KADININ STATÜSÜ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
E-BÜLTEN
SAYI: 05 / MART-NİSAN 2021
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Hanımefendi Sayın Emine ERDOĞAN ve
Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK, Sağlık ve Sosyal Hizmet Personeli
Kadınlarla Bir Araya Geldi
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Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olarak kadınların güçlenmesini ve hayatın tüm
alanlarında fırsatlardan eşit yararlanmasını sağlamak hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla
sürdürüyor, şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi ile aktif mücadelemize devam ediyoruz.
Ülke olarak kadın alanına ilişkin Uluslararası toplantı ve etkinliklerde üst düzeyde
temsili gerçekleştirerek; eğitim, istihdam, sağlık ve karar alma mekanizmalarına katılım
gibi kalkınmanın temel göstergelerinde kadınlarının konumlarının güçlendirilmesine
verdiğimiz önemi ortaya koyuyoruz.
Kadınların üretkenliğini artırmak amacıyla kadın kooperatiflerini çok taraflı iş birlikleri
aracılığı ile destekliyoruz. Kadınların yüksek teknoloji kullanılan ve ekonomik getirisi yüksek
alanlarda da yer almasını sağlamak amacıyla projeler geliştiriyor, mevcut çalışmalara katkı
sağlıyoruz.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede bütüncül bakış açısı ile tüm tarafların etkin katılımını
sağlamak amacıyla oluşturduğumuz eylem planlarımızın gereklerini yerine getiriyor,
kuruluşlarımızda çalışan personelimizin en üst düzeyde hizmet sunmasını sağlamak
amacıyla tematik hizmet içi eğitimler düzenliyoruz. Ayrıca kadın konukevlerimizde hizmet
alan mağdur kadınların güçlenmesini sağlamaya yönelik eğitim ve rehberlik faaliyetlerimizi
de sürdürüyoruz.
Kadınların hak, fırsat ve imkânlardan tam olarak yararlanması ve kadına yönelik şiddetle
etkin mücadeleye yönelik çalışmalarımızı tüm ülke düzeyinde yaygınlaştırmaya devam
ediyoruz.
81 İl Müdürlüğümüzün iyi uygulama örnekleri kapsamında tecrübelerini paylaştığımız
eğitim ve seminerlerimizi çevrim içi olarak gerçekleştiriyor ve hizmet kalitemizi arttırıyoruz.
Toplumsal hayatta üstlendikleri görevler ve aldıkları sorumluluklarla çok önemli rolleri
olan kadınlarımız kadim kültür ve medeniyet mirasımızın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu
kapsamda Mart ayında yürüttüğümüz proje, program ve faaliyetlerimizin özetini içeren
e-bültenimizin yeni sayısını sizlerin dikkatinize sunuyoruz.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
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27 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kapsamında Kadın Konukevlerinde görevli
Personelimiz ve Hizmet Alanların Katılımlarıyla Etkinlikler Düzenlendi

28 Malatya 2. Kadın Konukevinde Çocuklar İçin Etkinlik Odası Düzenlemesi Yapıldı
28 Bilecik, Elazığ ve Samsun Kadın Konukevlerinde Hizmet Alan Çocukların
Katkılarıyla Ağaçlandırma Çalışması Yapıldı

29 Bingöl ve Diyarbakır Kadın Konukevinde Anneleriyle Birlikte Hizmet Alan
Çocuklar İçin Doğum Günü Etkinliği Düzenlendi

29 Kadın Konukevlerinde El Emeği Kursları Devam Ediyor

30 İstiklal Marşının Kabulü 100 Yaşında
31 ROL MODEL KADINLAR
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33 Dünyanın İlk Başörtülü Cumhurbaşkanı: Halime YAKUB
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38 Yürüyüş dalında altın madalya alan İlk Türk Sporcu Unvanını Elde Eden
Ayşe TEKDAL
39 Özel Sporcu Fatma Damla ALTIN, Avrupa Şampiyonu Oldu
40 Muhsine GEZER’den Gümüş Madalya
41 BELİRLİ GÜNLER
42 Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK, 14 Mart Tıp Bayramı Dolayısıyla Sağlık
Çalışanlarına Hitaben Mektup Yazdı
43 16 Mart Dünya Sosyal Hizmet Günü
44 İSTATİSTİKLERDE KADIN
45 Tematik İstatistik: Bilim ve Teknolojide Kadınlar
46 Kadın ve İşgücü
47 Kadın ve Eğitim
47 Karar Alma Mekanizmalarına ve Siyasal Hayata Katılım
50 Kadın ve Sağlık
51 ŞÖNİM’lerden ve Kadın konukevlerinden Mart Ayı İtibarıyla Hizmet Alan Kişi
Sayıları
52 Şiddet Gördüğümde ya da Tanık Olduğumda
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8 Mart’ta Salgın İle Mücadelede Destan Yazan Kadınlarımızla
Külliyedeydik

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Hanımefendi Sayın Emine ERDOĞAN
ve Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sağlık ve
sosyal hizmet personeli kadınlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.
“Kadınlara Hak Ettiği Değerin Verilmesi, Sadece Tek Bir Güne İndirgenemez”
Sayın Emine ERDOĞAN, Türkiye’deki ve dünyadaki tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nü kutlayarak, şunları kaydetti:
“8 Mart, bilhassa batılı ülkelerde, kadınların hak, adalet, emek ve özgürlük mücadelesinin,
köşe taşlarından biridir. Ancak, kadınlara hak ettiği değerin verilmesi, sadece tek bir güne
indirgenemez. Aksi hâlde, 8 Mart’ta yapılan tüm etkinlikler, söylenen güzel sözler, yarım ve
eksik kalmaya mahkûmdur.
Sayın Emine ERDOĞAN, Koronavirüs (Covid-19) salgınının, bir senedir dünyayı kasıp
kavurduğuna işaret ederek, geçen yıldan bugüne öngörülemeyen bir felaketin içinde
olunduğunu belirtti. Bu felaketin en büyük yükünü, sağlık çalışanları ve sosyal hizmet
görevlilerinin taşıdığını vurgulayan Sayın Emine ERDOĞAN, şöyle konuştu:
“Salgına maruz kalan sağlık çalışanlarının, yüzde 58’ini kadınlar oluşturuyor. Sizler,
Covid-19 salgınının ilk günlerinden bu yana her türlü riski göze alarak, geceyi gündüze
katarak milletimize hizmet ettiniz. Sağlık hizmetleri yanında, VEFA gruplarından filyasyon
ekiplerine kadar, mücadelenin tüm cephelerinde ön safta yer aldınız. Yaşlılarımıza,
yetim ve öksüzlerimize sahip çıktınız. Türkiye’nin bir yıldır sürdürdüğü bu mücadelenin
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başarısında, sizlerin gayret ve emeğinin çok büyük payı bulunuyor. Evlerinize gidemeden,
evlatlarınızı göremeden, hastanelerde sabahladınız. Sizler, ‘insan insanın emanetidir’
sözünün anlamını ispat ettiniz. Salgın nedeniyle toplumda oluşan karamsarlık, derin
yalnızlık gibi ruh hâllerinin şifacısı oldunuz. Bütün topluma kol kanat gerdiniz.”
Sayın Emine ERDOĞAN, sosyal hizmetin, iş gücü olmaktan çıktığına, sevginin,
merhametin ve şefkatin gücüne dönüştüğüne dikkati çekerek, “Yakanıza taktığınız
kimlik kartları, insanlığı kurtarmak için verilen bu savaşın bayrağı oldu. Mesleğinize
adanmışlığınız ve insana duyduğunuz sevgi, en kuvvetli cephanenizdi. Bu cephede
yazılan kahramanlık hikâyeleri, yarının nesillerine örnek olacak. Hepinize minnettarız, iyi ki
varsınız” dedi.
Küresel mücadelede birçok sağlık çalışanının da hayatını kaybettiğini dile getiren Sayın
Emine ERDOĞAN, yaşamını yitirenleri rahmetle andı, ailelerine başsağlığı diledi. Sayın
Emine ERDOĞAN, tarihte yaşanan her salgının insanlığa yeni tecrübeler öğrettiğini
belirterek, sağlık çalışanları ve sosyal hizmet görevlilerinden bu tecrübeleri kayda
geçirmelerini istedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK, kadını, sosyoekonomik yapının güçlenmesinde, sağlıktan eğitime, sanattan spora, bürokrasiden
siyasete her alanda ailenin ve toplumun öznesi olarak gördüklerini belirterek, kadına
verilen değerin aileye, topluma verilen değer olduğunu söyledi.
Bakanımız Sayın SELÇUK, bugün kadınların sosyo-ekonomik hayatta her alanda daha
fazla varlığının görüldüğünü ifade ederek, “Artık öğretmenlerimizin yüzde 60’ı, kamu
personellerimizin yüzde 40’ı, mimarlarımızın, avukatlarımızın yarıdan fazlası kadın. Karar
alma mekanizmalarında daha fazla temsilimiz var. Meclisteki oranımız yüzde 4’lerden
yüzde 17’lere ulaşmış durumda.” diye konuştu.
Kadınlar için yaptıkları çalışmaları anlatan Bakanımız Sayın SELÇUK, şunları kaydetti:
“Tabii ki bu hizmetleri engelleyen en önemli unsurlardan bir tanesi kadına yönelik şiddet.
Kadına yönelik şiddet hakkında dün olduğu gibi bugün de yarın da ‘amasız, fakatsız,
lakinsiz’ sıfır tolerans ilkemizle mücadele etmeye devam edeceğiz. Ülkemizde tek bir
kadın cinayeti olmayana kadar biz bu çabamıza devam edeceğiz. Bu farkındalığı, bilinci
oluşturmak için uğraşacağız. İstiyoruz ki bir tek canımızı kurban vermeyelim.

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 65. Oturumu
BM Ekonomik ve Sosyal Konsey (EKOSOK) altında yer alan İşlevsel Komisyonlardan
Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun (KSK) 65. Oturumu, 15-26 Mart 2021
tarihleri arasında salgın sebebiyle çevrim-içi olarak ve yüz yüze çok sınırlı katılımla
düzenlendi.
Dünyanın tüm bölgelerinden Üye Devletlerin, BM kuruluşlarının ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcilerinin katılım sağladığı Oturum; tüm kadın ve kız çocuklarının
güçlendirilmesi için kadınların kamusal hayata ve karar alma mekanizmalarına tam ve
etkili katılımı ve şiddetin ortadan kaldırılması başlıklarında gerçekleşti.
3 haftalık yoğun bir müzakere sürecinin ardından kapanış toplantısında öncelikli temaya
ilişkin bir Sonuç Belgesi1 kabul edildi.
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1https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/65/csw65_agreed_conclusions_advance_
unedited_version_29_march_2021.pdf?la=en&vs=5504

Bu kapsamda Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK; tüm üye ülkelerin Komisyona
hitap ettiği “Genel Tartışma” bölümüne ve “kadınların kamusal hayata tam ve etkili
katılımı ve karar alma süreçleri için elverişli bir ortam yaratmak” konulu yuvarlak masa
oturumuna video mesajla katılım sağladı.

Canlı olarak http://webtv.un.org/ adresinden takip edilen resmi oturumların ardından
Sayın Bakanımızın video mesajları Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da
paylaşıldı.
Ayrıca; 65. KSK Oturumu çerçevesinde; Bakanlığımız tarafından 17 Mart Çarşamba günü
Türkiye saatiyle 17:00’da “COVID-19 Salgını Bağlamında Kadınların Güçlendirilmesinde
Bir Araç Olarak Sosyal Destek Politikaları” başlıklı çevrim içi bir yan etkinlik düzenlendi
ve söz konusu etkinlik Bakanlığımız youtube sayfası (youtube/ailevecalisma) üzerinden
canlı olarak yayınlandı.
Sayın Bakanımız etkinliğin açılış konuşmasında; Covid-19 salgınının neden olduğu küresel
sağlık sorununun, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük küresel sosyo-ekonomik
kriz haline geldiğini vurgulayarak salgının etkisinin bütün dünyadaki sektörler ve
toplumlar üzerinde kendisini gösterdiğini kaydetti.
Sayın Bakanımız “Gerçekte, kadınlar pek çok açıdan toplumun en şiddetli etkilenen
gruplarından biridir. Covid-19 salgınının dünya çapında kadınlar için yoksulluk oranını
artırmasının beklendiği tahmin edilmektedir.” diye konuştu.
Tüm ülkelerin salgına karşı uyumlu, hızlı ve etkili şekilde yanıt vermesi gerektiğini
vurgulayan Bakanımız, “Birlikte çalışırsak hayat kurtarabilir, geçim kaynaklarını yeniden
sağlayabilir ve kimseyi arkada bırakmadan birlikte ilerleyebiliriz.” ifadesini kullandı.
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BM Genel Kurulu 75. Oturumu Başkanı Sayın Volkan BOZKIR’ın da hitapta bulunduğu
etkinliğin moderatörlüğünü BM Kadın Birimi (UN Women) Avrupa ve Ortaasya Bölgesel
Direktörü Alia El YASSIR gerçekleştirdi. Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal HAMAD,
Endonezya Kadının Güçlenmesi ve Çocukların Korunması Bakan Yardımcısı Ir. Agustina
ERNI, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma AKSAL, Avrupa Konseyi
İnsan Onuru, Eşitlik ve Yönetişim Direktörü Claudia LUCIANI, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve
Gıda Politikaları Kurulu üyesi Nüket KÜÇÜKEL EZBERCİ etkinlikte konuşmacı olarak yer
aldı.

Sayın Bakanımız aşağıda yer alan ve sanal ortamda sivil toplum kuruluşları tarafından
gerçekleştirilen etkinliklerde de hitapta bulundu:
17 Mart Çarşamba günü; Türkiye saati: 18:30 – 19:30 KAGİDER tarafından düzenlenen “İş
Dünyasında Kadın İletişim Ağı” konulu sanal toplantı.
19 Mart 2021 Cuma günü; Türkiye saati: 18:00- 19:30 NEYAD/MÜSİAD tarafından
düzenlenen “Kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesi: Siyasi, ekonomik ve kamusal
hayatta liderliğe hazırlanmak “ konulu sanal toplantı.
22 Mart 2021 Pazartesi günü; Türkiye saati: 17:30- 19:00: KADEM Yan etkinliği “Pandemi
Perspektifinden: Türkiye’de Kadınların Yeni Normali” konulu sanal toplantı.
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“Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları” Zirvesine Katıldık
Turkuaz Medya tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Güçlü
Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi’ne Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan ve Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK katılım sağladı.

Sayın Emine ERDOĞAN, programda yaptığı konuşmada “Kadınların özel ve kamusal
hayatını dengeleyen çözümler üretmeye devam edeceğiz. Toplumsal dokumuzla
ahenkli, milli benliğimizi merkeze alan yaklaşımlarla ilerleyeceğiz ve inanıyorum ki
bu topraklarda artan kadın gücü, küresel sorunların çözülmesinde de büyük katkı
sağlayacak” dedi.
Türkiye’nin, yakın zamanda yaptığı atılımlarla dünyanın önde gelen ülkelerinden
biri olduğunu, kazanılan her başarının ülkeyi hak ettiği konuma yaklaştırdığını dile
getiren Sayın ERDOĞAN; “Bu başarıda, bilhassa kadınlara çok şey borçlu. 2023 yılı
hedeflerimize ilerlerken, kararlı adımlarımızın gücü de yine kadınlarımızdan geliyor.
Bugün, bu zirveye katılan ve birbirinden harika işlere imza atan kadınlarımız, hepimiz
için sonsuz bir ilham kaynağıdır. Yaptıkları işler, gelecek güzel günlerin de teminatıdır.”
diye konuştu.
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“Kadına Yönelik Şiddet, Değerlerimize Zarar Veren En Önemli
Tehlikelerden Biri”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK, kadına
saygı ve değerin, Türk milletinin asırlara dayanan kültüründen getirdiği toplumsal
karakteri olduğunu belirterek, bugün bu özelliğin çok daha aktif ve somut şekilde
hayatın her alanında ortaya konulduğunu söyledi. “Sahip olduğumuz değerleri, milli
hassasiyetlerimiz ve çağın değerleriyle buluşturarak geleceğe taşımaktayız.” diyen
Selçuk, kadın haklarını korumaya yönelik mücadele yürütürken bir yandan da kadınların
sosyo-ekonomik statüsünü güçlendirecek adımları attıklarını belirtti.
Kadının güçlenmesinin her şeyden önce onurunu ve şahsiyetini korumaktan geçtiğinin
altını çizen SELÇUK, “Bu noktada da kadına yönelik şiddeti değerlerimize ve
istikbalimize zarar veren en önemli tehlikelerden biri olarak görmekteyiz. Şiddete karşı
mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sıfır tolerans ilkesiyle
çok yönlü ve etkin şekilde sürdürmekte kararlıyız.” diye konuştu.
Sayın SELÇUK, şiddetle çok yönlü mücadele yanında eğitim, sağlık, istihdam, kültür
gibi birçok alanın da kadınların huzuru ve geleceği açısından öncelikler arasında yer
aldığını aktardı. Kadınların sosyo-ekonomik statüsünün artmasının Türkiye’nin kalkınması
açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Sayın SELÇUK, kadınların sosyal ve
ekonomik hayata aktif katılımı için belirledikleri “Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü
Türkiye” hedefini ilke edindiklerini belirtti.
Sabah ve Daily Sabah Yazılı Medya, İcra Kurulu Üyesi Reklam Genel Müdürü Ceyda
UZMAN’ın da açılış konuşması yaptığı zirvede, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem ZENGİN,
Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin IŞIKGECE (video), Gaziantep
Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN (online), gazeteci Merve Şebnem ORUÇ, “Siyasette Kadın”
başlıklı oturuma katıldı.

Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK 7. Toplumsal Cinsiyet
Adaleti Kongresine Katıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK, Kadın ve
Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen salgın sürecinde kadın temalı “7.
Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi”ne katıldı.
“Salgınla Başa Çıkma Konusunda
Sağlam Mali Yapımız Bizim İçin Her
Zaman Güç Kaynağı Olmaya Devam
Etti”
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Covid-19’un kısa sürede tüm dünyayı etkisi
altına alan, sadece sağlık alanında değil
aynı zamanda ekonomik ve psikolojik
bakımdan da tüm toplumu tesiri altına
alan küresel bir salgın olarak insanların
hayatına girdiğini söyleyen Bakanımız
Sayın SELÇUK, “Maalesef toplum üzerinde,
ailelerimizin üzerinde, kadınlarımızın
üzerinde birçok olumsuz etkileri
beraberinde getirdi. Salgınla mücadele
ancak hem bireylerin hem de devletlerin

beraber iş birliği içinde olduğu zaman başarılı olabileceği bir konu. Dolayısıyla hepimiz
alışkanlıklarımızı değiştirmek durumunda kaldığımız, hem çalışma düzenlerimizi hem
de aile içindeki iletişim kanallarımızı değiştirdiğimiz bir dönem yaşadık. Dolayısıyla
salgın döneminde hem aile hem de çalışma düzenleri değişti. Salgınla başa çıkma
konusunda sağlam mali yapımız bizim için her zaman güç kaynağı olmaya da
devam etti. İnşallah bugünkü tartışmalarda bugünkü bildirilerin sonucunda salgının
ailelerimizin üzerindeki etkilerini de konuşmuş olacağız. Dolayısıyla da bu dönemde
neler yapabileceğimizi salgın sonrasında neler yapabileceğimizi de konuşacağız. Biz de
bakanlık olarak hem kadınlarımızı hem ailelerimizi bütün vatandaşlarımızı korumak
için sosyal koruma kalkanı isminde bir program serisi ile kadınlarımızı, ailelerimizi,
çocuklarımızı, engellilerimizi, yaşlılarımızı, işçilerimizi ve işverenlerimizi bütün ihtiyaç
sahiplerini korumayı hedefledik. Bütün faaliyetlerimizi bu dönemde hem çalışma
hayatına yönelik hem de sosyal hizmetlere, sosyal yardımlara ve sosyal güvenlik
sistemine yönelik birçok önlem aldık. Dolayısıyla da bireyden aileye, aileden topluma
uzanan süreçlerde tüm vatandaşlarımızı kapsamayı hedefledik bakanlık olarak” diye
konuştu.
“Çalışanlarımıza Doğrudan Sunduğumuz Desteğin Toplam Tutarı 45 Milyar Liraya
Yaklaştı”
Salgın sürecinde Bakanlık olarak temel hedeflerinin istihdamı, işçileri ve işverenleri
korumak olduğunu söyleyen Bakan Sayın SELÇUK, “Bu nedenle de kısa çalışma ödeneği,
fesih kısıtı, nakdi ücret desteği, normalleşme desteği gibi etkin uygulamalarımızı hayata
geçirdik. Çalışanlarımıza doğrudan sunduğumuz desteğin toplam tutarı da 45 milyar
liraya yaklaştı. Bunun haricinde sigorta prim ertelemelerinden genel sağlık sigortası
ödemelerine, emekli aylıklarının artırılmasından engellilerimizin rapor sürelerini
uzatılmasına kadar salgın döneminde birçok önemli sosyal güvenlik uygulamalarımızı
da hayata geçirdik. Covid-19 kapsamındaki bütün test ve tedavi hizmetlerine
vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde ulaştırdık. Bu kapsamda karşıladığımız Covid-19
ödemeleri de 7 milyar lirayı aşmış oldu.” ifadelerini kullandı.
“6,4 milyon Haneye Nakdi Ödeme Yaptık”
Bakanlık olarak salgın sürecinde yaptıkları sosyal yardımları Türkiye’nin her köşesine, her
ihtiyaç sahibine ulaştırdıklarını vurgulayan Sayın SELÇUK, “Salgın döneminde de destek
programlarımızla mevcut yardımlarımızın ve koruma ağımız daha da güçlendirdik. 6,4
milyon haneye nakdi ödeme yaptık. Onun dışında salgından daha fazla kadınlarımız
etkilendiği için kadın yoksulluğu ile mücadele kapsamında da hayata geçirdiğimiz
sağlık yardımı, şartlı gebelik yardımı, şartlı doğum yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara
yönelik yardım programlarımızın kapsamını genişleterek, aynı zamanda da bu
kapsamda ödenen miktarları da salgın döneminde artırdık. 2020’de sosyal yardım hak
sahiplerimizin yüzde 65’ini kadınlar oluşturdu. Biz inanıyoruz ki inşallah bu hak sahibi
kadınlarımızın istihdam ağlarını da sağlayarak hayata daha güçlü devam etmelerini
sağlamak bizim hedeflerimiz arasında. Tüm bu destekleri topladığımız zaman
gerek çalışma hayatına yönelik desteklerimiz gerekse sosyal yardımlar alanındaki
desteklerimizle aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı aşmış oldu” diye konuştu.
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Kadın Kooperatifleri Marmara Bölgesi Buluşmasını Gerçekleştirdik

Kadın kooperatifçiliği alanında iş birliği ve diyaloğu geliştirmek, farkındalık yaratmak
ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla IV. 180 Günlük Cumhurbaşkanlığı
İcraat Programında da yer alan eylem kapsamında “Kadın Kooperatiﬂeri Marmara
Buluşması”nı Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK’un hitaplarıyla, Genel
Müdürlüğümüz koordinasyonunda Marmara Bölgesinde yer alan Balıkesir, Bilecik,
Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova olmak üzere 10
il temsilcileri ile birlikte 26 Mart 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirdik. Ayrıca
program Bakanlığımız Youtube kanalından da canlı olarak yayınlandı.
Programda; her ilden sırasıyla iyi uygulama örneği olarak öne çıkan kooperatiflerin
temsilcileri tecrübe paylaşımında bulundu; ardından Sayın Valilerin ve bölge kadın
milletvekillerinin selamlama konuşmalarıyla devam edildi.
Son olarak Programda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt
SELÇUK hitaplarını gerçekleştirdi. Sayın SELÇUK, Marmara Bölgesi’nin hem jeostratejik
konumu hem de doğu ve batı arasında köprü kurması sebebiyle kalkınma hamlelerini
daha da yaygınlaştıracakları bir çekim merkezi olduğuna işaret etti; Marmara Bölgesi’nde
birçok projeyi hizmete sunmaya hazırlandıklarını ifade etti.
Ancak dayanışma içinde çalışarak, müreffeh ve güçlü bir gelecek kurabileceklerine
inandıklarını vurgulayan SELÇUK, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın
liderliğinde milli mücadele ruhuyla yürüttükleri kalkınma hamlelerini sürdürdüklerini,
yerli ve milli üretim politikalarında da hem savunma sanayi hem de milli teknoloji
hamlesinde büyük atılımlar yaptıklarını kaydetti.
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Bugün daha fazla kadının kooperatifleşme sürecine katılımı için toplantının
gerçekleştirildiğini, bu konuda yol haritası belirlendiğini aktaran SELÇUK, alınan tedbirler
ve teşviklerle kadın istihdamının 8,3 milyona ulaştığını; 11. Kalkınma Planı’nda da 2023’te
kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 38,5’e yükseltme hedefinin bulunduğunu
belirtti.
Toplantıya katılanlar arasında kadın milletvekillerinin olduğuna değinen SELÇUK, karar
alma mekanizmalarında kadınların sayısının artmasının da diğer alanlarda kadın varlığını
güçlendiren temel adımlardan olduğunu vurguladı. SELÇUK, kadın girişimciliğinin ve
kadınların karar alma mekanizmalarında yer almalarının önünü daha da açmak istediğini
dile getirdi.
Kooperatiflerin sadece ekonomik değer değil; aynı zamanda kadınların dayanışması
ve özgüvenlerinin artmasıyla bir sosyal değer ürettiğini; kooperatif üyesi olmanın aile
olmak anlamına geldiğine işaret etti. Bakanlık olarak kooperatifçiliğin geliştirilmesi,
girişimciliğin daha da desteklenmesi için bundan sonra da destek olunmaya devam
edileceğini aktardı. Marmara Bölgesi’nde 100’ü, Türkiye genelinde de 600’ü aşkın kadın
kooperatifinin 11 bini aşkın üyesiyle Türkiye’ye hem ekonomik hem de sosyal açıdan değer
katmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi Lise Programı Açılış Etkinliğini
ve Eğitici Eğitimlerini Gerçekleştirdik

Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak ve kadınların mühendislik alanında daha fazla yer
almalarını sağlayarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal güçlenmesine katkıda bulunmak
amacıyla 2016 yılında başlayan “Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi” Bakanlığımız
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi (UNDP) ve Limak Vakfı iş birliğiyle devam ediyor.
Projenin lise programı kapsamında lise öğrencileri, öğretmenler ve veliler için
mühendislik mesleğini tanıtıcı faaliyetler gerçekleştiriliyor. Eğitimler, farkındalık
yaratıcı oyun ve sanal gerçeklik uygulamaları ile her okulda gerçekleştirilen rol model
buluşmalarıyla 20 ilde 75 lisede 24.720 kişiye ulaştık.
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2020-2021 eğitim öğretim döneminde ise 50 okuldan 156 gönüllü öğretmen ile
çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Bu kapsamda 22 Şubat 2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin yanı sıra
proje ortaklarımızdan UNDP Türkiye Ofisi ve Limak Vakfı temsilcileri ile Öğretmen
Akademisi Vakfı (ÖRAV) temsilcileri ve 156 öğretmenimizin katılımıyla çevrim içi olarak
Açılış Programımızı gerçekleştirdik.
Programda ilk olarak, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Genel Müdürü Füsun ÇÜRÜKSU
konuşmasını gerçekleştirdi. ÖRAV’ın 2019 yılında proje çalışmalarına katıldığını belirten
ÇÜRÜKSU, proje kapsamındaki faaliyetlere kısaca değindi.
Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru ÖZDEMİR ise Vakıf olarak projeyi çok
önemsediklerini vurgulayarak projenin büyümesinden, daha fazla öğretmen ve öğrenciye
ulaşmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Temsilci Yardımcısı Seher ALACACI ARINER
kadınların ve kız çocuklarının güçlendirmeye yönelik faaliyetler tasarlamanın ve bu
konuda kimseyi geride bırakmamak için harekete geçmenin her birimizin görevi
olduğunu belirterek projenin bu alanı bütüncül bir yaklaşımla ele aldığını vurguladı.
Son olarak, Kadının Statüsü Genel Müdürümüz Sayın Gülser USTAOĞLU, kadının
toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi,
kadına yönelik şiddet ve istismarın ortadan kaldırılmasının Bakanlığımızın kadın
politikalarının temelini oluşturduğunu ifade ederek, Genel Müdürlük olarak kamu, sivil
toplum kuruluşları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve özel sektörle iş birliği içerisinde
önemli çalışmalar yürütüldüğünü ve Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesinin de bu
amaçla desteklenen ve önem verilen çalışmalardan biri olduğunu aktardı. YÖK 20192020 öğretim yılı verilerine atıfta bulunan USTAOĞLU mühendislik, mimarlık ve inşaat
alanında eğitim alanların %71,6’sı erkek iken, bu oranın kadınlar için %28,4 olduğunu
belirterek bu proje ile mühendislik mesleğinin tek bir cinsiyete özgü olarak algılanmasına
ilişkin zihniyet yapısını dönüştürerek mesleki ayrımcılıkla mücadeleye katkı sunmaktan
memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kızlarımızın bireysel olarak güçlenmelerinin yanı sıra,
projenin Ülkemiz ekonomisine daha fazla değer katacağına ve ülkemizin uluslararası
rekabet gücünü artıracağına inandığını da vurguladı.

Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK, 10. Uluslararası Kadın
Emeği Buluşmasına Katıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK, Hak-İş
Konfederasyonu tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması’nda
hem Sosyal Güvenlik Kurumu hem de İŞKUR aracılığıyla kadın çalışanların bulunduğu
işletmeleri, daha fazla teşvik vererek desteklediklerini, sendikalı kadınların sayısının
artmasına büyük önem verdiklerini belirtti.
Değerler ile barışamayan zihniyetlerin kadınlara yaptıklarına ve ideolojik husumete sebep
olduklarına tanıklık ettiklerini belirten Sayın SELÇUK, bunun en vahim örneğinin 28
Şubat sürecinde yaşandığını kaydetti.
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Bakanımız Sayın SELÇUK, “28 Şubat’ın en büyük mağduru kadınlar oldu ve biz 28
Şubat sürecinde kadınların emek ve haklarının nasıl hiçe sayıldığına şahit olmuştuk.
Milletimiz inanıyorum ki bu vahim zihniyete bir daha asla izin vermeyecek. ‘Bin yıl
sürecek’ diyorlardı sürmedi ve sürmeyecek inşallah. Bizler alnı ak kadınlar olarak her
daim bu tarz anti demokratik girişimlerin karşısında durmaya da devam edeceğiz”
diye konuştu.
Aileye Yoğun Saldırı Var
Bakanımız Sayın SELÇUK, son zamanlarda aileye yönelik yoğun saldırı olduğuna işaret
ederek, kadınların ailelerine sahip çıkacaklarını ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için dik
durmaya devam edeceklerini vurguladı. Türk kadınlarının, “Büyük Türkiye” vizyonunun
öznesi olmaya devam edeceğini kaydeden Selçuk, eğitimden sağlığa, bürokrasiden
siyasete, kültürden sanata her alanda daha fazla yer aldıklarını dile getirdi.
“Kadınlarımızın Özgüveni ve Üretkenliği ile Gurur Duyuyoruz”
Sendikalı kadın sayısının arttığını kaydeden Sayın SELÇUK, “Sendikalı lider kadınlarımızın
da sayısı artacak. Bütün bu konularda bütüncül bir perspektiften bakmayı da
önemsiyoruz. İstihdam alanında da kendi farklılığı ve kabiliyetleri ile emeği zenginleştiren
kuvvet, kadınlar. Kadınlarımızın her alandaki özgüveni ve üretkenliğinin artması bizi son
derece gururlandırıyor. Bu sayede kadını ile erkeği ile çok daha güçlü bir Türkiye’yi hep
beraber inşa edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.
Kadınlarımız İş Hayatına Katılırken Aileleri Konusunda İkilemde Kalmasın
Bakanımız Sayın SELÇUK, en önem verdikleri konulardan birisinin de iş ve aile hayatı
uyumunun sağlanması olduğunu vurguladı. Bu noktada birçok çalıştay düzenlediklerini
dile getiren Bakan Sayın SELÇUK, “İstiyoruz ki kadınlarımız iş hayatına katılırken aileleri
konusunda ikilemde kalmasın, hem iş hayatında başarılı olsunlar hem de ailelerinde
mutluluklarını devam ettirebilsinler.” dedi.
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Bakanlığımız 81 İlimizde Mercan Ormanları Oluşturuyor
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve kadınların güçlenmesi kapsamında başlattığımız
“Mercan Seferberliği” çerçevesinde 81 ilimizde oluşturulan Mercan Ormanları kök salacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK, Hanımefendi
Sayın Emine ERDOĞAN himayelerinde başlatılan Mercan Seferberliği ile kadına yönelik
şiddetle mücadele etmekle beraber kadınlarımızın kendi başarı hikâyelerini yazabilmeleri
için fırsatlar sunmayı, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarını sağlamayı
hedeflediklerini belirtti.
Bakanlığımız tarafından 81 ile Mercan Ormanları oluşturulması kapsamında gönderilen
genelgede, 81 ildeki Orman İşletme İl Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, fidan dikimi
şartlarının uygun olduğu illerde 6-7-8 Mart’ta, uygun olmayan illerde ise ilerleyen
günlerde etkinlik gerçekleştirilmesi belirtildi.

Türkiye, Avrupa Konseyi “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi
Sözleşmesi” (İstanbul Sözleşmesi)’nin Feshine Karar Verdi
20 Mart 2021 tarih ve 31429 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı
Kararı ile İstanbul Sözleşmesi feshedildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız
Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda
“İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen Kadına
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi
ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi
Sözleşmesi’ne ilişkin değerlendirmede
bulundu.
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Bakan Sayın SELÇUK, Türkiye’nin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşunun,
çeşitli sebeplerle diğer Konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemeyeceğini
belirtti.
Sayın SELÇUK, “Dünyada 200’e yakın ülke var. 47 Avrupa Konseyi üyesinden 19’u
çekinceyle onay vermiş, 11’i imzalayıp onaylamamış, 2’si işlem yapmamış. Dolayısıyla
kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz çeşitli sebeplerle diğer Konsey
ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemez.” ifadelerini kullandı.

Elektronik İzleme Merkezi Lansman Toplantısına Katılım Sağladık
İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) kurulan
1.000 kapasiteli Elektronik İzleme Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın
mensuplarına açıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 7 Mart 2021 tarihinde düzenlenen “Aile İçi ve Kadına Yönelik
Şiddet 2020 Yılı Genel Değerlendirme Toplantısı”nda Elektronik İzleme Merkezinin
Lansmanı da yapıldı. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ndeki (GAMER)
toplantıda konuşan, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Elektronik
İzleme Merkezi’nin yeniden yapılandırılması ve faaliyete geçmesinin ardından 81 ilde
uygulamanın devam ettiğini bildirdi.

Risk Değerlendirme Formu ve Güvenlik Planı Uygulama Eğitimi
Düzenlendi
Aile Bilgi Sistemi (ABS)’de açılması
planlanan Risk Değerlendirme
Modülünün kullanılması kapsamında
Risk Değerlendirme Formunun
uygulanması, kadın konukevinden hizmet
aldığı süreçte can güvenliği riski bulunan
kadın ve beraberindeki çocuklarına
yönelik Güvenlik Planı Uygulaması eğitimi
düzenlendi.
Söz konusu eğitime 112 kadın konukevi
idareci ve meslek elemanlarından oluşan
250 personel katılım sağladı.
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Kadın Konukevlerinden Hizmet Alan Kadınların Ebeveynlik
Becerisini Geliştirme Kurs Programı Oluşturuldu
Kadın konukevlerinden hizmet alan ve şiddete tanıklık etmiş çocukların içinde
bulundukları travmatik yaşantıların etkilerinin azaltılması ve sağlıklı anne-çocuk ilişkisinin
geliştirilmesine yönelik ihtiyaç doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile iş birliği çalışmalarına başlanarak,
Kadın Konukevlerinden Hizmet Alan Kadınların Ebeveynlik Becerisini Geliştirme Kurs
Programı oluşturuldu.
Program Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanan kurs programı
kadın konukevlerinde uygulanmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ile İş Birliği İçerisinde
Valilik Yazı İşleri Müdürlerine Yönelik Video Konferans
Gerçekleştirildi
Bakanlığımız, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla çalışmalarını sıfır
tolerans ilkesiyle, çok boyutlu ve tüm tarafların katkısı ile kararlıkla sürdürmektedir. Dün
olduğu gibi bugün de önleyici çalışmalarla şiddete karşı ne bir duruş sergiliyoruz. Kurum
kuruluşlarla, üniversitelerle, sivil toplumla aktif iş birliği içerisindeyiz. Toplumun her
kesiminde yaratacağımız farkındalıkla, onlardan alacağımız güçle çarpan etkisi yaratarak
şiddeti sona erdirmek amacıyla seminerler veriyoruz. Salgın nedeniyle seminerler,
konferans vb. çalışmalarımıza ara vermedik aksine daha büyük bir şevkle, daha büyük
azim ve inançla yaptığımız işe sarıldık. Farkındalık yaratarak bir kadının hayatına
dokunabileceğimiz gerçeği bizi salgın koşulları vs. demeden sınırsız hizmet vermeye iten
güç oldu.
Toplumun her kesimine yönelik
çalışmalar yapmak temel görevimiz
olmakla birlikte doğrudan kadına
yönelik şiddetle mücadelede hizmet
sunan kamu personeline yönelik
eğitimler düzenlemenin yanı sıra
doğrudan hizmet sunmayan kamu
personelinin de konuya ilişkin temel
bilgi düzeyine sahip olması için
2018 yılından bu yana seminerler
düzenliyoruz. Salgın döneminde de
bu çalışmalarımız devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi
Başkanlığı ile iş birliği içerisinde
Bakanlık personeline 2021 yılı
Mart ayında video konferanslar
düzenlemeye başladık.
Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı e-Akademi sistemi üzerinden 16-17-18 Mart ve 22-2324 Mart 2021 tarihlerinde yaklaşık 500 yazı işleri müdürünün katılımı ile “Aile İçi Şiddet
ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Seminer” lerini gerçekleştirdik. Eğitim
Seminerlerinin Haziran ayına kadar devam etmesi planlanıyor.
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Mart ayında Şanlıurfa, Ankara, Tekirdağ, İzmir, Balıkesir ve
Adıyaman’da Gerçekleştirilen Finansal Okuryazarlık Etkinlikleriyle
48.873 Kişiye Ulaştık
“Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları” ve “Kadının Güçlenmesi Strateji
Belgesi ve Eylem Planı”nda yer alan “kadınların finansal okuryazarlık
konusunda bilgi ve farkındalıkları artırılacaktır” hedefi kapsamında;
Bakanlığımız İl Müdürlüklerinin koordinasyonunda “Finansal
Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri”
gerçekleştiriliyor.
Seminerlerle; kadınların para yönetimi, gelir, harcama, birikim, borç, tasarruf, yatırım
araçları, bireysel emeklilik sistemi gibi konularda farkındalıklarının artırılması ayrıca
kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgilendirme
yapılıyor.
Bugüne kadar 81 ilde yüz yüze gerçekleştirilen etkinlikler, Covid-19 salgını sebebiyle kitle
iletişim ve sosyal medya araçları ile çevrim içi olarak gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Mart 2021 tarihinde Şanlıurfa’da 6.400 kişi
22 Mart 2021 Ankara’da 31.051 kişi;
23 Mart 2021 tarihinde Tekirdağ’da 5.900 kişi;
24 Mart 2021 tarihinde Balıkesir’de 5.200 kişi radyoda yayınlanan “Finansal Okuryazarlık
ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Programı”nı takip etti.
İzmir’de 25 Mart 2021 tarihinde Instagram üzerinden yayınlanan “Finansal Okuryazarlık
ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi” seminerimizi 245 kişi takip etti.
19-23 ve 29 Mart 2021 tarihlerinde Adıyaman’da gerçekleştirilen “Finansal Okuryazarlık
ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Semineri”ne 77 kişi katılım sağladı.
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Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü
Çalışmaları Devam Ediyor
Bakanlığımız öncülüğünde, Tarım ve Orman
Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı işbirliğinde
30 Ekim 2018 tarihinde imzalanan “Kadın
Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği
Protokolü”nün yerelde uygulanabilirliğini
sağlamak ve uygulayıcılara rehberlik
etmek amacıyla “Kadın Kooperatiflerinin
Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü Uygulama
Esasları” hazırlanarak İl Müdürlükleri ile
paylaşıldı. Uygulama Esasları çerçevesinde
illerde “Kadın Kooperatifçiliği Çalışma
Grupları” oluşturuldu. Bu kapsamda illerde
çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Protokol kapsamında Ocak, Şubat ve Mart aylarında Adana, Afyonkarahisar, Bayburt,
Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Gümüşhane, Isparta, Kahramanmaraş,
Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sivas, Şanlıurfa ve Yalova illerinde çalıştay, eğitim ve
bilgilendirme toplantıları yapıldı; kooperatif ziyaretleri gerçekleştirildi.
Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İl Müdürlüklerimizin koordinasyonunda, çeşitli
etkinlikler düzenlendi.

Toplamda ise bugüne kadar 740 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantısı ile 35.134
kişiye ulaşıldı; 291 kooperatif ziyareti gerçekleştirildi ve 464 yeni kadın kooperatifi kuruldu.
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Ankara, Eskişehir ve Aydın İllerinde ŞÖNİM ve Kadın Konukevi
Öz Değerlendirme Süreci Devam Ediyor

20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile şiddet olgusunun nedenleri, varlığı ve sonuçları ile
tek elden ve çok yönlü mücadele edilmesi amacıyla kurulan Şiddet Önleme ve İzleme
Merkezleri hali hazırda 81 İlde hizmet sunuyor.
ŞÖNİM’lerin;
İşleyiş ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi,
Hizmet verenlerin güçlendirilmesi,
Hizmet alanlara yönelik hizmetlerin niteliğinin arttırılması,
Tüm ŞÖNİM’lerde verilen hizmetlerin ortak ilkeler ve uygulamalarla sunulması,
Kuruluşların kendi değerlendirmelerini yaparak hizmet sürecini iyileştirmeleri,
amacıyla “ŞÖNİM Hizmet Standartları ve Öz değerlendirme Rehberi” 2020 yılında
hazırlandı ve rehberin tanıtımına yönelik ŞÖNİM’lerde çalışan meslek elemanlarına
eğitimler düzenlendi.
Ayrıca, Kadın Konukevi Hizmet Standartları Rehberi ile birlikte iç ve dış değerlendirmeyi
kapsayan Öz Değerlendirme Rehberi de hazırlanmıştır. Öz değerlendirmenin hedefi,
kadın konukevi hizmetlerinin kalite ve etkinliğini artırarak hem hizmet veren personelin
kapasitesinin geliştirilmesine hem de hizmetlerden yararlanan kadın ve beraberindeki
çocukların güçlenmesine katkı sağlamaktır.
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İller, belirlenen standartlar doğrultusunda rehbere uygun olarak iç değerlendirmelerini
yaparak raporlarını Genel Müdürlüğümüze ilettiler. İç değerlendirme sürecinin
sonrasında ise Genel Müdürlüğümüz personelinden oluşan dış değerlendirme ekipleri ile
10-12/03/2021 tarihleri arasında Ankara İlinde; 17-19/03/2021 tarihleri arasında Eskişehir
İlinde, Aydın 29-31/03/2021 tarihleri arasında ŞÖNİM ve Kadın Konukevlerinde Dış
Değerlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.
Dış değerlendirme süreci; yapılan yerinde ziyaretle bilgi, belge ve kanıtlara dayalı
olarak; kuruluşların iç değerlendirme kapsamında belirlenen güçlü yönlerinin,
iyileşmeye açık alanlarının ve iyileştirme planlarının hizmet standartları kapsamında
incelenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması ve gerekli rehberliğin sağlanması
doğrultusunda yürütüldü.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve
Değerlendirme Komisyonu Toplantılarında “Elektronik Kelepçe
Uygulaması” Tanıtıldı

2021 yılı Ocak ayında ülke geneline yaygınlaştırılmasına karar verilen elektronik kelepçe
uygulamasının il genelinde tanıtımının sağlanması ve uygulamanın yürütülmesine ilişkin
İllerde güçlü bir koordinasyon oluşturulması amacıyla 2021 yılı ilk ve ikinci çeyreğinde
illerde gerçekleştirilecek Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve
Değerlendirme Komisyonu Toplantılarının “elektronik kelepçe” gündemiyle toplanmasına
karar verildi.
Şiddetle mücadele kapsamında hizmet veren kuruluşlardan Aile Mahkemeleri, İl Emniyet
Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlıkları ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin
iş birliği içerisinde çalışmasını gerektiren elektronik kelepçe uygulamasında vakaların
doğru tespit edilmesi, mahkeme süreçlerinin takip edilmesi, izleme sürecinin titizlikle
gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor.
Bu kapsamda Mart ayı içerisinde Van, Erzurum, Çorum, Uşak, Osmaniye, Düzce, Kırıkkale,
Kırşehir, Kırklareli, Kars illerimizde Vali/Vali Yardımcısı başkanlığında Aile Mahkemesi
Hâkimleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Müdürlüğümüz
temsilerinin katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve
Değerlendirme Komisyonu Toplantıları gerçekleştirildi ve elektronik kelepçe uygulaması
tanıtımı yapıldı.
Tanıtım toplantılarının önümüzdeki aylarda diğer İllerde de devam etmesi planlanıyor.
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“Elektronik Kelepçe Uygulaması” görselleri
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kapsamında Kadın Konukevlerinde
görevli Personelimiz ve Hizmet Alanların Katılımlarıyla Etkinlikler
Düzenlendi
Kadınların birlik, beraberlik ve dayanışmasının sembolü olan 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü kutlandı.

Bakanlığımız, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, toplumsal
yaşamın her alanında kadınların güçlenmesini sağlamak, kadınların toplumsal
statüsünün güçlenmesi kapsamında sürdürülebilir adımlar atmaya devam etmektedir.

Kadın konukevlerinde görevli personelimiz kuruluştan hizmet alan kadınların da
katılımıyla farkındalık arttırıcı, bilgi ve bilinçlenmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

27

Malatya 2. Kadın Konukevinde Çocuklar İçin Etkinlik Odası
Düzenlemesi Yapıldı
Kadın Konukevleri Hizmet Standartları Rehberi kapsamında Malatya kadın konukevinde
anneleriyle birlikte hizmet alan çocuklara yönelik hizmetlerin nitelikli bir şekilde
yürütülebilmesi için oyun odası düzenlemesi yapıldı.

Bilecik, Elazığ ve Samsun Kadın Konukevi Bahçelerinde
Kuruluşumuzdan Hizmet Alan Çocukların Katkılarıyla Ağaçlandırma
Çalışması Yapıldı
Doğa ve çocuk ilişkisinin geliştirilmesi, çocukların farkındalıklarının arttırılması, doğa
duyarlılığının geliştirilmesi, çocukların boş zamanlarının değerlendirilmesi ve çocukların
çevreyle ilgili etkinliklere katılmaları sağlanarak kuruluş bahçesinde ağaçlandırma
çalışması yapıldı.
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Bingöl ve Diyarbakır Kadın Konukevinde Anneleriyle Birlikte Hizmet
Alan Çocuklar İçin Doğum Günü Etkinliği Düzenlendi

Okul öncesi dönemde çocuklarda zaman algısının gelişimine katkı sağlayan, sosyal
ilişkileri güçlendiren, öz saygılarının gelişimine katkı sağlayan etkinliklerin kadın
konukevlerinde düzenlenmesine devam edilmektedir.
Bu kapsamda Diyarbakır ve Bingöl Kadın Konukevinde anneleriyle birlikte hizmet alan
çocuklar için, kuruluş personelinin ve kuruluştan hizmet alanların katılımıyla doğum
günü etkinliği düzenlendi.

Kadın Konukevlerinde El Emeği Kursları Devam Ediyor

Kadın konukevlerinde hizmet alan kadınlar için Halk Eğitim Merkezleri iş birliği içerisinde
düzenlenen tel kırma, ahşap boyama, kumaş boyama, hat, tezhip, seramik, rölyef, takı
tasarım, yemek, resim, el örgücülüğü gibi kurslarda kadın emeğiyle ürünler ortaya çıktı.
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İstiklal Marşının Kabulü 100
Yaşında
İstiklal Marşı’nın kabulü, Türkiye
Cumhuriyeti’nin bağımsızlığında en
önemli dönemeçlerden birisi olarak
tanımlanır. Milli Mücadele yıllarında,
Kurtuluş Savaşı devam ederken yazılan
eser, M.Akif ERSOY’un Kurtuluş Savaşı’nın
kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin
yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk
ulusunun bağımsızlığa, Hakk’a, yurduna ve
dinine bağlılığını dile getirmektedir.
Bu kapsamda kadın konukevlerinde
anneleriyle birlikte hizmet alan çocuklar
kuruluş içerisinde çeşitli etkinliklerle bu
anlamlı günü kutladı.
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Rol Model Müslüman Kadın Yöneticiler
Tanzanya’nın ilk kadın Devlet Başkanı: Samia Suluhu HASSAN

“Millet olarak güçlüyüz ve liderimiz Magufuli’nin bıraktığı yerden yolumuza devam
edeceğiz.”
Samia Suluhu HASSAN, o yıllarda Hint Okyanusu’ndaki eski bir köle merkezi ve ticaret
karakolu olan Zanzibar’da 1960 yılında doğmuştur. Babası okul öğretmeni ve annesi ev
hanımıdır. HASSAN, lise mezuniyetinden sonra bitirme sonuçları yeterince iyi olmadığı için
17 yaşında bir devlet dairesinde memurluk yaparak kariyer hayatına başladığını belirtmiştir.
HASSAN, 1988’de daha fazla araştırma yaptıktan sonra, Zanzibar hükümetinde kalkınma
alanında çalışmıştır. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nda (WFP) proje yöneticisi
olarak görev almış ve daha sonra 1990’larda Zanzibar’daki sivil toplum kuruluşlarını yöneten
bir kurumun icra direktörü olmuştur.
2000 yılında CCM tarafından Zanzibar Temsilciler Meclisi’nde özel bir koltuğa aday
gösterilmiştir. Bu görevinin ardından Yerel Yönetim Bakanı olarak görev yapmıştır. 2010
yılında, Tanzanya’daki Ulusal Meclis’e seçilmiştir. O zamanki Cumhurbaşkanı Jakaya
KİKWETE, onu Birlik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atamıştır.2
Tanzanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nden akademik eğitim almış olan dört
çocuk annesi HASSAN, Tanzanyalı kadınları ve kızları hayallerinin peşinden gitmeye teşvik
etmesi ile tanınmaktadır. Eski Devlet Başkanı John MAGUFULİ’nin 17 Mart 2021’de hayatını
kaybetmesinin sonrasında anayasaya göre Devlet Başkanı olarak yemin etmiştir.3

2https://www.aljazeera.com/news/2021/3/19/tanzanias-hassan-quiet-achiever-who-wants-to-get-things-done adresinden yararlanılmıştır.
3https://www.trthaber.com/haber/dunya/tanzanyanin-ilk-kadin-devlet-baskani-samia-suluhu-hassan-565876.html adresinden yararlanılmıştır.
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Dünyanın İlk Başörtülü Cumhurbaşkanı: Halime YAKUB

“Herkesin devlet başkanıyım. Seçim yapılmasa da, size hizmet etme sözüm geçerli.”
1954 doğumlu, Singapurlu bir siyasetçi olan Halime YAKUB, 1978 yılında Singapur Ulusal
Üniversitesi Hukuk bölümünden mezun olmuştur. Politikaya girmeden önce 1978’de
Ulusal İşçi Sendikası Kongresi’nde çalışmaya başlamış, burada işçi haklarıyla ilgilenmiştir.
2001 yılında mezun olduğu üniversitede yüksek lisansını tamamlamış, 2016 yılında “fahri
hukuk doktoru” unvanı almıştır.4
Asıl mesleği avukatlık olmakla birlikte, 2001 yılında milletvekili seçilmiş olan Halime
YAKUB “ilk Malay kadın milletvekili” unvanı almıştır. 2011 yılında Toplumsal Kalkınma,
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda Devlet Bakanı; bir yıl sonra ise Sosyal ve Aile Gelişimi
Bakanlığı’na Devlet Bakanı olarak atanmıştır. 2013-2017 yılları arasında ise Meclis
Başkanlığı görevini yürütmüştür.5
7 Ağustos 2017 tarihinde Devlet Başkanlığı seçimlerinde yer alabilmek adına görevinden
istifa eden Halime YAKUB, gerçekleştirilecek söz konusu seçimlerde adaylığını
açıklamıştır. Kampanyasını da “İyilik yap, birlikte yap” sloganıyla yürütmüştür. 2017 yılı
Devlet Başkanlığı seçimlerinde aday olan adaylar arasında tek uygun adayın kendisinin
olduğunun açıklanması ile seçimlere gerek kalmadan ülkenin yeni Devlet Başkanı olarak
açıklanmıştır.6
14 Eylül 2017’de yemin ederek göreve başlayan YAKUB, ilkesini ikiz tehditler olarak
değerlendirdiği “aşırılıkçı terörizm ve İslamofobi ile mücadele” olarak açıklamıştır. Küçük
yaşta babasını kaybettiği için dört kardeşi ile birlikte zorluklar içerisinde büyüyen Halime
YAKUB, bugünlere gelişinde eğitimini destekleyen ailesi ve öğretmenlerinin büyük katkısı
olduğunu vurgulamıştır.7
4https://www.aa.com.tr/tr/dunya/singapurun-ilk-kadin-dunyanin-ilk-basortulu-cumhurbaskani-halime-yakub/912939 adresinden yararlanılmıştır.
5https://daimakadin.com/halime-yakub/ adresinden yararlanılmıştır.
6https://tr.wikipedia.org/wiki/Halime_Yakub adresinden yararlanılmıştır.
7https://daimakadin.com/halime-yakub/ adresinden yararlanılmıştır.
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İlk Müslüman Kadın Başbakan: Benazir BUTTO

1953 Karaçi doğumlu olan Benazir BUTTO, Pakistan’a iki kez Başbakanlık yapmış ünlü bir
siyasetçidir. 1973 yılında Harvard Üniversitesi’nde lisans eğitimi; 1977 yılında ise Oxford
Üniversitesi’nde Uluslararası Hukuk ve Diplomasi dallarında yüksek lisans eğitimini
tamamlamıştır.8 Eğitim hayatı sonrası Pakistan’a geri dönen BUTTO, babası Zülfikar Ali
BUTTO tutuklanıp idam cezasına çarptırıldıktan sonra ev hapsine alınmış, 1984 yılında ev
hapsi kaldırıldıktan sonra İngiltere’de sürgün hayatı yaşamaya başlamıştır. Bu dönemde
babasının partisi olan Pakistan Halk Partisi’nin liderliğini yapmaya başlayan Benazir
BUTTO 1988 yılında Pakistan’da yapılan serbest seçimle iktidara gelmiş ve böylece
ülke tarihinin ilk kadın Başbakanı olmuştur.
Yolsuzluk suçlamaları sebebi ile askeri güçler tarafından kurduğu hükümeti devrilen
BUTTO 1993 yılında yeniden seçilmiştir. Fakat kurulan yeni hükümet 3 yıl sonra yeniden
yolsuzluk suçlamaları sebebiyle devlet başkanı Faruk LEGHARİ tarafından düşürülmüştür.
Darbelerle devrilse de BUTTO’nun hakkında herhangi bir suç teşkil edecek dosya
bulunamamıştır. 1999 yılında Pervez MÜŞERREF’in öncülük ettiği askeri darbe sonrası
Pakistan’ı terk etmesi gerektiği belirtilen BUTTO, Birleşik Arap Emirlikleri’ne giderek
Dubai’ye yerleşmiştir.
2007 yılında yapılacak olan seçimler için Pakistan’a dönüş kararı almış olsa da ElKaide’nin saldırı tehdidinde bulunması üzerine Pervez MÜŞERREF tarafından
dönüşünü ertelemesi ve yüksek mahkemenin kendisiyle ilgili af istemine ilişkin kararı
beklemesi istenmiştir. Kararından vazgeçmeyen BUTTO; 18 Ekim 2007 tarihinde, sekiz
yıllık sürgünden sonra Pakistan’a geri dönmüştür. BUTTO, ilk suikast girişiminden yara
almadan kurtulsa da bu saldırıda 138 kişi hayatını kaybetmiş, 248 kişi de yaralanmıştır.
Yaklaşık iki ay sonra 27 Aralık 2007 tarihinde Pakistan Halk Partisi’nin mitinginde
Ravalpindi’de gerçekleşen ikinci suikast girişiminde ise 130 kişi ve Benazir BUTTO hayatını
kaybetmiştir.9

8https://tr.wikipedia.org/wiki/Benazir_Butto#:~:text=Asker%C3%AE%20cuntan%C4%B1n%20%C5%9Fefi%20Ziya%20%C3%BCl,ta%20
ba%C5%9Fbakan%20olarak%20g%C3%B6reve%20ba%C5%9Flad%C4%B1. adresinden yararlanılmıştır.

9https://www.gzt.com/mecra/ilk-musluman-kadin-basbakan-benazir-butto-3137208 adresinden yararlanılmıştır.
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Alanında “İlk” Rol Model Kadınlar

Songül YAKUT 1976 yılında Malatya’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya’da
tamamlayan Yakut 1997 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. 2005-2007 yıllarında
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde görev yaptı.
Türk Silahlı Kuvveleri’nde bölük ve ilçe jandarma komutanı olan ilk kadın komutan
oldu. Aynı zamanda komuta ve karargâh subaylığı kursunu bitiren ilk kadın subaydı.
Görev süresi boyunca 10’u takdirname 50’ye yakın başarı ödülü aldı.
Aile içi şiddet gibi konulara da önem veren Yakut, görev yaptığı yerlerdeki köylerde
kadınların sorunlarına çözümler aradı. Son olarak Şırnak’taki 23. Jandarma Sınır Tümen
Komutanlığında Harekât Merkez Amiri olarak görev yapan Yakut, beraberindeki 12
askerle birlikte içinde bulundukları askeri helikopterin 31 Mayıs 2017’deki 2017 Uludere
Eurocopter Cougar Kazası sonucu 41 yaşında şehit düştü.10

10https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyenin-ilk-kadin-astsubaylari-sehit-songul-yarbayi-anlatti-/888421
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Filiz DİNÇMEN, Ankara Kız Lisesi’ni bitirdikten
sonra; 1960 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1961-1965
yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş
Milletler Dairesi 3. ve 2. kâtipliği görevlerinde
bulunan Dinçmen, Ağustos 1965’te Birleşmiş
Milletler New York ofisinde 2. sekreter ve daha
sonra da 1. sekreter görevlerine getirildi.
1968-1970 yılları arasında Türkiye Tahran
Konsolosluğu’nda görev alan Dinçmen,
daha sonra değişik ortak pazar görevlerinde
bulundu. 1982 yılında Hollanda Lahey
Büyükelçisi görevine getirilerek, Türkiye’nin ilk
kadın Büyükelçisi unvanını aldı. 1984 yılında
Strasbourg’da Avrupa Konseyi Türkiye Daimi
Temsilcisi görevine getirildi. 1988 yılında Çok
Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü, 1989 yılında
ise; Bakanlığın ilk kadın Müsteşar Yardımcısı
ve 1991 yılında bu görevine ek olarak Dışişleri
Bakanlığı sözcüsü oldu. 1993-1997 yılları
arasında Avusturya Büyükelçiliği yaptı.

NASA’dan Türk Profesöre Ödül
Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida
eyaletindeki Uluslararası Üniversitesi İnşaat
ve Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı olan
ve NASA ile çalışmalar yapan Prof. Dr. Berrin
Tansel, Amerikan Çevre Mühendisliği ve Bilim
İnsanları Akademisi Bilim Ödülü’nü kazandı.
Amerika Birleşik Devletleri’ne Fulbright
bursuyla çevre mühendisliği eğitimi için
University of Wisconsin’e giden Prof. Dr. Berrin
Tansel, Florida Uluslararası Üniversitesi’nde
öğrencileriyle birlikte önemli araştırmalar
yürüttü.
Florida Uluslararası Üniversitesi İnşaat ve Çevre
Mühendisliği Bölüm Başkanı olan ve NASA
ile sürdürdüğü atık sulardan amonyağı ayırmak gibi çok sayıda projede yer alan Prof.
Dr. Berrin Tansel, Amerikan Çevre Mühendisliği ve Bilim İnsanları Akademisi (American
Academy of Environmental Engineers & Scientists - AAEES) Bilim Ödülü’nü kazandı.
Prof. Dr. Tansel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 20 yıldır NASA ile birlikte ortak
proje yürüttüğünü ifade etti. “1991 yılında üniversitede çalışmaya başladıktan sonra
su temizleme konusunda büyük bir proje aldım. O proje yağların sudan ayrılması
hakkındaydı. O konuda birkaç teknolojiyi araştırdık” dedi.
Araştırmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Tansel, “Bunlardan bir tanesi filtrelerin
tıkanmamasını önlemek için yaptığımız bir çalışmaydı. NASA’yla çalışmalarım 20 yıldır
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sürüyor. İlk kez Kennedy Uzay Merkezi’nde Uzay Hayat Bilimleri Laboratuvarı’nda 2 yaz
filtrelerle ilgili çalıştım. Uzaya giden araçların içinde o zamanlar ne kadar su gerekiyorsa
o kadar su konuyordu ve uzaya giden araçların yarısından çoğu su ile doluydu. Bu çok
büyük bir zorluğa sebep oluyordu. Uzaya insan gönderebilmek için suyun, bilhassa atık
suyun, döndürülebilir halde kullanılabilmesi gerekiyordu. Uzaya gönderilen araçlardaki
su miktarı dünyadaki kullanıma göre az. Fakat uzay aracının içerisinde çok büyük yer
kaplıyordu. Astronotların atık suları dünyadaki atık sulara göre daha konsantre. Onun için
suyu arıtmak için daha değişik teknolojiler gerekiyor. Bu arıtmanın bir parçası olarak da
filtreler gerekiyor. Uzayda yer çekimi olmadığı için bu filtrelerin daha değişik bir şekilde
çalışması gerekiyordu. Bu konuda bazı çalışmalar yaptık ve suyun döndürülebilir hale
gelmesine katkı sağladık” şeklinde konuştu.
‘Teknolojiyi geliştirmek için çalışacağız’
Astronotların atık sularının dünyadaki artık sulara göre 40-60 kat daha konsantre
olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tansel, “Bu suyun içerisinde yüksek miktarda azot ve
amonyak var. Suyun kullanılabilir hale getirilebilmesi için önce amonyağın ayrılması
gerekiyor. Bu amonyağı ayırmak için NASA’da bir teknoloji geliştirilmiş ve patenti
alınmış. Biz iki yıl önce bu projenin dünyada böyle bir teknolojiyi nasıl kullanabiliriz ve
bunu şu anda su temizleme maksatları için nasıl kullanabiliriz diye bir araştırma yaptık
ve o teknoloji şu anda dünya için gelişmiş vaziyette değil, biraz daha geliştirilmesi
gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda bu teknolojiyi geliştirmek için uğraşacağız, deneyler
yapacağız. Teknoloji oldukça verimli şu anda dünyada kullanılan yöntemlere göre. Bunu
geliştirebilirsek atık suları daha iyi, daha verimli daha iyi bir şekilde temizleme imkânını
yaratabileceğiz” dedi.
‘Her bittiğini sandığım proje yeni projelere yol açıyor’
Her projenin beraberinde yeni bir projeyi getirdiğini söyleyen Prof. Dr. Tansel gelecek
projeleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. “Elimde birkaç tane proje var. Hepsi sularla
ilgili. Suların verimli bir şekilde nasıl kullanılabileceğini araştırıyoruz” ifadelerine yere veren
Prof. Dr. Tansel, “Daha iyi daha değişik maksatlarla nasıl daha çabuk ve ucuz yöntemlerle
suyu temizleyebiliriz bir konumuz da bu; borulardaki su kaybını nasıl azaltabiliriz? Su
seslerini dinleyerek suyun nerelerden sızdığını bulmaya çalışıyoruz. Başka bir projemiz de
sudan petrol kirliliğini nasıl ayırabiliriz? Bilhassa sahil kısımlarında olan petrol problemi
oldukça fazla su kirliliğine sebep oluyor” diye konuştu.
‘Ödülü aldığım için çok mutluyum’
Amerikan Çevre Mühendisliği ve Bilim İnsanları Akademisi Bilim Ödülü’nü kazanan
Tansel NASA’dan aldığı ödülle ilgili çok mutlu olduğunu ifade ederek, ”Ödül Nisan
ayında verilecek. Ödülü aldığım haberi geldiği zaman çok sevindim. Bu ödül her yıl bir
kişiye veriliyor. Çevre konusunda çok büyük katkıları olan, çok saygı duyduğumuz kişilere
verilmişti daha önce. Böyle bir listeye girdiğim için çok mutlu oldum.” dedi. 11

11https://www.ntv.com.tr/dunya/nasadan-turk-profesore-odul,kTOgmfnNukWpYrK4E7h5Yg adresinden yararlanılmıştır.
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Büyük kadınlarda yürüyüş dalında altın Madalya kazanan ilk Türk
Sporcu Unvanını Elde Eden Ayşe TEKDAL

“Çok vazgeçtiğim anlar oldu ama yılmadım. Yılmamayı öğrendim. Gece gündüz
büyük çaba sarf ettik. Emeğimizin karşılığını aldığımız için çok sevinçliyim” dedi.
Balkan Yürüyüş Şampiyonası’ndaki birinciliğiyle organizasyon tarihinde büyük kadınlarda
altın madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanını elde eden Ayşe Tekdal, en büyük hayali
olimpiyatlarda da kürsüde yer almayı hedefliyor.
Antalya’da 6 ülkeden 60’ya yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda
yer alan Tekdal, Türk atletizm camiasının gururu oldu. Milli yürüyüşçü, büyük kadınlar 20
kilometrede güçlü rakiplerini geçerek, 1 saat 30 dakika 12 saniyelik derecesiyle Balkan
şampiyonluğuna ulaştı. Organizasyon tarihinde ilk Türk kadın Balkan şampiyonu olan
Tekdal, aynı zamanda olimpiyat barajını geçip Tokyo 2020’ye gitme hakkını elde etti.
Bugüne kadarki en iyi derecesini Balkan Şampiyonası’ndaki performansıyla 1 dakika 49
saniye geliştiren milli atlet, yürüyüş sporuna başlamasından olimpiyatlara uzanan başarısı
hikayesini AA muhabirine anlattı.
Antrenörün “moral aşısı” başarının kapısını araladı
Ayşe Tekdal, arkadaşlarına özenerek yürüyüş sporuna başladığını, 10 yıldır bu branşta
kilometrelerce yol kat ettiğini söyledi.
Antalya’da 6 Mart’ta yapılan Türkiye Şampiyonası’nda kota hedefini
gerçekleştiremediğine değinen Tekdal, bunun üzerine otele döndüğünde “Bir daha
yapamayacağım.” düşüncesine kapıldığını bildirdi. Tekdal, antrenörü Sinan Aslan’ın “Bunu
başaracak güçtesin.” diye kendisine moral aşıladığını dile getirdi.
Bu motivasyon ve çok çalışmanın sonucu yılmayıp olimpiyat barajını geçtiği için çok
mutlu olduğunu vurgulayan Tekdal, “Çok vazgeçtiğim anlar oldu ama yılmadım.
Yılmamayı öğrendim. Gece gündüz büyük çaba sarf ettik. Emeğimizin karşılığını
aldığımız için çok sevinçliyim. Her koşulda bana inandığı, güvendiği için antrenörüme
çok teşekkür ederim.” ifadesini kullandı.
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“Asla pes etmek yok”
Tekdal, yürüyüş sporunun hayatına katkısının büyük olduğunu söyledi. Gidemeyeceği
birçok ülkeyi gezdiğini, çok güzel kültürler tanıdığını belirten Tekdal, şöyle konuştu:
“Her sporcu gibi benim de en büyük hayalim olimpiyatlardı. Tokyo Olimpiyatları’nda
madalya kazanmak istiyorum. En büyük spor organizasyonlarından biri olan olimpiyatlara
katılmak çok gurur verici. Bunu başarabileceğime çok inanıyorum. Kendime de çok
güveniyorum. Neden olmasın? Rakiplerimiz çalışıyorsa biz de çalışıyoruz. Çalışmaya da
devam edeceğiz. Asla pes etmek yok. Umarım olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil
ederim.” 12
Sayın Bakanımız Twitter hesabından yaptığı açıklama ile AYŞE TEKDAL’ı başarısından
dolayı şu sözlerle tebrik etti: “Bravo Ayşe, seninle gurur duyuyoruz. Antalya’da
düzenlenen 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ilk milli
takım sporcusu unvanını elde eden Ayşe Tekdal kızımızı tebrik ediyor, başarılarının
devamını diliyorum. Yolun açık olsun.”

Özel Sporcu Fatma Damla ALTIN, Avrupa Şampiyonu Oldu
Milli sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda altın madalya kazanırken, Muhsine Gezer ise
400 metrede 64.62’lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Fransa’da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde özel
sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda altın madalya elde etti.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, VIRTUS Avrupa
Salon Atletizm Şampiyonası, Fransa’nın Nantes kentinde yapılan müsabakalarla
başladı. Milli sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda altın madalya kazanarak Avrupa
şampiyonluğuna ulaştı.

12https://www.aa.com.tr/tr/spor/balkan-sampiyonluguyla-turk-atletizm-tarihine-gecen-ayse-tekdal-cok-vazgectigim-anlar-oldu-amayilmadim/2190567 adresinden yararlanılmıştır.
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Muhsine GEZER’den Gümüş Madalya
Milli sporcu Muhsine Gezer ise 400 metrede 64.62’lik derecesiyle gümüş madalyanın
sahibi oldu. Şampiyonada üç adım atlamada Edanur Akın, erkekler 1500 metrede Oğuz
Türker dördüncü sırayı aldı. Erkekler 1500 metrede mücadele eden bir diğer mili sporcu
Emrah Öztürk ise 6. sırada yarışı bitirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa şampiyonu Fatma Damla Altın, altın
madalyayı şehitlere armağan ettiğini belirterek, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan olmak üzere destek veren herkese teşekkür etti.
Kafile başkanı Ensar Kurt ise iki madalya kazanarak şampiyonaya iyi bir başlangıç
yaptıklarını, sporcuların madalya almaya devam edeceğine inandığını ifade etti.13
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın SELÇUK yayımladığı tebrik mesajında şu
ifadelere yer verdi:
“Tebrikler kızlar, sizlerle gurur duyuyoruz. Uluslararası Zihinsel Engelliler Avrupa
Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Fatma Damla Altın’ı ve
gümüş madalya kazanan Muhsine Gezer’i tebrik ediyorum. Başarılarınız daim
olsun.

13 https://www.aa.com.tr/tr/dunyadan-spor/ozel-sporcu-fatma-damla-altin-avrupa-sampiyonu-oldu/2173013 adresinden yararlanılmıştır.
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GÜNLER
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Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK, 14 Mart Tıp Bayramı
Dolayısıyla Sağlık Çalışanlarına Hitaben Mektup Yazdı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, sağlık çalışanlarına
yazdığı mektupta, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sürecinde gösterdiğiniz üstün
gayret ve özveri, çok ulvi ve her türlü takdirin üstünde” dedi.
Selçuk, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Lütfen Platformu tarafından yeni tip koronavirüs
(Covid-19) sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için “Destan Yazanlara
Mektup Yazalım” sloganıyla düzenlenen dijital mektup kampanyasına destek verdi.
Twitter hesabından paylaştığı mektupta, “Her emek kutsaldır. Ama sağlık hizmetini
gönülden sunabilmek, insana verilen değerin bir nişanesi, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’
düsturunun en açık tezahürü değerlendirmesinde bulunan Sayın SELÇUK, şunları
kaydetti:
“Sizler, bu mektubu okuduğunuzda, bu kutsal görevinizde değerli büyüklerimizin, anne
ve babalarımızın, çocuklarımızın, kısaca tüm vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir yaşam
sürmeleri için çalışıyor olacaksınız. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19
sürecinde gösterdiğiniz üstün gayret ve özveri, bu anlamda çok ulvi ve her türlü takdirin
üstünde. Kiminiz henüz yeni doğmuş bebeğini, bakıma muhtaç anne babasını evde
bırakarak dayanışma ruhuyla bu görevlerinizi ifa ediyorsunuz. Ailelerinizden, eşlerinizden,
evlatlarınızdan ayrı kalarak vefa ve merhametle insanın insana şifa olabileceğini
gösteriyorsunuz. Gösterdiğiniz bu fedakârlıklar, insanlığa dair umutlarımızı her daim taze
tutuyor. İyileşmesine vesile olduğunuz her hasta yüreğimize umut tohumları ekiyor.”
“Sağlık Hizmetlerini Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortacılığı Uygulamalarımızla
Destekledik”
Hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının hüznünü büyük Türkiye ailesinin her bir
ferdiyle birlikte yaşadıklarını ifade eden Sayın SELÇUK, salgın sürecinde vefat edenlere
Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diledi.
Bu süreçte Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın liderliğinde hayata
geçirdikleri “Sosyal Koruma Kalkanı” ile vatandaşları korumak ve sağlık çalışanlarının
yükünü hafifletmek için çabaladıklarını vurgulayan Selçuk, “Sağlık hizmetlerini
sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortacılığı uygulamalarımızla destekledik. Sosyal
hizmetlerimizle, sosyal yardım programlarımızla ve sosyal devlet anlayışımızla
toplumumuzun tüm kesimlerinin yanında olmayı hedefledik. Vefa Sosyal Destek
Gruplarımızla kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan haneleri ziyaret ettik. Sizlerle dayanışma
içerisinde aşılamanın ilk etapta huzurevlerimize ve engelli bakım merkezlerimize
ulaşmasını sağlayarak büyüklerimizi ve engellilerimizi önceledik” ifadelerini kullandı.
Bakan Sayın SELÇUK, milletin ve sağlık çalışanlarının üstün gayretleri sayesinde bu
salgının da üstesinden gelineceğine dair güvenini paylaşarak, şunları kaydetti:
“Bu vesileyle bizlere bu güveni aşılayan, cesaretleri ve fedakârlıklarıyla milletimize ve
insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum.”
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16 Mart Dünya Sosyal Hizmet Günü
Uluslararası Sosyal Hizmet federasyonu tarafından her yıl Mart ayının 3. haftasında “Dünya
Sosyal Hizmet Günü” kutlanmaktadır.

“Sosyal devlet anlayışımızın bir gereği olan sosyal hizmetlerimizi tüm
vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde her geçen gün daha ileri taşıyoruz.
#DünyaSosyalHizmetGünü’nü kutluyor, tüm sosyal hizmet çalışanlarımıza sevgi ve
selamlarımı gönderiyorum.”
“Sosyal hizmet; sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların
güçlendirilmesini ve özgürleşmelerini destekleyen uygulama temelli bir meslek ve
akademik disiplindir. Sosyal hizmet, sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve
farklılıklara saygı ilkelerini merkeze alır.
Sosyal hizmet teorileri, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve yerel bilgi ile desteklenen sosyal
hizmet, yaşam zorluklarıyla mücadele etmek ve iyilik halini geliştirmek için insanlarla ve
yapılarla çalışır.
Sosyal hizmet mesleğinin temel amaçları, sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal
bütünleşmeyi, ve insanların güçlendirilmelerini sağlamayı içermektedir.
Sosyal hizmet; birbirine bağlı olan tarihsel, sosyo-ekonomik, kültürel, bölgesel, politik
ve bireysel faktörlerin insanlığın iyiliği ve gelişiminin önünde fırsatlar ya da engeller
yarattığını kabul eden, uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir.
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İSTATİSTİKLERDE

KADIN
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Tematik İstatistik: Bilim ve Teknolojide Kadınlar

2019-2020 Eğitim Yılında Mühendislik, Mimarlık ve İnşaat Alanında Okuyan Kız
Öğrenci Oranı % 28,4’dür.
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TÜİK tarafından uygulanan “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”na
göre; ülkemizde bilgisayar kullanan 16-74 yaş arası kadın oranı 2004 yılında %16,2 iken
2018 yılında %50,6’ya çıktı. Aynı yıllar ve yaş grubu için erkeklerde ise %31,1’den %68,6’ya
yükseldi.
2004 yılında kadınlarda %12,1 olan internet kullanım oranı 2020 yılında %73,3’e
yükseldi.

TÜİK İşgücü İstatistiklerine göre, ülkemizde Bilgi ve İletişim Sektöründe İstihdam
Edilen Kadın Oranı %29,9’dur.

Kadın ve İşgücü
Kadın istihdamına sektör bazında
bakıldığında, 2019 yılsonu itibariyle
kadınların %59’u hizmetler
sektöründe istihdam ediliyor.
Hizmetler sektörünü, %25 ile tarım
ve %15,8 ile sanayi (inşaat dahil)
sektörü izliyor.

Bununla birlikte kadın istihdamının 2002 yılından
itibaren sektör bazındaki değişimine bakıldığında,
tarım sektöründeki istihdamın ciddi oranda azalarak
%60’dan %25’e düştüğü görülüyor. Tam tersi olarak
hizmetler sektöründeki kadın istihdamı da belirgin bir
artış göstererek %26’dan %59’a çıkıyor.
Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri (2002, 2019)
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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)

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

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Temmuz 2020

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

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında, gebe ve bebek izlemleri, performansa dayalı
zorunlu alanlar haline getirilerek olumlu gelişmeler kaydedilmiştir.
Kaynak: https://www.saglik.gov.tr/TR,11588/istatistik-yilliklari.html (Erişim tarihi,
19.8.2020)
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ŞÖNİM’lerden ve Kadın konukevlerinden Mart Ayı İtibarıyla
Hizmet Alan Kişi Sayıları
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Şiddet Gördüğümde ya da Tanık Olduğumda
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