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AKP	  2015	  Seçim	  Beyannamesi	  (2.5)	  

Kadınların	  hakları,	  refahı,	  sosyal	  hayatta	  karşılaştığı	  engellerin	  ortadan	  kaldırılması	  güçlü	  toplum	  
hedefimiz	  ve	  kalkınmamız	  için	  vazgeçilmezdir.	  Kadınlarımız,	  toplumsal	  hayatın	  olduğu	  kadar	  
ailelerimizin	  de	  temel	  direğidir.	  	  

AK	  Parti	  olarak,	  kadınların	  bireysel	  ve	  toplumsal	  olarak	  daha	  da	  güçlenmeleri,	  daha	  kaliteli	  eğitim	  

olanaklarına	  sahip	  olmaları,	  karar	  alma	  mekanizmalarındaki	  etkinliklerinin	  artırılması,	  işgücü	  
piyasasına	  girişlerinin	  kolaylaştırılarak	  istihdamlarının	  artırılması,	  sosyal	  güvencelerinin	  sağlanması	  ve	  
kadın	  girişimci	  sayısının	  artırılması	  temel	  hedeflerimizdir.	  

a.	  Neler	  Yaptık	  

Kadınların	  tüm	  dünyada	  olduğu	  gibi	  ülkemizde	  de	  geçmişten	  gelen	  dezavantajlı	  konumlarını	  avantaja	  

çeviren	  birçok	  düzenleme	  ilk	  kez	  AK	  Parti	  hükümetleri	  döneminde	  gerçekleşti.	  Kadınlarımız	  bu	  yapmış	  
olduğumuz	  düzenlemeler	  ile	  toplumda,	  iş	  hayatında,	  sivil	  toplum	  faaliyetlerinde	  nasıl	  üretken	  

olduklarını	  gösterdiler.	  Kadınlarımızın	  son	  yıllarda	  işgücüne	  katılım	  oranındaki	  yüksek	  artış	  bunun	  en	  
önemli	  göstergelerinden	  biridir.	  

AK	  Parti	  olarak	  iktidarlarımız	  döneminde	  kadınlarımıza	  hak	  ettikleri	  değeri	  verdik	  ve	  ülkemizin	  
gelişme	  sürecinde	  rollerini	  güçlendirdik.	  Kadınlarımıza	  yönelik	  birçok	  reformu	  bu	  dönemde	  

gerçekleştirdik.	  	  	  

Öncelikle	  kadınlarımız	  için	  pozitif	  ayrımcılık	  sağlanmasını	  anayasal	  güvenceye	  kavuşturduk.	  Kadın	  
erkek	  fırsat	  eşitliği	  ilkesini,	  Anayasanın	  özellikle	  10.	  maddesinde	  yaptığımız	  değişikliklerle	  
güçlendirdik.	  	  

Artık	  kadınlarımız	  parlamentoda	  daha	  güçlü	  temsil	  ediliyorlar.	  2002	  yılında	  24	  olan	  parlamentodaki	  

kadın	  sayısı,	  2011	  seçimleriyle	  79’a	  yükselmiştir.	  TBMM	  bünyesinde	  Kadın-‐Erkek	  Fırsat	  Eşitliği	  
Komisyonunun	  kurulmasına	  öncülük	  ettik.	  Bu	  Komisyonu	  etkili	  bir	  şekilde	  çalıştırmaktayız.	  

Dini	  inançları	  yüzünden	  ayrımcılığa	  uğrayan,	  başörtüsü	  yüzünden	  eğitim	  özgürlüğü	  kısıtlanmış,	  
ayrımcılığa	  uğramış	  kadınlarımızın	  eğitim	  ve	  çalışma	  haklarını	  kullanabilmelerini	  mümkün	  hale	  

getirdik.Kadına	  karşı	  şiddet	  ile	  mücadelede	  sıfır	  tolerans	  ilkesini	  gözettik.	  Aile	  içi	  şiddetin,	  töre	  ve	  
namus	  cinayetlerinin	  engellenmesine	  yönelik	  hukuki	  düzenlemeler	  yaptık.	  Yine	  bu	  amaca	  yönelik	  
olarak	  “Avrupa	  Konseyi	  Sözleşmesini	  (İstanbul	  Sözleşmesi)”	  çekincesiz	  olarak	  imzalayan	  ilk	  ülke	  olduk.	  

Hiçbir	  kadının	  savunmasız	  ve	  sahipsiz	  kalmaması	  gerektiği	  yolundaki	  temel	  anlayışımızın	  gereği	  

olarak,	  devlet	  kurumlarına	  başvuran	  kadınlarımıza	  ve	  çocuklarına	  korunma	  ve	  barınma	  hizmeti	  
sunuyoruz.	  

“Kadına	  Yönelik	  Aile	  İçi	  Şiddetle	  Mücadele	  Ulusal	  Eylem	  Planı”nı,	  ilgili	  tarafların	  katılımıyla	  
güncelledik.Şiddet	  Önleme	  ve	  İzleme	  Merkezlerini	  (ŞÖNİM)	  14	  pilot	  ilde	  kurmaya	  başladık.	  Ayrıca,	  

kadın	  konukevleri	  sayısını	  123’e	  ulaştırarak	  ciddi	  bir	  artış	  sağladık.	  	  

AK	  Parti	  iktidarlarımız	  döneminde	  kadınlarımıza	  ilişkin	  temel	  göstergelerde	  belirgin	  iyileşmeler	  
meydana	  gelmiştir.	  İlk,	  orta	  ve	  yükseköğretimde	  okullaşma	  oranlarında	  son	  on	  yılda	  önemli	  artışlar	  
gerçekleştirdik.	  Bu	  bağlamda	  özellikle	  kız	  öğrencilerimizin	  okullaşma	  oranlarını	  artırarak	  erkek	  

öğrencilerimizin	  okullaşma	  oranlarına	  yakınsamasını	  sağladık.	  	  
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2003-‐2004	  eğitim	  döneminde	  ilköğretim	  kademesinde	  net	  okullaşma	  oranı	  toplamda	  yüzde	  90,2	  iken,	  

erkek	  ve	  kız	  çocukları	  için	  sırasıyla	  yüzde	  93,4	  ve	  yüzde	  86,9	  olarak	  kaydedilmiş;	  2013-‐2014	  eğitim	  
döneminde	  okullaşma	  oranı	  erkek	  ve	  kız	  çocukları	  için	  sırasıyla	  yüzde	  99,5	  ve	  yüzde	  99,6	  olarak	  
gerçekleşmiştir.	  	  

Ortaöğretimde	  de	  net	  okullaşma	  oranları	  son	  yıllarda	  önemli	  ölçüde	  artarak	  toplamda	  yüzde	  94,5;	  

erkek	  ve	  kız	  çocukları	  için	  sırasıyla	  yüzde	  94,6	  ve	  yüzde	  94,5	  olmuştur.	  2002-‐2003	  eğitim	  döneminde	  
yüzde	  14,7	  olan	  toplam	  yükseköğretim	  net	  okullaşma	  oranının,	  2012-‐2013	  eğitim	  döneminde	  yüzde	  
38,5’e	  yükseldiği	  görülmektedir.	  Kadınlar	  açısından	  bu	  oran	  2002-‐2003	  eğitim	  döneminde	  yüzde	  13,5	  

iken	  2012-‐2013	  eğitim	  döneminde	  yüzde	  38,6’ya	  yükselmiştir.	  	  

Çocuklarımızın	  okullaşama	  oranlarını	  artırmak	  amacıyla	  Şartlı	  Eğitim	  Yardımını	  başlattık.	  Bu	  yardımları	  
sürekli	  olarak	  artırdığımız	  gibi	  kız	  çocuklara	  verilen	  yardım	  miktarını	  daha	  yüksek	  tuttuk.	  Ödemeleri	  
ise	  sadece	  annelere	  yapmaktayız.	  Özel	  sektör	  ve	  sivil	  toplum	  kuruluşları	  ile	  işbirliği	  içinde	  

yürüttüğümüz	  “Haydi	  Kızlar	  Okula”,	  “Baba	  Beni	  Okula	  Gönder”,	  “Kardelenler”	  gibi	  kampanyalar	  ve	  
“Temel	  Eğitime	  Destek	  Projesi”,	  “Kız	  Çocuklarının	  Okullaşmasının	  Artırılması	  Projesi”	  gibi	  projelerle;	  
kız	  öğrencilerimizin	  okuldan	  ayrılma	  oranlarının	  düşürülmesini	  hedeflemekteyiz.	  Kadınlar	  ile	  okuldan	  

erken	  ayrılan	  kız	  çocukları	  için	  eğitim	  programları	  düzenlenmekteyiz.	  	  

İstihdam	  imkânlarında,	  sosyal	  güvenlik	  haklarında,	  girişimcilik	  desteklerinde,	  doğum	  izinlerinde	  
önemli	  düzenlemeler	  yaparak,	  kadınlarımızın	  toplumdaki	  konumunu	  güçlendirdik.	  	  

AK	  Parti	  olarak	  kadınlarımızın	  istihdamını	  destekledik.	  Kadınların	  istihdamını	  teşvik	  amacıyla	  sigorta	  
prim	  işveren	  payının	  belirli	  oranlarda	  karşıladık.	  Kadınlarımızın	  işgücüne	  katılım	  oranı,	  2002	  yılında	  

yüzde	  27,9	  iken,	  son	  yıllarda	  kadın	  istihdamı	  alanında	  izlediğimiz	  politikalar	  ve	  yürüttüğümüz	  
projelerle	  bu	  oranı	  2013	  yılında	  yüzde	  30,8’e	  yükselttik.	  	  

2010-‐2014	  döneminde	  izlediğimiz	  politikaların	  da	  sonucu	  olarak	  yaklaşık	  1,5	  milyon	  kadınımıza,	  yeni	  
iş	  imkânı	  sağlamış	  olduk.	  

b.	  Neler	  Yapacağız	  

Kadının	  bireysel	  ve	  toplumsal	  olarak	  daha	  da	  güçlenmesi	  için	  hayata	  geçirdiğimiz	  politikaları	  ve	  

başlattığımız	  çalışmaları	  kararlılıkla	  uygulamaya	  devam	  edeceğiz.	  	  

Önümüzdeki	  dönemde	  kadınların	  karar	  alma	  mekanizmalarındaki	  etkinliğini	  daha	  da	  artıracağız.	  
Siyasetten	  bürokrasiye	  kültürel	  ve	  sanatsal	  hayattan	  sivil	  toplum	  faaliyetlerine	  kadar	  kadının	  
katılımını	  ve	  rolünü	  güçlendireceğiz.	  	  

Kadınlarımızın	  konumunu	  daha	  da	  güçlendirmek	  ve	  uygulamalarımızın	  etkinliğini	  artırmak	  üzere,	  

kadına	  ilişkin	  mevzuatı	  ilgili	  tarafların	  görüşlerini	  alarak	  gözden	  geçireceğiz.	  	  	  

Başta	  erken	  çocukluk	  dönemi	  eğitiminin	  geliştirilmesi	  olmak	  üzere,	  kız	  çocuklarının	  eğitime	  devam	  
etmelerinin	  sağlanması	  için	  gerekli	  tedbirleri	  alacak	  ve	  ilave	  teşvik	  mekanizmalarını	  hayata	  
geçireceğiz.	  	  	  

Mobil	  eğitim	  ve	  öğretim	  ekiplerinin	  mevsimlik	  tarım	  işçileri	  ile	  göçer	  ve	  yarı	  göçerlere	  yönelik	  

sunduğu	  temel	  eğitim,	  yaygın	  eğitim	  ve	  yayım	  hizmetlerini	  yaygınlaştıracağız.	  Özellikle	  kız	  çocukları	  ve	  
kadınların	  bu	  hizmetlerden	  etkili	  bir	  biçimde	  yararlandırılmalarının	  zorunlu	  kılınmasını	  sağlayacağız.	  
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Erken	  evliliklerin	  önlenmesi	  için	  aileye	  yönelik	  eğitim	  hizmetlerinin	  yaygınlığını	  ve	  etkinliğini	  

artıracağız.	  Kadınlarımızın	  sağlık	  hizmetine	  daha	  kolay	  erişimi	  için	  yaşadıkları	  ortamda	  hizmet	  
almalarını	  sağlayacak	  ev	  ziyareti	  sistemini	  yaygın	  ve	  işlevsel	  hale	  getireceğiz.	  

Kadın	  istihdamının	  arttırılmasına	  yönelik	  kadınların	  işgücü	  piyasasına	  girişlerini	  kolaylaştıracak	  çalışma	  
modelleri	  oluşturacağız.	  Mevsimlik	  tarım	  işçisi	  kadınlar	  ile	  ev	  eksenli	  çalışan	  kadınların	  sosyal	  

güvenceden	  daha	  kolay	  faydalanmalarını	  sağlayacağız.	  

Kadın	  istihdamına	  yönelik	  getirdiğimiz	  istihdam	  teşviklerinin	  devamını	  sağlayacağız.	  

Kadın	  girişimciliğini	  daha	  fazla	  teşvik	  etmek	  için,	  piyasa	  eğilimleri,	  mevzuat,	  ihracat	  ve	  benzeri	  
konularda	  danışmanlık	  hizmeti	  verecek	  kurumsal	  mekanizmalar	  oluşturacağız.	  Kadın	  Girişimciliği	  
Programı	  hazırlayarak	  uygulamaya	  koyacak	  ve	  kadınlarımızın	  iş	  hayatına	  atılmalarını	  kolaylaştıracağız.	  	  

Kadın	  girişimcilerin	  finansmana	  erişimlerinin	  kolaylaştırılması	  ve	  böylelikle	  kadın	  istihdamının	  

artırılması	  amacıyla	  yaptığımız	  düzenlemeyle	  kadın	  girişimcilerin	  100	  bin	  TL’ye	  kadar	  ve	  5	  yıl	  vadeli	  
kullanacakları	  krediler	  için	  Kredi	  Garanti	  Fonu	  aracılığıyla	  yüzde	  85	  oranında	  kefalet	  imkânı	  sağlıyoruz.	  

Çalışanların	  ve	  işverenlerin	  kadın-‐erkek	  fırsat	  eşitliği	  bilincini	  güçlendirmeye	  yönelik	  farkındalık	  
oluşturucu	  programları	  artıracağız.	  

Kadınlarımız	  için	  iş	  ve	  aile	  yaşamını	  uzlaştırma	  politikalarını	  hayata	  geçireceğiz.	  

Kadınlarımızın	  iş	  hayatında	  tutunmalarını	  kolaylaştırmak	  amacıyla	  kaliteli	  ve	  hesaplı	  kreş	  imkânlarını	  

yaygınlaştıracağız.	  Meslek	  kurslarına	  katılan	  kadınlarımız	  için	  çocuk	  oyun	  odaları	  uygulamasını	  
başlatacağız.	  	  

Doğum	  nedeniyle	  ücretsiz	  izinde	  geçen	  sürelerin	  memuriyet	  kıdeminde	  değerlendirilmesini	  
sağlayacağız.	  

İşçi	  ve	  memur	  tüm	  çalışan	  kadınlarımıza	  doğuma	  bağlı	  olarak	  ilk	  çocukta	  2	  ay,	  ikinci	  çocukta	  4	  ay	  

üçüncü	  ve	  üzeri	  çocukta	  6	  ay	  yarı	  zamanlı,	  tam	  ücretli	  çalışma	  hakkı	  ve	  çocuğun	  okula	  başlama	  
yaşına	  kadar	  kısmi	  süreli	  çalışma	  hakkı	  tanıyacağız.	  

Genel	  olarak	  şiddete,	  özel	  olarak	  da	  kadınlara	  ve	  çocuklara	  yönelik	  şiddete	  karşı	  her	  türlü	  yasal	  
korunma	  sağlanması	  ve	  yasaların	  etkin	  bir	  şekilde	  uygulanmasını	  sağlayacağız.	  Ayrıca,	  kadın	  ve	  

çocukların	  şiddete	  uğradıklarında	  başvurabilecekleri,	  bilgi	  ve	  destek	  alabilecekleri	  merkezleri	  daha	  
işlevsel	  ve	  erişilebilir	  hale	  getireceğiz.	  	  

Kadına	  ve	  çocuğa	  yönelik	  şiddete	  ilişkin	  adalet,	  kolluk	  kuvvetleri,	  acil	  servis	  gibi	  kamu	  hizmetlerinin	  
kayıt	  verilerine	  dayanan,	  düzenli	  istatistiki	  bilgi	  üretilmesine	  yönelik	  bir	  veri	  tabanı	  kurulmasını	  

sağlayacağız.	  


