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Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK, MIKTA Ülkeleri
Kadından Sorumlu Bakanlar Toplantısına Başkanlık Etti
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Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olarak kadınların güçlenmesini ve hayatın tüm 
alanlarında fırsatlardan eşit yararlanmasını sağlamak hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla 

sürdürüyor, şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi ile aktif mücadelemize devam ediyoruz.
Ülke olarak uluslararası alanda kadın konusuna ilişkin yapılan toplantı ve etkinliklerde üst 
düzeyde temsil gerçekleştirerek; eğitim, istihdam, sağlık ve karar alma mekanizmalarına 
katılım gibi kalkınmanın temel alanlarında kadınların konumlarının güçlendirilmesine 
verdiğimiz önemi ortaya koyuyoruz. Bununla birlikte uluslararası kuruluşlarla ortak 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kadınlarının ekonomik katılımını artırmak amacıyla kadın kooperatiflerini çok taraflı iş 
birlikleri aracılığı ile destekliyoruz. Kadınların sadece geleneksel olarak kadın işleri görülen 
alanlarda değil yüksek teknoloji kullanılan ve ekonomik getirisi yüksek alanlarda da yoğun 
bir biçimde yer almasını sağlamak amacıyla projeler geliştiriyor, mevcut çalışmalara katkı 

sağlıyoruz.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede bütünsel bakış açısının gerekliliğini göz önünde tutarak 
tüm tarafların etkin katılımını sağlamak amacıyla oluşturduğumuz eylem planlarımızın 
gereklerini yerine getiriyor, kuruluşlarımızda çalışan personelimizin en üst düzeyde hizmet 
sunmasını sağlamak amacıyla tematik eğitimler düzenliyoruz. Ayrıca kadın konukevlerinde 

kalan kadınların güçlenmesini sağlamaya yönelik eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Kadınların hak, fırsat ve imkânlardan eşit olarak yararlanmasına ve kadına yönelik 
şiddetle etkin mücadelenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızın tüm ülke düzeyinde 
yaygınlaştırılmasında temel aktörler kuşkusuz Valilikler ve İl müdürlükleridir. Bu çerçevede 
Valiler başkanlığında toplanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme 

ve Değerlendirme Komisyonu” ile izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütüyoruz. 

Ayrıca İl müdürlüklerimiz aracılığıyla kadınların hizmetlerimize erişimlerini kolaylaştırmak 
amacıyla 81 ilimizde 347’si Sosyal Hizmet Merkezlerinde olmak üzere 428 kuruluşta Kadın 
Hizmetleri İrtibat Noktaları oluşturduk. İllerimizin farklı tecrübelerini ve iyi uygulama 
örneklerini paylaşması hizmet kalitemizi artıracak kritik unsurlar arasında yer alıyor. 
İller arasında devam eden tecrübe paylaşımı süreci çevirim içi uygulamalar aracılığı ile 

sürdürülüyor. 

Kadınların toplumdaki konumunun güçlendirilmesi, 
kadınların hak ve fırsatlara eşit erişiminin bir gereği olduğu kadar toplumsal kalkınmanın 
da vazgeçilmez bir unsurudur. Bu inançla geçtiğimiz dönemde yürüttüğümüz proje, 
program ve faaliyetlerimizin bir özetini içeren e-bültenimizin yeni sayısını sizlerin dikkatinize 

sunuyoruz.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
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81 ŞÖNİM ve 347 Sosyal Hizmet Merkezinde “Kadın Hizmetleri İrtibat” Noktaları 
Oluşturduk 
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Türkiye’nin İlk Uzay Radyasyonu Test Altyapısı Çalışmaları Prof. Dr. Melahat Bilge 
Demirköz Başkanlığında Yürütülüyor 
TEMATİK GÜNDEM: KAHVE SEKTÖRÜNDE KADIN EMEĞİ 
Kadınların Kahve Sektöründeki “Karşılıksız” Emeği 
Kahve bir tarım ürünü! 
Kadınlar kahve sektöründe hala dezavantajlı konumda 
Kadınların sektördeki durumunu iyileştirmeye çabalayan birçok insiyatif var 
Tüketici ne yapmalı? 
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Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, BM “4. Kadın Konferansı 25. Yıl Dönümü” 
Yüksek Düzeyli Etkinliğine Video Mesajla Katıldı

4. Dünya Kadın Konferansı’nın 25. Yıldönümü vesilesiyle Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel 
Kurulu kapsamında 1 Ekim 2020 tarihinde yüksek düzeyli bir etkinlik gerçekleştirildi. 
Etkinliğin ana teması “Cinsiyet Eşitliğinin Gerçekleşmesinin ve Tüm Kadınların ve Kız 
Çocuklarının Güçlendirilmesinin Hızlandırılması” olarak belirlenmişti. Bahse konu 
etkinlikte BM yetkilileri ve ülke başkanları önceden kaydedilmiş videolar ile hitaplarını 
gerçekleştirdiler. 75. BM Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan BOZKIR Başkanlığında 
düzenlenen özel oturumun açılışında BM Genel Sekreteri António GUTERRES ve BM 
Kadın Birimi İcra Direktörü Phumzile MLAMBO-NGCUKA da konuşma gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, yüksek düzeyli etkinliğe video 
mesajla katıldı. Sayın Cumhurbaşkanı “Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok 
yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir 
kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla 
tahammülümüz yoktur.” dedi.
 Sayın Cumhurbaşkanı, Pekin Deklarasyonu’nun, kabulünden 25 yıl sonra dahi, kadın ve kız 
çocuklarının hakları için bir kilometre taşı olmaya devam ettiğini belirtti. Deklarasyonunun 
yerel, bölgesel ve küresel düzeyde gözden geçirme sürecine büyük önem atfettiklerini dile 
getiren Sayın Cumhurbaşkanı, bugünden itibaren daha fazlasının yapılması gerektiğine 
işaret ederek, “Türkiye olarak, son yıllarda kadının sosyal hayattaki rolünün güçlendirilmesi 
için tarihi nitelikte adımlar attık. ‘Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum’ ilkesinden 
hareketle, kadın ve kız çocuklarının eğitimi ile kadınların iş gücüne katılımını teşvik ettik.” 
dedi.

Sayın Cumhurbaşkanı, birçok ülkede kadına yönelik şiddet eylemlerinin tırmandığına, 
ekonomik ve sosyal olarak kadınların omuzlarındaki yükün daha da ağırlaştığına dikkati 
çekerek, şunları kaydetti: “Türkiye olarak bu süreçte ‘ev içi’ şiddetin artma ihtimalini dikkate 
alarak yeni ‘kadın konukevleri’ açtık. Böylece müessif hadiseler karşısında mağdurları 
koruma kapasitemizi daha da güçlendirdik. Ayrıca, istihdam önlemleri ve kadın dostu 
politikalar uyguladık. Sosyal Destek Hattı ve özel olarak geliştirilen mobil uygulama ile 
şiddet ve istismar vakalarının ilgili birimlere anında bildirilmesini sağladık. Kadınların bu 
zorlu süreçten daha güçlü çıkmasını temin etmek hepimizin sorumluluğudur. Bu yılki 
gözden geçirmenin ‘2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ kapsamında yapılmasını 
bu açıdan anlamlı buluyoruz.”Sayın Cumhurbaşkanı, konuşmasının sonunda toplantının 
hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. 



8

Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreni

24-27 Eylül 2020 tarihleri arasında ATO Congresium’da düzenlenen Türkiye Kooperatifler 
Fuarı’nın Açılış Töreni’ne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt 
SELÇUK katılım sağladı. Sayın Bakanımız, son 10 yılda Türkiye’deki teknoloji girişimlerinin 
kurucularının yüzde 16’sının kadın olduğunu, bunun da Türkiye’yi, Avrupa’da dördüncü 
sıraya yerleştirdiğini belirtti. Bu olumlu tablonun daha da ileri noktaya ulaşmasında kadın 
girişimciliğinin, kadın kooperatifçiliğinin önemli bir payı olduğunu vurguladı.

  

Türkiye Kooperatifler Fuarı’nı önemsediklerini dile getiren Sayın Bakanımız, fuarın kadın 
girişimciliği konusunda da hayati rol üstlendiğini ifade etti. Kadın kooperatifçiliğinin, 
kişisel gelişimi ve beceriyi artırma, girişimcilik fırsatlarını yakalama imkânı verdiğine işaret 
eden Sayın Bakanımız, kadın girişimciliğinin etkin olduğu toplumların ise gelişmişlik 
seviyesinin yüksek olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak girişimcilerin sayısının artırılması, 
kooperatiflerin gelişmesi ve çoğalması için gereken tüm destekleri sağladıklarını bildirdi.

Kadın girişimcilere verilen hibelere değinen Sayın Bakanımız, 2019 sonu itibarıyla yaklaşık 
220 bin kadının da girişimcilik eğitimi aldığını kaydetti. Açılış konuşmalarının ardından 
Sayın Bakanımız, fuara katılım sağlayan kadın kooperatifleri stantlarını ziyaret etti.

  
  

Engelliler İle Engelli Çocuk Annelerine Destek Kadın Girişim Üretim 
ve İşletme Kooperatifi Yılın Kooperatifi Ödülünü Aldı

Engelliler ile engelli çocuk ailelerine destek 
olmak amacıyla 2015 yılında Antalya’da 
kurulan Engelliler ile Engelli Çocuk 
Annelerine Destek Kadın Girişim Üretim 
ve İşletme Kooperatifi, atölye çalışmalarıyla 
engelli çocuklara ve ailelere beceriler 
kazandırmanın yanı sıra ailelerin gelir elde 
etmesi için ürünlerin satışına da olanak 
sağlıyor. 
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24 – 27 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenen IV. Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda, 
Antalya Engelliler ile Engelli Çocuk Annelerine Destek Kadın Girişim Üretim ve İşletme 
Kooperatifi, Kadın Girişimci Alanında Yılın Kooperatifi Ödülünü aldı.

“Kadın Kooperatifleri II. Bölgesel Buluşması” Akdeniz Bölgesi İllerinin 
Katılımıyla Gerçekleştirildi.

“Kadın Kooperatifleri II. Bölgesel Buluşması” Akdeniz Bölgesi İllerinin Katılımıyla 
Gerçekleştirildi.
Kadın kooperatifçiliği alanında işbirliği ve diyaloğu geliştirmek, farkındalık yaratmak ve 
iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla “Kadın Kooperatifleri II. Bölgesel Buluşması” 15 
Ekim Perşembe günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt 
SELÇUK’un teşrifleriyle Video Konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

 
Söz konusu Programa, 
Akdeniz bölgesinde yer alan; 
Adana, Antalya, Burdur, Hatay, 
Isparta, Kahramanmaraş, 
Mersin ve Osmaniye İl Valileri, 
Bakanlığımız İl Müdürlükleri, 
Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü 
ve kadın kooperatiflerinin 
temsilcileri katılım sağlamıştır.

Bakanımız Sayın SELÇUK, 
açılış konuşmalarında, 15 
Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar 
Günü’nü kutlayarak, kadın 
kooperatiflerinin emeğin 

ve dayanışmanın sembolü olduğunu ifade etmiştir.Kooperatiflerin, sürdürülebilir sosyal 
kalkınmanın sağlanmasında ve yoksullukla mücadelede önemli bir işletme modeli 
olduğunu belirtmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından İl 
İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları’nda kadın kooperatiflerinin temsil edilmesi için 
çeşitli çalışmalar yürütülmekte olduğunu; 11. Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık 
Programlarında kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerin güçlenmesine 
yönelik hedeflere yer verildiğini ifade etmiştir.

Son yıllarda yapılan çalışmalar ile kadınların ekonomideki yerinin daha da güçlendiğini, 
kadın esnaf sayısının 325 bini geçtiğini vurgulamıştır.Salgın kaynaklı iş kayıplarında 
kadınların mağdur olmaması amacıyla gerekli tedbirlerin alınmakta olduğunu ve daha 
kalıcı modellerle yerel kalkınmanın sağlanacağına olan inancını dile getirmiştir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan 
Hanımefendi’nin liderliğinde başlatılan Mercan seferberliğinin önemini vurgulamış; 
nasıl ki mercanlar okyanusların mimarlarıysa, kadınların da yaşamı imar eden varlıklar 
olduğunu, bu nedenle kadınların ekonomide yer almaları ve güçlü olmalarının toplumu 
da güçlü kılacağını ifade etmiştir.

Programda; Sayın Valilerin selamlama konuşmalarının ardından illerde iyi uygulama 
örneği olarak öne çıkan kooperatiflerin temsilcileri tarafından tecrübe paylaşımında 
bulunulmuştur. Son olarak, Bakanlığımız İl Müdürleri tarafından “Kadın Kooperatifçiliği 
Çalışma Grubu” faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
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Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK MIKTA Ülkeleri Kadından So-
rumlu Bakanlar Toplantısına Başkanlık Etti

Ülkemizin girişimleriyle 
8 Ekim 2020 tarihinde 
video konferans yöntemiyle 
düzenlenen MIKTA (Meksika, 
Endonezya, Güney Kore, 
Türkiye, Avustralya) ülkelerinin 
“Kadından Sorumlu Bakanlar 
Toplantısı”na Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt SELÇUK başkanlık 
etti.
 
Türkiye’nin öncülüğünde 
Güney Kore MIKTA dönem 
başkanlığı kapsamında 
düzenlenen toplantıda, 

Kovid-19 salgınının kadınlar üzerine etkileri pek çok yönüyle ele alındı ve ülkelerin bu 
etkileri bertaraf etmek için aldığı tedbirler ve iyi uygulama örnekleri tartışıldı.

Toplantıyı yöneten Sayın Bakanımız, kadınların tüm dünyada pandemiden en çok 
etkilenen kesimler arasında yer aldığını dile getirdi. Toplantıda yaptığı konuşmada Sayın 
Bakanımız, Türkiye’nin bu süreçte uyguladığı başarılı mücadeleyi katılımcı Bakanlarla 
paylaştı ve “Sosyal Koruma Kalkanı” kapsamında çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal 
hizmetler ve sosyal yardımlar başlıkları altında ülkemizin uyguladığı politikalardan söz 
etti. Bakan SELÇUK, “Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum” ilkesiyle Türkiye’nin son 18 
yılda kadının her alanda güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar attığını ifade etti.

Toplantıya katılan MIKTA üyesi diğer ülkelerin Bakanları da kendi ülkelerindeki başarılı 
uygulamaları paylaştı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Hazırlık Ça-
lıştayı Gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda hazırlık 
çalışmaları devam eden Kadına 
Yönelik şiddetle Mücadele 4. 
Ulusal Eylem Planı kapsamında 
20 Ekim 2020 tarihinde ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları, 
Sivil Toplum Kuruluşları, 
Akademisyenler, Uluslararası 
kuruluşlar ve Sendika 
temsilcilerinden oluşan 150 
kişinin katılımıyla hazırlık 
çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
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Kadına yönelik şiddetle mücadelede ülke politikalarının belirlendiği Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planlarının dördüncüsü için hazırlıklar katılımcı ve 
bütüncül bir anlayışla devam etmektedir. 

2016-2020 döneminde uygulanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem 
Planı”nın uygulama süresinin 2020 yılı sonunda dolması nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 4. Ulusal Eylem 
Planı hazırlıklarına başlanmıştır. Bu kapsamda 20 Ekim 2020 Salı günü “Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı” çevrimiçi olarak 
gerçekleştirilmiştir. 

Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Gülser USTAOĞLU çalıştayın açılış konuşmasında; 
kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığımız ile işbirliğinde ilgili paydaşlarla yürütülen çalışmaları kısaca özetlemiş, 
küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadelede planlanan tedbirlere ilişkin 
bilgilendirme yapmıştır. 

Ayrıca, çalıştayın; 2021-2025 döneminde kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarımıza 
yön verecek 4.ulusal eylem planının katılımcı bir anlayışla oluşturulmasına ve tüm 
taraflarca sahiplenmesine de çok önemli katkı sunacağını belirtmiştir.  

Açılış konuşmasının ardından katılımcılar çalışma alanlarıyla ilgili olarak; 
     Adalete Erişim ve Mevzuat Düzenlemeleri,
     Farkındalık Yaratma ve Zihniyet Dönüşümü,
     Koruyucu ve Önleyici Hizmetler,
     Koordinasyon ve Politika Geliştirme

Konu başlıklarında eşzamanlı oturumlarda katkılarını sunmuşlardır. Günün sonunda 
oturum moderatörleri tarafından oturumlarda öne çıkan tespit ve somut öneriler tüm 
katılımcılarla paylaşılmıştır.

Çalıştay kapsamında elde edilen katkılar çerçevesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
4. Ulusal Eylem Planı hazırlıkları sürdürülecek olup, Ulusal Eylem Planının 2021 yılı başında 
yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematikte (STEM) Kadınlar Konulu 
Web Semineri

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 
tarafından 10 Eylül 2020 
tarihinde internet üzerinden 
gerçekleştirilen Bilim, Teknoloji, 
Mühendislik ve Matematikte 
(STEM) Kadınlar Konulu WEB 
Seminerine Kadının Statüsü 
Genel Müdürü Sayın Gülser 
USTAOĞLU katılım sağladı.  
Üç oturumda gerçekleştirilen 
ve İİT Üyesi ülkelerden üst 
düzey yöneticilerin konuşmacı 

ve çeşitli uzmanların panelist olduğu seminerde, Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın 
Gülser USTAOĞLU, ülkemizin politika dokümanlarında STEM alanına özel bir önem 
verildiğini ve ilgili Birimlerle eşgüdüm içerisinde çalışmalar yapıldığını ifade etti.
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Sayın Genel Müdürümüz sunumunda; STEM kapsamında belirlediğimiz hedefler 
doğrultusunda, başta genç kızlar olmak üzere üniversite öğrencilerine bilişim 
sektöründeki istihdam fırsatlarını tanıtmak, kariyer gelişimleri hakkında farkındalık 
sağlamak ve sektördeki kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz iyi 
uygulama örneklerine yer verdi. STEM alanında tüm taraflarla tecrübelerimizi paylaşmaya 
ve iş birliğinde çalışmaya hazır olduğumuzu vurguladı.

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi 

Bakanlığımız Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün faydalanıcı, Tarım ve Orman 
Bakanlığının eş-faydalanıcı olduğu “Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi 
Projesi’’ hazırlık çalışmalarına II. Yönetim Toplantısı ile devam edildi.

Proje ile kadınların kooperatifleşmesinin teşvik edilmesi, mevcut kooperatiflere aktif 
katılımının sağlanması, kadın kooperatiflerine ilişkin politika geliştiren ve uygulayan 
kurumların kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla kadın istihdamının arttırılması ve kadınların 
güçlenmesi hedefleniyor.

23 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen II. Yönetim Toplantısına 
Bakanlığımız Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi 
Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileri 
katılım sağladı.
Toplantıda; Proje faaliyetleri ve süreç içerisinde hazırlanması gereken dokümanlara ilişkin 
bilgilendirmeler gerçekleştirildi; ayrıca katılımcıların değerlendirme ve görüşleri alınarak 
çeşitli istişarelerde bulunuldu.

Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği 
Protokolü Kapsamındaki Çalışmalarımız Devam 
Ediyor

Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı 
iş birliğinde 30 Ekim 2018 tarihinde imzalanan “Kadın 
Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş birliği Protokolü”nün 
yerelde uygulanabilirliğini sağlamak ve uygulayıcılara rehberlik 
etmek amacıyla hazırlanan “Kadın Kooperatiflerinin 
Güçlendirilmesi İş birliği Protokolü Uygulama Esasları” 
çerçevesinde illerde “Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grupları” 
oluşturuldu. Bu kapsamda illerde bugüne kadar 626 çalıştay, 
eğitim ve bilgilendirme toplantısı ile toplamda 26.748 kişiye 
ulaşıldı; 215 kooperatif ziyareti gerçekleştirildi ve 112 yeni kadın 
kooperatifi kuruldu. 
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Finansal Okuryazarlık ve
Kadınların Ekonomik Güçlenmesi 
Seminerleri Devam Ediyor

“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.

81 ilde etkinlikler, Covid-19 sebebiyle 
radyo programları, sosyal medya araçları 
ve çevrimiçi uygulamalar aracılığıyla 
gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Eylül ayında Hatay, Sakarya, Konya, Adana 
ve Ordu’da gerçekleştirilen 6 etkinlik ile 
164.150 kişiye ulaştık.

 
       

Kadınlara Daha İyi Hizmet
Sunmak İçin Kapasitemizi 
Güçlendiriyoruz!

Şiddet Önleme ve İzleme 
Merkezlerimiz ile kadın konukevlerinde 
çalışan meslek elemanlarımızın 
vatandaşa daha nitelikli hizmet 
sunmaları için eğitim programlarımıza 
devam ediyoruz. Eylül ayında Meslek 
elemanlarımız “Psikososyal Destek 
Uygulayıcı Programı” ile gelen 
vakalar özelinde kadına ve çocuğa 
yönelik müdahale ve yönlendirme, 
görüşmede dikkat edilmesi gereken 
hususlar, cep telefonu ve yardım hatları 
ile gelen çağrılarda vaka yönetimi, 
psikolojik ilk yardım ve psiko eğitim, 
uzaktan psiko sosyal destek, uzaktan 
psikososyal desteğin planlanması ve 
uygulanması konusunda bilgilerini 
pekiştirdiler. Bu kapsamda, eğitimlerin 
özellikle KOVİD 19 sürecinde, hizmet 
binalarımıza gelemeyen/gelmeye 
tereddüt eden kadınlarımıza ulaşmada 
ve gerekli desteğin sunulmasında katkı 
sağlayacağına inanıyoruz. 

Türkiye’nin Mühendis Kızları 
Projesi Devam Ediyor 

Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak 
ve kadınların mühendislik alanında 
daha fazla yer almalarını sağlayarak, 
ülkemizin ekonomik ve sosyal 
güçlenmesine katkıda bulunmak 
amacıyla 2015 yılında başlayan 
“Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi” 
Bakanlığımız Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü (KSGM), Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), Birleşmiş Milletler 
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Kalkınma Programı Türkiye Ofisi (UNDP) ve Limak Vakfı iş birliğiyle devam ediyor.

Mühendislik eğitimi alan ve/veya alacak olan kız öğrencileri, eğitimlerinin farklı 
aşamalarında ve birçok yönden desteklemek üzere yürütülen “Türkiye’nin Mühendis 
Kızları Projesi”, lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilere yönelik iki ayrı programdan 
oluşuyor.

Lise programı ile liselerde eğitim gören kız öğrenciler, velileri ve öğretmenler mühendislik 
mesleği ile ilgili olarak farklı etkinliklerle bilgilendiriliyor. Bu yolla kız öğrencilerin 
mühendisliğe kendilerini yakın hissetmeleri ve mühendisliği meslek seçimlerinde 
daha fazla tercihleri arasına almaları hedefleniyor. Bu çerçevede, MEB ile iş birliği içinde 
belirlenen il ve okullarda pek çok farkındalık ve bilgilendirme faaliyeti geçekleşti; 2019-
2020 dönemine ait faaliyetlerimize yönelik İzleme ve Etki Raporumuz tamamlandı. 
Çalışmanın sonuçları, öğretmenlerin proje ve hedefleriyle ilgili memnuniyetlerini ortaya 
koyarken; kız öğrencilerin de mühendislik mesleğine gelişen bir ilgisi olduğunu gösteriyor. 
Ayrıca daha geniş kitlelere ulaşabilmek ve farkındalık yaratabilmek için programa dâhil 
olan 6 mühendislik dalının -bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat ve 
makine mühendisliği bölümleri- projede yer alan mentörler tarafından anlatıldığı rol 
model videoları, projenin youtube kanalında yayınlanmaya devam ediyor.

 
Üniversite programı ile mühendislik fakültelerinde okuyan başarılı ve maddi desteğe 
ihtiyacı olan kız öğrenciler, eğitim hayatları boyunca birçok yönden destekleniyor. 
Bu destekler arasında; öğrenim bursu, staj ve istihdam imkânı, İngilizce dil eğitimi, 
‘Mühendislik’te Liderlik’ sertifika programı eğitimleri ve gönüllü kadın mühendisler 
aracılığıyla mentorluk/koçluk desteği bulunuyor. 
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Kadın Konukevleri Hizmet 
Standartları Rehberi Kapsamında 
Psiko-Sosyal Destek Eğitim 
Programlarına Devam Edildi

Kadın Konukevleri Hizmet Standartları 
rehberi eğitim listesi kapsamında ihtisas 
kuruluşlar başta olmak üzere kadın hizmet 
alanlarında görevli mesleki personelin 
kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla 
temel ve ileri düzey olmak üzere iki aşamalı 
eğitimlerin verilmesi için Sağlık Bakanlığı 
ve UNICEF ile iş birliği içerisinde eğitim 
programları hazırlandı. 

Bu kapsamda;  

     902 personele Psikososyal Destek 
Uygulayıcı Programı Temel Düzey Eğitimi,
     112 personele Psikososyal Destek 
Uygulayıcı Programı İleri Düzey Eğitimi 
çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. 

İleri Düzey Eğitimlerimizi 2020 yılı sonu 
itibarıyla tamamlamayı planlıyoruz.

 

“Türkiye’de Kolluk Kuvvetlerinin 
Risk Değerlendirme ve Güvenlik 
Planlaması Kapasitelerinin 
Güçlendirilmesine Yönelik 
Çalıştay”a Katılım Sağlandı

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin 
ortaklaşa yürüttüğü “Türkiye’de Kadına 
Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddete Karşı 
Kapsamlı Kurumsal Müdahale Geliştirme” 

projesi kapsamında, İçişleri Bakanlığı ve 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu iş birliğiyle, 
Türkiye’de kolluk kuvvetlerinin risk 
değerlendirme ve güvenlik planlaması 
kapasitelerinin geliştirilmesi üzerine 
5-6 Ekim 2020 tarihlerinde çevrim 
içi gerçekleştirilen çalıştaya Genel 
Müdürlüğümüzce katılım sağlandı. 

Çalıştayda Türkiye’de kadına yönelik 
şiddet ve aile içi şiddet vakalarına 
müdahaleye yönelik kolluk kuvvetleri 
tarafından kullanılan vaka kayıt formlarına 
yönelik genel çerçeve tartışıldı, yabancı 
uzmanlarca Avrupa’da yer alan çeşitli risk 
değerlendirme ve güvenlik planlaması 
örnekleri hakkında bilgi aktarımı sağlandı. 
Alandaki deneyimlerin paylaşılması 
kapsamında Bakanlığımızca geliştirme 
çalışmaları devam eden ve hâlihazırda 
pilot uygulama aşamasında bulunan “Risk 
Analiz ve Yönetim Modülü” hakkında bir 
sunum gerçekleştirildi.

BM Milletler Kadın Birimini 
(UN Women) Genel 
Müdürlüğümüz’de Ağırladık 

BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü 
Sayın Asya Varbanova ile 17 Eylül 2020 
tarihinde Bakanlığımız Söğütözü 
yerleşkesinde gerçekleştirilen görüşmede, 
Sayın VARBANOVA KOVİD 19 sürecinde 
gerçekleştirilen faaliyetler, BM Kadın 
Biriminin önümüzdeki dönemde 
gerçekleştireceği projeler ve faaliyetlere 
ilişkin kısa bilgi verdi. BM Kadın Birimi ve 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olarak 
ne tür iş birlikleri yapılabileceği üzerine 
fikir alışverişinde bulunulan görüşme iyi 
niyet temennileri ile sona erdi.
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Kadın Konukevleri Personeline 
Yönelik Bilgisayar Kullanımı ve 
Office Programı Eğitimleri Başladı

Genel Müdürlüğümüz tarafından kadın 
konukevlerinde görevli personelin bilgisayar 
kullanma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla; 
bilgisayar, donanım, işletim sistemleri, Word 
ve excel programlarını kapsayan “Temel 
Bilgisayar ve Office Programlarına Giriş” 
eğitimleri verilmeye başlandı. Söz konusu 
eğitimler bugüne kadar 3 oturumda toplam 
170 personelin katılımıyla çevrim içi şekilde 
yapıldı. Kadın konukevlerinin ihtiyacı ve 
talepleri neticesinde güncellenecek programla 
eğitimler devam edecek.

Kadın Konukevlerinden Hizmet 
Alan Kadınlar İçin İŞKUR İş Kulübü 
Eğitimlerini Başlattık

Kadın 
konukevlerinden 
hizmet alan 
kadınların iş 
arama sürecinde 
ihtiyaç 
duyacakları 
“özgeçmiş 
hazırlama, 
mülakatlara 
hazırlık, beden 

dili, iletişim” gibi konuları kapsayan İş Kulübü 
eğitimleri çevrimiçi ortamda verilmeye başladı. 
Kayseri, Denizli, Giresun ve Erzurum kadın 
konukevlerinde hizmet alan kadınlar söz 
konusu eğitimlere katılım sağladı.

Avrupa Konseyinde Göçmen 
Kadınlar Konusunda Kabul Edilecek 
Tavsiyeye İlişkin Çalışmalar Başladı
Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği Stratejisi 2018-
2023 ve Stratejik Hedef 5 “Göçmen, mülteci 

ve sığınmacı kadın ve kız çocuklarının 
haklarını korumak” dayanaklarıyla, 
Göçmen Kadınlar Konusunda Taslak 
Hazırlama Komitesi (GEC-MIG) 
göçmen ve mülteci kadınlara ilişkin bir 
tavsiye kararı hazırlayacak. Söz konusu 
komitenin çalışmaları için Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi; ele alınması 
gereken ihtiyaçlar ve boşlukların analizi 
temelinde Cinsiyet Eşitliği Komisyonunu 
(GEC) görevlendirmiştir. Taslak kararın 
çalışmaların tamamlanmasının 
ardından 2022 yılında Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi tarafından kabul 
edilmesi beklenmektedir.

Bu kapsamda; GEC-MIG’in ilk toplantısı 
1-2 Ekim 2020 tarihlerinde pandemi 
sebebiyle KUDO programı üzerinden 
çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

İlgili Avrupa Konseyi birimleriyle, 
göçmenler üzerine çalışan kadın 
STK’larıyla fikir alışverişi yapmak ve 
taslak tavsiye kararının amaçları, 
kapsamı ve yapısına ilişkin kararlar 
almak amacıyla gerçekleştirilen ilk 
toplantıda konuya ilişkin kesişimsel 
alanlar belirlenerek uzmanlardan görüş 
alındı. Toplantı; Avrupa Konseyi Cinsiyet 
Eşitliği Birimi tarafından üye ülkelerden 
temsilcilerin katkı ve katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.

2. GEC-MIG Toplantısı 14-15 Aralık 2020 
tarihlerinde gerçekleştirilecek ve her yıl 
olduğu gibi 2021 yılında da 2 toplantı 
düzenlenecek.
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81 ŞÖNİM ve 347 Sosyal Hizmet Merkezinde “Kadın Hizmetleri İrtibat” 
Noktaları Oluşturduk
81 ildeki ŞÖNİM’ler ile 145 Kadın Konukevinde şiddet mağduru vatandaşlara kesintisiz 
hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Amacımız hizmet kalitesini her geçen gün daha üst 
seviyeye taşımak, yolumuza güçlenerek devam etmek. 25 Kasım 2019’da Kadına Şiddetle 
Mücadele gününde Bakanlığımız koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortaklığında hazırlanan 
75 maddelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” faaliyetleri arasında 
Kadın Hizmetleri İrtibat Noktalarının oluşturulması faaliyetine yer verilmişti.

Şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların 
ihtiyaç duydukları konularda sosyal hizmet 
modellerine erişimlerini kolaylaştırmak, 
birebir destek almalarını sağlamak amacıyla 
ŞÖNİM’ler ve Kadın Konukevlerinin yanı sıra 
SHM’lerin de etkinliğini arttırmak amacıyla 
“2020 yılı itibariyle 81 ŞÖNİM ve 347 SHM’de 
olmak üzere toplam 428 kuruluşta Kadın 
Hizmetleri İrtibat Noktaları oluşturduk.

Böylelikle kadına yönelik şiddetle mücadele 
kapsamındaki koruyucu ve önleyici 
hizmetler, SHM Kadın Hizmetleri İrtibat 
Noktaları ile daha yaygın ve ulaşılabilir hale 
geldi. 

Denizli ve Samsun İl Müdürlüklerimiz Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadelede Planlama ve Koordinasyona İlişkin İyi Uygulamalarını 
Çevrim İçi Olarak Paylaşılmaya Başlandı
81 ilde vali veya vali yardımcısı başkanlığında toplanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonları” yerelde kadına yönelik şiddetle 
mücadele politikalarının belirlenmesi, uygulanması ve izlenmesi açısından önemli 
mekanizmalardır. 

Bu kapsamda, söz konusu Komisyonların etkin olarak faaliyette bulunması, şiddetin 
önlenmesinde yerel ihtiyaçlar çerçevesinde çözümler üretilmesine imkan sağlıyor.

Yereldeki iyi uygulama örneklerinin demografik, coğrafi ve kültürel benzerlik 
gösteren yerel yönetim mekanizmaları tarafından benimsenmesi iyi uygulamaların 
yaygınlaşmasına ve şiddetin önlenmesine katkı sağlayacak.

Bu nedenle, Genel Müdürlüğümüz tarafından Komisyonların sekreterya görevlerini 
yürüten Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin iyi uygulamalarını paylaşmasına imkan 
tanıyan çevrim içi buluşma 1 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Denizli ve Samsun illeri 
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürleri 81 ildeki diğer ŞÖNİM Müdür ve meslek 
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elemanlarına kendi illerinde hayata geçirdikleri iyi uygulamalar, sorunlar karşısında 
geliştirilen çözümler ve stratejiler hakkında bilgi paylaşımında bulunarak 81 ildeki 
Komisyon çalışmalarına katkı sağlandı.

Durmak Yok Farkındalık Yaratmaya Devam 
Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sağlayıcılara yönelik eğitim çalışmalarımız 
KOVİD 19 sürecinde de 81 ilde kesintiye uğramadan devam ediyor.

Jandarma Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinde görevli personele kadına yönelik şiddetle 
mücadelede temel bilgiler, 6284 Sayılı Kanun’un Uygulanması ve Görüşme Teknikleri 
konularında 2020 Ocak ayında başlatılan eğitimler maske, sosyal mesafe ve hijyen 
kurallarına uygun olarak yüz yüze gerçekleştiriliyor. 

Eğitimli personel etkin müdahale ve doğru risk değerlendirme yapmak demektir.   Bu 
doğrultuda, farkındalığı artırmak için hedefimiz kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm 
kamu kurumlarına ve hizmet sağlayıcılara eğitim, materyal ve teknik bilgiyi sunmaktır.

 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve 
Kadının Güçlenmesi Eğitimleri
İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca gerçekleştirilen 
“Çocuk Suçlarının ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kursu” programı kapsamında 29 
Eylül-6 Ekim 2020 tarihlerinde “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi” başlıklı 
eğitim verildi. Eğitimlere toplam 62 kursiyer katılım sağladı. Eğitime katılan kursiyerlerle 
kadın erkek fırsat eşitliği ve kadının güçlenmesi konusunda aktif katılımlı bir eğitim 
çalışması gerçekleştirildi.
Eğitimlerde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın kadın alanında yürüttüğü 
çalışmalar, Türkiye’de ve dünyada kadının durumu hakkında istatistiki bilgiler paylaşıldı.

Yalova’da Muhtarlar Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadelede İçin Bir Araya Geldi
Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü, 
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi mahalle ve köy 
muhtarlarını 7 Eylül 2020 tarihinde kadına yönelik 
şiddetle mücadele eğitiminde bir araya getirdi.

6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, şiddetle 
mücadelede başvuru mekanizmaları ve ŞÖNİM 
Hizmetleri konusunda bilgi aktarımı gerçekleştirilen 
eğitimde, muhtarlar kadına yönelik şiddetle 
mücadelede yerel düzeyde neler yapabileceklerini de 
değerlendirme fırsatı buldu.
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Sakarya Kadın Konukevi Bahçesinde Çevre Düzenlemesi Yapıldı.

Sakarya kadın konukevinde Adapazarı Belediyesi’nin destekleriyle bahçe düzenlemesi ve 
peyzaj çalışması yapıldı.

Bingöl Kadın Konukevinde Çocuklar İçin Etkinlik Odası Düzenlemesi 
Yapıldı
Kadın Konukevleri Hizmet Standartları Rehberi kapsamında Bingöl kadın konukevinde 
anneleriyle birlikte hizmet alan çocuklara yönelik hizmetlerin nitelikli bir şekilde 
yürütülebilmesi için oyun odası düzenlemesi yapıldı.
  

Sakarya 2. Kadın Konukevi Tarafından Sıfır Atık Projesine Destek 
Verildi
Geri dönüşüm kutuları piyasada yüksek meblağlar karşılığında satıldığı için Sakarya 2. 
Kadın konukevi kaynakların etkin kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi, atıkların 
kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi konusunda hem merkezi bütçeye 
katkı yaparak hem de hizmet alanlara yönelik bir etkinlik gerçekleştirerek; kuruluşun geri 
dönüşüm kutularını kendileri yaptı.
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Bilecik Kadın Konukevinde Serebral Palsi Farkındalık Faaliyeti Yapıldı
Fetal dönem ile 5 yaş arasında oksijen yetersizliği, enfeksiyonlar ve beyin malformasyonu 
nedeniyle oluşan serebral palsi (beyin felci) hasarın derecesi ve bulunduğu yere göre 
değişmekle birlikte hareket bozukluğu ve kaslarda spastisite ile kendini belli eden bir 
hastalıktır. Bu hastalığın kesin bir tedavisi bulunmamakla birlikte serebral palsili çocuklar 
ve yetişkinler çocuk doktoru, nörolog, ortopedist, fizyoterapist, ergoterapist, özel eğitim 
öğretmeni, dil ve konuşma terapistinden oluşan bir ekiple uzun süreli tedaviye ihtiyaç 
duyarlar.

Bilecik kadın konukevi söz konusu hastalık hakkında kuruluştan hizmet alanlara 
bilgilendirme çalışması yaparak annelerinin yanında konukevinden hizmet alan 
çocukların da katılımıyla farkındalık çalışması gerçekleştirdi.
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ROL MODEL
KADINLAR
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2020 Nobel Ödülleri’nde Kadın Başarısı

Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna DNA zincirlerini kesmeye ve yeniden 
birleştirmeye olanak sağlayan “CRISPR/Cas9” sisteminin geliştirilmesine katkılarından 
ötürü 2020 Nobel Kimya Ödülü’nü almaya layık görüldüler. Çalışmaya ilişkin yapılan 
açıklamada, “hayvanların, bitkilerin ve mikro-organizmaların DNA’larının çok hassas 
şekilde değiştirilmesine imkan sağlayan sistemin yaşam bilimleri üzerinde devrim 
niteliğinde bir etki yarattığı, kanserin ve kalıtsal hastalıkları tedavi etmeye yönelik 
umutlara katkı sağladığı” belirtildi. 

Emmanuelle Charpentier, 1968’de Fransa’da dünyaya geldi. Sorbonne Üniversitesi’nde 
biyokimya, mikro biyoloji ve genetik eğitimi alan Charpentier, ABD’de New York 
Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi’nde klinik çalışmalar yürüttü. Charpentier, halen 
Almanya’da Max Planck Enstitüsü’nün enfeksiyon biyolojisi bölümünün direktörlüğünü 
yapıyor. Ödülün diğer sahibi Jennifer A. Doudna 1964’te ABD’nin Washington kentinde 
dünyaya geldi. Ponoma Üniversitesi’ndeki eğitiminin ardından Harvard Tıp Fakültesi’nde 
doktora yaptı. RNA çalışmalarında uzmanlaşan Doudna, halen Kaliforniya Üniversitesi’nde 
öğretim üyeliği yapıyor.
 

Charpentier,“Nobel ödülüne layık görülmemin, bilim yolunda ilerlemek isteyen genç 
kadınlar için olumlu bir mesaj olmasını ümit ediyorum.” dedi. Diğer bir yandan 2020 
Nobel Fizik Ödülü’nü Reinhard Genzel ile paylaşan Andrea Ghez kara delik çalışmaları 
kapsamında galaksinin merkezinde süper kütleli bir kompakt nesnenin keşfini 
gerçekleştirdi. 3 Son 25 yıldır işe yaramayacağı düşünülen bu keşif üzerinde çalışan Ghez 
1965 yılında ABD’nin New York şehrinde doğdu ve ilk kadın astronot olma hayaliyle 
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başladığı bilim yolculuğunda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) fizik dalında 
lisans ve Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi’nde (Caltech) yüksek lisans dereceleri aldı. Ghez, 
Hawaii eyaletindeki W. M. Keck Gözlemevindeki optik ve kızılötesi teleskoplarla Sagittarius 
A bölgesini incelemek üzere pek çok çalışma yürüttü. 
 
Ghez, yapılan basın toplantısında “Umarım diğer genç kadınlara ilham verebilirim” dedi.
2020 Nobel Edebiyat Ödülü ise Amerikalı şair Louise Glück’e “sade güzelliği ile bireysel 
varoluşu evrensel kılan kusursuz şiirsel sesi” için verildi. Daha önce Pulitzer Ödülü , Ulusal 
Beşeri Bilimler Madalyası , Ulusal Kitap Ödülü , Ulusal Kitap Eleştirmenleri Birliği Ödülü, 
Bollingen Ödülü ve 2003-2004 Amerika Birleşik Devletleri Şairi Ödülü’nü de almış olan 
Glück genellikle otobiyografik bir şair olarak tanınıyor. İlk kitabı “Firstborn”u 1968 yılında 
yayımlayan Glück, Amerikan edebiyatının en önemli şairlerinden biri olarak kabul ediliyor. 
Bugüne kadar Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan 16’ncı kadın yazar olan  Glück, Yale 
Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi ve Rosenkranz yazarı.

Kaynak:
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/summary/ adresinden yararlanılmıştır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nobel_Kimya_%C3%96d%C3%BCl%C3%BC_sahipleri_listesi adresinden 
yararlanılmıştır.
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/ghez/facts/ adresinden yararlanılmıştır. 
https://scitechdaily.com/andrea-ghez-wins-nobel-prize-in-physics-for-pioneering-research-on-the-milky-
ways-supermassive-black-hole/ adresinden yararlanılmıştır.
https://en.wikipedia.org/wiki/Louise_Gl%C3%BCck adresinden yararlanılmıştır.

Canan Dağdeviren Giyilebilir Kalp Pilinin Mucidi Oldu
Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi 
üyeliğine (Junior Fellow of Harvard) seçilen 
ilk Türk ve Forbes’in 30 Yaş Altı Bilim İnsanı 
listesinde yer alan bilim kadını olan Canan 
Dağdeviren giyilebilir kalp pilinin mucidi ve 
kendisinin geliştirmiş olduğu cilt kanserini 
teşhis eden cihaz ile tanınıyor. 2007’de 
Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği 
bölümünden mezun olduktan sonra  
Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi 
ve Mühendisliği programındaki yüksek 
lisans eğitimini 2009’da tamamladı. 
Aynı yıl  Fulbright bursu kazanarak 
UIUC’da Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
bölümünde doktora eğitimine başlayan 
Canan Dağdeviren’in giyilebilir kalp piline 
yönelik çalışmaları bu dönemde başladı. 
Doktora derecesini Aralık 2014’te alan Canan Dağdeviren kariyerini Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsü (MIT) sürdürmeye devam ediyor. 
 
Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Canan_Da%C4%9Fdeviren
https://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/toplum/canan-dagdeviren-ilham-perim-ataturk

Türkiye’nin İlk Uzay Radyasyonu Test Altyapısı Çalışmaları Prof. Dr. 
Melahat Bilge Demirköz Başkanlığında Yürütülüyor
Türk bilim insanı ve Fizik Profesörü olan Melahat Bilge Demirköz İstanbul Amerikan 
Robert Lisesi ‘nde eğitim gördüğü yılarda TÜBİTAK proje yarışmasında matematik 
dalında Türkiye’de verilen ilk ödülün sahibi oldu. 2001 yılında mezun olduğu 
Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) fizik bölümü yanı sıra müzik ve matematik 
bölümlerinden yan dal yaptı. Yine üniversite öğrenciliği yıllarında Fizik Öğrenci Birliği 
ve Türk Öğrenci Birliği başkanlığı yaptı. MIT mezuniyetinde fizik bölümünde yapmış 
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olduğu çalışmalar sebebi ile Orloff Service Award ile ödüllendirilen Demirköz; Harvard, 
Caltech, MIT ve Stanford Üniversitelerinden nükleer ve parçacık fiziği dalında doktoraya 
kabul edildi. MIT’de devam eden akademik çalışmaları sırasında NASA ile çalıştı. Yüksek 
lisansın ardından Columbia uzay mekiği kazası nedeniyle projesini tamamlayamayan 
Bilge Demirköz, İngiltere Enerji Bakanlığı’nın senede beş kişiye verdiği Dorothy Hodgkin 
bursunu alarak ATLAS deneyi ile doktorasını üç yılda tamamladı. Doktora sonrası Avrupa 
Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) araştırmalara devam etti. Demirköz, Cambridge 

Üniversitesi ve Barselona Yüksek Enerji 
Enstitüsü’nde de çalıştıktan sonra Türkiye’ye 
dönerek ODTÜ’de bir laboratuvar kurdu. Uzay 
radyasyonu hesaplamaları üzerine çalışan 
Demirköz birçok ulusal ve uluslararası ödülün 
yanı sıra, 2017 yılında Uluslararası UNESCO-
L’Oreal Yükselen Yetenek ödülüne layık görüldü, 
2019 yılında ise Dünya Ekonomik Forumu 
tarafından başlatılan Genç Küresel Liderler 
Forumu’na seçildi. 
ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi olarak 
ODTÜ Saçılmalı Demet Hattı çalışmalarını 
yürüten Prof. Dr. Bilge Demirköz aynı zamanda 
İVME-R (ODTÜ Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler 
Uygulama ve Araştırma Merkezi) müdürü 
görevini sürdürmektedir.

 
“Bir bilim insanı olarak kadınlar ve erkekler arasında biyolojik ve nörolojik farklar 
olmadığını biliyorum. Dünyanın yükleri ve problemleri artıyor. Bu problemleri çözmek için 
güce ihtiyacımız var. Bu gücün yüzde 50’sini kadınlar oluşturuyor. Küreselleşen dünyada 
ise kadının geride kaldığı toplumlar gelişemez bu nedenle hem problemleri hep birlikte 
çözmek hem de kadınların gelişimini desteklemek için kadınları bilime daha çok teşvik 
etmeliyiz.”

Kaynak: http://www.egitimcaddesi.com/bilge-demirkoz-unesco-odulunu-aldi/
https://www.sabah.com.tr/dunya/2019/03/13/profesor-demirkoz-genc-kuresel-liderlerden-biri-secildi
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TEMATİK GÜNDEM

KAHVE
SEKTÖRÜNDE
KADIN
EMEĞİ
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Kadınların Kahve Sektöründeki “Karşılıksız” Emeği
Onur DİNÇER 

İlk Uluslararası Kırsal Kadınlar Günü 15 Ekim 2008’de kutlandı. BM Genel Kurulu tarafından 18 Aralık 
2007 tarihli 62/136 sayılı kararla kabul edilen bu yeni uluslararası gün, “tarımsal ve kırsal kalkınmanın 
iyileştirilmesinde, gıda güvenliğinin artırılmasında ve kırsal yoksulluğun ortadan kaldırılmasında; yerli 
kadınlar da dahil olmak üzere kırsal kesimdeki kadınların kritik rolünü ve katkılarını” kabul ediyor. Bu günün; 
kadın emeğinin en yoğun olduğu sektörlerden birinden, aynı zamanda kişisel ilgi alanım olan kahveden 
bahsetmek için anlamlı olduğunu düşünüyorum. 

Kahve bir tarım ürünü!
Kahveyi; modern dünyanın insanlar için dönmesine katkı sunan özel bir içecek olarak tanımlayabiliriz. Her 
ne kadar kahvenin tarihte; anavatanından uzakta ilk olarak tüketilmeye başlandığı coğrafyalardan birinde 
yaşıyor olsak da kahveyle ilişkimiz ancak son yıllarda yakınlaştı. Yıllık tüketimimiz arttı ve kahve kendini 
“kentli” olarak tanımlayıp bunu imtiyaz gerekçesi olarak görme eğilimindekiler için bir sembole dönüştü. 
Kahve multi-disipliner bir içecek. Kendini yeniden, farklı kodlarla etkileşimle üreten kültürüyle, sunduğu 
sosyalleşme araçları ve sembolik sermayeyle sosyoloji ve psikolojiyi; teknik yönüyle ise biyoloji, ziraat hatta 
kimya ve fiziği ilgilendiriyor. Ayrıca ticari bir ürün ve dünyadaki tüm ithalat ürünleri arasında payı çok yüksek.

Yüksek ekonomik değere sahip kahve nihayetinde bir meyve çekirdeği (kahve kirazı) ve tüm tarım 
ürünleriyle aynı sınırlılıklara ve zorluklara sahip. Bunlar; iklim, toprak, insan emeği, ticaret ağları gibi anahtar 
kelimelerle açıklanabilir sınırlılıklar. Kahvenin yolculuğu her tarım ürünü gibi toprakta başlıyor. Toprağın 
kalitesi, iklim şartları ve kahvenin yetiştirilmesine ve hasadına gösterilen özen fiyatı ve kaliteyi belirleyen ilk 
unsur. Daha sonra işlenme, fermantasyon, saklama, ithalat, kavurma ve nihayetinde demleme (hazırlama) 
aşamaları var. Her aşamada gösterilen özen kaliteyi de belirliyor. Zincirin gücü ise en zayıf halkanınki kadar.
Bir fincan kahveyi keyifle içerken arkasındaki yoğun emeği takdir etmek çok azımızın aklına gelir. Belki 
de genellikle bilinmeyen bir başka şey de şu: topraktan fincana olan tüm süreçte kadınlar ciddi bir rol 
oynuyorlar. Buna rağmen elimizde kahve tarımında veya sektöründe çalışan kadınlarla ilgili çok sınırlı bir veri 
var. Yine de bu alanda iş-gücü oluşturan kadınların temel sorunları sır değil.

Kadınlar kahve sektöründe hala dezavantajlı konumda
Uluslararası Ticaret Merkezi’nin 2008 yılında yayınladığı bir analize göre kadın emeğinin kahve sektöründeki 
payı ile kadınların elde ettikleri gelir arasındaki uçurum dikkat çekici.  Rapora göre kadınlar sektörde genel 
olarak beden gücü gerektiren ve az gelir getiren alanlarda çalışırken (hasat, ayırma, işleme); ticaret, ihracat 
ve analiz işlerinde daha az temsil ediliyorlar. Ek olarak, çok az kadın araziye veya işletmeye sahip. Aslında, 
2015 tarihli bir rapor, kahve üreten bazı ülkelerde kanunların kadınların mülkiyet haklarını sınırladığına işaret 
ediyor.
2016’da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), kadınların “gelişmekte olan ülkelerdeki tarımsal 
işgücünün yaklaşık yüzde 43’ünü oluşturduğunu” ve özellikle dezavantajlı durumda olduklarını ortaya koydu. 
Kadınlar; haklar, bilgi ve hizmetlere sınırlı erişim ve cinsiyete göre belirlenen ev sorumlulukları ve erkeklerin 
dış göçü nedeniyle giderek artan ağır tarımsal iş yükü altındalar.

FAO’nun 2011 yılında yayınladığı bir raporda şu ifadeler geçiyor: “Kadınlara erkeklerle aynı tarımsal kaynaklara 
erişim hakkı vermek, gelişmekte olan ülkelerdeki kadın çiftliklerinde üretimi yüzde 20 ila 30 oranında 
artırabilir. Bu, gelişmekte olan ülkelerdeki toplam tarımsal üretimi yüzde 2,5 ila 4 artırabilir ve bu da 
dünyadaki aç insan sayısını yüzde 12 ila 17 veya 100 ila 150 milyon kişi azaltabilir.”

Bu veriler 9 yıl öncesine dayanıyor ancak, kadın üreticilerin karşılaştığı ek zorlukları ve bunların tüm kahve 
tedarik zincirini nasıl olumsuz etkilediğini göstermesi açısından değerli. Genel olarak, çoğu düşük gelirli 
ülkedeki (kahve üreten ülkelerdeki gibi) kadınların, yüksek gelirli ülkelerdeki kadınlara kıyasla yeterli sağlık 
hizmetlerine veya eğitime daha az erişim gibi başka zorluklarla karşılaştıklarını da belirtmek gerekir. 

Örneğin, Etiyopya, Ruanda ve Uganda kahvelerinin yetiştirildiği Sahra Altı Afrika’da, 15,6 milyon erkek 
çocuğuna kıyasla 18,6 milyon kız çocuğu okula gidemiyor. Dahası, düşük gelirli ve yerli kadın kahve 
üreticilerinin kaynaklara, kahve eğitimine ve kahve verimini ve kalitesini iyileştirmek ve ürünlerini pazarlamak 
için ihtiyaç duydukları iş ağlarına daha da az erişimleri var.
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Kadınların dezavantajları sadece kaynaklar ve destek eksikliğiyle sınırlı değil. Kahve çiftliklerindeki cinsel 
taciz ve istismar kahvenin sadece tüketildiği ülkelerde genellikle pek konu edinilmiyor. 

2017’de Kuzey Kutbu ve Dağ Bölgeleri Geliştirme Enstitüsü Nikaragualı kahve çiftçileri üzerinde bir 
araştırma gerçekleştirdi. Kadın katılımcıların % 25’i cinsel tacize maruz kaldığını ifade etti. Guatemala 
gazetesi Prensa Libre, 2016’nın sonlarında yayınladığı bir haberde Meksika’da çalışan göçebe Guatemalalı 
kahve toplayıcıları arasında çocukların cinsel istismarını konu edindi.

Kahve çiftliğinden kafelere geçtiğimizde kadınlar aleyhine sonuçlara rastlamaya devam ediyoruz. PayScale 
isimli kuruluş 2017’de ABD’de Konaklama ve Yemek Hizmetleri için% 13,6’lık bir cinsiyete dayalı ücret farkı 
tespit etti. Ücret eşitliğinin önündeki en büyük eksikliğin “fırsat eşitliği” olduğundan bahseden raporda; 
aynı iş unvanına sahip erkekler ve kadınlar için tazminat karşılaştırılırken hala bir ücret açığı mevcutken, 
kadınların daha yüksek ücretli pozisyonlara sahip olma olasılıklarının da daha düşük olduğu tespit edildi. 
Ayrıca kadınların daha az iş istikrarı, taciz ve ayrımcılık gibi daha fazlası risk ile iş hayatında bulunabildiği de 
bir gerçek.

Cinsiyet eşitsizliği ile mücadele eden sadece kahve endüstrisi değil. 2017’de Dünya Ekonomik Forumu 
(WEF), erkeklerin ve kadınların eşitliğe ulaşmasının 100 yıl alacağını bildirdi; Tam ekonomik eşitlik için ise 217 
yıl. 2016’da bu rakamlar sırasıyla 83 ve 170 yıl oldu. Veri kaydetmeye başladığından beri ilk kez, WEF azalan 
ilerleme seviyeleri buldu .

Kadınların sektördeki durumunu iyileştirmeye çabalayan birçok 
insiyatif var
Bu kadar karamsar bir resme rağmen yine de kahve endüstrisinde kadınların koşullarını iyileştirmek için 
çalışan birçok kuruluş var: 

Dünya çapında örgütlenen “Uluslararası Kahve Sektöründe Kadınlar Kuruluşu” (IWCA), “uluslararası kahve 
topluluğundaki kadınları anlamlı ve sürdürülebilir yaşamlar elde etmeleri için güçlendirmek; ve kadınların 
kahve endüstrisinin her alanına katılımını teşvik etmek ve tanımak” amaçlarıyla faaliyet gösteriyor. Kuruluş; 
altyapı oluşturma, eğitim sağlama ve araştırma yürütme gibi projeleri öz sermaye ile gerçekleştiriyor. 

Kahve Kalite Enstitüsü’nün bir parçası olan Cinsiyet Eşitliği Ortaklığı, cinsiyet eşitsizliği konusuna 
metodolojik bir şekilde yaklaşıyor. Kahve endüstrisinin uyması için yedi ilke belirlediler ve aynı zamanda 
işletmelerin kullanması için araçlar geliştiriyorlar.

Barista Connect, “uluslararası kahve topluluğu içinde çeşitli rollerde kadınları güçlendirip onlara ilham 
vererek eşitliği geliştirmeye adanmış” bir dizi kahve etkinliği düzenliyor. Tedarik zincirinin dört bir yanından 
konuşmacılar kadın katılımcılar için sunumlara ve atölyelere liderlik ediyor.

#coffeetoo ise kahve endüstrisindeki cinsel tacize ve saldırıya karşı koymak amaçlı bir taban hareketi.

Kadınların sektörün her düzeyinde karşılaştığı zorlukların yanı sıra; ülkeye, kültüre, ırka, engelliliğe ve daha 
fazlasına göre de kesişimsel sorun alanları var. Ancak biliyoruz ki bir sorunu çözmek için öncelikle onu iyi 
anlamalıyız. O sebeple daha çok veriye ihtiyaç duyulduğu bir gerçek.

Tüketici ne yapmalı?
Kahvenin yetişmediği sadece tüketildiği bir ülkede yaşayanlar için bu konu önemsiz gözükebilir ama 
unutulmamalı ki 2018 yılı itibariyle Türkiye’de kişi başı kahve tüketimi ortalamada yılda 1 kilogramı geçti. 
Dolayısıyla kahve satın alma tercihlerimiz bu sektörde çalışan kadınların ve çiftçilerin hayatını zorlaştırma 
ve kolaylaştırma noktasında etkili olacaktır. Kahve satın alırken ekolojik hassasiyetleri göstermek de önemli 
zira tarım ilaçlarının en çok kullanıldığı ve doğal hayatın yok edilmesinde en çok etkisi bulunan tarım 
ürünlerinden biri kahve (yeni plantasyonlar ormanlık alanların yerine kuruluyor). Tüketici olumlu bir etki için 
aşağıdaki sertifikalara sahip kahveleri tercih edebilir:

  2020 WEF raporunda eşitliği sağlamak için gereken süre 99.5 yıl olarak belirlendi.
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     WCC (Women Care Certified) sertifikalı kahveler: 2015 yılında Kolombiya’da Uluslararası Kahve 
Sektöründe Kadınlar Birliği tarafından başlatılan sertifikasyon; kahvenin kadın dostu bir şekilde üretildiğini 
belirtiyor.

     Adil Ticaret (Fair trade) sertifikalı kahveler: Satılan kahvenin üretiminde çalışan işçilerin asgari ücret 
anlamında mağdur edilmediğini gösteren bir sertifika bu. 

     Organik sertifikalı kahveler: Kahvenin herhangi bir zirai tarım ilacı kullanılmadan üretildiğini gösteriyor. 

     Yağmur ormanları birliği (rain forest alliance) sertifikalı kahveler: Kahvenin üretiminde herhangi bir 
şekilde doğal hayata zarar verilmediğini gösteriyor.

     Doğrudan ticaret (direct trade) sertifikalı kahveler: Kahvenin bir aracı olmadan doğrudan üreticiden 
temin edildiğini gösteriyor.

Bunun dışında; bazı paketlerde kahvenin bir kadın kooperatifi üretimi olduğu belirtilebiliyor. Bu da satın 
alma sırasında dikkat edilebilecek bir husus.

Özetle; küreselleşmiş dünyada yapmış olduğumuz tüketim tercihleri artık sadece yereli ve ulusalı 
etkilemiyor. Dünyadaki ayak izimizi sadeleştirmek ve sosyal/ekolojik hasarı minimuma indirmek için 
tüketicinin hassas ve bilinçli olması önemli. Konu bir fincan kahve olduğunda bile, 15 Ekim Dünya Kadın 
Çiftçiler günü gerekli hassasiyeti göstermek için iyi bir başlangıç olabilir.
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İSTATİSTİKLERDE
KADIN
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Kadın ve İşgücü
Kadın istihdamına sektör bazında bakıldığında, 2019 
yılsonu itibariyle kadınların %59’u hizmetler sektöründe 
istihdam ediliyor. Hizmetler sektörünü, %25 ile tarım ve 
%15,8 ile sanayi (inşaat dahil) sektörü izliyor. 

Bununla birlikte kadın istihdamının 2002 yılından 
itibaren sektör bazındaki değişimine bakıldığında, tarım 
sektöründeki istihdamın ciddi oranda azalarak %60’dan 
%25’e düştüğü görülüyor. Tam tersi olarak hizmetler 
sektöründeki kadın istihdamı da belirgin bir artış göstererek 
%26’dan %59’a çıkıyor.

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri (2002, 2019)

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. 

Tablo: Kız Çocuklarının
Okullaşma Oranı
 
     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.

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

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

     Üniversitelerde kadın öğretim görevlileri oranı % 50,30’dir. Bu kapsamda, profesörler içerisinde kadın 
oranı % 31,90, 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 % 8,86, 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.

 

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: İçişleri Bakanlığı, Temmuz 2020

 

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

Kadın ve Sağlık
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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Şiddet Gördüğümde ya da Tanık Olduğumda               


