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AK PARTİ İKTİDARINDA KADIN

Genel Başkan 
Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip ERDOĞAN



Siyasete atıldığım ilk günden beri hanım kardeşlerimizi siyasetin 
ayrılmaz bir parçası olarak gördüm.

Milletimizin yarısını oluşturan kadınlar olmadan siyasetin eksik 
kalacağına, ülkenin, milletin, insanlığın sorunlarının çözümünün 
mümkün olamayacağına yürekten inandım.
Daha da önemlisi, kadınların sorunları çözülmeden ülkenin sorunlarının 
çözülemeyeceğine kani oldum.

14 Ağustos 2001’de, arkadaşlarımızla birlikte AK Parti’yi kurarken de, 
işte bu anlayışla hareket ettik. 

“Kadınlar için siyaset” değil,  “Kadınlarla birlikte siyaset” yapmak 
üzere yola çıktık.

Kurucular Kurulumuzu  oluştururken de, programımızı yazarken 
de, teşkilatlarımızı kurarken de, seçimlere hazırlanırken de hep 
hanım kardeşlerimize hakları olan konuları sağlamanın çabası içinde 
bulunduk.

Hükümetlerimiz döneminde ülkemizdeki eğitimdençalışma hayatına, 
şiddetin önlenmesinden siyasi temsile kadar tüm sorunlarının çözümü 
konusunda tarihi reformlar gerçekleştirdik. 

Doğrudan kadınların meselelerinin çözümüyle sorumlu olan Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı kurduk. 

Demokrasinin geliştirilmesi, özgürlük alanlarının geliştirilmesi, 
insan haklarının korunması konusunda attığımız adımlardan en çok 
kadınlarımız istifade etti.

Daha da önemlisi, ülkemizde kadınların siyasette bu derece etkin 
olmasını sağlayan parti de, AK Parti’dir.

Kadınlarımız da bizim onlara olan güvenimizin hakkını vererek, 
emekleriyle, birikimleriyle, şefkatleriyle, üretkenlikleriyle Türkiye’nin 
elde ettiği başarılara çok büyük katkı sağladılar.
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AK Parti’nin Kadın Kolları; 

Yeri geldi şehit annelerinin, evladını yitirmiş acılı annelerinin 
gözyaşlarına ortak oldu.

Yeri geldi ötelenen, horlanan, dışlanan, ayrımcılığa uğrayan kadınların 
sesi, nefesioldu.

Yeri geldi yoksulların, yolda kalmışların, şiddete uğraşmış mazlumların 
sıkıntılarını paylaştı.

Yeri geldi, Filistin’den Arakan’a, Suriye’den Somali’ye kadar dünyanın 
her köşesindeki kadınların, annelerin yanında yer aldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kadınlarımızın nasıl cesaretle 
FETÖ ihanet çetesi mensuplarının karşısına dikildiklerini hep birlikte 
gördük.

Tüm bu gayretleri için, ülkelerinin istiklaline ve istikbaline destek 
çıktıkları için kadınlarımızın her birine teşekkür ediyorum.

Kuruluşundan bugüne kadar Kadın Kolları Başkanlığımız çatısı 
altında sokak sokak, ev ev dolaşarak AK Parti için çalışan tüm hanım 
kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Rabbime, bana AK KADINLAR gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları 
nasip ettikleri için şükrediyorum.

Dünyanın en büyük kadın siyasi teşkilatı olan ülkemizin tüm il, ilçe 
ve beldelerinde örgütlenmiş olan AK Parti Kadın Kollarının üyelerine 
çalışmalarında başarılar diliyorum.

Genel Başkan 
Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip ERDOĞAN



Lütfiye Selva ÇAM

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı 
Ankara Milletvekili
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Milletimizin teveccühü ile 18 yıllık kesintisiz AK Parti iktidarlarında, in-
sanı hayatın merkezine alan, ona hizmet etmeyi temel gayesi haline 
getiren, ülkeyi yönetirken insanı yaşat ki, devlet yaşasın düsturunu 
esas edinen bir anlayış sergiledik.

Bireyin, ailenin ve toplumun söz konusu olduğu her yerde ve her ko-
nuda dili, dini ve rengi ne olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeksizin bu 
anlayışı hakim kılmanın mücadelesini verdik.

Gelişmiş bir toplumun, mutlu bir aile ile, sağlam bir ailenin de güçlü 
kadın ile mümkün olacağının bilinci ile insanımıza ve kadınımıza ya-
tırım yapmayı önceliğimiz haline getirdik. Kültürümüzde ve medeni-
yetimizde kadının her zaman toplumun en önemli değeri olduğu ger-
çeğinin bilincinde olarak bugün aynı düşüncelerle yolumuza devam 
ediyoruz. 

Türkiye olarak, AK Parti Hükümetleri döneminde kadının sosyal ha-
yattaki rolünün güçlendirilmesi için tarihi nitelikte adımlar attık. ‘Güç-
lü kadın, güçlü aile, güçlü toplum’ ilkesinden hareketle, kadın ve kız 
çocuklarının eğitimi ile, kadınların iş gücüne ve ekonomiye katılımı-
nı teşvik ederek bu yolda çok önemli ilerlemeler sağladık. AK Parti 
Hükümetleri ve Belediyeleri olarak hem bireysel girişimlerde hem de 
kooperatifler yoluyla kadınlarımıza verdiğimiz destekler bugün eko-
nomimize önemli girdiler sağlamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi hayatında kadınları AK Parti iktidarı ka-
dar önemseyen, ön plana çıkartan ve çok daha ötesi kadını hayatın ve 
siyasetin merkezine yerleştiren bir başka siyasi hareket veya düşünce 
yoktur.

Kadını ailenin ve toplumun lokomotifi olarak gören anlayışımız, onu 
AK Parti siyasetinin de ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Türki-
ye’de kadınların en aktif şekilde yer aldığı ve en önemli görevleri üst-
lendiği siyasi hareket AK Parti’dir. Kadının sorunlarını hem ulusal hem 
de uluslararası platformlarda hukuk, adalet, insan hak ve özgürlükleri 
düzeyinde ele alarak, kadınlarımız adına önemli kazanımlar el ettik. 
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Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı 
Ankara Milletvekili

Lütfiye Selva ÇAM

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde kadınlarımıza, ailenin korunmasına ve kız çocuklarımıza 
yönelik sınırsız desteğimiz ve reformlarımız hız kesmeden devam 
edecektir. 

Biz inanıyor ve biliyoruz ki kadınlarımızın hayatın içindeki rolü arttıkça 
insanımızın, ailemizin ve toplumumuzun da kalitesi artacaktır. Güçlü, 
milli ve manevi değerlere sahip kadınlarımızın, geleceğimizin temina-
tı, sağlam ve öz güvenli nesillerin yetişmesinde en önemli görevleri 
üstleneceğinin de farkındayız.

Biz kadınlarımız ve insanlık adına adil, onurlu ve haklı mücadelemi-
ze kararlılıkla devam edeceğiz. Kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın 
yaşam şartlarını düzeltmeyi ve hayat kalitesini arttırmayı temel he-
defimiz olarak görmeye devam edeceğiz. Hem ekonomik anlamda 
hem de hayatın diğer alanlarında kadınımızın yer alması için gerekli 
tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Çalışkanlığı, azmi ve emeğiyle 
medeniyetimizin ve toplumumuzun gelişmesi için kararlılıkla “durmak 
yok yola devam” diyen bütün kadınlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
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         Kadınların sorunlarını
 çözmeden, dünyaya ve 

insanlığa dair hiçbir hedefe 
ulaşmak mümkün değildir.

Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı

KADIN,
SİYASET VE BÜROKRASİ

GENEL SİYASET
Ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkı Fransa ve İtalya gibi 
birçok Avrupa ülkesinden önce 1934 yılında verilmiştir. Kadınlar 
arasındaki ayrımcılık, kılık kıyafet özgürlüğünün kamusal alanı da 
kapsayacak şekilde genişletilmesiyle 29 Ekim 2013 tarihinde kaldırıldı.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez seçilme hakkı 30 Mart 2014 yerel 
seçimlerinde bütün kadınları kapsadı.

Hâlihazırda TBMM’deki 101 kadın milletvekilinin 54’ü AK Parti 
milletvekilidir. 

Bakanlar Kurulu’nda 2 kadın Bakan görev almakta olup bakanlıklarda 
görev üstlenen 5 adet de kadın bakan yardımcısı bulunmaktadır.
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YEREL SİYASET

Kadın Milletvekili Oranı

Kadın Meclis Üyesi Oranı 

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, AK 
Parti listelerinde büyükşehir, ilçe 
belediye ve il genel meclis üyelikle-
ri için 2016 kadın aday meclis üye-
si, asil aday listelerinde yer buldu, 
Bunlardan 1004’ü meclis üyesi ol-
maya hak kazandı, 1088 kadın da 
muhtar seçildi.

Şu anda 7 ilçe ve 1 büyükşehir ol-
mak üzere toplam 10 kadın beledi-
ye başkanımız görev yapmaktadır. 

OY�SANDIĞI
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BÜROKRASİ

AKADEMİDE KADIN

Bütün dünyada erkeklerin egemen olduğu diplomatik görevlerde ka-
dınların oranı artmaktadır. Örneğin bürokrasinin önemli alanlarından 
biri olan Türk Dışişlerinde 64 kadın, Büyükelçilik görevini icra etmek-
tedir. İçişleri Bakanlığında 65 kadın mülki idare amiri  bulunmaktadır.

Kamuda çalışanların ise % 38,41’i kadındır.

Üniversitelerde % 50,08 kadın öğretim elemanı mevcuttur. Profesör 
kadrosu içerisindeki kadın oranı %31,4, doçentler içerisindeki kadın 
oranı %39,3, Dr. Öğretim Üyeleri içerisindeki kadın oranı %43,11 ve 
Araştırma Görevlileri içerisindeki kadın oranı ise %50,6’dır.
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KADININ GÜÇLENMESİ STRATEJİ BELGESİ VE 
EYLEM PLANI

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, 2018-2023 yılları-
nı kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu plan, kadınların sosyo-ekono-
mik yaşama katılımlarının güçlendirilmesi; hak, fırsat ve imkânlardan 
eşit şekilde yararlanmanın sağlanması; kadın erkek fırsat eşitliğinin 
tüm ana plan ve politikalara yansıtılması gibi hususlarda büyük önem 
arz etmektedir. Dolayısıyla bu eylem planı, kadının güçlenmesi konu-
sunda hazırlanan oldukça kapsamlı bir eylem planıdır. 

Eylem planı 5 unsur içermektedir. Bunlar; 
 

             Eğitim

 Ekonomi

 Sağlık

 Karar Alma Mekanizmalarına Katılım

 Medya

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kamu kurum ve 
kuruluşlarına, yerel yönetimlere, üniversitelere, sivil toplum kuruluşla-
rına ve özel sektöre çeşitli görev ve sorumluluklar verilmektedir.
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KADIN İSTİHDAMI
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2002 yılında ülkemizde istihdam edi-
len kadın sayısı 6 milyon 122 bin iken, 
bu rakam 9 milyon 018 bine yüksel-
miştir. 2002 yılında %27,9 olarak ger-
çekleşen kadınların iş gücüne katılma 
oranı, 2018 yılı verilerine göre %34,2 
olmuştur. 

Eğitim düzeyi ile kadınların iş gücüne 
katılımı arasında doğru orantı vardır. 
Yani eğitim düzeyi arttıkça iş gücüne 
katılım oranı da artmaktadır. Bugün 2 
milyon 896 bin kadının istihdam edil-
diği görülmektedir. Kadınların iş gü-
cüne kazandırılmasına yardımcı olmak 
amacıyla düzenlenen Aktif İş gücü 
Programlarından 284 bin 649 kadın 
yararlanmaktadır. 

Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim 
programlarına katılan kadınlara, kreş 
ve gündüz bakımevlerine devam eden 
çocukları için kurs süresi boyunca des-
tek verilmektedir.

Kadınların İş Gücüne
Katılma Oranı

2002 2018

27,9

34,2
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KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

İş’te Anne Projesi ile 0-15 yaş aralığında çocuğu bulunan kadınlarımı-
zı en az % 50 istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı 
eğitim programlarına yönlendiriyor ve kadınlarımıza kursa veya prog-
rama devam ettikleri her gün için 95 TL. tutarında ödeme yapıyoruz. 
İş’te Anne Projesi’nden 2020 yılı Ağustos ayı sonuna kadar 37.290 
kadınımızı yararlandırdık.
 
Annelerin iyi işlerde istihdam edilmesini ve aile yaşamına destek ol-
masını hedefleyen Çocuk Bakım Desteği ile kadınlara kreş yardımı 
sağladık.
 
“Annemin İşi Benim Geleceğim Projesi” ile Organize Sanayi Bölgele-
rinde kreşler kurulmuş, kadınların iş ve aile yaşamı arasındaki uyumu 
artırılmıştır. 
 
Kadınların evde ürettikleri ürünler için vergi muafiyeti getirildi. Bu 
şekilde vergiden muaf olup evde üretim yapan kadın, isteğe bağlı si-

Kadına karşı her türlü 
ayrımcılık ırkçılıktan beterdir.

Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı
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gortalılarımıza aylık 30 günden daha az prim ödeyerek 30 gün tam 
hizmet günü kazanma olanağı sağlandı.
 
Ülkemizde kadın girişimciliğinin teşviki ve yoksulluğun önlenmesi 
amacıyla devlet, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör iş birliğinde 
kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanarak mikrokredi uygulamaları baş-
latıldı.
 
Kadın girişimciliğini desteklemek noktasında girişimcilik eğitim prog-
ramları, iş başı eğitim programları, mesleki eğitim programları, finansal 
okuryazarlığı seminerleri ile Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen 
projelerle kırsalda yaşayan kadınlara, tarımsal üretimden girişimcili-
ğe kadar çok farklı alanda eğitimler verilmiştir. Kadınların Ekonomik 
olarak Güçlenmesi 
ve Finansal Okur-
yazarlığının geliş-
tirilmesi amacıyla 
başlattığımız se-
minerlerde bugü-
ne kadar 81 ilde 
27.664 kadınımıza 
eğitim seminerle-
ri verdik. 2020 yılı 
için “II. 180 Günlük 
Cumhurbaşkanlığı 
İcraat Programı” 
kapsamında, “Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güç-
lenmesi Seminerleri” Haziran ayı sonuna kadar 10 ilde 3.597 kişiye 
ulaşılarak gerçekleştirilmiştir. Kız çocukları ve kadınların bilgi-iletişim 
teknolojilerinde daha fazla yer almaları için gerçekleştirilen farkında-
lık seminerleri ile yaklaşık 3 bin kişiye ulaştık. Ülkemizde mühendis 

13
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olmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi amacıyla özel sektörle 
işbirliğinde Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesini başlattık. 2020 yı-
lında mühendislik fakültelerinde eğitim gören 120 kız öğrenciye, Proje 
başladığından bu yana ise toplamda 320 kız öğrenciye burs desteği 
sağladık. Aynı zamanda; kız öğrencileri mühendislik bölümlerini seç-
meye yönlendirmek amacıyla öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik 
yaklaşık 24 bin kişiyle farkındalık çalışmaları yürüttük. Ayrıca sanayi 
sektöründe düzenlenen kurs ve programlara katılan, 2-5 yaş aralığın-
da çocuğu kreş ve bakım evinde devam eden annelere aylık 400 TL’lik 

bakım desteği 
sağlıyoruz. 
 
Kadınlarımı-
zın psikosos-
yal, sosyokül-
türel, mesleki 
ve kişisel yön-
den gelişim-
lerine destek 
olmak ama-
cıyla 245 Aile 
Destek Mer-
kezi (ADEM) 
hizmete açıl-
dı. 
 
Roman vatan-
daşlarımızın 
ço ğ u n l u k t a 
yaşadığı böl-

geler başta olmak üzere 32 Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) 
kadınlarımız çok yönlü olarak desteklenmektedir. 
 
Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü imzalan-
mıştır. “Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi” kapsamında, 
kadınlara yönelik olarak toplantı, söyleşi gibi çeşitli etkinlikler düzen-
lenmiş ve bu illerde faaliyet yürüten kadın kooperatiflerimiz ziyaret 
edilmiştir. “Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı” (KOOP-DES) 
hayata geçirilerek, 2020 yılında toplam olarak 41 ilde faaliyet göste-
ren 139 kooperatifin 149 projesine 14.279.302,32 TL hibe desteği sağ-
lanmıştır. Kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin artırılması ve eko-
nomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması için kooperatifler 
çatısı altında örgütlenmeleri amacıyla Kadın Kooperatifleri Tanıtım 
ve Kapasite Geliştirme Projesi (KADIN-KOOP) geliştirdik.

14
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Kadın ve genç girişimcilerimize ihracat desteklerini daha iyi anlatabil-
mek, rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit etmek, ulus-
lararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payı artırabilmek, bu 
amaçla eğitimler vermek misyonu ile Ticaret Bakanlığı’mızca “Kadın 
ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı” oluşturulmuş, başkan-
lıkça aşağıdaki projeler geliştirilmiştir; 
 
 Export Akademi Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştir-
me Programı
 Türkiye Kadın Girişimci Online/Fiziki Networkü
 Ulusal Kadın Girişimci Network Platformu
 Melek Yatırımcı Programı

Destek kredilerinin kullanımında kadınlara pozitif ayrımcılık uygula-
ması yapıldı. Kadın girişimcilerimize KOSGEB destekleri kapsamında 
sağlanan destek miktarları ve işletme sayıları şöyledir;

Yaklaşık 2,8 milyon (2.854.821) kadın vatandaşımızın işe yerleşmesi-
ne aracılık ettik.
 
İŞKUR tarafından “Bu Kulüpte İş Var” programı ile kadın vatandaşla-
rımıza 2 ila 5 gün arasında yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı 
hizmeti sunuyoruz.
 
Kadınlarımıza aktif işgücü piyasası programlarımızdan istihdam için 
nitelik ve beceri kazandırıyoruz.

YIL

2011 11.328.082 1.621

2.418

3.992

4.632

5.682

7.594

11.331

15.233

14.586

21.744.457

38.434.661

48.866.158

57.894.232

121.234.041,07

227.261.722,86

297.269.325,78

279.691.114,86

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

SAĞLANAN DESTEK 
TUTARI (TL)

DESTEK SAĞLANAN 
İŞLETME
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Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulunu oluşturduk.
 
50 Milyon Avro bütçeli Evde Çocuk Bakımı Projesi (NANNY) ile 25 
binin üzerinde kadına destek olduk ve 15 bin kadını ilk defa sosyal 
güvenlik kapsamına aldık.

Kadın istihdamına destek için; Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yo-
luyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (INST-CARE) ile Eği-
timli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının 
Desteklenmesi (EDU-CARE) projelerini yürütüyoruz.

29,5 milyon Avro bütçeli “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi 
Projesi” (WOMEN-UP) toplam 4.000 kadın işverenin yanında çalıştı-
racağı 4.000 kadın işçi için 20 ay boyunca aylık 300 Avro hibe des-
teği vereceğiz.

Sistem kapsamında Kredi Garanti Fonu A.Ş. aracılığı ile konjonktürel 
ihtiyaçlar doğrultusunda kadın girişimcilere özel kefalet imkânları su-
nulmaktadır.

GAP Bölgesi’nde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi kap-
samında ARGANDE moda markası oluşturulmuş, marka altında üreti-
len ürünlerin üretilmesi amacıyla Kilis’te atölye oluşturulmuş, atölyede 
üretim yapan kadınların çocuklarına yönelik kreş açılmıştır. Argande 
ürünlerinin MUDO mağazalarında satışına devam edilmiştir. Koton “el 
ürünleri” kolleksiyonu kapsamında ÇATOM’larda 6.000 kadın üretim 
yapmış ve gelir elde etmiştir. Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇA-
TOM) projesi kapsamında 1.385.651 kadına ulaşılmıştır. 

Kadın Girişimci Destek Merkezi Projesi hayata geçirilmiştir.

16



AK PARTİ İKTİDARINDA KADIN

Sosyal gelişmeyi destekleme programında desteklenen proje örnek-
leri ; Bir Dünya Üreten Kadın Projesi, Karesi Kadın Çiftçi Akademisi, 
Soma Kadın Atölyeleri Kampüsü, Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim ve Ya-
şam Merkezi
 
81 ilde Kadın Girişimci Ağları kurduk. 2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla 
27 şehrimize yönelik kadın girişimci ağı toplantılarını gerçekleştirdi. 
Bu programla, ulusal düzeyde tüm kadın girişimcilerimize ulaşabilme-
yi, ihtiyaç duydukları ağı iller bazında oluşturmayı ve ihracata ilişkin 
gerekli bilgilendirmeleri yapmayı amaçlıyoruz.
 
Ev hanımlarının emekli olabilmeleri için yapılan düzenleme:  
 
Yasa teklifinin kabul edilmesi hâlinde 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 
yaşını doldurduğu hâlde emekli olamayan ev hanımları emekli olabi-
lecekler. 

“06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu’na sevk edilen 
yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldur-
duğu hâlde emekli olamayan ev hanımları, yasa tasarısında belirtilen 
şartlara uygunluk göstermesi hâlinde emekli olabilecekler. 

Doğum borçlanması, doğum nedeniyle çalışma hayatından uzak ka-
lan kadınların geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasına olanak 
tanıyan bir haktır. Böylece doğum borçlanması şartlarına uyan anne-
lerin daha erken emeklilik hakkı doğuyor. 4A, 4B, 4C kapsamında si-

17
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gortalı olup doğum yapan tüm kadınlar, 2014 yılında yapılan değişik-
lik kapsamında üç çocuk için doğum borçlanması yapabiliyor. Yapılan 
düzenleme çerçevesinde, kadınlar sigortadan sonra doğum yaptıkları 
üç çocuk için borçlanma yaparak 6 yıl yani 2760 gün prim kazanabi-
liyor. Yaş ve yıl şartları uygunsa 6 yıl beklemeden emekli olabiliyorlar. 

Doğum borçlanması doğumdan sonraki en fazla iki yıllık süre için 
yapılabilir. Her doğumda en fazla 720 günlük süre borçlanılabilir. Bu 
sürenin üzerinde doğum borçlanması yapılamaz. Dolayısıyla, her do-
ğum sonrasında kadın sigortalı 720 gün borçlanma hakkına sahiptir. 

EĞİTİM

Zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmış, kız çocuklarının orta öğretim kurum-
larına katılımı konusundaki okullaşma oranları da arttırılmıştır. İlköğ-
retim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine verilen burslarla 
eğitim ve öğretime erişim artırılmış, bu sayede fırsat eşitliğinin tesis 
edilmesine de önemli katkı sağlanmıştır. 
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Dünya’da ilk kez, merkezî engelli memur seçme sınavı Türkiye’de ya-
pıldı. Engelli çocuğu olan annelere erken emekli olma hakkı sağlandı. 
Kendi adına çalışan engelli vatandaşlarımıza 5 yıl erken emekli olma 
hakkı getirildi. 

ENGELLİ HAKLARI
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Talep eden emeklilere maaşlarının evde ödenmesi kolaylığı sağlandı. 
Sosyal güvencesi olan ya da olmayan ve özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerine devam eden tüm engellilerin özel eğitim giderleri devlet 
tarafından karşılanmaktadır. 

Bakıma muhtaç ağır engellilerin ailelerine yük olmamaları ve/veya ai-
lelerin yüklerinin hafifletilmesi için evde bakım ücreti ödenmektedir. 

65 yaş üstündeki ve çalışamayacak durumda olan engelli vatandaş-
larımızın aylıkları yüzde 200 ila yüzde 300 oranında arttırılırken özel 
sektörde çalışan engelli işçilerin sigorta primlerinin tamamı devlet ta-
rafından ödenmeye başlandı. 

KADININ VE AİLENİN GÜÇLENMESİNE 
YÖNELİK HİZMETLER

Doğum Yardımı kapsamında yeni doğan  ilk çocuk için 300 TL. , ikin-
ci çocuk için 400 TL. üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 TL.  
tutarında nakdi yardım gerçekleştirilerek başta kadınlar olmak üzere 
ailelerin desteklenmesi sağlanmaktadır.
 
Aile içinde kadınların ve çocukların desteklenmesi, aile bütünlüğünün 
sağlanması amacıyla çocukların ve gençlerin bakımı için Sosyal ve 
Ekonomik Destek Hizmeti sürdürülmektedir. Yürütülen hizmet mo-
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deli ile kadınların ekonomik anlamda kaygı düzeyinin düşürülmesi 
kendilerini güvende hissedebilmeleri hedeflenmektedir.
 
“183 Kadın Çocuk ve Sosyal Hizmet Hattı’’ üzerinden alınan hizmet 
taleplerine istinaden kadınların ve çocukların korunması ve destek-
lenmesi amaçlanmaktadır. İhtiyaçları dâhilinde bakım, barınma, 
danışmanlık, sağlık, eğitim ve ekonomik alanlarda gerekli değer-
lendirmeler yapılarak müracaat sahipleriyle ilgili mesleki çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir.
 
Ekonomik yetersizlikler nedeniyle çocuklarını okul öncesi eğitimden 
yararlandıramayan ve iş hayatına katılım sağlamak isteyen kadınların 
ve  çocuklarının yüksek yararı gözetilerek Özel Kreş ve Gündüz Bakı-
mevi hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma  imkânı sunulmak-
tadır.  
 
Engelli kadınların sosyal hayatta aktif olarak yer alabilmeleri ve öz-
güvenlerinin desteklenmesi adına Engelli Kimlik Kartı ile herhangi bir 
ödeme yapmaksızın seyahat edebilmeleri sağlanmaktadır.  
Engelli Evde Bakım Yardımı kapsamında; engelli kadınların, bakıcı 
durumunda olan kadınların 
ve engelli çocuğu olan an-
nelerin sosyal ve ekonomik 
anlamda desteklenmesi ve  
kendilerini güvende hisset-
meleri hedeflenmektedir. 
ÖSYM bünyesinde gerçek-
leştirilen EKPSS ile tüm ka-
dınların olduğu gibi engelli 
kadınların da çalışma hayatı-
na dâhil olabilmeleri ve sos-
yal yaşama aktif olarak katılabilmeleri hedeflenmektedir. 
 
Huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde talebi doğrultusunda 
yaşlı ve engelli kadınlara sıcak bir yuva imkanı sağlanmaktadır. Söz 
konusu merkezlerde kişilerin temel bakım ihtiyaçlarının karşılanma-
sının yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel alanlarda çeşitli faaliyetler 
gerçekleştirilerek; kendileri için rehberlik ve danışmanlık hizmetleri 
sunulmaktadır. Yapılan faaliyetlerle kadınların engel durumu ile oran-
tılı bir düzeyde hayata dair kazanımlarının arttırılması sağlanmaktadır.
 
Aile Eğitim Programı çerçevesinde kadınların bilinç düzeylerinin art-
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tırılması, özgüven duygularının geliştirilmesi ve kendilerine gerekli 
motivasyonun sağlanması amacıyla; Evlilik Öncesi Eğitim, Aile Ya-
şam Becerileri, Üreme Sağlığı ve Sağlıklı Annelik, Çocuk Gelişimi, 
Tek Ebeveynli Aileler, Aile Hukuku, Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi, 
Finansal Okuryazarlık, Aile ve Alışveriş başlıkları altında çeşitli eği-
tim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
 
Korunma ve barınma ihtiyacı olan kadınlara ve çocuklarına Kadın 
Konukevi Müdürlükleri bünyesinde hizmet sunulmaktadır. Kadınların 
çeşitli kurslarla meslek edinmeleri ve iş sahibi olmaları desteklenmek-
tedir.  Kadınlara sunulan psikolojik, hukuki ve tıbbi destek ile yaşama 
hazırlanmaları ve geleceğe umutla bakabilmeleri adına çalışmalar yü-
rütülmektedir. 
 
Şiddetin önlenmesi ve kadınların korunması adına hizmet sunan Şid-
det Önleme Merkezleri ile 6284 sayılı yasa kapsamında her türlü 
tehdit, şiddet ve şantaja maruz kalan veya risk ortamında bulunan 
kadınlar için Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları alınması sağlan-
maktadır. Bunların yanı sıra danışmanlık ve rehberlik doğrultusunda 
kadınlara ve dolayısı ile toplumun temel taşını oluşturan aile kavramı-
na hizmet sunulmaktadır.

1930’DAN 2019’A TÜRKİYE’DE KADININ 
YASAL HAKLAR ANALİZİ

          • 1930 yılında çıkarılan Belediye yasası ile kadınlara yerel se-
çimlerde seçme ve seçilme hakkı verildi. İlk olarak, Artvin Yusufeli 
ilçesi Kılıçkaya Beldesinde, Sadiye Hanım Belediye Başkanı olarak gö-
reve başladı.
          • 1933 yılında köy kanununda yapılan değişiklik ile kadınlara 
köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisine seçilme hakkı verildi.
          • 1934 yılında birçok Avrupa ülkesinden önce 5 Aralık 1934 ta-
rihinde Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliğiyle ka-
dınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. 
          • 8 Şubat 1935 tarihinde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. 
Dönem seçimleri sonucunda 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi, 
ara seçimlerde ise bu sayı 18’e ulaştı.
          • 1950 yılında yapılan yerel seçimlerde Müfide İlhan, Mersin Be-
lediye Başkanı olarak seçilmeye hak kazanarak ilk il belediye başkanı 
oldu.
          • Türkan Akyol, 1971 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ola-
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rak atanarak Türkiye’nin ilk kadın bakanı olma unvanına sahip oldu.
          •  1985 yılında Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ay-
rımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) imzalandı ve aynı yıl 5. Beş 
Yıllık Kalkınma Planında kadın konusu ilk kez bir sektör olarak yer aldı 
ve bu konuda politikalar belirlendi.
          • 1987 yılında Devlet Planlama Teşkilatında Kadına Yönelik Po-
litikalar Danışma Kurulu oluşturuldu.
          • 1990 yılında Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü ve Sorunları 
Başkanlığı kuruldu. 
          • 1991 yılında Lale Aytaman, ilk kadın Vali olarak Muğla’ya ata-
narak görevine başladı.
          • 1992 yılında Özem Bozkurt Zeyrek ve Elif Aslan Türkiye’nin 
ilk kadın kaymakamları olarak 
atandılar.
          • 1993 yılında Başba-
kanlık Kadın ve Sosyal Hiz-
metler Müsteşarlığı kuruldu.
          • 2000 yılında, 20 ilde 
183 ALO Kadın ve Çocuk hat-
tı faaliyete başladı. Yapılan 
yeni düzenlemelerle Türkçe-
ye ek olarak Kürtçe, Arapça, 
işaret dili ve SMS ile hizmet 
veren ALO 183 Danışma Hat-
tı, yurt dışındaki vatandaş-
larımıza da hizmet verecek 
duruma getirildi.
          • 2002 yılında Yeni 
Türk Medeni Kanunu’nun yü-
rürlüğe girmesiyle eşlere eşit 
hak ve yükümlülükler getiril-
di.
          • 2003 yılında aile mahkemeleri kuruldu.
          • 2003 yılında yürürlüğe giren iş kanunu ile iş hayatındaki ay-
rımcılığı önlemek amacına yönelik olarak “eşit işe eşit ücret’’ ilkesi 
getirildi. 
          • 2005 yılında Engellilerin hak ve özgürlüklerini düzenleyen ilk 
kanun yürürlüğe girdi.
          • 2007 yılında Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Resmî 
Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe giren Gelir Vergisi Genel Tebliği ile  
kadınların ürettiği ürünlerin kermes, festival, panayır gibi etkinliklerin 
yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerler-
de satılması sonucu elde edilen gelirler vergiden muaf tutuldu.
          • 2008 yılında kadın ve genç istihdamını arttırmak amacıyla İş 
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Kanunu’nda yapılan düzenleme ile kadın ve gençlerin sigorta priminin 
5 yıl kademeli olarak devlet tarafından ödenmesine başlandı.
          • Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan öncülüğünde 2008 yılın-
da “Ana-Kız Okuldayız” eğitim kampanyası başlatıldı. 
          • 2009 yılında kadın erkek fırsat eşitliği anlayışını yasal zemine 
uygun hâle getirmek ve yasalarda yer almasını sağlamak amacıyla 
TBMM’de Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) kuruldu.
          • 2010 yılında kadın-erkek eşitliğini daha da güçlendiren 
“Pozitif Ayrımcılık” Anayasa’ya girdi. 
          • 2011 yılında 18 yaşından büyük kadınların istihdamında belirli 
koşullara göre 24 ila 54 ay süresince sigorta primlerinin işverene ait 
kısmının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması hususu getirildi.

          • 2011 yılında Kamu Personeli 
Genel Tebliği’nde yapılan düzenleme 
ile doğum ve süt izinleri ihtiyaçlar göz 
önünde bulundurularak yeniden dü-
zenlendi.
          • 2011 yılında Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik İletişim Merkezi, Mobbing 
Genelgesi uyarınca ALO 170 hattı üze-
rinden çalışanlara psikolojik destek 
hizmeti vermeye  başladı. 
          • 2011 yılında hayata geçirilen 
“Annemin İşi Benim Geleceğim’’ pro-
jesi kapsamında Organize Sanayi Böl-
gelerinde (OSB) kreşlerin kurulması 
için ilk adım atıldı. 
          • 2011 yılında kurulan Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sosyal 
yardım ve hizmetler tek elden yürü-
tülmeye başlandı. 
          • 2012 yılında Aile Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ALO Sosyal Yardım Hattı 144 
hayata geçirildi.
          • 2012 yılında, toplumun tüm kesimlerinin yazılı görüşleri alına-
rak “Ailenin Korunmasına Dair Kanun”un adı, “6284 sayılı Ailenin Ko-
runması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” şeklinde 
değiştirildi. 
          • 2013 yılında yapılan düzenlemelerle kamusal alanda kılık kıya-
fet özgürlüğünün getirilmesi ile birlikte kadınlar arasındaki ayrımcılık 
ortadan kaldırıldı.
          • 2013 yılında “Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şart-
larıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” 
yayımlandı.
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          • 2013 yılında “Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma 
Koşulları Hakkında Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girdi.
          • 2014 yılında özel sektöre, kreş ve gündüz bakım evleri ile okul 
öncesi eğitim kurumları için yapacakları en az 500 bin liralık yatırım-
ların bölgesel desteklerden faydalanması imkânı sağlandı.
          • 2014 yılında cinsel suçlarla ilgili cezalar arttırıldı.
          • 2014 yılında “Toplum Yararına Programlar”dan kadınların ön-
celikli olarak yararlandırılması sağlandı.
          • 2016 yılında kadın istihdamına destek veren 30 projeye yakla-
şık 5 milyon Euro hibe verildi.
          • 2016 yılında annelik izninin sona ermesinden itibaren birinci 
çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, üçüncü çocuk ve diğerleri için 
6 aya kadar ücretli ve yarı zamanlı çalışma imkânı getirildi. Çoğul do-
ğumlarda ise bu sürelere birer ay ilave edildi. Çocuğun engelli olması 
hâlinde bu süre 12 ay olarak belirlendi. Ücretsiz izin verilen bu dö-
nemde yasada şartları sağlayan işçilere çalışmadıkları süre için İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan yarım çalışma ödeneğinin ödenmesi ve sigorta 
primlerinin karşılanması imkânı sağlandı.
          • 2017 yılında başlatılan Finansal Okuryazarlık ve Kadınların 
Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri” ile kadınların para yönetimi konu-
sundaki farkındalıklarının artırılması ve ekonomik olarak güçlenmesi-
ne destek verildi.  
          • 2018 yılında sadece kadınların kullanımına açık olan Kadın 
Destek (KADES) Uygulaması, kadınların daha etkin korunmasını sağ-
lamak amacıyla kullanıma açıldı.
          • 2018 yılında 2018-2023 yıllarını kapsayan ‘’Kadının Güçlenme-
si Strateji Belgesi ve Eylem Planı‘’ yürürlüğe konuldu. 
          • 2018 yılında uygulanan “Sigorta Prim Teşvikleri” düzenleme-
siyle 18 yaşından büyük kadınların istihdam edilmesi hâlinde 18 ay sü-
reli pirim desteği uygulaması başlatıldı.
          • 2018 yılında işverene, kadın çalışanların her bir çocuğu için 
aylık brüt asgari ücretin yüzde 50’sini kreş ve bakımevlerine doğru-
dan ödemek şartıyla bu tutarın gelir vergisinden düşürülmesi sağlan-
dı.
          • 2018 yılında kadın istihdamı %47,3’e yükseldi. 
          • 2019 yılında Türkiye’nin 80 ilinde Şiddet Önleme ve İzleme 
Merkezleri (ŞÖNİM) kuruldu. 
          • 2019 yılında 11. Kalkınma Planı’nda, kadınlara yönelik her tür-
lü ayrımcılığı önlemek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında 
hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve güçlenme-
lerini sağlamak temel amaç olarak belirlendi.



AK PARTİ İKTİDARINDA KADIN



AK PARTİ İKTİDARINDA KADIN



AK PARTİ İKTİDARINDA KADIN



OCAK 2021


