
1

SAYI: 01 / MART-AĞUSTOS 2020

KADININ STATÜSÜ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

E-BÜLTEN



2

G
İR
İŞ

G
İR

İŞ



3

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olarak; Ailenin ve toplumsal hayatın tamamlayıcısı, 
ekonomik ve sosyal kalkınmanın öznesi olan kadınlarımızın başta eğitim, istihdam, sağlık, 
karar alma mekanizmalarına katılım olmak üzere hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve 
imkânlardan tam olarak yararlanmalarını sağlamayı,  kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın 

ve şiddetin önlenmesini hedefliyoruz.

İş, aile ve yaşam dengesini gözeterek kadınların çalışma hayatında var olmalarını, üretime 
katkı sunmalarını ve sosyal açıdan daha güçlü bir seviyeye gelmelerini arzu ediyoruz. 

Bu kapsamda, tarihimizden gelen dayanışma kültürünü yaşatarak kadın kooperatiflerini 
destekliyor, kadın ve kız çocuklarının mesleki eğitimleri ve istihdamına yönelik Kadın 
Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Projesi gibi çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyoruz. 
Ayrıca, Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddetin toplum içinde yeniden üretilmemesini 

sağlamak için toplumun her kesimi ile çalışmalarımızı işbirliği içerisinde sürdürüyoruz. 
“Kadına şiddet insanlığa ihanettir” anlayışı doğrultusunda önleme, koruma, kovuşturma ve 
bütüncül politika eksenleri kapsamında yürüttüğümüz şiddetle mücadele çalışmalarında 

dünyaya örnek politikalar geliştirmeyi hedefliyoruz.  

Şiddetin önlenmesinde en büyük görevin toplumu oluşturan bireylere düştüğü bilinci 
ile hazırladığımız eylem planlarında ve yürüttüğümüz projelerde bu alanda sorumluluk 
geliştirmeyi ve farkındalık artırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede 2021-2025 yıllarını kapsayacak 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4.Ulusal Eylem Planı’nı hazırlıyoruz. 
Erişilebilir ve nitelikli sosyal hizmet sunumu için kurumsal hizmet birimlerimizin kapasitelerini 
güçlendirerek ve ihtisaslaştırarak 81 ilimize yaygınlaştırdığımız Şiddet Önleme ve İzleme 

Merkezleri ve Kadın Konukevlerinde 7/24 esasına göre nitelikli hizmetler sunuyoruz. 

Dünyada hızla yayılan COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi ve 
salgınla mücadele kapsamında uygulanması zorunlu hale getirilen tedbirler doğrultusunda 

kurumsal hizmet birimlerimizde çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir.  

Veriye dayalı kamu politikaları yürütebilmek için kadına yönelik şiddetle mücadele veri 
tabanını geliştiriyoruz. Kriz odaklı müdahale yaklaşımına risk odaklı hizmet anlayışını 
ekleyerek çalışmalarımızı daha geniş perspektife taşıyoruz. Bu kapsamda 18 ilde pilot 
uygulamasını başlattığımız ‘’Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Risk yönetimi’’ çalışmalarını 

Ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Söz konusu çalışmalarımızın bir ürünü olarak, Genel Müdürlüğümüzün kadın ile ilgili 
tüm alanlarda yürüttüğü faaliyetleri, çalışmaları, proje ve programları ve alana ilişkin 
gelişmeleri ele alan her üç ayda bir yayınlanacak olan e-bülteni sizlerin hizmetine sunmuş 

bulunmaktayız. 

Sizlere sunduğumuz kadın alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları özetle konu alan bu 
bülten ile kadınlarımızın ekonomik ve sosyal kalkınmamızı katkılarının arttırılması, kadına 
yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ve bu alanda toplumsal farkındalığın artması, kız 
çocuklarının ve kadınların daha güçlü bireyler olması amacıyla çalışmalarımıza azim ve 

kararlılıkla devam ediyoruz.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
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Giriş
COVİD-19 TEDBİRLERİ
Covid 19 Salgını Sürecinde Şiddetle Mücadelenin ve Hizmetlere Erişimin 
Kesintiye Uğramaması İçin Neler Yaptık
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN HABERLER
Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü Çalışmaları Başladı
Türkiye’de Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlenmesi: Yasal ve Yapısal 
Stratejiler Raporu Hazırlanıyor.
Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi Hazırlık Çalışmaları 
Başladı.
Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri 
Gerçekleştiriliyor.
Bakan Selçuk, ŞÖNİM Yöneticileri ile Görüştü
Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede “Risk Yönetim Modülü” Hayata Geçiriliyor
“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu” Faaliyetlerini Sürdürüyor
Genel Müdürlük Olarak “İş Dünyası Şiddete Karşı” Projesi Çevrimiçi Paneline 
Katılım Sağlandı
“Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023” Farkındalık Eğitimleri 
Gerçekleştirildi
“COVID-19 Bağlamında Aile İçi Şiddeti Önlemek için Yenilikçi Uygulamalar 
Konulu Çok Ülkeli TAIEX Çalıştayı” Gerçekleştirildi
99 Adliyede Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Yönelik Adli Destek Ve 
Mağdur Hizmetleri Merkezi Müdürlükleri Kuruldu
Kadın Konukevlerinin İhtisaslaştırılması Çalışmalarına Devam Ediliyor
Kadın Konukevleri/ ŞÖNİM’lerin Hizmet Standartları ile Kadın Konukevleri Öz 
Değerlendirme Rehberleri Hazırlandı
Kadın Konukevi Hizmet Standartları ve Öz Değerlendirme Rehberi Eğitimleri 
Gerçekleştirildi
Kadın Konukevlerinde Anneleri ile Birlikte Kalan Şiddet Mağduru/Şiddete 
Tanıklık Etmiş Çocuklara Yönelik Hizmetlerin Standardizasyonu Projesi 
Hazırlanıyor
Kadın Konukevlerinden Hizmet Alan Kadınların Finansal Okuryazarlık ve Bilişim 
Teknolojileri Kapsamında Güçlenmesi Projesi Eğitici Eğitimi Gerçekleştirildi
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CEDAW 8. Dönemsel Ülke Raporumuz Tüm Tarafların Katkılarıyla Hazırlandı
Avrupa Konseyi (AK) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu (GEC)
17. Toplantısına Katılım Sağlandı
İLLERDEN HABERLER
Bakanımız Zehra Zümrüt SELÇUK’un Katılımıyla Edirne Kadın El Emeği Ürünleri 
Satış ve Tanıtım Otobüsü Faaliyetlerine Başladı
18 Ağustos 2020 tarihinde Aksaray ilinde “Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi 
Çalıştayı” Gerçekleştirildi
Malatya’da “Türkiye’de Kooperatifçilik ve Kadın Kooperatifleri Paneli” Düzenlendi
Komisyonlar Toplanıyor, Şiddetle Mücadele Güçleniyor!
Erzurum’da Çarşı ve Mahalle Bekçi Adayları Kadına Yönelik Şiddet Mücadele 
Konusunda Farkındalık Kazandı
Trabzon, Tüm İlçeleriyle Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye Hazır
Amasya’da Özel İşletmeler Kadın Erkek Fırsat Eşitliğine ve Kadına Yönelik Şiddete 
Duyarlı Olduklarını Yaptıkları Farkındalık Çalışmaları ile Gösterdİ
Personelimize Yönelik “Kamuda Etik Davranış Ve Etik İlkeler” Eğitimini 
Gerçekleştirdik
Sakarya Kadın Konukevinde Çocuklar İçin Oyun, Etüd Odası ve Tiyatro Sahnesi 
Düzenlemeleri Yapıldı
Kadın Konukevlerinde Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Kapsamında Maske Üretimi 
Yapıldı
Erzurum Kadın Kooperatifi 
İşte Kadın Kooperatifi
Değirmenocağı Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi
KADAMA Kadın Kooperatifi
İSTATİSTİKLERDE KADIN
AB-27, OECD ve Türkiye Kadın İşgücü Karşılaştırması (2019)
Kadın ve Eğitim
Karar Alma Mekanizmalarına ve Siyasal Hayata Katılım
Kadın ve SağlıK
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Covid 19 Salgını Sürecinde Şiddetle Mücadelenin 
ve Hizmetlere Erişimin Kesintiye Uğramaması İçin 
Neler Yaptık ..

COVİD-19 

TEDBİRLERİ
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Covid 19 Salgını Sürecinde Şiddetle Mücadelenin 
ve Hizmetlere Erişimin Kesintiye Uğramaması İçin 

Neler Yaptık ..

ALO 183 Sosyal Destek Hattında “0” tuşuyla şiddet mağdurlarına yönelik 
önceliklendirme yapıldı ve  Hattın Whats App üzerinden de hizmet vermesi 

sağlandı. Mağdurların acil durumda yardıma erişimini sağlamak üzere müdahale 
kapasitesinin güçlendirildi. Bu kapsamda  KADES mobil aplikasyon uygulaması, 

155-156 acil çağrı hatları aktif biçimde hizmet vermeye devam etti. 

Kadın konukevlerindeki kadınlar ve beraberindeki çocuklarının sağlık 
kontrollerinin yaptırılması, zaruri haller dışında giriş çıkışların kısıtlanması, toplu 
etkinliklerin iptal edilmesi ve konukevlerinin periyodik dezenfekte edilmesi ile 

izolasyon kurallarına uyulmasına ilişkin tedbirler alındı.

Ayrıca, kuruluşlara kolluk aracılığıyla yapılacak başvurularda kadınların ve 
beraberlerindeki çocuklarının sağlık kontrolünün yapılması sağlandı. Kuruluşa 
kabul süreci sonrasında, çalışan personel de dahil periyodik sağlık kontrolleri 

yaptırılarak, şüpheli durumlarda kişiler, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Koruma ve önleme boyutuyla hizmet sunumu noktasında 81 ilde Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezlerince psikolojik danışmanlık, rehberlik ve 

yönlendirme hizmetleri yürütüldü.

81 ilde 145 kadın konukevi 3.482 kapasite ile hizmetlerini sürdürdü. 49 ilimizde 
salgın süreci kapsamında 65 tesis (Kamu kuruluşu, yurt, misafirhane ve otel) 
barınma amacıyla kullanıldı. Söz konusu tesislerden bugüne kadar toplam

1.400 kadın ve beraberindeki çocuk barınma amacıyla yararlandı. Ayrıca uzaktan 
erişimle mağdurlara psiko-sosyal destekler sağlanmaya devam edildi.  

 
Bununla birlikte hizmet sağlayıcılara yönelik kapasite geliştirme eğitimlerine  
çevrimiçi olarak devam edildi. ŞÖNİM ve kadın konukevi personeline yönelik
34 eğitim, istişare toplantısı ve odak grup görüşmesi gerçekleştirilerek 81 ilden 

toplam 800 personele  ulaşıldı.
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Kadınlara kooperatifçilik konusunda yol gösterecek, 
rehber niteliğinde olan “Kooperatifleşme ve Kadın 
Broşürü” hazırlandı. Broşürlerin dağıtımı
İl Müdürlüklerimiz tarafından devam ediyor.

GENEL
MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN
HABERLER
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Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi
İşbirliği Protokolü Çalışmaları Başladı

Cumhurbaşkanlığı I. 100 Günlük İcraat Programı’nda 
yer alan kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, 
sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal 
kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin 
arttırılması hedefine yönelik olarak Bakanlığımız, Tarım ve 
Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı işbirliğinde 30 Ekim 
2018 tarihinde “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi 
İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Protokolün yerelde uygulanabilirliğini sağlamak ve 
uygulayıcılara rehberlik etmek amacıyla Bakanlıkların İl 
Müdürlükleri için “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi 
İşbirliği Protokolü Uygulama Esasları” hazırlanarak İl 
Müdürlükleri ile paylaşıldı. Uygulama Esasları çerçevesinde 
illerde “Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grupları” 
oluşturuldu. Bu kapsamda illerde çeşitli etkinlikler 
düzenleniyor.

Protokol kapsamında bugüne kadar 606 çalıştay, eğitim ve 
bilgilendirme toplantıları ile toplamda 26.217 kişiye ulaşıldı; 
211 kooperatif ziyareti gerçekleştirildi ve 118 yeni kadın 
kooperatifi kuruldu.

Türkiye’de Kadınların Kooperatifler Yoluyla 
Güçlenmesi: Yasal ve Yapısal Stratejiler Raporu 
Hazırlanıyor.

ILO Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürütülen “Türkiye’de 
Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlenmesi: Yasal ve 
Yapısal Stratejiler” çalışmasıyla;

   Kadın kooperatifleri konusunda iyi uygulama örnekleri, 
   Uluslararası standartlar,
   Türkiye’de kadın kooperatiflerinin mevcut durumu, 
   Kadın kooperatiflerini etkileyen ilgili ulusal mevzuat, 

Kadın kooperatiflerinin güçlenmesi ve sürdürülebilirliklerinin 
sağlanmasına yönelik mevzuat önerilerini içeren bir rapor 
hazırlanıyor.
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Kadınların Kooperatifler 
Yoluyla Güçlendirilmesi 
Projesi Hazırlık Çalışmaları 
Başladı.

Kadın kooperatiflerinin 
güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin 
sağlanması, kurumsal kapasitelerinin 
geliştirilmesi, görünürlüklerinin 
arttırılması ve yaygınlaştırılmaları 
hedefi ile “Kadınların Kooperatifler 
Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” 
Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde 
yürütülecek. 

Hazırlık çalışmaları devam eden 
projenin 30 ay sürmesi ve 2021 yılı ilk 
çeyreğinde başlaması öngörülüyor.
Proje kapsamında; kooperatif 
kurma/ortağı olma potansiyeli 
olan kadınlar, kooperatif ortağı 
olan kadınlar, kooperatif ortağı 
olan erkekler, faydalanıcı ve eş-
faydalanıcı kurumların merkez ve 
il/ilçe müdürlükleri personeli, ilgili 
kamu kurumları, STK’lar, meslek 
örgütleri, sendikalar ve üniversitelere 
yönelik kapasite geliştirme ve 
farkındalık arttırma, işbirliği geliştirme 
ve kooperatifçiliğe ilişkin bilimsel 
ve teknik çalışmalar yapılması 
planlanıyor.

Finansal Okuryazarlık 
ve Kadınların 

Ekonomik Güçlenmesi 
Seminerleriyle 81 ilde 
toplam 27.664 kadına 

ulaşıldı.

Finansal Okuryazarlık 
ve Kadınların Ekonomik 
Güçlenmesi Seminerleri 
Gerçekleştiriliyor.

“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, varlık, borç, 
tasarruf, yatırım, yatırım araçları, bireysel 
emeklilik sistemi gibi konularda 
farkındalıklarının artırılması ayrıca 
kadınların ekonomik güçlenmesine 
yönelik destek ve teşviklere ilişkin 
bilgilendirme yapılıyor.  

Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nın 

hem kadınların istihdama 
katılımını arttırmak hem 
de kadınların güçlenmesi 

için hayata geçireceği 
“Kadınların Kooperatifler 
Yoluyla Güçlendirilmesi 

Projesi” ile Türkiye’de 
kadın kooperatiflerinin 

sayısının daha da artması 
hedefleniyor.
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Bakan SELÇUK, ŞÖNİM 
Yöneticileri ile Görüştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, 13 ildeki 
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin 
(ŞÖNİM) yöneticileri ile video konferans 
yöntemiyle bir araya geldi.

Bakan SELÇUK, ŞÖNİM’lerin son iki yılda 
81 ilde yaygınlaştırıldığını ve kadına 
yönelik şiddetle mücadelede önemli 
bir rol üstlendiğini belirterek, “Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezlerimizin 
yöneticileri ile gerçekleştirdiğimiz video 
konferansta, ŞÖNİM’lerden hizmet alan 
vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımızı 
ele aldık.” dedi.

Kadına Yönelik Şiddeti 
Önlemede “Risk Yönetim 
Modülü” Hayata Geçiriliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı kadına yönelik şiddetle 
mücadelede kalıcı tedbirler alabilmek 
için çalışmalarını sürdürüyor.

Şiddete tekrar maruz kalma ya 
da can güvenliği riski yüksek olan 
mağdurları zamanında tespit etmek 
için Bakanlığın kullandığı Aile Bilgi 
Sistemi’ne entegre edilmek üzere 
Risk Analiz Modülü geliştiriliyor. 
‘Risk Analiz Modülü’ çalışması 
kapsamında; veriye dayalı, geçerli ve 
güvenilir bir risk değerlendirme ölçeği 
geliştirilecek. Ölçek ile belirlenen risk 
düzeyi doğrultusunda sosyal hizmet 
müdahalesi sağlanacak.

Çalışmaya, Emniyet Genel Müdürlüğü 
ile Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 
ilgili uzmanlar da katkı veriyor. Risk 
Analizi Modülü kapsamında, Şiddet 
Önleme ve izleme Merkezleri (ŞÖNİM) 
için hazırlanan hizmet standartları 
doğrultusunda risk yönetimi adımları da 
belirlendi.

18 İlde gerçekleştirilecek Pilot uygulama 
ile elde edilecek veriler kapsamında; 
risk değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve 
güvenirlik analizleri yapılacak ve sonuçlar 
doğrultusunda bilimsel kanıta dayalı bir 
risk ölçeği oluşturulacak.

Kadın cinayetleri ve tedbir kararı sayıları 
ile coğrafi dağılım gibi belli göstergeler 
üzerinden 81 ilimizin analizi yapılarak 
pilot uygulama için Amasya, Ankara, 
Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, 
Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hatay, 
Kars, Kayseri, Kütahya, Muğla, Sakarya, 
Samsun, Trabzon ve Van olmak üzere 18 
temsili ilimiz belirlendi. 

Modül personele verilen online eğitim 
sonrası kullanıma açıldı. Çalışmaların 
tamamlanmasıyla Kadına Yönelik Şiddet 
Vakalarında Risk Yönetimi Modülü 
81 ilimize yaygınlaştırılacak; böylece 
kadına yönelik şiddetle mücadele 
çalışmalarında sadece kriz odaklı değil 
aynı zamanda risk odaklı yaklaşım 
benimsenerek ihtiyaç sahibine doğru 
müdahale ve etkin hizmet sunumunun 
gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Risk Yönetimi kadına 
yönelik şiddet olaylarında 

şiddete tekrar maruz 
kalma veya can güvenliği 

riskinin zamanında tespiti 
ve etkili bir biçimde 

yönetilmesini sağlayan 
bütüncül bir hizmet 

yaklaşımıdır.
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Risk Yönetimi 
Modülünün, Şiddet 
Önleme ve İzleme 
Merkezi mesleki 

personeli tarafından  
şiddet mağduruna 

sunulacak hizmetlerin 
başlangıç noktası 

niteliğinde olması, risk 
odaklı bir yaklaşımla yol 
haritasının belirlenmesi 

planlanıyor.

“Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Teknik Kurulu” 
Faaliyetlerini düzenli olarak 
Sürdürüyor

25 Kasım 2019 Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde 
Bakanlığımız öncülüğünde Adalet, 
İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlıkları 
ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 
imzalanan 75 maddelik “Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı 
(2020-2021)” nda yer alan tedbirlerin 
etkin uygulanabilmesi için izleme ve 
değerlendirme sürecinin etkinliği son 
derece önemli. 

Paydaş kurumların Plan kapsamındaki 
çalışmalarını takip etmek ve çalışmalarda 
eşgüdüm ve koordinasyonu
sağlamak üzere 2020  Ocak ayından bu 
yana  “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Teknik Kurulu” faaliyet gösteriyor.
  

Teknik Kurul; paydaş kurum 
temsilcilerinin üst düzey katılımıyla 
Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda 
her ay düzenli olarak toplanarak, Planda 
yer alan tedbirlere ilişkin lerlemeleri 
gündeme alıyor. Teknik Kurul’un tespit 
ve önerileri; kadına yönelik şiddetle 
mücadelede güncel çalışma ve 
uygulamaları değerlendirilmesi ve bu 
bağlamda atılacak adımların, alana daha 
somut biçimde aktarılması açısından 
önem arz ediyor.

Covid 19 salgını sebebiyle Kurul’un 
toplantıları Mart ayından bu yana video 
konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. 
Pandemi dönemi ve yeni normalleşme 
döneminde sürece özgü alınması 
gereken önlemler Kurul’da istişare edildi 
ve paydaş kurumlarımızca gerekli ilave 
tedbirler ivedilikle alındı.
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Tütün ve tütün ürünleri ile mücadele çalışmalarının 
kararlılıkla sürdürülmesi amacıyla; Bağımlılıkla 
Mücadele Yüksek Kurulu’nun kontrol ve denetimde 
bulunan  “Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem 
Planı 2018-2023” kapsamında Bakanlığımıza da bazı 
faaliyetleri yapma yükümlülüğü getirildi. 

Eylem Planında hedef olarak 2020 yılı için en az 
500 gönüllüye eğitim verilmesi gösterildi ve bu 
çerçevede; kuruluşlarımızdan hizmet alan kadınlar ile 
il müdürlüklerimizin kadın çalışanları eğitim verilecek 
hedef kitle olarak belirlendi.

Bu kapsamda;  İstanbul’da kadın konukevlerinden 
hizmet alan 180 kadın mağdura ve il müdürlüğüne 
bağlı kuruluşlarda 515 kadın personele konuya ilişkin 
farkındalık eğitimi verildi.

Genel Müdürlük Olarak “İş Dünyası Şiddete Karşı” Projesi Çevrimiçi 
Paneline Katılım Sağlandı

“Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı 2018-2023” Farkındalık 
Eğitimleri Gerçekleştirildi

Genel Müdürlük olarak UNFPA koordinasyonunda yürütülen “İş Dünyası Şiddete Karşı” Projesi 
çevrimiçi paneline katılım sağlandı. Panelde; aile içi şiddetle mücadelede politika oluşturma, 
kurumsal hizmetler, 
mağdur destek 
sistemleri ve farkındalık 
çalışmalarımız paylaşıldı. 
Ayrıca şiddetsiz iletişim 
ve ailelere yönelik 
yürütülen çalışmalarımız 
hakkında bilgi verildi. 
Bakanlığımızın yanı 
sıra Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
de yürüttükleri çalışmalar 
hakkında paylaşımda 
bulunduğu panele 34 
şirket yetkilisi katılım 
sağladı. 
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Avrupa Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi 
Değişim Mekanizması (TAIEX) tarafından 24-
25 Haziran 2020 tarihlerinde video konferans 
yöntemiyle COVID-19 sürecinin kadına ve 
çocuğa yönelik aile içi şiddete yansımalarını 
yönetmek ve aile içi şiddeti önlemek için 
yenilikçi uygulamalarının paylaşılması 
amacıyla AB Üyesi ülkeler, aday ülkeler ve 

komşu ortak ülkelerin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirildi. 

Sürece ilişkin deneyim ve uygulamaların paylaşıldığı çalıştayda Genel Müdürlüğümüzce 
de  kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımız ve salgın sürecinde alınan önlemlere 
ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Çalıştayda Covid-19 sürecinin kadına yönelik şiddete yansımaları ve bu kapsamda 
hükümetlerce alınan ilave önlemlerin benzerliği  dikkat çekti.

 “COVID-19 Bağlamında Aile İçi Şiddeti Önlemek için Yenilikçi 
Uygulamalar Konulu Çok Ülkeli TAIEX Çalıştayı” Gerçekleştirildi

Adalet Bakanlığı tarafından 99 Adliyede Suç Mağdurlarının 
Desteklenmesine Yönelik Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri
Merkezi Müdürlükleri Kuruldu

Çalıştayda Covid-19 sürecinin kadına yönelik şiddete yansımaları ve bu kapsamda 
hükümetlerce alınan ilave önlemlerin benzerliği  dikkat çekmiştir.

    Sosyal medya, kamu spotu, kurumsal web sayfası, mobil aplikasyon, SMS vb. 
uygulamalarla aile içi şiddeti bildirme kampanyalarının yürütülmesi 

    Ücretsiz online psiko sosyal destek  hatları ile  acil yardım hatları oluşturulması ve acil 
yardım çağrı hatlarının müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik tedbirler alınması 

    Uzmanlaşmış psikososyal destek  eğitimleri hazırlanması ve online olarak uygulanması  
 
    Zorunlu karantina durumları için alternatif barınma hizmetinin sağlandığı birimler 
oluşturulması 

    Hizmet sağlayıcıların kişisel koruyucu ekipmanlarla donatılmasına ilişkin tedbirler 
 
genel olarak öne çıkan uygulamalar olarak gösterilebilir.

10 Haziran 2020 tarihinde 63 sayılı “Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” Resmi Gazete’nin yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelge 
ile 99 adliyede suç mağdurlarının desteklenmesine yönelik Adli Destek ve Mağdur 
Hizmetleri Merkezi Müdürlükleri kuruldu. Bu merkezlerde gerekli uzman istihdamı 
sağlanarak mağdurlara psiko-sosyal destek hizmeti etkin şekilde sunulacak.
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Kadın Konukevlerinin 
İhtisaslaştırılması Çalışmalarına 
Devam Ediliyor

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
3.Ulusal Eylem Planı (2016-2020) hedefleri 
doğrultusunda farklı ihtiyaç gruplarına bir 
arada hizmet sunan kadın konukevlerinin 
daha etkin ve verimli hizmet sunumunu 
sağlamak üzere kadın konukevlerinin 
ihtisaslaşması çalışmalarına başlandı.
“Kadın Konukevlerinde İhtisaslaşma ile 
Sistemli Şekilde Kuruluş İş Akışlarını 
Oluşturulması ve Sürdürülebilirliği Projesi” 
ile ihtisaslaşmış kadın konukevi modelleri 
oluşturuldu.
2020 yılı içerisinde Ankara, İstanbul ve 
İzmir illerinde her ilde 1 adet olmak 
üzere toplam 3 adet can güvenliği riski 
bulunanlara yönelik kadın konukevi 
ve Ankara ilinde 1 adet özel ihtiyacı 
bulunanlara yönelik kadın konukevi olmak 
üzere toplam 4 kadın konukevi ihtisas 
kuruluşa dönüştürüldü.

Kadın 
Konukevleri/ 
ŞÖNİM’lerin 
Hizmet 
Standartları 
ile Kadın 
Konukevleri 
Öz Değerlendirme Rehberleri 
Hazırlandı

İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında 
geliştirilen Kadın Konukevi ve ŞÖNİM 
Hizmet Standartları ile Kadın konukevleri 
Öz Değerlendirme Rehberlerinin 81 ildeki 
tüm kuruluşlarımızda uygulanmasına 
yönelik çalışmalar devam ediyor.  Söz 
konusu rehberler, hizmet modellerine göre 
yapılandırılan fiziksel, yönetsel ve mesleki 
standartları içeriyor. 
Öz Değerlendirme Rehberi; tüm kadın 
konukevlerinde hizmetlerin etkin ve 
sonuç odaklı izlenmesini gerektiren 10 
standart ve bu standartları niteleyen 50 
değerlendirme kriteriyle oluşturuldu.

Bu kapsamda;

    Mağdurların kendilerine sağlanan hak ve yardımlara ilişkin daha etkin şekilde 
bilgilendirilmesi 

    Kırılgan gruplar ve adli süreçte desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların tamamına adli 
süreç ve aşamaları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılması ,

    Tedavi ya da rehabilitasyona ihtiyaç duyan mağdurların ilgili kurum ve kuruluşlara 
yönlendirilmesi,

    Korunma ihtiyacı olan kadın çocuk engelli ve yaşlıların ilgili kurumlara bildirilmesi. 

    Cinsel suçlar gibi nitelikli vakalarda kırılgan suç mağdurları için adli destek planı ve vaka 
yönetimi sistemi ile  psiko- sosyal desteğin daha etkin şekilde sunulması, 

    Mağdurların adli süreçte ikincil örselenmesini önleyecek adli görülme odalarının tüm 
adliyelere yaygınlaştırılması,

    Adli yardımdan faydanlanmak isteyen mağdurların gerekli belgeleri toplanmasına 
yardımcı olunması planlanıyor. 
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Kadın Konukevlerinden Hizmet 
Alan Kadınların Finansal 
Okuryazarlık ve Bilişim 
Teknolojileri Kapsamında 
Güçlenmesi Projesi Eğitici 
Eğitimi Gerçekleştirildi

“Halk içinde muteber bir 
nesne yok devlet gibi, 

Olmaya devlet cihanda, bir 
nefes sıhhat gibi.”

Kadın Konukevi Hizmet 
Standartları ve Öz 
Değerlendirme Rehberi 
Eğitimleri Gerçekleştirildi

Yürütülen çalışmalar kapsamında 
UZEM aracılığı ile oluşturulan sanal 
sınıflarda toplam 36 oturumda kuruluş 
idarecisi ve meslek elemanlarının hizmet 
standartları ve öz değerlendirmeye yönelik 
bilgilendirilmelerine ve uygulamada 
görülen aksaklıklara yönelik eğitimler 
verilerek rehberlik yapıldı.

Kadın Konukevi Hizmet Standartları ve 
Öz Değerlendirme Rehberleri ile ilgili 
bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarına 
uzaktan eğitimlerle devam edilecek. 2020 
yılında, tüm kadın konukevlerimizde öz 
değerlendirme rehberleri kapsamında 
iç değerlendirme uygulamasının 
gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kadın Konukevlerinde Anneleri 
ile Birlikte Kalan Şiddet 
Mağduru/Şiddete Tanıklık Etmiş 
Çocuklara Yönelik Hizmetlerin 
Standardizasyonu Projesi 
hazırlanıyor.

Kadın konukevinden hizmet almakta 
olan şiddet mağduru kadınların 
beraberindeki çocuklarına sunulan 
hizmetlerin standartlaştırılması ve 
geliştirilmesine yönelik Bakanlığımız ile 
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 
(UNICEF) iş birliğinde özgün bir proje 
gerçekleştiriliyor.

Proje ile, kadın konukevlerinde anneleri 
ile birlikte kalan şiddet mağduru/
şiddete tanıklık etmiş çocuklara yönelik 
hizmetlerin standartlaştırılması ve 
geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüz, 
UNICEF ve akademisyenler işbirliğinde 
psiko-sosyal destek rehberi taslağı 
hazırlandı.
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8. Dönemsel Ülke Raporunun hazırlık 
çalışmaları kapsamında ilgili tüm 
kurumlardan 2014 yılından bu yana 
kadınlara karşı ayrımcılıkla mücadele 
konusunda yürüttükleri çalışmalar talep 
edildi. Cevaplar çerçevesinde ilk taslak 
rapor hazırlandı ve söz konusu rapor son 
görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınmak 
üzere tekrar Kurumlara iletildi. 

Yapılan güncellemeler doğrultusunda 
son halini alan raporun İngilizce çevirisi 
gerçekleştirilerek, ülke raporumuz 
CEDAW Komitesi’ne iletilmek üzere hazır 
hale getirildi. Önümüzdeki günlerde 8. 
Dönemsel Ülke Raporumuz, Dışişleri 
Bakanlığı aracılığı ile CEDAW Komitesine 
sunulacaktır. 

CEDAW 8. Dönemsel Ülke 
Raporumuz Tüm Tarafların 
Katkılarıyla Hazırlandı

Birleşmiş Milletlerin (BM) temel insan 
hakları sözleşmeleri arasında yer alan 
ve kadın hakları konusunda uluslararası 
standartları belirleyen ilk sözleşme olan 
Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) BM 
tarafından 1979 yılında kabul edilerek, 1981 
yılında yürürlüğe girdi.
Sözleşmenin 18. maddesi uyarınca; taraf 
devletler, Sözleşme’nin ülkelerinde 
yürürlüğe girmesini takip eden bir yıl 
içinde ilk raporlarını, daha sonra her dört 
yılda bir dönemsel ülke raporlarını CEDAW 
Komitesine sunmak zorundadırlar. 

Türkiye Komite’ye,

    İlk Raporunu 29 Ocak 1990 tarihinde,

    İkinci ve Üçüncü Birleştirilmiş Dönemsel 
Ülke Raporunu 17 Ocak 1997 tarihinde, 

    Dördüncü ve Beşinci Birleştirilmiş 
Dönemsel Ülke Raporunu 20 Ocak 2005 
tarihinde, 

    Altıncı Dönemsel Ülke Raporunu 24 
Ekim 2008 tarihinde, 

    Yedinci Dönemsel Ülke Raporunu 26 
Kasım 2014 tarihinde sunmuştur. 

CEDAW’a 189 ülke taraftır. Kadın konukevlerinde ve ŞÖNİM’lerde 
görevli meslek elemanlarına;

    Finansal Okur-Yazarlık,

    Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği,

    İnternet Reklamcılığı 

konularında 3 günlük eğitici eğitimi 
verildi.

Her bölgedeki ilin yoğunluğu göz önünde 
bulundurularak  30 ilden toplam 60 kişiye 
ikişer grup halinde eğitici eğitimi verildi.

İŞKUR Eğitimleri Başlıyor

Kadın konukevinden hizmet alan 
kadınlara İŞKUR tarafından sunulan 
iş kulübü eğitimlerinin verilmesi ile 
Türkiye genelinde kurumsal hizmet 
birimlerimizde görevli meslek 
elemanlarına İŞKUR hizmetlerinin 
tanıtılmasına yönelik eğitim çalışmaları 
başlatıldı.
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GEC, Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi 

tarafından Avrupa Konseyi 
Tüzüğünün 17. maddesi 

kapsamında kurulmuştur. 
Avrupa Konseyi’nin tüm 
üye ülkeleri Komisyonun 

üyesidir ve oy hakkına 
sahiptir. 48 üyenin tamamı 

toplantılarda temsilcileri 
tarafından temsil 

edilmektedir. 

Avrupa Konseyi (AK) Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Komisyonu (GEC) 
17. Toplantısına Katılım Sağlandı

Avrupa Konseyi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Komisyonu (GEC) 17. Toplantısı, AK’ye 
üye 40 ülkeden temsilcilerin katılımıyla 
çevrimiçi olarak 08-09 Temmuz 2020 
tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Söz konusu toplantıda; 2020-2021 GEC 
taslak çalışma planı görüşüldü, GEC-MIG’in 
(mülteciler çalışma grubu) çalışmalarına 
ve göçmen ve mülteci kadınlara yönelik 
Tavsiye Kararının hazırlanmasına ilişkin 
gelişmeler ele alındı.

COVID-19’un göçmen ve mülteci 
kadınlar üzerindeki etkisi ve bu etkinin 
tavsiye yazımına dahil edilmesi hususu 
vurgulandı. Toplantıda ele alınan bir diğer 
önemli gündem maddesi ise COVID-19 idi. 
Sekretarya tarafından Covid-19’un etkisiyle 
ilgili bazı ülkelerde yapılan ulusal anketler 
ve çalışmalardan toplanan bilgiler 
paylaşıldı. Toplantıda ayrıca GREVIO İcra 
Sekreteri tarafından İstanbul Sözleşmesi ve 
GREVIO’nun çalışmaları ile ilgili gelişmeler 
hakkında güncel bilgiler sunuldu.  
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İLLERDEN
HABERLER
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Bakanımız Zehra Zümrüt 
SELÇUK’un Katılımıyla Edirne 
Kadın
El Emeği Ürünleri Satış ve 
Tanıtım Otobüsü Faaliyetlerine 
Başladı

Kadın emeğine ve üretimine olan önemi 
vurgulayan “Edirne Kadın El Emeği 
Ürünleri Satış ve Tanıtım Otobüsü” Sayın 
Bakanımız Zehra Zümrüt SELÇUK’un 
canlı yayın katılımıyla faaliyetlerine 
başladı. Satış ve tanıtım otobüsü; 
Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule, İpsala 
ve Uzunköprü sınır kapılarında, Kakava 
Şenlikleri’nde, Kırkpınar Güreşleri’nde 
satış ve tanıtım faaliyetlerinde bulunacak. 
Ayrıca ilçe ve beldeleri gezerek kadın 
emeğini ve üretimine yönelik farkındalık 
çalışmalarında bulunacak.

18 Ağustos 2020 tarihinde 
Aksaray ilinde “Kooperatifleşme 
Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı” 
Gerçekleştirildi

Aksaray ilinde kadın kooperatiflerinin 
sayısının artırılması ve desteklenmesi 
amacıyla gerçekleştirilen çalıştay 
programına Kadının Statüsü Genel 
Müdürü Sayın Gülser USTAOĞLU 
konuşmacı olarak katılım sağladı. 
Programın çalıştay kısmında yeni kurulan
14 kadın kooperatifinin faaliyet, destek ve 
ziyaret planlamaları ele alınarak, toplu 
imza töreni ve plaket takdimi yapıldı.

Malatya’da “Türkiye’de Kooperatifçilik 
ve Kadın Kooperatifleri Paneli” 
Düzenlendi

20 Temmuz 2020 tarihinde Malatya ilinde 
düzenlenen “Türkiye’de Kooperatifçilik ve Kadın 
Kooperatifleri Paneli” ne Kadının Statüsü Genel 
Müdür Yardımcısı Ahsen ARIÖZ BOZKUŞ 
katılım sağladı. Malatya’da kadın girişimciler ve 
kooperatiflerle bir araya gelinerek, yerel ürünlerle 
ilgili kooperatiflerin nasıl etkin bir şekilde kurulup 
yönetilebileceğinin anlatıldığı panelde kadınların 
kooperatifçilik konusundaki bilgi ve bilinçlerinin 
arttırılması hedeflendi.
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Komisyonlar Toplanıyor, 
Şiddetle Mücadele Güçleniyor!

Yerelde 2016 yılından bu yana Vali veya 
Vali yardımcısı başkanlığında altı ayda 
bir toplanan Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele İl Koordinasyon, İzleme 
ve Değerlendirme Komisyonları il 
düzeyindeki dinamikleri bir araya getirerek 
konuya ilişkin yerele özgü sorunlara etkili 
çözümler üretiyor. Mart 2020’de ortaya 
çıkan COVİD 19 sürecine rağmen gerekli 
tedbirler alınarak Komisyonlar toplanmaya 
ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye 
devam ediyor.

Erzurum’da Çarşı ve Mahalle Bekçi Adayları Kadına Yönelik Şiddet 
Mücadele Konusunda Farkındalık Kazandı

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının vuku bulmadan önlenmesinde tüm kamu 
kurum kuruluşları dâhil kamuoyunun şiddetin nedenleri, sonuçları, kadına, çocuğa ve 
aileye etkileri konusunda bilgilendirmeleri ve konuya duyarlı hale getirilmeleri önem 
taşıyor.
Ocak 2018’ten bu yana Bakanlığımız koordinatörlüğünde 81 ilde tüm kamu kurum 
kuruluşlarına yönelik düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Seminerleri”  ile 
kamu personelinin konuya ilişkin farkındalık kazanmaları sağlanıyor. 

Mart 2020’de ortaya 
çıkan COVİD 19 süreci 
ile ertelenen eğitimlere, 
yeni normalleşme süreci 
ile tekrar başlandı. 
Erzurum Şiddet 
Önleme ve İzleme 
Merkezi, İl Emniyet 
Müdürlüğü ile işbirliği 
içerisinde meslek içi 
eğitim gören 246 Çarşı 
ve Mahalle Bekçisine 
28-29 Temmuz 2020 
tarihlerinde “Aile İçi ve 
Kadına Karşı Şiddetle 
Mücadele de Yapılması 
Gerekenler” konulu 
eğitim/seminer verildi.
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Trabzon, Tüm İlçeleriyle 
Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadeleye Hazır

Kadına yönelik şiddetle mücadele, 
önce yerelde başlar. 
Trabzon ŞÖNİM, bu bilinçle aile içi 
şiddetle mücadelede bilgilendirme 
ve farkındalık amaçlı çalışmalarını 
sürdürüyor.
Kadına Verilen Değer Her Şeye Değer
Sloganıyla yola çıkan Trabzon 
farkındalık
çalışmalarına Tonya Beşikdüzü 
ilçelerinden başladı.

Amasya’da Özel İşletmeler 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliğine 
ve Kadına Yönelik Şiddete 
Duyarlı Olduklarını Yaptıkları 
Farkındalık Çalışmaları ile 
Gösterdi 

Amasya’da bir cafe işletmesi kadın 
erkek fırsat eşitliğine dikkat çekmek 
için %50 kadın çalıştırma prensibini 
benimsedi. İkinci bir işletme de bu 
prensibi kendilerinin de uygulamaya 
geçireceğini belirtti. Cafeler 
hazırlattıkları kadına yönelik şiddete 
ilişkin mesajlar içeren tişörtlerle kadına 

yönelik şiddetle mücadele konusunda da il 
düzeyinde farkındalık yarattılar. Amasya Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, iki 
işletmenin amaçları ve ulaşmak istedikleri 
hedeflere ilişkin görüşlerini alarak kendilerine 
teşekkür belgesi takdim etti.

Personelimize Yönelik “Kamuda 
Etik Davranış Ve Etik İlkeler” 
Eğitimini Gerçekleştirdik

Genel Müdürlüğümüz 
koordinesinde 
personelimizin meslek 
içi eğitimlerine yönelik 
çalışmalarımız devam 
ediyor. 20.08.2020 
tarihinde Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu 
eğitim Uzmanı Kenan 
TOPÇU tarafından 

“Kamuda Etik Davranış ve Etik İlkeler Başlıklı 
eğitim semineri gerçekleştirildi.

Sakarya Kadın Konukevinde 
Çocuklar İçin Oyun, Etüd Odası 
ve Tiyatro Sahnesi Düzenlemeleri 
Yapıldı
 
Kadın Konukevleri Hizmet Standartları 
Rehberi kapsamında Sakarya kadın 
konukevinde anneleriyle birlikte hizmet 
alan çocuklara yönelik hizmetlerin nitelikli 
bir şekilde yürütülebilmesi için oyun ve 
etüd odası düzenlemeleri yapıldı. Çocuklara 
yönelik kuruluşta düzenlenecek mesleki 
çalışmalarda ve drama çalışmalarında 
kullanılmak üzere tiyatro sahnesi kuruldu. 
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Kadın Konukevlerinde 
Koronavirüs Salgınıyla 
Mücadele Kapsamında Maske 
Üretimi Yapıldı

Ev tekstili kursu yürütülen ve atölyeleri 
olan Bakanlığımıza bağlı kadın 
konukevlerinden hizmet almakta olan 
kadınlar, kurs eğitmenleri gözetiminde 
maske üretimine başladı. 
Kadın konukevlerinde üretilen 
maskeler İl Müdürlüklerimiz ve bağlı 
diğer kuruluşlarımızda çalışanların 
ve hizmet alanların kullanımı için 
dağıtıldı.   

Erzurum Kadın Kooperatifi

Kooperatif çalışmaları kapsamında,  
Erzurum Kadın Kooperatifleri 
tarafından 15 Ağustos 2020 tarihinde 
bal üretimine başlandı. Üretime 
başlayan kadınlar, hasat döneminde 1 
ton bal üretmeyi hedefliyor. 

İşte Kadın Kooperatifi 

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Kadın 
Girişimciler Kurulu’nun katkılarıyla kurulan 
“İşte Kadın Kooperatifi”nde kentte yaşayan 
180 kadının sipariş üzerine evde ürettiği gül 
ve lavanta bebek, minyatür halı, magnet gibi 
çok sayıda eşya satışa sunuluyor. Kooperatif 
il merkezinde bulunan satış ofisinden  
malzemelerin satışını sağlıyor.

Değirmen ocağı Rahime Hatun 
Kadın Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi

Osmaniye ilinin ilk kadın kooperatifi olan 
Değirmen ocağı Rahime Hatun Kadın 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 28 Ocak 2020 
yılında kuruldu. 
Kooperatif ilin süs bitkisi ihtiyacının yerel 
imkanlarla karşılanmasını hedefliyor ve bu 
amaçla başta gül olmak üzere çeşitli süs 
bitkileri yetiştiriyor.
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Battalgazi’nin Kalbi Kadın 
Kooperatifi 

Malatya’da kadınların el emekleriyle 
ürettikleri organik ürünleri pazarda 
satarak ekonomik bir gelir elde etmek 
amacıyla kurulan kooperatif doğal ve 
geleneksel Türk mutfağından seçkin 
ürünler de üretiyor. Kooperatifin 
Battalgazi ilçesinde de satış mağazası 
da bulunuyor. 

KADAMA Kadın Kooperatifi 

300 Erzurumlu kadın 8 Mart 2020 
tarihinde el sanatları ve ev yemeklerini 
tüm dünyaya satmak için “KADAMA 
Kadın Kooperatifi”ni kurdu. Ürettikleri 
ürünleri ve ev yemeklerini satışa 
sundukları kafede 16 kadın çalışıyor. 
Ayrıca, Erzurum Aile Çalışma ve 
Sosyal hizmetler İl Müdürlüğümüz 
tarafından 21 Temmuz 2020 tarihinde 
KADAMA Kadın  Kooperatifi ziyaret 
edilerek  yapılan çalışmalar hakkında 
istişarelerde bulunuldu.
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İSTATİSTİKLERDE
KADIN
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Ülkemizde kadınların çalışma hayatındaki durumu incelendiğinde TÜİK verilerine göre 
(15+ yaş), 2002 yılında kadın istihdam oranı %25,3’ten 2019 yılında %28,7’ye yükseldi. Söz 
konusu dönem için kadınların işgücüne katılım oranı %27,9’dan %34,4’e çıktı.

Bununla birlikte, kadın istihdamının artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, 
2002 yılı ile kıyaslandığında %72,5’lik kayıt dışı çalışan kadın oranının 2019 yılı itibariyle 
%42,2’ye gerilemiş olduğu da görülüyor.

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri (2019)

AB-27, OECD ve Türkiye Kadın İşgücü Karşılaştırması (2019)

Ülkemizin kadın işgücüne katılım ve istihdam oranlarını, AB-27 ve OECD ülke ortalamaları 
ile karşılaştırdığımızda oldukça düşük kaldığını görüyoruz. 2019 yılı için, kadınların 
işgücüne katılım oranı ülkemizde %34,4 iken, AB-27’de %51,3 ve OECD’de %53,1 olarak 
belirlendi.
Kaynak: TÜİK, OECD Database, Eurostat (2019).
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Kadın ve Eğitim 

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

    Son 17 yılda okullaşma ve okuma-yazma oranlarında önemli artışlar yaşandı. 

 
          

Karar Alma Mekanizmalarına ve Siyasal Hayata Katılım 

    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 tutularak ödemeler annelere 
yapılıyor.

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 düzenleniyor.
Kaynak: http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64  (Erişim tarihi, 19.8.2020)

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

    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 gerçekleşti.
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    Üniversitelerde kadın öğretim görevlileri oranı % 50,35’dir. Bu kapsamda, profesörler 
içerisinde kadın oranı % 31,94, doçentler içerisinde kadın oranı %40,01, doktor öğretim 
üyelerinin içerisinde kadın oranı % 44,16, araştırma görevlileri içerisinde kadın oranı
% 51,01’dir. (YÖK, Temmuz 2020). 

    Kadın rektör oranı % 8,72, kadın dekan oranı ise % 20,13’tür. 

    Bürokrasinin önemli alanlarından biri olan ve bütün dünyada erkeklerin egemen 
olduğu diplomatik görevlerde Türk Dışişlerinde görev yapan 266 Büyükelçiden 
(merkez+yurtdışı) 66’sı, 85 Başkonsolostan 17’si, merkezde görev yapan 81 Genel Müdür/
Genel Müdür Yardımcısından 24’ü kadındır.

    81 Mülki İdare Amiri içerisinde 2 vali (Nevşehir, Uşak), 1 merkez valisi, 12 vali yardımcısı,
21 Kaymakam ve 29 Kaymakam adayı kadındır. (İçişleri Bakanlığı, Temmuz 2020). 

    HSK Temmuz 2020 verilerine göre, toplam 14.918 hakimden 6.878’i (% 46,10) ve 6.967 
savcıdan 1.025’i (%14,71) kadındır. 

Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/ (Erişim tarihi, 19.8.2020)

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

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

    Temel göstergeler bağlamında, Türkiye’de kadın ve sağlık alanında olumlu gelişmeler 
olduğu görülüyor.

    Kadın sağlığına ilişkin önemli bir gösterge anne ölümleridir. 2005 yılında, Türkiye’de 
anne ölüm oranının yüz bin canlı doğumda 28,5 iken, (kır: 40,4; kent: 20,7)   2007 yılında 
yüz bin canlı doğumda 21,2 / 2013 yılında 15,9/, 2017 yılında 14,6’ya, 2018 yılında ise 13,6’ya 
düştü.

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2009 yılında doğum öncesi bakım alan annelerin oranı 
%93 iken, 2018 yılında %99,5’e yükseldi. 

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

Kaynak:https://www.saglik.gov.tr/TR,11588/istatistik-yilliklari.html (Erişim tarihi, 19.8.2020)


