde tüm kadın konukevlerinde etkin bir 
şekilde uygulanması için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

İhtisaslaşmış Kadın Konukevi nedir?

İhtisaslaşmış kadın konukevi modelleri, şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki 
çocuklarının ihtiyaçları göz önüne alınarak belirleniyor. 

Kadın konukevleri güvenlik riskine göre ihtisaslaştırılıyor. Yüksek güvenlik riski olduğu 
düşünülen kadınlar için kadın konukevinde özel güvenlik önlemleri alınıyor. 

Barınma amacı ile müracaat eden kadınların ihtiyacına yönelik oluşturulan konukevlerinde 
de kadının güçlenmesini destekleyici çalışmalar gerçekleştiriliyor.
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Konukevlerinin Hizmet Standartlarını Geliştirme Çalışmaları Devam 
Ediyor

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) 
ile kadın konukevlerinin hizmetlerini 
standart, ölçülebilir ve izlenebilir bir şekilde 
yapılandırılarak hizmet niteliğinin artırılması 
amacı ile 81 ilde uygulanacak olan “ŞÖNİM ve 
Kadın Konukevi Hizmet Standartları Rehberi” ile 
“Kadın Konukevi ve ŞÖNİM Öz Değerlendirme 
Rehberi” hazırladık.

Söz konusu rehberler kapsamında iller, ‘iç 
değerlendirme’ süreçlerini tamamlarken, ‘dış 
değerlendirme’ kapsamında da Haziran ve 
Temmuz aylarında Kırşehir, Bingöl ve Bitlis illeri 
çalışma ziyaretleri gerçekleştirdik. 

Bakanımız Sayın Derya YANIK: 
“Pandemide özveriyle çalışan 
kadınlarımızın isimlerini Mercan 
Seferberliği Ormanlarında 
yaşatacağız”

Bakanımız Sayın Derya YANIK, pandemi 
sürecinde başta sağlık ve sosyal hizmet alanları 
olmak üzere özveriyle çalışan kadınların 
isimlerinin Mercan Seferberliği Ormanları’nda 
ilelebet yaşatılacağını duyurdu.

Mercan Seferberliği Ormanları’nın 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 
hayata geçirildiğini hatırlatan Bakanımız Sayın 
YANIK, “Mercan Seferberliği Ormanlarımızı, 
kadına karşı şiddetle mücadeleye ve kadının 
güçlenmesine simge olması için kurmuştuk. 

Buna ek olarak başta sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanı kadınlarımız olmak üzere katma 
değer yaratan tüm kadınlarımızın da burada 
yer almasını kararlaştırdık. Bu kapsamda 
bugüne kadar 67 ilde 30 bin 450 fidan 
dikimi gerçekleştirdik. Hedefimiz 81 ilde bu 
ormanlarımızı oluşturmak” dedi.

Kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlemek, 
kadınların haklarını daha da iyileştirmek ve 
kadınların güçlenmesi amacıyla faaliyet ve 
projeler üretme gayreti içerisinde olduklarının 
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Kadına yönelik şiddet konusunda çalışmalar yapılması teşvik 
edilecek

Bakan Sayın YANIK, üniversitelerin ‘kadın çalışmaları’ merkezi ve bölümlerinde, kadına 
yönelik şiddet konusunda çalışmalar yapılmasını teşvik edeceklerini kaydederek, 
“Kadın çalışmaları ana bilim dallarında ‘kadına yönelik şiddet’ konusunun ders içeriği 
olarak yer almasını, bu konularda lisansüstü öğrenciler tarafından bilimsel çalışmalar 
yapılmasını sağlayacağız. Kadın Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezleri öncülüğünde 

altını çizen Bakanımız Sayın YANIK, “Mercan Seferberliği Ormanlarımız bunun en güzel 
örneklerinden biri. Kadınlarımızı sağlık, eğitim, kültür ve sosyal güvenlik olmak üzere 
ekonomik ve sosyal hayatta desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Üniversiteli Genç 
Arkadaşlarımız da Devreye Girecek

Bakanlık, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde kadına 
yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla yeni dönemin yol haritasını oluşturdu. Bu 
kapsamda Bakanlık, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda üniversitelerdeki 
kız öğrencilerin bulundukları kampüste daha rahat ve daha huzurlu bir şekilde eğitim 
öğretimlerini sürdürmelerine yönelik faaliyetlerini belirledi.

Bakanımız Sayın Derya YANIK, kadına yönelik şiddetle 
mücadele kapsamında ‘şiddetsiz kampüs’ anlayışını 

yaygınlaştıracaklarını ifade ederek, “Kadına yönelik şiddetle 
mücadelede üniversiteli genç arkadaşlarımız da devreye 
girecek. Kadın öğrencilerin yaşadığı sorunlara duyarlı ve 

çözüm üreten bir üniversite anlayışının tüm üniversitelere 
hakim olmasını hedefliyoruz” dedi.
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üniversitelerde farkındalık çalışmaları 
yürüteceğiz” dedi.

Öğrenci etkinlikleri 
desteklenecek

Üniversitelerde kadına yönelik şiddet 
konusunda seminer, panel, atölye 
çalışmaları gerçekleştirileceğine dikkat 
çeken Bakan Sayın YANIK, “Özellikle belirli 
günlerde üniversitelerde kadına yönelik 
şiddetle mücadele anlayışının gündemde 
tutulması amacıyla öğrenci etkinliklerini 
destekleyecek, akademisyenler tarafından 
öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları 
gerçekleştireceğiz. Ayrıca, şiddetsiz 
kampüs anlayışını yaygınlaştıracağız” 
şeklinde konuştu.

Sayın YANIK, iletişim fakültesi öğrencilerine 
yönelik kadına şiddet, ilgili mevzuat, 
güncel gelişmeler ile medyada kadına 
yönelik şiddetle mücadele gibi konularda 
atölye çalışmaları gerçekleştirileceğini 
vurgulayarak, “Atölye çalışmaları ile 
öğrencilere duyarlılık kazandırmayı, 
mesleki yaşamlarında da bu bilinçle 
hareket etmelerini amaçlıyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Üniversitelilere “dijital 
oyunlarda kadına yönelik 
şiddet” eğitimi

Kadına yönelik şiddeti arttıran 
mecralardan biri olan dijital oyunlarla 
ilgili de çalışmalar yürüteceklerinin 
altını çizen Bakan Sayın YANIK, bu 
kapsamda üniversitelerin grafik tasarım, 
bilgisayar programcılığı, bilgisayar 
mühendisliği ve yazılım mühendisliği 
bölümü öğrencilerine yönelik ‘dijital 
oyunlarda kadına yönelik şiddet’ 
konusunda etkinlikler yapılacağını 
söyledi. Yanık, üniversitelerin çizgi film-
animasyon bölümü öğrencilerine 
yönelik de ‘çocuk yapımlarında şiddetle 
mücadele’ konusunda eğitim çalışmaları 
yürütüleceğini kaydetti.

Bakan Sayın YANIK, ayrıca, tıp fakülteleri, 

eğitim fakülteleri lisans, yüksek lisans ve 
doktora ders programlarına kadın hakları 
ve kadına yönelik şiddet konularının da 
ekleneceğini bildirdi.

Kadın Konukevlerinde İş Kulübü 
Eğitimleri ile Kadınlar Kendi 
Ayakları Üzerinde Duruyor

Bakanlığımızın, kadınlar başta olmak 
üzere gençlerin ve engellilerin iş hayatına 
katılmalarını sağlamak için İŞKUR işbirliği 
ile yürüttüğü İş Kulübü eğitimleri, kadın 
konukevlerinde de sürüyor.

Bakanlık, kadın konukevlerinde hizmet 
alan kadınları, ekonomik hayata 
katılımları konusunda bilgi ve beceri 
kazanmaları, toplumsal ve ekonomik 
alanda güçlenmeleri, daha nitelikli işlerde 
yer almaları ve kendi ayakları üzerinde 
durabilmeleri için desteklemeye devam 
ediyor.

İŞKUR işbirliğinde 81 ilde Bakanlığa bağlı 
kadın konukevlerinde hizmet alan mağdur 
kadınlara yönelik başlatılan iş kulübü 
eğitimleri, çevrim içi ortamda veriliyor. 
Eğitimlerde kadınların mesleki becerilerini 
geliştirerek ekonomik olarak yeniden 
kendi ayakları üzerinde durabilmeleri 
hedefleniyor.

Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı kadın 
konuk evlerinden hizmet alan kadınlara 
eğitim vermek üzere kuruluşlarda 
görevli yönetici ve meslek elemanlarına 
“Finansal Okuryazarlık” ve “Ebeveyn ve 
Bilgi Güvenliği” başlıkları altında eğitici 
eğitimleri de gerçekleştiriliyor.
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KURULUŞLARDAN
HABERLER
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kadın Konukevlerine 
Kütüphane Hizmeti

Bakanlığımız, kadın konukevlerinde mevcut kitaplıkların zenginleştirilmesi ve güncel 
yayınların hizmet alan kadınlar ve beraberindeki çocuklarla buluşturulması amacıyla halk 
kütüphanelerindeki bilgi kaynaklarının paylaşıma açılmasına yönelik çalışmayı hayata 
geçirdi.

Kuruluşlardaki kadın ve çocuklarda kitap 
okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve 
onların daha çok kitapla buluşması için Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığı arasında yeni bir çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 
işbirliğinde 81 ildeki kadın konukevleri, il/ilçe 
halk kütüphaneleriyle eşleştirilerek, kadın 
konukevlerine kütüphaneler bünyesindeki bilgi 
kaynakları paylaşıma açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Kültür 
ve Turizm İl Müdürlükleri koordinasyonunda 
il/ilçe Halk Kütüphanelerinden kadın 
konukevlerine materyaller teslim edilmeye 
başlandı. Kitap, dergi gibi materyalleri içeren bilgi 
kaynaklarının paylaşım çalışması kapsamında 
kadın konukevlerinde okuma programları 
gerçekleştirilecek.

81 ildeki 112 kadın konukevinde, kadın ve 
çocukların desteklenmesi ve kaliteli zaman 
geçirmelerini sağlamak amacıyla kitaplıklar 
oluşturan Bakanlığımız, okuma etkinlikleri de düzenleyerek hizmet alan kişilerin kişisel 
gelişimlerine katkıda bulunuyor.
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Hain Darbe Girişiminin 5. Yılında, Şehitlerimizi Anma Programları 
Düzenlendi

Kadın Konukevlerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları 
gerçekleştirildi. 

Kadın konukevlerinden hizmet alan kadınlar, beraberindeki çocuklar ve personelin 
katıldığı programlarda, darbe girişimi karşısında Türk milletinin gösterdiği şanlı direniş bir 
kez daha dile getirildi. 

Programlarda şehitlerimiz rahmet, gazilerimiz minnetle anıldı.

Kadın Konukevindeki Kadınlardan Kanser Hastası Çocuklara 
“Bayram” Hediyesi

Bakanlığımıza bağlı kadın konukevinde kalan kadınların meslek edindirme kurslarında 
öğrenerek yaptıkları örgü bebekler, kanser hastası çocukların yüzünün güldürdü.
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81 ildeki kadın konukevlerinde hizmet alan kadınların beceri kazanmaları, toplumsal 
ve ekonomik alanda güçlenmeleri, daha nitelikli işlerde yer almaları ve kendi ayakları 
üzerinde durabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Bakanlığımız, onlara mesleki beceriler 
kazandırmak için de çeşitli kurslara yönlendiriyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen meslek edindirme 
kurslarından birine katılan Sakarya Kadın Konukevindeki kadınlar, kanser tedavisi gören 
çocuklara amigurumi tekniği ile el emeği göz nuru bebekler hazırladılar.

Kadınların, kursta yaptıkları örgü bebekler, Türk Kızılay Sakarya Kadın Kolları ekibi 
tarafından hazırlanan çocuk kitapları ile birleşerek Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma 
Hastanesi Kadın ve Çocuk Sağlığı Onkoloji ve Çocuk Cerrahi bölümünde kanser tedavisi 
gören çocuklara hediye edildi.

Kadın konukevinde hizmet alan yaklaşık 50 kadın tarafından hazırlanan hediyeleri alan 
çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken; aileler de hediyeler için kadın konukevindeki 
kadınlara ve Türk Kızılay’ına teşekkür etti.

Van Kadın Konukevinde Deprem ve Yangın Tatbikatı Düzenlendi 

Temel Afet Bilinci Eğitimleri kapsamında Van Kadın Konukevinde hizmet alanlar ve 
personele yönelik afet öncesi, sırası ve sonrasında bilgi ve davranış becerilerinin arttırılması 
amacıyla Deprem ve Yangın eğitimi verildi. 

Eğitimin ardından tahliye tatbikatı da yapıldı.  

Bingöl Kadın Konukevi Açık Havada Sinema Etkinliği Düzenledi
Bingöl Kadın Konukevi çalışanları, konukevinden hizmet alan kadınlar için açık havada 
sinema etkinliği düzenledi. Yaz aylarında böyle bir etkinlik düzenlenmesinden memnuniyet 
duyduklarını belirten kadınlar, beyaz perdeye yansıtılan filmleri izledi. 
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ROL MODEL
KADINLAR
Kadın Sporcularımız
Tokyo 2020’de tarih yazdı! 
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Kadın Sporcularımız Tokyo 2020’de tarih yazdı! 

Busenaz SÜRMENELİ altın madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat 
Oyunları’nda boksta kadınlar 
69 kiloda Busenaz SÜRMENELİ, 
altın madalya kazandı. 

Kokugikan Arena’da Busenaz, 
tarihi finalde Çinli sporcu Hong 
Gu’yla karşılaştı. İlk rauntta tutuk 
olan Busenaz, beş hakemin 
sadece birinden tam puan 
alabildi.

Son rauntta da üstün olan 
Busenaz SÜRMENELİ, maçı 
kazanarak altın madalyayı aldı 
ve tarihi bir başarı elde etti. Altın 
madalyasını alan Busenaz, İstiklal 
Marşı’nı söylerken göz yaşlarına 
hakim olamadı. 

Buse Naz ÇAKIROĞLU 
Gümüş Madalya Kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat 
Oyunları’nda boksta kadınlar 51 
kiloda Buse Naz ÇAKIROĞLU, 
gümüş madalya kazandı.

Kokugikan Arena’da Buse Naz, 
tarihi finalde Bulgaristan’dan 
Stoyka Zhelyazkova Krasteva’yla 
karşılaştı. Avrupa şampiyonluğu, 
dünya ikinciliği bulunan 
Buse Naz, olimpiyat gümüş 
madalyasını da başarılarına 
ekledi.

(https://www.trthaber.com/
haber/spor/busenaz-surmeneli-
altin-madalya-kazandi-600336.
html- 09.08.2021)
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Milli Güreşçi Selvi İLYASOĞLU Dünya Şampiyonu Oldu

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 
düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş 
Şampiyonası’nda altın madalya kazanan 
Selvi İLYASOĞLU tarihi bir başarı elde 
etti.

Türkiye’yi kızlar 57 kiloda temsil eden 
Selvi İLYASOĞLU, finalde karşılaştığı 
İsveçli Tindra Olivia Dalmyr’i 4-0 mağlup 
ederek dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan 
açıklamaya göre, Selvi İLYASOĞLU, 
yıldız kızlarda ilk dünya şampiyonu Türk 
sporcu olarak tarihe geçti.

Milli güreşçi, Budapeşte’deki şampiyonada ilk maçında ABD’li Savannah Marina Cosme, 
çeyrek finalde Moğol Khaliun Byambasuren, yarı finalde ise Rus Angelina Pervukhina’yı 
mağlup etmişti.

(https://www.aa.com.tr/tr/dunyadan-spor/dunya-sampiyonu-milli-guresci-selvi-
ilyasoglu-tarihe-gecti/2311725- 09.08.2021)

Milli tekvandocu Hatice Kübra İLGÜN Tokyo 2020’de Bronz Madalya 
Kazandı

Repesajda Faslı Nada Laaraj ile karşı 
kRepesajda Faslı Nada Laaraj ile 
karşı karşıya gelen 29 yaşındaki milli 
sporcu, bronz madalya müsabakasında 
Sığınmacı Olimpik Sporcular 
Takımı’ndan İranlı Kimia Zenoorin 
Alizadeh ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk raundunu 3-2 geride 
kapatan Hatice Kübra, iyi bir performans 
gösterdiği ikinci raundu 2-0 üstün 
kapattı ve toplam skorda 4-3 öne geçti. 
Son bölümde hata yapmayan Hatice 
Kübra İLGÜN, raundu 4-3, maçı da 8-6 
kazanarak bronz madalyaya uzandı.    

(https://www.aa.com.tr/tr/spor/milli-tekvandocu-hatice-kubra-ilgun-tokyo-2020de-
bronz-madalya-kazandi/2313581- 09.08.2021)

6https://www.iksv.org/tr/kazananlar/hande-kuden adresinden yararlanılmıştır.
7https://www.andante.com.tr/tr/9882/Berlin-Filarmoni-Orkestrasinda-ilk-Kadrolu-Kemancimiz adresinden yararlanılmıştır.
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Milli güreşçi Yasemin ADAR, başarısıyla tarihe geçti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 10. 
gününde milli güreşçi Yasemin ADAR, 
bronz madalya kazandı.

Makuhari Messe’deki 76 kilo bronz 
madalya mücadelesinde Yasemin, 
Kırgız Aiperi Medet Kyzy ile karşı karşıya 
geldi. Agresif bir oyun sergileyen milli 
güreşçi, bir dakika 24 saniyede rakibini 
tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi 
oldu.

Yasemin kadınlarda Türkiye’ye güreşte 
ilk madalyayı getiren sporcu olarak 
tarihe geçti.

Yasemin ADAR: Çok mutlu ve gururluyum

Kırgız rakibi Aiperi Medet Kyzy’yi yendiği 76 kilo bronz madalya 
mücadelesi sonrası açıklamada bulunan Yasemin, “Bu heyecan ve 

umut verici bir şey. Ülkemiz zor durumdan geçiyor. Yangın haberleri 
çok üzücü. Şu an hem sevinç hem de burukluk yaşıyorum. İnşallah az 

da olsa Türk milletinin yüzünü güldürmüşüzdür. Bir umut olabiliyorsak 
ne mutlu bize.” diye konuştu.

“Mete GAZOZ bize ışık oldu”

Elde ettikleri başarının ardından olimpiyat köyünde nasıl 
karşılanacaklarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yasemin, altın madalya alan 

Mete GAZOZ’a yapılan karşılamayı hatırlatarak, şunları söyledi:
“Mete’ye yapılan karşılama töreninde çok büyük mutluluk yaşamıştım. 

O coşku, o heyecan, Mete’nin bayrağımızla koşarak gelmesi, 
konuşması, beni çok etkiledi. İster istemez bu bize ışık oldu. Onun 

başarısıyla biz de başarmaya başladık. Bu da çok gurur verici.”
Tokyo 2020’de Türk kadın sporcuların elde ettiği başarıya değinen 
Yasemin, “Türk kadını çok güçlü, çok başarılı ve çok azimli. Yeter ki 

istesinler, yapamayacakları şey yok. Önümüze engel çıkabiliyor ama 
bunların hepsi geçici. Kadınlarımız yeter ki istesin, yapamayacakları 

hiçbir şey yok.” şeklinde konuştu.

(https://www.aa.com.tr/tr/spor/milli-guresci-yasemin-adar-basarisiyla-tarihe-
gecti/2321970-09.08.2021)
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31 yaşındaki Cevher ERDEM; iki çocuk annesi bir iş kadını. Türkiye’de ilk defa bitkisel et 
suyu üreten bir firmanın ortaklarından.  

Bir madalya da Merve ÇOBAN’dan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve ÇOBAN, 
bronz madalyanın sahibi oldu. 

Fark Yaratan Kadınlar

Alışıla gelmeyen bir başarının sahibi CEVHER ERDEM…

Yeşil sahalara “Kadın elinin değer katacağını” gösteren kadın olarak 
fark yarattı…

O Profesyonel Futbol Liginde Şampiyonluk Yaşayan ilk Kulüp Başkanı 
Kadın…
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Yeşil sahalarla tanışmasını “Ofsaytın, kornerin ne olduğunu bile bilmiyordum. Bir-iki maç 
izleyince o aşk, o heyecan beni de sardı. Kuralları öğrenmem bir ayı bulmadı. Yerli-yabancı 
tüm ligleri takip etmeye başladım.” sözleri ile anlatıyor. 

Ancak Vazgeçtiğinizde Kaybedersiniz!

Erdem toplumda oluşmuş bazı 
hazır algıların emek vererek 
aşılabileceğini vurguluyor. 
“Önemli olan kulübün alt veya 
üst yönetiminde bulunmak 
değil, mühim olan bir parçası 
olmaktı.” diyen Cevher Erdem; bir 
kadın olarak yapılamaz denileni 
yapabilmenin gururunu yaşıyor.

Hiçbir zaman menfi eleştirilere 
kulak asmadığını anlatan Cevher 
ERDEM’in başarısı ise her başarılı 
insandan duyduğumuz o malum 
reçetede gizli…

Sırrını; “Hayatımın hiçbir noktasında eleştiriler beni yapmak istediğimden ve 
düşüncelerimden alıkoyamadı. Önüme bir hedef koymuşsam onu mutlaka sonuca 
ulaştırırım. Sonunda da ya güzel bir başarı ortaya çıkar ya da iyi bir tecrübe. Bana göre 
başarının sırrı, amacın sürekliliğinde gizlidir. Bunu iş hayatımda da futbolda da tecrübe 
etmiş biri olarak söylüyorum. Unutmayın, ancak vazgeçtiğinizde kaybedersiniz!” sözleri ile 
özetliyor. 

Sahaya Topuklu Ayakkabılarla Çıktım 

Başkanı olduğu spor kulübü şampiyon olunca bir anda ilgi odağı oluyor Erdem… O artık 
profesyonel futbol liginde şampiyonluk yaşayan ilk kadın kulüp başkanıdır… Onlarca haber 
kanalı, ajans kapısını aşındırıyor. 

Şampiyonluk maçı öncesi sahada futbolcularımızla bir fotoğraf çekimi yapılıyor ve aldığı 
bir kararla yine tüm ilgi üzerinde toplanıyor. Kadınlarımız idealleri ve amaçları uğrunda 
mücadele gücünden vazgeçmemeli ve güçlü kararlar almalıdır diyen Erdem; niyetini şu 
sözlerle anlatıyor:

“Normalde pek giymem ama o çekimde sahaya topuklu ayakkabılarla çıktım. Sosyal 
medyadan eleştiriler geldi. Bunu özellikle yapmıştım. Kadını simgelemek, “Kadın 
topuklularıyla da sahaya iner ve bunu başarır” demek için... Bu şampiyonluk gelirse insanlar 
‘erkek gibi kadın’ değil, ‘kadın gibi kadın’ desinler istedim. Erkek işleri yapınca, zaten ‘erkek 
gibi kadın’ damgası yapıştırılır. Bense “Hayır, ben kadın gibi kadınım” demek istiyordum.”
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BELİRLİ GÜNLER &

HAFTALAR
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Bakanımız Sayın Derya YANIK, Babalar Günü’nü Kutladı

Bakanımız Sayın Derya YANIK, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakanımız Sayın YANIK, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Baba demek koruyan, kollayan 
demek. Onlar bizim bir ömür boyu koruyucularımız. Babalar Günü kutlu olsun.” ifadesini 
kullandı.

Sayın YANIK, Babalar Günü dolayısıyla Bakanlık tarafından hazırlanan videoyu da paylaştı. 
Koruyucu babaların duygularına yer verilen video, “Her çocuk babasının yüreğinde en 
derinde saklıdır. Babalar Günü’nüz kutlu olsun.” mesajıyla sona eriyor.

Bakanımız Sayın Derya YANIK: “15 Temmuz hepimiz açısından 
aslında bir modern zaman istiklal mücadelesi”
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15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle yemekte bir araya gelen Bakanımız Sayın 
YANIK, “15 Temmuz hepimiz açısından, tüm millet açısından aslında bir modern zaman 
istiklal mücadelesi. Bu millet Çanakkale’de, Sakarya’da hangi ruhla, hangi iradeyle direnç 
gösterdiyse 15 Temmuz’da da aynı iradeyle ortaya çıktı.” dedi.

Programa Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında 
Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen 
Astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile çok sayıda şehit yakını 
ve gazi katıldı.

Bakanımız Sayın Derya YANIK, Darülaceze Sakinleriyle Bayramlaştı

Bakanımız Sayın Derya YANIK, Darülaceze sakinlerine bayramlaşma ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette, herkesin bayramını tebrik eden Bakanımız Sayın Derya YANIK, “Rabbim inşallah 
hayırlara vesile kılsın. Güzel bayramlarda tekrar bir araya gelmeyi nasip etsin.” dedi. 
Bakanımız ayrıca gönüllülere yaptıkları katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bu bayramda her ne kadar o el öpme, kucaklaşma, sarılma imkanı söz konusu olmasa 
da en azından yüz yüze bir araya gelindiğini belirten Bakanımız Sayın Derya YANIK, şöyle 
konuştu:

“Buna da şükürler olsun. İnşallah önümüzdeki günlerde artık maskelerden ve salgın 
sürecinden tümüyle kurtulmuş ve normal günlük hayatımıza dönmüş olacağız. Ama 
bu süre içerisinde yani bunu yetkili organlar Sağlık Bakanlığımız, Bakanımız ilan edene 
kadar sizlerden özellikle burada kalan misafirlerimizden maske, mesafe ve hijyen kuralını 
eksiksiz, sanki salgın devam ediyormuş gibi sürdürmenizi hassaten rica ediyorum. Çünkü 
sizlerin sağlığı, sizlerin sıhhati bizim için çok çok önemli. Sizleri korumamız gerekiyor. O 
anlamda hassasiyetlere lütfen devam edelim.”
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Darülaceze bir insanlık manifestosudur

Darülaceze’nin öneminden bahseden Bakanımız Sayın Derya YANIK, “Savaşlarda insanlar 
ölürken, dünyada insanlar çeşitli sebeplerle birbirlerini insan saymazken burada, bu 
coğrafyada bu inancın, kültürün içerisinde kilisenin, caminin yan yana yapıldığı, bütün 
Osmanlı tebaasının aynı eşitlikte, aynı merhametle, şefkatle, sorumlulukla kabul edildiği 
ve korunduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Darülaceze bu anlamda sadece İstanbul’da, 
sadece Osmanlı coğrafyasında değil, bütün bir dünyada ortaya konmuş bir insanlık 
manifestosudur” diye konuştu.

Sosyal hizmet şehri

Darülaceze’yi çok büyük bir “sosyal hizmet şehri” olarak inşa etmek arzusunda olduklarını 
ifade eden Bakanımız Sayın Derya YANIK, önemli ölçüde çalışmaları ilerlettiklerini, projenin 
bittiğini söyledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın da son derece kararlılıkla ve 
samimiyetle süreci takip ettiğini ve fikrini ortaya koyduğunu anlatan Bakanımız Sayın 
Derya YANIK, şunları kaydetti:

“İnşallah önümüzdeki günlerde temelini atmak ve Allah ömür nasip ederse bittiğini de 
görmek bizlere nasip olur. Hep beraber inşallah Darülaceze’mizin hizmetlerini daha güzel, 
daha geniş kitlelere ulaşır bir biçimde oralarda vermeyi nasip eder. 

Bunların her birisini bizim için bir sorumluluk olduğu kadar, bir sevap kapısı olarak 
görüyoruz. Bu sorumluluğu yerine getirmek, bizim ihtiyaç sahibi olan yurttaşlarımıza, 
büyüklerimize karşı bir borcumuz. 

Bu borcu ne kadar iyi yerine getirebilirsek kendimizi o kadar başarılı sayarız. Ama öbür 
taraftan bu hizmetleri geliştirmek, bu hizmetleri çoğaltmak, bu hizmetleri büyütmek ve 
geleceğe daha iyi bir biçimde taşımakla da yükümlüyüz. Bunu da hep beraber yapacağız.”
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İSTATİSTİKLERDE
KADIN
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Kadın ve İşgücü

Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri (15+ Yaş)

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.

%72,5’lik kayıt dışı çalışan kadın oranı 2019 yılı itibariyle %37,1’e geriledi.

Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri (15+ Yaş)
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Kadın ve Eğitim 

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

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

• 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)
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Karar Alma Mekanizmalarına ve Siyasal Hayata Katılım

• 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.

Kaynak: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.dagilim (Erişim tarihi, 19.8.2020) 
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• Üniversitelerde kadın öğretim görevlileri oranı % 50,55’tir. Bu kapsamda, profesörler 
içerisinde kadın oranı % 32,66, doçentler içerisinde kadın oranı %40,13, doktor 
öğretim üyelerinin içerisinde kadın oranı % 45,13, araştırma görevlileri içerisinde 
kadın oranı % 51,65’tir. (YÖK, Temmuz 2020). 

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

Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/ (Erişim tarihi, 19.8.2020) 
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• Bürokrasinin önemli alanlarından biri olan ve bütün dünyada erkeklerin egemen 
olduğu diplomatik görevlerde Türk Dışişlerinde görev yapan 259 Büyükelçiden 
(merkez+yurtdışı) 67’si, 86 Başkonsolostan 13’ü, merkezde görev yapan 80 Genel 
Müdür/Genel Müdür Yardımcısından 24’ü kadındır. (Dışişleri Bakanlığı, Aralık 2020)

Kaynak : https://ailevecalisma.gov.tr/media/44013/02-03-2020-tr-de-kadin-donusturuldu.pdf (Erişim tarihi, 19.8.2020) 
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• 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. 

Kaynak:https://ailevecalisma.gov.tr/media/44013/02-03-2020-tr-de-kadin-donusturuldu.pdf (Erişim tarihi, 19.8.2020) 
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Kaynak:https://ailevecalisma.gov.tr/media/44013/02-03-2020-tr-de-kadin-donusturuldu.pdf (Erişim tarihi, 19.8.2020) 

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.

• 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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ŞÖNİM’lerden ve Kadın Konukevlerinden Haziran ve Temmuz Ayı 
İtibarıyla Hizmet Alan Kişi Sayıları
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Şiddet Gördüğümde ya da Tanık Olduğumda                   
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