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SUNUġ
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 duyarlılığını ve farkındalığını artıracak toplantı, panel,
konferans, eğitim seminerleri ile birçok kurum ve kuruluĢ personeline yönelik hizmet içi
eğitimler düzenlenmektedir.
BaĢta 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun olmak üzere mevzuat ve yasal
haklar konusunda halka yönelik bilgilendirme çalıĢmaları ve hizmet içi eğitimler
gerçekleĢtirilmektedir.
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.
Halk Eğitim Merkezlerinde düzenlenmekte olan “Benim Ailem, Anne-Çocuk Eğitim
Programı ve Baba Destek Eğitim Programları” gibi faaliyetler ile farkındalık yaratma ve
zihniyet dönüĢümünün sağlanması ile risk önlemeye yönelik çalıĢmaların yapılması
hedeflenmektedir.
ÇeĢitli kurum ve kuruluĢlarca konuya iliĢkin proje ve programlar yürütülmekte,
araĢtırmalar yapılmaktadır.
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 broĢürler ve afiĢlerin ülke
genelinde dağıtımları yapılmakta, konuya iliĢkin olarak çekilen spot filmlerin ulusal ve yerel
televizyonlarda gösterimleri sağlanmaktadır.
Din görevlileri ile Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürosu görevlileri “Türkiye‟deki
Üniversitelerde Kadın ÇalıĢmaları”, “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.
ġiddet mağduru kadınların koruma altına alınması, kadın konukevi ve sığınma
evlerine yerleĢtirilmesi, yeni yaĢamlarına uyum sağlamaları ve bir iĢe yerleĢtirilmeleri
amacıyla çalıĢmalar yapılmaktadır. Ayrıca, çeĢitli belediyeler tarafından kadın sığınma evi
açma çalıĢmaları sürdürülmektedir.
Kadınlara yönelik okuma-yazma, bilgisayar kursları ile kadınların aktif iĢ gücüne
katılımlarını mümkün kılacak gerekli donanımı edinmeleri amacına yönelik meslek edindirme
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kursları baĢta olmak üzere çeĢitli kurslar düzenlenmekte, bilinç ve farkındalık düzeyini artırıcı
eğitimler verilmekte, rehberlik ve danıĢmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
Kadınlara ayni/nakdi yardım ve ücretsiz kreĢ hizmeti sağlanması konusundaki
çalıĢmalar devam etmektedir.
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.
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 sağlanmakta, eğitim çalıĢmaları
yürütülmekte ve Ģiddet konusuna iliĢkin projeler geliĢtirilmektedir.
2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi uyarınca kuruluĢların gönderdikleri dönemsel faaliyet
raporlarından, Genelge‟deki tedbirlerin hayata geçirilmesi ve kadına karĢı Ģiddetin önlenmesi,
kadının aile içinde ve toplumsal yaĢamdaki statüsünün yükseltilmesi, töre ve namus
cinayetleri, kadına yönelik aile içi Ģiddet konularında toplumda yerleĢik ön kabullerin veya
geleneksel anlayıĢın tersine çevrilmesi amacıyla toplumun bilinç düzeyi, duyarlılığı ve
farkındalığının artırılmasına yönelik çalıĢmaların, tüm taraflarca sahiplenildiği, öncelikli
çalıĢmalar olarak kararlılıkla yürütüldüğü görülmektedir.
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BAŞBAKANLIK
KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar
30 Mart - 01 Nisan 2010 tarihlerinde Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde olan görev
yapmakta olan Ġlçe Halk Eğitim Müdür/Müdür Yardımcıları ile Ġlçe Tarım Müdürlerine
yönelik olarak gerçekleĢtirilen “Kadın Erkek EĢitliği ve Toplumsal Cinsiyet” eğitim
programında 74 kamu görevlisine ulaĢılmıĢtır.
Üç gün süren eğitim programının üçüncü gününde “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddet”
konusunda seminer verilmiĢ ,seminerin ardından katılımcılara katılım belgeleri, Kurum
yayınlarından hazırlanan bir set ile eğitimde kullanılan görsel materyal ve metinleri içeren
dokümanlar CD ortamında verilmiĢtir.
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) tarafından Mart 2010‟da, düzenlenen
“Ayrımcılıkla Mücadele Görev Gücü” ve “Temel Haklar Ulusal Eylem Planı” toplantılarına
katılım sağlanmıĢtır.
Mart 2010‟da, Gender Task Force kuruluĢu tarafından Zagreb/Hırvatistan‟da
düzenlenen “Toplumsal Cinsiyet Konuları” adlı toplantıya katılım sağlanmıĢtır.
Mart 2010‟da, Ġnsan Hakları BaĢkanlığı tarafından düzenlenen “Cinsel Sömürü
Mağduru Kadınlar” konulu toplantıya katılım sağlanmıĢtır.
1995 yılında Pekin‟de düzenlenen Dördüncü Dünya Kadın Konferansı neticesinde
yayınlanan Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu, BirleĢmiĢ Milletler (BM) Genel
Kurulu‟nun 23. Oturumu sonuçları ve bu sonuçların Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin
gerçekleĢmesine olan katkısının gözden geçirilmesi amacıyla 1-12 Mart 2010 tarihleri
arasında New York‟da BM Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 54. Oturumu düzenlenmiĢtir.
Söz konusu toplantıya Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye KAVAF‟ın baĢkanlığında Genel
Müdürlüğümüz, üniversite ve sivil toplumdan konu uzmanları ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu‟nda yer alan Sayın Milletvekillerimizden
oluĢan geniĢ çaplı bir heyetle katılım sağlanmıĢtır. Toplantı çerçevesinde düzenlenen resmi
toplantılara ve panellere ve farklı kurum ve kuruluĢlar tarafından düzenlenen yan etkinliklere
katılım sağlanmıĢ, toplantı neticesinde yayınlanan Tavsiye Kararlarının müzakerelere katılım
sağlanmıĢtır.
“Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve
Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Protokolü”, kapsamında sağlık hizmeti sunan kuruluĢlarda
çalıĢan sağlık personeline yönelik olarak Ocak 2009 itibariyle eğitici olarak yetiĢtirilen eğitim
ekipleri tarafından baĢlanan eğitim programları kapsamında Mart 2010 itibariyle yaklaĢık
55.000 personelin eğitimi tamamlanmıĢtır.
Kadına Yönelik ġiddetin Önlenmesinde Yargı Mensuplarının Rolü Projesi Protokolü”
kapsamında, aile mahkemesinde görev yapan Hakimler ile aynı yerlerde görev yapan ve aile
içi Ģiddet ile ilgili suçları soruĢturan Cumhuriyet Savcılarına yönelik olarak sürdürülen eğitim
seminerlerinin ikinci kısmı ġubat 2010-Mart 2010 döneminde, Ankara‟da gerçekleĢtirilmiĢtir.
GerçekleĢtirilen 13 eğitim seminerine 168 Aile Mahkemesi Hakimi ve 158 Cumhuriyet
Savcısının katılımı sağlanmıĢtır.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Adana Valiliği ve Çukurova Üniversitesi
iĢbirliğinde 13 Mart 2010 tarihinde düzenlenen “Kadının Statüsü, Sorunları ve ġiddet” konulu
konferansa katılım sağlanmıĢ, Konferans‟ta Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı
tarafından “Türkiye‟de Kadının Durumu ve Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele” konusunda
bir sunum gerçekleĢtirilmiĢtir.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Çankaya Üniversitesi Kadın ÇalıĢmaları
AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (KADUM) tarafından 12 Mart ve 15 Mart 2010 tarihlerinde
düzenlenen programlara katılım sağlanmıĢtır.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Kent
Konseyi Kadın Meclisi iĢbirliğinde 10 Mart 2010 tarihinde düzenlenen “Kadına Yönelik
ġiddet” konulu konferansa katılım sağlanmıĢ, Konferans‟ta Kadının Statüsü Genel Müdürü
tarafından “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele” konusunda bir sunum
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, 9 Mart 2010 tarihinde Ankara‟da düzenlenen
“Toplumsal Cinsiyet EĢitliği” konulu toplantıya katılım sağlanmıĢtır.
9 Mart 2010 tarihinde Gazi Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından „8 Mart Dünya
Kadınlar Günü‟ kapsamında düzenlenen “Türkiye‟de Kadın” konulu panele, panelist
düzeyinde katılım sağlanmıĢtır.
ĠçiĢleri Bakanlığı Eğitim Dairesi BaĢkanlığı tarafından 2 Aralık 2009 - 25 Mart 2010
tarihleri arasında 55 Kaymakam adayının katılımıyla gerçekleĢtirilen 94. Dönem
Kaymakamlık Kursuna 9 Mart 2010 tarihinde eğitimci olarak katılım sağlanmıĢ ve
“Türkiye‟de Kadının Durumu ile ġiddetin Tanımı ve Türleri” hakkında sunum yapılmıĢtır.
Kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi konusunda yürütülmekte olan hizmetlerin daha
etkin hale getirilmesi yönünde koordine ve eĢgüdüm sağlanması amacıyla, Ankara Ġl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü tarafından, ilgili kurum ve kuruluĢ temsilcilerinin katılımıyla, 9 Mart
2010 tarihinde gerçekleĢtirilen “Kadına Yönelik ġiddetin Önlenmesi Ġl Eylem Planı” konulu
toplantıya katılım sağlanmıĢtır.
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Kutlama Programı Genel Müdürlüğümüz, GAP Bölge
Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı ve ġanlıurfa Valiliği iĢbirliğinde “GAP ve Kadının
Güçlendirilmesi” konulu panel çerçevesinde 7 Mart 2010 tarihinde, BaĢbakanımız Sayın
Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teĢrifleri, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU, Kültür
ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY, Tarım ve KöyiĢleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi
EKER, Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ, ġanlıurfa Valisi Sayın Nuri OKUTAN,
Milletvekilleri, Valiler, Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinden gelen kadınlar ve yöre halkının
katılımlarıyla ġanlıurfa‟da gerçekleĢtirilmiĢtir.
AçılıĢ konuĢmalarının ardından gerçekleĢtirilen “GAP ve Kadının Güçlendirilmesi” konulu
panelde ise katılımcılar, kadının yasal hakları ve yasal düzenlemeler; kadınların eğitim
hizmetine eriĢimi, sorunları ve yapılan çalıĢmalar; kadın, anne ve üreme sağlığı; kadın
istihdamı ve kadın giriĢimciliği konularında bilgilendirilmiĢtir.
Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planı Değerlendirme Toplantıları
kapsamında gerçekleĢtirilen “Kadın ve Eğitim”, “Kadın ve Sağlık”, “Kadın ve Ekonomi”,
“Kadın ve Yoksulluk”, “Kadın ve Medya”, “Kadına ve Çevre” ile “Yetki ve Karar Alma
Mekanizmalarına Katılım” konularına iliĢkin faaliyet raporları ile yıl sonu değerlendirme
raporları hazırlanmıĢtır.
Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planının izlenmesi
kapsamında, gerçekleĢtirilen faaliyetlere iliĢkin faaliyet raporu ile yıl sonu değerlendirme
raporu hazırlanmıĢtır.
Resmi Ġstatistik Programı kapsamında Türkiye Ġstatistik Kurumu‟nun web sitesinde
yer alan Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri bölümüne “Türkiye‟de Kadına Yönelik Aile Ġçi
ġiddet AraĢtırması”nın ayrıntılı istatistiklerinin konulması amacıyla ġubat 2010‟da anılan
Kurum temsilcileri ile bir toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir.

5

Türkiye Ġstatistik Kurumu‟nun web sitesinde yer alan Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri
bölümüne Genel Müdürlük web sitesinden link verilmiĢtir.
Avrupa Birliği‟nin mali, BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu‟nun (UNFPA) teknik desteği
ile ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, “Kadın
Sığınmaevleri Projesi” kapsamında 25-30 Ocak 2009 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi
ĠletiĢim Fakültesi'nde gerçekleĢtirilen “Kadına Yönelik ġiddet ve Medya Atölyesi”ne katılım
sağlanmıĢtır.
18 Ocak 2010 tarihinde, Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen aile içi Ģiddet
konulu toplantıya katılım sağlanmıĢ olup söz konusu toplantıda, Komutanlık tarafından
yürütülmesi planlanan ve halihazırda taslak halinde olan Aile içi ġiddetin Önlenmesi Projesi
konusunda görüĢ alıĢ veriĢinde ve bilgi paylaĢımında bulunulmuĢtur. Söz konusu Proje
kapsamında yürütülmesi öngörülen taslak faaliyetler Genel Müdürlük tarafından incelenmiĢ,
tespit edilen görüĢ ve öneriler Jandarma Genel Komutanlığı‟na iletilmiĢtir.
12 Ocak 2010 tarihinde, KırĢehir Ġl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen “Mahalle
Dostları” projesi kapsamında düzenlenen konferansta Kadının Statüsü Genel Müdürü
tarafından “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele” konusunda bir sunum
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik görüĢ alıĢveriĢinde bulunmak
amacıyla Ocak 2010‟da Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı ve Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımlarıyla bir toplantı düzenlenmiĢtir.
Avrupa Konseyi Kadına Yönelik ġiddet ve Aile Ġçi ġiddetle Mücadele ve Önleme
SözleĢmesi Taslağı Genel Müdürlüğümüzce incelenmiĢ, tespit edilen görüĢ ve öneriler
DıĢiĢleri Bakanlığı‟na iletilmiĢtir.
"Kadınların ġiddete KarĢı Korunması Konulu (2002)5" sayılı Avrupa Konseyi Tavsiye
Kararının 3. izleme çalıĢmaları çerçevesinde gönderilen sualname yanıtlanarak Avrupa
Konseyi'ne iletilmiĢtir.
30 Aralık 2009 tarihinde Fatih Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu‟nda okuyan
öğrencilerin “Kadına Yönelik Ayrımcılık, Kadına Yönelik ġiddet ile Töre ve Namus
Cinayetleri ve Önlenmesine Yönelik Alınabilecek Tedbirler” konularında bilgilerini artırmaya
yönelik olarak yapılan söyleĢiye konuĢmacı olarak katılım sağlanmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar
Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı‟nın, Haziran 2010‟da,
ilgili tüm tarafların katılımı ve iĢbirliği ile 2011-2015 dönemini kapsayacak Ģekilde
güncellenmesi planlanmaktadır.
Ġlçe Halk Eğitim Müdür/Müdür Yardımcıları ile Ġlçe Tarım Müdürlerine yönelik
“Kadın Erkek EĢitliği ve Toplumsal Cinsiyet” Eğitim Programı sürdürülecektir.
Haziran 2010‟da, Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi iĢbirliği ile Ġzmir‟de yapılması
planlanan “Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi” baĢlıklı 5 günlük eğitim ve üretim
faaliyetinin hazırlık çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.
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 eĢitliği, toplumsal cinsiyet eĢitliğinin
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sağlanmasını engelleyen geleneksel kabuller, kadına yönelik Ģiddet ve aile içi Ģiddet, Ģiddet
mağdurlarına yaklaĢım tarzı, Ģiddetle ilgili yasal mevzuat ve genelgeler” konularında
eğitilmesi amaçlanmaktadır.
“Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve
Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Protokolü” kapsamında yürütülmekte olan saha eğitimlerine
önümüzdeki dönemde de devam edilecektir.

SOSYAL HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

VE

ÇOCUK

ESİRGEME

KURUMU

GENEL

Yapılan ÇalıĢmalar:
Kadının Ġnsan Hakları Eğitim Programı kapsamında kadına yönelik Ģiddet ve aile içi
Ģiddet konuları ele alınmıĢ, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun konusunda
bilgilendirme yapılmıĢtır. (Ankara)
Ankara Aile DanıĢma Merkezince 4320 sayılı Kanun gereğince hakkında tedbire
hükmedilmiĢ kiĢilere yönelik öfke kontrolü, iletiĢim terapisi çalıĢmalarının yapılabilmesi için
gerekli görülen kurum ve kuruluĢlarca iĢbirliği çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.
4320 sayılı Kanun gereği haklarında tedbire hükmedilen kiĢilere danıĢmanlık hizmeti
verilmiĢtir. (Balıkesir)
Kadına yönelik Ģiddet ve ilgili mevzuat, Ģiddet mağduru kadınlara hizmet sunan
kurum-kuruluĢlar ve verilen hizmetler konusunda panel düzenlenmiĢtir. (KahramanmaraĢ)
“Hukuk Günleri” düzenlenerek mezuatta kadının insan hakları konusu ele alınmıĢtır.
(Bayburt)
4320 sayılı Kanun, Çocuk Koruma Kanunu, Kadına Yönelik ġiddet konularında
hazırlanan afiĢ, broĢür, el ilanlarının dağıtım ve sergilenmesi sağlanmıĢtır.
Kocaeli Barosu ile iĢbirliği içerisinde kadınların, yasal hakları konusunda
bilgilendirilmesine dönük çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir.
Amasya Barosu‟nca töre-namus cinayetlerinin yasal açıdan değerlendirilmesi amacıyla
seminer düzenlenmiĢtir.
-

Konuya iliĢkin mevzuat konusunda seminer çalıĢmaları yapılmıĢtır. (Kütahya)

“Kadının Ġnsan Hakları Eğitim Programı”, “7-19 YaĢ Aile Eğitim Programı”, “AnneÇocuk Eğitim Programı”, “0-6 YaĢ Benim Ailem Eğitim Programının uygulaması devam
etmektedir. (Ankara, Ġzmir)
Sağlık Grup BaĢkanlığınca, ilgili personele kadına yönelik Ģiddet ve töre-namus
cinayetleri konusunda seminer verilmiĢtir. (Afyonkarahisar)
Ġzmir Aile DanıĢma Merkezi tarafından Ege Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu
öğrencilerine Aile Ġçi ġiddet ve ġiddete KarĢı Stratejiler konulu seminer verilmiĢtir. Aile
DanıĢma Merkezi ve Aliağa Belediyesi iĢbirliğinde kadına yönelik Ģiddet konusulu panel
düzenlenmiĢtir. Hürriyet Gazetesi Ġnsan Hakları Treni Projesi etkinlikleri kapsamında Aile Ġçi
ġiddete KarĢı Kurumlararası ĠĢbirliği Eğitimi organize edilmiĢtir. KemalpaĢa Belediyesince
Kadın DanıĢma Merkezi açılmıĢtır. Toplum Merkezinde kuaförlük, dikiĢ-nakıĢ, ahĢap
boyama, takı tasarımı, kurdele nakıĢı, konfeksiyon kursları açılmıĢtır. (Ġzmir)
Kadına yönelik Ģiddet, töre-namus cinayetleri, toplumsal cinsiyet eĢitliği, aile içi
iletiĢim, kadının insan hakları vb. konularda seminer ve paneller düzenlenmiĢ, bilgilendirme
çalıĢmaları yapılmıĢ, eğitimler düzenlenmiĢ, Halk Eğitim Merkezlerindeki kurslara devam
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eden kursiyerlere ilgili konular hakkında bilgilendirme yapılmıĢtır. (Karaman, Kars, Trabzon,
Batman, Çanakkale, Karabük, Mersin, Aydın, Kilis)
Dezavantajlı konumda olup psikolojik travmaya maruz kalmıĢ 60 kadının psikolojik
destek almalarını ve meslek edinerek, istihdama katılımını amaçlayan Deniz Yıldızı
Projesi‟ne devam edilmektedir. (Mersin)
Kadına yönelik Ģiddet, Ģiddete karĢı atılabilecek adımlar, sahip olunan haklar
konusunda mesajlar içeren afiĢ, broĢür, el ilanları, kitapçıklar hazırlanarak-temin edilerek kiĢi,
kurum ve kuruluĢlara dağıtımı, ilgili kurum ve kuruluĢlarda da sergilenmesi sağlanmıĢtır.
(Bitlis, Kars, Tunceli, GümüĢhane, ġanlıurfa, Erzincan, Karabük, Edirne, Yozgat)
ġiddete maruz kalan kadınlar için sığınmaevi öncesi ilk kabul birimi oluĢturma
çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. (Ardahan, Sivas, Bayburt, Edirne)
-

Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Van Ġl Eylem Planı hazırlanmıĢtır.

GerçekleĢtirilen bilgilendirme toplantılarında, Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Özürlü
Sosyal Hizmet DanıĢma Hattının tanıtımı yapılmıĢtır. (Kilis)
Kadına yönelik Ģiddet konusu din görevlileri tarafından vaaz, hutbe ve cami
derslerinde iĢlenmiĢtir. (Afyonkarahisar, Ġzmir, Karaman, GümüĢhane, Erzincan, ġanlıurfa,
ġırnak, Kütahya, Yalova, Amasya, ġırnak)
Ulusal Eğitime Destek Kampanyası kapsamında okuma-yazma, vatandaĢlık ve meslek
edindirme kursları açılmıĢtır. (Afyonkarahisar)
Herhangi bir sosyal desteği olmayan kadınların çocuklarına ücretsiz kreĢ olanağı
sağlanmıĢtır. (Osmaniye)
Okuma-yazma kursları açılmıĢ, meslek edindirme kursları düzenlenmiĢ, sosyal desteği
olmayan kadınların çocuklarına ücretsiz kreĢ olanağı ve ayni-nakdi yardım sağlanmıĢtır.
(Çanakkale, Zonguldak, Van, Bartın, Yalova, ġırnak, Edirne, Mersin)
Kadınların istihdam olanakları ve iĢ kurmak için gereksinim duydukları kredileri
almaları konusunda gerekli kurumlara yönlendirme yapılmıĢtır. (Batman)
Kadına yönelik Ģiddetin ortaya çıkarılması ve buna göre alınacak önlenmelerin
belirlenmesi amacıyla Ġl Emniyet Müdürlüğünce merkez ve ilçeleri kapsayan istatistiki form
düzenlenmiĢtir. (Kastamonu)
Planlanan ÇalıĢmalar:
Aile içi Ģiddet, ihmal ve istismar konularında seminer çalıĢmaları planlanmaktadır.
DOVE Projesi kapsamında yapılacak çalıĢmalara iliĢkin planlamalar devam etmektedir.
(Ankara)
Kadın hakları, kadına yönelik Ģiddet, aile içi iletiĢim, toplumsal cinsiyet eĢitliği ve
benzeri konularda seminer-paneller düzenlenmesi, eğitimler gerçekleĢtirilmesi, bilgilendirme
çalıĢmaları yürütülmesi, ev ziyaretleri düzenlenmesi planlanmaktadır. (Ankara, Mersin, UĢak,
Van, Kütahya, Kilis, Afyon)
Kadına yönelik Ģiddet, Ģiddete karĢı atılabilecek adımlar, Ģiddet mağdurlarına yaklaĢım
tarzı vb. konularda bilgi-mesaj içeren afiĢ, broĢür, el ilanı ve kitapçıklar hazırlanarak dağıtımısergilenmesi sağlanacaktır. (Kütahya, Yalova, Mersin, Tunceli)
Kadına yönelik Ģiddet konusunda yerel basın yoluyla bilgilendirme çalıĢmaları
yapılması, TV-radyo programlarında konunun ele alınması, kadına yönelik Ģiddet konusunda
duyarlılık ve farkındalık sağlamak amacıyla spot filmler hazırlanması- temin edilmesi ve bu
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filmlerin gösteriminin sağlanması planlanmaktadır. (GümüĢhane, KahramanmaraĢ, Sivas,
Karabük, Yalova, Kilis)
Kadın sığınmaevi açılması yönünde çalıĢma baĢlatılması planlanmaktadır. (Bitlis,
Çanakkale, Zonguldak)
Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Özürlü Sosyal Hizmet DanıĢma Hattının tanıtımına,
gerçekleĢtirilen bilgilendirme toplantılarında devam edilecektir. (Kilis)
Yeni evlenecek çiftlere, 20 kiĢilik gruplar halinde aile içi iletiĢim, eĢler arası iletiĢim,
Medeni Kanun, cinsel sağlık vb. konuları içeren “Bir Yastıkta Bir Ömür” Projesi ile Sosyal
Hizmetler-Emniyet Elele Projesi‟nin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. (Kırıkkale)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı tarafından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 10 Mart 2010
tarihinde Polatlı ilçesinde görev yapmakta olan kadın din görevlileri, erkek görevlilerin eĢleri
ve Polatlılı kadınlar için bir konferans vermiĢlerdir.
81 il müftülüğünden gelen verilere göre kadın, aile ve Ģiddet konularında 214 vaaz, 44
hutbe verilmiĢ; konferans, panel, seminer, kermesler düzenlenmiĢ; TV ve Radyo
programlarında konu ele alınmıĢtır.
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı ile SHÇEK arasında 26.02.2007 tarihinde imzalanan
iĢbirliği protokolü çerçevesinde, din hizmeti sunan görevlilere 22-26 ġubat 2010 tarihleri
arasında Ankara‟da bir seminer düzenlenmiĢtir. 75 din görevlisinin katıldığı eğitimde
SHÇEK‟in kurumsal yapısı, çocuk, kadın ve yaĢlılara yönelik hizmetleri, çocuk ve ergen
psikolojisi, kurum bakımı alan çocukların özellikleri ve bu çocuklarla iletiĢim, çocuk ihmali
ve istismarı, çocuk hakları vb. konularda bilgilendirme yapılmıĢtır.
Yurt dıĢındaki vatandaĢlara dini danıĢmanlık ve rehberlik yapmak üzere
görevlendirilen personel için düzenlenen iki oryantasyon eğitimi programında “Aile Ġçi
ġiddet, Kadına Yönelik ġiddet” ve “Kadın ve Aile Konusunda Hukuki Mevzuat” konularında
seminer verilmiĢtir.
Uluslararası Af Örgütüyle müĢtereken yürütülen “Kadına KarĢı ġiddet ve
Ayrımcılığın Durdurulması Projesi” kapsamında 2010 yılının ilk atölye çalıĢması, çoğunluğu
il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri olan 25 personelin katılımıyla 23-24 Ocak tarihinde
Konya‟da gerçekleĢtirilmiĢtir.
KSGM ile müĢtereken yürütülecek olan “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din
Görevlilerinin Katkısının Sağlanması” Projesi kapsamında, oluĢturulan eğitim materyalleri
Din ĠĢleri Yüksek Kurulu tarafından onaylanmıĢtır. Proje içeriğinden hazırlanan “Aile Ġçi
ġiddet” broĢüründen 90 bin adet basılarak Diyanet Aylık Dergisi‟nin Mart 2010 sayısında
dağıtımı yapılmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
Daha sonra belirlenecek bir tarihte Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürosu Görevlileri için iki
haftalık iki seminer programı düzenlenmesi,
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Uluslararası Af Örgütüyle müĢtereken yürütülen “Kadına KarĢı ġiddet ve Ayrımcılığın
Durdurulması Projesi” kapsamında 2010 yılı içerisinde iki atölye çalıĢmasının daha yapılması,
Mayıs 2010‟da, KSGM ile müĢtereken yürütülecek olan “Kadına KarĢı ġiddetin
Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması” Projesinin pilot il olan Ankara‟da
uygulamasına geçilmesi planlanmaktadır.

GİRESUN İL MÜFTÜLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
-

“Ġslam‟da Kadın Hakları”, “Aile Ġçi ġiddet” konularında hutbe okutulmuĢtur.

BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
Eğitim Dairesi BaĢkanlığı:
Adalet Bakanlığı ile Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı arasında imzalanan
Protokol çerçevesinde, BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)‟nun teknik ve malî desteği
ile; aile mahkemelerinde çalıĢan sosyal çalıĢma görevlilerine yönelik olan ve toplumsal
cinsiyet, aile içi Ģiddet, bu konulardaki ulusal ve uluslararası mevzuatın konu edildiği “Aile
Mahkemesinde ÇalıĢan Sosyal ÇalıĢma Görevlilerine Yönelik Toplumsal Cinsiyet ve Kadına
Yönelik ġiddetle Mücadele" seminerleri;
Birinci ve ikinci grubuna yönelik olan eğitim semineri, 25-29 Ocak 2010 tarihleri
arasında 48 sosyal çalıĢma görevlisinin katılımıyla; üçüncü grubuna yönelik olan eğitim
semineri, 01-05 ġubat 2010 tarihleri arasında 28 sosyal çalıĢma görevlisinin katılımıyla,
Ankara‟da gerçekleĢtirilmiĢtir.
Adalet Bakanlığı ile Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı arasında 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 ġiddetle Mücadelede Yargı Mensuplarının Rolü” konulu seminerlerin, 1. ve
2. etapları 2009 Yılında gerçekleĢtirilmiĢ olup; üçüncü etabının;
Birinci grubuna yönelik olan eğitim semineri, 09-12 ġubat 2010 tarihleri arasında 26
hâkim ve Cumhuriyet savcısının katılımıyla,
Ġkinci grubuna yönelik olan eğitim semineri, 16-19 ġubat 2010 tarihleri arasında 27
hâkim ve Cumhuriyet savcısının katılımıyla,
Üçüncü grubuna yönelik olan eğitim semineri, 23-26 ġubat 2010 tarihleri arasında 26
hâkim ve Cumhuriyet savcısının katılımıyla,
Dördüncü grubuna yönelik olan eğitim semineri, 02-05 Mart 2010 tarihleri arasında 30
hâkim ve Cumhuriyet savcısının katılımıyla, Ankara‟da gerçekleĢtirilmiĢ ve program
tamamlanmıĢtır.
Kanunlar Genel Müdürlüğü:
Türk Medenî Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hazırlık
çalıĢmaları devam etmektedir.
Tasarıyla; Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi, Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi SözleĢmesi ile Anayasamızın “Kanun önünde eĢitlik” kenar baĢlıklı 10., “Ailenin
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korunması” baĢlıklı 41. ve “Milletlerarası andlaĢmaları uygun bulma” baĢlıklı 90. maddelerin
hükümleri dikkate alınarak, Türk Medenî Kanununun ilgili maddelerinin üst normlar ile
uyumlu hâle getirilmesi için değiĢiklik yapılması öngörülmektedir.
Bu kapsamda, Kanun‟un 187. maddesindeki “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır;
ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı baĢvuruyla
kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan
kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.” hükmünün kadın-erkek eĢitliğini
öngören Türk Medenî Kanununun genel anlayıĢına, Anayasaya ve “Kadınlara KarĢı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi”ne aykırılık oluĢturduğuna iliĢkin görüĢler ile yine aynı
Kanunun “Soyadı” baĢlıklı 321. maddesindeki “Çocuk, ana ve baba evli ise ailenin; evli
değilse ananın soyadını taĢır.” hükmü nedeniyle evlilik dıĢında doğan çocukla babası
arasındaki soybağı, tanıma veya babalık hükmüyle kurulmuĢ olsa bile analarının nüfus
kayıtlarında kalmaya ve analarının soyadını taĢımaya devam etmesi nedeniyle, tanımak
suretiyle çocuğunu nüfusuna almak ve soyadını vermek isteyen babaların yakınmaları dikkate
alınarak hazırlanan taslak metin, görüĢe sunulmuĢ olup gelen görüĢler değerlendirilmektedir.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
Türkiye ĠĢ Kurumu Bartın Ġl Müdürlüğü tarafından kadınların iĢgücüne katılımlarının
artırılması amacıyla, istihdam garantili dikiĢ makinesi operatörlüğü, örtü artı sebze
yetiĢtiriciliği meslek edindirme kursları sürdürülmektedir. Kamu arazilerinin ağaçlandırılması
amacıyla toplum yararına çalıĢma programları kapsamında 10 kadın istihdam edilmiĢtir.
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 1055 çalıĢanı olan 27 iĢyeri bilgilendirilmiĢtir.
Yenice Kaymakamlığı bünyesinde, Kur‟an Kursuna devam eden kadınlara, kadına
yönelik Ģiddetten korunma ile ilgili bilgi verilmeye baĢlanmıĢtır.
-

Karabük Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde;

Kadına yönelik Ģiddet konusunda hazırlanan broĢür ve el ilanlarının Halk Eğitim
Merkezine dağıtımı, Valilik Binası, YeĢil Kart Bürosu vb. yerlerde sergilenmesi sağlanmıĢtır.
Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine kadına yönelik Ģiddet konusunda bilgilendirme
yapılmıĢtır.
ġidete uğrayan kadınları bilgilendirmek, toplumda farkındalık yaratmak üzere Ġl Aile
Sağlığı Hekimlerine baĢvuran vatandaĢlara rehberlik sağlamak amacıyla, kurumsal bazda
neler yapılabileceği konusunda eğitim semineri düzenlenmiĢtir.

MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
Vatani hizmetlerini yerine getirmekte olan er ve erbaĢlara yönelik olarak; kız
çocuklarının eğitimi, kadınların karar alma mekanizmalarına ve istihdama katılımı, kadına
karĢı Ģiddet ve töre-namus cinayetleri gibi alanları kapsayacak Ģekilde “kadının insan hakları
ve toplumsal cinsiyet eĢitliği” konuları Genel Kurmay BaĢkanlığı tarafından yayımlanan
“TSK MüĢterek Yurt Sevgisi Eğitimi” kitabının ilgili bölümlerine dahil edilmiĢtir.
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Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından TRT‟ye hazırlatılan “Yere Batsın Böyle
Töre”, “Aydınlığa Bir Adım”, “ÇağdaĢ Köle”, “Dikkat ġiddet BulaĢıcıdır”, “YurttaĢ Olma
Hakkı”, “BaĢ Belası BaĢlık” konu baĢlıklarındaki kısa filmler “Yurt Sevgisi Eğitimi”
kapsamında er ve erbaĢlara izletilmiĢtir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü iĢbirliğinde hazırlanmıĢ olup “Töre Ġçin Cinayet
Suçtur”, “Kadına KarĢı ġiddet Suçtur”, “Tecavüz ve Cinsel Taciz Suçtur”, “Kız Çocukları
Okutulmalıdır” mesajlarını içeren afiĢlerin er ve erbaĢların toplu olarak bulundukları gazino,
okuma salonu, dinlenme salonu gibi yerlerde sergilenmesine devam edilmektedir.
Söz konusu çalıĢmalar her celp döneminde yeni gelen er ve erbaĢlara
uygulanmaktadır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
“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.
“Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler
Eğitimi” kapsamında Ġl Emniyet Müdürlükleri Polis Merkezlerinde çalıĢan 40.000 personel
eğitilmiĢtir.
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.
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VALİLİKLER
Adana Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
-

Kadına yönelik Ģiddet konusuyla ilgili bilinç düzeyini yükselten seminerler verilmiĢtir.

Aile içi iletiĢimin Ģiddetin önlenmesinde önemli bir yer tutması nedeniyle 'Kadına
ġiddet Konulu bir panel düzenlenmiĢtir.
ġiddete zemin hazırlayan sorunlar Toplum Merkezlerimizde devam eden eğitici,
meslek edindirici, sosyalleĢtirici v.b etkinliklere katılan müracaatçılarımızın 'Ģiddet' ve
'Ģiddetin önlenmesi' konulu eğitim çalıĢmalarına katılımları sağlanmıĢtır. Çukurova Halk
Eğitim Merkezine müracaat eden kadınlarla bir gurup çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢ olup ilk grup
oturumunda 'Ģiddet'in tanımı yapılmıĢtır.
Adana Valiliği ve tüm kadın kuruluĢları ile 8-14 Mart tarihleri arasında Dünya
Kadınlar Günü çeĢitli etkinliklerle kutlanmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
Kadın giriĢimciliğini destekleme konusunda eğitici seminerler (EV-KA) devam
etmektedir.

Antalya Valiliği
Planlanan ÇalıĢmalar:
Ġl Koordinasyon Kurulu toplantısında;
-

“Acil Yardım ve Destek Hattı”nda görev yapan kiĢilere eğitim verilmesine,

Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluĢları iĢbirliğinde toplumu eğitici ve
bilinçlendirici çalıĢmalara ağırlık verilmesine,
Ġl Emniyet Müdürlüğü, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ġl Sağlık Müdürlüğünce Ģiddet
mağdurları ile çalıĢan personele yönelik personeli bilinçlendirici programların yürütüldüğü
çalıĢmalara devam edilmesine,
Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji bölümünde staj, master ve yüksek lisans yapan
öğrencilerin Kadın DayanıĢma Merkezi bünyesinde hizmete açılan “Acil Yardım ve Destek
Hattı”nda gönüllü çalıĢmasına,
112 Acil Çağrı Merkezi çalıĢanlarına, Ģiddete uğrayan çocuk ve kadın müracaatlarında
nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce eğitim
verilmesi kararları alınmıĢtır.
Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde;
Toplum Merkezleri ve Aile DanıĢma Merkezince Ģidet mağduru kadınlara ve eĢlerine
yasal danıĢmanlık yapılmıĢ, psikolojik destek verilmiĢtir.
Alo 183‟e baĢvuran kadınlara, Ġl‟de oluĢturulan “Acil Müdahale Ekibi” tarafından
gerekli mesleki müdahale yapılmıĢtır.
Aile DanıĢma Merkezi ile Ġl‟de faaliyet gösteren Toplum Merkezlerinde, 4320 sayılı
Kanun‟un tanıtılması amacıyla kadınlara yönelik bilgilendirme yapılmaktadır.
Ġl‟de faaliyet gösteren Toplum Merkezlerinde “Anne-Çocuk Eğitimi”, “Kadının Ġnsan
Hakları” eğitim programları sürdürülmekte, sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.
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-

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle çeĢitli etkinlikler düzenlenmiĢtir.

Ġl Müdürlüğünden hizmet alan kadınlardan, kreĢ ücretini karĢılayamayacak olanların
çocuklarına ücretsiz kreĢ olanağı sağlanmaktadır.
Kepezaltı Toplum Merkezinden hizmet alan kadınların BüyükĢehir Belediyesince
düzenlenen Hanımeli Pazarına kendi ürünleri ile katılımı sağlanmıĢtır.
Alanya Toplum Merkezinden hizmet alan kadınlar tarafından 8 Mart etkinlikleri
kapsamında el ürünleri sergisi açılmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
-

Kadınlara dönük eğitici faaliyetlere devam edilecektir.

Kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi amacıyla, Ġl‟de bulunan sivil toplum kuruluĢları ve
kamu-kurum kuruluĢları ile iĢbirliğine dayalı çalıĢmalar yürütülecektir.

Ardahan Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü‟nün kolluk kuvvetlerine iletiĢim bilgileri verilen ve
kendisine 24 saat ulaĢılabilecek Ģekilde görevlendirilen kadın/erkek Sosyal Hizmet Uzmanları
görevlerine devem etmektedir.
Müftülük tarafından kadına ve çocuğa yönelik Ģiddet konusunda bilgilendirme
çalıĢmaları yapılmaktadır.

Bartın Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
Ocak-ġubat-Mart 2010 döneminde çocuk ve kadına yönelik Ģiddet ile töre-namus
cinayetleri konusunda öğrenci ve öğrenci velilerine dönük 10 seminer gerçekleĢtirilmiĢ olup
yaklaĢık 840 kiĢinin katılımı sağlanmıĢtır.
Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Aile DanıĢma Merkezi tarafından müracaatta
bulunan kadınlara yasal-psikolojik destek sağlanmıĢ; ayni-nakdi yardımda bulunulmuĢtur.
-

Konu, vaaz ve hutbelerde iĢlenmiĢtir.

Kolluk birimlerine kadına yönelik Ģiddet konusunda yapılan baĢvurulara iliĢkin olarak,
iĢlemleri gerçekleĢtirmek üzere olanaklar ölçüsünde kadın personel görevlendirilmeye
çalıĢılmıĢtır.
-

ĠġKUR Ġl Müdürlüğünce meslek edindirme kursları düzenlenmiĢtir.

Toplum Yararına ÇalıĢma Programları çerçevesinde, 01.10.2009-01.10.2010
döneminde 31 kadın Bartın/Amasra-Ulus-KurucaĢile Ġlçelerinde, Sosyal YadımlaĢma ve
DayanıĢma Vakfı ile ilçe okullarında, temizlik iĢlerinde istihdam edilmiĢtir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
Çocuk ve kadına yönelik Ģiddet ile töre-namus cinayetleri konusunda öğrenci ve
öğrenci velilerine dönük seminerlere devam edilecektir.
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Bayburt Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
ġiddete maruz kalıp adliyeye intikal eden vakaların tedbir kararları verilinceye kadar
Ġlk Kabul Birimi ve barınma yeri olarak Ġl Müftülüğüne ait burs binalarındaki odalar olarak
kullanılmaktadır.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen el ilanları, afiĢ ve broĢürler, Ġl
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ġl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmiĢ
olup afiĢler Ģehirde halkın görebileceği yerlere asılmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
Ailelere yönelik Ģiddete karĢı mücadele verilebilmesi için bilgilendirme eğitimleri
verilmesi planlanmıĢtır.

ġanlıurfa Valiliği
Halfeti Kaymakamlığı ve Sosyal YardımlaĢma Vakfı BaĢkanlığı
Yapılan ÇalıĢmalar:
Sağlık Grup BaĢkanlığı ile irtibat halinde olunduğu, resmi evlilik olmadan hamile
kalan kadınların tespiti halinde koruma altına alınması ve ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarına
bilgi verileceği belirtilmiĢtir.
Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki ilk ve orta dereceli Okullar ile Halk
Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslarda konuyla ilgili gerekli bilgilendirme yapılmakta ve
halkın bilgilendirilmesine yönelik gerekli çalıĢmalar devam etmektedir.
Ġlçe Müftüğülünce töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi konusunda hutbe ve vaazlar
verilmektedir.

Erzincan Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel
Müdürlüğü‟nün 2006/26 sayılı genelgesi gereği Rehberlik AraĢtırma Merkezi bünyesinde
“ġiddeti Önleme Ekibi” kurulmuĢ ve çalıĢmaları devam etmektedir.
- Okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin
artırılmasına iliĢkin iĢbirliği protokolü gereği Ġl Yürütme Kurulu oluĢturulmuĢtur.
- Ġl Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Erzincan Ġli ġiddet Eylem Planı
hazırlanmıĢ ve program doğrultusunda okullarımızda çalıĢma ekibi oluĢturulmuĢ; okullarda
öfke kontrolü, çatıĢma çözümü ve stresle baĢa çıkma yolları konularında etkinlikler
düzenlenmiĢtir.
- Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gibi kadın kuruluĢları hakkında öğrencilere bilgi
verilmekte ve süreli yayınları ve medyayı takip etmeleri tavsiye edilmiĢtir.
-

Aile içi Ģiddet konularında okul rehberlik servisi çalıĢmalar yapmıĢtır.

-

Müftülük tarafından toplumu bilinçlendirme için vaazlar verilmiĢtir.

-

Belediye panolarına afiĢler asılmıĢ ve CD gösterimi yapılmıĢtır.

- Psiko-sosyal müdahale hizmetleri çerçevesinde, okul rehberlik servisleri tarafından aile içi
Ģiddet konusundaki çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.
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Planlanan ÇalıĢmalar:
-

Kadının insan haklarını konu alan konferanslar düzenlenecektir.

- Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından Kadın ve Aile konulu bir öykükarikatür yarıĢması düzenlenmesi planlanmaktadır.

Giresun Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
-

Giresun Müftülüğünce, “Ġslam‟da Kadın Hakları” konulu hutbe okutulmuĢtur.

Karabük Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
Kamu kurum ve kuruluĢlarından gelen daimi ve geçici normal, özürlü, eski hükümlü
taleplerinde cinsiyet ayrımı yapılmayacak, askerlik görevini yapmıĢ veya yapmıĢ sayılan veya
tecilli bulunanların tamamının baĢvurusunu engelleyen Ģartlar ortadan kaldırılmıĢtır. Aksine
Ģartlar içeren talepler iĢleme konulmamaktadır.
ĠĢyerlerine yapılan ziyaretlerde ĠĢ Kanunu‟nun “eĢit davranma ilkesi” baĢlıklı 5.
maddesi ve bu maddeye aykırı davranılması halinde karĢılaĢılacak yaptırım hakkında bilgi
verilmektedir.
Mevzuat gereği yapılan çalıĢmalarda baĢvuru kabul Ģartlarının hizmet gerekleri
doğrultusunda belirlenmekte ve vatandaĢlar arasında ayrım yapıldığı izleniminin oluĢmasına
meydan vermeyecek Ģekilde hareket edilmektedir.
Kadınların istihdam edilmeleri ve iĢ kurmaları için mesleki eğitim kursları
düzenlenmektedir.
Kur‟an kursuna devam eden kadınlara kadına yönelik Ģiddet konusunda bilgi
verilmektedir.
Halk Eğitim Merkezinde yürütülen inĢaat ustalığı ve bilgisayar kurslarına devam eden
kursiyerlere kadına yönelik Ģiddet ve mağdur üzerindeki etkileri konusunda bilgilendirme
yapılmıĢtır.
Kadına yönelik Ģiddetle mücadele kapsamında broĢür ve el ilanları hazırlanarak
dağıtımı sağlanmıĢtır.
-

Konu, hutbe ve vaaz programlarında iĢlenmektedir.

Planlanan ÇalıĢmalar:
ĠġKUR Ġl Müdürlüğünce iĢyerlerine yapılacak ziyaretlerde, çalıĢan kadın ve erkek
arasındaki ekonomik eĢitsizliğin ortadan kaldırılması için iĢverenlere gerekli bilgilendirmeler
yapılacaktır.
-

Kadına yönelik Ģiddet konusundaki bilgilendirme çalıĢmalarına devam edilecektir.

Safranbolu Kaymakamlığı
Yapılan ÇalıĢmalar:
-

4320 Sayılı Kanun kapsamında iĢlemler yapılmaktadır.

-

Mahkeme tarafından verilen kararlar takip edilmektedir.
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Karabük Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan ÇalıĢmalar:
Halk Eğitim Merkezinde ĠnĢaat ustalığı ve bilgisayar kursuna devam eden kursiyerlere
kadına yönelik Ģiddet konulu kısa film gösterimi ve Ģiddetin mağdur üzerindeki olumsuz
etkisinin anlatıldığı bir sunum yapılmıĢtır.
Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin kadın hakları ve kadına yönelik Ģiddet
konularında farkındalık ve duyarlılıklarını artırmaya yönelik eğitim çalıĢmaları yapılmaktadır.
Aile Sağlığı Hekimlerinin Ģiddete uğrayan kadınlara yönelik kurumsal olarak neler
yapabileceği ve baĢvurabilecekleri merciler hakkında bir eğitim semineri düzenlenmiĢtir.
Kadına yönelik Ģiddet konusunda hazırlanan broĢürler ve el ilanlarının dağıtımı
sağlanmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
Kadın hakları, çocuk istismarı, aile içi Ģiddet ve iletiĢim konularında yönelik
bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları düzenlenmesi planlanmaktadır.
Kadına yönelik Ģiddet konusunda hazırlanan broĢürler ve el ilanları Valilik Binasının
giriĢ ve çıkıĢlarına, YeĢil Kart Bürosuna ve Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfına ve
Halk Eğitim Merkezine dağıtılmıĢtır.
Eflani Kaymakamlığı
Yapılan ÇalıĢmalar:
Ġlçe Emniyet Amirliği ve Ġlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 5395 ve 4320 Sayılı
Kanun kapsamında Kadın ve Çocuklara Yönelik ġiddet hakkında gerekli çalıĢmalar
yapılmaktadır.
-

Ġlçe müftülüğünce konuya iliĢkin hutbe ve vaazlar verilmektedir.

Sakarya Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
Kadına ve çocuğa yönelik Ģiddet, töre ve namus cinayetleri ile ilgili olarak broĢürler ve
afiĢler hazırlanarak anons çalıĢmaları baĢlatılmıĢ olup bazı ilçelerde hazırlanan broĢürler
halka dağıtılmıĢtır.
Kadına ve çocuklara yönelik aile içi Ģiddet, din görevlileri tarafından vaaz, hutbe ve
cami derslerinde iĢlenmiĢtir.
Kadın ve çocuğa yönelik Ģiddet konusunda okullarda seminer verilerek, bilgilendirme
yapılmıĢtır.
-

Kadın sığınma evi için ilgili diğer kuruluĢlarla görüĢmeler baĢlanmıĢtır.

-

Sakarya BüyükĢehir Belediyesi tarafından Aile DanıĢma Merkezi oluĢturulmuĢtur.

-

Aile Ġçi Etkili ĠletiĢim ve Koruyucu Ruh Sağlığı konusunda eğitim verilmiĢtir.

Kaynarca
düzenlenmiĢtir.

Belediyesince

8

Mart

Dünya

Kadınlar

Günü

vesilesiyle

panel

Hendek Belediyesince Halk Günü toplantılarında kadın ve çocuğa yönelik Ģiddet
konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.
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Karapürçek Belediyesi tarafından ilçede mevcut esnaflara ait dükkanların vitrinlerine
yazılı duyuru ilanları ile birlikte iki adet sanal ıĢıklı yazılımla halkı bilinçlendirme suretiyle
çalıĢma faaliyetleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
-

Veli toplantılarında konuya iliĢkin bilgilendirme yapılmaktadır.

Planlanan ÇalıĢmalar:
Kadınların ekonomik yönden güçlenmesi amacıyla becerilerini kazanca çevirmeleri
için fuar, sergi, panayır düzenlemesi,
DanıĢma Merkezlerinde önleyici, koruyucu tedbirlerin alınması için çerçeve planlar
yapılması,
ÇalıĢmaların daha da geliĢtirilerek kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda
etkin hale getirilmesi ve eğitim düzeylerini geliĢtirmek için birimler oluĢturulması ve bu
konuda sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği yapılması planlanmıĢtır.
Kadına ve çocuğa yönelik Ģiddet konusunda camilerde vaaz ve hutbe verilmeye devam
edilecektir.
Mevzuatta yer alan hakların ilgililere ve topluma duyurulmasına yönelik broĢür ve afiĢ
çalıĢmalarına devam edilecektir.
-

Erenler Belediyesince, Alo ġiddet Hattı kurulması için çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.

YEREL YÖNETİMLER
Bayburt Çayıryolu Belediyesi
Yapılan ÇalıĢmalar:
Kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi konusunda broĢürler hazırlanarak halka açık
alanlarda dağıtımı sağlamıĢtır. Benzer çalıĢmalara ilerleyen dönemlerde de devam edilecektir.

İstanbul Güngören Belediyesi
Yapılan ÇalıĢmalar:
Aile DanıĢma Merkezi bünyesinde, aile içi Ģiddete maruz kalan kadın ve çocuklara
ücretsiz olarak yasal ve psikolojik danıĢmanlık hizmeti sunulmaktadır.
Kadınların meslek edinmelerine yardımcı olmak, kiĢisel geliĢimlerine katkı sağlamak
amacıyla takı tasarımı, bilgisayar kullanımı, ahĢap boyama vb. konularda kurs faaliyetleri
yürütülmektedir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
-

Her ay konuya iliĢkin bir seminer düzenlenmesi planlanmaktadır.

İstanbul Üsküdar Belediyesi
Yapılan ÇalıĢmalar:
Üsküdar Belediyesine ait sığınmaevinde, kadınlara psikolojik destek sunulmakta,
sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmakta, gerekli durumlarda ayni-nakdi yardımda
bulunulmaktadır. Sığnmaevinde kalan kadınların çocukları için ise ücretsiz kreĢ hizmeti
verilmektedir. GerçekleĢtirilen sosyal faaliyetler, meslek edindirme ve el beceri kursları
aracılığıyla da kadınların sığınmaevinde ve sığınmevi sonrası süreçte maddi ve manevi
anlamda güçlendirilmeleri amaçlanmaktadır. Sığınmaevi sonrası süreçte de ev kurma
aĢamasında olan kadınlara maddi ve manevi destek sağlanmaktadır.

-
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ÜNİVERSİTELER
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Yapılan ÇalıĢmalar:
Mart 2010‟da Kadınlarımız ve Kadının Siyasetteki
gerçekleĢtirilmiĢ; Mor Dizi belgeselinin gösterimi sağlanmıĢtır.

Yeri

konulu

Panel

Akdeniz Üniversitesi Kadın ÇalıĢmaları ve Toplumsal Cinsiyet AraĢtırma ve
Uygulama Merkezi tarafından “Kadının Ġnsan Hakları Okulu” açılmasına karar verilmiĢtir. 16
hafta sürmesi planlanan eğitimler halihazırda devam etmektedir.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yapılan ÇalıĢmalar:
TRT Bölge Radyosu iĢbirliği ile toplumu ve aileleri Ģiddet, kadın ve çocukların
istismarı, suç içerici tutumlar hakkında bilgilendirme çalıĢmalarına devam edilmiĢtir.
Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak aile eğitim çalıĢmaları düzenli
olarak yürütülmüĢtür. Dönem içinde özellikle katılımı artırmak amacıyla hafta sonları olacak
Ģekilde Ģiddet, çocuk eğitimi ve geliĢimi, cinsiyet eĢitliği ile ilgili gözlenen problemleri
azaltmaya yönelik eğitim çalıĢmaları koordine edilmektedir.
BoĢanma, boĢanmaya neden olan aile içi Ģiddet ve çatıĢmalar ile risk altında kalan
çocukların problemlerini konu edinen bir yüksek lisans tez çalıĢması tamamlanmıĢ olup,
raporlaĢtırılması çalıĢmaları devam etmektedir.
Özürlülük ve Ģiddete maruz kalma ile ilgili bir araĢtırma projesi baĢlatılmıĢ, aileler ve
öğretmenler üzerinden Ģiddet-istismar-özürlülük iliĢkisini konu edinen nitel yöntemli
çalıĢmanın veri çözümleme çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup, verilerin özel eğitim kongresinde
sunulmak üzere raporlaĢtırılmasına devam edilmektedir.
Sürmene Ġlçe Kaymakamlığı‟nın “Risk Altında Bulunan Çocukları ve Aileleri
Destekleme Projesi” kapsamında 8 hafta süreli psiko-sosyal destek programı tamamlanmıĢtır.
Kadınlara yönelik siber Ģiddet ve teknoloji kullanılarak gerçekleĢtirilen istismar, taciz
ve psikolojik Ģiddetle ilgili bir araĢtırmaya baĢlanmıĢtır. Veri toplama süreci devam
etmektedir.
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik AraĢtırma Merkezleri tarafından koordine
edilen Ģiddeti önleme ve aile içi iletiĢimi geliĢtirici eğitim çalıĢmalarına, planlama ve eğitici
desteği sağlanmaktadır.
Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Mart 2010‟da, Aile ve Korunması konulu
çalıĢtay gerçekleĢtirilmiĢtir.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Yapılan ÇalıĢmalar:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Kapitalizm ve Kadın” konulu
bir konferans düzenlenmiĢtir.
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Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında
“Türkiye‟de Kadınlar” konulu bir konuĢma yapılmıĢtır.

DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
Yapılan ÇalıĢmalar:
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, RTÜK Ģikayet hattına gelen Ģikayetler
istatiksel veriye dökülerek dönemler halinde kamuoyuna duyurulmaktadır.
Toplumsal cinsiyet eĢitliği ve kadına yönelik Ģiddete iliĢkin duyarlılığın artırılması
amacıyla RTÜK Eğitim Dairesince, kurum içinde kurum personelini; kurum dıĢında ulusalbölgesel ve yerel Radyo/TV kuruluĢu personelini bilgilendirmeye yönelik seminerlerin
kapsamı geniĢletilerek, ilgili konuların 2010 Eğitim Programına dahil edilmesi sağlanmıĢtır.
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.
3984 sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanun‟un,
günümüzdeki geliĢmelere paralel olarak hazırlanan Kanun Taslağında “Ayrımcılık” temel
ilkelere ilave edilmiĢtir.
Radyo ve televizyon yayınlarının genel akıĢında çocuk istismarı ile cinsiyet ayrımı,
Ģiddet, pornografi, kadını küçültücü önyargılı yayınların yapılmaması amacıyla yasal çerçeve
değiĢtirilmiĢ, çocukları korumaya yönelik, "saat sınırlaması", "Akıllı ĠĢaretler", "medya
okuryazarlığı" öncelikli konular olarak belirlenmiĢ ve uygulamaya konulmuĢtur.
3984 Sayılı Kanun‟un öngördüğü yönetmelikler hazırlanmıĢtır. Bu yönetmeliklerin
hazırlanma sürecinde, AB televizyon yayıncılığıyla ilgili Üye Devletlerdeki kanun,
yönetmelik veya idari kurallarda yer alan belirli hükümlerin koordinasyonu konusunda
89/552/EEC sayılı Konsey Direktifine değiĢiklik getiren 30 Haziran 1997 tarih ve 97/36/EC
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 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.
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