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Türkiye siyasi hayatında her dönemde kadınlar üzerinden siyaset yapıldığına şahit 
olduk.

Politik hesaplaşmalar kadınlar üzerinden yürütüldü.

Biz, kadınları kutuplaşma iklimine hapseden bu zihniyete ve kısır döngüye itiraz 
ediyoruz.

Kadınlar üzerinden değil; kadınlar için, kadınlarla yan yana siyaset yapıyoruz.

Çünkü biz; siyasetin üstüne düşenin eğitimden çalışma hayatına, kamu 
yönetiminden sosyal politikalara, sağlıktan sanata kadar her alanda kadınların eşit 
ve güçlü olmasını sağlamak olduğunu düşünüyoruz.

Elinizdeki eylem planında pek çok alanda kadınların eşitliği için yapılması 
gerekenlere dair önerilerimizi bulacaksınız.

Ali Babacan
DEVA Partisi Genel 

Başkanı
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Ülkemizi toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir zihniyetle yönetmekte kararlıyız.

Cumhuriyetimizin 100. yılında kadınlarla beraber ülkemizin yükselmesini sağlayacağız.

Toplumun tüm kesimlerindeki kadınların özgürlüğü ve zenginliği için çalışacağız.

Kadınların mücadelesini Türkiye’nin kalbine yazacağız. 

Çünkü kadın varsa çözüm var.
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Türkiye’nin farklı yerlerinde, farklı kadınlar, farklı hayatlar… 

Kendine özgü inançları, tarihleri, kültürel değerleri, sosyal ve siyasal hayatları barındıran çok renkli 
coğrafyamızda cinsiyet ve kadın algısı da kendine özgü değerlerle farklı şekillerde ortaya çıkıyor 
karşımıza. Cumhuriyetimizin 100. Yılına girerken toplumun yarısını oluşturan kadınların toplumsal 
göstergelerdeki durumuna baktığımızda ise karşımıza çıkan tablo, kadın ve erkek arasında yer yer 
uçurumların olduğudur. 

Ülkemizde yaşanan sorunlar, başta ekonomik kriz olmak üzere içinde bulunduğumuz çoklu kriz 
sarmalı ve tüm bu olumsuzluklara çözüm üretemeyen kötü yönetimin olumsuz sonuçlarını hep birlikte 
yaşıyoruz. Toplumu içten içe çürüten, toplum hayatında köklü değişikliklere sebep olan bu sorunlar, 
derin yoksulluk kavramı ile birlikte kadın ve beraberinde kız çocuklarının yoksulluk ve yoksunluğunu 
tırmandırıyor. Çivisi çıkmış bir düzen türlü olumsuzluklarla kadını hayattan geriye çekiyor.
Ülkemizde kadının içine doğduğu ve yaşadığı kültürel koşullar çocukluktan itibaren dezavantajlı şartlar 
yaşamasına sebep olabiliyor. Kuşaktan kuşağa yaşanan yoksunluk sarmalı içinde bulunduğu şartlara 
boyun eğmeyi, kabullenmeyi beraberinde getirebiliyor. Kız çocuğunun hayaller, hedeflerle değil de, 
temel varlığını korumak ya da sürdürmek amacıyla acı verici işlere ya da alçaltıcı seçimlere zorlanarak 
hayatını devam ettirmesine sebep olabiliyor.

Toplumun sağlam temeller üzerinde inşa edilmesinde ve sağlıklı gelişim göstermesinde kadının önemli 
bir değere sahip olduğuna inanıyoruz. Kadın varsa çözüm de vardır diyoruz. Biz DEVA Partisinde 
geliştirdiğimiz her bir çözüm önerimizin ve her bir politikamızın Türkiye’nin yarınlarında kız çocukları 
ve kadınlar için kelebek etkisi oluşturacağına inanıyoruz.

Elif Esen
DEVA Partisi 

 Kadın Politikaları
Başkanı
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Sosyal adalet ve güçlü bir toplum için kadının sosyal ve ekonomik durumunu sağlamlaştırmak ve bu amaçla 
toplumsal cinsiyet eşitliği temel ilkemizdir.

Bir ülkenin sahip olduğu en önemli sermaye insan kaynaklarıdır ve özellikle bizim gibi öz kaynakları yetersiz olan 
ülkelerde kadınların toplumun her alanında etkin biçimde yer alması ülkenin kalkınması için bir gerekliliktir.

Nasıl ki bir kuş tek kanatla uçamazsa toplumun da hak ettiği refah seviyesine ulaşabilmesi için iki kanada ihtiyacı 
vardır. Kız ve erkek çocukların eşit fırsatlarla gelişimlerini tamamladıkları, nitelikli bireyler olarak toplumda yer 
aldıkları bir ülke ancak gelişebilir, kalkınmış ülkeler arasında yerini alabilir.

Eylem planımızı hazırlarken toplumun farklı kesimlerinden, akademisyenlerden, sivil toplum kuruluşlarından, 
iş dünyasından temsilcilerle çalışmalar gerçekleştirdik. Eylem planımızı 9 politika kurulu iş birliği, 6 çalıştay ve 
toplamda farklı 400’e yakın katılım ve istişarelerden gelen birikimle hazırladık ve ana gövdeyi oluşturan eylem 
planımıza dahil ettik. 

Hedeflerimizi gerçekleştirebilecek, çözüm üretebilecek politikalar uygulayabilmek amacıyla kadından sorumlu 
bakanlık kuracak ve İstanbul Sözleşmesine yeniden taraf olacak, yükümlülüklerini yerine getireceğiz. Öncelikle 
Kadının güvenliğini sağlayacak, kadın ölümlerine dur diyeceğiz.

Biz hiçbir kız çocuğu ve kadını geride bırakmayacağız.

Biz güçlü, mutlu, kalkınan bir Türkiye’de kadının her alanda temsiliyetini önemseyecek, kadınlar üzerinden 
değil, kadınlar için politika geliştirecek, kadının karar ve yönetim süreçlerine katkısını artıracağız.

Bölgesel, sosyal, ekonomik ve kültürel engelleri ortadan kaldıracak, eşit fırsat ve haklar sunacak, kadına daha 
güvenli, mutlu ve aktif bir yaşam sağlayacağız.

Tüm bu çalışmalarımızda gerçekleştireceğimiz hedefler doğrultusunda DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı 
olarak üzerinde durduğumuz ana başlıklar;

1. Kadına yönelik tüm ayrımcı uygulamalarla mücadele, her türlü eşitsizliğin sona erdirilmesi

2. Kadınların karar verici olarak toplumun her alanında etkin olarak yer alması ve temsil edilmesi

3. Politikalarımızı gerçekleyeceğimiz Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme anlayışı

4. Uzun vadede kalıcı çözüme katkı sağlayacak, çok disiplinli anlayışla yenilenen, uygulamalı eğitim sistemi

5. Kadının üretime ve iş gücüne etkin katılımı, güvenli, nitelikli, uygun maliyetli bakım hizmeti
 
6. Kadını yoksunluk, yoksulluk, şiddet sarmalından çıkaracak etkili sosyal politikalar 

7. Kadına yönelik şiddetin önleyecek, şiddet mağduru kadını, varsa çocuğu ile yeniden hayata 
             kazandıracağız

8. Kadının yaşam kalitesinin artması
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I. KADINLARIN TÜRKİYE’Sİ

İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olacağız

• İstanbul Sözleşmesi’nin yükümlülüklerini yerine getireceğiz,  gerekli hukuki ve idari işleri hızlıca       
başlatacağız. 

• İstanbul Sözleşmesi’nin gereği olan ilerleme raporlarını Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi 
  Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu’na (GREVIO) düzenli sunacağız.

Kanunlarda ayrımcı dile son vereceğiz

• Kanunlarda ve ikincil mevzuatta cinsiyetçi dil yerine eşitlikçi bir dil kullanacağız.

• Mevcut ifadeleri yeniden düzenleyerek ayrımcı dile son vereceğiz. 

Kadından sorumlu bakanlık kurulacak

İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olacağız

Hiçbir kız çocuğu ve kadını geride bırakmayacağız
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Kadınlar her alanda etkin ve karar verici olarak yer alacak

• Kadınların karar ve yönetim süreçlerinde yer almalarının önünü açacağız.

• Kota, parite ve fermuar gibi yöntemleri geçici özel önlemler kapsamında uygulayacağız. 
 En az  yüzde 35 cinsiyet kotası uygulanmasını teşvik edeceğiz.

• Yerel yönetim seçimlerinde cinsiyet kotası yönünde tavır belirleyeceğiz. Adaylık sürecinden              
başlayarak kadınların cesaret ve motivasyonlarını artıracağız. Adaylık sürecinde kampanyalarla 
kadını  destekleyeceğiz.

Kadından sorumlu bakanlık kuracağız

• Kadından sorumlu bakanlık kuracağız.

• Mevcut Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının altında yer alan Kadının Statüsü Genel   
Müdürlüğünü ayıracağız. 

Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ile Politikalarımızı hayata geçireceğiz

• Cinsiyete duyarlı bütçeleme yapacağız.

•  Merkezi yönetim ve özellikle yerel yönetimlerde Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme anlayışını 
        uygulayacak, halka temas etmesini sağlayacağız.

• Program bütçe altında, Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Programı ile bütçe dağılımında kadın 
lehine düzenlemeler yapacağız. Kurumların ödeneklerini alt program şeklinde ele alacağız.     
Analitik bütçe altındaki kodlarını belirleyeceğiz.

• Bütçe hazırlığı aşamasında karar ve uygulama süreçlerine kadın uzmanları dahil edeceğiz.

• Strateji ve Bütçe Başkanlığı altında ‘kadına duyarlı bütçe kesin hesabı’ hazırlayacağız. 
Hazırlanan kesin hesabı Sayıştay hassasiyetle denetleyecek ve raporları şeffaflık ilkesi 
doğrultusunda kamuoyu ile paylaşacağız.



www.devapartisi.orgKADIN EYLEM PLANI10

II. EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
Eğitim, kız çocukları için hayal olmayacak

• Çocuk işçiliği ve çocuk evliliklerinin önüne geçeceğiz.

• Eğitime erişimde bölgesel, sosyal, ekonomik ve kültürel engelleri ortadan kaldıracağız.

• Tüm çocuklara eşit hak ve fırsatlar sunacağımız yeni bir eğitim sistemi yapılandıracağız. Kız 
çocukları lehine eğitimde fırsat eşitliği sağlayacağız.

• Kız çocuklarının eğitim haklarına erişimi konusunu ailelerin inisiyatifine bırakmayan hukuki 
düzenlemeler yapacak, uygulanmasını denetleyeceğiz.

Kız çocuklarını ihtiyaçları doğrultusunda destekleyeceğiz

• Yoksul ailelerin kız çocuklarına nakit desteğinin yanı sıra doğrudan destekleyecek mal ve 
hizmet kalemlerini belirleyeceğiz. (Kırtasiye, beslenme, teknoloji, barınma, sağlık, ulaşım 
desteği gibi)

• Bu anlayışla bütçe kalemlerini kız öğrenciler lehine düzenleyeceğiz.
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Okul öncesi eğitim için destek ve fon sağlayacağız

• Erken dönemde (3 yaş sonrası) aileden ve anneden eğitime geçişi doğru kurgulayarak süreci 
ebeveynlerle işbirliği içinde yürüteceğiz.

• Okul öncesi eğitimi devlet desteği ve fonlarla yaygınlaştıracağız.

• Okul öncesi çocuğu olan ebeveynlere çocukları ilkokula başlayana kadar nitelikli kreş desteği 
ya da kısmi süreli çalışma seçeneği sunacağız.

Kız çocuklarının eğitimini bilim ve teknolojiyle destekleyeceğiz

• Kız çocukları ve kadınları STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) ve temel bilimler 
alanlarında eğitim almaları konusunda destekleyeceğiz.

• Liselerde fen/matematik-sosyal bölümleri tercih sürecinde rehberlik vererek kız çocukları 
yönlendireceğiz.

• Başarılı kadın figürlerin ilham veren hikayelerine eğitim müfredatında yer verecek bilgi ve 
tecrübe paylaşım platformları oluşturacağız.

• Veri okuma, sosyal medya okur yazarlığı ve güvenli internet kullanımını ilköğretimden itibaren 
her yaş grubuna uygun seviyelerde müfredata koyacağız. Kodlama eğitimini, zorunlu eğitimin 
her kademesinde ve yaşa uygun olarak vereceğiz. 

• Teknoloji odaklı fon ve hibelere kız öğrencilerin erişimini teşvik edeceğiz.

• Yurtdışı programlara hak kazanan kız öğrencilere finansal destek sağlayacağız.

• Kız öğrencilerin mesleki ve teknik lise ve üniversite mezuniyetleri ile doğru orantılı staj ve  
işgücüne katılımlarını sağlayacak düzenlemelerle teşvikler uygulayacağız.

• Mesleki ve teknik liselerdeki kız çocukların işe yerleşmelerini destekleyecek yetenek, beceri 
ve yeterliliklerinin izlenmesi, belirlenmesi ve desteklenmesi amacıyla etkin bir ölçme 

       değerlendirme sistemi kuracağız.

• Etkin staj fırsatları sunacağız.

• Kuracağımız Akademik Hedef, Planlama, Proje ve Finansman Ajansının desteklerine kız 
öğrencilerin erişimini güçlendireceğiz.
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III. KADINLARI GÜÇLENDİREN 
VE KADINLARLA GÜÇLENEN EKONOMİ

Kadın İşsizlik endişesi yaşamayacak

• Kadının iş fırsatlarına erişimini aktif işgücü politikaları ile destekleyecek, kadının işgücüne 
katılımının önündeki engelleri kaldıracağız.

• Eğitimden istihdama geçişte işsizlik endişesi yaşatmayacağız.

• Kadın çalışan sayısını artırmaya yönelik somut, cinsiyete duyarlı politikalar ve stratejiler 
       belirleyecek, sürdürülebilirliği destekleyici teşvikler sağlayacağız.

• Kadının çalışma ve ücretlendirme şartlarını iyileştirecek, eşit işe eşit ücret anlayışıyla uyumlu 
tedbirler alacağız.

• Beceri eğitimleri, yasal, dijital ve finansal okuryazarlık gibi programlarla kadınların 
donanımlarını artıracağız. İhtiyacı olan ailelerin kız çocuklarının bu programlara ücretsiz veya 
indirimli erişimlerini sağlayacağız.

• Değişen şartlara uyumlu kariyer destek mekanizmaları oluşturacağız.
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Kadını evi ve işi arasında seçim yapmaya mahkum etmeyeceğiz

• İş- Yaşam dengesini sağlayacak bakım hizmetlerini çocuk, yaşlı ve engelli alanlarında
iyileştirecek, güçlendireceğiz. Yakın mesafede güvenli, nitelikli, uygun maliyetli bakım 
hizmeti  ile kadını buluşturacağız.

 
• Organize Sanayi Bölgeleri içinde ya da yakınında hizmete açılan kreşlerin sayı ve kapasitelerini 
artıracak teşvikler vereceğiz.

• Özel sektörün sunacağı kreş hizmetlerini destekleyerek yaygınlaştırılacağız. İşletmelerin kendi 
çalışanlarına hizmet sunan kreşlerine yönelik destek ve teşvikleri geliştirecek, kreş açmayan ya 
da açık kreşlerle sözleşme yapmayan iş yerlerine (işyerine) yaptırımlar uygulayacağız.

• Kreş açma, süt odası, ebeveynlerin iş-aile dengelerini destekleyen imkanlar, çocukların
eğitimlerini destekleme gibi belirleyici kriterleri özel sektörün cinsiyete duyarlı uygulamalarında 
performans değerlendirmesi olarak dikkate alacağız.

• Çalışan ebeveynlere okul saatleri dışında da aynı şartlarda ek bakım desteği hizmeti imkânı 
sağlayacağız.

• Kadın işgücünün yoğun olduğu bölgelerde mahalle bazlı çocuk bakım kurumlarını 
yaygınlaştıracağız.
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Eşit işe eşit ücret ödenecek

• Çalışma ve ücretlendirme şartlarında iyileştirme sağlayacağız.

• Eşit işe eşit ücret anlayışıyla uyumlu tedbirler alacağız.

• İşe alımlarda kadın kotası yerine cinsiyet kotası uygulayacağız. 

Cam Tavanları Kıracağız

• Kadının iş yerinde maruz kaldığı psikolojik şiddeti (mobbing) önlemeye yönelik etkili 
düzenlemeler yapacağız.

• İyi tasarlanmış bir Performans Sistemi’nden faydalanacak, hak edenin terfi etmesinin önünü 
açarak Cam Tavan etkisinin olumsuzluklarını gidereceğiz

Kadın emeğini güvence altına alacağız

• Kayıt dışı, güvencesiz çalışmasının önüne geçecek tedbirler alacak, hak kayıplarını 
       önleyeceğiz.

• Kayıt dışı istihdam ve kaçak işçi çalıştırmanın önüne geçeceğiz.

• Toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan aktif işgücü politikaları, uyumlu eğitim sistemi ve daha 
esnek bir iş kanunu ile kayıtlı istihdamın önündeki engelleri hızla azaltacağız.

• İş vereni kayıtlı istihdam konusunda teşvik edecek mekanizmalar geliştireceğiz.

• Çoğunluğu kadın olan kayıt dışı, yarı zamanlı ve mevsimlik işçileri sosyal güvenlik kapsamına 
alacak teşvikler sağlayacağız. Prim desteği vereceğiz.

• İŞKUR ve ilgili danışmanlık hizmeti sunan kurumları güçlendirecek, yaygınlaştıracağız.

Belediyelerde daha fazla kadın çalışacak

• Yerel yönetimler bünyesinde çalışan kadın istihdamını cinsiyet kotası anlayışı ile artıracağız.

• İstihdamda kota ve eşit temsil oranını bir hedef olarak koruyacağız.

• Mor Bayrak politikası kapsamında yerel yönetimler bünyesinde şiddet mağduru kadını 
destekleyeceğiz ve kadına iş imkanı sağlayacağız. 
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Girişimcilik Seferberliğimiz kadınlarla güçlenecek
• Girişimciliğinin ilk yıllarında kadınları, belli süre ve kriterlerle destekleyerek ayakta kalmalarını 
sağlayacağız.

• Kadın girişimcileri vergi indirimi, istisnası ya da muafiyeti, kira desteği, uygun koşullu kredi ve 
benzeri teşviklerle destekleyeceğiz.

• Kadın girişimcilere kamu alımlarında öncelik tanıyacağız.

• Mesleki eğitim-öğretim kurumları aracılığıyla kadınlara girişimcilik kurs ve staj imkanlarını 
sağlayacağız.

• Her yaştan girişimci adayına sistemde sürdürülebilirliğini destekleyecek finansal, dijital ve 
mevzuat okuryazarlığı eğitimleri vereceğiz.

• Mentorluk sistemi, rol model buluşmaları ile bilgi ve tecrübe paylaşımını etkin kılacağız.

• Ürün farklılaştırma, piyasa koşullarına uyum, markalaşma süreçleri ve tasarım destek eğitimleri 
ile süreç içinde de kadını desteklemeye devam edeceğiz.

• Erken yaşlardan itibaren girişimcilik kültürünü eğitim sistemi ile uyumlandıracak, kız çocukların 
farkındalıklarını artırmayı önemseyeceğiz.

• Yarına Atılım Eylem Planımızda taahhüt ettiğimiz girişimcilik seferberliğini cinsiyete duyarlı 
anlayışla planlayacağız.

• Kadın girişimcilere yönelik ‘bütüncül destek programı’ uygulayacak, sisteme dahil olmaları ve 
sistemde kalmaları konusunda destekleyecek, kapasitelerini artıracağız.

• Kadının eğitim- beceri- üretim- girişimcilik- pazarlama/dijital pazarlama- ihracat/e-ihracat 
zinciri içinde yer almasını destekleyecek şartları ve fırsatları oluşturacağız.

• Kadını dijital pazarlama alanında güçlendirecek, pazara erişimini artıracak ve girişimciliğinin 
sürdürülebilir olmasını destekleyeceğiz.

• Cinsiyete duyarlı anlayışla düzenleyeceğimiz sürdürülebilir altyapı, araştırma, yenilik ve 
       dijitalleşme, sosyal yatırım ve mikrofinans desteklerini kadın lehine artıracağız.

• Girişimci adaylarının hibe, proje destekleri ve fonlara erişimini güçlendirecek mekanizmalar 
oluşturacağız.
 
• Kadın girişimcilere kamu alımlarında öncelik tanıyacağız. 

• Kadının eğitim-beceri-üretim-girişimcilik-pazarlama/dijital pazarlama- ihracat/e-ihracat zinciri 
içinde yer almasını destekleyecek şartları ve fırsatları oluşturacağız.

• Yerel yönetimler ve üniversiteler bünyesinde kuluçka merkezleriyle kadın girişimcilerin 
kendilerini geliştirmelerine fırsat tanıyacağız.

• Kültürel ürün veya hizmet satışını içeren işletme alanlarında kadın girişimcileri 
destekleyeceğiz. Kadın emeği ile üretilen ürünlerin hak ettiği değeri görmesi ve kazanç 
alanlarının artırılması amacıyla, geleneksel sanat ve zanaatla uğraşan kadınların pazar erişimini 
kolaylaştıracak danışmanlık hizmeti sunacağız. 
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Kadınlar dijital fırsatlardan faydalanacak

• Uzaktan erişimli dijital fırsatlardan kadının girişimcilerin etkin faydalanmasını sağlayacağız.

• Teknoloji temelli kadın girişimcilik oranlarının artırılmasını sağlayacak strateji ve planlar 
       uygulayacağız.

• E-ticarette ürün güvenliği, denetimi ve iade prosedürlerini kolaylaştırıp kadın girişimcilerin 
kullanımına sunarak e-ihracatın önünü açacağız.

• Küçük üreticiler için yasalarda var olan kolaylıkları sanal dükkanlar için de uygulayacağız.

• Kadını dijital pazarlama alanında güçlendirerek pazara erişimini artıracak ve girişimciliğinin 
sürdürülebilir olmasını destekleyeceğiz.

• Eğitim, network ağı ve mentorluk destekleri ile dijital pazarlama becerilerini arttırarak kadının 
pazara erişim ve e-ticaret kapasitesini destekleyeceğiz.

• Esnaf ve mikro KOBİ statüsünde bulunan pek çok kadını, dijital uçurumdan koruyacak yalın bir 
bilgilendirme hamlesi ile kolay kullanılabilir kitler hazırlayacağız.

Kadını doğaya ve tarıma dönüşle güçlendireceğiz

• Kalkınmada kadın öncülüğünde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin canlandırılması için merkezi 
hükümet politikalarını destekleyen yerel yönetim uygulamaları geliştirecek, köye geriye göçü 
teşvik edeceğiz.

• Tarımı kadın için cazip ve saygın bir iş dalı haline getirecek, tarım girişimcisi olmasını 
destekleyeceğiz.

• Kooperatifçilik alanında ihtiyaç duyulan atılımı kadın iş birliği ve  doğaya tarıma dönüşle kadını 
güçlendirecek, kadının genci için de iş alanı açmasını sağlayacağız.

• Kadının evinde veya bahçesinde ürettiklerini satabileceği pazar alanlarını yaygınlaştıracağız. 
Ürünlerini kooperatifçilik, dijital satış platformları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları gibi 
destek mekanizmalarla buluşturacağız.

• Kadınları yeni tarım uygulamaları, dijital sistemler ve verimlilik teknikleriyle geliştireceğiz. 

• Kooperatif, mikro kredi, fonlar, melek yatırımcı, uygun finansal kaynaklar ve benzer destek 
projelere erişim konusunda rehberlik hizmeti vereceğiz

• Şehirlerde mini tarım ve seracılık yapmalarına alan açacağız. Üretimlerini destekleyerek
 evlerinde kullandıklarının fazlasını satabilecekleri imkanlar sağlayacağız.
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Doğa-kadın dayanışmasını destekleyeceğiz

• Kadını ‘’Yeşil Dönüşüm Süreci’’ aktörlerinden biri yapacak, doğal kaynakların etkin yönetimi, 
temiz çevre ve geri dönüşüm anlayışını kadın iş birliği ile toplumda yaygınlaştıracağız.

• Yeşil sektörlerde kadın istihdamı ve girişimciliğini destekleyecek, artıracağız.

• Geri dönüşüm projelerinde kadın işbirliğini artıracak stratejiler geliştirecek,  projeleri 
destekleyeceğiz. 

• Kadınlara eko-turizm alanında yeni istihdam olanakları sağlayacağız.

Tarım işçisi kadınları ve çocuklarını insan onuruna yaraşır yaşam 
şartlarına kavuşturacağız

• Tarım işçisi kadın ve çocuğun kötü çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirecek destekler
 sağlayacağız.

• Tarım alanlarında kurulan çadırlarda kadının yetersiz hijyen koşullarında süren günlük yaşamı ve 
temel ihtiyaçlarını yerel yönetimler aracılığı ile denetleyeceğiz. 

• Mevsimlik kadın tarım işçilerinin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bölgesel, kırsal ve 
mesleki riskleri dikkate alarak sağlık hizmetlerini sunacağız. Mobil sağlık ekipleri ile periyodik 
tetkikler yapacak, erken teşhisle sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayacağız.

Kadın temel ihtiyaçlarına erişimde yoksunluk yaşamayacak

• Temel ihtiyaç olan çocuk bezi, çocuk maması ve kadın pedi gibi temel ürünlerdeki vergi 
yükünü azaltacağız.

• Sosyal yardımlarda temel ihtiyaçlar arasına çocuk bezi, çocuk maması ve kadın pedi ürünleri 
dahil edeceğiz.
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IV. BAKIM EMEĞİ
Bakım ekonomisine yatırım yapacağız

• Cinsiyete Duyarlı Bütçelemede kadın istihdamına fırsat oluşturan bakım ekonomisini önemli 
bir kalem olarak dikkate alacağız.

• Kamu fonlarından bütçe ayırarak kaliteli, erişilebilir ve uygun fiyatlı bakım ekonomisi ve 
altyapısına yatırım yapacağız.

• Yerel yönetimler iş birliğini önemseyerek mahalle odaklı politikalarımızla bakım merkezlerini 
yaygınlaştıracağız.

• Evde bakım hizmeti sunan deneyimli bakım elemanlarını sertifikalarla güçlendireceğiz.

• Evde bakım hizmetini istihdam odaklı çeşitlendireceğiz ve istihdamda sürdürülebilirliklerini 
destekleyeceğiz.

• Bakım hizmeti sonlanan kadının aldığı bakım maaşının sonlanması yerine, farklı bir bakım 
hizmetine geçişi ve istihdamda kalmasını destekleyeceğiz.

Kadına nefes aldıracak günlük bakım merkezleri açacağız

• Bakım hizmetlerini çocuk, yaşlı ve engelli alanlarında güçlendireceğiz.

• Yerel yönetimlerle iş birliği ile günlük yararlanılabilecek, güvenlikli, nitelikli, uygun bakım 
merkezleri açacağız.

• Ailenin çocuk, engelli ve yaşlısını emanet edeceği, günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlar 
oluşturacağız.

• Merkezlerde öncelikle sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapi uzmanı gibi ihtiyaç duyulan bakım 
elemanlarının çalışmasını liyakat kriterleri ile belirleyeceği.
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V. KADIN SAĞLIĞI
Kadının beden ve ruh sağlığına bir bütün olarak ele alacağız

• Kadını doğum öncesinden başlayıp yaşamının sonuna kadar ‘bütüncül yaşam perspektifi’ ile  
ele alarak koruyucu sağlık izlemlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayacağız.

• Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yapılan rutin tarama ve tedavilerin düzenli olarak 
yapılmasını sağlayacak ve ihtiyaç halinde yeni destek tarama programları planlayacağız.

• Kadına özgü sağlık sorunlarında önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerine erişimi 
kolaylaştıracağız.

• Kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerinin (KETEM) sayılarını ve etkinliklerini
 artırarak kadınlara ulaşımını sağlayacağız.

• Tüm kadınlara HPV aşısını ücretsiz sağlayacağız.

• Meme kanseri ve alt türlerinde kullanılan yenilikçi birçok tedavide kullanılmak üzere ithal edilen 
yeni ilaçların SGK kapsamında ödenmesi için değer bazlı geri ödeme sistemine geçeceğiz.

• Rahim ağzı, meme, akciğer, yumurtalık gibi kanserlerle mücadelede için tedaviye erişimde 
basamaklar arası bilgi ve takip entegrasyonu sağlayacağız.

• Temel sağlık hizmetlerine erişimin yetersiz kaldığı durumlarda ek tedbirler uygulayacağız. Bu 
kapsamda mobil hizmetler planlayacağız.

• Mümkün olan her ilçede birinci basamak sağlık hizmetlerinde diyetisyen ve psikolog hizmeti 
vereceğiz.

• Aile Sağlığı Merkezlerinde doğru ve güncel bilgi teminini sağlayarak bölgesel dil seçeneklerini 
uygulamada dikkate alacağız.

• Kadının sağlık hizmetlerinde karşılaştığı dil bariyerini tercüman desteği ile aşacağız.
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Mükemmel görünme baskısıyla mücadele edilecek

• Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin etkin kullanılmasını sağlayacağız.

• Sağlıklı beden algısı ve beslenme eğitimlerini erken yaşta başlatacağız.

• Kadınların fiziksel aktivite yapma bilincini geliştireceğiz. 

• Medyanın ve popüler kültürün pompaladığı mükemmel görünme algısı ve kadın bedenini 
takıntı haline getiren anlayışla mücadele edeceğiz.

• Medya ve sosyal medyada konuyla ilgili farkındalık oluşturacağız.
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VI. KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ 
ÖNLEYECEĞİZ

Şiddetle mücadele konusunda ‘Şiddetle Mücadele Seferberlik’ 
başlatacağız

• İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olacak, yükümlülüklerini yerine getireceğiz.

• Kadına yönelik fiziki, ekonomik, psikolojik ve sosyal her türlü şiddetle mücadele edeceğiz.

• 6284 sayılı yasayla belirlenmiş yaptırımların etkin uygulanması sağlayacağız.

• Kadının korunması, desteklenmesi ve aile içi sorunların çözümüne yönelik koruyucu, önleyici 
ve rehabilite edici hizmetlere ağırlık vereceğiz.
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• Kadına yönelik şiddetin daha yaygın yaşandığı riskli bölgeleri tespit ederek teknolojik destek 
paketlerinin (panik butonu, mobil güvenlik uygulamaları, kamera sistemleri) etkin kullanımını 
yaygınlaştıracağız. Yine aynı bölgelerde MOBESE kameralarının göremediği kör noktaları tespit 
edip azaltacağız.

• Şiddet Önleme, İzleme Merkezleri’nin (ŞÖNİM) kadına yönelik şiddeti önleme kapsamında 
daha etkin çalışmasını sağlayacağız. 

• Valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler nezdinde şiddet uygulanması veya şiddete maruz 
kalma tehlikesinin ortaya çıkması halinde başvurulabilecek “Kadın Hukuk Danışma Birimleri” 
kuracağız.

• Adli sistemde iyileştirmeler yapacak, şiddet davalarının kısa sürede sonuçlandırılmasını 
       sağlayacağız.

• Kadına yönelik şiddeti önleyecek mercilerde görevli kişilerin ‘suç- karar- sonuç’ kapsamında 
sorumluluk duyarak, etkili koruyucu tedbirler almasını sağlayacak, uygulamadaki aksaklıkları 
gidereceğiz.

• Hakimin süregelen uzaklaştırma kararlarında etkin, hassas ve koruyucu sorumluluğu bulunan 
kararlar almasını destekleyeceğiz.

• Kadına şiddet davalarının kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacağız. 

• Şiddet uygulayanı cesaretlendiren açıkları gidererek kovuşturma ve ceza sistemini 
yenileyeceğiz. Caydırıcı tedbirleri arttıracağız.

• Cezalar ve müeyyideleri ayrım gözetmeksizin derhal infaz edecek, bazı suçlarda paraya 
çevirme veya karar ertelemeleri kaldıracağız.

• Koruyucu tedbir kararları verilmesi sonrasında işlenen suçlarda, denetimli serbestlik, iyi hal, 
erteleme, paraya çevirme vb. yöntemlere başvurulmasını engelleyeceğiz.

• Kadına şiddet davalarının kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacağız. 

• Hâkim, savcı, kolluk kuvvetleri, sağlık görevlileri gibi uygulayıcıların kadına yönelik farkındalık 
kapasitelerini hızla artıracağız.

• Sosyal hizmet birimlerimiz aracılığı ile şiddetten etkilenen aile bireyleri için sosyal 
rehabilitasyon mekanizmaları oluşturacağız.
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Tek Kapı Sistemi”ni hayata geçireceğiz

• Şiddet mağdurlarının bürokrasiye takılmadan avukat atamasının yapılarak, hızla koruyucu 
tedbirlerin alınacağı “Tek Kapı Sistemi” ile kadını şiddetten hızlı ve etkin yöntemlerle koruyacak 
ve mağdur kadını, çocuğu hayata yeniden entegre edeceğiz.

• Tek kapı sistemine entegre, etkinliği yüksek, ülkemizde konuşulan dilleri temsil eden çok dilli, 

7/24 yardım hattı hizmeti sunacağız.

Kadını şiddet gördüğü yere geri itmeyeceğiz

• Kadın sığınma evi sayı ve kapasitelerini artıracağız. Buralardaki hizmetleri iyileştirerek kadını 
şiddet gördüğü yere itmeyeceğiz.

• Sığınma evi sayısını İstanbul Sözleşmesi kapsamında olması gereken seviyeye yükselteceğiz.

• Cinsel şiddet kriz merkezleri kurarak gerekli tedbirleri ivedilikle alacağız.

• Sığınma evlerinde düzenli ekonomik destek alamayan bekar ya da çocuksuz kadınların da 
ihtiyaçlarını gözetecek, düzenli ekonomik destekten yararlanabilecekleri sosyal hizmet
modelleri oluşturacağız.

• Şiddetin azaltılmasında ve şiddet mağdurlarının sağaltılmasında, kültür-sanatın iyileştirici 
rolünü etkin duruma getireceğiz.



25

Taciz ve takip durumları KADES’e dahil edilecek
• KADES yardım hattındaki hizmeti iyileştireceğiz. Kapsam dışında kalan taciz ve takip 
durumlarını da uygulamaya dahil edeceğiz.

• İnternetin olmadığı durumlarda da uygulamayı kullanılabilir hale getireceğiz.

• Elektronik takip sisteminin ülke çapında her ilde etkin uygulanmasını sağlayacağız.

Cezaevindeki kadınların koşullarını iyileştireceğiz
• Cezaevinde kadınların insan onuruna yaraşır yaşam koşullarını sağlayacak, sağlık hallerini

       korumalarını destekleyeceğiz.

• Cezaevi personeli ve infaz memurlarına meslek içi eğitimler vereceğiz. *Belli hastalıklar için 
düzenli tarama ve tetkikler sağlayacağız. 

• Temel hijyen malzemelerini ücretsiz olarak temin edeceğiz.

• Cezaevlerinde anneleriyle kalan çocukların mekansal koşulları, oyun-oyuncak, besin, dışarıyla 
teması ile sağlık ve eğitime erişim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacağız.

• Özel durumlar ve orada doğup büyüyen çocuklar için gerekli tıbbi ve psikolojik destek 
       verilmesini sağlayacağız. 

• Acil durumlarda kullanılmak üzere yeterli ilaç ve hijyenik malzeme bulundurulmasını 
       sağlayacağız.

• Kadının cezaevi süreci sonrasında ekonomik zorluklardan dolayı yeniden suça karışmaması 
adına kamu ve özel sektörde istihdamını sağlamak amacıyla gerekli iş imkanları yaratacağız. İş 
imkanı sağlanamayan durumlarda ise gerekli ekonomik yardımların yapılmasını sağlayacağız 
güçlendirecek psikolojik destekler vereceğiz.

Nafakadan kaçınan kişiye sıkı yaptırım uygulanacak
• Boşanma süreci devam ederken ve sonrasında kadın ve çocuğun geçimini teminat altına 
alacak düzenlemeler yapacağız

• Boşanma sonrası kadın ve çocuğun geçimini teminat altına alacak düzenlemeler yapacağız.

• Nafaka ödemekten kaçınan kişi için etkin yaptırımlar uygulayacağız.

• Nafaka borcunun ödenmemesi halinde yapılan şikayetlerin daha hızlı bir şekilde ele alınmasını 
sağlayacağız.

Medya sorumlu yayıncılık yapacak
• Medya kuruluşlarının temsilcileri ile periyodik toplantılar yapacağız.

• Toplumsal cinsiyet eşitliği, ev içi rollerin paylaşımı, toplumda kadın algısı ve şiddet konularının 
toplantılarda işlenmesini önemseyeceğiz.

• Medyada şiddeti özendiren, kadını zayıf ve aciz gösteren yapımlardan uzak durulmasına 
yönelik kampanya ve tedbirlerin hayata geçirilmesini destekleyeceğiz.
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VII. KADIN DOSTU EŞİTLİKÇİ KENTLER
Kadın dostu eşitlikçi kentler ile kadının yaşam kalitesini artıracağız

• Kadına daha güvenli, mutlu ve aktif yaşanan şehir hayatı sunacağız.

• Kadın Dostu Eşitlikçi Kentler programını yaygınlaştıracağız. 

• Kadının ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini, ‘eşit hak ve fırsatlardan yararlanma ilkesi’ 
doğrultusunda yerel yönetim hizmetleri ile destekleyecek, daha yaşanabilir şehirler

       planlayacağız. 

• Yerel yönetimlerce sunulacak hizmetlere ‘’yaşam kalitesi’’ olarak bakacak, yol, su, ulaşım 
       hizmetleri gibi alt yapı hizmetlerini bu anlayışla planlayacak, sosyal yaşamı destekleyeceğiz.

• Yerel yönetimlerde “Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu’’ çalışmalarının işlevselliğini arttıracağız.

• Kentsel yoksulluk etkilerini en aza indirgeyecek hak temelli, arz odaklı hizmet modelini 
       benimseyeceğiz.

• Cinsiyete duyarlı özel bütçe ve hizmet anlayışı ile kadının sorun ve ihtiyaçlarına uyumlu 
       planlamalar yapacağız. 

• Kadın dostu, cinsiyete duyarlı kentsel mimariyi şehir planlarına yansıtacağız.

• Muhtarlarla etkin iş birlikleri sağlayacağız.

• Kentsel dönüşüm uygulamalarında, tek tip planlama yerine, dönüştürülen bölgenin kültürel 
dokusuna duyarlı, yerinden etme (soylulaştırma) yapmadan ve kadını merkeze alan kentsel 
dönüşüm projeleri uygulayacağız.

• Yerel yönetimlerde sosyal girişimcilik yaklaşımını destekleyecek, kadınların sosyal hayata ve 
üretime katılım imkânlarını arttıracağız.

• Kadının ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini yerel yönetim hizmetleri ile
       destekleyeceğiz.

• Kadınların yoğun faydalandığı hizmet alanlarını, sokakları, alışveriş alanları gibi mekanları kadın 
dostu anlayışla düzenleyeceğiz.

• Mahalle kültürünü artıracak, kent yalnızlığını giderecek ve kadının sosyalleşmesini sağlayacak 
çeşitli ihtiyaç app’lerini (paylaşım platformlarını) yaygınlaştıracağız.

• Mahallelerde kadının sosyalleşmesine, spor yapmasına fırsat verecek, çocuklu annenin nefes 
alabileceği ve bank, temizlik, tuvalet gibi hizmetlerin sağlandığı yeşil cep alanları 

       kurgulayacağız.

• Kendine Yeten Mahalle modeli ile hizmetlere erişimi kolay mahalle hayatını destekleyeceğiz. 
Kadının yaşamını kolaylaştıracak “15 dakikalık kent/kendine yeten mahalle modeli” ile temel 
ihtiyaçlara (park, sağlık ocağı, kültürel ihtiyaçlar, ticari ihtiyaçlar) yürüme mesafesinde ulaşım 
sağlayacak tasarımları destekleyeceğiz.
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VIII. ERİŞİLEBİLİR KÜLTÜR SANAT
Kadın, kültürel mirasın taşıyıcısı olacak

• Kültür ve sanat faaliyetlerinin etkin sunumunu iş birlikleri ile yaygınlaştıracağız.

• Kadın kooperatifleri iş birliği ile zanaat-tasarım-sanat ekseninde daha özgün ve katma değerli 
ürünler çıkarılmasını destekleyeceğiz.

• Kadını, kültürel mirasın taşıyıcısı olarak tanımlayacağız. Nesiller arası kültür ve sanatın nitelikli 
aktarımında öncü rol üstlenmesini destekleyeceğiz.

• Ulusal ve uluslararası alanda kültür ve sanata yön veren kadın temsilinin artması için destekler 
ve teşvikler sunacağız.

• Kültür ve sanat alanlarını kız çocukları ve kadınlar için erişilebilir kılacağız.

• Kırsaldaki kadınların ve kız çocuklarının faydalanacağı bölgesel kültür ve sanat evleri açacağız. 
Geleneksel el sanatları, gastronomi, müzik ve edebiyat gibi alanlarda kültürel mirasının kadın 
öncülüğünde korunması, aktarılması ve kazanç sağlanmasının önünü açacağız. 

• İhtiyacı olan ailelerin istekli ve yetenekli kız çocuklarına burs imkanları sağlayacağız.

• Ulusal ve uluslararası düzeyde kültür-sanat alanlarında iletişim ve kadın iş birliği ağlarını 
destekleyeceğiz.

Ev Kadınının Hayat Kalitesini Artıracağız
• Tüm kadınlara hitap eden (ev kadını-çalışan kadın), yaşamı kolaylaştıran destek mekanizmaları 
oluşturacağız.

• Ev kadınının yetenek ve becerilerini destekleyecek, toplumsal uyumunu güçlendireceğiz.

• Özellikle evdeki kadını hedefleyerek, atıl kadın kapasitesini toplumsal kalkınmaya dahil 
       edebilmek amacıyla gönüllülük ve sivil toplum iş birliklerinin önünü açacak yeni sistemler 
       geliştireceğiz. 

• Kadının kendisi ve çocuğuyla kullanabileceği internet ve çalışma odaları içeren mahalle 
kütüphaneleri ve etüt merkezlerinin kapasitesini artıracağız.

• Evdeki kadını hedefleyerek toplumsal kalkınmaya dahil edebilmek amacıyla sivil toplum iş
       birliklerinin önünü açacak yeni sistemler geliştireceğiz. Ev kadınları, gençler ve emekliler 
       başta olmak üzere zaman ayırabilen tüm bireyler için özellikle eğitim alanında destek 
       sağlayacak gönüllü katılım modellerini teşvik edeceğiz.

Otobüsler gece saatlerinde durak dışı da yolcu indirecek
• Otobüs, minibüs hat ve saatlerinin belirlenmesinde kadınların ihtiyaçlarının göz önünde 
bulunduracağız. Gecenin saatlerinde kadın güvenliği açısından durak dışında da yolcu indirme 
hizmeti verilmesini sağlayacağız.

• Dijitalleşmiş güvenlik uygulamalarına geçeceğiz.

• Durak tasarımında kadın güvenliğinin sağlanması için aydınlatma ve akıllı durak uygulamaları/
durak uygulama aplikasyonları geliştireceğiz.

• Yaya alt yapısı ve ulaşım araçları temininde bebekli, yaşlı ve engellilerin kolay kullanımına 
uygun modelleri tercih edeceğiz.
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Kadınlara yönelik ayrımcılık 
içeren ve sahip oldukları 

hakları fiilen kullanmalarını 
engelleyen zihniyet ve 

uygulamalarla mücadele 
edeceğiz.’’Temel hak ve 

özgürlüklere erişim ve etkin 
istifade’’ konusunu, toplumsal 
cinsiyet eşitliği ilkesiyle devlet 

korumasında tutacağız. 

* Kanun önünde eşitlik ilkesinin gereklerini yerine 
getirecek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden 
kaynaklanan ve ötekileştirme hissi oluşturan 
uygulamaları sona erdireceğiz.* Kız ve erkek 

çocukların, yaşadığımız çağın ihtiyaç ve gereklerine  
eşit fırsatlarla erişimini sağlayacak, ülke çapında 

yaygınlaştıracak, hiçbir kız çocuğu ve kadını geride 
bırakmayacağız. *Eğitim sistemini bu anlayışla 

yeniden yapılandıracağız. *Kamu kaynak ve 
hizmetlerini kız çocuklar lehine düzenleyecek, etkili 

stratejiler geliştireceğiz.

Anayasal ve yasal 
değişiklik, idari işlem

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 

TBMM 
İlgili tüm Bakanlıklar 360 

gün +

Toplumsal cinsiyet 
eşitliği konusunda, net 

hedefleri olan politikalar 
ve uygulama planları 

geliştireceğiz.

*Kalkınma Planlarına cinsiyet eşitliği ile ilgili net 
hedefler ve programlar koyacağız.* Hedef 
ve programlara ulaşmak amacıyla kurumlarca 

gerçekleştirilen faaliyetleri izleyecek ve 
değerlendirecek mekanizmalar geliştireceğiz. 

*Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun aktif 
çalışmasını sağlayacak stratejiler uygulayacağız. 

*Şeffaflık ilkesiyle kamuoyunu bilgilendireceğiz. 
*Ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerden 

kaynaklanan her türlü yükümlülüğü yerine 
getireceğiz. * Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili 

uluslararası endeks ve raporlarda, ülkemizi 
ortalamanın üzerindeki ülkelerin arasına dahil 

edeceğiz.

Yasal değişiklik
 Mevzuat değişikliği

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 

TBMM Adalet Bakanlığı 360 
gün +

 Kadına yönelik ayrımcılık 
ve şiddeti önlemek 

amacıyla geniş çaplı, etkin 
bilgilendirme ve farkındalık 

çalışmaları yürüteceğiz.

*Kanunlarda ve ikincil mevzuatta cinsiyetçi dil 
yerine eşitlikçi bir dil kullanarak, mevcut

ifadeleri yeniden düzenleyecek, ayrımcı dile 
son vereceğiz. *Cinsiyet eşitliği ve ayrımcı 

uygulamaları engelleme konusunda aile, okul 
ve toplumda etkin bilgilendirme ve farkındalık 

çalışmaları yürüteceğiz. Sadece kadını değil, tüm 
aile bireylerini sürece dahil edeceğiz.

* STK, akademi, yerel yönetimler, kamu - özel 
sektör iş birlikleri ile proje ve eğitim çalışmalarını 

destekleyeceğiz. 

Eğitim, Proje, Strateji 
geliştirme, Sosyal 

medya kampanyası

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, İçişleri  
Bakanlığı,

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı 
MEB  RTÜK 

Üniversiteler, Halk 
eğitim merkezleri, 

ÇASGEM

360 
gün +

Erken yaşlardan itibaren 
vereceğimiz koruyucu, 
önleyici farkındalık ve 

destek eğitimleriyle, kız 
çocuklarını yetişkin kadınlar 

olana kadar ayrımcılık, şiddet 
ve istismara karşı koruyacak, 

güçlü ve nitelikli kadınlar 
olarak geleceğe taşıyacağız. 

* Çocuk hakları, mahremiyet eğitimleri gibi destek  
ve önleyici eğitimler vereceğiz.*Müfredatta ilgili 

düzenlemeleri sağlayacağız.

Eğitim, Proje, Strateji 
geliştirme MEB Aile ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı
360 

gün +

Kız çocukların erkek 
çocuklarla eşit hak ve 

fırsatlarla eğitim hayatında 
kalıcı olmalarını sağlayacağız.

Toplumsal cinsiyet eşitliği 
kavramını 

erken çocukluk eğitimi ile 
pekiştireceğiz.

*Eğitime erişimde bölgesel, sosyal, ekonomik ve 
kültürel engelleri ortadan kaldıracağız. * İlkokuldan 

itibaren insan hakları ve kadın- erkek fırsat eşitliği 
derslerini eğitim müfredatına dahil edeceğiz. * 
Ders kitaplarında bulunan sembol ve meslek 
örneklerini cinsiyet eşitliği anlayışıyla yeniden 

düzenleyeceğiz. 
* Eğitimcilerin davranış ve söylemlerinin, 

“cinsiyet eşitliğini destekleyici” nitelikte olmasını 
sağlayacak farkındalık çalışmaları yürüteceğiz.

* Projeler, kamu spotları, dijital platformlar, 
dersler ve oyunlar yardımıyla destek çalışmalar 

yürüteceğiz. * Dizi ve çizgi filmlere bu 
amaca yönelik karakterler dahil edilmesini 

destekleyeceğiz.

İdari işlem, strateji 
geliştirme, standart 

oluşturma, uygulama

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı MEB 360 

gün +
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Kadınların ve kız çocuklarının 
yasalarla güvence altına 

alınmış haklarını, aile içinde 
de koruyacak 'dengeli 

sorumluluk paylaşımı'nı 
destekleyen çalışmalar 

yürüteceğiz.

* Ücretsiz aile danışmanlık hizmetleri, evlilik 
öncesi eğitim ve boşanma süreci desteği 

hizmetleriyle aile içindeki rolleri saygı, sevgi ve 
işbirliğine dayalı anlayışla güçlendireceğiz.* Aile 
içi rol paylaşımları ve çocuk hakları konularında 

verilecek farkındalık eğitimlerini okul-sivil toplum 
kuruluşları- yerel yönetimler işbirliği ile kapsamlı, 

standart, etkin ve yaygın hale getireceğiz.* Tek 
ebeveynli ailelere yönelik destek eğitim ve 

danışmanlık hizmetleri vereceğiz. 

Mufredat ve 
yasal değişiklik

 Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı 

, MEB

Yerl Yönetimler, 
Üniversiteler, Halk 
eğitim merkezleri, 

ÇASGEM

360 
gün +

Kız çocuğu ve kadının 
toplumdaki rolünü 

güçlendirme konusunu 
bütüncül bir anlayışla ele 

alacak, karar ve yönetim 
süreçlerinde yer almalarının 

önünü açacak, kadın 
temsiliyetini artıracak strateji 

ve kriterler belirleyeceğiz.. 

* Kız çocuğu ve kadını destek eğitimler ve 
çalışmasına olanak sağlayan hizmetlerle 

güçlendirecek, karar süreçlerinde sorumluluk 
almaya hazır nitelikli bireyler olarak toplum hayatına 

dahil edeceğiz.*Kota, parite ve fermuar gibi 
yöntemleri geçici özel önlemler kapsamında 
uygulayacak, en az yüzde 35 cinsiyet kotası 

uygunlanmasını teşvik edeceğiz. Bunu ayrımcılık 
olarak tanımlamayacağız. *İyi tasarlanmış 

performans değerlendirme sistemi ile  hak edenin 
terfi etmesinin önünü açarak ‘’Cam Tavan’’ etkisinin 

olumsuzluklarını gidereceğiz. * Kota gereği işe 
alım gibi kritik konularda, kadın temsilinin yetersiz 
kaldığı koltuğu (Almanya uygulaması) kriterlere 
uygun aday bulunana kadar boş bırakacağız. * 

Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ile mücadele 
edeceğiz.*Başarı hikayeleri ve rol modellerle 

destekleyeceğiz.

Yasal değişiklik,idari 
işlem, 

strateji geliştirme, 
farkındalık eğitimleri

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 

TBMM, 
İçişleri Bakanlığı,

Yerel Yönetimler
Valilik ve 

kaymakamlıklar 

360 
gün +

Kadından sorumlu bakanlık 
kuracağız.

Mevcut Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 
altında yer alan Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğünü ayırarak Kadın Bakanlığı kuracak, 
kadının toplumdaki temsiliyetini nitelik ve nicelik 

olarak artıracağız.

Anayasa değişikliği TBMM Cumhurbaşkanlığı 90 gün

Kadının ihtiyaç ve sorunlarını 
doğru tespit edebilmek 
amacıyla Veri ve Bilgi 

Sistemi kuracak, e-devlet 
üzerinden evdeki kişi sayısı, 

profilleri, eğitim, sağlık, 
ihtiyaç, sorun vb tespit 

edeceğiz.

 *Kadına yönelik ihtiyaçların doğru belirlenebilmesi 
amacıyla veri envanteri altyapısı oluşturacak, 

veri paylaşım standartları belirleyeceğiz * 
Şiddet ve yoksulluk gibi kadını ve kız çocuklarını 

tehdit eden sorunlara yönelik veri tabanı destekli 
‘’risk haritaları’’ hazırlayacağız. *Bu sistem 

desteği ile kadınların kamu hizmetlerinden etkin 
faydalanmasını sağlayacağız.

 *Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki 
veri tabanlı uygulamaları ilgili bakanlıkların sorumlu 
birimleri ile entegre edecek, eksik yada mükerrer 

uygulamaları iyileştireceğiz. 
 * Toplumun bilgilendirilmesini, gerçek rakamlar 

üzerinden hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri 
ile ele alacağız.

Bilgi işlem projesi Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı TÜİK 90/ 360 

gün +

Kadın alanında çalışan 
STK'lar ile iş birliği içinde 

olacağız.

 *BM Sivil Toplum Kuruluşları Uluslararası 
sınıflandırma şeması (ICNPO) ile uyumlu veri 
tabanı oluşturacağız.* Kadınların sivil topluma 

katılımını destekleyeceğiz. STK’ların kanun yapım 
sürecinde etkili olarak yer almasını sağlayacağız. 
 *Sistematik ve kapsamlı veri tabanı ile ilgili kamu 

kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının istifadesine 
açacağız. *Sivil toplum kuruluşları ile danışma 

kurulu oluşturacağız.
 *İş birliği planlama rehberi ve standartları 

hazırlayacağız 
 *Etkin iş takibi ve performans değerlendirme 

ile yol alacağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

Sivil Toplum 
Kuruluşları 90 gün
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a a a a a a a

a a a a a a a

a a a a a a a

a a a a a a aSiyasi partilerin seçim 
zamanı aldıkları hazine 

yardımlarında, kadın temsilini 
de dikkate alan, teşvik eden 

bir sistem kuracağız.

Bir önceki seçimde parlamentoya taşıdıkları kadın 
vekil sayısını ve parti karar organlarında yer 
alan kadın üye oranını dikkate alan bir sistem 

oluşturacağız.

Yasal ve mevzuat 
değişkliği

Hazine ve maliye 
bakanlığı

TBMM 

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

360 
gün +

Kamu- özel sektör- sivil 
toplum- akademi iş birliklerini 

çok disiplinli yönetişim 
anlayışı ile destekleyeceğiz. 

*Kamu- özel sektör- sivil toplum- akademi 
iş birliklerini politika ve strateji geliştirme,  

uygulama ve destekleme gücü olarak kabul 
edeceğiz.* Sivil toplum proje ve çalışmalarını 

kadının karar mekanizmalarında yer alması 
açısından kuluçka merkezi olarak görecek, ilgili 

projeleri destekleyeceğiz. * Etki analizleri ve 
performans değerlendirmeleri ile iş birliklerini 

ölçümleyecek, değerlendirecek ve gerekli 
iyileştirmelerle güncelleyeceğiz. 

İdari işlemi, bilgi 
işlem projesi, strateji 

geliştirme

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı TÜİK, STK'lar, 90/ 360 

gün +

Cinsiyet eşitliği ve kadın 
erkek fırsat eşitliği alanlarında 

kültür- sanatı iyileştirici 
bir mekanizma olarak 

kullanacağız.

*Kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliği ile 
cinsiyet eşitliğini destekleyen kültürel içerikleri 

teşvik ederek, günlük yaşam içinde görünürlüklerini 
arttıracağız.

 *Kültürel içerik üretiminde UNESCO Kültür 
İfadelerinin Çeşitliliğinin Korunması ve 

Geliştirilmesi Sözleşmesi’ne referansla, kadınların 
toplum içindeki rol ve statülerinin geliştirilmesini 

destekleyeceğiz
 *Kadın sanatçıların ifade özgürlüğünü 

destekleyecek ve cesaretlendirecek strateji ve 
programlar uygulayacağız

 *Medyada ve sanat eserlerinde kadının toplumda 
öncü ve güçlü rol üstlendiği eserlerin çoğalmasını 

destekleyeceğiz.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 

Sivil toplum 
kuruluşları, Medya

360 
gün +

9
0

 v
e
 3

6
0

 G
ü

n
lü

k
 E

yl
e
m

 P
la

n
ı

Eylem Açıklama Yapılacak İşlem 
Türleri

Sorumlu Bakanlık 
veya Kurum(lar)

İlgili 
Kuruluşlar Süre



33

CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME

Merkezi yönetim ve yerel 
yönetimlerde ‘Cinsiyete 

Duyarlı Bütçeleme’ 
anlayışını benimseyecek ve 

uygulayacağız.

 Program Bütçe altında, 'Cinsiyete Duyarlı 
Bütçeleme Programı' oluşturacağız.

Yasal ve mevzuat 
değişkliği

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, 
TBMM 

360 
gün +

 Program Bütçe altında, 
'Cinsiyete Duyarlı 

Bütçeleme Programı' ile 
bütçe dağılımında kadın 

lehine düzenlemeler 
yapacağız.

Kurumların ödeneklerini alt program şeklinde 
ele alacak, analitik bütçe altındaki kodlarını 

belirleyeceğiz.

Yasal ve mevzuat 
değişkliği

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

TBMM 

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

360 
gün +

Bütçe hazırlığı aşamasında 
cinsiyete duyarlı anlayışın 

uygulanabilmesi için karar ve 
uygulama süreçlerine kadın 
uzmanları dahil edeceğiz. 

*Gerek bütçe yapımı gerek bütçe içinde 
kadın özelinde yapılacak harcama ve vergi 

düzenlemelerinin hazırlanması sürecinde maliye 
uzmanlığı olan kadınların karar mekanizmalarında 

yer almasını sağlayacağız.*Ülkemizde kadınların 
maliye alanında okur yazarlığının artmasını teşvik 
edecek, maliye alanında yeterlilik ve uzmanlıklarını 
geliştirecek, eğitim programları ile destekleyecek 

ve bütçe süreçlerinde görev alacak kadın personel 
sayısı artıracağız.

* Özellikle maliye ve bütçe alanlarında kamu 
alımlarında cinsiyet kotası uygulamaları ile karar 

mekanizmalarına kadın sayısını artıracağız.

Yasal ve mevzuat 
değişkliği

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

TBMM 

Üniversiteler 360 
gün +

Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 
uygulamasında kayda 

değer sonuçlar alabilmek 
ve sürekliliği sağlayabilmek 

amacıyla çeşitli etki analizi ve 
denetim mekanizmalarından 

yararlanacağız. 
çeşitli denetim 

mekanizmalarından 
yararlanacağız.

* Kadına veya Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 
hedef ve performans ölçütlerini doğru şekilde 

belirleyeceğiz.                              •  Hesap verilebilirlik 
ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda uygulayacağız

• Strateji ve Bütçe Başkanlığı altında 'kadına 
duyarlı bütçe kesin hesabı' hazırlayacağız.

• Hazırlanan kesin hesabı Sayıştay tarafından 
hassasiyetle denetleyecek ve raporları şeffaflık 
ilkesi doğrultusunda kamuoyu ile paylaşacağız.

• Sivil toplum ve kadın inisiyatiflerinin denetimde 
aktif rol almasını sağlayacağız. 

• Sivil veya devlet içi denetleme mekanizmalarının 
sağlıklı çalışabilmesi için uluslararası adalet 

normlarına bağlı kalacağız.

Yasal ve mevzuat 
değişkliği

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 

TBMM,
Cumhurbaşkanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Sayıştay, 

Sivil Toplum 
Kuruluşları, TBMM, 
Bütçe Komisyonu,

DDK

90 gün

Cinsiyete Duyarlı 
Bütçelemede kadın 

istihdamına fırsat oluşturan 
bakım ekonomisini önemli 

bir kalem olarak dikkate 
alacağız.

* Kamu fonlarından bütçe ayıracak, kaliteli, 
erişilebilir ve uygun fiyatlı bakım ekonomisi 

ve altyapısına yatırım yapacağız.* Yerel 
yönetimler işbirliğini önemseyecek, mahalle 
odaklı politikalarımızla bakım merkezlerini 
yaygınlaştıracağız. * Evde bakım hizmeti 

sunan deneyimli bakım elemanlarını sertifikalarla 
güçlendirecek, evde bakım hizmetini 

istihdam odaklı çeşitlendirecek, istihdamda 
sürdürülebilirliklerini destekleyeceğiz. Bakım 

hizmeti sonlanan kadının aldığı bakım maaşının 
sonlanması yerine, farklı bir bakım hizmetine geçişi 

ve isthdamda kalmasını destekleyeceğiz.

Yasal değişiklik, 
strateji geliştirme

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

360 
gün +

Kadını sosyal ve ekonomik 
olarak güçlendirecek 

cinsiyete duyarlı pirim 
desteği ve vergi teşvikleri 

sağlayacağız. 

*Kadın tüccar, serbest meslek erbabı ve 
girişimcilere pirim desteği ve vergi teşviği 

sağlayacağız. *Tek ebeveyn kadın mükellefler 
için vergi tecil taksitlendirme imkânlarını 

güçlendireceğiz.*Temel ihtiyaç olan çocuk 
bezi, çocuk maması ve kadın pedi gibi temel 

ürünlerdeki vergi yükünü azaltacağız.

Yasal değişiklik Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

Adalet Bakanlığı 
Hazine ve Maliye 

Bakanlığı
90 gün
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KADIN VE EĞİTİM

 Tüm çocuklara eşit hak 
ve fırsatlar sunacağımız 
yeni bir eğitim sistemi 

yapılandıracak, kız çocukları 
lehine eğitimde fırsat eşitliği 

sağlayacağız.

* Bilginin yanı sıra toplumsal ve evrensel 
etik değerleri temele alan bir eğitim yapısı 

oluşturacağız. * Kız çocuklarının eğitime erişim 
ve devamlarında önlerine çıkan bölgesel, 
sosyal, ekonomik ve kültürel engellerle 

mücadele edeceğiz.*Toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı hizmet içi eğitimlerle eğitimin 

tüm kademelerinde görevli personelin 
farkındalığını artıracağız. * Kız çocuklarının eğitim 
haklarına erişimi konusunu ailelerin inisiyatifine 
bırakmayan farkındalık çalışmaları yürütecek, 

gerekll düzenlemeleri yapacağız.

Anayasa değişikliği, 
yasa değişikliği, 

mevzuat değişikliği, 
idari işlem, hizmet 
içi eğitim, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

MEB Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

90/ 360 
gün +

 Kız çocuklarını güçlendirerek 
topluma kazandıran 
''bütünsel gelişim 

yaklaşımı'' uygulayacak, 
değişen ve gelişen 

dünya koşullarına uyum 
kapasitelerini arttıracağız.

Kız çocuklarının bilişsel ve fiziksel gelişim 
dönemlerine bağlı olarak yaşayabilecekleri 

zorluklarla baş etme kapasitelerini artıracak 
rehberlik hizmetleri ile güçlendireceğiz. 

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı MEB 360 

gün +

Kız çocuklarının eğitim 
haklarına erişim ve 

eğitimde devamlılığını 
sağlama konusunda 

ebeveynler ile iletişim ve iş 
birliği içinde olacağız.

Eğitime devamla ilgili yasal düzenleme ve şartlarla 
ilgili ebeveynleri bilgilendirecek, 'Aile Farkındalık 
Eğitimleri' ile  aile ve okul iş birliğini sağlayacak, 

varsa endişelerini gidereceğiz. 
*Okul öncesi eğitimden başlayarak ailenin 

kapasitesini artıracağız.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 

idari işlem, eğitim

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı MEB 360 

gün +

Kadınların eğitim-öğretim 
sistemlerinin tasarım, karar 

ve yönetim süreçlerinde daha 
çok sayıda, etkin rol almalarını 

sağlayacağız.
Kız çocukların daha çok 

rol modelle yetişmelerini 
destekleyeceğiz.

*Eğitim öğretim alanında çalışan kadın 
profesyonellerin, yöneticilerin mesleki beceri ve 

donanımlarını arttıracağız.* Kadın eğitici, öğretici, 
akademisyen rol modellerin görünürlüklerinin 

artırılmasını sağlayacağız.*Mentorluk sisteminden 
etkin yararlanacağız.

* Çalıştay, konferans ve seminer gibi temsili 
görünürlük sağlayan çalışmalarda, konunun 

uzmanı kadınların daha fazla yer almasını 
sağlayacağız. *Kadın yönetici sayısını 

önemseyecek, süreci takip edeceğiz . 

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

MEB  
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

90 gün

Erken dönemde (3 yaş 
sonrası) aileden ve 

anneden 
eğitime geçişi doğru 

kurgulayacak, süreci iş birliği 
içinde 

yürüteceğiz

*Okul öncesi eğitimi devlet desteği ve fonlarla 
yaygınlaştıracağız * Eğitim kurumlarının ve temel 

eğitim setlerinin niteliği ve 
niceliğini artıracak, cinsiyet eşitliğine duyarlı 

yaklaşımla düzenleyeceğiz.
* Kurumlarda çalışan eğitimci ve personelin 
pedagojik formasyon yeterliliğini cinsiyet 

eşitliğine duyarlı yaklaşımla arttıracağız (Staj 
süresinin artırılması, saha çalışmasında daha aktif 

rol alma)
* Dünya genelindeki başarılı modelleri takip 

edecek, okul öncesi kız-erkek çocuk eşitliği 
perspektifinde Türk eğitim sistemine entegre 

edilmesini sağlayacağız.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

MEB Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

90/ 360 
gün +
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 Çocuğun hayatındaki ilk 
eğitimci ailenin eğitimlerle 

kapasitesini artıracak, 
okul öncesi eğitimden 

başlayarak kız çocuğunu 
destekleyeceğiz

* Ebeveynlere yönelik farkındalık ve bilgilendirme 
çalışmalarında yerel yönetimler ve STK’larla iş 

birliği yaparak okul öncesi eğitimin etki alanını 
genişleteceğiz.

* Yüz yüze ve dijital eğitim platformları geliştirecek, 
“ebeveyn-çocuk 

eğitimlerinde” aktif kullanımını sağlayacağız.* 
Sosyal hizmet uzmanları desteği ile 0-2 yaş 

arasında çocukların kapasitelerini arttıracak eğitim 
sistemleri ve kitaplar ile aileleri tanıştıracak, aileyi 
gözlemleyeceğimiz ortamlarla 3 yaştan itibaren 

ebeveyn ve çocuğu erken eğitim modeline 
hazırlayacağız. * Ebeveyn-Çocuk bağını 

güçlendirecek, kaliteli zaman geçirebilecekleri, 
ebeveynin çocuğunun yeteneklerini 

gözlemleyeceği mekanlar tasarlayacağız. 
* “0-2 yaş aralığı” bebeklik döneminde çalışan 
ebeveynlerin çalışma modellerinde ve çalışma 
saatlerinde esneklik sağlayacak, anne- çocuk 

bağını güçlü tutacağız.. 
* Çocukların gelişim dönemlerini göz önüne alarak 

hayal kurmayı ve soru sormayı teşvik edici 
program ve eğitimleri ebeveynlerin işbirliği ile 

kullanacağız. Drama, yaratıcı drama, rol oynama, 
canlandırma, istasyon, 

köşeleme, pazaryeri, oyun terapisi, masal terapisi, 
sanat terapisi vb. yöntem ve teknikler 

hazırlayacak, programları öncelikle çocuğun ilk 
öğretmeni olan ebeveynlerin eğitimine sunacağız.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

MEB, yerel 
yönetimler, sivil 

toplum kuruluşları

360 
gün +

Kız çocukların, eğitimde 
kamu kaynak ve 

hizmetlerinden eşit haklarla 
faydalanması sağlanacak, 

okullaşma oranlarını ve 
eğitimde sürdürülebilirliklerini 

artıracağız.

* Parti politikamız “Eğitim Destek Banka 
Kartı’” uygulamasında, kız öğrencilerin eşit 

erişim ve faydasını dikkate alacağız. * Özellikle 
yoksul ailelerin dezavantajlı kız çocuklarını nakit 

desteği yanı sıra doğrudan destekleyecek 
mal ve hizmet kalemlerini belirleyecek, 

bütçelemede kız öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını 
dikkate alacağız (kırtasiye, beslenme, teknoloji, 
barınma, sağlık, ulaşım desteği gibi). * Yine bu 

öğrencilerin ilerleyen yıllarda yabancı yayın ve 
veri bankalarına erişimlerini arttıracak destekler 
vereceğiz.*Yurtdışı programlara hak kazanan kız 

öğrencilere finansal destek sağlayacağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

 
 MEB, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, 

TBMM Plan bütçe 
Komisyonu

360 
gün +

Kız öğrencilerin barınma 
güvenliğini devlet yurtları 
ile destekleyecek, eğitim 

kredilerinde yaşanan sorunları 
giderecek, daha uzun 

süre eğitimde kalmalarını 
destekleyeceğiz.

* Kamuya ait kız yurtlarının sayısını ve bu 
yurtlardaki güvenlik önlemlerini arttırarak ailelerin 

endişelerini giderecek çalışmalar yapacağız.* 
Kız öğrencilerin okul, yurt ve destek eğitim 

kurumlarında güvenlik, rehberlik, sağlık ve hijyen 
koşullarını iyileştireceğiz.* Eğitim kredilerini (KYK) 
adaletle yaygınlaştıracak, endişeleri gidereceğiz. 
Kredi borcu ödemelerini istihdamla bağlı tutacak, 
geri ödemeler için daha makul planlar sunacak ve 

kız öğrencilere pozitif ayrımcılık sağlayacağız.
* Açık liselerde eğitim almak zorunda kalan kız 
öğrenci sayısını azaltacak tedbirler alacak, açık 

liseden örgün liseye geçişi teşvik edeceğiz.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

MEB
 90 gün

Fiziksel ve zihinsel 
dezavantajlı özel 
gereksinimli kız 

çocukların nitelikli eğitime 
erişimini kolaylaştıracak, 
destekleyecek, yetişkin 

çağlarında istihdam 
edilebilirliklerini artıracağız.

*Özel gereksinimli kız çocukların, fiziksel, sosyal ve 
psikolojik özel ihtiyaçlarını dikkate alarak 'engelsiz 
yaşam' ilkesiyle toplum hayatına kazandıracak özel 

destek ve kriterler belirleyeceğiz. * Ebeveyn ve 
eğitici öğreticileri konuyla destekleyecek, bilgi ve 
farkındalık kapasitelerini arttırarak iş birliği içinde 

olacağız.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

MEB
 360 

gün +
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Kırsal ve dezavantajlı 
bölgelerde yaşayan kız 

çocuklarının eğitim 
sistemi içinde kalmasını 
destekleyecek önlemler 

alacağız

* Kent çeperleri ve kır özelinde bölgesel 
ihtiyaçları kız çocukları lehine düzenleyecek adil, 

nitelikli sosyal destek ve hizmetler sunacağız. 
*Coğrafi, kültürel veya etnik koşulları dikkate 
alacak, bölgesel tedbirler, özel programlar 
uygulayacağız *Etkili saha tarama, tanılama, 

izleme, denetleme ve önleme mekanizmaları 
oluşturacağız.

* Kız çocuklarının eğitime devamını engelleyen 
erken yaşta evliliklerin sakıncaları ile ilgili 

ebeveynlere yönelik bilgi ve farkındalık çalışmaları 
yürüteceğiz  

* Her türlü eğitim ve yasal engellemelere rağmen 
erken yaşta evlilik yapan kız çocukların 

eğitimlerine devam edebilmelerini sağlayacak 
esnek ve alternatif sistemler geliştireceğiz. 

* Kız çocukların okula fiziksel erişimi veya yurt 
sorunu gibi mevcut problemlerini giderecek, 

dağınık yerleşmenin yaygın olduğu bölgelerde 
erişimi destekleyen kamu hizmeti sunacağız.

* Şartlı eğitim yardımlarını adaletle 
yaygınlaştıracağız.

 

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı MEB 360 

gün +

Doğal kaynakların etkin 
yönetimi, temiz çevre ve 

geri dönüşüm anlayışını 
toplumda yaygınlaştıracak, 

kadını merkezde tutan 
iş birliği anlayışıyla 
etkinleştireceğiz.

*Doğal kaynakların verimli kullanımı ve korunması, 
gıda atıklarının değerlendirilmesi, evsel atıklardan 

komposit elde edilmesi gibi temel eğitimleri 
müfredata koyacağız. * Ebeveyn- çocuk 
iş birliği ile temiz çevre ve geri dönüşüm 
anlayışını sürdürülebilir kılacak çalışmalar, 

projeler ve kampanyaları destekleyeceğiz.* 
Yerel yönetimlerin politika ve stratejilerini 

bu farkındalıkla güncelleyecek, gerekli hizmeti 
ve iş birliğini sunmalarını sağlayacağız. * STK iş 

birliklerine açık olacağız.

İdari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı,

MEB, İçişleri 
Bakanlığı- Yerel 
yönetimler, sivil 

toplum kuruluşları

360 
gün +

Kadını ''Yeşil Dönüşüm 
Süreci''nin aktörlerinden 

yapacağız.

*Yeşil dönüşüm sürecine kadınların aktif katılımını 
destekleyecek farkındalık çalışmaları yürüteceğiz. 
*Kadının bu alanda istihdam olanaklarını artırmak 

amacıyla sektörler arası geçişi desteklemeye 
yönelik faaliyetler organize edecek, eğitimler 

vereceğiz. *Gerekli teknoloji, finansman kaynakları,  
iletişim ağı, mentorluk gibi alanlarda farkındalık 

eğitimleri ile kadını bilgilendirecek, sisteme dahil 
olmasını destekleyeceğiz.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı,

Ticaret 
Bakanlığı,TÜİK, sivil 
toplum kuruluşları

360 
gün +

Meslek, teknik ve sanat 
liselerini kız çocuklarının 

lehine geliştirecek, geleceğe 
istihdam fırsatları olarak 

değerlendireceğiz

* Meslek liselerinin marka ve itibar çalışmalarını 
yaparak toplum algısındaki değerini yükseltecek, 

meslek lisesinden ilgili üniversiteye devamı 
destekleyeceğiz. Uygulama, izleme, istihdam odaklı 

yaygınlaştırma ve veriye dayalı yönetim yapısını 
hassasiyetle uygulayacağız.

* Okullara bağlı yarı özel, yarı kamu iştiraki 
şirketler kuracak, kız öğrencileri pozitif ayrımcılık 

ve ek tedbirlerle destekleyeceğiz.
* Meslek Erbabı-Akademik Sistem bağını 

kuracak, usta-öğrenci ilişkisiyle eğitim modelini 
önemseyecek, kız öğrenciler üzerinde kadın usta 

eğiticilerin rolünü artıracak, rehberlik etmesini 
sağlayacağız.

* Eğitim kurumları- STK- Özel Sektör- Kamu iş 
birliğini güçlendirecek, kız öğrencilerin saha ve staj 

imkanlarını arttıracağız.
* Yeni mezun kız öğrencilerin istihdam 

edilebilirliklerini artıracak özel sektör kamu 
teşvikleri uygulayacağız.

* Mesleki ve teknik eğitimde ölçme değerlendirme 
sisteminin kız öğrencilerin de katılımına fırsat 

verecek modüler eğitime (öğrenme çıktıları) 
yönelik olmasını destekleyeceğiz.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 

geliştirme,hizmet içi 
eğitim, proje, eğitim

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

MEB Mesleki 
Yeterlilik Kurumu 360 

gün +
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 Kız öğrenciler ve 
ailelerini, ilkokul yıllarından 

başlayarak meslekler 
konusunda bilgilendirecek, 
farkındalıklarını artıracağız.

* Geleceğin mesleklerine dair bilgilendirecek, 
müfredatta düzenlemeler yapacağız. * Meslek 
tanıtım günleri düzenleyerek bilgilendirme ve 
farkındalık çalışmaları yürüteceğiz. * Saha ve 

stajın istihdama geçiş imkanı oluşturmasını teşvik 
edeceğiz.

* Kadın rol model, mentor buluşmalarını lise 
döneminde etkinleştireceğiz.

* Üniversite döneminde part-time iş olanakları 
oluşturan özel sektöre yönelik teşvik mekanizmaları 

geliştireceğiz.
* Bu çalışmaları akademi, STK, kamu, özel sektör ve 

yerel yönetimler iş birliği ile güçlendireceğiz.

İdari işlem, strateji 
geliştirme

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

MEB, Üniversiteler, 
Sivil Toplum 

Kuruluşları, İş ve 
meslek örgütleri

360 
gün +

Kız çocukları ve kadınları 
STEM (Fen, Teknoloji, 

Mühendislik, Matematik) ve 
temel bilimler alanlarında 

eğitim almaları konusunda 
farkındalıklarını artıracak, 

destekleyeceğiz.

* Kız öğrencilerin önyargılarını giderecek 
farkındalık çalışmaları yürüteceğiz.* Eğitim ve 
öğretim materyallerini alanı destekleyecek 

kapasiteye eriştireceğiz.
* Başarılı kadın figürlerin ilham veren 
hikayelerine eğitim müfredatında yer 

verecek, bilgi ve tecrübe paylaşım platformları 
oluşturacağız.

* Medya kurumları iş birliği ile izlenme oranları 
yüksek programlarda başarılı kadın rol modellere 
yer vereceğiz. * Liselerde fen/matematik-sosyal 
bölümlere ayrılma sırasında alanla ilgili rehberlik 

verecek, kız çocukları cesaretlendireceğiz.
*Özellikle Fen Liselerine girişte kız çocuklarının 

parite altında kalmalarının önüne geçecek, izleme 
ve teşvik yöntemleri ile destekleyeceğiz. 

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 
hizmet içi eğitim, 

eğitim

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı MEB 360 

gün +

STEM (Fen, Teknoloji, 
Mühendislik, Matematik) 

alanında 'teknolojiye 
duyarlı eğitimler'e kız 

çocukların erken yaşlardan 
dahil olmasını sağlayacak, 

destekleyecek, alanda 
uzmanlaşmalarının önünü 

açacağız.

*Veri okuma, sosyal medya okur yazarlığı 
ve güvenli internet kullanımını ilköğretimden 

itibaren, her yaş grubuna uygun seviyelerde 
verecek, müfredata koyacağız.*   Kodlama 

eğitimini, zorunlu eğitimin her kademesinde ve 
yaşa uygun olarak vereceğiz. 

*Çocuklara yönelik kodlama kampları 
düzenleyecek, kız çocuklarının katılımını teşvik 

edeceğiz. *Pilot uygulamalarla özel yetenekli kız 
çocuklarını seçecek, ileri BTMM eğitimleri verecek 
ve bu uygulamayı ülke çapında yaygınlaştıracağız. 
* Teknoloji odaklı fon ve hibelere Kız öğrencilerin 

erişimini destekleyecek, teknoloji içerikli projeleri 
teşvik edeceğiz.* Sosyo ekonomik statü (SES) 

geriledikçe kadınların da temel bilimler-teknoloji-
mühendislik-matematik alanlarına katılımının 

azalması ile mücadele edecek, bu alanlara 
yönelik burs fonlarının kız öğrenciler lehine 

yapılandırılmasını sağlayacağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

MEB müfredat 
değişikliği

 MEB

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

90 
gün +

Kadınların STEM (Fen, 
Teknoloji, Mühendislik, 

Matematik) ve temel bilimler 
alanlarında istihdamını 

teşvik edecek ve kız 
öğrencilerin önünü açacağız

*Kadın istihdamının artırılması yönünde yasal 
düzenlemeler yapacak, önlemler alacak, teşvikler 

geliştireceğiz. *Kız çocuklarının, kadınların 
STEM alanını terk etmesine sebep olan sorunları 
giderecek önleyici tedbirler alacağız *Çalışma 

alanlarını kız çocukları ve kadınlar için uygun hale 
getirecek düzenlemeler yapacağız.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı MEB 360 

gün +
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Kadını değişen yaşam 
şartlarına uyumlu dijital 

ve teknik meslek 
eğitim programları ve 

fırsatlarla destekleyecek, 
ekonomik sisteme katılımını 

güçlendireceğiz.

  *Mesleki Yeterlilik Kurumu ile uyumlu, geçerliliği 
ve istihdam imkanları olan sertifikalı eğitimler 

planlayacağız. 
 * Hizmet içi mesleki eğitim faaliyetleri, 

tamamlayıcı nitelikte kurs ve staj imkanları 
sağlayacak, gelişmelere ve ihtiyaca uyumlu 

revize ederek iyileştireceğiz. * 5H hizmeti 
ile altyapı desteği ile (hızlı, her yerde, hesaplı, 
hizmet odaklı ve hür) istihdam ve girişimcilik 

potansiyelini artıracağız.* Meslek liseleri, meslek 
kursları, halk eğitim merkezleri gibi eğitim destek 

mekanizmalarını dijitalleşmeyle uyumlayacağız.
* Kadınların sosyal medya, metaverse, blok-zincir, 
NFT, kripto alanlarında farkındalığını artıracak ve 

bu alanlarda tasarımcı, geliştirici, yazılımcı olarak 
çalışabilmelerini destekleyecek eğitim programları 

geliştireceğiz. 

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı, MEB

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığ

Üniversiteler
Halk Eğitim 
Merkezleri

Yerel Yönetimler
Mesleki Yeterlilik 
Kurumu, İŞKUR

360 
gün +

 Hayat boyu öğrenmeye 
yönelik programları 

güncelleyerek 
yaygınlaştıracak, katılım 

ve tamamlama oranlarının 
artıracak, yetişkin kadın 
nüfusun güncel temel 
becerileri kazanarak 

istihdama katılım ve iş alanları 
oluşturma potansiyelini 

artıracağız.

* Fiziksel ve/veya dijital katılımın mümkün olacağı 
hayat boyu eğitim programları ile kadına 

geleceğin becerilerini kazandıracak, yetişkin 
kadının da istihdam edilebilirliğini artıracak, kariyer 

yapma imkanı verecek ve gelir potansiyelini 
yükselteceğiz. *Uzaktan öğrenme olanaklarını 

etkin kullanacağız.* Yaygın eğitim kurumlarında 
uygulanan programları meslek standartlarına 

göre güncelleyecek, program çeşitliliği ve sayısını 
artıracağız. Bu programlara paralel uzaktan 

öğrenme olanakları geliştirerek, e-materyaller 
hazırlayacağız.*Yasal, dijital ve finansal 

okuryazarlık seviyelerini artıracağız.* Yabancı dil 
desteği vereceğiz.*Akşam liseleri, halk eğitim 

kursları ve iş edinme kurslarını destekleyeceğiz.
*Hayat boyu eğitim programları döneminde, 
istihdama katılımı desteklemek amacıyla yarı 

zamanlı iş fırsatlarını destekleyecek, çocuğuna 
bakım desteği sağlayacağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

MEB

Çalışma ve Sosyal 
Güenlik Bakanlığı

 
İŞKUR Mesleki 

Yeterlilik Kurumu,
DPB, MYK, TRT, 

YÖK, Üniversiteler, 
meslek kuruluşları, 

STK’lar. 

360 
gün +

Eğitimlere fiziki katılım 
imkânı olmayan kadınlar 
için online eğitimlerin 

yaygınlaştırılmasını 
sağlayacağız

Kadınların isteğe bağlı olarak sertifikalı online 
eğitim platformları üzerinden eğitim almasını, 

belirli konularda yetkinleşmesini ve istihdam 
edilebilir niteliğe erişmesini destekleyeceğiz.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, eğitim MEB

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 

İŞKUR
90 gün
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KALKINMADA KADIN
KADIN İSTİHDAMI

Kadının iş fırsatlarına erişimini 
aktif işgücü politikaları 

ile destekleyecek, özellikle 
eğitimden istihdama 

geçişte 'işsizlik' endişesi 
yaşatmayacağız.

* Kız öğrencilerin mesleki ve teknik lise ve 
üniversite mezuniyetleri ile doğru orantılı staj ve 
iş gücüne katılımlarını sağlayacak düzenlemeler 

yapacak, teşvikler uygulayacağız. *Ek eğitim 
programları (beceri eğitimleri, yasal, dijital ve 

finansal okuryazarlık vb.) ile kadınların donanımlarını 
artıracağız. Böylece istihdam edilebilirliklerini 

destekleyecek, başarılı ve kalıcı olmalarını 
sağlayacak teşvikler uygulayacağız. * Yoksul 

ailelerin kız çocuklarının bu programlara ücretsiz 
veya indirimli erişimlerini sağlayacağız.

* Mesleki ve teknik liselerdeki kız çocukların 
işe yerleşmelerini destekleyecek yetenek, 

beceri ve yeterliliklerinin izlenmesi, belirlenmesi 
ve desteklenmesi amacıyla etkin bir ölçme 

değerlendirme sistemi kuracağız. * Değişen 
şartlara uyumlu kariyer destek mekanizmaları 

oluşturacağız. *İş dünyasında fırsat eşitliği 
prosedürlerini teşvik edeceğiz.*Etkin staj 

fırsatları sunacağız. *''Yüksek Öğretim Eylem 
Planı''mızda belirttiğimiz üzere Akademik 
Hedef, Planlama, Proje ve Finansman 

Ajansının desteklerine kız öğrencilerin erişimini 
güçlendirecek, ajansın cinsiyete duyarlı hizmet 

sunmasını önemseyeceğiz.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

 Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

MEB
 

Mesleki Yeterlilik 
Kurumu

360 
gün +

Kadının iş gücüne katılımının 
önündeki engelleri 

kaldıracağız.

*Çalışma ve ücretlendirme şartlarında 
iyileştirme sağlayacak, eşit işe eşit ücret 
anlayışıyla uyumlu tedbirler alacağız. *İşe 

alımlarda kadın kotası yerine cinsiyet kotası 
uygulayacağız.* İş- Yaşam dengesini sağlayacak 

bakım hizmetlerini yaygınlaştıracak, iyileştireceğiz. 
*İşçi ve işveren sendikaları ile birlikte politikalar 

belirleyeceğiz.*Kadınlara yönelik teşvikleri 
çeşitlendirecek, özel destek programları ile 

güçlendireceğiz.  *İş ve meslek danışmanlarının 
sayılarını artıracak, niteliklerini yükselteceğiz. 

*Kadının iş yerinde maruz kaldığı psikolojik şiddeti 
(mobbing) önlemeye yönelik etkili

düzenlemeler yapacağız.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal 
güvenlik bakanlığı, 

içişleri bakanlığı, milli 
eğitim bakanlığı, 

sağlık, işçi ve 
işveren sendikaları 
konfederasyonları, 

STK’lar, Türkiye 
odalar ve Borsalar 

birliği.

360 
gün +

Kadın istihdamını arttırmaya 
yönelik istihdam 

teşviklerini çeşitlendirecek, 
etkinleştireceğiz.

* Kadının iş hayatına dahil olmasını desteyecek 
mesleki beceri ve kapasite geliştirme 

eğitimlerini teşvik edeceğimiz iş birlikleri 
ile çeşitlendirecek, yaygınlaştırarak kadının 
erişimine uygun hale getireceğiz.  *Kadını iş 

hayatına hazırlayacak, iş olanakları ile buluşturacak 
proje ve destekler konusunda özel sektör- 

kamu- sivil toplum- iş ve meslek örgütleri- yerel 
yönetimler- akademi işbirliklerini destekleyeceğiz.* 

Mesleki kurslara katılım sağlayan kadınları 
yol, yemek ve çocuk bakımı konularında 
destekleyecek, işe ilk girdikleri yıllrda vergi 

indirimleri ve prim teşvikleri ile istihdamda kalıcı 
olmalarını sağlayacağız. 

Yasal değişiklik, İdari 
düzenkeme mevzuat 

değişikliği, strateji 
geliştirme

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı,

İŞKUR
İş ve Meslek 

örgütleri, 
Üniversiteler 

360 
gün+
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BM Kalkınma Programı 
kapsamında Toplumsal 

Cinsiyete duyarlı iş modelini 
destekleyeceğiz.

İlgili eylem ve faaliyetleri içeren “davranış 
kuralları” hazırlanmasını, uygulanmasını ve takibini 

yapacağız ve bu sistemden teşvik mekanizması 
olarak yararlanacağız.

Yasal ve mevzuat 
değişkliği

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanılığı

 
 

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 

Yerel yönetimler
90 gün

Özel sektörün kadın 
çalışan sayısını artırmasına 

imkan tanıyan, somut, 
cinsiyete duyarlı politika 

ve stratejiler uygulayacak, 
sürdürülebilirliğini 

destekleyen teşvikler 
sağlayacağız.

*Kadın çalışana kapasite artırıcı eğitim, kadın 
yönetici sayılarında artış, destek uygulamaları (kreş 

açma, süt odası, ebeveynlerin iş- aile dengelerini 
destekleyen imkanlar sunma, çocukların 

eğitimlerini destekleme vb gibi) belirleyici kriterleri 
özel sektörün cinsiyete duyarlı uygulamarında 

performans değerlendirmesi olarak dikkate 
alacağız.  *Vergi, prim, kredi, hibe gibi mali 

teşvikler ve ücretli izinlerin ebeveyn lehine 
düzenlenmesi gibi cinsiyete duyarlı uygulamalarla 

kadın istihdamını destekleyeceğiz. 
* Özel sektörün sunacağı kreş hizmetlerini 

destekleyecek, yaygınlaştırılacağız. İşletmelerin 
kendi çalışanlarına hizmet sunan kreşlerine yönelik 

destek ve teşvikleri geliştireceğiz. * Organize 
Sanayi bölgeleri içinde yada yakınında hizmete 

açılan kreşlerin sayı ve kapasitelerini arttıracak 
teşvikler vereceğiz. * Yoksul ailelerin çocuklarından 

devlete  ait ana okullarında katılım payı 
alınmamasına yönelik destek sunacağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

 Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, MEB, 
TOBB, İŞKUR
İş ve Meslek 

örgütleri

90 
gün +

Kadın istihdamını 
destekleyecek proje ve fon 

kaynaklarının kullanımını 
çeşitli mekanizmalarla  takip 

edeceğiz. 

 * Strateji ve planlama süreçlerinde iş ve meslek 
örgütleri ile etkin iş birliği içinde olacağız. *Proje 

ve fon kaynaklarının daha nitelikli ve sonuç odaklı 
olmasını sağlayacak kriterler belirleyeceğiz.* 

Hedef-sonuç sürecini etki analizleriyle 
ölçümleyeceğiz.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Sayıştay 

Sivil Toplum 
Kuruluşları TBMM 
Bütçe Komisyonu,

90 
gün +

Kadın işsizliği ve 
yoksulluğunu azaltacak 

tedbirler alacak, kadın lehine 
iyileştrmeler yapacağız.

*Eğitim, kariyer planlama, geliştirme ve işe alım 
gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri belirleyecek, işsizliğe 

sebep olan şartları iyileştireceğiz. *Sektörel 
Talep - Arz Dengesini doğru kuracak, eğitim 

sonrasında iş fırsatları oluşturacağız. *İşe alımlarda 
cinsiyetçi soruları kaldıracağız. * İş arama 

becerileri ve meslekler konusunda farkındalık 
sağlamak amacıyla bilgilendirme materyallerini 

çeşitlendirecek, aynı bilgileri dijital yöntemler ve 
internet sitesi üzerinden de yaygınlaştıracağız.* 

Yerel yönetimler desteği ile bölgesel ihtiyaçlara 
uygun eğitim sistemi geliştirecek,  kız çocukları 
ve kadınları eğitecek, uzmanlaştıracak ve istihdam 
edilebilirliklerini artıracağız. (Tarım Lisesi, Teknoloji 

Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi vb.) *Rol model 
niteliğinde 'kadın usta eğiticiler'in rolünü artıracak 

kız çocuklarına ve ailelerine örnek olmasını, 
rehberlik etmesini sağlayacağız.

İdari işlem, strateji 
geliştirme, proje 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

. 

İŞKUR, 
MEB, ASPB, YÖK, 

üniversiteler. 
Kalkınma Ajansları, 
Yerel Yönetimler, 

Üniversiteler, İş ve 
Meslek örgütleri, 

Sivil toplum 
kuruluşları

360 
gün +

İŞKUR ve ilgili danışmanlık 
hizmeti sunan 

kurumları güçlendirecek, 
yaygınlaştıracağız.

* Kadınların kolay erişebileceği ve 
hizmetlerinden kolayca yararlanabileceği 

şekilde yaygınlaştıracak, işe yerleştirme 
kapasitelerini artıracağız.* Meslek kurslarına 

katılmaları şartıyla, kadınların çocuklarını 
bırakabilecekleri oyun odaları yaygınlaştırılacağız.
(Önceliği kadın işsizliğin ve okula gitmeyen çocuk 

nüfusunun yüksek olduğu illere vereceğiz)

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

 Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

İŞKUR, Kalkınma 
Ajansları, Yerel 

Yönetimler, İş ve 
Meslek örgütleri, 

Sivil toplum 
kuruluşları

90 
gün +
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Kadının güvencesiz 
çalışmasının önüne geçecek, 
kayıt dışı istihdam ve kaçak 

işçi çalıştırmanın önüne 
geçeceğiz.

*Cinsiyet eşitliğini esas alan aktif işgücü politikaları, 
uyumlu eğitim sistemi ve daha esnek bir iş kanunu 

ile kayıtlı istihdamın önündeki engelleri hızla 
azaltacak, kadınlara yeni iş imkanları oluşturacağız.* 

Kayıtlı, güvenceli çalışmayı özendirici istihdam 
modelleri uygulayacağız.* İş vereni kayıtlı 

istihdam konusunda teşvik edecek mekanizmalar 
geliştireceğiz.

*Kayıtdışı ekonomide kadın oranlarını dikkate alarak 
mücadele stratejisi belirleyecek, hızla uygulamaya 

koyacağız.  * Başta işverenler ve çocuklar olmak 
üzere toplumun ilgili tüm kesimlerine yönelik sosyal 

güvenlik hak ve yükümlülükleri ile sigortalılık 
bilincini konu olan eğitimler vereceğiz.

*Mevsimsel, dönemsel işlere uygun sigorta ve 
güvence modelleri geliştireceğiz. *Çoğunluğu 
kadın olan kayıt dışı, yarı zamanlı ve mevsimlik 
işçileri ‘Sosyal Güvenlik Kapsamı’na alacak 

teşvikler sağlayacak, prim desteği vereceğiz. 
*Mevzuat boşluklarını giderecek, denetimlerle 

kayıtdışılığı en aza indirecek, sosyal güvence 
kapsamına alacak çalışmaları yürüteceğiz.

Anayasa değişikliği, 
yasal değişiklik, 

mevzuat düzenleme, 
idari işlem

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı İŞKUR, ÇASGEM 360 

gün +

Kadını istihdamda tutacak 
esnek ve hibrit çalışma 

modellerini sosyal güvenlik 
sistemi ile uyumlandıracak, 
hak kayıplarını önleyeceğiz.

*Çalışanların özlük haklarını koruyacak, hak kaybına 
uğramalarını önleyecek çalışma koşulları, ücret, 

izin, tazminat ve iş sağlığı ve güvenliği gibi 
konularda yaşanan belirsizlikleri gidereceğiz.* 
Kadınların evden çalışabileceği işler için İŞKUR 

üzerinden düzenleme yapacak, SGK primlerinde 
kayıp olmasının önüne geçeceğiz.

Yasal değişiklik, İdari 
İşlem

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

SGK
Hazine ve Maliye 

Bakanlığı
Devlet Personel 

Başkanlığı
 Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı

90/360 
gün

Doğum sonrası işe dönmek 
isteyen kadını destekleyecek 

ebeveyn dostu ve cinsiyete 
duyarlı istihdam politikalarına 

uyumlu çözümler 
geliştireceğiz.

*Çalışanların doğuma bağlı haklarına ilişkin afiş, 
broşür, kitapçık ve bunun gibi materyalleri 

valilikler , yerel yönetimler ve ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla paylaşılacağız. * Anne ve babanın 
doğum sonrası ebeveyn izinlerini, uluslararası 
standartlar ile uyumlu hale getireceğiz. AB ve 

ILO standartlarını esas alarak gerekli düzenleme 
çalışmalarını yapacağız. *Kadının gözünün arkada 

kalmamasını sağlayacak güvenli, etkin bakım 
hizmeti sunacağız. * İşe dönmek isteyen kadınlara 
yeni beceriler kazandıracak,  var olan becerilerini 

arttıracak eğitimler verecek, yeni teknolojiler 
hakkında bilgilendirecek, zamanı geçmiş bilgilerin 

tazelenmesi sağlayacak ve mentor desteği 
sağlayacağız.

*Tam zamanlı çalışmaya alternatif esnek çalışma 
modellerini (proje bazlı, yarı zamanlı, esnek mesai 

saatli, uzaktan vb. çalışma) teşvik edecek, ara 
vermenin tam bir kopuştan çok bir ara dönem 

olarak algılanmasını sağlayacağız.

Anayasa değişikliği, 
yasa değişikliği, 

mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, İŞKUR, İş 
ve meslek örgütleri

90 gün
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 Kadının işgücüne dahil 
olmasının önünü açacak 

bakım hizmetlerini 
çocuk,yaşlı ve engelli 

alanlarında iyileştirecek, 
güçlendireceğiz. Kadını işi ve 
evi arasında seçim yapmaya 

mahkum etmeyeceğiz.

* Eve ya da iş yerine yakın, nitelikli, güvenli ve 
ücretsiz yada uygun maliyetli kreş ve bakım 

desteği vereceğiz. *Okullarda etüt çalışmalarını 
etkinleştireceğiz. *Okul öncesi çocuğu olan 

ebeveynlere çocukları ilkokula başlayana kadar 
nitelikli kreş desteği yada kısmi süreli çalışma 

seçeneği sunacağız. * Yerel yönetimlerle iş birliği 
yaparak hizmeti yaygınlaştıracağız. * Çalışan 
ebeveynlere okul saatleri dışında da aynı 

şartlarda ek bakım desteği hizmeti imkanı 
sağlayacağız.  *İş yeri kreşleriyle ilgili denetimleri 

artıracak, kreş açmayan ya da açık kreşlerle 
sözleşme yapmayan iş yerlerine yaptırımlar 

uygulayacağız. * Kadın işgücünün yoğun olduğu 
bölgelerde mahalle bazlı çocuk bakım kurumlarını 

yaygınlaştıracağız

Yasal değişiklik, 
idari işlem, strateji 

geliştirme

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, TBMM 

Plan Bütçe 
Komisyonu, Yerel 

yönetimler

360 
gün +

Kadınların çalışma 
hayatındaki sorunlarının 

çözümlenmesi konusunda iş 
ve meslek örgütleriyle iş birliği 

yapacağız.

*İş ve meslek örgütleri temsilcilerinden oluşan bir 
danışma kurulu oluşturacağız. Kadınların çalışma 
hayatında yaşanan sorunlarının çözümlenmesinde 

iş ve meslek örgütleri, sendikalar ve  danışma 
kurulunun etkin rol üstlenmesini sağlayacağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 

ÇASGEM

90/ 360 
gün +

İş hayatında ayrımcılık, 
mobing ve taciz ile 
mücadele edeceğiz.

ILO ve (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı 
ilkelerini esas alarak iş hayatında ayrımcılık, mobing 

ve tacizle mücadele edeceğiz.

Kanun, mevzuat 
değişikliği

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı 90 gün

BM Kadının Güçlenmesi 
Prensiplerinin (WEPs) 

uygulanmasını teşvik 
edeceğiz.

Bu prensipler doğrultusunda;  * Toplumsal cinsiyet 
eşitliği konusunu, üst düzey kurumsal liderlik temsili 

ile destekleyeceğiz.
* Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil 

davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama 
ilkelerine saygı gösterilmesini destekleyen 

uygulamaları teşvik edeceğiz.
* Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve 

refahının sağlanmasını önemseyeceğiz.
* Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim 

olanaklarını destekleyeceğiz.
* Kadınların güçlenmesi için girişimcilik, tedarik 
zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanma 

standartlarını iyileştireceğiz.
* İlerlemeleri takip edecek, değerlendirmeleri 

kamuoyu ile paylaşacağız.
* Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla 

eşitliği teşvik edeceğiz.

Yasal ve mevzuat 
değişkliği

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı TBMM 90 gün
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KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

 Erken yaşlardan itibaren 
girişimcilik kültürünü eğitim 

sistemi iile destekleyecek, 
kız çocukların farkındalıklarını 

artırmayı önemseyeceğiz.

*Girişimcilik eğitimini ortaokul ve lise düzeyinden 
başlatacak, üniversite döneminde ise girişimciliği 
özendirecek, yol açacak, kolaylaştıracak eğitimler 
vereceğiz.* Uygulamalı girişimcilik eğitimleri ile 

girişimcilik kültürünü yaygınlaştıracak, sürdürülebilir 
başarı ve kalıcılığı destekleyeceğiz.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, eğitim

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı, 
İŞKUR, KOSGEB. 
BTSB, MEB, YÖK, 
Meslek kuruluşları. 

ÇASGEM- Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 

Eğitim Araştırma 
Merkezi, Sivil toplum 

kuruluşları, İş ve 
meslek örgütleri

360 
gün +

Eğitim dönemi sonrasında 
da kadını girişimcilik alanında 

destekleyeceğiz.

* Mesleki eğitim-öğretim kurumları 
aracılığıyla kadınlara girişimcilik kurs ve staj 

imkanlarınısağlayacağız.*Her yaştan girişimci 
adayına sistemde sürdürülebilirliğini destekleyecek 

finansal, dijital ve mevzuat okuryazarlığı 
eğitimleri vereceğiz.

 *Mentorluk sistemi, rol model buluşmaları 
ile bilgi ve tecrübe paylaşımını etkin kılacağız. * 

Ürün farklılaştırma, piyasa koşullarına uyum, 
markalaşma süreçleri ve tasarım destek 

eğitimleri ile süreç içinde de kadını desteklemeye 
devam edeceğiz.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, eğitim

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı,
İŞKUR, KOSGEB.
BTSB, MEB, YÖK, 
Meslek kuruluşları. 

ÇASGEM- Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 

Eğitim Araştırma 
Merkezi,

Sivil toplum 
kuruluşları, İş ve 
meslek örgütleri

360 
gün +

Kadın girişimcinin sisteme 
dahil olmasına alan açacak, 
destekleyecek ekosistemi 

kuracağız.

 *Kadının eğitim- beceri- üretim- girişimcilik- 
pazarlama/dijital pazarlama- ihracat/e-ihracat 
zinciri içinde yer almasını destekleyecek şartları ve 
fırsatları oluşturacağız. Mikro ihracat bilgilendirme 
ve teşvik faaliyetlerini, bölgesel kalkınma ve kadın 

girişimciliği hedefleri çerçevesinde kapsamlı 
stratejilerle planlayacağız.* Yerel yönetimler ve 

üniversiteler bünyesinde kuluçka merkezleriyle 
kadın girişimcilerin kendilerini geliştirmelerine 
fırsat tanıyacak, iş geliştirme potansiyellerini 

artıracak ortak ofis alanları oluşturacağız. *OSB 
ve teknoparklar yakınında yada içinde bulunan 

nitelikli, güvenli, uygun kreş desteği ile kadın 
girişimcileri destekleyeceğiz.* Meslek örgütleri, 

oda ve borsaların mesleki eğitime ve müşteri 
ağına katkı sağlayacağı projeleri destekleyeceğiz.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, eğitim

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı,
İŞKUR, KOSGEB.
BTSB, MEB, YÖK, 
Meslek kuruluşları. 

ÇASGEM- Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 

Eğitim Araştırma 
Merkezi,

Sivil toplum 
kuruluşları, İş ve 
meslek örgütleri

360 
gün +

Kadın girişimcilere yönelik 
'bütüncül destek programı' 

uygulayacak, sisteme dahil 
olmaları ve sistemde kalmaları 

konusunda destekleyecek, 
kapasitelerini artıracağız.

* Esnaf ve mikro KOBİ statüsünde bulunan pekçok 
kadını, dijital uçurumdan koruyacak yalın bir 

bilgilendirme hamlesi ile kolay kullanılabilir kitler 
hazırlayacağız.* Girişimcilik kurslarından sertifika 
alan kadınlara girişimcilik cesaretlerini artıracak 

destek ve teşvikler sağlayacağız.  * Girişimciliğinin 
ilk yıllarında kadınları, belli süre ve kriterlerle 

destekleyecek, ayakta kalmalarını sağlayacağız. 
*Kadın girişimcileri vergi indirimi, istisnası ya da 
muafiyeti, kira desteği, uygun koşullu kredi ve 

benzeri teşviklerle destekleyeceğiz. 

Yasa değişikliği, 
mevzuat değişikliği, 
idari işlem, eğitim, 
strateji geliştirme

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı, 
İŞKUR, İş ve meslek 
örgütleri, ÇASGEM, 

Yerel yönetimler

360 
gün +

Cinsiyete duyarlı anlayışla 
düzenleyeceğimiz 

sürdürülebilir altyapı, 
araştırma, yenilik ve 

dijitalleşme, sosyal yatırım 
ve mirofinans desteklerini 

kadın lehine artıracağız. 

Avrupa Birliğinin sürdürülebilir yatırımı, yenili ve 
istihdamı destekleyen InvestEU Programı'nın 

kriterlerine uygun stratejiler belirleyecek, uygulama 
planlamaları yapacağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Ticaret Bakanlığı 360 

gün +
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Yarına Atılım Eylem 
Planımızda taahhüt ettiğimiz 

girişimcilik seferberliğini 
cinsiyete duyarlı anlayışla 

planlayacağız. 

*Girişimcilik Merkezi (GİMER) bünyesinde kadın 
girişimcilerin ihtiyaç ve sorunlarını çözmelerine 

tek duraktan destek olacağız.*Merkezdeki uzman 
personel ve eğitim programları ile izin, ruhsat, 

teşvik ve teknoloji
transferi vb. gibi konularda kadına rehberlik 

edecek, destekleyecek, süreçleri kolaylaştıracağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Ticaret Bakanlığ, 
Üniversiteler, 

KOSGEB, Yerel 
yönetimler

360 
gün +

  Girişimci adaylarının hibe, 
proje destekleri ve fonlara 

erişimini güçlendirecek 
mekanizmalar oluşturacağız.

 * Finansal kaynaklar ve hizmetlere, öz sermaye ve 
pazara erişim alanlarını destekleyici programlar 

oluşturacağız. *Kalkınma ajanslarının kadın 
girişimciliğindeki rolünü artıracak, başvuru 

süreçlerini kolaylaştıracağız.
*Kooperatif, mikrokredi, melek yatırımcı, fonlar, 

uygun finansal kaynaklar ve benzer destek 
projelere erişim konusunda rehberlik hizmeti 

vereceğiz.*Kosgeb kredilerinden  kadın 
girişimcilerin aldığı payı artıracağız. 

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

TBMM Bütçe 
Komisyonu

Ticaret Bakanlığ, 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı,
İş ve meslek 

örgütleri, KOSGEB

90 
gün +

Kadın girişimcilere kamu 
alımlarında öncelik 

tanıyacağız.

*Kamu alımlarında, kadın girişimcilerden ürün 
veya hizmet alımını destekleyecek düzenlemeler 

yapacağız. *Kuluçka mezuniyeti ve
yatırım alma gibi kriterleri sağlayan
kadın girişimcileri öncelikli tutacağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

İŞKUR, Devlet 
malzeme ofisi Genel 

Müdürlüğü, 
Hazine ve Maliye 

Bakanlığı, KOSGEB

90 
gün +

Teknoloji temelli kadın 
girişimcilik oranlarının 
artırılmasını sağlayacak 

strateji ve planlar 
uygulayacağız.

*Teknik bilgi ve teknoloji üreticiliği/girişimciliği 
alanlarının ülke kalkınmasındaki önemi ve gerekliliği 

ile ilgili kız çocuğu ve aileyi kapsayacak özendirici 
farkındalık çalışmaları yürüteceğiz ve finansal 

destekler ile teşvik edeceğiz.
* Teknoloji temelli girişimcilik alanında kız 

çocuklarını cesaretlendirecek rol modelleri ve 
başarı hikayelerini ön plana çıkaracağız.

*  Türkiye’nin her bölgesinden kız çocuk ve 
kadınların eğitilmesi ve desteklenmesi için 

farklı bölgesel eğitim modelleri planlayacak, 
uygulayacak, eğitim kampları kuracağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığ

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, MEB, Aile 
ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı, Halk 
eğitim merkezleri, 

Üniversiteler, İŞKUR

360 
gün +

Teknoloji alanında kadın 
üretici ve girişimci 

sayısını artıracak proje ve 
uygulamaları destekleyecek, 
var olanları güçlendireceğiz.

*Kuluçka merkezleri ve imkanları konusunda 
kadınları, kız çocuklarını ve aileleri bilgilendireceğiz.
*Teknoloji alanında başarılı kadın girişimcileri ön 

plana çıkararak farkındalık yaratacağız.
* KOSGEB, TÜBİTAK gibi destek veren kurumlar 

hakkında bilgilendirecek ve bu destekleri 
arttıracağız.

*Teknik alanlarda kız çocukları ve kadınları geride 
bırakan önyargıları kıracak program, eğitim ve 

projeleri destekleyeceğiz. 
*Kadınların yatırımcılık eğitimleriyle teknoloji 

şirketlerine yatırımcı olma farkındalıklarını artıracak, 
kapasitelerini geliştireceğiz.* Kadın girişimcileri 

destekleyen teknoloji şirketlerini teşvik ve kredi 
imkanları ile sübvanse edeceğiz.

    *Teknoloji girişimciliği alanında geliştirilen 
projeleri destekleyecek, kamu- özel sektör- 

akademi- STK iş birliği alanlarını teşvik edeceğiz.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

 

MEB, Üniversiteler

90 gün

Kadın için avantajlı bir 
çalışma alanı olan uzaktan 
erişimli dijital fırsatlardan 
kadının girişimcilerin etkin 

faydalanmasını sağlayacağız.

*E-ticarette ürün güvenliği, denetimi ve iade 
prosdürlerini kolaylaştıracak, kadın girişimcilerin 
kullanımına sunacak, e-ihracatın önünü açacağız. 
* Küçük üreticiler için yasalarda varolan kolaylıkları 

sanal dükkanlar için de uygulayacağız.
* Uluslararası satışlarda ücret aktarımı problemini 
düzenleyeceğiz. Uluslararası ödeme sistemleri 

üzerindeki yasakları kaldıracak, ülkemizde de 
kullanılması için gerekli çalışmayı yapacağız.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 

idari işlem

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Ticaret Bakanlığı 90 gün
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Kadını dijital pazarlama 
alanında güçlendirecek, 

pazara erişimini artıracak ve 
girişimciliğinin sürdürülebilir 
olmasını destekleyeceğiz.

* Eğitim, network ağı ve mentorluk destekleri 
ile dijital pazarlama becerilerini arttırarak kadının 

pazara erişim ve e-ticaret kapasitesini 
destekleyeceğiz. * Dijital ortamdan yapılacak 
işlerle ilgili (PDF dosya, sunum, fotoğraf vb) 

bilgilendirecek, kapasitesini artıracağız.
* Büyük e-ticaret firmalarının yerel iş birliklerini 

destekleyecek, ilgili projeleri teşvik 
edecek, yerel kadın girişimcinin pazar potansiyelini 

arttıracağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığ

 Ticaret Bakanlığı, 
MEB, yerel 

yönetimler, sivil 
toplum kuruluşları, 
kooperatifler, Halk 
eğitim merkezleri, 

Üniversiteler İŞKUR

360 
gün +

Yeşil sektörlerde kadın 
istihdamı ve girişimciliğini 

destekleyecek, artıracağız.

*Ülkemizin doğal zenginliklerini koruma 
hedefiyle eko-turizmi geliştirerek cari 

açığımızın kapanmasına katkıda bulunurken, 
kadınlara eko-turizm alanında yeni istihdam 

olanakları sağlayacağız. * Finansman kanallarını 
çeşitlendireceğiz.* Kadınların dezavantajlı olduğu 
durumlarda ayrı bütçeleme ve finansman planları 

hazırlayacağız.* Başta tarım, ormancılık, enerji, 
geri dönüşüm olmak üzere mikro-finansman 

sağlayacağız.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 

idari işlem

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı,

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, 
Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, TBMM 

Plan ve Bütçe 
Komisyonu

90 gün

 Kadının yoksulluk sarmalını 
üreterek kırmasına destek 

olacağız.

Sosyal girişimcilik anlayışı ile kadının sosyal hayata 
ve üretime katılım imkânlarını arttıracak, önünü 
açacağız. Kadının evinde/ bahçesinde ürettiklerini 

satabileceği pazar alanlarını yaygınlaştıracak, 
kooperatifçilik, dijital satış platformları, iş 

dünyası ve sivil toplum kuruluşları gibi destek 
mekanizmalarla buluşturacağız. 

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

SGK, İçişleri 
bakanlığı, yerel 

yönetimler
360 gün

Tarımı kadın için cazip ve 
saygın bir iş dalı haline 

getirecek, tarım girişimcisi 
olmasını destekleyeceğiz.

 * Tarım okuryazarlığı eğitimleri ile kız çocukları 
için tarımı özendirici hale getirecek, tarım meslek 

liselerine talebi artıracak teşvikler sunacağız.* Yeni 
tarım uygulamaları, dijital sistemler ve verimlilik 

teknikleriyle ilgili kadını eğitecek, farkındalığını 
arttıracak, teşviklerle uygulamaya geçmesini 

destekleyeceğiz.
*Kooperatif, mikrokredi, fonlar, melek 

yatırımcı, uygun finansal kaynaklar ve benzer 
destek projelere erişim konusunda rehberlik 

hizmeti vereceğiz. *Kadına bölgesel destekleri 
sadece vermekle sınırlı kalmayacak; verimlilik 

ve sürdürülebilirlik esasıyla belli kriter ve zaman 
aralıkları ile çerçeveleyerek destekleyecek, ayakta 

kalabilecek güce erişmelerini sağlayacağız. 
*Tarım start up’larında kadınların eşit fırsatlara 

erişimini ve iş birliklerini destekleyeceğiz. 
*Şehirlerde mini tarım ve seracılık yapmalarına 

alan açacak, üretimlerini destekleyecek, evlerinde 
kullandıklarının fazlasını satabilecekleri imkanlar 

sağlayacağız 

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Tarım ve Orman 
Bakanlığı

MEB
 

 Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

360 
gün +

Kalkınmada kadın 
öncülüğünde tarım ve 

hayvancılık faaliyetlerinin 
canlandırılması için merkezi 

hükümet politikalarını 
destekleyen yerel yönetim 

uygulamaları geliştirecek, 
köye geriye göçü 
destekleyeceğiz.

 *Yanlış politikalarla boşalmış köylerin kadınların 
ilgisini çekecek şekilde, yeniden cazibe 
kazanacağı stratejiler uygulayacağız

 *Büyük şehirlerde derin yoksulluk yaşayan 
aileleri geriye göç konusunda teşvik edecek 

farkındalık ve rehberlik hizmetleri vereceğiz
 *Geriye göçü desteleyecek, taşınma, yerleşme ve 

hayatı idame ettirme gücü sağlayacak çok yönlü 
sosyal destekler verecek, desteklerin kullanımını 

kontrol edecek kriterler oluşturacak, ailenin 
ihtiyaçlarını ve durumunu izleyeceğiz.

 *Göç eden ailenin çocuklarının eğitime devam 
etmesini destekleyecek kriter ve müeyyideler 

oluşturacağız

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Tarım ve Orman 
Bakanlığı 

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı 

 
 MEB

90/ 360 
gün +
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Kooperatifçilik alanında 
ihtiyaç duyulan atılımı kadın 

işbirliği ile sağlayacak, 
doğaya tarıma dönüşle 

kadını güçlendirecek, kadının 
genci için de iş alanı açmasını 

destekleyeceğiz.

 
 *Kooperatifçilik sistemini revize edecek, 

sorun noktalarını çözecek, etkin mekanizmalar 
oluşturarak kadınların birbirine destek olarak 

bölgelerini kalkındırmalarının önünü açacağız.
 

 *Kooperatiflerin güçlenmesi ve sürdürülebilirliğinin 
desteklenmesi amacıyla yerel yönetimlerin 

sorumluluk üstlenmesini sağlayacak kriterler 
oluşturacağız.

 
 *Kadının sistemde kalıcı olmasını sağlayacak 
teşvikleri cazip kılacak, karşılığında belli şartları 
(dijital teknoloji kullanımı, finansal okuryazarlık, 

etkin iletişim sertifikaları vb) sağlamasını 
isteyerek kadının sisteme nitelikli katılımını 

destekleyeceğiz.
 

 * Olumsuzlukların önüne geçecek, ciddiyet 
sağlayacak kontrol, denetim mekanizmalarını 

işletecek, kadına verilen teşviklerin denetimi 
ve müeyyidelerle sistem içinde kalmasını 

sağlayacağız.
 

 *Rehberlik, mentorluk sistemlerini etkin 
kullanacak, kadının sistemde kalıcı olmasını 

destekleyeceğiz. 
 

 *Kooperatif eğitimi alan ve diğer kadınları 
güçlendirecek mentor destek timleri 

oluşturacağız
 

 *Coğrafi işaretli ürünler konusunda yönlendirici 
çalışmalar yürüteceğiz.

 
 *Parçalı arazilerin kadın dayanışması ile 

birleşmesi ve geçmişte var olan imece kültürü 
ile kooperatife dönüşmesini destekleyeceğiz. 

Bu birliktelikleri dijital teknoloji desteği 
buluşturacak, toprak analizi, su analizi, uydu bilgileri 

gibi yüksek maliyetli uygulamalara paylaşımlı, 
uygun maliyetli imkanlarla erişimlerini sağlayacağız.

 
 *Kadının kooperatifçilik alanında temsil 

noktalarında yer almasını sağlayacak, etkin 
şekilde kendisi ve ailesindeki genci üretime dahil 

edeceğiz.
 

 *Kadın kooperatiflerinin kadın işleri ile sınırlı 
kalmasının önüne geçecek, başat sektörlerde 
de kurulmasını destekleyecek, iş imkanlarını 

çeşitlendireceğiz.
 

 *Tarım fakültelerini kadının ve toplumun 
yeni ihtiyaç ve sorun alanlarına yönelik 

güncelleyecek, modernleştireceğiz.
 

 *Bilgi ve kapasite aktarımı ile kadının organik 
üretim yapmasını desteklemelerini sağlayacağız.

 
 *Bölgesel tarım haritaları ve stratejileri ile 

kadını doğru yönlendireceğiz
 

 *Kooperatif üretim, satış, pazarlama, teknik 
yönetim becerilerini güçlendireceğiz

 
 *Tarımda kadını güçlendirecek sivil toplum 

projelerini destekleyeceğiz
 

 *Tüketiciyi iyi tarım ürünlerine yönlendirecek 
çalışmalar yapacağız

Mevzuat, hizmet içi 
eğitim faaliyetleri, 

kurs ve stajlar, eğitim-
öğretim kurumu 

açılması

 Tarım ve Orman 
Bakanlığı

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

 
 Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

 
 MEB

90/ 360 
gün +
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KÜLTÜR SANAT

Kültür-Sanat faaliyetlerinin 
etkin sunumunu 

destekleyecek iş birlikleri ile 
yaygınlaştıracağız.

 *Kültür sanat alanında faaliyet gösteren 
dernek, vakıf ve kooperatifler ile desteklerin 

artırılmasını sağlayacağız.*Sivil toplum projelerini 
yerel yönetimler işbirliği ile destekleyecek, etki 
alanını genişleteceğiz.  *Kadın kooperatifleri iş 

birliği ile zanaat-tasarım-sanat ekseninde daha 
özgün ve katma değerli ürünler çıkarılmasını 

destekleyeceğiz.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 

Sivil toplum 
kuruluşları, Yerel 

yönetimler

360 
gün +

Kadını, kültürel mirasın 
taşıyıcısı olarak tanımlayacak, 

nesiller arası kültür ve 
sanatın nitelikli aktarımında 

öncü rol üstlenmesini 
destekleyeceğiz

* Alanda profesyonel, amatör ve girişimci olan yada 
olmak isteyen kadınlar için eğitim programları, 

danışmanlık, teşvik fonları, markalaşma, 
dijitalleşme ve mali destek programları 

geliştireceğiz.
 * Kültürel ürün veya hizmet satışını 

içeren işletme alanlarında kadın girişimcileri 
destekleyecek, teşvikler sunacağız.

 * Ulusal ve uluslararası alanda kültür ve sanata yön 
veren kadın temsilinin artması için destekler ve 

teşvikler sunacağız.
 * Denetleyici rol üstlenen ve teşvik sunan 

kuruluşlarda karar mekanizmaları ve yönetim 
süreçlerinde  kadının daha fazla yer almasını 

destekleyeceğiz.  

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı 90 gün

Kültür- Sanat alanlarını kız 
çocukları ve kadınlar için 

erişilebilir kılacağız.

 * Kültür- Sanata ayrılan kamu alanlarının kadınların 
kolay erişebileceği şekilde konumlandıracağız.

 * Kırsaldaki kadın ve kız çocuklarının faydalanacağı 
bölgesel kültür- sanat evleri açacak, geleneksel 

el sanatları, gastronomi, müzik ve edebiyat gibi 
alanlarda kültürel mirasının kadın öncülüğünde 

korunması, aktarılması ve kazanç sağlanmasının 
önünü açacağız. *Yoksul ailelerin istekli ve yetenekli 
kız çocuklarına lüks olarak görülen bu alana erişimi 
için burs imkanları sağlayacağız. *Kültür ve sanata 
erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde, yerel yönetimler 
ve kent konseyi/kadın meclisi ile iş birliği ile mobil 

tiyatro, sanat ve atölye çalışmalarını içeren 
projelerle gezici programlar oluşturacak ve kadınlar 

için özelleştirilmiş içerikler üreteceğiz.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 

Sivil toplum 
kuruluşları, Yerel 

yönetimler

360 
gün +

Kadın emeğinin doğru 
değerlendirilmesini sağlamak 

amacıyla zanaat-tasarım-
sanat alanlarında üretimi 

destekleyeceğiz.

*Geçmişten günümüze gelen kadın eser ve 
ürünlerinin tasniflenmesi, arşivlenmesi ve 

günümüz anlyışına uygun formlarda katma 
değerli üretim yapılması aşamalarında rehberlik 
edecek, güçlendireceğiz.* Kadın emeği ile üretilen 

ürünlerin hak ettiği değeri görmesi ve kazanç 
alanlarının artırılması amacıyla, geleneksel sanat 

ve zanaatla uğraşan kadınların pazar erişimini 
kolaylaştıracak danışmanlık hizmeti sunacak, 

finansal okur-yazarlıklarını arttıracak eğitimleri 
destekleyeceğiz.*Usta çırak ilişkisi ile kültür-sanatın 
aktarımını önemseyecek, ''Yaşayan Atölyeler'' ile 

nesilden nesile aktarımını destekleyeceğiz.
 * Kadınlara yönelik telif hakları ve fikri mülkiyet 

eğitimi ve danışmanlığı programları ile kadın 
emeğinin sömürülmesine engel olacağız.

 * Kadın sanatçı ve tasarımcıların uluslararası fuar 
ve programlara katılımlarını pozitif ayrımcılıkla 

destekleyecek ve bütçeden pay ayrılmasını 
sağlayacağız.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı 90 gün

Ulusal ve uluslararası düzeyde 
kültür-sanat alanlarında 
iletişim ve kadın işbirliği 

ağlarını destekleyeceğiz.

* Ulusal ve uluslararası kadın bilgi ve tecrübe 
paylaşımını arttıracak ve kültürel ve sanatsal 

etkileşimi destekleyecek programlar oluşturacağız.
 * Kadın ağlarını dijitale entegre ederek geniş 

işbirliği fırsatları sunacağız.
 * Bölgesel kadın işbirliği ağları oluşturacak 

plan ve projeleri destekleyecek, kadınların bilgi ve 
tecrübe paylaşımını arttıracağız.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 

idari işlem, teknik 
işlem, strateji 

geliştirme, proje, 
eğitim

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı 

Sivil toplum 
kuruluşları

90 gün
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DESTEK HİZMETLER

Kadının sağlıklı, mutlu ve 
üretken olmasına fırsat 

sağlayacak destekler ve 
hizmetlerle güçlendireceğiz.

 * Mahalle bazlı, etkin sosyal hizmet modelimiz 
ile kadını yakından ve çok yönlü takip edecek, 
ihtiyaç ve sorunlarında destekleyeceğiz. *Farklı 

eğitimlerle kapasitesini artıracak, farkındalık 
seviyesini yükselteceğiz.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 

idari işlem, teknik 
işlem, strateji 

geliştirme, proje, 
eğitim

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı MEB 360 

gün +

Ev kadınının mutlu, huzurlu 
olmasını destekleyecek, 

sosyal yeteneklerini artırarak 
toplumsal uyumunu 

güçlendireceğiz.

Farklı sosyal program, proje, eğitim ve 
desteklerle niteliklerini artırmasını, özgüvenini 

geliştirmesini sağlayacak, kendisine, ailesine, 
çocuklarına ve topluma fayda üretmesini 
destekleyecek, farkındalığını artıracağız.

İdari işlem, teknik 
işlem, strateji 

geliştirme, proje, 
eğitim

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı MEB 360 

gün +

Özellikle evdeki kadını 
hedefleyerek, atıl kadın 
kapasitesini toplumsal 

kalkınmaya dahil edebilmek 
amacıyla,  sivil toplum iş 

birliklerinin önünü açacak yeni 
sistemler geliştireceğiz.

 Ev kadınları, gençler ve emekliler başta olmak 
üzere zaman ayırabilen tüm bireyler için özellikle 

eğitim alanında destek sağlayacak gönüllü katılım 
modellerini teşvik edeceğiz.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 

İçişleri Bakanlığı, Sivil 
toplum kuruluşları

360 
gün +

  Kadının kendisi ve çocuğuyla 
kullanabileceği internet 

ve çalışma odaları içeren 
mahalle kütüphaneleri 
ve etüt merkezlerinin 
kapasitesini artıracağız.

*Merkezlerde gönüllü çalışma esasına göre 
farklı branşlarda ders desteği, sınav hazırlığı ve 
meslek seçimi rehberliği gibi alanlarda destek 

mekanizmalar oluşturacağız. 
 * 'Askıda Ders Uygulaması’ sistemini uygulamaya 

alacak, kadın gönüllü desteğini aktive edeceğiz, 
gerekli alt yapı çalışmalarını yapacağız.

 * Bu merkezlerde staj imkanı sağlayacağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, TBMM 

Plan Bütçe 
Komisyonu, Sivil 

toplum kuruluşları ve 
yerel yönetimler

360 
gün +

Yoksul ailelerde kız çocukları 
ve kadının temel ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek 
hakkaniyetli sosyal yardım 

planlamaları yapacağız.

 * Mahalle bazlı, arz odaklı sosyal hizmet modelimiz 
ile yoksulluk ve şiddet riski bulunan kadın ve 

kız çocuklarını, etkin sosyal hizmet ve desteklerle 
güçlendirecek güven içinde hayatlarını idame 
ettirmelerini sağlayacağız.  *Yoksulluğun kısa 

vadede sosyal yardımlar, orta ve uzun vadede 
istihdam ve girişimcilik uygulamaları ile sona 

ermesini sağlayacağız.*Küçük yaşlardan itibaren ev 
içi işlerin önemli yüklenicisi kız çocuklarının eğitim 

sistemine dahil olmalarının önünü açacak destekler 
sağlayacak, ailelere bağlayıcı kriterler, müeyyideler 

getirecek, çocuk işçiliğinin önüne geçeceğiz.
 *Çocuk evliliklerinin önüne geçeceğiz.*Sosyal 

yardımlarda temel ihtiyaçlar arasında hijyen 
malzemelerini (ped, çocuk bezi vb) de 

planlamalara dahil edeceğiz. 

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, hizmet 

içi eğitim faaliyetleri, 
kurs ve stajlar, eğitim-

öğretim kurumu 
açılması

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, TBMM 

Plan Bütçe 
Komisyonu, Yerel 
yönetimler, Kamu 

İhale Kurumu

90 gün

Kadın ve kız çocuk yoksunluk 
ve yoksulluk döngüsünü 

etkin kontrol mekanizmaları 
ile azaltacağız.

*Kapasite artıran, zamanla davranış gelişim 
ve iyileştirme etkisi olan eğitimlere, destek 
mekanizmalara 'kadın ve ailenin katılımını' 

performans değerlendirme kriteri olarak 
ele alacağız. Sosyal destek ve hizmetlerden 

yararlanma kriterlerine entegre ederek kadının 
aile ve toplumdaki konumunu iyileştirmede 
yararlanacağız. *Sosyal hizmet uzmanlarının 

takip edeceği puantaj sistemi ile motivasyon ve 
denetleme mekanizması olarak devreye sokacağız. 

*Çocuğun, kadının, ailenin topluma aktif katılım 
ve katkısını artıracak, toplumsal fırsat eşitliğini 

dengeleyecek, yardımları hakkaniyetle dağıtacak, 
yoksulluğu azaltacağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı, 
MEB, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, yerel 

yönetimler

90 gün

Kadın yoksunluk ve 
şiddet yaşamadan tespit 
edecek, gerekli önlemleri 
alacak ve gereken desteği 

sağlayacağız. 

Mahalle bazlı takip sistemi ve sosyal hizmet 
uzmanları aracılığıyla aileyi çok yönlü 

gözlemleyecek, risk kriterleri değerlendirmesi ile 
oluşturacağımız risk haritalarıyla kadını yakın takip 
edecek koruyucu, önleyici ve sürdürülebilir sosyal 

destek ve hizmetler vereceğiz.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, TBMM 

Plan Bütçe 
Komisyonu, Yerel 

yönetimler

90 gün
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Dezavantajlı, yoksul kadın 
ve çocuğun desteklenmesi 

amacıyla, alanda faaliyet 
gösteren sivil toplum 

kuruluşları tarayarak, iş birliği 
imkanlarını değerlendireceğiz.

 *BM Sivil Toplum Kuruluşları Uluslararası 
sınıflandırma (ICNPO) ile uyumlu veri tabanı 

oluşturacağız.
 *Sivil paydaşların (sivil toplum kuruluşları, 

akademi vb.) proje çalışmalarında veri sistemi 
kaynaklarından yararlanacak, gerekli bilgi 

paylaşımını iş birliği kapsamında yapacak, fayda ve 
sonucun etki alanını ve gücünü artıracağız. *Yakın 

gelecekte iklim krizi ile daha da ortaya çıkacak 
olan kadın yoksulluğunun önüne geçecek tedbirler 
alacak, koruyucu önleyici tedbirler kapsamında sivil 

toplumla iş birliği içinde olacağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı
 

 Kalkınma Bakanlığı
 

 TÜİK

90 gün

Tarım işçisi kadın ve 
çocuğun kötü çalışma ve 

yaşam koşullarını iyileştirecek 
destekler sağlayacağız

 * Tarım alanlarında kurulan çadırlarda kadının 
yetersiz hijyen koşullarında süren günlük yaşamı 
ve temel ihtiyaçlarını yerel yönetimler aracılığı ile 
denetleyecek, destekleyecek ve iyileştireceğiz. 
Gerekli koşulların sağlanması için işvereni teşvik 
edecek, mobil destek hizmetlerle insan onuruna 

yaraşır çalışma koşullarını sağlayacağız.  
 *Kayıt altına alınmalarını ve güvenceli yaşama 

kavuşmalarını destekleyecek çalışmalar 
yürüteceğiz.  Kayıtlı istihdama katılımlarının 

sağlanması ile sağlık sigortası ve sağlık hizmetlerine 
erişimlerini sağlayacağız. Bunun için 5510 sayılı 

kanunda yeni bir statü tanımlayacağız.
 *Maddi destek mekanizmalarının geliştirilmesi 

amacıyla sivil toplumla iş birliği yapacağız

Mevzuat, hizmet içi 
eğitim faaliyetleri, 

kurs ve stajlar, eğitim-
öğretim kurumu 

açılması
 

 Tarım ve Orman 
Bakanlığı

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

 
 Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

 
 MEB

90/ 360 
gün +

Mevsimlik kadın tarım 
işçilerinin sağlık ihtiyaçlarını 

karşılayacak, şartlarını 
iyileştireceğiz.

* Bölgesel, kırsal ve mesleki riskleri dikkate 
alarak sağlık hizmetlerini sunacağız. * Kırsalda 

mobil sağlık ekipleri ile periyodik tetkiler 
yapacak, erken teşhisle sağlık hizmetlerinden 

faydalanmalarını sağlayacağız.*Koruyucu sağlık 
hizmetleri kapsamında kamu kurumları tarafından 

sadece çocukların aşılanması ve yeni doğan/
bebek temel sağlık verilerinin takibi konularına ilave 

olarak farklı taramalarla tarım işçisi kadının sağlık 
halini destekleyeceğiz. Özellikle gebelik tanısı, 

takibi, aile planlaması, engellilik durumu ve teşhisi, 
salgın ve bulaşıcı hastalık tespiti ve halk sağlığının 

korunması, gıda güvenliği ve beslenmeye dair 
bilinçlendirme çalışmalarını güçlendirecek, gezici 

sağlık hizmetlerini (mobil ekipler) arttıracağız 
  * Doğum öncesi, doğum sırası ve sonrasında 

sağlık hizmetine erişimi destekleyecek hizmetlerle 
annenin ve bebeğin sağlık risklerini en aza 

indireceğiz
 * Kadınlarda tarımsal etkilenime bağlı olarak 
düşüklerin, ölü doğumların, infertilitenin ve 
diğer üreme sağlığı sorunlarının daha fazla 

görülmesinden yola çıkarak sorunu çözecek 
araştırma ve çalışmalar yapacağız

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Sağlık Bakanlığı

Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı

90 gün
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SAĞLIKLI MUTLU YAŞAM

Kadını doğum öncesinden 
başlayıp yaşamının sonuna 
kadar, 'bütüncül yaşam' 
perspektifiyle ele alacak, 

koruyucu sağlık izlemlerinin 
düzenli bir şekilde yapılmasını 

sağlayacağız.

*Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yapılan rutin 
tarama ve tedavilerin düzenli olarak yapılmasını 
sağlayacak, ihtiyaç halinde yeni destek tarama 

programları planlayacağız. 
 *Kanser erken teşhis tarama ve eğitim 

merkezlerinin (KETEM) sayılarını ve etkinliklerini 
artırarak kadınlara ulaşımını sağlayacağız. 

 *Tüm kadınlara HPV aşısını ücretsiz sağlayacağız * 
İlkokuldan itibaren başta kız çocukları olmak üzere 

temel sağlık eğitimi vereceğiz. *Aile Sağlığı 
Merkezlerinde doğru ve güncel bilgi teminini 

sağlayacak, bölgesel dil seçeneklerini uygulamada 
dikkate alacağız. *Temel sağlık sorunları ile ilgili 

ilaç kullanımı eğitimleri planlayacağız. Eczaneler, 
ilaç firmaları ve sağlık personeli ile iş birliği 

yapacak yüzyüze veya online eğitim verilmesini 
sağlayacağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, eğitim Sağlık Bakanlığı Aile ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı
360 

gün +

Kadının beden ve ruh 
sağlığını bir bütün olarak 

önceleyen sağlık politikaları 
geliştireceğiz.

*Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin etkin kullanılmasını 
sağlayacağız. * Kadınların fiziksel aktivite yapma 

bilincini geliştireceğiz. 
 *Menapoz sonrası kadınların aktif, yaratıcı ve 
girişimci olabilmeleri için üretim yapabilecekleri 

aktif olabilecekleri merkezler kuracağız.
 *Mümkün olan her ilçede birinci basamak sağlık 
hizmetlerinde diyetisyen ve psikolog hizmeti 

vereceğiz.
 *Medyanın ve popüler kültürün pompaladığı 

mükemmel görünme algısı ve kadın bedenini 
takıntı haline getiren anlayışla mücadele edeceğiz. 

*Sağlıklı beden algısı ve beslenme eğitimlerini 
erken yaşta başlatacağız. Medya ve sosyal 

medyada konuyla ilgili farkındalık oluşturacağız. 
*Sağlığı koruyucu takviye edici gıdaların 

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı üretilmesini ve 
satılmasını sağlayacağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Sağlık Bakanlığı Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

360 
gün +

Temel sağlık hizmetlerine 
erişimin yetersiz kaldığı 
durumlarda ek tedbirler 

uygulayacağız.

*Mobil hizmetler planlayacağız. * Sosyal ve 
ekonomik destek (SED) alan ailelere yapılan 

standart taramaların dışında, ihtiyaç halinde 
uzmanlık dallarının görüş ve desteklerinden 

faydalanmalarını sağlayacağız.* Kadının sağlık 
hizmetlerinde karşılaştığı dil bariyerini tercüman 

desteği ile aşacağız.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Sağlık Bakanlığı Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

360 
gün +

Kadına özgü sağlık 
sorunlarında önleyici 
ve tedavi edici sağlık 

hizmetlerine erişimi 
kolaylaştıracağız.

*Eczanelerin hizmet kapasitelerini artıracak, 
kronik hastalık takibinden, sağlık okur yazarlığına 
kadar bireyi, kadını, sağlık sistemini destekleyen 
bir anlayışla güçlendireceğiz. * Meme kanseri ve 
alt türlerinde kullanılan yenilikçi birçok tedavide 
kullanılmak üzere ithal edilen yeni ilaçların SGK 

kapsamında ödenmesi için değer bazlı geri 
ödeme sistemine geçeceğiz.* Kadınlarda sık 

görülen rahim ağzı, meme, akciğer, yumurtalık gibi 
kanserlerle mücadelede için tedaviye erişimde 
basamaklar arası bilgi ve takip entegrasyonu 

sağlayacağız.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 

idari işlem
Sağlık Bakanlığı SGK 90 gün

Kadına hizmet sunan sağlık 
personelinin uygulamalarında 

etkin ve doğru yaklaşımda 
bulunmasını sağlayacağız.

Sağlık personelinin kadın konusunda kapasite ve 
farkındalıklarını artıracak hizmet içi eğitimler 

vereceğiz.

İdari işlem, hizmet içi 
eğitim Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı 90 gün
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Gebellik sürecinde kadını 
destekleyecek, yanında 

olacağız.

*Gebelere beslenme ve spor konusunda eğitimler 
düzenleyecek ve spor yapabilmeleri için uygun 

ortam sağlayacağız. * Gebeler için gebelik öncesi 
ve sonrası hastanelerde eğitim hemşiresi 

zorunluluğu getireceğiz.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 
eğitim

Sağlık Bakanlığı
İklim, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 
Yerel Yönetimler

90 gün

Üreme sağlığı konusunda 
etkin bilgilendirme 

sağlayacak, koruyucu önleyici 
tedbirler uygulayacağız.

*Kadın doğum uzmanlarına erişimde bölgesel fırsat 
eşitliği sağlayacak, üreme sağlığı ve jinekolojik 

hastalıklar ile ilgili bilgilendirme yapacağız. *Aile 
sağlığı merkezlerinde korunma yöntemleri, gebelik, 

anneliğe hazırlık konularında kurs ve seminerler 
düzenleyeceğiz. 

*Aile sağlığı merkezlerinde aile planlaması hizmeti 
sunacağız.

 *Aile sağlığı merkezlerinde kadın ve bebek sağlığı, 
emzirme, ergenlik, bebek bakımı, gebelik gibi 

paket program eğitimlerini ücretsiz vereceğiz. 
 *Ebelerin eğitimden geçtikten sonra 1. Basamak 

sağlık hizmetinde çalışmalarını sağlayacağız. *Kadın 
sağlığı için önemli olan aşıların yaptırılmasını teşvik 

edeceğiz. * Normal doğumu kolaylaştırmak ve 
yaygınlaştırmak amacıyla doğum hastanelerinde 

Doğum Koçu (Doula) pilot uygulaması 
başlatacağız. 

 *Yoksul ailelerin doğum kontrol malzemelerini, 
birinci basamak sağlık hizmetlerinde temin 

etmelerini sağlayacağız.* Çocuk sahibi olamayan 
infertil kadınların suçlanmasının önüne geçmek 

amacıyla bölgesel ihtiyaçları da dikkate alarak 
aileleri bilinçlendirme eğitimi vereceğiz.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, eğitim Sağlık Bakanlığı Aile ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı 90 gün

Engelli kadınların kadın 
sağlığına yönelik hizmetlere 
erişimini kolaylaştıracağız.

* Sağlık birimlerinde özel yönlendirme ve destek 
hizmeti sağlayacağız. *Sağlık merkezlerinin 

engelli kadının erişim ve kullanımına uygun 
şartlarda olmasını sağlayacağız.* Sivil toplum iş 

birlikleri ile konuyla ilgili hizmetleri çeşitlendirecek, 
iyileştireceğiz.* Jinekolojik muayene ortamlarını 

onlara uygun hale getireceğiz.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem Sağlık Bakanlığı Aile ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı 90 gün

Aile ve  Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı'na bağlı yetiştirme 

yurtlarında himaye edilen 
ancak 18 yaşına gelince 
zorunlu olarak çıkarılan 

refakatsiz kız çocukların, 
yaşayabilecekleri 

riskleri, sıkıntıları giderecek, 
umut ve güvenle 

geleceklerini kurgulamalarını 
destekleyeceğiz.

* Yaşadıkları sıkıntı ve riskleri önlemek ve rehabilite 
etmek amacıyla mevzuat düzenlemeleri yapacağız, 

güçlü tedbirler alacağız. 
* Özel destek eğitim, meslek edindirme çalışmaları 

ve projelerle pozitif ayrımcılıkla destekleyecek 
nitelikli yetişkin bireyler olarak 

topluma kazandıracağız.
* Kız öğrencilerin güvenlik ve gelecek kaygılarını 

giderecek tedbirleri arttıracak, ihtiyaca uygun 
koruyucu önlemler geliştireceğiz. Bu kaygılarla 

başa çıkabilmelerini destekleyecek psikososyal 
koruma, önleme ve müdahale hizmetleri ve 

eğitimleri, destekleri vereceğiz.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

MEB

Çalışma ve Sosyal 
Güenlik Bakanlığı

 
360 

gün +
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KADIN İÇİN ADALET

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu'nun aktif 
çalışmasını sağlayacak 

stratejiler uygulayacağız.

Toplumsal Cinsiyet eşitliği konusunda etkin 
sonuçlar elde edebilmek amacıyla etki analizleri 
ile gelişmeleri takip edecek, iyileştirici stratejiler 

geliştireceğiz.

Yasa değişikliği, 
mevzuat değişikliği, 

idari işlem

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı TBMM 90 gün

İstanbul Sözleşmesi’ne 
yeniden taraf olacak, 

yükümlülüklerini yerine 
getireceğiz.

*Gerekli hukuki ve idari işlemleri hızla başlatacağız. 
*İstanbul Sözleşmesinin gereği olan ilerleme 

raporlarını ilgili birimi GREVIO (Kadınlara
Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem 

Uzman Grubu)'a düzenli olarak sunacak, düzenli 
tutulacak veri envanter takip sistemimizden 

yararlanacağız.

TBMM kararı, idari 
işlem

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Adalet Bakanlığı 90 gün

Kadınlara yönelik ayrımcılık 
içeren ve sahip oldukları 

hakları fiilen kullanmalarını 
engelleyen zihniyet ve 

uygulamalarla mücadele 
edeceğiz.

*Tarafı olduğumuz CEDAW (Kadına Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması)

Sözleşmesi’nin etkin biçimde uygulanmasını 
sağlayacağız

*Kadınların iş hayatı, siyaset, bürokrasi, karar 
alma süreçlerinde ve bilimsel hayat vb. alanlarda 

erkeklerle eşit yer alabilmeleri için pozitif ayrımcılık 
dahil olmak üzere her türlü önlemi alacağız. 
* Kırsal bölgelerde kız çocuklarının eğitim 

hayatına katılmalarını ve eğitimlerini kesintisiz bir 
şekilde sürdürebilmelerini sağlayacağız.  

Yasa değişikliği, 
mevzuat değişikliği, 

idari işlem

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

TBMM, Sivil toplum 
kuruluşları 90 gün

      Şiddetle mücadele 
konusunda ‘Toplumsal 

Seferberlik’ başlatacağız. 
Kadının güvenliğini 

sağlayacak, kadın ölümlerine 
dur diyeceğiz.

*Kadına yönelik sadece fiziki değil, ekonomik, 
psikolojik ve sosyal her türlü şiddetle mücadele 

edeceğiz.* Koruyucu hukuk uygulamaları ile 
kadının adalete erişimini kolaylaştıracağız. * Şiddet 
uygulanması veya şiddete maruz kalma tehlikesinin 

ortaya çıkması
halinde başvurulabilecek, hukuki yollara ilişkin 

bilgilendirme ve yönlendirme alınabilecek
“Kadın Hukuk Danışma Birimleri”ni valilikler, 

kaymakamlıklar ve belediyeler nezdinde 
kuracağız.

  * Kadına yönelik şiddete yol açan psikolojik, 
sosyolojik, ekonomik ve kültürel nedenlerle ilgili 

toplumda farkındalık yaratacak çalışmalar 
yürüteceğiz. *Şiddetle mücadeleyi önce aile, 

ardından eğitim hayatı ile sürdürecek, zihniyetin 
dönüşümü için eğitim alanındaki reform ve 

planlamaları ilkokuldan
başlatacak, müfredatta ilgili revizeleri sağlayacağız. 

* Bu bilinçlendirme çalışmalarında sivil toplum 
kuruluşları ile yaygın ve

etkin bir iş birliği yürüteceğiz. * Uygulayıcıların 
kadına yönelik farkındalık kapasitelerini hızla 
artıracağız. (hakim,savcı, kolluk kuvvetleri, 

sağlık görevlileri vb.)   * Hakim ve savcı sayısını 
uluslararası standartlara yükseltecek ve karar 

verme süreçlerinde onlara destek olacak uzmanlık 
kadrolar oluşturacağız.

  Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Adalet Bakanlığı 360 

gün +

Şiddete uğrayan kadınlar 
ve kadın cinayetleri 

konusunda veri kayıt sistemi 
oluşturacağız.

* Kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle ilgili verileri 
sorumlu birimlerden düzenli olarak alacak, 

sistematik bir envanter sistemi oluşturacak, 
starateji geliştirmede etkin kullanacağız. *Şiddetle 
ilgili verilerin sağlıklı tutulması ve şeffaf olması için 

GREVIO (Kadınlara
Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman 

Grubu) gibi bir iç denetim
mekanizması oluşturacak ve işlemesini 

sağlayacağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

Adalet Bakanlığı, 
TBMM 90 gün
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Kadına yönelik ayrımcılık 
ve şiddeti önleme, koruma 
çalışmalarında kamu, yerel 

yönetimler, sivil toplum, 
akademi iş birlikleri 

yapacağız.

Bölgesel politika kısmında yerel yönetimlerin, 
kovuşturma kısmında ise baroların ve diğer 

aktörlerin aktif ve iş birliği halinde çalışmasını 
sağlayacağız.

 

Strateji geliştirme, 
proje

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı 90 gün

Yaşam alanlarını şiddet dili ve 
görsellerinden arındıracağız.

* Medya kuruluşlarının temsilcileri ile 
periyodik toplantılar yapacak, diyaloğu 

arttıracağız * Toplumsal cinsiyet eşitliği, ev 
içi rollerin paylaşımı, toplumda kadın algısı 
ve şiddet konularının toplantılarda işlenmesini 

önemseyeceğiz. 
 *Medyada şiddeti özendiren, kadını zayıf ve aciz 
gösteren yapımlardan uzak durulmasına yönelik 
kampanya ve tedbirlerin hayata geçirilmesini 

destekleyeceğiz

Strateji geliştirme, 
proje

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı 
RTÜK, TRT, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı. 

360 
gün +

Kadının korunması, 
desteklenmesi ve aile içi 

sorunların çözümüne 
yönelik koruyucu, önleyici 

ve rehabilite edici hizmetlere 
ağırlık vereceğiz.

 *Kadının şiddete veya şiddet tehlikesine maruz 
kalması halinde sahip olduğu haklar ile ilgili 
bilgilendirici el kitabı, rehber, kılavuz ve 

broşürlerden yararlanacak, dijital sistemde de 
yayınlayacağız. *Kamu spotlarıyla da bu bilgileri 

yaygınlaştıracağız.
 * Sosyal hizmet birimlerimiz aracılığı ile şiddetten 
etkilenen aile bireyleri için sosyal rehabilitasyon 

mekanizmaları oluşturacağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Adalet Bakanlığı 360 

gün +

Çocuk yaşta evlilikleri 
önleyeceğiz. 

*Kanunla yasaklanmış olan çocuk yaşta evliliklerle 
kararlı bir biçimde mücadele edeceğiz.

Bu hususta önleyici ve etkili yasal düzenlemeler 
yapacağız. * 222 sayılı Okul Öncesi  Eğitim ve 

İlköğretim Kanundaki caydırıcı olmayan idari para 
cezalarını caydırıcı hale getirecek, kız çocuklarının 

okula devamlılığı hususunda ilgili bakanlıkları sürecin 
takipçisi yapacağız. 

Mevzuat değişikliği Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı TBMM MEB 90 gün

Şiddet mağdurlarının 
bürokrasiye takılmadan 

avukat atamasının yapılarak, 
hızla

koruyucu tedbirlerin alınacağı 
“Tek Kapı Sistemi” ile 
kadını şiddetten hızlı ve 

etkin yöntemlerle koruyacak 
ve mağdur kadını, çocuğu 

hayata yeniden entegre 
edeceğiz. 

 *Tek kapı sistemine entegre, etkinliği yüksek, 
ülkemizde konuşulan

dilleri temsil eden  çok dilli, 7-24 yardım hattı 
hizmeti sunacağız. * Halihazırda hizmet veren 

155 acil destek hattı ve KADES uygulamalarında 
var olan eksiklikleri giderecek,  teknik alt yapıyı 

iyileştirecek, tek kapı sistemine entegre edeceğiz.
 *Kadının şiddetten koruması, şiddetin önlemesi, 
şiddet gören kadının yeniden güvenle hayatına 

devam etmesinin sağlanması için ilgili tüm 
kurumların iş birliği içinde çalışmasını sağlayacağız. 
*Kurumlararası koordinasyonda ŞÖNİM'i sorumlu 

tutacak, ilgili bakanlık kurumları, belediye, sivil 
toplum, İŞKUR ve baroların iş birliği içinde çözüm 

üretmesini sağlayacağız.
* Kriz durumlarında kadına hızla psikolojik ilk 

yardım desteği vereceğiz.  
 *Kadına yönelik şiddetin daha yaygın yaşandığı 

riskli bölgeleri tespit ederek teknolojik 
destek paketlerinin (panik butonu, güvenlik 
appleri, kamera sistemleri) etkin kullanımını 

yaygınlaştıracağız. * Yine aynı bölgelerde Mobese 
kameralarının göremediği kör noktaları tespit edip 

azaltacağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari ve teknik işlem

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı İçişleri Bakanlığı 90/ 360 

gün +
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ŞÖNİM’lerin (Şiddet Önleme, 
İzleme Merkezleri) kadına 

yönelik şiddeti önleme 
kapsamında daha etkin 

çalışmasını sağlayacağız.

*ŞÖNİM’lerin (Şiddet Önleme, İzleme Merkezleri) 
hizmet kriterlerini yeniden

düzenleyecek, koşullarını iyileştirecek ve 
denetlenebilir mekanizmalarla kendilerine

yüklenen öneme uygun olarak etkili çalışmalar 
yürütmelerini sağlayacağız. *Yapılan

mağdur başvurularının ivedi olarak işleme 
alınmasını, belge taleplerinin en aza

indirilmesini, STK’lar ile ortak çalışmaların 
artırılmasını sağlayacağız.

Yasa değişikliği, 
mevzuat değişikliği, 

idari İşlem

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı İç işleri Bakanlığı 90 gün

Hâlihazırda hizmet 
vermekte olan Emniyet 
Genel Müdürlüğü Kadın 
Acil Yardım İhbar- Kadın 
Acil Destek Uygulaması 

KADES yardım hattındaki 
eksiklikleri giderecek, hizmeti 

iyileştireceğiz. 

*Kapsam dışında kalan taciz ve takip durumlarını 
da uygulamaya dahil edeceğiz 

 *Sistemin hata verme durumunu iyileştirecek, 
ulaşılabilir olmasını sağlayacağız 

 * Kimlik bilgilerinin hatalı olduğu uyarısındaki 
sorunu gidereceğiz  

 *Aktivasyon kodunu girmek için verilen beş 
dakikalık sürede kodun iletimini temin edecek, 
sistemden düşme ihtimaline karşı kodun bir saat 

sonra da geçerliliğini korumasını sağlayacağız 
 *İnternetin olmadığı durumlarda da uygulamayı 

kullanılabilir hale getireceğiz 

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, teknik 

işlem
 

İçişleri Bakanlığı Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı 90 gün

155 Acil Destek Hattı’nın 
etkin koruma sağlaması 

amacıyla ilgili düzenlemeleri 
yapacağız.

Kolluk güçlerinin adres aramadan kaynaklanan 
gecikmesini gidereceğiz. 

 

Mevzuat değişikliği, 
hizmet içi eğitim 

faaliyetleri, kurs ve 
stajlar, eğitim-öğretim 

kurumu açılması
 

İçişleri Bakanlığı Aile ve Sosyal 
Hizmetlerr Bakanlığı 90 gün

Elektronik takip sisteminin 
ülke çapında her ilde etkin 

uygulanmasını sağlayacağız.

 *Geçmişte hazırlanan protokol ve yönetmelikleri 
aktif hale getirerek uygulanmasını sağlayacağız 
 *2015 yılında elektronik kelepçe ile ilgili imzalanan 

protokolün, elektronik takip sistemi ile ülke 
genelinde ve kadına şiddet vakaları için etkin 

kullanımını sağlayacağız. *İhtiyaç halinde ek alım 
yapacağız

Yasa değişikliği, 
mevzuat değişikliği, 

idari İşlem
Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı 360 gün

Gizlilik kararı alınan 
kadının bu süreçte yaşadığı 
mağduriyetleri gidereceğiz.

*Gizlilik kararı olan devlet hastanesinden 
randevu alamayan, e-devlet, e-nabız, MHRS 
gibi sistemlerde kendi bilgilerine erişemeyen, 

bankalarda hesap açtıramayan, adresi olmadığı 
için kimlik çıkaramayan ve türlü sistemsel zorlukları 

yaşayan kadınların, tüm bu sistemleri kolayca 
kullanmasını sağlayacak düzenlemeleri yapacağız. 

*Gizlilik kararı alan kişilere yeni kimlik numarası 
verilmesini, bu yeni kimlik numarasına eski 

kimliği ile sahip olduğu hakların tanınmasını/
entegre edilmesini, bu şekilde kişinin sosyal 

güvenceden kesintiye uğramadan yararlanmaya 
devam etmesini, velayetindeki çocukların okul 

kayıtlarını ve nakillerini yaptırmasını, kamu kurum ve 
kuruşlarındaki hizmetlerden faydalanmaya devam 

etmesini ve banka hesaplarına erişebilmesini 
mümkün kılacağız.

Yasa değişikliği, 
mevzuat değişikliği, 

idari İşlem

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

İç İşleri Bakanlığı 
Adalet Bakanlığı 90 gün
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Kadına yönelik şiddeti 
önleyecek mercilerde görevli 
kişilerin 'suç- karar- sonuç' 

kapsamında sorumluluk 
duyarak, etkili koruyucu 
tedbirler uygulamasını 

sağlayacak, uygulamadaki 
aksaklıkları gidereceğiz.

*İçişleri ve Adalet Bakanlığı tarafından, kadına 
yönelik şiddet alanında doğrudan yahut dolaylı 
görev alan tüm idari ve adli personel ile kolluk 

güçlerinin ve bekçilerin  meslek içi eğitimlerle 
kadına yönelik hizmet kapasitelerini artıracağız. 

*Mağdura doğru ve makul yaklaşım konusunda 
insan haklarına saygı temelinde ve kadın lehine 
hareket etmelerini sağlayacak süreç-hizmet- 

sonuç odaklı sorumluluk kriterleri belirleyeceğiz. 
*Hatalı bir uygulama veya hatalı alınacak kararda 
zafiyetin ağır sonuçlar yada ölümle sonuçlanma 

ihtimalini ön planda tutacak, sorumluluğunun 
gereğini yapmayan kamu personeli

hakkında ağır idari ve hukuki yaptırımlar 
uygulanmasını temin edeceğiz. *Detaylı arama 
uygulamasına son vereceğiz. Cezaevinde kadına 

uygulanacak üst araması ile ilgili standartları açık ve 
kesin biçimde belirleyen düzenlemeler yapacağız.

* İdari kadrolarda kadınların görev almasını 
sağlayacak, %35 cinsiyet kotasını idari 

kadrolarda dikkate alacak, saha ekiplerinde de 
orana yaklaşmaya gayret edeceğiz. Konuyu 

kadın istihdamının desteklemesi açısından da 
önemseyeceğiz

 

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

Adalet Bakanlığı, 
TBMM 90 gün

Kadın sığınma evi sayı 
ve kapasiteleri artıracak, 
hizmetleri iyileştirecek, 

kadını şiddet gördüğü yere 
itmeyeceğiz.

 *Yerel yönetimlerin konuyla ilgili daha çok 
sorumluluk üstlenmesini sağlayacağız 

 *Sığınma evi sayısını İstanbul Sözleşmesi 
kapsamında olması gereken 399’a yükselteceğiz

 * Koşulların iyi olmadığı, sığınma evlerinde 
uygulamalarda sıkıntı görülen noktaları iyileştirecek, 

standart hizmet sağlayacağız 
 *Yönetici ve görevlileri meslek içi eğitim ve 

denetimlere tabi tutacağız. *Cinsel şiddet kriz 
merkezleri kurarak gerekli tedbirleri ivedilikle 

alacağız.
 *Kadınlara ve çocuklarına insan onuruna yaraşır 

hizmet sunacağız
 *Psikolojik ve sosyal destek sağlayacağız

 *Kadınları çocuklarını yuvaya vermeleri konusunda 
zorlamayacağız

 * Sivil toplum ortaklıklarını, iş birliklerini 
destekleyeceğiz

Yasa değişikliği, 
mevzuat değişikliği, 
idari İşlem, hizmet 

içi eğitim faaliyetleri, 
kurs ve stajlar, eğitim-

öğretim kurumu 
açılması

 

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı
 

 MEB

360 
gün +

Kadın sığınma evindeyken 
de sosyal haklarından 

yararlanmasının önünü 
açacak, sığınma evinden 

çıktıktan sonra da güvende 
olmalarını sağlayacağız.

 *Kadınların sıklıkla çocukları için sağlanan sosyo-
ekonomik destek (SED) desteğini sığınakta kalan 
kadınlar için de işleteceğiz.* SED benzeri düzenli 

ekonomik destek alamayan bekar ya da çocuksuz 
kadınların da ihtiyaçlarını gözetecek, düzenli 

ekonomik destekten yararlanabilecekleri sosyal 
hizmet modelleri oluşturacağız.

Yasa değişikliği, 
mevzuat değişikliği, 

idari İşlem

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

İç İşleri Bakanlığı 
Adalet Bakanlığı 90 gün
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Hayati tehlikesi olan kadın ve 
çocukların sığınma evinden 

çıktıktan sonra da güvende 
olmalarını sağlayacağız.

 * Şiddet uygulayan kişiye ‘’Öfke kontrol 
terapileri’’ne katılımı zorunlu tutacağız 

 *Toplumsal uyum odaklı rehabiliteleri 
sağlayacağız

 *Sığınma evi çıkışı ekonomik ve sosyal 
desteklerle güçlendireceğiz

 * Nitelikli danışmanlık hizmeti vereceğiz
 *Mesleki eğitim programları vasıtasıyla işsiz 

kadınların istihdama katılmalarını destekleyeceğiz
 *‘’Gizlilik kararı’’nı etkin uygulayacağız. Bilgi 

sızdıran görevliye cezai yaptırım uygulayacağız
 * Durumlarını takip edeceğiz

Yasa değişikliği, 
mevzuat değişikliği, 
idari İşlem, hizmet 

içi eğitim faaliyetleri, 
kurs ve stajlar, eğitim-

öğretim kurumu 
açılması

 

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı
 

 MEB

360 
gün +

Kadına şiddet 
davalarının kısa sürede 

sonuçlandırılmasını 
sağlayacağız.

 *Davaların kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacak 
iyileştirmelerle yargılama usullerinde basitliğe 

ve ispatta kolaylığa imkan verecek düzenlemeler 
yapacağız.

 *Bu esasla Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunları ile İdari Yargılama usulü Kanununda 

değişiklik yapacağız 
 *Kolluk güçlerinin mağdurların korunması 

noktasında etkinliğini artıracak, kısa sürede dava 
dosyasının mahkemeye sunulmasını sağlayacağız.

Yasa değişikliği, 
mevzuat değişikliği, 

idari işlem
Adalet Bakanlığı

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

 
 Türkiye Barolar 

Birliği 
 

 Hukuk Fakülteleri

360 
gün +

 Kadına yönelik şiddeti 
önleyecek, kadın 

mağduriyetini azaltacak 
adli sistem iyileştrmeleri 

yapacağız.

 * Kadına yönelik şiddet alanında ihtisas 
mahkemeleri kuracağız 

 * Bu mahkemelerde adalet personeli yanı sıra 
ihtiyaca uygun değerlendirme yapabilecek, ilgili 
disiplinlerden uzmanların (psikolog, pedagog, 

toplum bilimci, sosyal hizmet uzmanı vb) yer 
almasını sağlayacağız 

 *Çocuk mahkemeleri ve aile mahkemeleri gibi 
ihtisas mahkemelerine ilişkin düzenlemeleri de 

gözden geçirerek yaygınlaştıracağız 
 * Boşanma davalarının uzamasını ve sorunların 

kronik hale gelmesini önleyeceğiz 

Yasa değişikliği, İdari 
İşlem Adalet Bakanlığı

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

 
 Hukuk 

 Fakülteleri Barolar

360 
gün +

  “Etkin ve Caydırıcı 
Yaptırım” ilkelerinin 
işlerliğinin artıracak,
6284 sayılı yasayla 

belirlenmiş yaptırımların etkin 
uygulanması sağlayacak, 

kadının güvenliğini 
sağlayacağız.

 * Şiddet uygulayanı cesaretlendiren açıkları 
giderecek, kovuşturma ve ceza sistemini 

yenileyecek, caydırıcı tedbirleri arttıracağız 
 * Cezalar ve müeyyideleri ayrım gözetmeksizin 

derhal infaz edecek, bazı suçlarda paraya 
çevirme veya karar ertelemeleri kaldıracağız

 * Koruyucu tedbir kararları verilmesi 
sonrasında işlenen suçlarda, denetimli serbestlik, 

iyi hal, erteleme, paraya çevirme vb. yöntemlere 
başvurulmasını engelleyeceğiz

 * Şiddet gören mağdurun koruma kararı ile birlikte 
failin suçu kanıtlanmışsa geciktirilmeden 

cezalandırılmasının önünü açacağız
 *Şiddet uygulamadan dolayı mahkum olanların 

silah ruhsatlarını sınırlandıracak veya suçun türüne 
göre tümden iptal edeceğiz

Yasa değişikliğ, 
mevzuat değişikliği, 

idari İşlem

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

Adalet Bakanlığı
 

 Hukuk 
 Fakülteleri Barolar

360 
gün +
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Hakimin süregelen 
uzaklaştırma kararlarında 
etkin, hassas ve koruyucu 
sorumluluğu olan kararlar 
almasını destekleyeceğiz.

* Gerekli durumlarda psikolog ve pedagog 
görüşü alarak karar verilmesi esasını getireceğiz 

 *Uzaklaştırma kararı sonucu yaşanan 
mağduriyetleri en aza indirgeyecek düzenlemeler 

yapacağız

Yasa değişikliği, 
mevzuat değişikliği, 

idari İşlem
 

Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

360 
gün +

Boşanma süreci devam 
ederken ve sonrasında kadın 
ve çocuğun geçimini teminat 

altına alacak düzenlemeler 
yapacağız.

Nafaka ödemekten kaçınan kişi için etkin 
yaptırımlar uygulayacak, nafaka borcunun 

ödenmemesi halinde yapılan şikayetlerin daha hızlı 
bir şekilde ele alınmasını sağlayacağız.

Yasa değişikliği, 
mevzuat değişikliği, 

idari İşlem
Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı 90 gün

Aile içi şiddeti annesiyle 
yaşayan çocuğu koruyacak, 
üstün yararı doğrultusunda 

karar vereceğiz.

*6284’e dair vakalarda mağdur olan çocuklar 
için 6284'ün içinde var olan tedbirlerin ve destek 
mekanizmaların etkin uygulanmasını sağlayacak, 
öncelikle psikososyal destekle güçlendireceğiz. 
Ayrıca mağdur çocuk için 5395 çocuk koruma 

hükümlerinin de işlemesini sağlayacak, koruyacak, 
travmasını atlatacak iyileştirmeler sağlayacağız

Yasa değişikliği, 
mevzuat değişikliği, 

idari işlem
Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı
 

 MEB

90/ 360 
gün +

Şiddetin azaltılmasında 
ve şiddet mağdurlarının 
sağaltılmasında, kültür-

sanatın iyileştirici rolünü 
etkin duruma getireceğiz.

*Sanatın şiddete maruz kalan bireylerin hayatına 
daha erken yaşlarda girmesini sağlayarak 

iyileştirici rolünü etkinleştirecek, yaygınlaştıracağız.
*Sığınma evlerinde şiddet mağdurlarına yönelik 

sanat terapilerinin kullanılmasını destekleyeceğiz.
 *Sanat terapisi eğitimini pedagojik müfredata 

ekleyerek, gerektiğinde kullanılmasını sağlayacağız.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 

MEB

360 
gün +

Cezaevinde kadınların 
insan onuruna yaraşır yaşam 

koşullarını sağlayacak, 
sağlık hallerini korumaklarını 

destekleyeceğiz.

*Cezaevi personeli ve infaz memurlarına meslek içi 
eğitimler vereceğiz. *Belli hastalıklar için düzenli 
tarama ve tetkiler sağlayacağız. * Temel hijyen 

malzemelerini ücretsiz olarak temin edeceğiz 
*Cezaevlerinde anneleriyle kalan çocukların 

mekansal koşulları, oyun-oyuncak, besin, dışarıyla 
teması ile sağlık ve eğitime erişim koşullarının 

iyileştirilmesini sağlayacağız.*Özel durumlar ve 
orada doğup büyüyen çocuklar için gerekli tıbbi 
ve psikolojik destek verilmesini sağlayacağız. * 
Acil durumlarda kullanılmak üzere yeterli ilaç ve 

hijyenik malzeme bulundurulmasını sağlayacağız.* 
Kadının cezaevi süreci sonrasında ekonomik 
zorluklardan dolayı yeniden suça karışmaması 

adına kamu ve özel sektörde istihdamını sağlamak 
amacıyla gerekli iş imkanları yaratacağız.İş imkanı 
sağlanamayan durumlarda ise gerekli ekonomik 

yardımların yapılmasını sağlayacağız.güçlendirecek 
psikolojik destekler vereceğiz.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem Adalet bakanlığı Sağlık Bakanlığı 90 gün
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YAŞAM ALANLARI VE HİZMETLERDE KADIN

‘’Kadın Dostu Eşitlikçi 
Kentler’’ programını 

yaygınlaştıracağız.

Yerel yönetim hizmetlerinde hak temelli ve 
arz odaklı hizmet politikası benimseyecek, 
uluslararası parametreleri dikkate alacağız. 
Kriterleri ilgili kuruluşlarla birlikte belirleyecek, 

dünyadaki iyi uygulama örneklerini inceleyerek 
alternatif modeller oluşturacağız.

Yasa değişikliği, 
mevzuat değişikliği, 

idari işlem
İçişleri Bakanlığı

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı, Türkiye 
Belediyeler Birliği

360+

Kadının ekonomik, sosyal 
ve kültürel gereksinimlerini, 
'eşit hak ve fırsatlardan 

yararlanma ilkesi' 
doğrultusunda yerel yönetim 
hizmetleri ile destekleyecek, 

daha yaşanabilir şehirler 
kurgulayacağız.

* Cinsiyete duyarlı bütçeleme ve hizmet 
politikası ile kadın dostu uygulamaları 

destekleyecek, kadını toplum hayatında 
güçlendireceğiz.

* Kadınların yoğun faydalandığı hizmet alanları, 
sokaklar, alışveriş alanları gibi mekanları kadın 

dostu anlayışla düzenleyecek, kadın lehine 
standartlar geliştireceğiz.

  *Teknolojik gelişmelerle sistem güncellemesi 
yapacağız.*Sivil toplumla iş birliği içinde olacağız

 * Yerel yönetimlerdeki ‘’Kadın Erkek Eşitlik 
Komisyonları’’nın işlevselliğini arttıracak, ‘’Yerel 

Eşitlik Birimleri’’ olarak, ihtiyaçlar doğrultusunda, 
yerel hizmetlerin eşitlik ilkesi doğrultusunda 

bütçelenmesini ve bireye ulaştırılmasını 
sağlayacağız. * Sosyal ve kültürel ihtiyaçların 

karşılanması amacıyla ortak alanlar oluşturacak 
, buluşmalar ve eğitimler düzenleyeceğiz. 

İçerikleri bölgede yaşayan kadınların ihtiyaçları 
doğrultusunda belirleyeceğiz. Çalışan kadınlar için 

bu eğitimleri ayrıca hafta sonu da planlayacağız.

Yasa değişikliği, 
mevzuat değişikliği, 

idari işlem
İçişleri Bakanlığı

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı, Aile ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, Yerel 

Yönetimler

360 
gün +

Yerel yönetimlerde hizmetleri 
kadının sorun ve ihtiyaçlarına 
uygun planlayacak, cinsiyate 

duyarlı bütçeleme 
yapacak,  kamu hizmetlerinin 

hakkaniyetle paylaşımını 
sağlayacağız.

*Cinsiyete duyarlı bütçeleme esaslarını kriterler 
ile garanti altına alacak, ilgili birimlere ise cinsiyete 

duyarlı bütçeleme eğitimleri vereceğiz *Hıızlı 
ve etkin hizmet amacıyla yerelde yetkileri 

arttırırken, merkezin de standart koyma ve 
denetim görevini yerine getirmesini sağlayacak bir 

sistem uygulayacağız.
*Kadın dostu ve eşitlik ilkelerine uyumlu eğitim 

akademisi ile belediyede çalışan zabıtadan temizlik 
hizmetlerine, beyaz yakadan saha elemanlarına 

kadar hizmet içi eğitim vereceĞİZ.

Yasa değişikliği, 
mevzuat değişikliği, 

idari işlem, Eğitim
İçişleri Bakanlığı

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, TBMM 

Plan Bütçe 
Komisyonu

90/ 360 
gün +

Kadının karar süreçlerinde 
yer almasını destekleyecek, 

kadın ihtiyaçlarını süreç 
yönetimine taşıyarak çözüm 

üretme kapasitesini artıracak, 
farkındalık oluşturacağız.

* Yerel yönetimlerin karar süreçlerini katılımcı ve 
çoğulcu bir zemine kavuşturacak, yerel yönetim 

seçimlerinde cinsiyet kotası yönünde tavır 
belirleyeceğiz.

 * Adaylık sürecinden başlayarak cesaret ve 
motivasyon arttıran,  adaylık süreci içinde 

kampanyalarla kadını destekleyeceğiz 
 *Hedef oranlara ulaşılabilmesi için kota ve 
fermuar uygulamalarını etkin kullanacağız 

 * Kent konseylerini güçlendirerek özerk hale 
getirecek, kadın temsiliyetini destekleyecek, 

kent konseyi temsilcilerine mecliste temsil hakkı 
verecek, konseyden meclise gelen projelere 

bütçe payı ayrılmasının önünü açacağız. 
 *Sivil toplum, özel sektör, kamu iş birliğini 

önemseyecek, yerel yönetimler proje ve karar 
süreçlerinde ilgili paydaşların fikirlerinin de 
alınacağı sistemle şeffaflık ve güveni tesis 

edeceğiz. Bu sayede kadınların sisteme olan 
güvenlerini arttıracak, hizmetlerde etki verimliliğini 

sağlayacağız. 
 *Yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış 

yöneticilik pozisyonlarındaki kadın sayısını, 
ehliyet ve liyakat ilkeleri doğrultusunda arttıracak 

özel çalışmalar yapacağız.

Yasa değişikliği, 
mevzuat değişikliği, 

idari işlem, kampanya
İçişleri Bakanlığı

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 

Yerel Yönetimler

360 
gün +
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Yerel yönetimler bünyesinde 
çalışan kadın istihdamını 
cinsiyet kotası anlayışı ile 

artıracağız.

Liyakat ve ehliyet ilkesini gözeterek, yerel 
yönetimlerde kadın istihdamını attırmak üzere 

pozitif ayrımcılık yapacak ve istihdamda kota ve 
eşit temsil oranını bir hedef olarak koruyacağız.

Yasa değişikliği, 
mevzuat değişikliği, 

idari işlem
İçişleri Bakanlığı Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı
90/ 360 

gün +

Muhtarlarla etkin iş birlikleri 
sağlayacağız.

*Muhtarlar ile mahalleleri konusunda 
koordinasyon içinde çalışacak, mahalledeki 

kadın ve aile konusunda iş birliği kapasitelerini 
geliştireceğiz.

*Kadınla ilgili konuların hızlı ve etkin takibi ile 
özellikle dezavantajlı durumlar ve şiddet başta 
olmak üzere kadın ve çocuğun üstün yararını 

sağlayacak, koruyucu önleyici tedbirlerin etkisini 
muhtar işbirlikleri ile artıracağız.

 Yasa değişikliği, 
mevzuat değişikliği, 

idari işlem
İçişleri Bakanlığı Aile ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı 
90/ 360 

gün +

Mor Bayrak' politikası 
kapsamında yerel yönetimler 
bünyesinde şiddet mağduru 

kadını destekleyecek, iş 
imkanı sağlayacağız.

*Mobil destek birimleri ile kadının şikâyet, istek 
ve önerilerini belediye yöneticilerine doğrudan 
iletilebilmesini ve acil destek ihtiyacının temin 

edilmesini kolaylaştıracağız.* Şiddet mağduru 
kadına istihdam desteği verecek, ayakta 

durmasını, varsa çocuklarıyla, insan onuruna yakışır 
şekilde yaşamını sürdürmesini destekleyecek 

programlar uygulayacağız. 
*Mor bayrak uygulaması ile desteklenen, güçlenen 

kadının karşılaşabileceği ikincil şiddet dalgası 
olasılığına karşı kadını koruyacak, yerel güvenlik 
birimleri ve muhtarlar ile sıkı eşgüdüm içerisinde 

hareket edeceğiz.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem İçişleri Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı  

 

90/ 360 
gün +

Yerel yönetimlerde dijital 
alan ve fırsatları kullanacak, 

hizmetlere yansıtacağız.

 * Bölgesel dijitalleşme politika ve planları 
uygulayacak, bölgenin sosyo kültürel yapısını ölçü 

alarak alt yapıyı güçlendireceğiz. Bu amaçla çeşitli 
mobil ve bilgisayar uygulamalarının üretilmesini, 

kullanımlarının yaygınlaşmasını destekleyeceğiz. 
Bunun için özel bütçe destekleri vermekten 

kaçınmayacağız.  
 *Kadınları haklarıyla ilgili bilgilendirecek, özellikle 
kırsal ve çeperlerdeki kadınlara, haklarına erişim, 

e- katılım, dijital platformların kullanımı eğitim 
desteği vererek dijital okuryazarlıklarını artıracak, 

hayatlarını kolaylaştırarak sosyalleşmelerinin önünü 
açacak, bireysel gelişimlerini destekleyerek yerel 

hizmetlere erişimlerini sağlayacağız. Bu erişimlerin 
gerektiğinde ücretsiz sağlanması için politikalar 

üreteceğiz.  
 *Mahalle kültürünü artıracak, kent yalnızlığını 

giderecek ve kadının sosyalleşmesini sağlayacak 
çeşitli ihtiyaç app’lerini (paylaşım platformlarını) 

yaygınlaştıracağız.
 *Yerel yönetim eğitim merkezlerinde kadın ve 

kız çocuklarının teknoloji bilgisini destekleyecek, 
kadına fırsatlar sunan dijital dünyada oluşan yeni iş 
alanları ile ilgili eğitimlerle kadın ve kız çocuklarını 

güçlendireceğiz

Mevzuat, hizmet içi 
eğitim faaliyetleri, 

kurs ve stajlar, eğitim-
öğretim kurumu 

açılması

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı
 

 Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

90/ 360 
gün +

‘Kadın Dostu’ mimari planları 
yapacağız.

* Üst ölçekli imar planlarıyla kadının 
hayatını kolaylaştıracak, uygulama imar planlarıyla 

da kadının yeni ihtiyaçlarına uygun çözümler, 
hizmetler, fırsatlar oluşturacağız.

*Kadınları imar, planlama,karar alma ve uygulama 
süreçlerine dahil edeceğiz.  

 * İmar Planlarının kadına duyarlı olup olmadığını, 
yerel eşitlik birimleri ile denetleyeceğiz.

 

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı
 

 Yerel Yönetimler

90/ 360 
gün +
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Şehir mimarisi ve peyzajın 
birey üzerindeki etkisini 
dikkate alarak cinsiyete 

duyarlı kentsel mimariyi 
şehir planlarına yansıtacağız.

 *Kentsel altyapı, kent mimarisi ve estetiğinde 
kadın ve çocuğu destekleyecek hizmetler 

geliştireceğiz. *Mahallelerde kadının 
sosyalleşmesine, spor yapmasına fırsat verecek, 

çocuklu annenin nefes alabileceği ve bank, 
temizlik, tuvalet gibi hizmetlerin sağlandığı 'yeşil 

cep alanları' kurgulayacak, yaygınlaştıracağız. 

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, 
TOKİ, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

90/ 360 
gün +

 'Kendine Yeten Mahalle' 
modeli ile hizmetlere erişimi 

kolay mahalle hayatını 
destekleyeceğiz.

Kadının yaşamını kolaylaştıracak ‘’15 dakikalık 
kent/kendine yeten mahalle modeli’’ ile temel 

ihtiyaçlara 
(park, sağlık ocağı, kültürel ihtiyaçlar, ticari 

ihtiyaçlar) yürüme mesafesinde ulaşım sağlayacak 
tasarımları destekleyeceğiz.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, 
 

 Yerel Yönetimler

90/ 360 
gün +

Kentsel dönüşüm 
uygulamalarında, tek 
tip planlama yerine 

dönüştürülen bölgelerin 
kültürel dokusuna 

duyarlı,  yerinden etme 
(soylulaştırma) uygulaması 

yapmayan ve kadını 
merkeze alan kentsel 
dönüşüm projelerini 

uygulayacağız.

*Kentsel dönüşümün sadece bina, arazi ve rant 
sağlamak amaçlı yapılmasının önüne geçecek, 

kentsel yenilenme projeleinde kadın ve çocuklar 
için  'yaşanabilir alanlar' bakış açısıyla sosyal 
dönüşümü destekleyecek hizmet alanları 

oluşturacağız. * Yaşam mekanlarına yakın, 
kadınların spor ve fiziksel aktivite yapmasına 

elverişli alanlar oluşturulacağız. 
 *Kentsel dönüşüm mevzuat ve uygulamalarını, 
4.kuşak haklarını gözeten projeleri (ekosistem, 

kent hakkı, gelecek kuşak hakkı ve bunları talep 
hakkı) referans alarak hazırlayacak, geliştireceğiz

 * Kadın ve dezavantajlı grupların temel hak 
ve özgürlüklerini daha etkin ve kolay 

kullanabilecekleri anlayış ile kentsel dönüşüm 
uygulayacağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, 
TOKİ, 

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığı.  
 Yerel Yönetimler

90/ 360 
gün +

Yerel yönetimlerce sunulacak 
hizmetlere ‘’yaşam kalitesi’’ 

olarak bakacak, kentsel 
yoksulluk etkilerini en aza 
indirgeyecek, hak temelli, 
arz odaklı hizmet modelini 

benimseyeceğiz.

* Kadının yaşam alanlarından istifadesini 
kolaylaştıracak, iyileştirecek çalışmalar yapacağız. 
*Yol, su, ulaşım hizmetleri gibi alt yapı hizmetlerini 

kadın ve aile perspektifiyle değerlendireceğiz.
* Ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerine 

kolay erişimini destekleyeceğiz.* Şehirlerde 
kadınların mini tarım ve seracılık yapmalarına 

alan açacak, üretimlerini destekleyecek, evlerinde 
kullandıklarının fazlasını satabilecekleri imkanlar 

sağlayacağız

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı

Tarım ve Orman 
Bakanlığı

90/ 360 
gün +

Kadına daha güvenli, mutlu 
ve aktif yaşanan şehir hayatı 

sunacağız.

*Açık alanlarda aydınlatma sistemleri ile güvenli 
kentsel mekanlar oluşturacağız 

 *Otobüs, minibüs hat ve saatlerinin 
belirlenmesinde kadınların ihtiyaçlarının göz 

önünde bulunduracağız 
 *Belirli saatlerde (gece) kadın güvenliği açısından 

durak dışında da yolcu indirme hizmeti verilmesini 
sağlayacağız

 *Dijitalleşmiş güvenlik uygulamalarına 
geçeceğiz.*Durak tasarımında kadın güvenliğinin 

sağlanması için aydınlatma ve akıllı durak 
uygulamaları/ durak uygulama app’leri 

geliştireceğiz
 *Yaya alt yapısı ve ulaşım araçları temininde 

bebekli, yaşlı ve engellilerin kolay kullanımına uygun 
modelleri tercih edeceğiz

 
 

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, teknik 

işlem, strateji 
geliştirme, proje

İçişleri Bakanlığı

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı
 

 Yerel Yönetimler  
Aile ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı

90/ 360 
gün +
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Yerel yönetimlerde sosyal 
girişimcilik yaklaşımını 

destekleyecek, kadınların 
sosyal hayata ve üretime 

katılım imkânlarını arttıracağız.

 
 * Kadının ürettiğini satabileceği pazar alanlarının 

yaygınlaşması, kooperatifçilik çalışmalarının 
artması, bunları destekleyecek e-katılım ve digital 

platformların oluşturulması ve kadınların sivil 
toplum kuruluşları ile irtibatlandırılmasını yerel 

yönetim hizmetleriyle temin edeceğiz. 
 *Bölgesel kalkınmayı destekleyen coğrafi yer 

işareti, ekoturizm gibi konularda destekler 
sağlayarak kadın girişimcilerin bunlardan eşit 

faydalanmasını sağlayacağız. 
 *Kadın girişimciliğini destekleyecek kardeş 

şehirler oluşturacağız. 
 * Kadın kooperatiflerinin güçlenmesi amacıyla 

bina-yer desteği sağlayacak, ürün kalitesini 
sağlayacak denetim destek mekanizmaları 
oluşturacağız *Belediye ihalelerinde kadın 
girişimcilere pozitif ayrımcılık sağlayacağız.  

 *Kentsel yoksulluk etkilerini en aza 
indirgeyecek hizmet modelini benimseyeceğiz.

Mevzuat, hizmet içi 
eğitim faaliyetleri, 

kurs ve stajlar, eğitim-
öğretim kurumu 

açılması

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

 
 Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

 
 Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, KOSGEB

90/ 360 
gün +

Tüm kadınlara hitap eden 
(ev kadını-çalışan kadın), 

yaşamı kolaylaştıran 
destek mekanizmaları 

oluşturacağız.

 * Yerel yönetimlerle iş birliği ile günlük 
yararlanılabilecek, güvenlikli, nitelikli, uygun bakım 
merkezleri açarak ailenin çocuk, engelli ve yaşlısını 
emanet edeceği, günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı 

alanlar oluşturacak, kadına nefes aldıracağız.    
 *Bu merkezleri yardımcı teknolojilerle 

iyileştirecek, yararlanıcıların kolay kullanımını 
destekleyecek, sivil inisiyatifle ortak sosyal 

sorumluluk projelerini destekleyeceğiz.  
 *Merkezlerde öncelikle sosyal hizmet uzmanı, 
fizyoterapi uzmanı gibi ihtiyaç duyulan bakım 

elemanlarının çalışmasını liyakat kriterleri ile 
belirleyecek, kadın ve çocuk perspektifinde 

meslek içi eğitimlerle farkındalıklarını arttıracağız.  
 *Yerel yönetimler hizmet politikaları ve 

projelerinde, nüfusa ve nüfus yapısına odaklanacak, 
ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde kadın ve 

aile yaşamına destek olacağız. 
 

Mevzuat, hizmet içi 
eğitim faaliyetleri, 

kurs ve stajlar, eğitim-
öğretim kurumu 

açılması
 

 Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı
 

 Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

360 
gün +

Yerel yönetimler- Sivil 
Toplum- Kadın odaklı iş 

birliklerini destekleyecek 
kadın sorun ve ihtiyaçlarına 

hızlı ve etkin çözümler 
üreteceğiz.

*Yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşları ve 
barolar ile iletişimde olmasını destekleyecek, sorun 

ve ihtiyaçlara hızlı çözüm üretmelerinin önünü 
açacağız 

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, hizmet içi 

eğitim

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı
 

 MEB

90/ 360 
gün +

Her türlü ulusal çevre 
ve iklim politikalarımızı 

belirlerken  cinsiyete duyarlı 
planlama yapmaya özen 

göstereceğiz.

Kız çocuğu ve kadını çevre ve geri dönüşüm 
strateji ve projelerinde etkin iş birlikçi olarak 

değerlendireceğiz. *Farkındalık eğitimlerini okul 
ve yerel yönetimler aracılığıyla etkin ve yaygın 

vereceğiz.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı,

MEB, İçişleri 
Bakanlığı- Yerel 
yönetimler, sivil 

toplum kuruluşları

90 gün
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Sorumlu Bakanlık 
veya Kurum(lar)

İlgili 
Kuruluşlar Süre
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Kaynak verimliliğinin 
artırılması, temiz enerji 

kullanımının yaygınlaştırılması 
ve geri dönüşüm konularında, 

gelecek nesilleri yetiştiren 
ebeveynlerden biri olan 

kadını paydaş olarak 
konumlandıracağız.

Proje ve iş birlikleri ile günlük hayat pratiklerine 
aktarılması ve alışkanlık geliştirilmesi konularında 

kadını aktive edeceğiz.

İdari işlem, proje, 
eğitim

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı,

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 

İçişleri Bakanlığı- 
yerel yönetimler

90 gün

Çevre ile ilgili finansman 
ve yatırım teşviklerinde 

kadınların dezavantajlı olduğu 
alanları tespit edecek ve 

kadına özel, farklı ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere, eşit 

fırsatlara sahip olmaları için 
destek olacağız.

Her bölge ve şehrin özgün yapısını dikkate alarak 
bakanlıkların ilgili yerel yönetimlerle işbirliği halinde 

çalışmasını sağlayacağız.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı,

Aile ve Sosyal 
Hizmetler 

BakanlığıTÜİK

360 
gün +

Çevre ve iklim alanlarına 
destek olacak, kadınlarla ilgili 

verileri ayrıca toplayacak, 
uyum çalışmaları ve destek 

politikaları oluşturacağız.

* Ulusal düzeyde toplanan verilerin içinde 
kadınlarla ilgili verileri ayrıca değerlendireceğiz.* 

İklim değişikliğinin coğrafi ve sosyoekonomik 
etkilerinin bölgesel, sektörel ve toplumsal cinsiyet 

eşitliği temeline oturtulabilmesi için kapsamlı bir 
etki analizi yapacağız. * İklim değişikliğinin kadına 

etkisini ayrıca ele alacak, yerleşim alanları, tarihi ve 
kültürel değerlerde yol açacağı hasarları, iş ve gelir 

kayıplarını belirleyeceğiz.

İdari işlem, strateji 
geliştirme, proje

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı,W

Sivil toplum 
kuruluşları

360 
gün +

Yeşil belediyecilik 
uygulamalarını 

önemseyecek, kadını 
paydaş yapacak, Döngüsel 

Ekonomiye destek olmasını 
sağlayacağız.

*Doğal kaynakların etkin kullanımı konusunda 
kadını ve çocuğu eğitecek, farkındalıklarını 

arttıracağız
* Geri dönüşüm projelerinde kadın işbirliğini 

artıracak stratejiler geliştirecek,  projeleri 
destekleyeceğiz. 

 *Sivil toplum projeleri iş birlikleri ile toplumda 
kabul ve uygulama alışkanlıkları kazandıracağız.

Mevzuat değişikliği, 
idari işlem, strateji 
geliştirme, proje, 

eğitim

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

MEB
 

 Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı

90/ 360 
gün +

STEM (Fen, Teknoloji, 
Mühendislik, Matematik) 

alanının çevre ve geri 
dönüşüm etkisini dikkate 

alacağız.

Bu sektörlerin yeşil dönüşümde en çok değişimin 
gerçekleşeceği yerler olması sebebiyle, STEM(Fen, 

Teknoloji, Mühendislik, Matematik) odaklı 
projelerde kadınların görünürlüğünü artıracak, yeşil 

dönüşüm lensi ile daha çok destek vereceğiz.

Yasal değişiklik, 
mevzuat değişikliği, 

idari işlem
MEB

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, 

Üniversiteler
90 gün

9
0

 v
e
 3

6
0

 G
ü

n
lü

k
 E

yl
e
m

 P
la

n
ı

Eylem Açıklama Yapılacak İşlem 
Türleri

Sorumlu Bakanlık 
veya Kurum(lar)

İlgili 
Kuruluşlar Süre



63



www.devapartisi.orgKADIN EYLEM PLANI64

NOTLAR



65

NOTLAR



www.devapartisi.orgKADIN EYLEM PLANI66

NOTLAR



67

NOTLAR



www.devapartisi.orgKADIN EYLEM PLANI68
DEVA-KEP-122822-TR

Eylem Planlarımızı
İncelemek İçin:


