T.C.
BAŞBAKANLIK
KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ
KAPSAMINDA;
KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR
TARAFINDAN İLETİLEN
ON DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN
FAALİYET RAPORLARININ ÖZETİ

OCAK 2010

İÇİNDEKİLER
GENEL BAKIġ .......................................................................................................................... 2
BAġBAKANLIK ....................................................................................................................... 4
KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ................................................................ 4
DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI .................................................................................... 7
SOSYAL HĠZMETLER VE ÇOCUK ESĠRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8
BAKANLIKLAR ..................................................................................................................... 14
ADALET BAKANLIĞI.................................................................................................... 14
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI ..................................................... 15
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI ................................................................................................... 15
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ......................................................................................... 27
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI ................................................................................... 29
YEREL YÖNETĠMLER .......................................................................................................... 30
ÜNĠVERSĠTELER ................................................................................................................... 32
DĠĞER KURUM VE KURULUġLAR .................................................................................... 33

1

GENEL BAKIŞ

2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi kapsamında sorumlu kurum-kuruluĢlar tarafından
Genel Müdürlüğümüze iletilen üçer aylık faaliyet raporları incelendiğinde söz konusu
Genelge’ye iliĢkin olarak Ģu faaliyetlerin yürütülmekte olduğu gözlenmektedir:
“Toplumsal cinsiyet eĢitliği, kadına yönelik Ģiddet, töre/namus cinayetleri, kadının
insan hakları” konularında halkın konu ile ilgili duyarlılığını ve farkındalığını
artıracak toplantılar, paneller, konferanslar, eğitim seminerlerinin yanı sıra birçok
kurum ve kuruluĢta hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir.
Kadına karĢı Ģiddet ve töre/namus cinayetlerinin önlenmesi ve toplumda yerleĢik ön
yargı ve geleneksel anlayıĢın değiĢtirilmesi amacıyla gerek Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğünce gerekse diğer kurum/kuruluĢlarca hazırlanan broĢür ve afiĢlerin ülke
genelinde dağıtımları yapılmakta, konuya iliĢkin olarak çekilen spot filmlerin ulusal ve
yerel televizyonlarda gösterimleri sağlanmaktadır.
ĠçiĢleri Bakanlığı’nın 2007/8 sayılı Genelgesi gereğince, Merkezi Yönetim TaĢra
TeĢkilatı bünyesinde oluĢturulan “Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine
Yönelik Kurullar/Komiteler tarafından düzenli aralıklarla toplantılar düzenlenmekte,
alınan kararlar çerçevesinde çalıĢmalar yürütülmektedir.
Aile içi Ģiddet mağdurları ile mağdur çocuklara sunulan hizmetlerde, uygulamadan
kaynaklanan sorunların giderilmesi, kurumlar arası iĢbirliğinin geliĢtirilmesi ve hizmet
kapasitesinin artırılması amacıyla, 22.10.2009 tarihinde Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve
Emniyet Genel Müdürlüğü arasından imzalanan “Aile Ġçi ġiddet Mağdurlarına ve
Mağdur Çocuklara Yönelik Verilen Hizmetlerin Kurumsal Kapasitesinin Arttırılması
ve ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesine ĠliĢkin Protokol”ü kapsamında yerel düzeyde
çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.
Din görevlileri ile Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürosu görevlileri “Töre ve Namus
Cinayetleri”, “Kadının ve Çocuğun Cinsel Ġstismarı”, “Toplumsal Cinsiyet EĢitliği”,
“Toplumsal Alanda ve Aile Ġçinde ġiddet” vb. konularında yapılan sunumlarla
eğitilmektedir. 81 Ġl bazında camilerde, kadın, aile, çocuk, Ģiddet, töre ve namus
cinayetleri konulu vaazlar verilmekte, hutbeler okutulmaktadır.
BaĢta 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun olmak üzere mevzuat ve yasal
haklar konusunda halka yönelik bilgilendirme çalıĢmaları ve hizmet içi eğitimler
gerçekleĢtirilmektedir.
Üniversitelerde yüksek lisans programlarında; kadının insan hakları, toplumsal
cinsiyet eĢitliği ve hukuk gibi derslere yer verilmekte, tez çalıĢmalarında konuya
iliĢkin araĢtırmalar yapılmakta, Ģiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda araĢtırma
çalıĢmaları desteklenmekte ve yapılmakta, konuya iliĢkin konferans, panel ve
toplantılar düzenlenmekte, kurum ve kuruluĢlarca yürütülen çalıĢmalara katkı
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sağlanmakta, eğitim çalıĢmaları yürütülmekte ve Ģiddet konusuna iliĢkin projeler
geliĢtirilmektedir.
Kadınlara ayni/nakdi yardım ve ücretsiz kreĢ hizmeti sağlanması konusundaki
çalıĢmalar devam etmektedir.
Kadınlara yönelik okuma-yazma, bilgisayar kursları, kadınların aktif iĢ gücüne
katılımlarını mümkün kılacak gerekli donanımı edinmeleri amacına yönelik meslek
edindirme kursları baĢta olmak üzere çeĢitli kurslar düzenlenmekte, bilinç ve
farkındalık düzeyini artırıcı eğitimler verilmekte, rehberlik ve danıĢmanlık hizmetleri
sunulmaktadır.
ġiddet mağduru kadınların koruma altına alınması, kadın konukevi ve sığınma
evlerine yerleĢtirilmesi, yeni yaĢamlarına uyum sağlamaları ve bir iĢe yerleĢtirilmeleri
amacıyla çalıĢmalar yapılmaktadır. ÇeĢitli belediyeler tarafından kadın sığınma evi
açma çalıĢmaları sürdürülmektedir.
ÇeĢitli kurum ve kuruluĢlarca konuya iliĢkin proje ve programlar yürütülmekte,
araĢtırmalar yapılmaktadır.
Yayıncı kuruluĢların özdenetim mekanizmalarını kurmaları ve geliĢtirmelerinin
çözümüne katkı sağlamak amacıyla ulusal televizyon kanallarının da iĢbirliği ile ulusal
televizyon kanallarında “Ġzleyici Temsilciliği” uygulaması baĢlatılmıĢtır.
Kadın-erkek eĢitliği, kadının insan haklarının korunması ve geliĢtirilmesi, toplumsal yaĢamın her
alanında kadının konumunun güçlendirilmesi ve kadına yönelik Ģiddetin önlenmesinin devlet
politikası haline getirilmesinin açık göstergesi olan BaĢbakanlık Genelgesi uyarınca kuruluĢların
gönderdikleri dönemsel faaliyet raporlarından; Genelgedeki tedbirlerin hayata geçirilmesindeki
çalıĢmaların tüm taraflarca sahiplenildiği, öncelikli çalıĢmalar olarak kararlılıkla yürütüldüğü
görülmektedir.

3

BAġBAKANLIK
KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi’nin ilgili tedbirleri çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve
kuruluĢlarına yönelik toplumsal cinsiyet eĢitliği eğitim programları gerçekleĢtirmek üzere,
Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile ilgili Bakanlıklar arasında protokoller
imzalanmaktadır.
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
iĢbirliğinde hazırlanan ve dönemin ĠçiĢleri Bakanı ile dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu
Devlet Bakanı tarafından 26.12.2006 tarihinde imzalanan "Kadına KarĢı ġiddetin
Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi Protokolü"
kapsamında, polis merkezlerinde çalıĢan 40.000 emniyet teĢkilatı personelinin eğitimi
sağlanmıĢ, böylece Proje planlandığı Ģekilde tamamlanmıĢtır. Ayrıca “Aile Ġçi ġiddet
Mağdurlarına ve Mağdur Çocuklara Yönelik Verilen Hizmetlerin Kurumsal Kapasitesinin
Artırılması ve ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesine ĠliĢkin Protokol”; Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Emniyet
Genel Müdürlüğü arasında 22 Ekim 2009 tarihinde imzalanmıĢtır. Söz konusu Protokol
kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünde uzman personel eğitimleri gerçekleĢtirilecektir.
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü iĢbirliğiyle hazırlanan ve Sağlık Bakanı ile dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu
Devlet Bakanı tarafından 3 Ocak 2008 tarihinde imzalanan “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle
Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Protokolü”,
kapsamında 424 eğiticinin eğitimi Kasım 2008 itibariyle tamamlanmıĢtır. Sağlık hizmeti
sunan kuruluĢlarda çalıĢan sağlık personelinin eğitimine, Ocak 2009 itibariyle eğitici olarak
yetiĢtirilen eğitim ekipleri tarafından baĢlanmıĢtır. ġu ana kadar 50.000 personelin eğitimi
tamamlanmıĢ olup 75.000 sağlık personeline ulaĢılması beklenmektedir.
- Adalet Bakanlığı ile yargı mensuplarına yönelik benzer bir projenin gerçekleĢtirilmesinin
yararlı olacağı düĢüncesi ile “Kadına Yönelik ġiddetin Önlenmesinde Yargı Mensuplarının
Rolü Projesi Protokolü”, dönemin Adalet Bakanı ile dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu
Devlet Bakanı tarafından 1 Nisan 2009 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiĢtir. Aile içi
Ģiddetin yol açtığı suçlara ve Ģiddet mağduru kadınlara yönelik yargı faaliyetinde bulunan
Aile Mahkemesi Hakimleri ve Cumhuriyet Savcılarının; “kadına karşı şiddet, aile içi şiddet,
toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı, 4320 sayılı Ailenin
Korunmasına Dair Kanun ve ilgili mevzuat ve uluslararası sözleşmeler, kadına yönelik şiddet
alanında çalışma yapan veya çeşitli faaliyet ve görevleri olan diğer kurum ve kuruluşlar ve
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği” konularında farkındalık ve duyarlılığının artırılması
amacıyla 250 yargı mensubunun (125 Aile Mahkemesi Hakimi, 125 Cumhuriyet Savcısı)
eğitim seminerine katılım sağlamıĢtır. Söz konusu eğitim seminerlerine 2010 yılında da
devam edilecektir.
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- 2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi’nde yer alan “Ülke genelinde tüm kamu kurum
kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör çalışanlarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği
eğitimi verilmesinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.” tedbiri gereğince ve Genel
Müdürlükçe hazırlanan Stratejik Plan 2008-2012’de yer alan “toplumsal cinsiyet eşitliğinin
kamu plan ve programlarına yansıtılabilmesi için, kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet
eşitliği konularında, karar vericiler, uzmanlar, politika yapıcılar ile sivil toplum
kuruluşlarının bilinç düzeylerinin yükseltilmesi ile kadına yönelik şiddet konusunda
farkındalık ve duyarlılığın artırılması” hedefleri doğrultusunda 2009-2010 yıllarında Genel
Müdürlük tarafından ülke genelindeki kamu kurum ve kuruluĢları, meslek kuruluĢları ve sivil
toplum kuruluĢları temsilcilerine yönelik olarak toplumsal cinsiyet eĢitliği eğitimleri
düzenlenmesi planlanmıĢtır.
Bu çerçevede; Genel Müdürlük tarafından; 2009 yılı içinde “Kadın Erkek EĢitliği ve
Toplumsal Cinsiyet Eğitimi”nin beĢincisi 29 Eylül-01 Ekim 2009 tarihlerinde; Samsun,
Kastamonu, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın ve Karabük, altıncısı 20-22 Ekim 2009
tarihlerinde Konya, Çorum, Çankırı ve Amasya, yedincisi 17-19 Kasım 2009
tarihlerinde Amasya, Çorum, Çankırı ve Konya, sekizincisi 8-10 Aralık 2009
tarihlerinde Adana, Burdur, Mersin, Osmaniye, KahramanmaraĢ ve Hatay illerine bağlı
bulunan ilçelerde görev yapmakta olan Ġlçe Halk Eğitim Müdürleri/Müdür
Yardımcıları ile Ġlçe Tarım Müdürlerinin katılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. ġu ana kadar
771 kiĢi söz konusu eğitimlere katılmıĢtır.
Üç gün süren eğitim programının üçüncü gününde “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddet”
konusunda seminer verilmektedir. Seminerin ardından katılımcılara katılım belgeleri,
Kurum yayınlarından hazırlanan bir set ile eğitimde kullanılan görsel materyal ve
metinleri içeren dokümanlar CD ortamında verilmektedir.
- 2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi’nde yer alan tedbirler gereğince, Genel
Müdürlüğümüz koordinasyonunda; ilgili kamu kurum ve kuruluĢları, üniversiteler ve sivil
toplum kuruluĢlarının temsilcilerinin katılımı ile oluĢturulan Kadına Yönelik ġiddet Ġzleme
Komite’sinin 3. Toplantısı, 21 Ekim 2009 tarihinde, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı
Sayın Selma Aliye KAVAF’ın baĢkanlığında gerçekleĢtirilmiĢtir.
- 2008-2013 yıllarını kapsayan “Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planı”nın izleme
ve değerlendirmesinin yapılması amacıyla 14 Aralık 2009 tarihinde “Kadın, Ekonomi ve
Yoksulluk” toplantısı, 15 Aralık 2009 tarihinde “Kadın ve Çevre”, 16 Aralık 2009 tarihinde
“Kadın ve Medya”, 17 Aralık 2009 tarihinde “Kadın ve Eğitim”,18 Aralık 2009 tarihinde
“Kadın ve Sağlık”, 21 Aralık 2009 tarihinde “Yetki ve Karar Alma Sürecinde Kadın” baĢlıklı
toplantılar, 22 Aralık 2009 tarihinde ise Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal
Eylem Planı izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Geleceğin medya profesyonelleri olan ĠletiĢim Fakültelerinde okuyan öğrencilere
toplumsal cinsiyet eĢitliği ve kadına yönelik aile içi Ģiddet konularında farkındalık
kazandırmak amacıyla Anadolu Üniversitesi’nin iĢbirliği ile EskiĢehir’de, “Toplumsal
Cinsiyet ve Medya Atölyesi” baĢlıklı 5 günlük eğitim ve üretim çalıĢmasının ikincisi 02-06
Kasım 2009 tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın-Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonunun “Erken YaĢta
Evlilikler” ve “Kadına Yönelik ġiddet” konularında oluĢturulan Alt Komisyon toplantılarına
katılım sağlanarak sunum yapılmıĢtır.
- 21 Ekim 2009 tarihinde Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen
“Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin Ana Plan ve Programlara YerleĢtirilmesi” konulu eğitim
çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz temsilcisi tarafından “Türkiye’nin Ulusal ve Uluslararası
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Taahhütleri ile Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planı” hakkında bir sunum
gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Fransa ve Hollanda’da yaĢayan vatandaĢlarımızı Türkiye’de kadın hakları konusunda
yaĢanan geliĢmeler hakkında bilgilendirmek ve onların sorunlarına çözüm önerileri
geliĢtirmek amacıyla 7-11 Ekim 2009 tarihleri arasında Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye
KAVAF BaĢkanlığında Fransa’da, 12-17 Ekim 2009 tarihleri arasında ise Kadının Statüsü
Genel Müdürü Esengül CĠVELEK baĢkanlığında Fransa ve Hollanda’da çalıĢma toplantıları
gerçekleĢtirilmiĢtir. Stuttgart BaĢkonsolosluğu (Almanya) görev bölgesinde ikamet eden
vatandaĢlarımızı “Türkiye’de kadın erkek eĢitliği konusunda geliĢmeler”, “aile içi iletiĢim”,
“kadın sağlığı”, “çocuk eğitimi” gibi konularda bilgilendirmek üzere düzenlenen toplantılara
12-15 Kasım 2009 tarihleri arasında Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Leyla
COġKUN baĢkanlığında konunun uzmanlarından oluĢan bir heyet ile katılım sağlanmıĢtır.
- BirleĢmiĢ Milletler 25 Kasım Kadına Yönelik ġiddete Son Uluslararası Mücadele Günü
kapsamında duyarlılık ve farkındalık arttırıcı basılı ve görsel materyallerin 81 Ġl Valiliğine
dağıtımı yapılmıĢtır.
- 4 Aralık 2009 tarihinde Kadın giriĢimciliği konusunda hizmet sunan ilgili kamu kurum ve
kuruluĢlarının, özel ve kamu bankalarının, uluslararası kurumların Türkiye temsilcileri ve
sivil toplum kuruluĢlarının katılımı ile “Kadın GiriĢimciliğinin Desteklenmesinde Finansal
Hizmetler” konulu çalıĢma grubu toplantısı düzenlenmiĢtir.
- 4 Aralık 2009 tarihinde Çankaya Üniversitesi Kadın ÇalıĢmaları AraĢtırma ve Uygulama
Merkezi tarafından düzenlenen “Türkiye’de Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele” konulu
panele katılım sağlanarak, Kadının Statüsü Genel Müdürü Esengül CĠVELEK tarafından
“Kadına Yönelik ġiddetle Mücadelede Devletin Rolü” konulu bir sunum yapılmıĢtır.
- 4-7 Aralık 2009 tarihlerinde BaĢbakanlık Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü
tarafından düzenlenen “Dünya Aile Zirvesi +5, Dengedeki Aileler” toplantısının 6 Aralık
tarihindeki “Aile Ġçi ġiddetle ve Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik ġiddetle Mücadelede
Trendler ve Tehditler: Aile ve Toplumun GeliĢimi Üzerine Etkileri” temalı oturumunda
Kadının Statüsü Genel Müdürü Esengül CĠVELEK tarafından sunum yapılmıĢtır.
- 9 Aralık 2009 tarihinde Çankaya Soroptimist Kulübü tarafından düzenlenen “Ġnsan
Hakları, Kadın ve ġiddet” konulu panele katılım sağlanarak, 4320 Sayılı Ailenin
Korunmasına Dair Kanun ve Genel Müdürlüğümüz çalıĢmaları hakkında sunum yapılmıĢtır.
- 12 Ocak 2010 tarihinde, KırĢehir Ġl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen “Mahalle
Dostları” projesi kapsamında düzenlenen konferansta Genel Müdür Sayın Esengül CĠVELEK
tarafından “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele” konusunda bir sunum
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu’nun birlikte
yürüttüğü 4. Ülke Programı çerçevesinde; BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu’nun teknik ve
finansal desteği ile yürütülecek olan “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din
Görevlilerinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi” altında Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığı personeline yönelik olarak hizmet içi eğitim programı gerçekleĢtirilecektir.
Eğitimler kapsamında baĢta Ankara Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürosu Görevlileri olmak üzere
Ankara ilindeki bütün din görevlilerinin; “toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet
eşitliğinin sağlanmasını engelleyen geleneksel kabuller, kadına yönelik şiddet ve aile içi
şiddet, şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı, şiddetle ilgili yasal mevzuat ve genelgeler”
konularında eğitilmesi amaçlanmaktadır.

6

- 2009 Yılının ilk yarısında uygulamaya konulan kamu görevlilerine yönelik “Kadın Erkek
EĢitliği ve Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Eğitim” Programına bu yılın Mart ayından itibaren
devam edilecektir.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Güneydoğu Anadolu Bölge Kalkınma Ġdaresi
BaĢkanlığı ile iĢbirliğinde “GAP ve Kadının Güçlendirilmesi” konulu bir panel düzenlenmesi
planlanmaktadır.
- Gerek kadına yönelik Ģiddet gerekse toplumsal cinsiyet eĢitliği konusundaki toplantılara
ve eğitimlere devam edilecek, diğer kamu ve kuruluĢlar tarafından düzenlenen toplantılara
katılım sağlanarak söz konusu konularda toplumsal bilincin oluĢturulması, duyarlılık ve
farkındalık yaratılması çalıĢmalarının yanı sıra görsel materyallerin dağıtımına devam
edilecektir.

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- 28-29 Ekim 2009 tarihinde Din Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından Aile ĠrĢat ve
Rehberlik Bürosu görevlileri baĢvurularda karĢılaĢtığı kadın, aile, çocuk ve Ģiddet temelli
konuların ele alındığı “Tecrübe PaylaĢımı” toplantısı yapılmıĢtır.
- 13-16 Ekim 2009 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası
Multidisipliner Kadın Kongresi’nde “Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının Kadın Ve Aileye Yönelik
ÇalıĢmaları” konulu bir panel düzenlenmiĢtir.
- 12-16 Ekim tarihinde Ankara’da düzenlenen IV. Din ġurası’nda akademisyenler ve
Kurum temsilcileri tarafından “Din ve Toplum” baĢlığı altında “Sosyal Problemler KarĢısında
Din ve Diyanet” konusu ele alınmıĢtır. Toplantı sonunda yayınlanan Ģura kararlarının 18.
Maddesinde kadınlara yönelik ayrımcılığın kabul edilemezliği, örgün ve yaygın eğitimde
kadınların eğitim ve öğrenim hakkının korunması, kadına karĢı her türlü ayrımcılığın önlenmesi,
kadına yönelik Ģiddet, aile içi Ģiddet, kız çocuklarının okutulması gibi konularda Diyanet iĢleri
BaĢkanlığının toplumsal duyarlılığın oluĢmasına katkı sağlaması gerektiği vurgulanmıĢtır.
- 21 Ekim 2009’da KSGM koordinasyonunda gerçekleĢtirilen “Kadına Yönelik ġiddeti
Ġzleme Komitesi’ toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
- 24 Ekim 2009 tarihinde Akademik DanıĢma AraĢtırma ve GeliĢtirme Vakfı ġanlıurfa
temsilciliği tarafından ġanlıurfa’da gerçekleĢtirilen “Feodalite Ekseninde Törelerimiz ve Ġslam”
konulu panelde Kurum personeli tarafından “Müspet Anlamda Törelerimiz Nelerdir,
Törelerimizin Ġslam’la ÇeliĢen Yönleri Nelerdir?” konusunda bir bildiri sunulmuĢtur.
- 18 Aralık 2009 tarihinde KSGM tarafından Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem
Planı Ġzleme ve Değerlendirme toplantılarından “Kadın ve Sağlık” konulu toplantıya katılım
sağlanarak belirlenen strateji maddeleri çerçevesinde yapılan faaliyetler hakkında bilgi
verilmiĢtir.
- “Kız Çocukları Okulsuz Kalmasın” kampanyası çerçevesinde il müftülüklerince yürütülen
çalıĢmalar sonucu 2009 yılında 2043 kız öğrenciye burs verilerek okullaĢması sağlanmıĢtır.
Böylece son üç yılda okula gitmesi sağlanan kız öğrenci sayısı 6761’e ulaĢmıĢtır.
- Diyanet iĢleri BaĢkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı
konusunda iĢbirliği yapmak üzere protokol imzalanmıĢtır.
- 81 Ġl Müftülüğünden gelen verilere göre kadın, aile ve Ģiddet konularında 38 adet
konferans, panel, seminer düzenlenmiĢ, 37 hutbe verilmiĢ, TV programları yapılmıĢtır.
- Uluslararası Af Örgütüyle müĢtereken yürütülen “Kadına KarĢı ġiddet ve Ayrımcılığın
Durdurulması Projesi” kapsamında 2009 yılının üçüncü atölye çalıĢması 24-25 Ekim 2009’da
Edirne’de gerçekleĢtirilmiĢtir.
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Planlanan Çalışmalar:
- Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı ile KSGM arasında “Kadına Yönelik ġiddetin Önlenmesinde
Din Görevlilerinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi” projesi ve diğer çalıĢma
alanlarında iĢbirliğini gerçekleĢtirmek için protokol imzalanmasına iliĢkin çalıĢmalar devam
etmektedir. Söz konusu çalıĢmalar kapsamında oluĢturulan eğitim materyallerinin Din ĠĢleri
Yüksek Kurulu tarafından onaylanmasının ardından pilot il olan Ankara’da uygulanmasının
yapılması planlanmaktadır.
- Uluslararası Af Örgütüyle müĢtereken yürütülen “Kadına KarĢı ġiddet ve Ayrımcılığın
Durdurulması Projesi” kapsamında 2010 yılı içerisinde üç atölye çalıĢmasının yapılması
planlanmaktadır. Ġlk atölye çalıĢması 23-24 Ocak tarihinde 25 kiĢinin katılımıyla Konya’da
yapılacaktır.
Giresun İl Müftülüğü
Yapılan Çalışmalar:
- Ġl genelinde 2009 yılı Ekim ayında “Ġlim ve Alim, Ailede Görev ve Sorumluluk”, Kasım
ayında “Ġslam’da HoĢgörü, Ġslam’da Kadın ve Kadın Hakları”, Aralık ayında “Ġslam’ da Kız ve
Erkek ayrımı Yoktur, Çocuklarımıza KarĢı Görevlerimiz, Veda Hutbesi ve Ġnsan Haklarıyla
Mukayese” konulu vaazlar, Ekim ayında “Aile ve Önemi” Kasım ayında “Ġslam’da HoĢgörü”
Aralık ayında “Veda Hutbesi ve Ġnsan Hakları” konulu hutbe okutulmuĢtur.
Planlanan Çalışmalar:
- Ġl genelinde 2010 yılı, Kasım ayında; Ġslam’da Adalet ve BarıĢ AnlayıĢı”, Aralık ayında;
“Ġslamda Kadın Hakları” konulu vaazlar planlanmıĢtır.

SOSYAL HĠZMETLER VE ÇOCUK ESĠRGEME KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
- Toplum Merkezinde geniĢ katılımlı kadın toplantılarında aile içi Ģiddetin birey üzerindeki
olumsuz etkileri dile getirilmiĢ, kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapılarak Ģiddet ve kadın sorununa
dikkat çekilmiĢ, yerel basın yoluyla geniĢ halk kitlelerine ulaĢılmıĢtır (Adıyaman).
- ÇeĢitli belediyelerce Belediye panolarına konu ile ilgili afiĢler asılmıĢ ve cd gösterimi
yapılmıĢtır (Afyon, Yalova).
- Ulusal Eğitime Destek Kampanyası Kapsamında Okuma Yazma ve Meslek Kursları
açılmaktadır (Afyon).
- Çocuk ve kadına yönelik Ģiddet hareketleriyle töre namus cinayetlerinin önlenmesi
konusunda tüm öğrenciler bilgilendirilmiĢtir. Derslerde kadına ve çocuğa yönelik Ģiddetle ilgili
öğretmenler tarafından bilgiler verilmiĢ ve okullara konu ile ilgili yazılar asılmıĢ, BaĢbakanlık
Genelgesi öğrencilere okunmuĢtur (Afyon).
- Örgün eğitim dıĢında kalan vatandaĢlara yönelik olarak açılan meslek kurslarında
vatandaĢlık ve insan hakları konularında bilgilendirmeler yapılmakta olup, 2009-2010 öğretim
yılında da devam edilmesine karar verilmiĢtir. Ebe ve HemĢireler tarafından ev ziyaretlerinde 1549 yaĢ arası kadınlara töre ve namus cinayetlerinin kötü sonuçlarını bildirme çalıĢmaları
yapılmıĢtır. Bolvadin Ġlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kamu Kurum ve KuruluĢları,Sivil
Toplum Örgütlerine,Belediye Kültür Merkezinde BaĢbakanlığın Çocuk ve Kadına Yönelik ġiddet
Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin önlenmesi hakkında seminer verilmiĢtir (Afyon).
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- ġiddet mağduru kadınlara adli yardım ve 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunla
ilgili bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır (Aksaray).
- Belediye tiyatro kulübü aracılığı ile yaklaĢık 350 kiĢiye eğitici tiyatro oyunu
sergilenmiĢtir. Yerel TV kanallarında ve belediye hoparlörü aracılığıyla kadına yöneliĢ Ģiddetin
önlenmesi konusu halka anlatılmıĢtır (Amasya).
- 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun hakkında kadınlara bilgi verilmektedir
(Ankara).
- Aile Ġçi ġiddetin Önlenmesine Yönelik Eğitim ve Bilgilendirme Semineri yapılmıĢtır
(Ankara, Karabük).
- Kadının Ġnsan Hakları Eğitim Programı (KĠHEP) kapsamında kadına yönelik Ģiddet ve
aile içi Ģiddet kavramı gruplarda iĢlenmekte, Ģiddetin önlenmesine yönelik stratejiler
tartıĢılmakta, Ģiddete maruz kalan bireyler üzerinde Ģiddetin uzun ve kısa vadedeki etkileri
üzerinde durulmaktadır. KĠHEP kapsamında Toplumsal Cinsiyet Rolleri konusunda annelerin
bilinçlendirilmesi de sağlanmaktadır (Ankara).
- ĠLO Ankara Ofisi ve ĠġKUR iĢbirliği ile yürütülen “Türkiye’de Kadınlar Ġçin Ġnsana
YakıĢır ĠĢ Ġmkanları Sağlanması Yoluyla Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin GerçekleĢtirilmesine
Yönelik Aktif ĠĢgücü Piyasası Politikaları Projesi” kapsamında 15 meslek elemanı Ekim-Aralık
ayları arasında belirli özel kuruluĢlarda KĠHEP eğitimi vermiĢtir (Ankara).
- Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü kendisine 24 saat ulaĢılabilecek Ģekilde görevlendirilen
sosyal çalıĢmacı bay/bayan personellerin bilgilerini kolluk kuvvetlerine bildirilmiĢtir. Uygulama
devam etmektedir (Ardahan).
- 2006/17 Sayılı Genelge’ye istinaden “Kadına Yönelik ġiddet Hareketleriyle Töre ve
Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu Komitesi” kurulmuĢ ve
çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Bartın Ġli Amasra Kaymakamlığı bünyesinde 2006/17 Sayılı Genelge
çalıĢmaları için Ġlçe Komitesi kurulmuĢ, ilçede gerekli tedbirlerin alınması yönünde çalıĢmalar
yapılmıĢ ve konu ile ilgili eğitim seminerleri verilmiĢtir (Bartın).
- Belediyeler Kanununun 14. Maddesi uyarınca; Bitlis sınırları içerisinde nüfusu 50.000’in
üzerinde nüfusa sahip Tatvan Belediyesi tarafından kadın sığınma evi açılması yönünde
çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır (Bitlis).
- Töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin uygulanması hususunda
2009 yılı Eylül ayında Koordinasyon Toplantısı düzenlenmiĢ ve il sınırlarında kadın sığınma evi
bulunmadığından, töre ve namus cinayetine maruz kalabileceği öngörülen kiĢilerin rızaları
doğrultusunda Valilik Makamından alınacak Olur ile toplantıda belirlenen otellere
yerleĢtirilmeleri, otel masraflarının SYDV tarafından karĢılanması ve güvenliklerinin Emniyet
görevlilerince sağlanması kararı alınmıĢtır (Bitlis).
- 2008 -2009 döneminde 6 grup ile 120 kadın 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun
kapsamında eğitimden geçmiĢtir (Çanakkale).
- Ülke genelinde hizmet vermekte olan Aile DanıĢma Merkezleri ile Toplum Merkezlerinde
rehberlik ve danıĢmanlık hizmetlerinin yanı sıra aile eğitimleri, kadınların bilgi bilinç düzeyini
yükseltmeye yönelik programlar uygulanmaktadır. ġiddet Önleme konusunda kamuoyunu
bilgilendirme çalıĢmaları kapsamında açık grup çalıĢmaları, her yaĢ ve statüden insanların
katılabileceği, (her alanda Ģiddete karĢı farkındalık yaratma ve bireysel olarak kendi yaĢantımızda
ne tür önlemler alabiliriz? ana temasına hizmet eden) serbest akıĢlı ve gündemli grup çalıĢmaları
yapılmıĢtır (Çanakkale).
- Genelge ile ilgili çalıĢan tüm kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapılarak il içinde düzenli bir
koordinasyonun sağlanması ve uygulanan faaliyetlerin paylaĢılması amacıyla kurulan “ġiddet Alt
Komisyonu” çalıĢmalarına devam etmektedir (Çanakkale).
- Kadınların meslek kazanmalarına yönelik bilgilendirme, okula dönüĢleri için destekleyici
ve bilgilendirici çalıĢmalar rutin uygulamalar olarak devam etmektedir. Toplum merkezinde
SRAP projesi çerçevesinde kadınlara yönelik bilgisayar atölyesi kurulmuĢ ve bu güne kadar 5
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ayrı grupta 139 kadın MEB onaylı belge almıĢtır. Aynı amaçlarla kadın ve çocuklara yönelik
ikinci atölye açılmıĢtır (Çanakkale).
- Toplum merkezlerinde sağlık konulu eğitim alan tüm gruplara, Ģiddet, Ģiddete dair
stratejiler konulu eğitimler sosyal hizmet uzmanları tarafından verilmektedir (Çanakkale).
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içine alan hafta boyunca Ġl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü'ne bağlı 3 Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi ve 1 Toplum Merkezinde kadına yönelik
verilen hizmetler, kadın Ģiddete uğradığında ya da böyle bir risk altında iken baĢvurabileceği
kurum ve kuruluĢlar hakkında bilgiler ile kadının yasal hakları konularında Diyarbakır Barosu ve
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının iĢbirliği ile seminerler verilmiĢtir. 2009 yılı Mart ayı içersinde Kadın
Merkezi DayanıĢma Derneğinin “Kadın Hakları Ġnsan Haklarıdır” projesi kapsamında KAMER
Derneği, Diyarbakır Barosu ve Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iĢbirliğinde 13 ilçede kadına
yönelik Ģiddet ve töre - namus cinayetlerini koruyucu önlemler konusunda eğitim programları
planlanmıĢtır. Söz konusu programa mart ayı içinde baĢlanmıĢ ve halen devam edilmektedir
(Diyarbakır).
- Ġnsan Hakları ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun hakkında bilgilendirme çalıĢmaları
yapılmıĢtır (Erzincan).
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik araĢtırma merkezi bünyesinde “ġiddeti Önleme
Ekibi” oluĢturulmuĢ ve çalıĢmalarını sürdürmüĢtür. Okullarda güvenli ortamın sağlanmasına
yönelik koruyucu önleyici tedbirlerin uygulanması için oluĢturulan “Ġl Yürütme Kurulu”
çalıĢmalarını sürdürmektedir. Okullarda öfke yönetimi, çatıĢma çözümü, stresle baĢa çıkma
yolları konusunda etkinlikler uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Kadına yönelik Ģiddetle mücadele eden
kadın kuruluĢları hakkında öğrencilere bilgiler verilmektedir (Erzincan).
- Ġl Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Erzincan Ġli ġiddet Eylem Planı
hazırlanmıĢ ve program doğrultusunda okullarda çalıĢma ekipleri oluĢturulmuĢtur (Erzincan).
- Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Programı kapsamında geçen 3 aylık dönem
içerisinde bildirilen vaka sayısı 49 olup; bu vakalar için gerekli tıbbi tedavi, bildirimler ve
yönlendirmeler yapılmıĢtır. Toplum Merkezleri ve 116 Ġl Jandarma Komutanlığında Üreme
Sağlığı konusunda sağlık personeline yönelik olarak da “Aile Planlaması DanıĢmanlığı ve
Güvenli Annelik eğitimleri verilmesine devam edilmiĢtir (Erzurum).
- Aile Ġçi ġiddetin Önlenmesine Yönelik Eğitim ve Bilgilendirme Semineri yapılmıĢtır
(Gebze).
- Kadın GiriĢimciler Derneği ile “Kadınlara Yönelik ġiddetin Önlenmesi”ne konulu bir
toplantı yapılmıĢtır (Hatay).
- Hürriyet gazetesinin sürdürmekte olduğu “Aile Ġçi ġiddete Son” kampanyası kapsamında
yürütülen “Ġnsan Hakları Treni Projesi” etkinliklerinin ilki bu yıl, 9-10 Eylül 2009 tarihleri
arasında Ġzmir ilinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Aile içi Ģiddetle ilgili çalıĢmalarda nasıl bir iĢbirliği ve
iletiĢim içinde olunması ve görev paylaĢımının nasıl sürdürülmesi gerektiği konusunda 'kurumlar
arası iĢbirliği' isimli iki saatlik enteraktif eğitim çalıĢması yapılmıĢtır. Söz konusu eğitim
çalıĢması bu alanda çalıĢan kamu kuruluĢları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum
örgütleri temsilcilerinin (müdür yada müdür yardımcısı düzeyinde) katılımı ile gerçekleĢmiĢtir
(Ġzmir).
- Resim, hazır giyim, kuaförlük, jimnastik, ingilizce, bilgisayar hasta ve yaĢlı bakım, tıbbi
sekreterlik kursları ile aile danıĢma ve rehberlik çalıĢmalarına devam edilmiĢtir (Ġzmir).
- Karaman Aile DanıĢma Merkezi Müdürlüğünce kadına yönelik Ģiddet ve töre namus
cinayetlerinin önlenmesi ile ilgili rehberlik ve danıĢmanlık hizmetleri verilmiĢtir. “Ergenlik
Dönemi ve Özellikleri” ve “Aile Ġçi ĠletiĢim” konulu eğitim programları
düzenlenmiĢtir.(Karaman)
- “Eğitici Anne ve Çocuk Bakıcılığı” kursu açılmıĢtır (Karaman).
- Ġlçelerde Kaymakam baĢkanlığında oluĢturulan Komisyonlarda Ģiddet mağduru kadın ve
çocukların sorunlarının çözümüne yönelik toplantılar yapılmıĢtır (Kastamonu).
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- TCK ve CMK ilgili kanuna göre köy ve beldelerde bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır
(Kütahya).
- Kütüphanelerdeki Ģiddet içerikli kitaplar ve yazılar kullanımdan kaldırılmıĢtır (Kütahya).
- Kadın ve çocuğa yönelik Ģiddetle mücadele konusunda yerel basın bilgilendirilmiĢtir
(Kilis).
- ÇeĢitli platformlarda gündeme getirilerek Belediyenin bir Kadın Sığınma Evi açması
çalıĢmalarına hız kazandırılarak Kadın Sığınma Evinin inĢaatı bitirilmiĢ, tefriĢ aĢamasına
gelinmiĢtir. Alo 183 Kadın, Çocuk ve Sosyal Hizmet hattının tanıtılmasına devam edilmektedir
(Kilis).
- ġiddet mağduru kadınlara ve aile danıĢma merkezine gelen müracaatçılara kadına ve
çocuğa yönelik Ģiddetin önlenmesi, ilgili yasalar ve prosedür hakkında rehberlik ve danıĢmanlık
yapılmaktadır (Malatya).
- Manisa Yerel Basınında periyodik olarak Ģiddet konusu ile ilgili yazıların yayınlanması
için görüĢmeler yapılmaktadır (Manisa).
- Okullarda okuma yazma kursu öğrencilerine ve velilere yönelik eğitim çalıĢmaları
yapılmaktadır. Ġl genelinde Genelge kapsamında STK’ların katıldığı “Kadına ve Çocuğa Yönelik
ġiddetin Önlenmesi” için konferanslar düzenlenmektedir (Manisa).
- Toplum Merkezine devam eden kadınlara ve kadına hizmet veren STK’lara yönelik
“Ģiddetin nedenleri, sonuçları ve baĢvurulacak kaynaklar, çözüm önerileri konularında eğitim ve
bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır (Manisa).
- ġiddet Mağduru ve kadın çocuklara ayni nakdi yardım ve ücretsiz hukuki yardım
sağlanmıĢtır (Sinop).
- ġiddetin zararları konusunda okul müdürlerine bilgi verilmiĢtir. (Sivas)
- Kadınlara yönelik Ģiddetin sonucu olarak ortaya çıkan töre ve namus cinayetinin
önlenmesine yönelik olarak ilimizde bir politika oluĢturmak, eylem planlan hazırlamak ve
uygulamaları takip etmek amacıyla bir komisyon oluĢturulmuĢtur (Sivas).
- Aile DanıĢma Merkezinde genç kızlara aile içi iletiĢim ve evlilik öncesi danıĢmanlık,
kadın ve çocuk sağlığı seminerleri verilmiĢ ve aile içi iletiĢim ve psikolojik destek grupları
yapılmıĢtır (UĢak).
- “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Van Ġl Eylem Planı” kapsamında Van Ġl
Sağlık Müdürlüğünce SHÇEK Müdürlüğüne yönlendirilen kadınlara ait “Kadına Yönelik Aile Ġçi
ġiddet Kayıt Form”ları Aile DanıĢma Merkezi'ne gönderilerek bu kiĢilerle bire bir görüĢmeler
yapılmakta; rehberlik ve psikolojik danıĢmanlık verilmektedir (Van).
- Kadınların çeĢitli iĢ kollarında istihdamlarına yönelik ĠĢ-Kur ve Halk Eğitim Merkezi
iĢbirliği ile Toplum Merkezinde “Tekstil Kursu” verilmiĢ olup, bu kurstan 25 kiĢi faydalanmıĢtır
(Van).
- Kadın ve kız çocuklarına yönelik istihdam amaçlı, el becerilerini kullanabilecekleri
meslek edindirme kursların açılması ve ekonomik yaĢama katılımlarının sağlanması için
çalıĢmalar devam etmektedir (Van).
- Aile hayatının ve ailenin iĢlevlerinin geliĢtirilmesi, güçlendirilmesi yoluyla ailenin refahı,
mutluluğu ve bütünlüğünün sağlanması, uyumlu aile iliĢkilerine katkıda bulunulması, aileyi bir
arada tutan bağların kuvvetlendirilmesi, aile üyelerinin kiĢiliklerinin sağlıklı biçimde geliĢmesi,
birey olma potansiyellerinin güçlendirilmesi, toplumsal yaĢama uyumlarının sağlanması, sağlıklı
çocuk yetiĢtirme bilgi ve becerilerinin geliĢtirilmesi ile aile sisteminde özgürlük sorumluluk ve
toplumsal değerler arasında bir bağ oluĢturmayı amaçlayan Aile DanıĢma Merkezi Eylem Planı
oluĢturulmuĢtur (Van).
- Yalova Barosu ile iĢbirliği yapılarak, töre ve namus cinayetleri, aile içi Ģiddet ve 4320
Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun konusunda verilen hizmet içi eğitimlere devam
edilmiĢtir (Yalova).
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- Aile içi Ģiddet ve diğer konularda (eĢler arası sorunlar, çocuklarıyla ilgili sorunlar vb.)
merkezimize müracaat eden ve havale edilen kadınlara psiko-sosyal ve hukuki destek
verilmektedir.(Yalova)
- Ġl Müftülüğünce de Kur’an kurslarında Ģiddetin zararları konusunda bilgilendirme
yapılmaktadır (Yalova).
- ĠĢ kurma potansiyeli olan kadın müracaatçıların iletiĢim bilgileri tespit edilip
dosyalanarak, bu anlamda yeni program ve uygulamaların hayata geçirilmesi halinde kendilerine
gerekli rehberlik yapılmaktadır. Aile içi Ģiddet ve diğer konularda (eĢler arası sorunlar,
çocuklarıyla ilgili sorunlar vb.) toplum merkezine müracaat eden ve havale edilen kadınlara
psiko-sosyal ve hukuki destek verilmesi yanında istihdam olanağı sağlayan programlar ve kurslar
hakkında da bilgi verilmekte, küçük ölçekli iĢ alanı yaratmaları konusunda teĢvik edilmekte,
S.Y.D.Vakfı’na yönlendirilmektedir (Yalova).
- Kadına Yönelik ġiddet ve Aile Ġçi ġiddeti önlemeye yönelik broĢür hazırlanmıĢ ve Ġl
genelinde dağıtılmıĢtır (Yozgat, Kütahya).
- 02.07.2009-12.08.2009 tarihleri arasında Çocuk GeliĢimi ve Bakım Kursu açılmıĢ olup, 8
kadın, 7 erkek toplam 15 katılımcı ile eğitim tamamlanmıĢtır (Yozgat).
- Zonguldak Aile DanıĢma Merkezinde 2006/17 Sayılı Genelge doğrultusun rehberlik ve
danıĢmanlık hizmetleri verilmiĢ, Ģiddet mağdurlarına yasalardaki haklarına ulaĢmaları
konularında destek ve yönlendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır (Zonguldak).
- ġiddet mağduru kadınlardan ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan kadınlara ücretsiz
hukuki yardım, danıĢmanlık hizmetleri ekonomik destek, ücretsiz kreĢ vb. tüm destek hizmetleri
verilmiĢtir (Zonguldak, Yalova).
Planlanan Çalışmalar
- Hatay’da Çocuk Koruma Ġlk Müdahale Biriminin hizmete açılarak Ģiddete uğramıĢ 7-18
yaĢındaki kız çocuklarının yatılı kalmalarının sağlanması,
- Kadına yönelik Ģiddet, töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik olarak
Diyarbakır’da tanıtım kampanyaları, kamu kurum ve kuruluĢlar ile sivil toplum örgütlerine
yönelik eğitim programları düzenlenmesi,
- Kadına ve çocuğa yönelik Ģiddet konusunda Afyonlu erkeklerin bilinçlendirilmesi,
- Ankara Ġli ve çevresinde aile Ġçi ġiddet, Ġhmal, Ġstismar konularında seminer programları
düzenlenmesi,
- UĢak üniversitesi öğretim üyeleri tarafından UĢak ili sosyal hizmet çalıĢanları ile UĢak
Belediyesi çalıĢanlarına yönelik aile içi iletiĢim ve Ģiddetin önlenmesine yönelik eğitim ve UĢak
Belediyesince yürütülen (UMEK) UĢak Meslek Edindirme kursu kursiyerlerine “Aile Ġçi ĠletiĢim
ve Sağlıklı ĠletiĢim Teknikleri” konulu eğitim verilmesi,
- Kütahya halkına yönelik olarak Ģiddetin önlenmesi konulu bir konferans verilmesi,
- ġiddet mağdurlarına yaklaĢım konusunda yapılması gerekenleri içeren broĢür, kitapçık ve
afiĢler hazırlanarak Kütahya genelinde personele dağıtımının yapılması,
- Amasya Halk eğitim merkezi ile iĢbirliği içerisinde aile içi Ģiddet konulu eğitim
programları düzenlenmesi, Amasya Ġl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte sağlıklı Aile Eğitimi, Amasya
ĠI Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul aile birliği toplantılarında aile ve Ģiddet konulu eğitim
programları gerçekleĢtirilmesi,
- Aile içi ġiddet ve Çocuk ihmal ve istismarı konularında Karabük halkını bilinçlendirmek
üzere seminerler düzenlenmesi,
- Kadına yönelik Ģiddet konusunda Tunceli Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak hazırlanan
afiĢlerin bastırılması,
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- Ardahan halkını bilinçlendirmek üzere kadın ve çocuğa yönelik Ģiddetin, Ģiddet gören
açısından psiko-sosyal sonuçlarının, uygulayan üzerindeki yaptırımlarının ele alındığı konuların
kitle iletiĢim araçlarında daha fazla yer almasının sağlanması,
- Çanakkale’nin kadın konukevine kavuĢabilmesi için alınan kararların üst kurula
sunulması,
- ġiddet ile baĢ etme için Çanakkale eĢgüdümlü müdahale komisyonunun kurulmasına
yönelik anlayıĢ geliĢtirme çerçevesinde çalıĢmaların yapılması,
- Zonguldak ve Sinop’ta aile içi Ģiddet mağduru çocuklara ve kadınlara barınma yerlerinin
açılması,
- Aile içi Ģiddet mağduru çocuklar ve kadınlar için Hakkari il sınırlarında geçici olarak
kalabilecekleri barınma yerlerinin açılması ve sosyo-demografik özellikleri nedeniyle çocuk ve
kadın hakları konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmayanlara yönelik Toplum Merkezi ve
Gezici Toplum Merkezi aracı ile eğitim çalıĢmaları yapılması,
- Yalova ilinde yerel yönetimler ve STK’lar ile iĢbirliği yapılarak kadınların istihdama
katılması, Ģiddete uğramıĢ kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmasının sağlanması ve iĢ kurmak için
gereksinim duydukları kredi almalarını kolaylaĢtıracak düzenlemelerin yapılması,
- Yalova Ġlinde çeĢitli kırsal bölgelerden özellikle töre cinayetlerinin yaygın olduğu illerden
göç eden nüfusun bulunduğu bölgelerdeki aileleri töre ve namus cinayetlerinin yanlıĢlığı
konusunda bilinçlendirici seminerler düzenlemesi,
- Yalova genelinde öğretim kurumları yöneticileri, okul aile birlikleriyle iĢbirliği yapılarak,
çocuğa ve kadına yönelik Ģiddet konusunda eğitim çalıĢmaları yaparak bilgilendirme, farkındalık
/duyarlılık arttırma çalıĢması yapılması,
- Aile okulu seminerleri çerçevesinde kadına karĢı Ģiddet konusunda Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi iĢbirliği ile eğitim verilmesi,
- Karakollara bağlı köylerde devriyeler tertiplenerek Erzincan genelinde kadın hakları
konusunda konferansların verilmesi,
- Van ilinde yaygın olan küçük yaĢta evlilikleri önlemek, kız çocukların ruhsal ve bedensel
geliĢimleri üzerinde olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak, eğitim-öğretim hayatına devamlılıklarını
sağlamak üzere Aile DanıĢma Merkezi tarafından “Erken YaĢta Evliliği Engelleme Projesi Eylem
Planı” hazırlanması, Aile içi Ģiddet konulu seminerlere devam edilmesi,
- BM Kadın ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve GeliĢtirilmesi Programı
kapsamında oluĢturulan Van Yerel EĢitlik Eylem Planı (YEEP) çerçevesinde kamu kurum ve
kuruluĢlarında çalıĢan personele yönelik "aile içi Ģiddet, aile içi iletiĢim, Ģiddet ve Ģiddet türleri,
toplumsal cinsiyet eĢitsizliği ve kadının insan hakları...vb." konularda eğitim çalıĢmalarının
baĢlatılması,
- Kilis Yerel Basınında Alo 183 Hattının tanıtımının yapılması,
- 2006/17 Sayılı Genelge ile ilgili zihniyet dönüĢümü sağlamak amacı ile Bartın ilinde
ilköğretim okullarında seminerler düzenlenmesi
planlanmaktadır.
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BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
Eğitim Dairesi Başkanlığı
- Bakanlık ile Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı arasında Nisan 2009 tarihinde
imzalanan protokol çerçevesinde, BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’nun teknik ve malî
desteği ile Aile Mahkemesi Hâkimleri ve Cumhuriyet Savcılarına yönelik olarak gerçekleĢtirilen
“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yargı Mensuplarının Rolü” konulu seminerlerin;
- Ġkinci etabının; birinci grubuna yönelik olan eğitim semineri, 06-09 Ekim 2009 tarihleri
arasında, ikinci grubuna yönelik olan eğitim semineri, 20-23 Ekim 2009 tarihleri arasında, üçüncü
grubuna yönelik olan eğitim semineri, 03-06 Kasım 2009 tarihleri arasında, dördüncü grubuna
yönelik olan eğitim semineri, 17-20 Kasım 2009 tarihleri arasında toplam 99 Aile Mahkemesi
Hâkimi ve Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Yine protokol kapsamında; BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’nun teknik ve malî
desteğiyle; ĠçiĢleri Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü ile müĢtereken yürütülen “Kadın Sığınma Evleri Projesi”ne
katkı sağlamak amacıyla; 03-06 Aralık 2009 tarihleri arasında Ġstanbul gerçekleĢtirilen "Adli Tıp
Uzmanlarına Yönelik Toplumsal Cinsiyet Ayırımı ve Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele" konulu
eğitim seminerine 5 adli tıp uzmanının katılımları sağlanmıĢtır.
- 22 Aralık 2009 tarihinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan
“Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plânı”nın izleme ve değerlendirme
toplantısına katılım ve katkı sağlanmıĢtır.
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
- 05 Ekim 2009 Tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından finanse edilen,
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Ofisi ve ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan
"Türkiye'nin Ġnsan Ticareti ile Mücadele Çabalarının ve Tüm Ġnsan Ticareti Mağdurlarının
Adalete EriĢimlerinin Desteklenmesi Projesi” beĢinci bileĢeni kapsamında, oluĢturulan eğitim
modülünün taslağı incelenerek içeriğe dair öneri ve yorumlar ĠçiĢleri Bakanlığına iletilmiĢtir.
- 23 Ekim 2009 Tarihinde, ĠçiĢleri Bakanlığı DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Dairesi
BaĢkanlığı’nca koordine edilen ve IOM tarafından yürütülen “'Türkiye’de Ġnsan Ticareti Ġle
Mücadele Çabalarının ve Tüm Ġnsan Ticareti Mağdurlarının Adalete EriĢimin Desteklenmesi”
Projesinin yönetim toplantılarına katılım sağlanarak katkı verilmiĢtir. Söz konusu proje
kapsamında değiĢik tarihlerde düzenlenen çalıĢtaylara ve eğitimlere katılım sağlanmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
- Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, EskiĢehir, Bursa, Gaziantep, Antalya ve Samsun’da bulunan aile
mahkemelerinde çalıĢan sosyal hizmet görevlilerine yönelik olarak toplumsal cinsiyete ve aile içi
Ģiddete iliĢkin ulusal ve uluslararası mevzuatın konu edildiği eğitim seminerlerinin; 25-29 Ocak
2010 ve 01-05 ġubat 2010 tarihleri arasında yapılması,
- Kadından Sorumulu Devlet Bakanlığı ile imzalanan Protokol çerçevesinde BirleĢmiĢ
Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’nun teknik ve malî desteği ile Aile Mahkemesi Hâkimleri ve
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Cumhuriyet Savcılarına yönelik olarak gerçekleĢtirilen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede
Yargı Mensuplarının Rolü” konulu seminerlerin 2010 yılı ġubat ayı içerisinde tamamlanması,
planlanmaktadır.

ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Türkiye ĠĢ Kurumu Karabük Ġl Müdürlüğü tarafından özel sektör iĢ yerlerine ay içerisinde
yapılan iĢ yeri ziyaretlerinde ĠĢ Kanunu’nun eĢit davranma ilkesi baĢlıklı 5. Maddesine göre
iĢverenin, biyolojik ve iĢin niteliğine iliĢkin sebepler zorunlu kılmadıkça iĢ iliĢkisinde cinsiyete
dayalı ayrım yapılmayacağı, aksi takdirde yaptırımla karĢı karĢıya kalınacağı hakkında 304
çalıĢanı olan 11 iĢyeri bilgilendirilmiĢtir.

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
- “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi”
kapsamında Ġl Emniyet Müdürlükleri Polis Merkezlerinde çalıĢan 40.000 personel eğitilmiĢtir.
Hizmet içi eğitimde kullanılacak eğitim materyalleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü çalıĢma grubu tarafından hazırlanmıĢtır.
- 5-10 Mayıs 2008 ve 10-15 Eylül 2008 tarihlerinde eğitici eğitiminde yetiĢtirilen eğiticiler
ile değerlendirme toplantıları yapılmıĢtır.
- 2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi hükümleri doğrultusunda uygulamada yerine
getirilmesi gereken hususlar bağlamında bazı kurum ve kuruluĢlar ile il valiliklerinin neler
yapması gerektiği konusunda, ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü, BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü, BaĢbakanlık SHÇEK Genel Müdürlüğü ile koordineli bir Ģekilde Emniyet Genel
Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik
Tedbirlerin Koordinasyonu” konulu 11.01.2007 tarih ve 6 sayılı Genelge hazırlanarak 81 Ġl
Valiliğine tamim yapılmıĢtır.
- “Aile Ġçi ġiddet Mağdurlarına ve Mağdur Çocuklara Yönelik Verilen Hizmetlerin
Kurumsal Kapasitesinin Artırılması ve ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesine ĠliĢkin Protokol”; Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve
Emniyet Genel Müdürlüğü arasında 22 Ekim 2009 tarihinde imzalanmıĢtır.
VALĠLĠKLER

Adana Valiliği
Planlanan Çalışmalar:
- ġiddetin durdurulması için varolan Ģiddet problemleriyle ilgili çalıĢmaların yürütülmesinin
yanı sıra, Ģiddete tanık olan zaman zamanda buna maruz kalan çocuklarla ilgili çalıĢmalar
düzenlenilmesi,
- Adana Rotary Kulübü Toplum Merkezinde konuyla ilgili olarak bugüne kadar yapılan
çalıĢmaların değerlendirilerek yeni planlama yapılması,
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- Farkındalık yaratmak ve aile içi Ģiddetin neler olduğu konusunda zihinlerde netlik
sağlamak ve yaĢanan olumsuz tecrübelerden hareketle önleyici tedbirlerin neler olabileceği
konusunda çalıĢmalar yapılması,
- Seyhan ve Çukurova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile iĢbirliği halinde değiĢik
branĢlarda mesleki eğitim çalıĢmalarının yapılması planlanmaktadır.

Antalya Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Ġlde ikamet etmekte olup, “ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet
DanıĢma Hattı”na müracaat eden kadınlara, Ġlde oluĢturulan "Acil Müdahale Ekibi" tarafından
gerekli mesleki müdahale, anında yapılmaktadır.
- Töre ve namus cinayetlerine maruz kalma riski taĢıyan kadınlara, psikolojik rehberlik ve
danıĢmanlık hizmeti verilmektedir.
- Sütçüler, ġafak, Kepezaltı, Konyaaltı Habipler, Fatih, Alanya Toplum Merkezi ve Aile
DanıĢma Merkezi Müdürlüğü tarafından Ģiddete uğrayan kadınlara ve eĢlerine, hukuksal
danıĢmanlık ve psikolojik destek verilmektedir.
- Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Kadın Konukevi’ne Töre ve Namus Cinayeti
nedeniyle kabul edilen kadınların, bakım ve korunması sağlanmaktadır.
- Aile DanıĢma Merkezi ile Ġlimizde faaliyet gösteren bütün Toplum Merkezlerinde, 4320
Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un tanıtılmasına yönelik olarak, kadınlara eğitim
verilmektedir.
- Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden hizmet alan kadınlardan, kreĢ ücreti ödeyemeyecek
durumda olanlar, Ġl Müdürlüğünce ücretsiz kreĢ kontenjanından yararlandırılmaktadır.
- Toplum merkezlerinde anne çocuk eğitimleri devam etmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
- Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Kadın Konukevi’ne, Töre ve Namus Cinayeti
nedeniyle kabul edilen kadınların, bakım ve korunmasına devam edilecektir.
- Kadına yönelik eğitici çalıĢmalara devam edilecektir
- Aile DanıĢma Merkezimiz ile Toplum Merkezlerimizde daha önceden baĢlatılan projeler,
uygulanmaya devam edilecektir
- Ġl Koordinasyon Komitesi. 08.10.2009 tarihinde Vali Yardımcısı BaĢkanlığında
toplanmıĢtır. Söz konusu toplantıda;
Kadın DanıĢma ve DayanıĢma Merkezinin yeni binasının hizmete hazır duruma
gelmesinden dolayı açılıĢının yapılması,
Kadın DanıĢma ve DayanıĢma Merkezi Bünyesinde hizmet verecek olan 2422626 nolu
Acil Yardım ve Destek Hattı’nın açılıĢ töreninde basına duyurulması, Sosyal Hizmetler Ġl
Müdürlüğüne bağlı Kadın Konukevi ve Umutevi Sosyal Bakım Rehabilitasyon Merkezi
çevresinde görülen, kuruluĢumuzdaki mağdur kadınları hedef aldığı düĢünülen, insan
ticareti ve fuhuĢ yaptırdığı tahmin edilen kiĢilere karĢı Ġl Emniyet Müdürlüğünce gerekli
önlemlerin alınması,
“25 Kasım Kadına KarĢı ġiddete Son” Günü etkinlikleri çerçevesinde; Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddet”
konulu araĢtırma sonuçlarını içeren, Antalya ve Türkiye ölçeğinin değerlendirileceği
bir konferansın Akdeniz Üniversitesince yapılması kararlaĢtırılmıĢtır.
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Ardahan Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Ġl Koordinasyon Komitesi. 02.12.2009’da Vali Vekili BaĢkanlığında toplanmıĢtır. Söz
konusu toplantıda;
Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü’nün kolluk kuvvetlerine iletiĢim bilgileri verilen ve
kendisine 24 saat ulaĢılabilecek Ģekilde görevlendirilen kadın Sosyal Hizmet
Uzmanının görevine devam etmesi,
Ġl genelinde gerçekleĢen sosyal incelemelerde Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Ġl
Emniyet Müdürlüğü arasında iĢbirliğinin oluĢturulması kararlaĢtırılmıĢtır.
Planlanan Çalışmalar:
- Ġlde kadın konukevi bulunmaması sebebiyle, protokol gereği 3 ay içinde(22.01.2010’a
kadar), Ġlk Kabul Mekanı /Ġlk Kabul Merkezi oluĢturulacağı, bu Merkezlerden 5395 Sayılı Çocuk
Koruma Kanunu kapsamında tanımlanan “korunmaya ihtiyacı olan çocuklar” ile, 4320 Sayılı
Ailenin Korunmasına Dair Kanunda sayılan bireylerin faydalanacağı ifade edilmiĢtir.

Bartın Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Aile DanıĢma Merkezi Müdürlüğünce Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı iki ilköğretim
okulunda öğrenci velilerine yönelik iki adet eğitim semineri düzenlenmiĢtir.
- ÇeĢitli nedenlerle Aile DanıĢma Merkezi Müdürlüğüne müracaat eden veya diğer kamu
kurumlarınca yönlendirilen kiĢilere danıĢma ve rehberlik hizmeti sunulmuĢtur.
- Ġl genelinde çeĢitli kurumların iĢbirliğinde düzenlenen Kilim Dokuyucu, Oyma ĠĢçisi,
Tarımsal ĠĢletmecilik Elemanı, Bilgisayar Operatörülüğü, Resepsiyoncu, El NakıĢçısı, WEB
tasarımcılığı gibi alanlarda Meslek Edindirme Eğitimleri düzenlenmiĢ olup, söz konusu
eğitimlere 86 kadın kursiyer katılmıĢtır.
Planlanan Çalışmalar:
- Aile DanıĢma Merkezi Müdürlüğünce Aile Ġçi Ģiddet ve Töre Namus Cinayetlerine
vakalarının takiplerinin yapılması ve gerekli rehberlik hizmetlerinin sürdürülmesi
planlanmaktadır.
- Toplum yararına çalıĢma programları çerçevesinde okullarının temizliğinde çalıĢtırılmak
üzere 31 kadın istihdam edilecektir.

Batman Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Kadının toplum içindeki statüsünün güçlendirilmesi ve aile içindeki değeri ve önemine
yönelik seminerler yapılmıĢtır.
- Kadınlara yönelik Özel Gün ve Haftalar kutlanmıĢtır.
Planlanan Çalışmalar:
- Töre ve Namus cinayetleri ile Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele konusunda
zararlı gelenek ve görenekler ile topluma yerleĢik ön kabullerin eğitim programları ile tersine
çevrilmesi, kadınların kendilerini toplumda daha iyi ifade edebilmeleri, ekonomik
bağımsızlıklarını elde edebilmeleri amacıyla Toplum Merkezimizde Gelir Getirici Meslek
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Edindirme Kursları (Giyim, Makine NakıĢları, El Sanatları, Halıcılık, Okuma - Yazma, Bilgisayar
Kursları ) gibi faaliyetlerin açılması planlanmaktadır.
- Toplum Merkezinde verilen hizmetler aracılığıyla yöre halkının bilinç ve bilgi düzeyi
artırılarak özellikle kadının aile ve toplum içindeki statüsünün yükseltilmesi ve üretken hale
getirilmesi; sağlık, beslenme çocuk geliĢimi ve eğitimi ve aile planlanması konusunda
bilgilendirilmesi, kadınların vatandaĢlık haklarından baĢlayarak insan haklarının ve bu hakların
nasıl kullanılacağını öğretilmesi ile ilgili çalıĢmalar yapılması planlanmaktadır.
- Töre ve namus cinayetleri ile kadına yönelik Ģiddet konusunda zararlı gelenek ve
görenekler ile topluma yerleĢik ön kabulleri kırmaya yönelik eğitim programları uygulanacaktır.
- Kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi konusunda toplum merkezinin hizmet verdiği yöre
halkının cami imamları ile görüĢülerek bu konuda halkı bilinçlendirmek üzere vaaz verilmesi
sağlanılacaktır.
- Ailelerin yapısal değiĢiklerinden kaynaklanan sorunlarına çözüm bulunması için il
müdürlüğüne bağlı diğer kuruluĢlara koordineli çalıĢılacaktır. Özelikle köyden kente göç sonucu
uyum sorunu yaĢayan ebeveyn ve çocuklarına eğitici çalıĢmalarla destek sağlanacaktır.
- Kadınların istihdam olanakları ve iĢ kurmak için gereksinim duydukları kredi almaları
konusunda gerekli kurumlara yönlendirmeler yapılacaktır.

Bayburt Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Kadına yönelik Ģiddetin önlenebilmesi için Vali Yardımcısı baĢkanlığında oluĢturulan
komitenin dördüncü toplantısı 03.12.2009 tarihinde yapılmıĢtır.
- Ġl genelinde Ģiddete maruz kalıp adliyeye intikal eden vakaların tedbir kararları
verilinceye kadar mağdurların Ġl Müftülüğüne ait kullanılmakta olan ayrı kurs binalarındaki
odalar barınma yeri değerlendirilmektedir.
- Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce yapılacak olan eğitim çalıĢmalarına yardımcı olması
amacıyla Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce gönderilen materyaller 25 Kasım Kadına KarĢı
ġiddete Son Uluslararası Günü münasebetiyle Ġldeki okullara, halk eğitim ve sağlık merkezlerine
dağıtılmak üzere Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Ġl Sağlık Müdürlüğüne afiĢ ve broĢür ve el
ilanları gönderilmiĢ, ayrıca afiĢler Ģehirde halkın görebileceği yerlere asılmıĢtır.
- Ġl genelinde aile içi Ģiddetle ilgili 10 vaka olmuĢ, bu vakalar aileleri ile görüĢülerek bir daha
tekrar edilmemek üzere çözüme kavuĢturulmuĢtur.
Planlanan Çalışmalar:
- Ġl genelinde ailelere yönelik Ģiddete karĢı mücadele verilebilmesi için bilgilendirme
eğitimleri verilmesi planlanmaktadır.

Çorum Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Evren Belediye BaĢkanlığı tarafından Belediye ait telefonlar ilgili kiĢiler için 24 saat
hizmete sunulmuĢtur.
- Konu hakkında yürürlükte bulunan tüm kanun ve yönetmelikler ilgili kurum ve
kuruluĢlara gönderilerek konu hakkında gerekli bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır.
- Evren Belediyesi dahilinde cami imamları tarafından Cuma hutbelerinde konu hakkında
vaazlar verilmiĢtir. Sağlık ocağındaki görevli ebeler tarafından gerek sahada gerekse sağlık
ocağına gelen hastalara konu hakkında bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır. Ġlçedeki kurumların
ortak çalıĢmaları vasıtasıyla belde halkı ve mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme
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toplantıları düzenlenerek konu hakkında olası Ģikâyetlerin hızlı bir Ģekilde değerlendirilebilmesi
için irtibat telefonları ve danıĢmanlık hizmetleri verilmektedir.
- 2006/17 sayılı Genelge kapsamında, Alaca Ġlçe Müftülüğünce Cuma vaazlarında ilçe
halkına yönelik bilgilendirmeler yapılmıĢtır. Alaca Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce liselerde
kamera sistemi kurulmuĢ, her okulda konuyla ilgili bir komisyon kurularak; öğrenciler, veliler ve
rehber öğretmenleri iĢbirliğinde toplantılar yapılmıĢ, öğrenciler ve veliler bilgilendirilmiĢtir.
- Alaca Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca alınan duyum ve ihbarlar
doğrultusunda Kaymakamlık görevlilerince tespit edilen sorunlu ve Ģiddete eğimli aileler vakıf
elemanlarınca ziyaret edilmekte, ekonomik sorunları ve sosyal ihtiyaçları giderilmektedir. Ġlçe'de
bulunan okullarda öğretmenler vasıtası ile 6000’e yakın öğrencinin velisi evlerinde ziyaret
edilmiĢ, velinin okula ve çocuğunun sorunlarına duyarlı davranması yönünde telkinde
bulunulmuĢ, öğrencilerin sosyal, psikolojik durumlarının tespiti için formlar geliĢtirilmiĢtir.
- Dodurga Ġlçe Müftülüğünce halkın bilinçlenmesi amacıyla eğitim amaçlı bilgilendirme
yapılmıĢ, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda resim, kompozisyon ve seminer
düzenlenmesi sağlanmıĢtır.
- Dodurga Ġlçe hastanesinde görevli ebelerce gebe, çocuk ve 15-49 yaĢ arası kadın
takiplerinde konu hakkında bilgilendirme ve olası vaka halinde baĢvuracakları kurumlar hakkında
bilgi verilmektedir.
- Laçin ilçesinde erkek bilinçlendirmesine yönelik çalıĢmalar devam etmektedir.
- Laçin Ġlçe Ġnsan Hakları Kurulunda konu görüĢülerek baĢlatılacak çalıĢmalara iliĢkin
planlama yapılmıĢtır.
- Laçin Ġlçe müftülüğünce töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi konusunda hutbe ve
vaazlar verilmekte, özel sohbetlerde konu iĢlenmektedir.
- Özellikle ekonomik yönden geri kırsal bölgelerde kız çocuklarının okula devamsızlıkları
üzerine titizlikle durulmakta olup devamlı takipleri yapılmaktadır.
- Laçin Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce zorunlu eğitime devam edilmesi konusunda tüm
tedbirler alınmıĢtır. Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve SYDV iĢbirliği ile özellikle kız öğrencilerin
ekonomik yetersizliği giderilmektedir. Aile içi Ģiddete maruz kalan kız çocuklarının koruma
programına alınması için Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğüne yönlendirilmektedir.
- Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün yazısı ekinde gönderilen 25 Kasım “Kadına KarĢı
ġiddete Son Uluslararası Günü” dolayısıyla hazırlanan poster ve broĢürler okullar, toplum
merkezleri ve halk eğitim merkezleri gibi kamuoyunun dikkatini çekebilecek mekanlarda
sergilenmesi yapılmıĢtır.
- Boğazkale Ġlçe sınırlarında bulunan tüm kurumlar konu ile ilgili kendi görev alanlarında
hizmet verdikleri birimlere yönelik bilgilendirme çalıĢmaları yapmaktadırlar.
- Boğazkale Ġlçe Müftülüğü tarafından Cuma hutbelerinde konu hakkında vaazlar
verilmiĢtir. Sağlık grup baĢkanlığı tarafından sağlık ocağına gelen hastalara konu hakkında
bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır. Özel Ġdare Müdürlüğü ve Ġlçe Jandarma Komutanlığı ortak
çalıĢmaları ile belde halkı ve mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantıları
düzenlenerek konu hakkında olası Ģikâyetlerin hızlı bir Ģekilde değerlendirilebilmesi için irtibat
telefonları ve danıĢmanlık hizmetleri verilmektedir.
- Tuğlu Belediye BaĢkanlığınca kadınlara yönelik bilgilendirme toplantılarının yanı sıra
okul aile birliği toplantıları ve toplu oturumlarda bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢ, Ģiddetin
yanlıĢlığı ile ilgili ilan ve afiĢler hazırlanmıĢtır.
- Çorum Ġl Jandarma Komutanlığı tarafından silah altında bulunan erbaĢ ve erlere kadın ve
çocuklara yönelik Ģiddetin önlenmesi ile ilgili bilgilendirme eğitimi verilmiĢtir.
- Çorum Ġl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde gerçekleĢen Ģiddet olayları
incelenmiĢ ve Ģiddetin meydana geldiği ailelerin profili çıkartılmıĢtır. Kadınların Ģiddet olayları
karĢısından Ģikayetçi olmadığı, olayın hastaneler aracılığı ile tespit edildiği öğrenilmiĢtir.
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- Çorum Ġl Jandarma Komutanlığının tespitleri doğrultusunda
durumlarının iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapılmaktadır.

Ģiddet mağdurlarının

Planlanan Çalışmalar:
- Tuğlu Ġlçe sınırlarında ilan ve afiĢlerin asılarak, okul aile birliği toplantıları, ev toplantıları
yoluyla bilgilendirme yapılacak, sosyal ve ekonomik düzeylerinin iyileĢtirilmesine yönelik
görüĢmeler yapılacak ve 4320 sayılı yasa hakkında aileyi bilinçlendirme çalıĢmaları yapılacaktır.
- Evren Ġlçesi Kaymakamlığının yürüteceği çalıĢmalar çerçevesinde, yürürlükte bulunan
kanun ve yönetmelikler çerçevesinde çocuk ve kadınların daha etkin bilgilendirilmesi,
Konu hakkındaki Ģikayetlerin hızlı ve doğru Ģekilde değerlendirilmesi, konuya en hızlı
Ģekilde müdahale edilebilmesi için ihbar ve Ģikayet telefonları ile danıĢma birimlerinin
oluĢturulması,
Belde halkı ve mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenerek konu
hakkında olası Ģikayetlerin hızlı bir Ģekilde değerlendirilebilmesi için irtibat telefonları ve
danıĢmanlık hizmetlerinin verilmesi,
Yürürlükte bulunan kanun ve yönetmelikler çerçevesinde çocuk ve kadınların daha etkin
bilgilendirilmesi,
Belediye sağlık ocağı, camiler, ilköğretim okulları ve sivil toplum kuruluĢlarının
koordineli bir Ģekilde iĢbirliğine gitmesinin sağlanması planlanmıĢtır.
- Laçin Kaymakamlığı çalıĢmalarını; kolluk kuvvetleri, belediye, müftülük ve sivil toplum
kuruluĢlarının temsilcilerinin katılımı ile bir komite oluĢturulması, kadınların geliĢim ve
psikolojisi gibi konularda uzman kiĢilerce danıĢmanlık hizmeti verilmesi ve halkı bilinçlendirmek
için seminerler yapılması konularında yoğunlaĢtıracaktır.
- Boğazkale Kaymakamlığı yürüteceği çalıĢmaları, Ģikâyetlerin hızlı ve doğru bir Ģekilde
değerlendirilmesi, konuya en hızlı Ģekilde müdahale edilebilmesi için ihbar ve Ģikâyet telefonları
ile danıĢma birimleri oluĢturulması,
Ġlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluĢları ve sivil toplum örgütlerinin konu hakkında
koordineli bir Ģekilde iĢbirliğine gitmeleri, ortak seminer ve toplantılar düzenlenmesi,
Belediye BaĢkanlığı, Özel Ġdare Müdürlüğü ve Ġlçe Jandarma Komutanlığının ortak
çalıĢmaları vasıtasıyla akĢam saatlerinde ve hafta sonlarında köy ziyaretleri yapılarak
muhtar nezdinde rastgele seçilecek köy hanesinde vatandaĢlarla yüz yüze bilgilendirme
ziyaretleri yapılması,
Yürürlükte bulunan kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kiĢi ve kuruluĢların daha etkin
bilgilendirilmesi Ģeklinde planlamıĢtır.
- Dodurga Kaymakamlığı ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarıyla koordineli olarak çalıĢma
yapılmasını temin edecektir.
- Alaca Kaymakamlığı konuya iliĢkin çalıĢmalarını Ģu Ģekilde planlamıĢtır;
Ġlçede bulunan ilgili kurumlarca, aile içi Ģiddet, kadın istihdamı kadın ve eğitim, kadın ve
sağlık, kadına yönelik Ģiddet, kadının siyaset ve karar mekanizmalarına katılımı, kadın
istihdamının geliĢtirilmesi, toplumsal cinsiyet eĢitliği, kadınlara yönelik zararlı
uygulamaklar, Ģiddet, taciz, ihmal ve sömürünün azaltılması, vb. konularda ilçe halkı
bilinçlendirilmekte ve bu yönde uygulama çalıĢmaları devam edilecektir.
Ġlçede 2008 yılı içerisinde seminer, eğitim, Ģenlik, etkinlik, broĢürlerle tanıtım,
sloganlarla bilgilendirme vb. çalıĢmalar yapılmıĢ, 2009 yılında da bu tür çalıĢmalara
devam edilecektir.
- Ġl Jandarma Komutanlığı 2010 yılı çalıĢmalarını Ģu Ģekilde planlamıĢtır;
Bundan sonra çıkarılacak devriye faaliyetleri ve toplum destekli güvenlik hizmetlerinde
kadın ve çocuklara yönelik Ģiddetin önlenmesi ile ilgili eğitim verilecektir.
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2010 yılı içerisinde tespit edilen olay ve mağdur sayılarının azaltılmasına yönelik
faaliyetlere ağırlık verilecektir.

Erzincan Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Rehberlik AraĢtırma Merkezi bünyesinde “ġiddeti Önleme Ekibi” kurulmuĢ ve çalıĢmaları
devam etmiĢtir. Ayrıca okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici
tedbirlerin arttırılmasına iliĢkin iĢbirliği protokolü gereği Ġl Yürütme Kurulu oluĢturulmuĢtur.
- Ġl Jandarma Komutanlığınca görevli personele brifingler verilmiĢtir. Ġnsan hakları ve
aileyi koruma yasası gibi kadına ve çocuklara yönelik Ģiddet hareketlerinin önlenmesi konusuna
yönelik haklar ve yasalar hakkında öğrencilere bilgi verilmekte ve geliĢmeler takip edilmektedir.
- Ġl Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Erzincan Ġli ġiddet Eylem Planı
hazırlanmıĢ ve program doğrultusunda okullarda çalıĢma ekipleri oluĢturulmuĢtur.
- Okullarda öfke yönetimi, çatıĢma çözümü, stres ve baĢ baĢa çıkma yolları konusunda yer
alan kazanımlara yönelik etkinlikler uygulanmaya baĢlanmıĢtır.
- Konuyla ilgili çeĢitli konferanslar verilmiĢtir.
- Kadına yönelik Ģiddetle mücadele eden Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gibi kadın
kuruluĢları hakkında öğrencilere bilgi verilmekte, süreli yayınları ve medyayı takip etmeleri
tavsiye edilmektedir.
- Psiko-sosyal müdahale hizmetleri çerçevesinde aile içi Ģiddet konularındaki çalıĢmalar
okul rehberlik servisi tarafından gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır.
- Konu ile ilgili personele mevzuat hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıĢtır.
- Ġl ve ilçelerde Milli Eğitim, Sağlık, Emniyet ve Jandarma personeli ile sivil toplum
kuruluĢları ve diğer meslek grupları görevlilerine bu konuyla ilgili hizmet içi eğitimler
verilmiĢtir.
- Müftülüklerince toplumu bu konuda bilinçlendirmek için çeĢitli vaazlar verilmiĢtir.
- Zorunlu eğitimin uygulanması için çalıĢmalar yapılmıĢtır.
- Zararlı gelenek ve görenekler tespit edilerek, kiĢilerin davranıĢ Ģekillerini değiĢtirmelerini
sağlayıcı eğitim programları hazırlanmıĢtır.
- ÇeĢitli belediyelerce belediye panolarına afiĢler asılmıĢ ve CD gösterimi yapılmıĢtır.
- Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığınca Ġl Müftülükleri bünyesinde Erzincan Ġl Müftülüğünce Aile
ĠrĢat ve Rehberlik Bürosu Hizmete girmiĢtir. Bu çerçevede kadına Ģiddet ve kadına karĢı
ayrımcılık konularda çeĢitli üniversitelerden gelen öğretim üyelerince eğitim verilmiĢtir.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadına yönelik Ģiddet konusunda yapılacak çalıĢmalarla ilgili Emniyet Müdürlüğü ve
Jandarma Komutanlığındaki görevli personele kurs tertip edilmesi planlanmıĢtır.
- 2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi doğrultusundan 2007 yılında yapılan-baĢlatılan
çalıĢmaların bu yıllarda da devam edilmesi sağlanacaktır.
- Karakollara bağlı köylerde devriyeler tertiplenip, kadın hakları konusunda konferansların
verilmesi, liselerde temel önleme kapsamında Ģiddet ve Ģiddetle baĢa çıkma ile ilgili eğitim
ortamlarında Ģiddetin önlenmesine yönelik eylem planının hazırlanması, ihtiyaç duyan öğrenci ve
velilere yönelik müĢavirlik yapılması planlanmıĢtır.
- 2009 yılında yapılan çalıĢmaların 2010 yılında da devam edilmesi sağlanacaktır.
- Ekonomik geçim sıkıntısı çeken aileler, zihinsel engelli bireyi olan aileler ve eğitimsiz
aileler tespit edilerek bu ailelerle görüĢülecek bilgilendirme yapılacaktır.
- Türk toplumunda aile ve kadın üzerine daha derli toplu olması açısından konferans türü
etkinlikler planlanmaktadır.
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- Fen Edebiyat Fakültesinde aile kadın konulu öykü ve karikatür yarıĢması tertip edilmesi
planlanmaktadır.
- Yörede yaĢanmıĢ bu tür olayların araĢtırılması törenin ağırlıkta olduğu bölge ve ailelerin
tespiti planlanmıĢtır.

Karabük Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Aile içi Ģiddet konularında seminer düzenlenmiĢtir.
- Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğünce, mevzuat gereği yapılan çalıĢmalarda baĢvuru kabul
Ģartlarının hizmet gerekleri doğrultusunda belirlenmesi ve vatandaĢlar arasında ayrım yapıldığı
izleniminin oluĢmasına meydan vermeyecek Ģekilde hareket edilmektedir.
- Mevzuatta yer alan “Kamu kurum ve kuruluĢlarından gelen daimi ve geçici normal,
özürlü, eski hükümlü taleplerinde cinsiyet ayrımı yapılmayacak, yönetmelikte belirtilen asgari 18
yaĢın dıĢında bir yaĢ sınırlaması bulundurulmamakta, askerlik görevini yapmıĢ veya yapmıĢ
sayılan veya tecilli bulunanların tamamının talebe baĢvurusunu engelleyen Ģart ileri
sürülmeyecektir.” hükmü uygulanmakta olup, aksine Ģartlar içeren talepler iĢleme
konulmamaktadır.
- Özel sektör iĢyerlerine ay içerisinde yapılan iĢyeri ziyaretlerinde ĠĢ Kanunu'nun eĢit
davranma ilkesi baĢlıklı 5. maddesine göre iĢverenin, biyolojik ve iĢin niteliğine iliĢkin sebepler
zorunlu kılmadıkça iĢ iliĢkisinde cinsiyete dayalı ayrım yapılamayacağı, aksi durumda aynı
kanunun 99. maddesinde belirtilen yaptırımla karĢı karĢıya kalınacağı uygun bir Ģekilde iĢverene
bildirilmeye devam edilmektedir
- Acil servis çalıĢanları ve 112 Komuta Kontrol Merkezi çalıĢanlarından 28 kiĢiye Eylül ayı
içerisinde “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve
Uygulanacak Prosedürler” konulu eğitim verilmiĢtir.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadın hakları ile ilgili mevzuat hakkında kadınlara yönelik bilgilendirme toplantıları
düzenlenecektir.
- Aile içi Ģiddet konularında ilgili kurumlarla ortak eğitim seminerleri düzenlenilmesi
planlanmaktadır.
- Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlere ve halka yönelik eğitim çalıĢmaları yapılacaktır.

MuĢ Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Ġl Koordinasyon Komitesi 16.10.2009 tarihinde Vali Yardımcısı BaĢkanlığında
toplanmıĢtır. Söz konusu toplantıda;
Aile içi Ģiddete nedeniyle sığınma talebi ile kurumlara intikal eden kadın ve çocukların
aileleri ile yapılacak görüĢme ve çalıĢmalar sonucunda ailesine döndürülmesi halinde,
tekrar Ģiddet görmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına,
Bir sonraki toplantıda değerlendirmek üzere, Ġlde meydana gelen intihar ve intihara
teĢebbüs vakalarının istatistiki bilgilerinin Ġl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmesine,
Kadın ve çocuklara yönelik Ģiddete karĢı toplumsal duyarlılığın arttırılmasında ilgili
kurumlarca bilgilendirme çalıĢmalarının sürdürülmesine karar verilmiĢtir.
- Ġl Koordinasyon Komitesi 14.12.2009 tarihinde Vali Yardımcısı BaĢkanlığında yaptığı
toplantıda;
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22.10.2009’da yürürlüğe giren “Aile Ġçi ġiddet Mağdurlarına Ve Mağdur Çocuklara
Yönelik Verilen Hizmetlerin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması ve ĠĢbirliğinin
GeliĢtirilmesine ĠliĢkin Protokol”de yer alan “Her Ġl’de SHÇEK’e bağlı olarak hizmet
vermek üzere açılan ilk kabul mekanları/ilk kabul bölümlerinin veya kadın
konukevlerinin adresleri ve irtibat kurulacak kiĢilerin telefonları, mağdur ve kendisi ile
ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte teslimin yapılması için emniyet yetkililerine
bildirilecektir. Ġllerdeki bu hizmet birimleri ile ilgili eksiklikler protokolün
imzalanmasından itibaren üç ay içerisinde tamamlanacaktır” hükmü kapsamında, il
genelinde kadın konukevinin bulunmaması nedeniyle, daha uygun bir mekanın
tahsisine kadar MuĢ Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı 80. Yıl Çocuk Yuvası
Müdürlüğünde söz konusu hizmet için ayrılan bölümün geçici ilk kabul yeri olarak
belirlenmesine, bu yerde gerekli görülecek fiziki değiĢiklikler için, Ġl Özel Ġdaresinden
ödenek talep edilmesi,
Kadın ve çocuklara yönelik Ģiddete karĢı toplumsal duyarlılığın arttırılmasında ilgili
kurumlarca bilgilendirme çalıĢmalarının sürdürülmesi karara bağlanmıĢtır.

Sakarya Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Sakarya BüyükĢehir Belediyesi ile Sakarya Barosu Türk Ceza Hukukunda kadın ve aileyi
koruyan mevzuatın ortak etüdüne iliĢkin çalıĢma gerçekleĢtirmiĢtir.
- Sakarya BüyükĢehir Belediyesi tarafından görsel ve yazılı medya aracılığıyla ile mevzuata
iliĢkin bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır.
- Sakarya BüyükĢehir Belediye Aile DanıĢma Merkezi oluĢturulmuĢ, Kadın Konukevi
açılmıĢ ve aileye yönelik önleyici, koruyucu tedbirlerin alınmasına yönelik çalıĢmalar
baĢlatılmıĢtır
- Sakarya BüyükĢehir Belediyesi tarafından “Evsel Kalkınma ve Ekonomik Bağımsızlık
Kazanma Projesi” tarafından yürütülmektedir.
- Erenler Belediyesi tarafından broĢürler hazırlanarak, anons çalıĢmaları baĢlatılmıĢ, kadın
sığınma evi için diğer kuruluĢlarla görüĢmelere baĢlanmıĢtır.
- Erenler Belediyesi tarafından bilinçlendirme çalıĢmalarına baĢlanmıĢ, Ģiddete uğrayan
kadınlara baĢvuracakları bir rehberlik ve danıĢmanlık hizmeti kurulması için çalıĢmalara
baĢlanmıĢtır.
- Erenler Ġlçesindeki kurum ve kuruluĢların katılacağı bir komite oluĢturulması için
çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.
- Karasu Ġlçe Müftülüğü tarafından kadına yönelik Ģiddet ve töre ve namus cinayetleri
konularında cami görevlilerine ve öğreticilere bilgilendirme çalıĢması yapılmıĢtır. Ayrıca söz
konusu hususlar din görevlileri tarafından vaaz, hutbe ve cami derslerinde iĢlenmiĢtir.
- Karasu Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kadının ailedeki yeri ve önemi konusunda
ailelere dokümanlar dağıtılmıĢ, konu ile ilgili afiĢler hazırlanmıĢtır.
- Karasu Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aile içi Ģiddet, töre ve namus
cinayetlerinin nedenlerinin araĢtırılması ve aile içi Ģiddetin önlenmesine yönelik çalıĢmalara
baĢlanmıĢ, konuyla ilgili mevzuat (4320 Sayılı Kanun, Türk Ceza Kanunu) incelenmiĢtir.
- Karasu Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kadın sığınma evleri ve kadın hakları
konusunda sunum yapılmıĢtır.
- Gevye Belediyesi tarafından Ģiddet ve töre-namus cinayetleri konusunda broĢür dağıtımı
yoluyla bilgilendirme çalıĢması yapılmıĢtır.
- AlifuatpaĢa Belediyesi tarafından kadına yönelik Ģiddet ile ilgili broĢür dağıtımı yaparak
halk bilgilendirilmiĢtir.
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- Serdivan Belediyesi tarafından evlenen çiftlere Ģiddet konusunda bilinçlendirici görsel
CD, kitap, kılavuz ve broĢür dağıtılmıĢ, muhtarlara yönelik bilinçlendirme çalıĢmaları yapılmıĢ,
okula gönderilmeyen kız çocuklarının tespitine yönelik çalıĢma yürütülmüĢtür.
- Karapürçek Belediyesi tarafından esnaflara ait dükkanların vitrinlerine yerleĢtirilen yazılı
duyuru ilanları ile birlikte iki adet sanal ıĢıklı yazılımla halkı bilinçlendirme faaliyetleri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Taraklı Belediyesi tarafından kadın ve çocuğa yönelik Ģiddet hareketlerinin önlenmesi
konusunda okullarda seminerler vasıtasıyla bilgilendirme çalıĢmaları yapılmaktadır.
- Kaynarca Belediyesi tarafından 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla panel düzenlenmiĢtir.
Planlanan Çalışmalar:
- Sakarya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı tarafından aile içi Ģiddeti önlenmesine yönelik el
broĢürü ve afiĢ çalıĢmalarının devam ettirilmesi, danıĢma merkezinde önleyici, koruyucu,
tedbirlerinin alınması için çerçeve planlar hazırlanması planlanmaktadır.
- Erenler Belediyesi tarafından sivil toplum örgütleri ile irtibata geçilerek geçici konut için
görüĢmelere baĢlanması planlanmaktadır.
- Serdivan Belediyesi tarafından kadınların ekonomik yönden güçlenmesi amacıyla sergi,
panayır ve fuar düzenlenmesi, Ģiddete uğrayan ve sığınma evlerinde kalan kadınları ekonomik
olarak güçlendirmek için çeĢitli çalıĢmaların hayata geçirilmesi, bölgede Ģiddet gördüğü halde
çaresiz kalan kadınlara ulaĢılabilmesi için anket-form bilgilerinin toplanması planlanmaktadır.
- Karasu Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bilgilendirme seminerlerine devam
edilmesi, yazılı ve görsel basın yoluyla bilinçlendirme çalıĢmaları yapılması planlanmaktadır.
- Karasu Ġlçe Müftülüğü tarafından vaaz, hutbe ve cami derslerinde kadına yönelik Ģiddet
ve töre-namus cinayetleri konusunun anlatılması, kadınlara yönelik vaaz ve irĢat programı
düzenlenmesi planlanmaktadır.
- Söğütlü Belediyesi tarafından kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda etkin hale
gelmeleri ve eğitim düzeylerini geliĢtirmeleri için birimler oluĢturulması ve bu konuda sivil
toplum kuruluĢları ile iĢ birliği yapılması planlanmaktadır.
- Geyve Belediyesi tarafından kadın sığınmaevinin yapılması konusunda etüd ve fizibilite
çalıĢmaları yapılması planlanmaktadır.
- Taraklı Belediyesi tarafından kadın ve çocuk sığınma evi yapılması planlanmaktadır.

Samsun Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Ġl Koordinasyon Komitesi. 25.06.2009 tarihinde Vali Yardımcısı BaĢkanlığında
toplanmıĢtır.
- Söz konusu toplantıda;
Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Aile DanıĢma Merkezi ve Toplum merkezleri,
Çocuk ve Gençlik merkezi ile birlikte ortak çalıĢmalar yapıldığı ve diğer kamu
kuruluĢları ile birlikte ortak çalıĢmalar yürütüldüğü belirtilmiĢtir.
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi açılması için çalıĢmaların devam ettiği ifade
edilmiĢtir.
2009 yılında çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarında artıĢ olduğu, töre namus
cinayetlerinde düĢüĢ olduğunu ve kayıtlara yansıyan öldürme olayının olmadığı, kötü
muamele vakalarında ise düĢüĢ olduğu belirtilmiĢtir.
Aile içi Ģiddetle mücadele kapsamında ilgili kenar mahallerde çalıĢan öğretmenlere
eğitimler verildiği ve velilere yönelik düzenlenen toplantılarda da bilgilendirilmelerin
yapıldığını belirtilmiĢtir.
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Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğünde Koordinasyon Kurulu üyeleri tarafından yapılacak
çalıĢmalarla ilgili planlama yapılması kararlaĢtırılmıĢtır.
karar verilmiĢtir.
- Ġl Koordinasyon Komitesi. 24.09.2009 tarihinde Vali Yardımcısı BaĢkanlığında
toplanmıĢtır.
- Söz konusu toplantıda;
2009 yılında töre namus cinayeti kapsamında iki cinayet vakasının gerçekleĢtiği,
merkez ilçelerde 2009 yılında kötü muamele vakalarında artıĢ olduğu belirtmiĢtir.
Aile Hekimlerine aile içi Ģiddetle ilgili eğitimler verildiği, aile hekimlerine böyle bir
baĢvuru olduğunda aile hekimi tarafından mağdurun baĢvurabileceği yerlerin
anlatıldığı ifade edilmiĢtir
ġiddete maruz kalan ve kimsesiz kadınların Kızılay Sağlık Merkezinden
yararlandırılması için Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü tarafından daha önceden
hazırlanan protokol taslağının hayata geçirilmesinin önemi vurgulanmıĢtır.
Koordinasyon kurulu üyeleri tarafından töre namus cinayetleri ile ilgili afiĢ bastırılarak
halkın bilinçlendirilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varılmıĢtır.

Sivas Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Ġl Koordinasyon Komitesi. 23.11.2009 tarihinde Vali Yardımcısı BaĢkanlığında
toplanmıĢtır. Söz konusu toplantıda;
Koordinasyon Kurulunda yer alan kurum yetkililerinin kendi kurumlarım ilgilendiren
2009 yılı Eylem Planındaki hedeflerini ve gerçekleĢmeleri gözden geçirerek ilgili
raporlarını Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Aile DanıĢma Merkezi
Müdürlüğüne göndermesine,
Kurul üyesi tüm kurumların ġubat ayı itibari ile hazırlanacak olan 2010 yılı Ġl Eylem
Planının iĢlevsel olabilmesi için uygulanabilir hedefler belirlemesine,
2010 yılı Eylem Planının düzenli olarak uygulanabilmesi için Koordinasyon kurulunda
görevli kurumların 3 ayda bir sekretaryayı yürüten Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne
bağlı Aile DanıĢma Merkezi Müdürlüğüne rapor göndermesine,
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen 06-14 yaĢında olup okula gitmeyen çocuklar ve
14-50 yaĢ arasında okuma yazma bilmeyen kadınlarla ilgili çalıĢmalar hakkında bilgi
istenilmesine,
Kadına yönelik Ģiddetin önlenebilmesi çalıĢmaları kapsamında; toplumda konuya
iliĢkin duyarlılık yaratmak amacıyla, Ġldeki Buriciye Medresesi’nde Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğünden gelen spot filmlerin gösterilmesine,
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünden gelen Eğitim CD’lerini kullanarak Kurul Üyesi
Kurumların kendi alanlarını ilgilendiren konularda kendi belirleyecekleri personel
tarafından hedef kitleye belirli bir program çevresinde seminer, panel ve eğitim
faaliyeti Ģeklinde vermesine karar verilmiĢtir.
2007/8 sayılı Genelgeye dayanılarak BaĢbakanlık SHÇEK Genel Müdürlüğü, Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü ve ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü arasında
22.10.2009 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiĢ olan protokole istinaden Sivas
Belediyesince uygun görülen Sığınma Evi Öncesi hizmet kapsamında güvenli bir fiziki
mekanın Ģiddete maruz kalmıĢ kadınlar için Ġlk Kabul Birimi olarak oluĢturulacağı
bilgisi paylaĢılmıĢtır.
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Yozgat Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Ġl Koordinasyon Komitesi. 30.09.2009 ve 30.12.2009 tarihlerinde Vali Yardımcısı
BaĢkanlığında toplanmıĢtır. Söz konusu toplantılarda;
Çocuk ve kadınlara yönelik Ģiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin
önlenmesi kapsamında kolluk kuvvetleri ile diğer birimlerinin üzerlerine düĢen
hizmetleri yerine getirmesine titizlikle devam edilmesine,
Kolluk Kuvvetlerinin (Jandarma, Emniyet) yapmıĢ olduğu çalıĢmalarını yılın (Ocak Nisan -Temmuz -Ekim ) aylarının ilk haftasında 3’er aylık dönemler halinde Ġl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğüne göndermelerine,
ĠĢbirliği içerisinde bulunulan diğer kurumların ise önemli gördükleri hususları ve
Ġstatistik bilgilerinin Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmelerine,
Ġlgili kurum ve kuruluĢlarda kadın ve çocuklara yapılacak iĢlemlerde görevli personelin
isim ve iletiĢim bilgileri yer alacak Ģekilde tespit edilmesine, atama yer
değiĢtirmelerinde bu bilgilerin güncellenmesi ve ilgili kurumlara bildirilmesine,
Sosyal Hizmetler alanında görev yapan Uzman kiĢilerin 7 gün 24 saat Esası üzerinden
görevlendirilmelerine ve belirlenen kiĢilerin isimlerin her ay baĢında Kolluk
Kuvvetlerine(Emniyet ve Jandarma) bildirilmesine devam edilmesine ve Sosyal
ÇalıĢma görevlilerinin değiĢen iletiĢim bilgilerinin güncel tutulmasına,
ġiddete maruz kalan sosyo-ekonomik yoksunluk yaĢayan kadınlara Yozgat Barosu
tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesine, boĢanma sürecindeki harç ve
masrafların, iaĢe, yol vb. giderlerinin Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı
tarafından karĢılanmasına devam edilmesine,
Belediyeye bağlı Kadın Konukevinde kalmakta olan kadın müracaatçıların bilgi ve
bilinç düzeylerini geliĢtirmelerine yardımcı olmak üzere çeĢitli konularda
bilgilendirilmeleri için sosyal çalıĢmacıların görevlendirilmesine,
Ġl Sağlık Müdürlüğünce Yozgat Kadın Doğum Hastanesinde 18 yaĢ altında doğum
yapan çocukların (Var olması durumunda) isimlerinin her ay düzenli olarak Ġl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğüne bildirmesine,
Kadına yönelik Ģiddet konularında eğitim amaçlı panel, konferans toplantı düzenlemek
amacı ile, Bozok Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Ġl Sağlık Müdürlüğü, Ġl
Müftülüğü'nün iĢbirliği içerisinde olmalarına ve kadına yönelik Ģiddet konusunda
kurumlar arası iĢbirliği ile ilgili interaktif sunum gerçekleĢtirilmesi için Aile Ġçi ġiddete
Son Kampanyası proje koordinatörünün Yozgat Ġline davet edilmesine,
Eğitim vaaz ve hutbelerde Kadına yönelik Ģiddet konularına ağırlık verilmesine,
Ġl Jandarma Komutanlığında Er ve ErbaĢlara yönelik olarak aile içi Ģiddete son konulu
sunumun 3 er aylık dönemler halinde uygulanmasına,
Emniyet Müdürlüğünde çalıĢan kadın Polis Memuru ve diğer görevli personele
Kadının Ġnsan Hakları Eğitim Programın Planlanmasına,
Basımı tamamlanan ve Kaymakamlıklar, kamu kuruluĢları, sivil toplum örgütleri,
Yozgat Belediye BaĢkanlığı, Bozok Üniversitesi vb kuruluĢlara dağıtımı gerçekleĢen
Aile Ġçi ġiddet konulu broĢürlerin gerekli görüldüğü taktirde çoğaltılarak dağıtımının
devam etmesine,
Kadın ve çocuklara yönelik olarak yapılan çalıĢmaların gizlilik içerisinde
yürütülmesine dikkat edilmesine,
Alınan kararların Ġlçe Kaymakamlıklarına Müdürlüklere titizlikle takip edilmek üzere
gönderilmesine ve ilgili Müdürlüklere titizlikle takip edilmek üzere gönderilmesine,
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Ġlçe Kaymakamlıklarının bu konulardaki çalıĢmalarını Değerlendirme Raporları olarak
sekreterya görevi yürüten kurum olan Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne
gönderilmesine,
karar verilmiĢtir.

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Kadın hakları kavramının belli bir döneme ait olarak kullanılmadığı ve bu hak
mücadelesinin uzun süren dönemlerde elde edildiğinin vurgusu Sosyal Bilgiler ve T.C. Ġnkılâp
Tarihi ve Atatürkçülük dersleri içeriğinde yer almaktadır.
- AĢamalı olarak gerçekleĢtirilen program geliĢtirme ve yenileme çalıĢmaları kapsamında
ortaöğretim tarih dersinde cinsiyet eĢitliğini sağlamak açısından kadının konumuna yönelik
açıklamalar, kazanımlar ve etkinlikler yer almaktadır. Bu anlayıĢ 2007 yılında hazırlanan Tarih
Dersi Öğretim Programının amaçları arasında "Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve
kültürel alanları kapsadığını fark ettirerek hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu
bilincini kazandırmak" ifadesi ile yer almaktadır. 2008-2009 eğitim-öğretim yılından itibaren
tarih dersi öğretim programı kademeli olarak uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Bu dersin genel
amaçlarında kadının da erkek gibi tarihin öznesi olduğu vurgusu yapılmıĢtır. Ayrıca öğretmenlere
yönelik hazırlanan "Programın Uygulanmasına Yönelik Açıklamalar" baĢlığında "Medeniyetlerin
ve kültürlerin oluĢumunda kadın ve erkeğin katkısına ve tarihin öznesinin "insan" olduğuna
dikkat edilmelidir." uyarısı yer almaktadır.
- “En Uzun Yüzyıl (1800-1922)” ünitesinde Osmanlı toplumunda meydana gelen
değiĢimlerin analiz edildiği bölümde Osmanlı Devleti'nde kadının konumundaki değiĢimi
vurgulanacaktır. Ayrıca yine bu kazanımda kadınlar tarafından gerçekleĢtirilen yayın
faaliyetlerine yer verilecektir. Bu dönem için önerilen etkinlik 2009 yılından itibaren Türk
liralarında da resmi kullanılan Fatma Aliye'nin dilinden kendi hayatı ve dönemine ait bilgiler
anlatılmasıdır. ÇağdaĢ Türk ve Dünya Tarihi dersinin kapsadığı dönemde dikkate alınarak kadın
hareketinin ortaya çıkıĢı ve geliĢmesi "YumuĢama Dönemi" ünitesinde dünyadaki kadın hareketi,
"KüreselleĢen Dünya" ünitesinde ise Türkiye boyutu ile etkinlik örnekleri ile verilmiĢtir.
- Halk Eğitim Merkezlerinde koruyucu/önleyici hizmetlerin yaygınlaĢtırılması amacıyla
yürütülmekte olan "Benim Ailem, Anne Çocuk Eğitim Programı ve Baba Destek Eğitim
Programları" ile farkındalık yaratma ve zihniyet dönüĢümünün sağlanması ile risk önlemeye
yönelik çalıĢmaların gerçekleĢtirilmesi hedeflenmektedir.
- Hayat boyu öğrenme kapsamında, ana-baba-çocuk eğitiminin etkinliğinin artırılması için
her türlü kurum, kuruluĢ ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği yapılması; meslek edindirme
kurslarında kadın hakları konularına yer verilmesi; erken evlilik, çok eĢlilik, kumalık, baĢlık
parası, berdel, aile içi Ģiddet, fiziksel Ģiddet, sözel Ģiddet, cinsel Ģiddet gibi konularda
kursiyerlerin bilinçlendirilmesi; temel düzeyde evlilik yeterlikleri ile sorumlulukların
kazandırılması amacıyla aile eğitimine ağırlık verilmesi; kadın erkek eĢitliğini görmezden gelen
ya da zedeleyen anlayıĢları ortadan kaldırmak amacı ile kadınların sosyal aktivitelere katılımını
sağlayıcı, yönlendirici, tanıtıcı bilgilere yer verilmesine özellikle hassasiyet gösterilmesi; aile içi
iletiĢimin güçlendirilmesi, birlikte yaĢama, vatandaĢlık ve insan hakları konularında seminer ve
konferans düzenlenmesi; iĢlevsel YetiĢkin Okur Yazarlık Programı ile ilgili kursların
yaygınlaĢtırılması; kalıcı veya geçici göç nedeniyle eğitimden mahrum çocukların eğitime
kazandırılmasına yönelik velilerin bilinçlendirilmesi; anne çocuk sağlığı, aile planlaması, cinsel
yolla bulaĢan hastalıklar ve HIV/AIDS konularında tolumun bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.
- ġiddetin önlenmesine yönelik 3 adet spot film hazırlanmıĢtır.
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- Çocuklarda ve gençlerde artan Ģiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların
araĢtırılarak önlenmesi kapsamında “madde bağımlılığı” na iliĢkin 3 adet spot film hazırlanmıĢ
olup Ulusal TV kanallarda hâlen yayınlanmaktadır.
- Okul öncesi dönemi çocuklarına yönelik olarak aile içi iletiĢimin nasıl olması gerektiği,
çocuk hakları ve istismarı, çocuğa sınır koyma ve disiplin konularının da iĢlendiği “Büyüyen
Adımlar” adlı 20 bölümlük TV programı TRTGAP, TRT-2 ve TRT-4’de yayınlanmıĢtır.
Programlar “meb.gov.tr” adresinde yer alan “Internet Radyo ve Televizyonu”nda yayınlanmaya
devam etmektedir.
- Okullarda aile içinde Ģiddetin önlenmesine yönelik “Psikolojik Destek” adlı 13 bölüm
TV, 13 bölüm radyo programı ve 1 adet öğretmen kılavuzu hazırlanmıĢtır. Programlar TRT-4 ve
TRT Radyo 1’de yayınlanmıĢtır. Programlar, "meb.gov.tr" adresinde yer alan "İnternet Radyo ve
Televizyonu"nda yayınlanmaya devam etmektedir.
- ġiddetin önlenmesine yönelik afiĢler hazırlanmıĢ ve tüm eğitim kurumları ve okullara
gönderilmiĢtir.
- Ġnternetin doğru ve güvenli kullanımına iliĢkin 1 adet spot, 1 adet eğitim programı
hazırlanmıĢ ve 5 adet spotun yapımı da devam etmektedir.
- Kadının aile içinde ve toplumda sosyal statüsünün-iyileĢtirilmesi amacıyla yapılan ve
kadına yönelik Ģiddet, kız çocuklarının okullaĢması gibi konuları içeren 13 bölümlük
“Penceremde Umut” adlı TV programları TRTGAP ve TRT-4'de yayınlanmıĢtır. Programlar,
"meb.gov.tr" adresinde yer alan "İnternet Radyo ve Televizyonunda yayınlanmaya devam
etmektedir.
- “Okulda ve Ailede ġiddetin Önlenmesi Projesi” ile 10 bölüm TV programının senaryoları
tamamlanmıĢtır. Bu proje kapsamında; okulda zorbalık, zorbalığa iliĢkin kavramlar, (zorbalık
türleri, zorbalık, saldırganlık, Ģiddet vs.), medya ve Ģiddet iliĢkisi (bilgisayar oyunları, internet, tv,
vs.), kadına yönelik Ģiddet ve bu Ģiddetin çocuk üzerindeki etkileri, zorbalık ve aile tutumları
iliĢkisi, çocuklara sınır koyma, öfke kontrolü ve duyguları yönetme, Ģiddet olaylarında okul
yönetiminin gerçekleĢtireceği stratejiler, öğretmen ve öğrenci iliĢkisi ve Ģiddet gibi konulara
değinilmiĢtir.
- Kız çocuklarının eğitime kazandırılması, kadınların ekonomik hayata katılımı, fırsat
eĢitliği, toplumsal cinsiyet, kadına Ģiddetin önlenmesi gibi konuları içeren 5 bölümlük TV
programlarının yapımına baĢlanmıĢtır.
Planlanan Çalışmalar:
- Töre ve namus cinayetlerinin engellenmesi için alınması gereken önlemleri konu alan TV
programları hazırlanacaktır.
- Sokakta çalıĢan çocuklar ve sokak çocukları ile ilgili olarak 5 bölümlük televizyon
programlarının tasarımına baĢlanmıĢ olup 2010 yılı sonunda programların tamamlanması
planlanmıĢtır.
- 9. Sınıf "Ġlk Türk Devletleri" ünitesinde "Göktürk Devleti'nin siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik yapısını açıklar." kazanımı "Türk toplumunda kadının konumuna değinilecektir."
açıklaması ile birlikte iĢlenecektir. (Ortaöğretim Tarih 9. Sınıf, MEB Yayınları, Ankara 2008, s.
89)
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MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Vatani hizmetlerini yerine getirmekte olan erbaĢ ve erlere yönelik olarak; kız çocuklarının
eğitimi, kadınların istihdama ve karar mekanizmalarına katılımı, kadına karĢı Ģiddet ve töre
cinayetleri gibi alanları da kapsayacak Ģekilde “Kadının Ġnsan hakları ve Toplumsal Cinsiyet
EĢitliği” konuları Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından yayımlanan “TSK MüĢterek Yurt Sevgisi
Eğitimi Kitabı”nın ilgili bölümlerine dahil edilmiĢtir.
- Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu’na “Yere Batsın Böyle Töre”, “Aydınlığa Bir Adım”, “ÇağdaĢ Köle”, “Dikkat ġiddet
BulaĢıcıdır”, “YurttaĢ Olma Hakkı”, “BaĢ Belası BaĢlık” konu baĢlıklarında hazırlanan altı adet
kısa süreli film “Yurt Sevgisi Eğitimi” kapsamında erbaĢ ve erlere izlettirilmektedir.
- Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile koordineli olarak “Töre için cinayet
suçtur”, “Kadına karĢı Ģiddet suçtur”, “Tecavüz ve cinsel taciz suçtur” ve “Kız çocukları
okutulmalıdır” konularında hazırlanan ve TSK bünyesinde dağıtımı yapılan afiĢlerin erbaĢ ve
erlerin gazino, okuma salonu, dinlenme salonu vb toplu bulundukları yerlerde sergilenmesi
devam etmektedir.
- Kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eĢitliği konularındaki anılan eğitimler, her
celp döneminde yeni gelen erbaĢ ve erlere uygulanarak tekrar edilmektedir.
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YEREL YÖNETĠMLER
Aksaray Ġli TaĢpınar Belediye BaĢkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- Belediye tarafından insanların toplu olarak bulundukları ortamlarda (dini ve milli
bayramlar, niĢan- düğün gibi merasimler, zaman zaman yapılan toplantılar) kadına yönelik Ģiddet
ve töre/ namus cinayetleri ilgili aydınlatıcı ve uyarıcı bilgiler verilmiĢtir.

Bayburt Ġli Çayıryolu Belediye BaĢkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- Belediye tarafından kadına yönelik Ģiddetin önlenmesine iliĢkin broĢürler hazırlanarak
halka açık alanlarda dağıtımı sağlanmıĢtır.

Ġstanbul Ġli Güngören Belediye BaĢkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- Aile DanıĢma Merkezinde aile içi Ģiddete uğrayan kadınların ve çocukların hem hukuki
hem de psikolojik sorunlarıyla ilgilenilmiĢtir.
- Kadınların özgüven kazanmaları ve meslek edinmelerini amaçlayan kurslar açılmıĢtır.
- Belediye bünyesinde faaliyete geçen Merkezde; kadınların kendi ürettikleri ürünleri
satarak, özgüven kazanmaları ve ekonomik kaynak sağlamaları amaçlanmıĢtır.
- Kadın ve Gençlik Merkezinde sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
-

Her ay Kadın Eğitimi Seminerleri düzenlenmesi planlanmıĢtır.

Ġstanbul Ġli Üsküdar Belediye BaĢkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- Ekim 2009-Aralık 2009 dönemi içerisinde kadın sığınma evinden toplam 78 kadın
yararlanmıĢtır.
- Üsküdar Belediyesi ile Huzur Ocağı Derneğinin ortaklaĢa yürüttükleri Proje kapsamında
açılan Kadın Sığınmaevi faaliyetlerine devam etmektedir. Söz konusu sığınmaevinde ihtiyaç
sahibi kadınlara barınma hizmeti sunulmakta olup, ayrıca psikolojik destek sağlanmaktadır. Okul,
kreĢ, sosyal yardımlar ve yeĢil kart gibi olanaklar belirlenen kiĢilere sağlanmaktadır.
- Kadınlara yönelik el becerilerini geliĢtirici kurslar açılmıĢtır.
- Ailelere yönelik olarak danıĢmanlık hizmeti sunulmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
- Aile içi Ģiddet, geçimsizlik, evden kaçma, töre cinayeti gibi tehditler altında bulunan daha
çok sayıdaki kadına ulaĢma ve sığınmaevlerinin sayısının arttırılması planlanmaktadır.
- Kadınlara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yapılması planlanmaktadır.
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Kayseri Ġli Pazarören Belediye BaĢkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- Belediye tarafından diğer kurumlardan temin edilen konuyla ilgili broĢürler ve diğer
tanıtıcı materyaller bina içindeki uygun yerlere asılmıĢtır.
- Personele konuyla ilgili bilgilendirme yapılmıĢtır.
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ÜNĠVERSĠTELER
ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ
Yapılan Çalışmalar:
- Yaz ayları içerisinde öğretim elemanları ile aile ziyaretleri yapılmıĢ ve aile içi Ģiddetle
ilgili bilgiler verilmiĢtir.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadına yönelik Ģiddet konusunda konferans verilmesi planlanmaktadır
- Yüksekokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalıĢmaları yapılması; ayrıca slayt
gösterisi sunumu planlanmaktadır.
- Yerel Medya KuruluĢları ile iĢbirliği yapılarak aile içi Ģiddet konulu bilimsel araĢtırmalara
dayalı makaleler yazılması planlanmaktadır.

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Yapılan Çalışmalar:
- Sürmene Ġlçe Kaymakamlığının “Risk Altında Bulunan Çocukları ve Aileleri Destekleme
Projesi” kapsamında 8 hafta süreli psiko-sosyal destek programı yürütülmüĢtür. Bu kapsamda
öğretim görevlileri tarafından risk altındaki çocuklar, aileleri ve eğiticilerine yönelik kapsamlı bir
destek ve eğitim programı uygulanmıĢtır.
- TRT Bölge Radyosu iĢbirliği ile toplumu ve aileleri Ģiddet, kadın ve çocukların istismarı,
suç içerici tutumlar hakkında bilgilendirme çalıĢmalarına devam edilmiĢtir. Kadınlara yönelik
Ģiddet ile aile içi Ģiddet konularına iliĢkin alan, tür, tanım ve düzeylerini, baĢvuru ve yardım
esasları içeren konuĢmalara yer verilmiĢtir.
- Okul öncesi eğitimin Ġl düzeyinde yaygınlaĢtırılması ve çocuk haklarının geliĢtirilmesine
yönelik Valilik bünyesinde yürütülen çalıĢmalara eğitim ve danıĢmanlık desteği verilmiĢtir.
- Özürlülük ve Ģiddete maruz kalma ile ilgili bir araĢtırma projesi baĢlatılmıĢtır. Bu proje
kapsamında raporlama çalıĢmaları devam etmektedir.
- Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koordine edilen Aile ve Korunması ile ilgili
çalıĢtayın ön hazırlık çalıĢmaları yürütülmektedir. Bilim kurulu, düzenleme ve bilimsel sunularla
ilgili Üniversite desteği sağlanmıĢ olup, gerekli görevlendirmeler gerçekleĢtirilmiĢtir.
- BoĢanma, boĢanmaya neden olan aile içi Ģiddet ve çatıĢmalar ile risk altındaki çocukların
yaygınlık ve problemlerini konu edinen bir yüksek lisans tezini yazım ve kontrol iĢlemleri
sürdürülmektedir.
- Siber Ģiddet, cinsel istismar, kadın-çocukları konu edinen bir araĢtırma projesinin hazırlık
çalıĢmaları yürütülmektedir.
- Çocukları ve kadın istismarını konu edinen bir yüksek lisans tezi konusu belirlenmiĢ olup
tez ve ilgili araĢtırma süreci baĢlamıĢtır.
- Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon içinde aile eğitim çalıĢmaları yürütülmüĢtür.
Dönem içinde özellikle katılımı arttırmak amacıyla hafta sonları olacak Ģekilde Ģiddet, çocuk
eğitimi ve geliĢimi, cinsiyet eĢitliği ile ilgili gözlenen problemleri azaltmaya yönelik eğitim
çalıĢmaların koordine edilecektir.
- Aday öğretmen eğitim programlarında konu ile ilgili içerik ve öğretmenlerin toplumu
eğitici çalıĢmalar yürütmelerine yönelik formatörlük anlayıĢı geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır.
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DĠĞER KURUM VE KURULUġLAR
RADYO VE TELEVĠZYON ÜST KURULU
Yapılan Çalışmalar
- RTÜK, "Tedbir No.2"den sorumlu yayıncı kuruluĢların özdenetim mekanizmalarını
kurmalarına ve geliĢtirmelerine katkı sağlamak amacıyla, öncelikle ulusal televizyon kanallarıyla
yaptığı iĢbirliği sonucu 29 Eylül 2006 tarihinde ulusal televizyon kanallarında "özdenetim"
kapsamında "izleyici temsilciliği" uygulamasının baĢlamasını sağlamıĢtır. Ayrıca, yayıncı
kuruluĢlarca isim olarak belirlenen bu sorumlu, izleyici temsilcilerinin iletiĢim bilgilerine RTÜK
internet sitesinde de yer vermiĢtir.
- Televizyon kanallarında özdenetimin kurulmasını amaçlayan bu uygulama ile televizyon
izleyicileri, izledikleri programlarla ilgili Ģikâyetlerini bildirmek için, televizyon kanallarına
ulaĢmak istediklerinde karĢılarında sorumlu bir muhatap "Ġzleyici Temsilcisi" bulmaktadırlar.
Dolayısıyla, televizyon izleyicilerinin televizyon kanalıyla ilgili görüĢlerinin, tepkilerinin,
Ģikâyetlerinin kanal yönetimi tarafından düzenli olarak takip edilmesine imkân sağlanmaktadır.
Bu veriler kanal yöneticilerine, yayın planlama çalıĢmalarında yardımcı olmaktadır. Öte yandan
izleyiciler de görüĢ ve önerilerinin kanal yönetimi tarafından dikkate alınıp alınmadığını
görebilmektedirler. Ayrıca, sürdürülmekte olan bu interaktiv etkileĢime, 444 1 178 RTÜK
iletiĢim Merkezi kanalıyla Üst Kurul'a gelen "izleyici önerileri, beğenileri ve Ģikâyetleri" ilgili
televizyon kanallarının "Ġzleyici Temsilciliklerine" de aktarılarak bu döngüde, otokontrolün ve
özdenetimin sağlanmasına çalıĢılmaktadır.
- Yine, Medya özdenetiminin belirli yönlerine ıĢık tutan ve AGIT tarafından çıkarılan
"Medya Öz-Denetim Rehber Kitabı", RTÜK tarafından Türkçeye tercüme edilmiĢ ve
yayıncıların bilgisine sunulmuĢtur.
- RTÜK; 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları hakkında Kanun'un
"Yayın Ġlkeleri"ne iliĢkin 4.Madde'sinde yer alan yayın ilkelerinin yanında, öncelikle, Radyo ve
Televizyonların genel yayın akıĢında çocuk istismarı ile cinsiyet ayrımı, Ģiddet, pornografi, kadını
küçültücü, incitici ve önyargılı yayınların yapılmaması için, Türkiye'de televizyon yayıncılığı
alanında ortak bir etik davranıĢ zemini oluĢturulması amacıyla Televizyon Yayıncıları Derneği ile
yürütülen çalıĢmalar sonucunda hazırlanan ve 12 maddeden oluĢan; Yayınlarımızda ırk, renk,
dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına, aĢağılama ve önyargılara yer vermemek, -"Kadınların
sorunlarına duyarlı olmak ve kadınları nesneleĢtirmekten kaçınmak", "Çocuk ve gençleri uygun
olmayan içerikten korumaya özen göstermek", maddelerini de kapsayan "Yayıncılık Etik
Ġlkeleri" imzalanmıĢ ve yayın içeriğindeki sorumluluğa dahil edilmiĢtir.
- Söz konusu tedbire iliĢkin RTÜK, 3984 sayılı Kanun'unun öngördüğü yönetmelikleri
hazırlamıĢtır. Bu Yönetmeliklerin hazırlanma sürecinde, AB televizyon yayıncılığıyla ilgili Üye
Devletlerdeki kanun, yönetmelik veya idari kurallarda yer alan belirli hükümlerin koordinasyonu
konusundaki 89/552/EEC sayılı Konsey Direktifine değiĢiklik getiren 30 Haziran 1997 tarih ve
97/36/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi (Sınır Tanımayan Televizyon
Direktifi) ve Avrupa Konseyi Sınır Ötesi Televizyon SözleĢmesi (ETS 132) referans noktası
olarak dikkate alınmıĢ ve reklamlar, tele-alıĢveriĢ ve küçüklerin korunması gibi konularda gerekli
düzenlemeler yapılmıĢtır.
- Ayrıca, Radyo ve Televizyonların genel yayın akıĢında yayın içeriği, "çocuk
programları" ve özellikle "Reklam Kuşaklarında çocuk istismarının önlenmesinde, 3984 Sayılı
Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları hakkında Kanun'un "Yayın İlkeleri"ne iliĢkin
4.Madde Ġle Sınır Tanımayan Televizyon Direktifine uyum kapsamında değiĢtirilen ilgili
Yönetmelikler ve saptanmıĢ olan "Etik Ġlkeler" çerçevesinde değerlendirilmekte ve yine 3984
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sayılı yasanın bu konudaki getirdiği müeyyideler uygulanmaktadır. Bu kapsamda, Çocukları
korumaya yönelik, "saat sınırlaması", "Akıllı İşaretler", "medya okuryazarlığı" öncelikli
konular olarak belirlenmiĢ ve uygulamaya konulmuĢtur.
- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 3984 sayılı Yasa'nın 33. Maddesi gereği program
durdurma müeyyidesi uygulanan kuruluĢlara ilgili programın yerine yayınlanmak üzere
gönderilen "bilgilendirici, eğitici" programları kamu kurum ve kuruluĢlarından sağlamaktadır.
Dolayısıyla, Koordinatör kurum, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nce ve diğer kurum ve
kuruluĢlarca hazırlanan, kadın hakları, sorunları, Ģiddet ve diğer içerikteki spot ve ikame
programları bu kapsamda değerlendirilmeye devam edilmektedir. Ayrıca, Önümüzdeki dönemde
Ülkemizde eğitim veren ĠletiĢim Fakültelerinin öğrencilerine söz konusu ikame programlan
hazırlama imkanı verilmesi için yönerge oluĢturulmuĢtur. Bu Ģekilde hem ĠletiĢim Fakültelerinde
okuyan öğrencilere bir uygulama alanı açılmıĢ olacak, hem de eğitim, kültür, trafik, kadın ve
çocuk haklarına, gençlerin fiziksel ve ahlaki geliĢimi, uyuĢturucu ve zararlı alıĢkanlıklarla
mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında hazırlanacak yeni ikame
programların izleyicilere sunulması mümkün olacaktır.
- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Koordinatör kurum Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan "Toplumsal Cinsiyet EĢitliği YaygınlaĢtırma Projesi"
kapsamında kamu kurum ve kuruluĢlarına verilen "eğitime" katılmıĢ, ilgili personelimizin söz
konusu eğitimi alması sağlanmıĢtır.
- Ayrıca, bu tedbirden sorumlu olan radyo ve televizyon kuruluĢlarının programlarında
Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin sağlanması ve Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddete iliĢkin duyarlılığın
arttırılması için, RTÜK, Eğitim Dairesi'nce kurum içinde kurum personeline, kurum dıĢında
ulusal, bölgesel ve yerel radyo ve televizyon kuruluĢların bilgilendirmeye yönelik düzenlenmekte
olan seminerlerin kapsamı ilgili konularda geniĢletilmiĢ ve 2009-2010 Eğitim yılı programında
yer alması sağlanmıĢtır.
- 2006/17 sayılı BaĢbakanlık genelgesi ve "ġĠDDET" kapsamında Çocukların ve gençlerin
televizyonun olumsuz etkilerine karĢı korunmaları amacıyla RTÜK ve Milli Eğitim Bakanlığının
iĢbirliğiyle medya okuryazarlığı projesi baĢlatılmıĢtır. Bu proje ile hedeflenen, Ülkemizin bütün
çocuklarına medyada seçiciliği öğretmek, bilinçli izleyici olmalarını sağlamaktır.
- Bu proje; "YetiĢkinler", "Öğretmenler"," Öğrenciler" ve "Medya ÇalıĢanları" alt
baĢlıklarında yürütülmektedir. Ayrıca, yine bilinçli izleyici oluĢumuna katkı sağlayan, anne ve
babalara sorumluluk yükleyen, (okuma yazma bilmeyen anneleri de kapsayan) çocukları ve
gençliği Ģiddet ve zararlı içerikten koruyacak bir baĢka proje, "AKILLI ĠġARETLER" sistemi de
uygulamaya konulmuĢtur.
- Ayrıca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Anne ve Babaları bilgilendiren, Çocukları
zararlı içerikten koruyan, "Haydi Çocuklar Oyuna", "Akıllı ĠĢaretler (Uyarıcı Sembol
Sistemi)""Çocuk Gözüyle Akıllı ĠĢaretler Resim Galerisi", "Medya Okuryazarlığı Dersleri",
"Çocuklar Ġçin Ġnternet Güvenliği"ne iliĢkin içeriği RTÜK Web Sitesine yerleĢtirmiĢtir. Bu
alandaki çalıĢmalarımız aralıksız sürdürülmektedir
- RTÜK, söz konusu alanda kamuoyuna yönelik araĢtırmalarına ve bu araĢtırma sonuçlarını
kurum ve kuruluĢlarla paylaĢmaya devam etmektedir. "Televizyon Ġzleme Eğilimleri AraĢtırması
II" RTÜK Kamuoyu Yayın AraĢtırmaları ve Ölçme Dairesi BaĢkanlığı tarafından ġubat 2009
yayımlanmıĢtır. Ayrıca, Üst Kurul, Kamuoyunun radyo ve televizyon yayınlarının olumsuz
etkilerinin yol açacağı sonuçlar konusunda duyarlılıklarının artırılması, yayıncıların
bilgilendirilmesi ve araĢtırmacılara çalıĢmalarında kaynak olarak kullanabilecekleri verilerin
temini amacıyla kitap basım ve dağıtımına devam etmektedir. Bu kapsamda Üst Kurul, kurumlar
arası bilgi paylaĢımı kapsamında yapılan ve yapılmakta olan tüm kongre, konferans ve seminerlere
de katılım sağlamaktadır.
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TÜRKĠYE RADYO-TELEVĠZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar
- Konu ile ilgili düzenli olarak kanunlarda ve yönetmeliklerde yapılan değiĢiklikler Ģiddete
maruz kalanların hakları, Ģiddet uygulayanlara öngörülen ceza ve müeyyideler konusundaki
düzenlemelerin hedefine ulaĢmasına destek verilmekte ve kamuoyu sürekli olarak
bilgilendirilmektedir.
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