Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, Türk
kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 86. yıl dönümü nedeniyle,
kadın milletvekilleri, vali, kaymakam, bürokratlar, akademisyenler,
muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile beraber Anıtkabir’e
ziyarette bulundu.
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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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13 “Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi” nin 14. Toplantısı Bakanımız Zehra Zümrüt
SELÇUK başkanlığında, Adalet ve İçişleri Bakanlarımızın da teşrifleriyle 24 Aralık 2020
tarihinde gerçekleştirildi.
14 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Kamu Spotu Filmleri
15 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 86. Yıl Dönümü Kapsamında
Anıtkabir Ziyareti Gerçekleştirildi
16 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, 4. Uluslararası Kadın ve
Adalet Zirvesi’ne Katıldı
19 Adalet Bakanlığı Tarafından Düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Etkin Mücadele
Çalıştayına Katılım Sağlandı.
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Değerlendirme Toplantısı”na Katılım Sağlandı
20 “Risk Analiz ve Yönetim Modülü” Pilot Uygulama Süreç Değerlendirmesi Kapsamında
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25 Kadının Güçlendirilmesi Konulu Bölgesel Diyalog Toplantısı Gerçekleştirildi
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
Gününün Anlam ve Önemi
BM Genel Kurulu, 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak
amacıyla 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
olarak ilan etmiştir.
1999 yılından bu yana ülkemizin
de aralarında olduğu birçok
ülkede 25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü kapsamında
etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
2015 yılından itibaren ise 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele Gününde farkındalık oluşturmak adına “Orange The World”
(Dünyayı Turuncuya Boya) adı ile BM tarafından başlatılan kampanya ile 25 Kasım-10
Aralık tarihleri arasında birçok ülkede “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İçin 16 Günlük
Aktivizm Kampanyası” gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde de 25 Kasım etkinlikleri ile 81
ilde Kasım ayı boyunca farkındalık faaliyetleri sürdürüldü.
Bu kapsamda, tematik toplantılar, iletişim faaliyetleri ve farkındalık arttırma
faaliyetlerinden oluşan ve birbirini tamamlayan çalışmalarla 81 ilde “Kadına Yönelik
Şiddete Hep Beraber DUR” denildi.
“25 Kasım 2020 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele” etkinlikleri çerçevesinde ise
81 ilde farkındalık yaratmak üzere gerçekleştirilen faaliyetlere bu sayımızda detaylı bir
şekilde yer vermekteyiz.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Kapsamında Çevrim içi Olarak “Şiddetle Mücadelede Televizyon
Dizilerinin Rolü” Konulu Program Düzenlendi
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığımız
tarafından 25 Kasım Kadına
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü kapsamında
çevrim içi olarak “Şiddetle
Mücadelede Televizyon
Dizilerinin Rolü” konulu program
düzenlendi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip ERDOĞAN’ın eşi Emine
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ERDOĞAN Hanımefendi’nin video mesajının yayınlandığı programa, Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt SELÇUK, Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri ERSOY, RTÜK Başkanı Ebubekir ŞAHİN, TRT Genel Müdürü İbrahim
EREN, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir ALPTEKİN, Cumhurbaşkanı Danışmanı
Hümeyra ŞAHİN, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY’un eşi Pervin ERSOY,
Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser USTAOĞLU, yapımcılar Kerem ÇATAY, Şükrü
AVŞAR, Birol GÜVEN, Onur GÜVENATAM, Süreyya YAŞAR ÖNAL, psikiyatrist ve yazar
Dr. Gülseren BUDAYICIOĞLU, senarist Nilüfer AYDIN ÖZÇELİK, tiyatro, sinema ve
dizi oyuncuları Gülsüm ALKAN, Hakan BOYAV, Eser EYÜBOĞLU, Hatice ŞENDİL, Esin
GÜNDOĞDU, Seray GÖZLER, Hasan KAÇAN, Merve ERDOĞAN, Ayşen İNCİ, Mehtap
BAYRİ, Kutsi KARADOĞAN, Bahadır YENİŞEHİRLİOĞLU, Ege AYDAN, Ayça VARLIER,
Sera TOKDEMİR, Cem UÇAN, Gülsim ALİ İLHAN, gazeteciler Ece ÜNER, Hakan ÇELİK,
Murat SAYGI, Nazlı ÇELİK, Nermin YURTERİ, Ayşe BÖHÜRLER, Gülcan TEZCAN, Aslı
ÇİNİ, Okan MÜDERRİSOĞLU, Ceyda ULUKAYA, Cemil YAVUZ, Psikiyatrist Dr. Kemal
SAYAR, Psikolog Acar BALTAŞ, akademisyenler Prof. Dr. Ali Murat VURAL, Alev ERKİLET,
Aliye MAVİLİ AKTAŞ ve diğer davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan Hanımefendi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla “Şiddetle Mücadelede
Televizyon Dizilerinin Rolü” konulu video konferansta hitapta
bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca düzenlenen konferansa video mesajla
katılan Sayın ERDOĞAN, programa katılan herkesin “kadına yönelik şiddet” denilen
insanlık suçu ile mücadelede tek yürek olduğunu belirtti. Sayın Emine ERDOĞAN,
“Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde karşımıza çıkan
büyük bir yaradır. Aslında bir anlamda küresel bir pandemidir.” İfadelerini kullandı.
Şiddet gören tek bir kadın dahi olsa verilmesi gereken mücadelenin aynı olması
gerektiğinin altını çizen Sayın Emine ERDOĞAN, “Bir kadına kalkan el, hepimize
kalkıyor. Bir kadından dökülen bir damla kan, bizim de damarlarımızı boşaltıyor. O
yüzden kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana geldiği cümleler, sonsuza kadar ortadan
kalkmadıkça huzurumuz tam olamaz. Bu sorunla mücadelede dur durak bilmeden
çalışmak durumundayız. Daha da önemlisi, topyekun bir mücadele vermeliyiz. Devlet,
sivil toplum, medya ve diğer tüm paydaşların bu mücadelede yerini alması gerekiyor.”
ifadelerini kullandı.
Sayın Emine ERDOĞAN, programa katılan oyuncu, yazar ve akademisyenlere, “Sizlerin
ağzından, kaleminden dökülecek en ufak bir sözün, göstereceğiniz örnekliğin değerine
paha biçilemez. Dolayısıyla istedik ki medyanın ve bilhassa televizyon dizilerinin
şiddetle mücadelede etkin bir araç haline gelmesi için ortak bir akıl oluşturalım’’ diye
seslendi.
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“Medya Dilinin, Filmlerde ve Dizilerde Kullanılan Temaların Şiddeti
Besleyen Bir Yanı Var”
Türkiye’de günlük ortalama 3 saat 34 dakika izlenen ve tüm dünyada en etkili iletişim
aracı olan televizyonun, çıktığı ilk dönemlerde hayattan kareler ve haberler paylaşan
bir araçken şimdi toplumun düşünüş ve yaşayış biçimini belirleyen hakim bir güç
haline geldiğine işaret eden Sayın Emine ERDOĞAN, “Bu kadar güçlü olması, olgunluk
kazandığı anlamına gelmiyor. Siz de takdir edersiniz ki medya dilinin, filmlerde ve
dizilerde kullanılan temaların maalesef şiddeti besleyen bir yanı var. Araştırmalar,
televizyon yayınlarında sergilenen şiddetin, davranış bozukluğuna yol açtığını ve şiddeti
özendirdiğini açıkça ortaya koyuyor. Haber başlıklarında kullanılan, ‘öfkelenen koca,
cinnet geçiren eş’ gibi ifadeler, aslında işlenen suça peşinen bahane sunuyor. Daha çok
ilgi çekiyor diye şiddet ve korku ön plana çıkartılıyor. Ne olur insanlık onurunu reytinge
kurban etmeyelim. Katiller, mafya babaları, zorbalar rol model gibi lanse edilmesin”
dedi.

“İlham Veren Hikayelere ve Kahramanlara Her Zaman İhtiyacımız
Var”
Sayın Emine ERDOĞAN, ailenin “toplumların görünmez kaleleri” olduğuna dikkati
çekerek bir toplumun aile bütünlüğü tamsa, değerleri etrafında kenetlenmişse o
toplumu kimsenin yıkamayacağını ifade etti. İnsanın hayat yolculuğunun gerçekten çok
zorlu olduğuna vurgu yapan Sayın Emine ERDOĞAN, “Bu zorlukların altından kalkmak
için ilham veren hikayelere ve kahramanlara her zaman ihtiyacımız var. O zaman
nasıl kahramanlar üreteceğimiz, tamamen bir tercih meselesi haline geliyor. Belki de
delikanlı olan belinde silah taşıyan değil, sokak hayvanlarına mama taşıyan adamdır.
Makbul olan caddelerde arabasıyla yarış yapan değil, sabahın ilk ışıklarına kadar çalışan
bilim insanıdır. İlham veren, evini terk eden isyankar gencin şöhret yolculuğu değil,
ücra bir köyün çocuklarına ilim taşımak için yola çıkan genç öğretmenin yolculuğudur.
Güçlü erkek, gücü kadına yeten değil, sevgisiyle ailesine güç olandır” ifadelerine
yer verdi. Sayın Emine ERDOĞAN, toplumsal barışa ve huzura katkı sunan yapımlar
beklediğini ifade ederek toplantının verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen
‘‘Şiddetle Mücadelede Televizyon Dizilerinin Rolü’’ Programında
Bakan Selçuk konuştu;
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK programda bir
konuşma gerçekleştirdi.
Her zaman milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir medeniyetin temsilcileri
olduklarını söylediklerini anlatan Bakan SELÇUK, sevgi ve merhametin de mihenk taşı
olduğu bu medeniyet anlayışında insanı her daim yaratılmışların en şereflisi olarak
gördüklerini ifade etti.
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Buna karşın dünyada her 3 kadından 1’inin yaşamının bir döneminde şiddete maruz
kaldığını dile getiren Bakan SELÇUK, önemli bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik
şiddetin hiçbir coğrafi sınır tanımaksızın dünyanın her yerinde görülebilir bir sorun
olduğunu vurguladı. Bunun, bireylerin, ailelerin ve toplum refahının önünde ciddi bir
engel oluşturduğunu aktaran Bakan SELÇUK, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de vuku bulan şiddet olaylarından tarif edilemeyecek derecede üzüntü duyduklarını
belirtti.
Bakan SELÇUK, “Bu menfur hadiseler karşısında inanıyoruz ki hiçbir vicdan sahibi
insanın sessiz kalabilmesi mümkün değil. Bizim devlet olarak, hükümet olarak
duruşumuz da tavrımız da dün olduğu gibi bugün de son derece net. Her daim
diyoruz ki, kadına şiddet insanlığa ihanettir. Bu konunun her türlü ideolojik bakış
açısının, siyasi değerlendirmenin dışında ve üstünde tutulması gerektiğine de
inanıyoruz.” diye konuştu.
Kadına yönelik şiddet konusunun, toplumun tüm kesimlerinin katkısı ile ortak ve
kararlı bir mücadele gerektiren çok katmanlı bir sorun olduğunu belirten SELÇUK,
bu nedenle de çözüme giden yolda sorunun tüm yönleriyle tüm paydaşlarıyla ve
toplumun tüm kesimleriyle beraber ele alınması gerektiğine inandıklarını kaydetti.
Kadına yönelik şiddetin sadece kamu kurum ve kuruluşların gayretleriyle çözüme
ulaştırılabilecek bir konu olmadığının altını çizen Sayın SELÇUK, mücadelenin gerçek
başarıya ulaşabilmesi için çok yönlü, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşımla hareket
edilmesi gerektiğini bildirdi. Bu nedenle hem akademinin hem medyanın hem sivil
toplum kuruluşlarının ve bütün kamu kuruluşlarının etkin katılımının sağlanması,
toplumsal duyarlılık ve farkındalığın da bu noktada artırılması gereğine işaret eden
Sayın SELÇUK, güvenlikten adalete, sosyal hizmetlerden sağlığa kadar tüm tarafların
önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutlarıyla sürecin içinde yer almasının
hayati önem taşıdığını vurguladı.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede Bakanlık olarak kamu kurum ve kuruluşları
arasında koordinasyonu üstlendiklerini aktaran Sayın Bakan SELÇUK, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın şiddete karşı sıfır tolerans vizyonu çerçevesinde de devletin
tüm kurallarıyla eşgüdüm içinde topyekun bir mücadele yürüttüğünü dile getirdi.

“4’üncü Eylem Planımız Uygulamaya Geçecek”
Bakan SELÇUK, 2006’dan bu yana 5 yıllık dönemler halinde eylem planları hazırlayıp
uyguladıklarını hatırlatarak, “2021-2025 yıllarını da kapsayacak şekilde 4’üncü eylem
planımız uygulamaya geçecek” dedi. Selçuk, bu çalışmaların her ilin özel ihtiyaçlarına
göre izlendiğini ve değerlendirildiğini de söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Sayın Emine ERDOĞAN öncülüğünde geçen yıl kadına
yönelik şiddetle mücadele konusunda bir koordinasyon planı oluşturduklarını, 75
faaliyetin bulunduğu bu planda Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile
Diyanet İşleri Başkanlığının da yer aldığını anlatan Sayın SELÇUK, “Şu anda bütün
illerimizde şiddeti önleme ve izleme merkezlerimiz var.
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Ayrıca 146 kadın konukevimizde hizmet sunmaya devam ediyoruz. 354 sosyal hizmet
merkezimizde şiddetle mücadele irtibat noktaları oluşturduk. Böylelikle kurumsal
yapılarımızı ilçe düzeyine de yaygınlaştırdık” ifadelerini kullandı.
ALO 183 Sosyal Destek Hattı ile 7 gün 24 saat, ücretsiz olarak psikolojik ve hukuki
rehberlik hizmeti sunduklarını da dile getiren Sayın SELÇUK, İçişleri Bakanlığı ile Kadın
Destek Sistemi (KADES) mobil uygulamasının hayata geçirildiğini ifade etti.
Risk Analiz ve Yönetim Modülüne de çok önem verdiklerini söyleyen SELÇUK, sadece
kurumların, birimlerin niceliğini artırmak değil aynı zamanda etkin müdahalenin
niteliğini artırmak için de çalıştıklarını dile getirdi. SELÇUK, 18 ildeki pilot uygulamayı
2021 yılında 81 ilde yaygınlaştırmayı planladıklarını belirtti.
Aile Bilgi Sistemindeki veri entegrasyonunu da tamamladıklarını ifade eden SELÇUK,
bütün kamu kurumlarının özellikle 6284 sayılı Kanun’a istinaden alınan bütün
kararlara dair veri entegrasyonunun da tamamlanmış olduğunu söyledi.
Bu konuda toplumsal farkındalığı artırmanın önemine dikkati çeken Sayın SELÇUK,
bütün kamu ve kurumların çalışanlarına eğitimler verildiğini, şu ana kadar 1,3 milyonu
er ve erbaş olmak üzere toplamda yaklaşık 2 milyon kişiye de farkındalık eğitimleri
verildiğini kaydetti.

“Televizyonlarda Yansıtılanlar, Medyadaki Yayınlar Çerçevesinde
Gerçeklik Algımız Oluşuyor”
Televizyonun kısa süre içinde hem bir kitle iletişim aracı hem de kültürel bir olgu olarak
hayatın ve evin merkezine yerleştiğini belirten Sayın SELÇUK, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Diziler de aslında ailemizin bir üyesi oldular. Dolayısıyla normal kendi çekirdek
ailelerimiz dışında artık dizilerdeki karakterler var. Sevdigimiz dizilerdeki karekterler
olarak beraber seviniyor ve hüzünleniyoruz. Biz de o yüzden bu sene kahramanlar
üzerinden bir kamu spotunu tercih ettik. Çünkü bizlerin yaşamını etkiliyor, şiddete olan
yaklaşımlarımızı da etkiliyor.”
Medya ve televizyon sektörünün toplumun kültürel ve sosyal yapısını, toplumsal
yargılarını olumlu ve olumsuz yönde pekiştirecek bir güce sahip olduğunu ifade eden
SELÇUK, bu toplantıda şeffaflık içerisinde kadına yönelik şiddetle mücadelede
neler yapılabileceğini ve kadına yönelik şiddeti televizyon ekranlarında yansıtırken
oluşabilecek negatif etkilerden toplumun nasıl korunacağını konuşmak istediklerini
söyledi.

“Şiddet Televizyonlarda Daha Fazla Temsil Edildikçe, Şiddete Karşı
Olan Duyarlılığımızı Kaybediyoruz”
Bu konuda çalışmalar yaptıklarını dile getiren SELÇUK, “Çalışmalarda bizim
görebildiğimiz kadarıyla en önemli nokta, şiddet televizyonlarda daha fazla temsil
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edildikçe, şiddete karşı olan duyarlılığımızı kaybediyoruz. Bu konuda farkındalığımız da
normalleşerek rutinleşiyor. Dolayısıyla daha yüksek bir eşikle şiddetin dozu verilmek
zorunda kalıyor. Bu konuda mutlaka siz değerli yapımcılarımızın, senaristlerimizin,
oyuncularımızın da söyleyecekleri vardır.” ifadelerini kullandı.
Kadınların dizilerde nasıl temsil edildiğinin önemine de işaret eden Sayın SELÇUK,
“Kadınlarımızın daha edilgen bir şekilde, daha güçsüz, daha mağdur bir şekilde temsil
edildiğini de görmekteyiz. Bunun dışında artık hem şiddeti yansıtmak noktasında hem
de kadınları temsil etmek noktasında çok iyi örnekler de oluşmaya başladı. Biz bunları
da takdirle izlemekteyiz.” dedi.
Bugünkü görüşmenin temel amacının, bunları beraberce şekillendirebilmek ve bir
yol haritası oluşturabilmek olduğunu ifade eden Sayın SELÇUK, bu çalışmayı ilk önce
televizyonlarla başlayan bir seri olarak düşündüklerini dile getirdi. Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri ERSOY’un desteğine teşekkür eden Sayın SELÇUK, ilerleyen
dönemde RTÜK ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliklerini sürdüreceklerini bildirdi.
Bakan Zehra Zümrüt SELÇUK, bu konuda kendilerine yol gösteren, öncülük eden
başta Cumhurbaşkanı ERDOĞAN ve eşi Emine ERDOĞAN olmak üzere bütün kurum
ve kuruluşlara, akademisyenlere, yapımcılara ve oyunculara teşekkür ederek sözlerini
tamamladı.

“Psikolojik Destekler ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Mağdurların Yanında”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY, programda yaptığı konuşmada kadına
yönelik şiddetin vicdanları kanatmaya, toplumsal ve bireysel psikolojiyi olumsuz şekilde
etkilemeye devam ettiğini belirtti. Sayın ERSOY, bu olayların hukuk, eğitim, aile, toplum
gibi farklı başlıklar altında değerlendirilerek, alınan önlem, değişim ve iyileştirmelerle
önüne geçilmesi için adımlar atıldığını söyledi.
Sosyal ve psikolojik destekler ile devletin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın
mağdurların yanında olduğunu vurgulayan Sayın ERSOY, “Ancak şiddetin her
türlüsü bir gündem maddesi olmaktan çıkana kadar başarılı olduğumuz yorumunu
yapmayacağımızı da belirtmek isterim.” diye konuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK’a, Bakanlık çalışanlarına
üretilen politikalar ve hayata geçirilen uygulamalar dolayısıyla şükranlarını sunan
ve kendi sorumluluk alanında halkın nabzını tutan RTÜK’e de teşekkür eden Sayın
ERSOY, “İnşallah birlikte, ortak akıl ve vicdana ses vererek bu sorunların üstesinden
gelecek, sağlıklı bir toplumu inşa etmeyi başaracağız.” dedi.
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“Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi” nin 14. Toplantısı
Bakanımız Zehra Zümrüt SELÇUK başkanlığında, Adalet ve
İçişleri Bakanlarımızın da teşrifleriyle 24 Aralık 2020 tarihinde
gerçekleştirildi.
2006/17 sayılı Çocuk ve Kadınlara
Yönelik Şiddet Hareketleriyle
Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler
Konulu Başbakanlık Genelgesi
kapsamında oluşturulan ve 2006
yılından bu yana ilgili kamu kurum
ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil
toplum kuruluşları temsilcilerinin
de katılımıyla her yıl düzenli olarak
toplanan Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi’nde; ulusal nitelikte kadına yönelik
şiddetle mücadele politikaları ve yapılan çalışmalar değerlendirilmektedir.
Toplantıda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK;
ilk olarak kadına yönelik şiddeti bir insanlık suçu olarak gördüğünün altını çizdi. Adalet
Bakanı Sn GÜL ve İçişleri Bakanı Sn SOYLU’nun güçlü iradeleri ile geçen seneden itibaren
bu konuda çok büyük bir farkındalık oluşturulduğuna, politika geliştirme süreçlerinde
artık kanıta dayalı bir yaklaşımla yol haritasının izlendiğine dikkati çekerek, şiddete
karşı mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra STK’ler, akademisyenler
ve medya ile beraber hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Şiddetin hem sebepleri
hem de sonuçlarının bütüncül bir şekilde değerlendirilmesinin şiddeti önlemek
adına büyük önem arz ettiğini, bu çerçevede yürütülen bütün çalışmaların “önleme”,
“koruma”, “politika geliştirme” ve “farkındalık oluşturma” olarak dört başlık altında
özetlenebileceğini, birinci hedefin her daim şiddet yaşanmadan önlemek olduğunu ifade
etti. Bu kapsamda kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel politika önceliklerini
içeren ve 2021-2025 vizyonumuzu oluşturacak olan 4. Ulusal Eylem Planımızın da
tamamlanmak üzere olduğu, Plan’ın hazırlık sürecinde önemli uluslararası ve ulusal üst
politika belgelerinin ve iyi uygulama örneklerinin de detaylı bir şekilde incelendiği tüm
sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sendikalar ve üniversitelerin görüşlerinin
alındığı hususlarında bilgi paylaştı.
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU ise özetle bakanlık olarak aile içi ve kadına
yönelik şiddetle mücadele konusunda işin kolluk tarafında sorumluluklarının söz konusu
olduğunu belirterek, bu konunun Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN
tarafından da takip ettiğini söyledi ve kolluk tarafından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi
paylaştı.
Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit GÜL ise; Kadına yönelik şiddetin, Türkiye’de
çözülmesi gereken en önemli başlıklar arasında olduğunu belirterek “Kadına
karşı şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Kadına karşı şiddeti insanlığa ihanet olarak
tanımlıyoruz. Şiddeti meşru göstermeye çalışan her davranışın, her refleksin karşısında en
güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Kamu Spotu Filmleri
Ülkemizde kadına yönelik şiddetle
mücadele konusunda yürütülen
kararlı politikalar ve artan farkındalık
neticesinde 25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
Gününde her yıl daha fazla kurum
ve kuruluş kadına yönelik şiddetle
mücadeleye destek veriyor.
2020 yılında da kamu kurum ve kuruluşları tarafından 25 Kasımda kamu spotları
hazırlandı, sosyal medya hesaplarından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin
mesajlar yayımlandı. Bu yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından
iki ayrı film hazırlandı. TRT’nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı oyuncularının rol aldığı
filmde “Kadının şiddet yerine sevgi
ve şefkatle kucaklandığı evler mutlu
evlerdir. Çünkü sevgi de şiddet gibi
bulaşıcıdır. Hep birlikte kadına yönelik
şiddete dur diyelim.” mesajı verildi.
Bakanlığımız tarafından hazırlanan bir
başka kamu spotunda sevilen dizilerin
oyuncuları rol aldı. Filmin sonunda
Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım
rolünü oynayan Binnur KAYA “Şiddet
görerek, izleyerek öğrenilir. Nesilden
nesile aktarılır. Yayıldığında ise sadece
bedenleri değil ruhları da yaralar,
hayatları karartır. Gelin sevgi ve merhamet aşımız olsun. Hep birlikte mücadelede ederek
şiddet zincirini kıralım.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
Günü vesilesi ile bir şiddet mağdurunu
merkeze alan iki ayrı kamu spotu
yayımlandı. İletişim Başkanlığının 25
Kasım dolayısıyla başlattığı farkındalık
kampanyası kapsamında Vakıfbank,
Halkbank ve Ziraat Bankası işbirliğiyle
hazırlanan filmlerde, kadına yönelik
şiddete karşı etkili mücadelenin
“saklama”dan ve “görmezden
gelme”den yapılabileceği mesajı
verildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
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Müdürlüğü ise KADES uygulamasına
ilişkin farkındalık yaratmayı
amaçlayan bir kamu spotu hazırladı.
Kamu spotunda şiddete uğrama
tehlikesi bulunan bir kadının, akıllı
telefonundan KADES uygulamasını
kullanarak güvenlik görevlilerine
yardım talebini ilettiği ve güvenlik
görevlilerinin olay yerine kısa süre
içinde gelerek kişiyi kadından
uzaklaştırdığı görülmektedir.
Diğer taraftan 25 Kasım günü
Bakanlığımız tarafından hazırlanan kamu spotlarının ana teması olan #şiddetbulaşıcıdır
etiketi ile binlerce mesaj paylaşıldı.

5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 86. Yıl
Dönümü Kapsamında Anıtkabir Ziyareti Gerçekleştirildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK: “Milli Mücadele
Yıllarında, Kurtuluş Savaşı’nda Ön Saflarda Yer Alan Kahraman Kadınlarımızın Açtığı
Yolda, Her Hal ve Şartta Milli İradenin Yanında Yer Alarak Demokrasimize ve Haklarımıza
Aynı Cesaretle Sahip Çıkacağız”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, Türk
kadınına seçme ve seçilme hakkı
verilişinin 86. yıl dönümü nedeniyle,
kadın milletvekilleri, vali, kaymakam,
bürokratlar, akademisyenler ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri ile
beraber Anıtkabir’e ziyarette bulundu.
Bakan SELÇUK ve beraberindeki heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk koyup, saygı
duruşunda bulunduktan sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Sayın SELÇUK, burada
Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.
Bakan SELÇUK, deftere şunları yazdı:
“Aziz ATATÜRK;
Bugün, kadınlarımızın 5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin
86. yıldönümü münasebetiyle huzurunuzdayız.
Dünyadaki pek çok devletten önce, ülkemizdeki kadınların demokratik haklarını ve
özgürlüklerini ilerletmeye yönelik öncü adımların atılmış olması bizler için tarihi bir
gurur vesilesidir.
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Elde ettiğimiz bütün bu hak ve kazanımlar, büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun yapı
taşlarını oluşturuyor.
Bu doğrultuda, kadınlarımız, eğitimden sağlığa, sanattan spora, bürokrasiden siyasete,
basından sivil toplum kuruluşlarına kadar hayatın her alanında, tüm karar alma
mekanizmalarında daha etkin roller alarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin
üstüne çıkarmak için azimle çalışıyor.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın liderliğinde, 2023 hedeflerine
doğru yürürken, kadına yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele edecek; toplumsal
adaleti pekiştirecek sosyal politikaları ve hizmetleri önceliyoruz.
Sağlam aile yapımızdan, milli ve manevi değerlerimizden ödün vermeden, gelecek
nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.
Milli Mücadele yıllarında, Kurtuluş Savaşı’nda ön saflarda yer alan kahraman
kadınlarımızın açtığı yolda, her hal ve şartta milli iradenin yanında yer alarak
demokrasimize ve haklarımıza aynı cesaretle sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncüler
içerisinde, Zât-ı Aliniz başta olmak üzere bu aziz vatanı bizlere emanet eden şehit ve
gazilerimizi saygıyla ve şükranla yâd ediyorum.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, 4.
Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ne Katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
ERDOĞAN, Kadın ve Demokrasi
Derneği (KADEM) tarafından
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığımız iş birliğinde “Dijital
Çağda İnsan Kalmak” temasıyla
çevrim içi olarak düzenlenen
4. Uluslararası Kadın ve Adalet
Zirvesi’nde, “Bireyi bir isim
veya numaradan ibaret gören
dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar.
Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeli, hep birlikte çözüm yolları aramalıyız”
dedi.
Tamamına katıldığı zirvelerde üzerinde odaklanılan her konunun Türkiye ve dünya
açısından taşıdığı önemi geçen zamanın kendilerine daha iyi gösterdiğini dile getiren
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, zirvenin konusunun “Dijital Çağda İnsan
Kalmak” olarak belirlenmesini çok isabetli bulduğunu belirtti. Dijitalleşmenin inkarı
mümkün olmayan ve herkesin hayatına giderek daha çok dokunan bir gerçek olduğuna
dikkati çeken Erdoğan, günlük alışverişten ev eşyalarına, siyasetten iş dünyasına,
eğitimden adalete kadar her alanda dijitalleşmenin kendini hissettirdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, “Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her kesimden
insanın telefonuyla, tabletiyle, bilgisayarıyla, internetiyle her an karşı karşıya bulunduğu
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dijital dünyanın dışında kalmak giderek daha da zorlaşıyor.” ifadesini kullandı.

“Dijitalleşmenin En Büyük Zaafı, Veri Kontrolünün Tekelleşiyor
Olmasıdır”
Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, benzer bir tehdidin dijitalleşme konusunda da yaşandığını
belirterek “Güvenlikten eğitime, sağlıktan enerjiye, bireysel alışkanlıklardan ticari
faaliyetlere
kadar her alanda giderek yaygınlaşan dijitalleşmenin en büyük zaafı, veri kontrolünün
tekelleşiyor olmasıdır.” dedi.
Az sayıda şirketin tüm dünyanın dijital verilerini kontrol ettiği bu çarpık durumun
gelecekte yaşanacak çok büyük sıkıntıların habercisi olduğuna dikkati çeken ERDOĞAN,
şöyle devam etti:
“Artık dünyada savaşların bile dijital tabanlı hale dönüştüğü bir dönemde böylesine bir
güç temerküzünün yol açacağı sorunları tahmin etmek zor değildir.İnsanın geleneksel
hayat tarzında çeyrek asır gibi kısa bir sürede yaşanan bu radikal değişimin sonu doğru
bir altyapıyla desteklenmez ve adil bir anlayışla yönetilmezse modern köleliğe varır.
Etnik ve dini faşizmin acılarını asırlarca çeken, sömürgecilik ve doymak bilmeyen kazanç
hırsının ağır bedellerini ödeyen insanlığı bu tehditten korumak hepimizin görevidir.
Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital
faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeli, hep birlikte çözüm yolları aramalıyız. Elbette
bunu söylerken dijitalleşmeyi reddetmeyi kastetmiyorum, insan hayatını kolaylaştıracak
her yeniliğin başımızın üzerinde yeri vardır. Önemli olan bu sürecin medeniyetimizin
‘Yaratılanı severiz Yaradan’dan ötürü’ yaklaşımıyla yürütülmesidir. Bunun için teknolojiyi
geliştirenin de üretenin de kullanıcı olan insana karşı sorumluluğunu sadece kazanç
parantezine hapsetmenin önüne geçilmelidir.”
Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, geçmişte bilim kurgu romanlarında, fütürist denemelerde
okunan veya filmlerde seyredilen bir dünyanın içine giderek daha çok girildiğini ifade
ederek şunları kaydetti:
“Zirvenin konusunu oluşturan ‘dijital çağda insan kalmak’ yaklaşımını en az
dijitalleşmenin kendisi kadar önemli görmezsek yine bu romanların ve filmlerin bir
kısmındaki felaket senaryolarının içine düşmemiz kaçınılmazdır. KADEM’i böylesine
önemli bir konuyu ülkemizin ve dünyamızın gündemine getirdiği için tebrik ediyorum.
Panellerde dile getirilecek fikirlerin, yapılacak değerlendirmelerin her birini bu bakımdan
kıymetli görüyorum. Kadınların haklarını savunmanın aynı zamanda tüm insanlığın
haklarını savunmak anlamına geldiğini gösteren bu etkinliğe katkı veren herkese
teşekkür ediyorum.”

‘‘Nüfusumuzun Yüzde 64’ü Sosyal Medya Kullanıcısı’’
4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin açılış konuşmasında Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK dijital çağ ve insan ilişkisinin birçok açıdan ele
alınabilecek oldukça mühim ve kapsamlı bir tartışma alanı olduğuna işaret eden Sayın
Selçuk, üç gün sürecek zirvede konuşulacak başlıkların önemli çıktılar sağlayacağını
vurguladı.
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Sayın SELÇUK, bilişim ve iletişim sektörleri başta olmak üzere teknolojinin baş döndürücü
bir hızla geliştiği bir dönemin yaşandığına, dünya nüfusunun neredeyse yüzde 60’ının
internete erişebildiğine, yaklaşık 4 milyar kişinin sosyal medya kullandığına dikkati
çekerek, “Geçtiğimiz yıla göre baktığımızda sosyal medya kullanıcılarının yüzde 10’dan
fazla büyüdüğünü görmekteyiz. Bu demek oluyor ki ortalama 1 milyondan fazla insan son
12 ayda her gün ilk kez sosyal medyayı kullanmaya başlamış. Bu da saniyede neredeyse 12
yeni kullanıcıya tekabül ediyor.” ifadesini kullandı.
Akıllı telefonlara da değinen Sayın SELÇUK, “Akıllı telefon kullanıcılarının sayısı da yüzde
67’lere gelmiş durumda. Ülkemizde ise bu oranlar dünya ortalamasının da üstünde. 62
milyon internet kullanıcısıyla nüfusumuzun yüzde 74’ünü kapsıyoruz. Yine nüfusumuzun
yüzde 64 gibi yüksek bir rakamı aktif sosyal medya kullanıcısı ve yüzde 92’si de akıllı
telefon kullanıyor. Dolayısıyla Türkiye dünya ortalamalarının üstünde internetle olan bir
diyalog içinde. Türkiye’deki kullanıcıların günün ortalama 7,5 saatini de internet üzerinde
geçirdiğine dair çalışmalar var.” diye konuştu.

“Bilgi, Kültür ve Değer Aktarımının İnternet Üzerinden Olduğu Bir
Döneme Girmekteyiz”
Bakan Sayın SELÇUK, bugün artık “hayatı değiştirmekte olan teknolojileri nasıl daha
verimli kullanabiliriz?” , “teknolojik ilerlemelerin bireyler ve toplum üstündeki derin ve
dönüştürücü etkileriyle nasıl baş edebiliriz?” sorularının gündemi işgal ettiğine dikkati
çekerek, yapay zeka ve dijital sistemlerin hayatın merkezinde yer aldığını anlattı.
Bu aracı iyilik ya da kötülük için kullanmanın mümkün olduğuna, nasıl ve ne amaçla
kullanıldığının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Sayın SELÇUK, özellikle 1 yıla
yaklaşan bir süredir mücadele edilen salgınla birlikte dijital sistemin insanları ne şekilde
etkilediğinin daha net bir şekilde görüldüğünü söyledi.
Salgın sebebiyle eğitimden sağlığa, ticari hayattan çalışma hayatına kadar bütün
alanlarda dijitalleşmenin daha yakinen tecrübe edildiği bir dönemden geçildiğine işaret
eden Selçuk, aile kurumunun da bu köklü değişimden nasibini aldığını belirtti.
Sayın SELÇUK, “Özellikle ‘dijital yerliler’ olarak adlandırılan, teknolojik hayatın içerisine
doğan yeni nesil ile ‘dijital göçmenler’ olarak adlandırılan, bu sürece adapte olmaya
çalışan bir üst kuşak arasındaki yaklaşım ve olayları yorumlama farkı da gün geçtikçe
büyümekte. Biz bilgi, kültür ve değer aktarımının kuşaklar arasından ziyade daha
ağırlıklı olarak internet üzerinden olduğu bir döneme girmekteyiz.” değerlendirmesinde
bulundu.

“Sosyal Medya Çalışma Grubu ile 1000’i Aşkın İçeriğe Müdahalede
Bulunduk”
Bu dönüşüm maratonunda iş gücünün daha nitelikli hale getirilmesine ilişkin çalışmalar
yaptıklarını, İŞKUR aracılığıyla düzenlenen eğitim programlarıyla dönemin ihtiyaçlarına
göre çalışmaları yürüttüklerini anlatan Sayın SELÇUK, Özellikle bilişim sektöründe,
siber güvenlik alanlarında ve geleceğin meslekleri dediğimiz alanlarda işbaşı eğitim
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programları ve mesleki eğitim kursları, buna dair de farkındalık eğitimlerine devam
ediyoruz.” açıklamasında bulundu.
Bakan SELÇUK, hem ebeveynler hem çocuklar için medya okuryazarlığı eğitimleri
verildiğini, çocukları dijital çağın tehlikelerine karşı koruyabilmek amacıyla Sosyal Medya
Çalışma Grubu’nun oluşturulduğunu anımsatarak, Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte
çocukların karşılaşabilecekleri risklerin tespit edilmesine yönelik önleyici çalışmalar
yürütüldüğünü söyledi.
“Sosyal Medya Çalışma Grubu ile şu ana kadar toplam 1000’i aşkın içeriğe müdahalede
bulunduk.” diyen Sayın SELÇUK, Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu aracılığıyla
da kitapların incelendiğini, çocuklara uygun içerikli kitapların isimlerinin de Bakanlığın
internet sitesinde yayımlandığını dile getirdi.
Bakan SELÇUK, aile yapısının daha sağlıklı ve sağlam olması amacıyla sürdürülen Evlilik
Öncesi Eğitim ile Aile Eğitim programlarına bugüne kadar 1,2 milyon genç ve 2 milyon
vatandaşın katıldığını bildirdi.

“Dijital Dönüşümün Ehil Ellerde Dünyaya İyilik, Adalet ve Huzur
Getirebileceğine İnanıyoruz”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı SELÇUK, milli ve manevi değerleri
kaybetmeden, dijital çağın nesnesi değil öznesi olarak, teknolojiden doğru istifade
ederek, nimetlerinden faydalanarak bu dijital dönüşümden istifade edilebileceğine
inandığını vurguladı.
Bakan SELÇUK, “Biz bu değişimi ve dönüşümü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan liderliğinde daha üst bir çıtaya ulaştıracağız. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize
yürüyeceğimize inanıyoruz. Teknolojiye rağmen değil teknoloji ile birlikte büyüyeceğimize
inanıyoruz. Ciddi bir silaha dönüşebilecek bu dijital dönüşümün ehil ellerde tüm dünyaya
iyilik, adalet ve huzur getirebileceğine de inanıyoruz. Yerli ve milli teknoloji hamlemizle
bu süreçte bunun paydaşlarından biri olacağız ve bizlere umudunu bağlamış tüm
mazlum ve mağdur coğrafyalara insanlığın geleceğinde önemli rol oynayacağımıza
inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Adalet Bakanlığı Tarafından Düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle
Etkin Mücadele Çalıştayına Katılım Sağlandı.
Adalet Bakanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
Günü kapsamında 25-26 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Kadına Yönelik
Şiddetle Etkin Mücadele Çalıştayı”na katılım sağlandı.
Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit GÜL’ün açılış konuşmasını gerçekleştirdiği Çalıştayda
tedbir hâkimleri, aile içi ve kadına yönelik şiddet bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları,
kolluk personeli ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Ankara AÇSH İl Müdürlüğü
temsilcilerinin katılımıyla mevzuatta ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ile bunlara
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yönelik çözüm önerileri üzerinde
çalışmalar gerçekleştirildi. Çalıştayda
ŞÖNİM ve konukevi hizmetleri ile
kadına yönelik şiddetle mücadelede
güncel gelişmeler konularında katkı
sunuldu.

İçişleri Bakanlığı Tarafından
Gerçekleştirilen “Aile İçi ve
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı”na
Katılım Sağlandı
İçişleri Bakanlığı tarafından 25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü
etkinlikleri kapsamında düzenlenen
“Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele Değerlendirme
Toplantısı”na katılım sağlandı.
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU’nun açılış konuşmasını yaptığı toplantıda
Bakanlığımız tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda gerçekleştirilen
faaliyetler konusunda Genel Müdürlüğümüzce bir sunum gerçekleştirildi.

“Risk Analiz ve Yönetim Modülü” Pilot Uygulama Süreç
Değerlendirmesi Kapsamında Odak Grup Görüşmeleri
Gerçekleştirildi
Kadına karşı şiddetle mücadele çalışmalarının etkinliği ve niteliğinin arttırılmasına
yönelik Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüzce hayata geçirilen yeni çalışmanın pilot
aşamasında sona yaklaşıldı.
İçerisinde risk ölçeği ve hizmet standartları doğrultusunda sosyal hizmet müdahalesi
adımlarını barındıran kapsamlı bir sistem olan Risk Analiz ve Yönetim Modülü
geliştirilerek Bakanlığımız elektronik izleme ve yönetim bilgi sistemi olan Aile Bilgi
Sistemine (ABS) entegre edildi. Belirlenen 18 pilot ilimizde meslek elemanlarına gerekli
eğitimler verilerek pilot uygulama süreci 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle başlatıldı.
Taşra teşkilatımız ile iş birliği içerisinde olunması ve sahanın deneyimlerinden
faydalanılmasının, politika ve hizmetlerin oluşturulmasında büyük ehemmiyeti olduğu
anlayışımızla Risk Analiz ve Yönetim Modülü’nün pilot uygulama sürecini de sahada
görev yapan personelimiz ile yakın işbirliği içerisinde yürüttük.
Meslek elemanlarımızın sürece dair değerlendirmelerini almak üzere yapılan anket
çalışmasının ardından 4, 5 ve 6 Kasım 2020 tarihlerinde 6’şar ilden oluşan gruplar halinde
video konferans yöntemiyle odak grup görüşmeleri gerçekleştirdik.
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Pilot uygulama sürecinde elde edilen
verilerin istatistiki analizi, modülü
kullanan personelimizin deneyimleri
ve uzman ve akademisyen görüş
ve önerilerinin harmanlanmasıyla
nihai hali verilecek olan Risk Analiz
ve Yönetim Modülü vasıtasıyla;
doğru tespit, nitelikli hizmet, etkin
müdahale zinciri güçlendirilecek.
Bakanlığımız kadın hizmet birimlerince sunulan hizmetlere yeni bir soluk getireceği
değerlendirilen modülün 2021 itibariyle 81 ilimize yaygınlaştırılarak ülke genelinde
hizmete sunulması planlanıyor.

“Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddette İdari Veri Toplama ve
Analizi” Konulu İnternet Tabanlı Uluslararası Seminere Genel
Müdürlüğümüz İlgili Personelince Katılım Sağlandı
30 Kasım 2020 tarihinde, çevrimiçi video konferans platformu üzerinden “Kadına Yönelik
Şiddet ve Aile İçi Şiddette İdari Veri Toplama ve Analizi” konulu uluslararası katılımlı bir
çevrimiçi toplantı düzenlendi.
Söz konusu toplantıda,
Bakanlığımızın yanı sıra Adalet
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı
ortaklığıyla Avrupa Konseyi tarafından
uygulanmakta olan Türkiye’de Kadına
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete
Karşı Kapsamlı Kurumsal Müdahale
Geliştirme Projesi kapsamında
gerçekleştirildi. Toplantıda ulusal
ve uluslararası standartlar ışığında
kadına yönelik şiddet ve aile içi
şiddeti etkili bir biçimde önlemek ve
bunlarla mücadele etmek için idari
veri toplama ve kanıta dayalı politika
oluşturmanın yol gösterici ilke ve
yöntemleri tartışıldı.
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Genel Müdürlüğümüzce katılım sağlanan toplantıda ayrıca “Yaklaşan Dördüncü Ulusal
Eylem Planında İdari Veri Toplamaya İlişkin Yeni Stratejiler: Daha Kapsamlı ve Entegre
Verilere Doğru Adımlar” başlıklı sunum gerçekleştirildi.

Kadın Konukevi Hizmet Standartları Rehberi Kapsamında PsikoSosyal İleri Düzey Uygulayıcı Eğitim Programına Başlandı
Kadın Konukevleri Hizmet
Standartları rehberi eğitim listesi
kapsamında ihtisas kuruluşlar başta
olmak üzere 81 ilimizde kadın
konukevlerinde görevli personelin
mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi
amacıyla eğitim programı
düzenlendi. Söz konusu eğitim
programında 3 grupta 5’er günlük
süreçte toplam 270 personelin
katılımıyla uygulayıcı eğitim programı gerçekleştirildi.
Eğitim programı kapsamında; Ruhsal Travma Durumlarında Psikolojik Destek, Gözlem
ve Görüşme İlkeleri, Motivasyonel Görüşme Tekniği, Yetişkinlikte Yaygın Görülen Ruhsal
Bozukluklar, Yetişkinlikte Yaygın Görülen Diğer Ruhsal Bozukluklar, Çocukluk Çağı
Ruhsal ve Gelişimsel Bozukluklar (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB)-Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) ve diğer ruhsal
bozukluklar), Çocuk İhmal ve İstismar Vakalarına Yaklaşım, Ruhsal Travma Durumlarında
Psikolojik Destek, İntihar Riski Olan Kişiye Psikolojik Destek gibi konularda eğitimler
düzenlendi.

Kadın Konukevlerinden Hizmet Alan Kadınlar İçin İŞKUR İş
Kulübü Eğitimlerine Devam Edildi
Kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların istihdam olanaklarından
yararlanmasının kolaylaştırılması amacıyla ihtiyaç duyacakları “özgeçmiş
hazırlama, mülakatlara hazırlık, beden dili, iletişim” gibi konuları kapsayan İş
Kulübü Eğitimleri çevrimiçi ortamda verilmeye devam edildi. 81 ilimizde 111 kadın
konukevinde toplam 180 kadın söz konusu eğitimlere katılım sağladı.
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Kadın Konukevlerinin İnternet
Altyapısını Güçlendirildi
111 kadın konukevinde verilen hizmetlerin
daha hızlı ve güvenli sağlanabilmesi için
kuruluşlarımıza güvenlik duvarı (SDWAN) cihazı takılarak internet alt yapıları
yenilendi.

Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi
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 Bakanlığımız Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM),
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi (UNDP)
ve Limak Vakfı işbirliğiyle devam eden “Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi”nin III.
Yönlendirme Komitesi Toplantısı 3 Kasım 2020 tarihinde çevrim içi ortamda düzenlendi.
Toplantı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü
Gülser USTAOĞLU, Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru ÖZDEMİR, Birleşmiş
Milletler Kalkınma Fonu (UNDP) Temsilci Yardımcısı ile Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, LİMAK Holding ve UNDP
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.
Sayın USTAOĞLU, açılış konuşmasında, 2016 yılından itibaren devam eden Projenin,
ilk günkü heyecanla yürütülmekte olduğunu ve paydaşların katkılarıyla daha da
zenginleşerek ilerlediğini ve hedeflerine çok büyük oranda ulaştığını belirtti.
Projede gelinen aşamada; lise programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile
işbirliği içinde belirlenen il ve okullarda pek çok farkındalık ve bilgilendirme faaliyeti
geçekleştirildiğini aktardı.
Projenin 2019-2020 dönemi İzleme ve
Etki raporu sonuçlarının, çalışmaya katılan
öğretmenlerin proje ile ilgili memnuniyetlerini
ortaya koyarken; aynı zamanda kız
öğrencilerimizin de mühendislik mesleğine
gelişen bir ilgisi olduğunu gösterdiğini ifade etti.
Projenin üniversite programında ise, mezun
olan öğrencilerimizin yerine yeni öğrenciler
için 2020-2021 akademik yılı program başvuru
sürecinin tamamlandığını ve başvuruların
değerlendirme süreciyle programın devam
edeceğini belirtti.
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu
(UNDP) Temsilci Yardımcısı açılış
konuşmasında, yürüttükleri projeler
içinde Türkiye’nin Mühendis Kızları
Projesinin, en yenilikçi projelerden biri
olduğunu belirterek, proje kapsamında
yürütülen çalışmalara kısaca değindi.
Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Ebru ÖZDEMİR açılış konuşmasında,
proje kapsamında 5 yıl içinde 102
kız öğrencinin mezun olduğunu;
mezunların 71’ine farklı şirketlerde istihdam olanağı sağlandığının altını çizdi. Projenin
“Türkiye’nin Mühendis Kızları 2.0” olarak bağımsız ve sürdürülebilir bir yapıyla devam
etmesini çok önemsediğini ve bu yönde çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
Açılış konuşmalarının ardından LİMAK Holding proje yöneticisi ve UNDP temsilcilerinin
ortak sunumuyla proje kapsamında yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi
verildi.
Toplantının değerlendirme bölümünde ise, tüm paydaşların ortak kararıyla Projenin 1 yıl
daha uzatılarak proje bitiş tarihinin 31.12.2021 olmasına karar verildi.

Ayrıca üniversite programı kapsamında 20202021 dönemi için yeni öğrenci seçimi için
çalışmalarımızı tamamlamış 4-5-6 Kasım 2020
tarihlerinde öğrenci mülakatları tamamlandı.
Bu kapsamda;
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•

URAP (University Ranking by Academic
Performance) 2019-2020 dünya alan sıralaması değerlendirmesine göre mühendislik
alanında Türkiye’den listeye girmiş 20 devlet üniversitesine kontenjan açıldı.

•

Diğer taraftan özel kontenjanları kapsamında, Suriyeli öğrencilerin ve Bakanlık
korumasındaki öğrencilerin belirlenmesi için çalışma yapıldı.

•

24 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında E-bursum üzerinden yürüttüğümüz başvuru
sürecinde toplam 1.769 başvuru alındı.

•

Bu başvurulardan Projemizin kriterlerini karşılayan 647 öğrenci değerlendirildi ve bu
öğrencilerden 160 öğrenci ile yüz yüze çevrim içi mülakatlar gerçekleştirildi.

•

Böylece 2020-2021 dönemi için seçtiğimiz 49 yeni öğrenci ile yeni dönemde 105
burslu ve 25 burssuz olmak üzere üniversite programından toplam 130 öğrenci
yararlanıyor. Şimdiye kadar toplam ulaşılan öğrenci sayısı ise 560’dır.

2015 40 Öğrenci
2016 54 Öğrenci
2017 106 Öğrenci
2018 110 Öğrenci
2019 120 Öğrenci
2020 130 Öğrenci

‘‘

“Üniversite
Programı
kapsamında
ekonomik olarak
dezavantajlı
başarılı öğrenciler
özel sektör
tarafından
öğrenim bursuyla
destekleniyor.”

Kadının Güçlendirilmesi Konulu Bölgesel Diyalog Toplantısı
Gerçekleştirildi

Avrupa ve Akdeniz Havzası’ndan 42 ülkenin yer aldığı hükümetler arası bir kuruluş
olan Akdeniz için Birlik (AiB) Avrupa Birliği’nden 28 üye devlet ve Kuzey Afrika,
Orta Doğu ve Türkiye’nin de dahil olduğu Güneydoğu Avrupa’dan 15 ortak Akdeniz
ülkesini kapsamaktadır. Söz konusu kuruluş; üye ülkelerde ve bölgede kadınların
güçlendirilmesine ilişkin Bakanlar ve yetkili uzmanlar düzeyinde toplantılar
gerçekleştirmektedir.
Bu kapsamda; AiB Kadının Güçlendirilmesi konulu Bölgesel Diyalog Toplantısı 16 Kasım
2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Akdeniz için Birlik (AiB) Sekretaryası
tarafından organize edilen toplantı yaklaşık 80 katılımcıyla gerçekleştirildi. Toplantıya
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ülkelerin ulusal odak kişilerinin yanı sıra EIGE, OECD, Eurostat gibi uluslararası kuruluş
temsilcileri katılım sağladı. Ülkemizi temsilen ise söz konusu toplantıya uzman
düzeyinde katılım sağlandı.
Toplantıda; kadın haklarına ilişkin ikinci AiB Bölgesel ilerleme raporunu hazırlamak için
kullanılacak 42 AiB Üye Devleti tarafından kabul edilen izleme mekanizması göstergeleri
ele alındı.

BM Genel Kurulu Cinsiyet Danışma Grubu Açılış Toplantısı Genel
Kurul Başkanı Sayın Volkan BOZKIR Başkanlığında Gerçekleştirildi.
Bilindiği üzere; 178 ülkenin desteğini alarak BM
75. Genel Kurulu Başkanlığına daha önce Avrupa
Birliği Bakanlığı ve Başmüzakereciliği görevlerinde
bulunan Sayın Volkan BOZKIR seçilmiştir. Sayın
BOZKIR; Genel Kurul Başkanlığı kapasitesi altında
bir “cinsiyet danışma grubu” kurdu. Bu grubun;
Genel Kurulda ele alınacak cinsiyet meselelerine
eleştirel düşünce, analiz, rehberlik ve destek
sağlaması planlanıyor. Grubun ilk toplantısı Sayın
Volkan BOZKIR Başkanlığında 18 Kasım 2020
tarihinde gerçekleştirildi.

Özel Gün ve Etkinlikler
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Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK’un 10 Kasım Münasebetiyle
Yayımladığı Mesajı
Tarihin en zor şartlarında, milletiyle kurduğu ittifakla bütün saldırılara göğüs gererek,
Türkiye Cumhuriyetini kuran Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ebediyete irtihalinin 80.
Yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum. Milletimizi müşterek ilkeler etrafında
bir araya getiren Mustafa Kemal ATATÜRK, kahraman bir asker ve saygın bir lider olarak
bütün dünyanın takdirini kazanmıştır. İstiklal
mücadelesinde tesis edilen milli ruh ve anlayış,
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kalıcı bir değer
haline gelmiştir.
O günden bugüne aynı azim ve kararlılıkla,
Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü için
milletimizle birlikte belirlediğimiz hedeflere
emin adımlarla ilerliyoruz. Aile, toplum,
dayanışma, yardımlaşma gibi bizi biz yapan
değerleri muhafaza ederken, milletimizin refahı
ve istikbali için devletimizin tüm imkânlarını
seferber ediyoruz. Kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve
çalışan tüm vatandaşlarımızın hiçbir ayrıma tabi tutulmadan imkân ve fırsatlardan adil
bir şekilde yararlanması için attığımız her adımla, ülkemizi 2023 hedeflerine en iyi şekilde
taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz.
Bu duygularla vefatının 80. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına Allah’tan rahmet
diliyor, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, şükranla yâd ediyorum.
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KURULUŞLARDAN

HABERLER
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Perşembe Seminerlerinde 25 Kasım İyi Uygulama Örnekleri
Paylaşıldı
“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”, hem ülkemiz hem
dünyadaki birçok kuruluş için önemli bir farkındalık yaratma günüdür. Bu kapsamda,
yapılan her çalışma bizler için çok kıymetlidir.

AMASYA

KAHRAMANMARAŞ

TRABZON

2015 yılından bu yana 81 ilde çeşitli ve kapsamlı farkındalık artırma çalışmaları
gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, 5 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Perşembe
Semineri”nde, illerin 25 Kasım hakkında bilgi sahibi olması, günün anlam ve önemine
ilişkin çalışmalar yürütmeleri, birbirilerinin yaptıkları iyi uygulama örneklerini kendi
illerinde de gerçekleştirerek daha geniş bir kitleye ulaşmalarını sağlamak amacıyla
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlükleri müdür ve meslek elemanlarının
katılımlarıyla çevrim içi bir seminer gerçekleştirdik. Trabzon, Kahraman Maraş ve
Amasya ŞÖNİM Müdürleri tarafından yapılan sunumlarla zenginleşen seminer birçok il
için de ilham verici ve yol gösterici oldu.

25 Kasım 2020 - 81 İlimizde 81 Marifet
Spor karşılaşmaları çerçevesinde illerde spor kulüpleri ile işbirliği yaptık. Bu kapsamda,
birçok özel gün konusunda farkındalık yaratmak için kullanılan bir yöntem olarak
sporcuların karşılaşmaya başlamadan önce seremoniye “Kadına Şiddet İnsanlığa
İhanettir” veya “Kadına Şiddete Dur De” yazılı bannerlarla müsabakaya çıkmalarını
sağladık.

Aksaray Belediyesi ve Eskişehir
Anadolu Üniversitesi Kadın
Hentbol Takımı Maçı

Aksaray Belediyesi ve Eskişehir
Anadolu Üniversitesi Kadın
Hentbol Takımı Maçı
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve
Değerlendirme Komisyonu 25 Kasım Tarihinde 81 İlde Toplandı
Kadına yönelik şiddet, en önemli insan hakları
ihlallerinden birisidir ve sona ermesi için tüm tarafların
eşgüdüm içerisinde hareket etmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda, Ülkemizde “3. Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele Ulusal Eylem Planı” ve Bakanlığımız, Adalet
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde
hazırlanmış “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Koordinasyon Planı”nda öngörülen tedbirler dâhilinde
ciddi bir seferberlik başlatılmıştır.
2020 yılında “25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü”
kapsamında toplumsal
farkındalığın artırılması,
koordinasyon ve işbirliğinin
güçlendirilmesi ile yapılan
faaliyetlerin ön plana
çıkarılması amacıyla Ulusal
Eylem Planı ve Koordinasyon
Planı gereğince; Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonları 81 ilde 25
Kasım 2020 tarihinde saat 10:00’da eş zamanlı olarak toplanmıştır. Toplantı sonrasında
ise İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlıkları bünyesindeki Büro
Amirlikleri toplantıya katılan heyet ile ziyaret edilmiştir.

Farkındalık Çocukluktan Başlar!
Kırklareli ŞÖNİM ve Kırklareli İl çocuk hakları komitesi ile yapılan ortak
çalışma sonucunda komite üyesi çocuk ve ailelerine çevrim içi olarak
kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eğitim verildi. Ayrıca
Kırklareli çocuk hakları komite üyesi çocuklarımız 25 Kasım için bir
video hazırladı.

Şiddetle Mücadelede Ekonomik Güçlenme İçin Finansal
Okuryazarlık
Adıyaman ilimizde SED yardımından faydalanan
ailelerimize yönelik “Finansal Okuryazarlık ve Kadınların
Ekonomik Güçlenmesi Semineri” düzenlenerek
katılımcılara belge takdim edildi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimiz Havadan, Karadan,
Denizden Üç Bir Koldan Herkesi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye
Davet Etti

Şiddetle Mücadeleye Destek Veren Herkesin Fikri Bizim İçin Önemli
Elazığ Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz, Şiddetle
Mücadelede herkesin fikrini önemsiyoruz dedi. Elazığlı
vatandaşlarımızın bu konudaki dilek ve temennilerini almak
üzere el baskısı çalışması hazırladılar. Vatandaşlarımıza, COVİD
19 pandemi sürecinde en çok kullanılan dezenfektan, kolonya
gibi ürünleri acil yardım hatları ve ŞÖNİM’i de tanıtacak şekilde
tasarlayıp dağıtımını sağladılar.

Çevrim İçi Uygulamalarla Maske Ve Mesafe Kurallarına Uyarak Eğitim
Çalışmalarımıza Devam Ettik
Eğitim çalışmalarımız, pandemi döneminde kadın sağlığından, yerel dinamikler
çerçevesinde kadınların güçlenmesine ve 6284 Sayılı Kanuna yönelik bilgilendirmeye
kadar geniş bir yelpazede gerçekleştiriliyor.

ÇORUM

ESKİŞEHİR

GİRESUN

ZONGULDAK
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Trabzon Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğümüzün 6284
Futbol Takımından Mesaj Var
Trabzon ŞÖNİM 6284 futbol takımı
geçen yıl düzenlenen kuruluşlar arası
futbol turnuvasında ikinci oldu. Takımda
ŞÖNİM’de görev yapan psikolog, sosyal
hizmet uzmanı, şoför, güvenlik görevlisi
ve danışma yönlendirme personeli,
Trabzon’un birbirinden eşsiz güzellikleri
içerisinde çektikleri video ile kadına yönelik
şiddetle mücadelede erkek farkındalığının önemini vurguladı, kültürümüzde şiddete yer
olmadığını hatırlattı.

Çevrim İçi Uygulamalarla Maske Ve Mesafe Kurallarına Uyarak Eğitim
Çalışmalarımıza Devam Ettik
Eğitim çalışmalarımız, pandemi döneminde kadın sağlığından, yerel dinamikler
çerçevesinde kadınların güçlenmesine ve 6284 Sayılı Kanuna yönelik bilgilendirmeye
kadar geniş bir yelpazede gerçekleştiriliyor.

Kara Elmas Diyarı Zonguldak’tan Selam Olsun
Siyah akar Zonguldak’ın deresi,
Yüz karası değil, kömür karası,
İşte böyle kazanılır ekmek parası,
Yer altında kömür,
Kalbimizde mühürdür kadınlarımız,
Kadına şiddete “HAYIR”! diyerek kadına yönelik şiddetle
mücadeleye destek veren maden işçileri, erkeklerin
mücadeleye verdiği ses oldular.

Pandemi Bizi Sınırlandırmıyor
Toplumsal Farkındalık Yaratmaya Kararlıyız
25 Kasım 2020 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü kapsamında Ordu İli her eve girdiğini
düşündükleri ekmekler için Fırıncılar Odasıyla işbirliği
yaptılar. Her haneye ulaşmasını hedefledikleri kese
kağıdıyla hem ekmeklerin hijyenik ve temiz dağıtımı
sağlandı, hem de her hanede kadına yönelik şiddetle
mücadeleye dikkat çekildi.
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Siirt Kadın Konukevinden 25 Kasım Çalışmaları
Kadına karşı şiddete yönelik toplumda farkındalık yaratma amacıyla BM Genel Kurulunca
ilan edilen Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında tüm illerde kadın konukevi
personeli ve hizmet alan kadınlar tarafından etkinlikler yapıldı.

Siirt Kadın Konukevi Oyuncak Kumbarası Projesi Yaptı
Siirt kadın konukevinde görevli personel ve kuruluştan
hizmet alan kadınların iş birliği içerisinde yaptıkları
oyuncak kumbaraları İl Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlar
ve ildeki eğitim kurumlarına dağıtılarak kuruluştan
hizmet alan çocukları değişik oyuncaklarla buluşturdu.
Proje süresince evlerde kullanılmayan oyuncaklar
değerlendirilerek çocuklarda farkındalık oluşmasına katkı
sağlandı.

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

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Kapsamında Kuruluşlarımızda
Etkinlikler Düzenlendi
Aramızdan ayrılışının 82. Yılında
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk’ü anma etkinlikleri kuruluşlarımızdaki
personel ile hizmet alan kadınlar ve çocuklarla
yapıldı.
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24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinlikleri Yapıldı
Ülkemizin geleceğini şekillendiren ve eğitimin temel taşı olan öğretmenlerimizin özel
gününe yönelik kuruluşlarımızdan hizmet alan kadınlar ve beraberindeki çocukların
katılımlarıyla etkinlikler düzenlendi.

3 Aralık Engelliler Günü Kapsamında Kuruluşlarımızda Etkinlikler
Yapıldı
Kadın konukevlerinde
görevli personellerimiz “3
Aralık Uluslararası Engelliler
Gününde” konunun önemine
dikkat çekmek ve farkındalık
oluşturmak amacıyla
kuruluşlardan hizmet alan kadın
ve beraberindeki çocuklarla
çalışmalar gerçekleştirdi.
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Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü
Çalışmaları
Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı işbirliğinde 30 Ekim 2018
tarihinde imzalanan “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü”nün
yerelde uygulanabilirliğini sağlamak ve uygulayıcılara rehberlik etmek amacıyla “Kadın
Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü Uygulama Esasları” hazırlanarak İl
Müdürlükleri ile paylaşıldı. Uygulama Esasları çerçevesinde illerde “Kadın Kooperatifçiliği
Çalışma Grupları” oluşturuldu. Bu kapsamda Genel müdürlüğümüz koordinasyonunda
illerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Protokol kapsamında Ekim-Kasım aylarında
Adana, Gümüşhane, Trabzon, Bilecik, Bursa,
Diyarbakır illerinde çalıştay, eğitim ve bilgilendirme
toplantıları yapıldı; kooperatif ziyaretleri
gerçekleştirildi ve 10 yeni kadın kooperatifi kuruldu.
Toplamda ise bugüne kadar 636 çalıştay, eğitim ve
bilgilendirme toplantısı ile 26.784 kişiye ulaşıldı; 218
kooperatif ziyareti gerçekleştirildi ve 122 yeni kadın
kooperatifi kuruldu.
Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda illerde düzenlenen
etkinliklerimizden bazı örnekleri bültenimizde bu sayısında yer verdik.

10 Kasım 2020 tarihinde İznik İlçesinde
faaliyetlerine devam eden ve ekonomik olarak
büyüyerek kooperatifleşme sürecine giden İznik
Üreten Kadın Derneği temsilcileriyle gerçekleşen
toplantıda kırsal alanda kadının güçlenmesi
konusunda sunum yapıldı.
23 Ekim 2020 ve 7 Aralık 2020 tarihlerinde, Gümüşhane Ticaret Sanayi Odası (GTSO) ile
Gümüşhane Gümüşeller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle proje
tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.
26 Ekim 2020 tarihinde, 7 kadın ortak ile
kırsal kalkınmaya destek amaçlı kurulan
S.S. Gürsu Kadın Girişimi Üretimi ve
İşletme Kooperatifi temsilcileriyle bir
toplantı gerçekleşti. Dernek Başkanı
Ayhan ASLAN’ın ev sahipliğinin de
gerçekleşen toplantıya Bursa Milletvekili
Sayın Emine Yavuz GÖZGEÇ, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa IŞIK, Bursa Ticaret İl
Müdürü İsmail ASLANLAR, İl Müdürümüz Hasan YILMAZ, İl Müdür Yardımcımız Oya
DEMİREL, İlçe Müdürleri ve dernek üyeleri katılım sağladı.
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27 Ekim 2020 tarihinde, Adana ilinde faaliyet
gösteren Kadın Kooperatifleri Başkanları
ile Bakanlığımızın hizmet modelleri, Kadın
Kooperatiflerinin faaliyet alanları ve kooperatiflerin
desteklenmesi hususunda neler yapılabileceği
konularında istişare toplantısı yapıldı.
Kasım-Aralık aylarında Bilecik ili ve ilçelerinde
İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda kadın
kooperatifleri ziyaret edildi; kadın kooperatifçiliği
alanında eğitim ve proje çalışmaları yürütüldü;
ayrıca Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve
Kooperatifi tarafından ürün satışı gerçekleşti.
Bu kapsamda yürütülen çalışmalar arasında;
14 Kasım 2020 tarihinde, İçişleri Bakanlığı Sivil
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce kabul edilen ve Bilecik Başköy Baştacı Kadınlar
Derneğince yürütülen kadının güçlendirilmesi amaçlı ‘’Cennet Hurması kurutma
tesisi’’ projesi bulunuyor. Projenin ilk hasadına Sayın Vali, Tarım ve Orman, Ticaret İl
Müdürlüklerimiz ile birlikte Bakanlığımız temsilcileri katılım sağladı.
23 Kasım 2020 tarihinde, “her ilçede bir kooperatif
olsun” fikriyle turizm, hizmet ve üretim alanındaki
kadın kooperatifleriyle iletişimi artırmaya yönelik
Malatya İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda
“Girişimci Kadın Kooperatifleri İstişare Toplantısı”
gerçekleşti.
25 Kasım 2020 tarihinde, Adıyaman İl
Müdürlüğümüz koordinasyonunda Adıyaman
Bethesna Kadın Girişimi Üretim ve İşletme
Kooperatifi katılımıyla kadınların istihdamına
yönelik çalışmaları paylaşmak üzere TRT GAP
Radyosunda bir program gerçekleşti.
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Kadın Kooperatifleri III. Bölgesel Buluşmasını Ege Bölgesi İllerinin
Katılımıyla Gerçekleştirdik.
“Kadın Kooperatiﬂeri Ege
Bölgesi Buluşması”nı
Aile Çalışma ve Sosyal
hizmetler Bakanımız Sayın
Zehra Zümrüt SELÇUK’un
teşrifleriyle, Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğümüz
koordinasyonunda Ege
Bölgesi illerini kapsayacak
şekilde 21 Aralık 2020 tarihinde İzmir ilinde ilgili il temsilcilerinin yüz yüze, diğer il
temsilcilerinin ise çevrimiçi katılımıyla gerçekleştirdik.
Programda; her ilden sırasıyla iyi uygulama örneği olarak öne çıkan kooperatiflerin
temsilcileri tecrübe paylaşımında bulundu; ardından Sayın Valilerin ve bölge
milletvekillerinin selamlama konuşmalarıyla devam edildi.
Son olarak Programda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt
SELÇUK hitaplarını gerçekleştirdi. Bakan SELÇUK, kadın kooperatifçiliği alanında iş
birliğini geliştirmek, farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla
çalışmalar yapıldığına dikkat çekti. Sayın SELÇUK, “Her ilde kadın kooperatifçiliği
çalışma grupları oluşturduk. Şu ana kadar 27 bine yakın kişiye ulaştık. İnşallah yeni
kooperatiflerimizle birlikte sayıları daha da artacaktır. Netice olarak 441 kooperatif toplam
9 binden fazla kadın üyesiyle hizmet vermeye devam ediyor.” dedi.
Ayrıca kooperatifçiliğin, işsizliğin önlenmesi, yoksullukla mücade, sürdürülebilir kalkınma
ve istihdam politikalarında güçlü bir enstrüman olarak değerlendirildiğini anlatan Sayın
SELÇUK, bu anlamda kadınların desteğini ve emeğini önemsediklerini dile getirdi.
Bununla birlikte toplumun ve dünya nüfusunun yarısının kadınlardan oluştuğunu dile
getiren Bakan SELÇUK, kadınları güçlendirmenin aileyi ve ülkeyi güçlendirme anlamına
geldiğine inandıklarını söyledi.
Kooperatifçiliğin kadınların çalışma hayatında yer alması adına önemli olduğunu
vurgulayan Sayın SELÇUK, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kooperatifler kişisel gelişimi ve
beceriyi artırıyor, üretim ve pazarlamanın yaygınlaşmasına fırsat oluyor. Kadınlar bu
tip organizasyonların içinde oldukça girişimcilik potansiyelleri de artıyor. Türkiye’deki
teknolojik girişimcilerin yüzde 16’sı kadın. Aslında birçok alanda kadınlarımıza fırsat
sunulursa başarılı olma ihtimaline sahip olduğunu düşünüyoruz.”
Son olarak ise Ege Bölgesi’nin kadın kooperatifleri bakımından da verimli olduğunu
ifade eden Bakan SELÇUK, “Ege’de 3 bin 552 üyeye sahip 74 aktif kooperatif var. Bu sayıyı
elbette artıracağız. Üretimlerini artırıp pazarlarını kolaylaştırmak önemli. Onlara yeni
sayfalar açmak önem taşıyor. Egeli kadınların girişimciliğine ve başarısına inanıyorum.
Egeli kadınların bizim yüz akımız olacağına inanıyorum. 2021 yılının kadın girişimciler
açısından önemli bir yıl olacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.
Hitapların ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK ve
diğer protokol üyeleri, İzmir’deki kadın kooperatiflerinde üretilen ürünlerin yer aldığı
stantları ziyaret etti.
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FİNANSAL OKURYAZARLIK VE KADINLARIN EKONOMİK
GÜÇLENMESİ SEMİNERLERİ
“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.
Bugüne kadar 81 ilde yüz yüze gerçekleştirilen
etkinlikler, Covid-19 sebebiyle radyo programları,
sosyal medya araçları ve çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmeye devam ediyor.
Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Adıyaman, Kayseri, Samsun, Gaziantep, Antalya ve
Muğla’da gerçekleştirilen etkinliklerle 275.337 kişiye ulaştık.
27 Ekim 2020 tarihinde, Kayseri İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda zoom meeting
programı üzerinden gerçekleşen “Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik
Güçlenmesi Semineri”ne 40 kişi katılım sağladı.
11 Kasım 2020 tarihinde Kayseri Kolej FM’de yayınlanan “Finansal Okuryazarlık ve
Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Radyo Programını” 150.000 kişi takip etti.
19 Kasım 2020 tarihinde Adıyaman İl Müdürlüğümüz
koordinasyonunda gerçekleşen “Finansal Okuryazarlık
ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Semineri”ne 29 kişi
katılım sağladı.
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25 Kasım 2020 tarihinde Samsun’da haber.
com internet TV adresinde yayınlanan “Finansal
Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi
Semineri”ni 1000 kişi izledi.
Yine 25 Kasım 2020 tarihinde Gaziantep TRT
Çukurova Radyosunda canlı telefon bağlantısı ile
bir etkinlik gerçekleşti. Etkinliğimizi yaklaşık 52.000
dinleyici takip etti.
15 ve 18 Aralık 2020 tarihlerinde, Antalya ilimizde
TRT Antalya Radyosu ve çevrimiçi ortamda
gerçekleştirilen Finansal Okuryazarlık ve Kadınların
Ekonomik Güçlenmesi Etkinliklerini 18.179 kişi takip
etti.
18 ve 19 Aralık 2020 tarihlerinde Muğla ilimizde
Fethiye FRT TV aracılığıyla düzenlenen ve sosyal
medya araçlarında paylaşımı sağlanan, Finansal
Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Etkinlikleri ile 13.850 izleyiciye ulaştık.
23 Aralık 2020 tarihinde Gaziantep ilimizde TRT Çukurova Radyosu’nda yayınlanan
“Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Etkinliğini” 40.239 kişi takip
etti.
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Bilim, Spor ve Sanatta Başarı Dolu Bir Ay
Yaşadığımız şu günlerde tüm dünya gündemini belki de en meşgul eden konulardan
birisi aşı çalışmaları. BioNTech adlı biyoteknoloji firmasının kurucularından ve baş tıbbi
sorumlusu olan Özlem TÜRECİ ABD ilaç şirketi Pfizer ile yapılan işbirliği sonucu 9 Kasım
2020’de yaptığı açıklamada, üretilen COVID-19 aşısı (BNT162)’nın % 90 oranında başarı
elde ettiğini duyurarak adından sıkça bahsettirdi.
1967 Almanya doğumlu olan Özlem TÜRECİ,
lisans eğitimini Saarland Üniversitesi’nde
tamamladı. 2001 yılında Mainz Üniversitesi
Hastanesi’nde modifiye edilmiş genetik
kodlarla bağışıklık sistemini kansere karşı
mücadele ettirmeyi hedefleyen çalışmalar yaptı.
Çalışmalarını, Uğur ŞAHİN ile birlikte 2001 yılında
kurdukları ve Türkçe “ganimet” kelimesinden
esinlenerek “Ganymed” adını verdikleri firmada
sürdürdü. Kendisi gibi Türkiye göçmeni olan meslektaşı Uğur ŞAHİN ile 2002’de evlendi
ve kanser çalışmalarını birlikte sürdürdü. Ganymed 2016’da Japon ilaç şirketi Astellas’a
satıldı. 1 Bu olayın ardından Almanya’nın en zengin isimleri arasında yer aldı.
Bununla birlikte Özlem TÜRECİ, Uğur ŞAHİN ve Avusturyalı immünolog-onkolog
Christoph HUBER ile birlikte 2008 yılında BioNTech adlı firmayı kurdu. 2 BioNTech
başlangıçta kanser çalışmalarına ağırlık verirken 2020 yılı itibari koronavirüs aşı
çalışmalarına odaklandı.
Geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen Ritmik Jimnastik Avrupa
Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı ‘3
çember 2 labut’ aletinde şampiyonluğu
elde etti. Böylelikle Türkiye bu kategoride ilk
şampiyonluğuna ulaştı. Milli takım Duygu
DOĞAN, Azra AKINCI, Peri BERKER, Nil
KARABİNA ve Eda ASAR adlı genç kadınlardan
oluştu. 3
Ulusal ritmik cimnastik takımının kaptanı
olan Duygu DOĞAN 2000 yılında Ankara’nın
Yenimahalle ilçesinde doğdu. Ankara
Üniversitesi öğrencisi olan DOĞAN, Milli
takımda Bulgaristan’dan baş antrenör Kamelia DUNAVSKA ve asistanı Ülker Şule
BAĞIŞLAYAN tarafından eğitim aldı. 4
DOĞAN verdiği bir röportajda “Her profesyonel işte inişler ve çıkışlar oluyor. Ritmik
jimnastikte de hem maddi hem de manevi anlamda zorlukları var. Manevi anlamda
çok uzun saatler antrenman yapıyoruz. Kendimize ayıracak vaktimiz kalmıyor. Çok

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zlem_T%C3%BCreci adresinden yararlanılmıştır.
https://biontech.de/our-dna/leadership adresinden yararlanılmıştır.
3
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sporda_T%C3%BCrk_kad%C4%B1n%C4%B1 adresinden yararlanılmıştır.
4
https://en.wikipedia.org/wiki/Duygu_Do%C4%9Fan adresinden yararlanılmıştır.
1

2
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fedakarlıklarda bulunuyoruz. Hem sosyal anlamda hem de okul anlamında çok zorluyor.
Ancak bu yoğun çalışmanın karşılığında başarılamayacak hiçbir şey yok. Avrupa
şampiyonu olarak bunun karşılığını aldığımızı düşünüyorum.” dedi. 5
Geçtiğimiz günlerde bir ilk de sanat
alanında gerçekleşti. 1992 Adana
doğumlu olan Hande KÜDEN 138 yıllık
Berlin Filarmoni Orkestrası’nda kadrolu
ilk Türk keman sanatçısı oldu. Lisans
eğitimini, 9 yaşında keman sınıfına
başladığı Çukurova Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda tamamladı. Hanns
Eisler Berlin Müzik Akademisi’nde
yüksek lisans yapan ve Stephan Picard’ın
öğrencisi olan KÜDEN, 2. Ulusal Gülden Turalı Keman Yarışması’nın orta kategorisinde,
14. Uluslararası Genç Müzisyenler Oda Müziği Yarışması ve Necdet Remzi Atak Keman
Yarışması’nda birincilikler kazandı.

2011 yılından bu yana üyesi olduğu Lepidus Kuartet ile de Yaşar Üniversitesi 3. Oda
Müziği Yarışması’nda birinci olan KÜDEN, Hüseyin SERMET ve Efe BALTACIGİL ile birlikte
Beethoven’ın Triple Konçerto’sunu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası eşliğinde Berlin
Konzerthaus ve Beethovenfest Bonn’da seslendirdi.
Solist olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası,
Türkiye-Ermenistan Gençlik Orkestrası ve başka birçok orkestra eşliğinde çalan KÜDEN,
İstanbul-Essen Gençlik Orkestrası’nda konsertmeister olarak, Türkiye - Almanya Gençlik
Orkestrası’nda ise ikinci keman grup şefi olarak görev aldı.
18 yaşındayken Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın sınavlarını birincilikle geçerek
bu topluluğa katıldı. 2012’de de Deutsche Symphonie Orchesterakademie’nin sınavını
kazanarak burada orkestra üyesi olmaya hak kazanan genç kemancı Rusya, Tataristan ve
Almanya’da resitaller verdi. KÜDEN aynı zamanda 2014 yılında 5. Donizetti Klasik Müzik
Ödülleri’nde ‘’Yılın 30 Yaş Altı Genç Müzisyeni’’ kategorisinde ödüle layık görülmüştü. 7

https://www.indyturk.com/node/280321/spor/alt%C4%B1n-k%C4%B1zlar%C4%B1n-kaptan%C4%B1-duygu-do%C4%9Fan-avrupa%C5%9Fampiyonalar%C4%B1nda-finale-kalamazken-%C5%9Fimdi adresinden yararlanılmıştır.
6
https://www.iksv.org/tr/kazananlar/hande-kuden adresinden yararlanılmıştır.
7
https://www.andante.com.tr/tr/9882/Berlin-Filarmoni-Orkestrasinda-ilk-Kadrolu-Kemancimiz adresinden yararlanılmıştır.
5
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24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Öğretmenlerimizi Saygıyla ve
Gururla Anıyoruz
Müge TOKER ERDOĞAN, AÇSH Uzmanı
Ülkemizde 1981 yılından beri her yıl 24 Kasım “Öğretmenler Günü” olarak kutlanır.
Atatürk’ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun “başöğretmen” oluşunun
yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi.
Bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Bu
vesileyle de kadın öğretmenlerimizi de anmak istiyoruz.

İstatistiklerde Kadın Öğretmenler
Öncelikle ülkemizde kadın öğretmenlerin sayısına hep birlikte göz atalım. Millî Eğitim
Bakanlığı (MEB)’nın 2019-2020 eğitim öğretim yılı istatistiklerine bakacak olursak;
•
•
•
•

Okulöncesi eğitimde görev yapan 98.825 öğretmenlerin %94,01’i, (92.915),
İlkokul düzeyinde görev yapan 309.247 öğretmenlerin %63,64’ü (196.808),
Ortaokul düzeyinde görev yapan 371.590 öğretmenlerin %58,39’u (216.979),
Ortaöğretimde görev yapan 380.631 öğretmenlerin %50,83’ü (193.475) kadınlardan
oluşmaktadır.

İstatistikler bizlere, kadın öğretmen sayısında önemli oranda artışlar olduğunu
gösteriyor. Kız çocuklarının eğitime devamı konusunda ortaya çıkabilecek direncin
kırılmasında kadın öğretmenlerin olumlu etkisi olduğu düşünüldüğünde, bu artışın
önemi bizler için daha da kıymetli hale geliyor.
Ayrıca MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının Temmuz 2020 verilerine göre Milli Eğitim
Bakanlığı Merkez teşkilatı bünyesinde, kadrolu veya görevli (vekil) statüde görev yapan
1.288 yöneticinin 544’ü kadındır (%42,24). Öğretmenler ve okul müdürlerinin, öğrenciler
için birer rol model olduğu dikkate alındığında, kadın öğretmenlerin sayısındaki artış
gibi kadın okul müdür ve müdür yardımcılarının da sayısının artması oldukça önemlidir.

Osmanlı Devleti’nde Kadın Öğretmenler
Kadınların yaşadıkları toplumsal zorlukları aşarak ülkemizde kendi alanlarının öncüsü
olan ve ilkleri başaran kadınları her zaman gururla anıyoruz.
Cumhuriyet dönemine geçmeden önce Osmanlı Devletinde öğretmenlik mesleğinde
kadınların varlığını görüyoruz. Prof. Dr. Şefika Kurnaz’ın “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e
Kadınların Eğitimi” adlı çalışması, kız öğretmen okulu Dârülmuallimât’a ve kadınların
eğitim alanında istihdamına ilişkin bilgiler veriyor.
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Kız okullarına öğretmen
yetiştirmek amacıyla 26 Nisan
1870’de Dârülmuallimât açıldı.
Dârülmuallimâtın yetiştirdiği
öğretmenler, zamanla kendi
okullarında görev almaya başladı.
Osmanlı Devletinde Türk kadını,
devlet memurluğuna ilk kez
öğretmen olarak girdi. 1870’de
açılan Dârülmuallimât’ın mezunları,
1873’de öğretmen olarak göreve
başlamışlardır. 1882’den itibaren
kadın öğretmenlerin sayısı
erkekleri geçti. 1881’den itibaren
de Dârülmuallimât’ta bizzat
yönetici olarak görev almışlardır.
Dârülmuallimât’ın ilk kadın yöneticisi,
1881’de erkek müdürün yanında
müdire olarak görev alan Refika
Hanım’dı.
Meşrutiyet döneminde, Nakiye,
Nezihe Muhiddin, Sadiye Hatice gibi
hanımlar Maarif Nezâreti tarafından
okullara müfettiş olarak atandı.
Halide Edip Adıvar 1917’de Beyrut’ta, Şam’da kız okulları açmak üzere müfettiş olarak
görevlendirildi. Kadınlar, bu dönemde ayrıca yükseköğretimde yönetici olarak da görev
aldı. Zekiye ve Zehra Hanımlar 1917’de İnâs Dârülfünûnu’nda müdür muavini olarak
çalışıyordu.
Kadın öğretmenlerin erkek ilkokullarında görev yapabilmeleri 17 Mart 1918’de alınan
kararla mümkün oldu.
Meşrutiyet döneminde kadınlara yükseköğretim imkânı sağlandı. Bu eğitim, kadının
sosyal ve kültürel hayattaki faaliyetlerini hızlandırmasına yardımcı oldu. Yine ilk defa bu
dönemde Avrupa’ya kız öğrenci gönderildi. 1922 yılında İsveçre’de iki, Almanya’da bir
Türk kızı eğitim görüyordu.

Cumhuriyet Döneminin İlk Kadın
Öğretmenlerinden Fatma Refet ANGIN
Cumhuriyet Döneminin ilk kadın öğretmenlerinden biri
Fatma Refet ANGIN’dır.
Gelibolu’da Emmiyet Amiri Hafız Şerif Bey’le Halime
Hanım’ın üç çocuğundan en büyüğü olarak 1915’de
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dünyaya geldi. Okuma yazmayı annesinden öğrenen Refet ANGIN, Cumhuriyetin ilanı ve
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’ndan sonra Gelibolu’da açılan iki okuldan biri olan Cumhuriyet
Okulu sınavını kazanarak okula üçüncü sınıftan başlamıştır.
Küçük bir çocukken Atatürk’ün “sen öğretmen ol” teşvikiyle öğretmenliğe yönelen
Refet Angın, Mustafa Kemal Atatürk’le karşılaşması beşinci sınıftayken okuduğu okula
gelmesiyle olur. Refet Angın, Atatürk’e çiçek sunmak için görevlendirilir fakat çiçeği
vermek için sahneye gelirken yere düşer. Atatürk küçük kızı yere düşen çiçekle birlikte
kaldırır ve ona, ‘büyüyünce ne olacaksın çocuk? diye sorar. Refet ANGIN’ın cevabı ise
“öğretmen olacağım” olur.
Mustafa Kemal Atatürk’le ikinci karşılaşması ise Öğretmen Okulu’nda iken olur. Refet
ANGIN ikinci karşılaşmalarında bu kez Atatürk’e “Bakın sözümü tuttum Paşam.
Öğretmen olacağım.” der. Matematik öğretmeni olmak isteyen ama tarih bilinci çok
yüksek olan Refet ANGIN, Atatürk’ün keşfiyle tarihe yönelir ve ileriki yıllarda Türkiye’nin
en iyi tarih öğretmenlerinden olur.

Azdavay Yöresel Kıyafetlerine Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Alındı
Prof.Dr. Sema ÖZKAN TAĞI / Ankara Hacı
Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım
Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim
Üyesi
Geleneksel giysiler, yüzyıllardır toplumların
kültürel değerlerini yansıtmanın en iyi aracı
olmuşlardır. Başlangıçta dış etkenlerden
korunmak amacıyla ortaya çıkmalarına rağmen,
bölgenin folklorik ve sosyo-ekonomik yapısı,
yaşanılan coğrafya, kullanılan malzeme, iklim,
toplumsal ve kültürel değerler gibi farklı
etkenlerle giysilerimiz zamanla çeşitlilikler
göstererek bugüne kadar ulaştı. Anadolu’da
bugün neredeyse aynı köyün mahalleleri arasında
bile farklılık gösteren geleneksel giyim-kuşam
anlayışına rastlanmakta
Ancak ülkemizde geleneksel giyim kuşamını
günümüze kadar sürdüren birkaç yöre kalmıştır.
Geleneksel giysilerini günümüze kadar, günlük
hayatta da sürdüren yerleşim yerlerinden biri olan Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde
kadınlar, halen “paça, göynek, entari, delme, kuşak ve ön bezi” denilen önlüklerden
oluşan yöresel giysilerini giymekte ve baş süslemesinde ise “takke ve çene boncuğunu”
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günlük hayatlarında da kullanmaya devam ediyorlar. Yörede kullanan kişinin evli mi,
bekâr mı olduğunu gösteren takkelerin elde yapılması; kuşak, önlük gibi geleneksel giyim
elemanlarının dokunması kadınlar tarafından yapılıyor.

Azdavay´da gerek ekonomik gerek kültürel ve
gerekse sosyal hayatın yavaş olması, gelenek
ve göreneklerin ilçede günümüze kadar
sürdürülmesini sağlamış. Genç nüfusun başta
İstanbul, Ankara olmak üzere büyük şehirlere göç
ettiği ilçede nüfus yoğunluğu azalmış durumda.
İlçede ağırlıklı olarak yaşlı nüfus ikamet etmekte.
Bununla birlikte geleneklerine bağlığı ile bilinen ilçe
kadınları, şehirde yaşamalarına rağmen köylerine
ziyarete gelirken yöresel kıyafetlerini giymekte.
1995 yılından beri Azdavay ilçe merkezi ve köylerinde
geleneksel kadın giysileriyle ilgili araştırmalarını
sürdüren, yurt içinde ve yurt dışında konuyla ilgili
çeşitli makale ve bildirileri bulunan Ankara Hacı
Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Tekstil Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
Sema ÖZKAN TAĞI tarafından hazırlanan raporla,
Azdavay Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka
Kurumu’na yapılan başvuru sonucunda geleneksel
giyim konusunda “Coğrafi İşaret (Cİ) Tescil Belgesi”
alındı. Bu belge geleneksel giysi konusunda alınmış
ilk Cİ Tescil belgesi olması bakımından ve bu
konuda diğer yörelere de örnek teşkil edecek olması
bakımından önemli.
Coğrafi işaret korumasının doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı birçok yarar var. Her
şeyden önce coğrafi işaret yoluyla belirli bir yörede üretilen ürünlerin doğallığı ve
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kalitesinin sürdürülebilirliği koruma altına alınmaktadır. Coğrafi işaretlerin korunması
yoluyla, ürünün geleneksel özelliklerinin tanınması sağlanmaktadır. Ayrıca, ürünün
yapılış yöntemlerinin veya üretim tekniklerinin ürün tarifnamesinde açık ve net
bir şekilde tespit edilmesiyle ürünün yüzyıllar boyunca, nesilden nesile aktarılması
sağlanmaktadır.
Kullanımına günümüzde de devam edilen Azdavay Yöresel Giysileri’ne Coğrafi
İşaret alınmasıyla devam eden kültür koruma altına alınmış ve sonraki kuşaklara da
aktarılmasının önü açılmıştır.
Bu belge, yörede kadınlar tarafından sürdürülen “dokumacılığın, takke ve yelek gibi giysi
elemanlarının“ üretimlerinin arttırılması yönünde yeni adımların başlangıcı olacaktır.
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Geçmişten Bugüne, Kültürden Kültüre: Türk Kahvesi Kadın
Girişimciliğiyle Dünyaya Açılıyor
Onur Dinçer, AÇSH Uzmanı
Yer, ABD New York; tüketim kültürünün dünyadaki en meşhur merkezlerinden biri olan
Manhattan adası. Adanın kalbi Times Meydanı. Tarih, 5 Aralık 2020. Gökdelenler boyunca
uzanan dev ekranlar meydanı renkli ve ışıklı bir panayıra dönüştürüyor. Dünyaca ünlü pahalı
markaların, tiyatro gösterilerinin reklamları, güncel borsa verileri bu dev ekranları süslerken bir
anda en büyük ekranlardan birinde Türk kahvesi ve onun 500 yıla dayalı kültürüyle ilgili bir
video görsel beliriyor. Aynı gün Anadolu Ajansı’ndan; ABD’nin başkenti Washington D.C’nin
kadın Belediye Başkanı Muriel Bowser’ın, ‘Turkish Coffee Lady Vakfı’nın girişimiyle 5 Aralık’ı
Dünya Türk Kahvesi Günü olarak tanıdığını öğreniyoruz.
Söylemek gerekir ki ABD oldukça etnosentrik bir yapıya sahip. Yani yeni kültürel ögeleri

Amerikalılara ve kurumlarına tanıtmak, benimsetmek gerçekten zorlu bir çaba gerektiriyor.
Tabii Latin Amerika’dan, Asya’dan, Afrika’dan, Avrupa’dan göçmenlerin yüzyıllar içerisinde
kökenlerinden taşıdığı pratikler ve alışkanlıklar Amerikalıların günlük yaşamında fazlasıyla
etkili fakat Türkiye’yi demografik olarak bu etki alanı yaratan ülkeler arasında saymak güç.
Bu durum bir kadın girişimcinin yoğun çabaları sayesinde değişecek gibi gözüküyor.
Turkish Coffee Lady Vakfı’nın kurucusu Gizem Şalcıgil White, 2009’dan bu yana kâr amacı
gütmeyen gönüllülüğe dayalı bir programla Türk kahvesinin ve kültürünün dünyaya
tanıtılmasına yönelik bir çaba içinde. Bu çabayı kendisi “kültürel diplomasi” olarak tanımlıyor
ve nihai amacı da kültürler arası kalıcı köprüler inşa etmek. Yukarıda geçen güncel
gelişmeler de aslında bu çabaların meyvesi. Dünyanın, bir fincan kahveye “40 yıl” hatır
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biçen bir kültürden nezaket, anlayış ve hoşgörü anlamında ilham alabileceği çok unsur var
şüphesiz.
Kahve dünyada en çok tüketilen içecek. Her ülkenin kahve tüketim kalıpları ve ortalama
kişi başı yıllık tüketimi değişiklik gösterse de yıllar içerisinde hem Türkiye’de hem de dünya
genelinde tüketim oranlarının giderek arttığını görüyoruz. Dolayısıyla 500 yıla dayanan
bir kahve hazırlama yöntemi olan Türk kahvesi, dünya kültürlerine entegre edilebilecek ve
bize ait güçlü bir araç. Turkish Coffee Lady Vakfı’nın kurucusu Gizem Şalcıgil White ile Türk
kahvesinin küresel potansiyeli, kendisinin kültürel diplomasi çabaları, başarıları ve girişimcilik
hikayesine dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik:

Öncelikle sizi kültürel diplomasi ve tanıtım alanındaki faaliyetlerinizden
dolayı tebrik etmek isteriz. ABD’nin başkenti Washington D.C’nin
Belediye Başkanı Muriel Bowser, vakfınızın girişimiyle 5 Aralık’ı
“Dünya Türk Kahvesi Günü’’ olarak tanıdığını duyurdu. Bu, alınan
sonuç itibariyle de oldukça başarılı bir girişim. New York’ta Times
Meydanı’ndaki dev ekranlarda Türk kahvesiyle ilgili bir sunum sizin
girişimlerinizle gösterildi. Aslında bunlar ilk çalışmalarınız değil.
Çabalarınız uzun bir süreye dayanıyor. Bize kısaca kendinizden ve
çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Nazik sözleriniz ve düşünceleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sosyal girişimci olarak, 10
yılı aşkın süredir toplumlar arasında kültürel köprüler kurarak Türk kahvemizi yurtdışında
daha etkili tanıtmayı kendime misyon edindim. Türk kahvesi 500 yıllık bir Türk markası
ve ülkemizi küresel alanda temsil eden çok önemli bir kültürel mirasımız. Ancak dünya
tarihinde çok önemli bir yere sahip olan bu kültürümüz, yurtdışında yeterince bilinmediği
için hala keşfedilmeyi bekleyen bir cevher. Bu nedenle kahve kültürümüzün asırlar boyu
çok güçlü bir iletişim aracı olmasını göz önüne alarak, kahve sohbetleri aracılığıyla kültürel
iletişim ve etkileşim sağlamak adına bugüne kadar birçok proje geliştirdim. 2009 yılında bir
grup gönüllü çalışma arkadaşım ile beraber Türkiye’nin ilk dijital kahve evi olan Turkayfe.
org’u kurduktan sonra, 2012 yılında kar amacı gütmeyen ve dünyada örnek gösterilen bir
kültürel diplomasi girişimi olan “Gezici Türk Kahvesi Evi - Turkish Coffee Truck” projesini
başlattım. Sekiz yıl boyunca, Kurukahveci Mehmet Efendi başta olmak üzere, Kültür
Bakanlığımız, sivil toplum örgütleri ve toplum üyelerimizin destekleriyle ABD’nin başlıca
şehirleri olan Washington DC, New York City, Boston, New Haven, Paterson, Baltimore
ve McLean’in yanısıra, Avrupa ve Kanada’yı şehir şehir dolaşarak 30 bini aşkın kişiye Türk
kahvesi tattırdık. Yabancı basında Washington Post, BBC ve Türk medyasında genişçe yer
alan söz konusu proje, 2012 Mayıs ayında ABD Kongresi tarafından da kahve sohbetleriyle
ülkeler arasındaki dostlukları pekiştiren bir proje olarak onurlandırıldı ve resmi kayıtlara geçti.
“Gezici Türk Kahvesi Evi” ile yaptığımız kültür turları sırasında takipçilerim bana ‘Turkish
Coffee Lady’ ismini uygun gördüler. Ben de bu unvanı sevgiyle ve gururla taşıyorum.
Türk kahvesine olan ilgiyi keşfettikten sonra bu kültürel misyonu daha profesyonel
ve uzun süreli yapabilmek adına 2017 yılında kendi işimi kurmaya karar verdim; Türk
kahvesinin Amerikalılar nezdinde daha fazla değer kazanması ve yaygın tüketilmesi için
ekip arkadaşlarımızla beraber Amerika’daki ilk otantik Türk kahvesi zincirini başlattım. Şu
anda, Turkish Coffee Lady isimli bu sosyal işletmenin genel müdürlüğünü yürütüyorum.
Bir anne girişimci olarak, bu insiyatif aracılığıyla Türk kültürünü yurtdışında en iyi şekilde
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temsil etmeyi ve diğer kadın girişimcilere destek vermeyi amaçlıyorum. İlaveten, 8 Mart
2020 Dünya Kadınlar Günü’nde “Turkish Coffee Lady Vakfı”nı hayata geçirdik. Kültürel
iletişime zemin hazırlayarak kahve kültürünün dünyaya topraklarımızdan yayılma
hikayesini anlatmayı misyon edinen vakfımız dünyanın ilk kahve diplomasisi vakfıdır. Vakfın
misyonları arasında kadın girişimcilere yönelik liderlik eğitimi ve mentorlük programları da
bulunuyor ve Washington DC merkezli Turkish Coffee Lady Foundation olarak Washington
Belediyesi’nden “Dünya Türk Kahvesi Günü”ne dair resmi bir beyanname almış olmaktan
da büyük onur ve gurur duyuyoruz. Times Meydanı’ndaki reklam kampanyasını da toplum
üyelerimizin desteği ile 5 Aralık günü hayata geçirdik ve zengin Türk kahvesi kültürümüze
büyük bir görünürlük sağladık.

Türk kahvesine ve tanıtımına olan ilginizin kökeni nedir?
Türk kahvesini çok severim ve eşsiz lezzetini tek geçerim. İyi pişirilmiş bir Türk kahvesi
antioksidan deposudur ve şekersiz içildiği takdirde sağlıklı bir gıdadır. Türk kahvesi kültürüne
hayranlığım ve tutkum ise dünya tarihindeki önemini ve günümüze kadar gelen sosyal
yaşama dair etkisini anlayınca başladı. 500 yıllık kültürel bir mirasımız olan Türk kahvesi
geleneği asırlardır hoşgörü, barış ve dostluğu simgeliyor. Bu kültürel mirasımız aynı zamanda
toplumlar arasında kültürel köprüler kurulması adına çok önemli bir iletişim aracı olma
özelliği taşıyor.
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Bilkent Üniversitesi’nde Bankacılık/Finans okuduktan sonra, 2008 yılında yüksek lisans
derecemi aldığım Boston Emerson Koleji’nde ülke markalaştırma ve kültürel diplomasi
konuları üzerine çalışmalar yapmıştım. O dönemde Türkiye’de bu alana ilişkin kapsamlı
bir çalışma olmadığını farkettim ve bu yönde araştırmalarımı yoğunlaştırdım. Türkiye’nin
yurtdışında yanlış ve eksik tanındığını fark edince, kendimi dünyada giderek önem
kazanan, ‘halktan halka iletişim’ alanında geliştirmeye karar verdim. Türkiye, yabancılarda
olumlu veya olumsuz birçok farklı algı yaratıyordu. Amerikalıların çoğu isim olarak bilse bile
haritadaki yerini hatırlayamıyordu. Boston’a ilk taşındığımda Amerikalı bir kişinin Türkiye’nin
Massachusetts eyaletinin neresinde olduğunu sorması belki de hayatımda bir dönüm
noktası oldu.

Yeni nesil, Türk kahvesini yeterince sahipleniyor mu? Kültürler arası
köprüyü ülkemizdeki farklı yaş grupları arasında da kurmak gibi bir
planınız var mı?
Bugün dünyanın kalbine giden yol kahveden geçiyor. Ancak günde 400 milyon adet
kahve tüketilen Amerika’daki kahve zincirlerinin menüsünde Türk kahvesi yer almıyor.
Neden? Çünkü kahvenin ve günümüzde çok popüler olan kahvehane kültürünün
İstanbul’dan yayıldığını hem toplumumuza hem de dünyaya anlatmakta çok geciktik.
Eğer bizler Türk kahvesinin asırlar boyu süregelen kültürünü koruyamazsak birçok
kültürel değerimiz gibi onu da kaybetmemiz olası. Bu bağlamda, genç neslimizin
kültürel miraslarımızın korunmasının ve dünyaya tanıtılmasının önemini anlaması
büyük önem taşıyor. Çünkü Türkiye’nin dünya ekonomisinden daha fazla pay alan
güçlü bir ülke olması için dünyaya olan katkılarını vurgulaması gerekiyor. Bugün birçok
dünya markasından çok daha önemli bir kültürel değerimiz var; Türk kahvesi dünyanın
ilk kahve pişirme yöntemi ve bugün 100 milyar dolar değerindeki kahve sektörünün
oluşmasına 500 yıl önce ön ayak olmuş. Yeni nesillerimizin geleceğini inşa etmek için, 16.
yüzyılda Türkler tarafından geliştirilen bu pişirme yönteminin ve geleneklerinin tarihsel
değerini dünyaya daha etkili şekilde anlatmamız gerekiyor.
Bu bağlamda, yakın zamanda Habitat Derneği iş birliğinde hayata geçirdiğimiz ‘Türk
Kahvesini Bir de Sen Anlat” projemiz kapsamında Baristaol.com ve Towerlife Marka
Danışmanlığı desteğiyle gençlerimize yönelik bir yarışma hayata geçirdik. Bu konuda
benzer başka projeleri de uzun vadede geliştirmeye devam edeceğiz. Kahve kültürünün
dünyaya topraklarımızdan yayılma hikayesi Türkiye tanıtımları kapsamında bir strateji
olarak benimsenirse, UNESCO ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili
Listesi’nde koruma altında olan bu önemli değerimize daha fazla sahip çıkarsak uzun
vadede ülkemize ve gelecek nesillerimize ekonomik ve sosyal alanda büyük bir dönüş
sağlayabiliriz.
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Kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi Türkiye’de en üst düzeyde
ele alınan bir konu. Nitekim 11. Kalkınma Planı, Kadının
Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023) gibi
birçok üst düzey politika metninde konuya ilişkin hedefler ve
göstergeler yer alıyor. Siz de birçok açıdan rol model bir girişimci
olarak değerlendirilebilirsiniz. Kadın girişimciliğini destekleyen
faaliyetleriniz var mı? Girişimcilik alanına yönelmeyi hedefleyen
kadınlar için önerileriniz nelerdir?
Girişimcilik bir cesaret işi; hayata karşı dayanıklı olmayı, yılmamayı ve azimli olmayı
gerektiriyor. Kişisel girişimcilik serüvenim boyunca, bir kadın ve göçmen olarak sayısız
zorlukla karşılaştım ama asla hedefimden vazgeçmedim. Dedem Vedat Dalokay’ın
ünlü bir sözü vardır: “Yelkenimizdeki rüzgarı çaldılar ama yılmadık”. Benim girişimcilik
serüvenimde her zaman aklımda bu mesaj vardır. Kadın girişimcilere en önemli
tavsiyem, hiçbir olumsuzluğun cesaretlerini kırmasına izin vermemeleri. Kendine güveni
ve cesareti olan her kadın iyi bir iş sahibi veya girişimci olabilir, çalışkanlığı ve üretkenliği
ile topluma değer katar.
Girişimci olmak isteyen kadınlara; tasarlayacakları konseptin başarılı olması için öncelikle
çok iyi bir pazar araştırması yapmalarını, dünya trendlerini çok iyi takip etmelerini ve
hayallerinin peşinden koşarken sağlam adımlarla hedeflerine yürümelerini tavsiye
ederim. Bu yola çıkmadan önce mutlaka bir yol haritası ve uzun vadeli sürdürülebilir
bir sistem için altyapı çalışması oluşturulması büyük önem taşıyor. Birçoğumuz
hayalimizdeki ürün ve iş modelini tutkuyla çevremizle paylaşıyoruz ama iş büyüdükçe
her gün başka bir problemi çözmek gerekebiliyor, emeklerin karşılığını almak bazen 1
sene, bazen 3 sene sürebiliyor. Bu süreçte stres ve zorluklar ile baş edebilmek hiç kolay
değil ama güçlü kalıp tüm bu olumsuzlukların cesaretlerini kırmasına izin vermemeliler;
en önemli kazanımları girişimcilik serüveninde öğrendikleri olacaktır.
Önümüzdeki dönem yeni toplumsal ve ekonomik değerler yarattığı kadar uzun
zamandır büyük kurumlar tarafından göz ardı edilen bazı sosyal oluşumların da
önemini artıracak. Şu anda pandemi döneminin etkisiyle topluma değer katmayı
amaçlayan projelere büyük bir dönüş var. Yeni dönemde başarılı bir işletme olmanın
temelinde sosyal yatırım stratejisi oluşturmak yatacak. Ne yazık ki küresel çapta içinden
geçtiğimiz pandemi döneminde en çok olumsuz etkilenen gruplar arasında kadınların
sahip olduğu işletmeler bulunuyor. Kadın girişimlerini ve küçük işletmeleri korumak
adına şimdiden ciddi önlemler alınması ve devamlılıklarını sağlamak adına dünya
çapındaki kurumların güç birliği oluşturması çok kritik önem taşıyor. Turkish Coffee Lady
olarak biz üstümüze düşen görevin farkındayız. Kadınların, toplumu kalkındırmanın
taşıyıcısı olduğuna inanarak yeni e-ticaret platformumuzda diğer kadın girişimcilerin
değerli çalışmalarına yer veriyor, Türkiye’nin kültürel miraslarından ilham alan kahve
harmanlarımızın satışlarından yüzde 5’lik bir geliri Turkish Coffee Lady Vakfı’nın kadın
girişimcilik programlarına bağışlıyoruz. Dayanışma içinde, bu zor süreci beraberce
aşacağız.

Bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Size çalışmalarınızda
kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.
Benim için de oldukça keyifliydi. Ben de teşekkür ederim.
54

İSTATİSTİKLERDE

KADIN

55

Kadın ve İşgücü
Eğitim Düzeyine Göre İşgücü Durumu (2019)

İşgücüne Dahil Olmama Nedenleri (2019)

Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistiklerinden (15+ yaş) yararlanılmıştır.
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Kadın ve Eğitim
•
•

Eğitim için en önemli iki gösterge olarak okullaşma ve okuryazarlık oranları karşımıza
çıkıyor.
Son 18 yılda okullaşma ve okuma-yazma oranlarında önemli artışlar yaşanmıştır.

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.

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

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)

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

Kadın ve Sağlık
•
•

•

Temel göstergeler bağlamında, Türkiye’de kadın ve sağlık alanında olumlu gelişmeler
olduğu görülmektedir.
Kadın sağlığına ilişkin önemli bir gösterge anne ölümleridir. 2005 yılında,
Türkiye’de anne ölüm oranı yüz bin canlı doğumda 39.3 iken 2007 yılında yüz bin
canlı doğumda 21,2’ye 2013 yılında 15,9’a 2017 yılında 14,6’ya, 2019 yılında ise 13,1’e
düşmüştür.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2009 yılında doğum öncesi bakım alan Annelerin
oranı %93 iken, 2019 yılında %99,4’e yükselmiştir.
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•

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, 08.12.2020)
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Şiddet Gördüğümde ya da Tanık Olduğumda
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