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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, 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 Önlenmesi”ne
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 Artırılması
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.
 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
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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.
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.
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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 40.400 emniyet teĢkilatı personelinin eğitimi
gerçekleĢtirilmiĢ, 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 yetiĢtirmeye yönelik olarak
yürütülmekte olan“Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve
Uygulanacak Eğitimler Uzman Eğitici YetiĢtirme Projesi” kapsamında ilk uzman eğitimi 30
Nisan-07 Mayıs 2010 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam‟da, ikinci uzman eğitimi ise 5-12
Temmuz 2010 tarihlerinde Bolu‟da gerçekleĢtirilmiĢtir.
- 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 yaklaĢık 58.600 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 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
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sivil toplum kuruluşları ile işbirliği” konularında farkındalık ve duyarlılığının artırılması
amacıyla 326 yargı mensubu (168 Aile Mahkemesi Hakimi, 158 Cumhuriyet Savcısı) eğitim
seminerine katılım sağlamıĢtır.
- “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması Projesi
Protokolü” çerçevesinde düzenlenecek hizmet içi eğitim faaliyetleri aracılığıyla, toplumda
öncülük rolü bulunup vatandaĢlarla sürekli diyalog halinde olan Aile ĠrĢat ve Rehberlik
Bürosu Görevlileri ile vaizlerin, “kadına karĢı Ģiddet, aile içi Ģiddet, toplumsal cinsiyet eĢitliği
eğitimi, Ģiddet mağdurlarına yaklaĢım tarzı, 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve
ilgili diğer kanunların uygulanması” konularında farkındalık ve duyarlılığının artırılması
amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, 10-13 Mayıs 2010 tarihleri arasında, Ankara‟da görev yapan
vaiz, imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur‟an Kursu öğreticilerine yönelik eğitici eğitimi
gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca 18 Haziran 2010 tarihinde illerde görevli din görevlilerine yönelik
olarak düzenlenen Hizmet Ġçi Eğitim Semineri‟ne eğitici olarak katılım sağlanmıĢtır.
- 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; öncelikli olarak 81 ile bağlı ilçelerde görev
yapmakta olan Ġlçe Tarım Müdürleri ile Ġlçe Halk Eğitim Müdür/Müdür Yardımcılarına
eğitim verilmesi planlanmıĢ olup 2009 yılında 771 kiĢi “Kadın Erkek EĢitliği ve
Toplumsal Cinsiyet Eğitimi” eğitim programlarına katılım sağlamıĢtır. 2010 Yılının ilk
altı aylık döneminde 4 eğitim programı düzenlenmiĢtir. 2010 yılı “Kadın Erkek EĢitliği
ve Toplumsal Cinsiyet Eğitim Programları”nın ilki, 30 Mart-01 Nisan 2010 tarihlerinde
Rize, Artvin, Giresun, Ordu ve GümüĢhane illerine, ikincisi 19-21 Nisan 2010
tarihlerinde Ġstanbul, Kocaeli ve Trabzon illerine; üçüncüsü 4-6 Mayıs 2010
tarihlerinde, Bolu, Bilecik, Bursa, Düzce, Yalova ve Sakarya illerine ve dördüncüsü
15-17 Haziran 2010 tarihlerinde Ġzmir, Aydın ve Manisa illerine bağlı bulunan
ilçelerde görev yapmakta olan Halk Eğitim Merkezi Müdür/Müdür Yardımcıları ile
Ġlçe Tarım Müdürlerinin katılımları ile Ankara‟da gerçekleĢtirilmiĢtir. 2010 yılında
düzenlenen eğitim programlarına Haziran sonu itibariyle toplam 371 kiĢi katılım
sağlamıĢtır.
 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, Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda; ilgili kamu kurum ve kuruluĢları, üniversiteler ve
sivil toplum kuruluĢlarının temsilcilerinin katılımı ile oluĢturulan Kadına Yönelik ġiddet
Ġzleme Komitesi‟nin 4. Toplantısı, 12 Mayıs 2010 tarihinde, Kadın ve Aileden Sorumlu
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Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye KAVAF‟ın baĢkanlığında gerçekleĢtirilmiĢtir. BaĢbakanlık
Toplantı Salonu‟nda gerçekleĢtirilen toplantıya, 40 farklı kurum ve kuruluĢtan toplam 47
temsilci katılım sağlamıĢtır.
- Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planı izleme ve değerlendirme toplantıları
kapsamında 24 Mayıs 2010 tarihinde “Kadın ve Çevre”, 26 Mayıs 2010 tarihinde “Kadın ve
Medya”, 07 Haziran 2010 tarihinde “Kadın ve Sağlık”, 14 Haziran 2010 tarihinde “Kadın ve
Ekonomi, Kadın ve Yoksulluk”, 21 Haziran 2010 tarihinde “Yetki ve Karar Alma
Mekanizmalarında Kadın”, 22 Haziran 2010 tarihinde ise “Kadın ve Eğitim” baĢlıklı
toplantılar ilgili kurum ve kuruluĢ temsilcilerinin katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
- 5251 Sayılı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TeĢkilat Yasasının 15. ve 16. Maddesi
uyarınca, kamu kurum ve kuruluĢları ile üniversite ve STK temsilcilerinden oluĢan “Kadının
Statüsü DanıĢma Kurulu”nun 6. toplantısı “Kadın ve Sağlık” konulu gündemle Kadın ve
Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye KAVAF‟ın baĢkanlığında 08 Haziran
2010 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
- 25 Mayıs 2010 tarihinde Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı
izleme ve değerlendirme toplantısı ilgili kurum ve kuruluĢ temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı‟nın 2011-2015 dönemi
için güncellenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluĢlar, üniversiteler ve sivil toplum
kuruluĢlarının katılımı ile 9-12 Haziran 2010 tarihleri arasında Bolu‟da bir çalıĢtay
düzenlenmiĢtir.
- CEDAW 6. Ülke raporu savunmasının hazırlıkları kapsamında 25 Haziran 2010 tarihinde
Kadının Statüsü Genel Müdürü baĢkanlığında, savunmaya katılacak kurum kuruluĢ
temsilcilerinin katılımıyla hazırlık toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir.
- “Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planı”nın (2008-2013) tedbirlerinden olan
kurumların hizmet içi eğitim programlarına toplumsal cinsiyet konusunun dâhil edilmesi
gerekliliği doğrultusunda MEB‟in hizmet içi eğitim programına toplumsal cinsiyet eĢitliği
eğitimleri dâhil edilmiĢtir. Bu çerçevede, 14-18 Haziran 2010 tarihleri arasında Yalova‟da
“Kadın-Erkek EĢitliği ve Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Eğitimi” gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Medyada toplumsal cinsiyet konusundaki duyarlılığını artırmak ve geleceğin medya
profesyonellerinde toplumsal cinsiyet konusunda duyarlılık yaratmak amacıyla ĠletiĢim
Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak 21-25 Haziran 2010 tarihleri arasında Ġzmir Ekonomi
Üniversitesi ile iĢbirliği içerisinde Ġzmir‟de “Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi”
düzenlenmiĢtir. Atölye çalıĢmasına Ġzmir, Antalya, Kayseri ve EskiĢehir‟de bulunan farklı
ĠletiĢim Fakülteleri‟nden 38 öğrenci katılmıĢtır.
Planlanan Çalışmalar:
- “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.
- Toplumsal cinsiyet eĢitliğinin yaygınlaĢtırılması ve kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi
amacıyla, kamu kurum ve kuruluĢları temsilcilerine yönelik olarak yürütülen toplam 2,5
günlük “Kadın-Erkek EĢitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitim Programı” ile “Kadına Yönelik
Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Semineri” 2010 yılı ikinci yarısında da sürdürülecektir.
- Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Eğitimler
Uzman Eğitici YetiĢtirme Projesi” kapsamında uzman eğitimleri sürdürülecektir.
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- “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması Projesi
Protokolü” kapsamında, 2010 yılı ikinci yarısında eğitici eğitimlerine devam edilecektir.
- “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak
Prosedürler Eğitimi Protokolü” kapsamında sağlık çalıĢanlarına yönelik olarak
gerçekleĢtirilen eğitimler 2010 yılı ikinci yarısında sürdürülecektir.
- Yerel medya çalıĢanlarının kadına yönelik Ģiddetle mücadeledeki rolleri ve
sorumlulukları hakkında duyarlılıklarının geliĢtirilmesi amacıyla iki adet “Kadına Yönelik
ġiddetle Mücadelede Yerel Medya ÇalıĢanlarının Rolü ve Haber Yazma Atölyesi”
düzenlenecektir.
- Medyada toplumsal cinsiyet konusundaki duyarlılığı artırmak ve geleceğin medya
profesyonellerinde toplumsal cinsiyet konusunda duyarlılık yaratmak amacıyla ĠletiĢim
Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak “Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi”
düzenlenecektir.
- 2008-2013 Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planında belirtilen hedeflere ne
kadar yaklaĢıldığı ve hedeflere yönelik hangi faaliyetlerin gerçekleĢtirildiğinin 2010 yılı ikinci
altı aylık döneme iliĢkin olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, “Kadın ve Sağlık”,
“Kadın ve Eğitim”, “Yetki ve Karar Alma Sürecinde Kadın”, “Kadın ve Medya”, “Kadın ve
Çevre” ile “Kadın ve Ekonomi, Kadın ve Yoksulluk” baĢlıklı altı kritik alanda, ilgili tüm
kamu kurum ve kuruluĢları temsilcilerinin katılımı ile 2010 yılı Aralık ayında, 6 adet izleme
ve değerlendirme toplantısı gerçekleĢtirilecektir.
- 2007-2010 Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı‟nda belirtilen
hedeflere ne kadar yaklaĢıldığı ve hedeflere yönelik hangi faaliyetlerin gerçekleĢtirildiğinin
2010 yılı ikinci altı aylık döneme iliĢkin olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, 2010
yılı Aralık ayında, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluĢları temsilcilerinin katılımı ile izleme ve
değerlendirme toplantısı gerçekleĢtirilecektir.

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Din Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından 14-25 Haziran 2010 tarihleri arasında, 29 Ġl
Müftülüğü bünyesinde bulunan Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürolarında görev alacak personel için
düzenlenen hizmet içi eğitim seminerinde “Kadına Yönelik Şiddet”, “Çocuk İhmali ve İstismarı”,
“SHÇEK tarafından Kadın ve Aile Konusunda Verilen Hizmetlerin Tanıtılması-Kadın
Konukevleri”, ”KSGM’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”,
“Töre ve Namus Cinayetleri”, “ASAGEM ve Türkiye’nin Değişen Aile Yapısı”, “Sigara,
Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı”, “Sağlık Bakanlığı Anne Çocuk Sağlığı Daire Başkanlığı
Tarafından Yürütülen Evlilik Öncesi Döneme İlişkin Çalışmalar- Anne Ölümlerinin
Engellenmesi”, “Terörle Mücadele Kapsamında Ailenin Rolü”, “Toplum Destekli Polis
Birimleri”, “Çocuk Pornografisi”, “Aile Mahkemeleri ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair
Kanun’un Uygulanması”, “Psikososyal Krizler ve Müdahale Teknikleri”, “Ensest Sorununu
Anlamak”, “Türkiye’de Boşanmalar, Sebep ve Sonuçları”, “Kadın ve Erkeğin Cinsel Gelişimi,
Cinsel Açıdan Farklılıklar, Cinsel Mitler”, “Engelli Birey ve Ailelerine Yönelik Moral ve Manevi
Destek”, “Öfke ile Başa Çıkma”, “Ailede Yaşlı Bireylerle İlişkiler”, “Gençlik Dönemi Din
Eğitimi ve Dinî İletişim” ve “Bireysel Etkileşim-Kurumsal İletişim” gibi konular ele alınmıĢ ve
80 personel eğitim almıĢtır.
- Seminer kapsamında KSGM yayınlarından Aile Ġçi ġiddetle Mücadele El Kitabı, Sosyal
ve Ekonomik AraĢtırmalar Merkezi yayınlarından “Türkiye’de Aile-Aile’nin Yapısal Özellikleri,
ĠĢlevleri ve DeğiĢimi”, Psikolog Fatih Akbaba‟nın “ĠletiĢim Ailede BaĢlar” ve Uluslararası Af
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Örgütü yayınlarından “Hakları Gerçeğe DönüĢtürme” adlı kitapların görev alacak personelin
kaynak olarak kullanması amacıyla dağıtımı yapılmıĢtır.
- Balıkesir ve Afyonkarahisar Ġl Müftülüklerine “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde
Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması” projesi kapsamında basılan 2000 adet “Aile Ġçi
ġiddete Son” broĢüründen dağıtımı yapılmak üzere gönderilmiĢtir.
- 20 Haziran Babalar Günü dolayısıyla Diyanet ĠĢleri BaĢkanı Prof. Dr. Ali
BARDAKOĞLU ve SHÇEK çocuk evinde kalan çocukların katıldığı bir program
gerçekleĢtirilmiĢtir.
- 7 Mayıs 2010 tarihinde yurt dıĢındaki vatandaĢlarımıza dinȋ danıĢmanlık ve rehberlik
yapmak üzere görevlendirilen personel için düzenlenen oryantasyon eğitimi programında “Aile
Ġçi ġiddet, Kadına Yönelik ġiddet” ve “Kadın ve Aile Konusunda Hukuki Mevzuat”
konularında Bursa‟da bir seminer verilmiĢtir.
- 5-6 Nisan 2010 tarihlerinde BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından GAP ve
DAP kapsamındaki illerde yürütülen SODES (Sosyal Destek Programı)‟i tanıtmak amacıyla bu
bölgelerde bulunan Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürosu görevlileri için iki günlük bir seminer
programı yapılmıĢtır. Bu seminer sonrasında “kadın, aile, gençlik ve yaĢlılara” yönelik proje
baĢvuruları gerçekleĢtirilmiĢtir.
- 81 il müftülüğünden gelen verilere göre “Aile Ġçi ġiddet, Kadına KarĢı ġiddet, Kadın
Hakları, Töre-Namus Cinayetleri, Kız Çocuklarının OkullaĢması” gibi konularda 863 vaaz ve 13
hutbe verilmiĢ; bu konularda kadınlara yönelik 59 konferans, seminer ve panel türünde faaliyet
düzenlenmiĢtir.
- Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve BirleĢmiĢ Milletler Nüfus
Fonu ile birlikte yürütülen “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının
Sağlanması” projesinin ilk pilot uygulamasına Ankara‟da baĢlanmıĢtır. Din görevlilerinin
farkındalık ve duyarlılığının artırılması amaçlanan projenin birinci eğitici eğitimi Mayıs ayı
içerisinde yapılmıĢtır.
Planlanan Çalışmalar:
- 2010 yılı içerisinde Ġstanbul Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürosu Görevlileri için üç haftalık
seminer programı düzenlenmesi planlanmaktadır.
- Yurt dıĢındaki vatandaĢlarımıza dinȋ danıĢmanlık ve rehberlik yapmak üzere
görevlendirilen personel için iki oryantasyon eğitimi daha yapılacaktır.
- Uluslararası Af Örgütüyle müĢtereken yürütülen “Kadına KarĢı ġiddet ve Ayrımcılığın
Durdurulması Projesi” kapsamında 2010 yılı için, iki atölye çalıĢmasının daha yapılması
planlanmaktadır.
- Ankara‟da “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının
Sağlanması Projesi”nin birinci eğitici eğitimine katılan personel ile alan eğitimlerinin yapılması
ve ikinci eğitici eğitimlerinin yapılması planlanmaktadır.
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.
- Ġl genelinde 2010 yılı Mayıs ayında; "Çocuklarımıza KarĢı Görevlerimiz, HoĢ Geçinme ve
Ara bulma, Lisanı Kötü Sözlerden Koruma, Ġnsanlara Faydalı Olma, Mümin Sevgi Ġnsanıdır",
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"Haziran ayında;" Anne ve Baba Hakları, Türkler Misafirperverdir, Kur'an ve Cahiliye" konulu
vaazlar, Nisan ayında; "Ġslam‟da Çocuk Eğitimi", Mayıs ayında; "Gençlik ve Sorunları" konulu
hutbeler ile vatandaĢlar bilgilendirilmiĢtir.
Planlanan Çalışmalar:
- Ġl genelinde 2010 yılı içerisinde “Güler Yüz, Tatlı Dil, Gıybet Haramdır”, “KardeĢlik,
Dostluk ve Bereberlik, Merhamet, Ġlim ve Okumanın Önemi, Ġnsanları Sevmek” konulu vaazlar;
“Ġslam‟da Evlilik (Nikah)”, “Eğitim ve Öğretimin Önemi” konulu hutbeler ile vatandaĢların
bilgilendirilmesi 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).
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünden sağlanan Ģiddet konulu afiĢler valilik, belediye ve
farklı kamu kurum ve kuruluĢların panolarına asılmıĢtır. (Afyonkarahisar, Kilis)
- Sağlık personeline çocuğa ve kadına yönelik Ģiddeti tanıma, Ģiddet mağdurlarına yönelik
hizmet veren mekanizmalar hakkında eğitim verilmiĢtir. Çobanlar Kaymakamlığında görev yapan
Emniyet Müdürlüğü ve Ġl Jandarma personeline aile içi Ģiddet ve müdahaleler konusunda
bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır. Halk Eğitim Müdürlüğü ve Belediye BaĢkanlığı ile iĢbirliği
sağlanarak kadınlara yönelik okuma yazma, meslek edindirme ve gelir getirici kurslar
düzenlenmiĢtir. Ġlköğretim Okulunun velilerine “Aile Ġçi ġiddetin Önlenmesi ve Hukuki Boyutu”
konularında eğitim verilmiĢtir. Ġlçelerde ve köylerde camilerde verilen vaaz ve hutbelerde
“Kadına ve Çocuğa Yönelik ġiddet ve Töre Namus Cinayetlerinin Önlenmesi”ne yönelik
bilgilendirme toplantıları yapılmıĢtır (Afyonkarahisar)
- Toplum Merkezleri ve Aile DanıĢma Merkezi‟nde 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair
Kanun ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılmıĢtır. (Ankara)
- Toplum Merkezleri ve Aile DanıĢma Merkezinde Kadının Ġnsan Hakları Eğitim Programı,
Aile Eğitim Programı, AÇEP, BADEP gibi eğitim programları uygulanmıĢtır. ġiddetin
Önlenmesi ve Aileye Destek projesi kapsamında din adamlarına konu ile ilgili eğitim
verilmektedir. Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele (DOVE) projesi kapsamında yapılan kadına
yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi çalıĢmaları devam etmektedir. Yenimahalle ve Altındağ
ilçelerinde görev yapan öğretmenlere aile içi Ģiddet konusunda eğitimler verilmiĢtir. Kadına
Yönelik ġiddetin Önlenmesi Ġl Eylem Planını oluĢturmak üzere yürütme kurulu oluĢturulmuĢ ve
ikinci toplantısını gerçekleĢtirmiĢtir. (Ankara)
- ġiddet mağduru kadın ve çocukların uygun kuruluĢlara sevk edilinceye kadar
kalabilecekleri Ġlk Kabul bölümleri oluĢturulmuĢtur. (Bayburt, Zonguldak)
- Kilim dokuyuculuğu ve web tasarımı kursları açılarak kadınların da kurslardan mezun
olması sağlanmıĢtır. Çocuk ve kadına yönelik Ģiddet ile töre namus cinayetlerinin önlenmesi
konusunda okullarda öğrenci ve velilere eğitim seminerleri düzenlenmiĢ ve 840 kiĢi eğitimden
yararlandırılmıĢtır. (Bartın)
- Çanakkale Toplum Merkezi tarafından organize edilen “Kadının Ġnsan Haklarını Tanıma
ve YaygınlaĢtırma, Kadına Yönelik ġiddetin Önlenmesi” bağlamında yapılan toplantılara
müftülük olarak katılım sağlanarak faaliyetlere destek olma kararı alınmıĢtır. (Çanakkale)
- ġiddet konusunda görev yapan kurum ve kuruluĢlardaki personele yasal mevzuatla ilgili
bilgilendirme toplantıları düzenlenmiĢtir. Ġlçe Belediyelerince belediye panolarına afiĢler asılmıĢ
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ve CD gösterimleri yapılmıĢtır. Milli Eğitim, Sağlık, Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma ile Sivil
Toplum Örgütleri ve diğer meslek grupları görevlilerine konuyla ilgili hizmet içi eğitimler
verilmiĢtir. MEB‟e bağlı rehberlik ve araĢtırma merkezi bünyesinde oluĢturulmuĢ olan “ġiddeti
Önleme Ekibi” okullarda velilerle ve öğrencilerle koruyucu ve önleyici çalıĢmalara devam
edilmiĢ kadına ve çocuğa yönelik Ģiddetin önlenmesi konularında haklar ve yasalar konularında
bilgilendirme yapılmıĢtır. (Erzincan)
- Kadına Yönelik ġiddet konulu film gösterimi yapılarak 250 kiĢilik bir gruba konu ile ilgili
seminer verilmiĢtir. Kadının Ġnsan Hakları Eğitimi Programı uygulanmıĢtır. (Erzurum)
- Kadının Ġnsan Hakları Eğitimi‟ne katılan katılımcılara Türk Ceza Kanunu ve Medeni
Kanun‟da yer alan Ģiddetle ilgili hükümler konusunda bilgiler verilmiĢtir. Aile DanıĢma
Merkezi‟nde Kadın Hakları Eğitimi düzenlenmiĢtir. Ġlin kadına yönelik Ģiddet profilinin
çıkarılması ve koruyucu önleyici tedbirlerin alınması amacıyla Osmangazi Üniversitesince
yapılan araĢtırma sonuçlarının değerlendirmesi yapılmıĢ ve bir sonraki toplantıda
değerlendirmenin tamamlanmasına karar verilmiĢtir. (EskiĢehir)
- Aile içi Ģiddete maruz kalmıĢ kadınlara yönelik Medeni Kanun‟un ilgili hükümleri ve
Ailenin Korunmasına Dair Kanun çerçevesinde “Hukuk Günleri” ve “Sosyal Grup ÇalıĢmaları”
tertiplenmektedir. Aile DanıĢma Merkezi‟nde “EĢler Arası Destek ve Aile Ġçi ġiddetin
Engellenmesi” konulu sunumlar yapılmıĢtır. (Giresun)
- Ġl Müftülüğünce Ġslam‟da Ailenin Önemi, Ġslam‟ın Kadına Verdiği Değer, Ġslam‟da Aile
ve Çocuk Eğitimi, Sosyal Hayatta Kadın konularında seminerler, ev sohbetleri yapılmıĢ konu
vaaz ve hutbelerde ele alınmıĢtır. (GümüĢhane)
- Kadına yönelik Ģiddet, aile planlaması ve üreme sağlığı konularında eğitim
düzenlenmiĢtir. (Hatay)
- Kadının Ġnsan Hakları Eğitim Programı, 7-19 YaĢ Aile Eğitimi Programı, Aile Ġçi ġiddet
konusunda bilgilendirme toplantıları, Aile içi Ģiddet konusunda hukuksal düzenlemeler ve Sosyal
Hizmetler Ġl Müdürlüğünce verilen hizmetler, Toplumsal cinsiyet rolleri, Medya ve Kadına
yönelik Ģiddet, Aile içi Ģiddetin önlenmesine yönelik kurumlararası iĢbirliğinin önemi ve yerel
yönetimlerin mağdur kadınlara yönelik verdiği hizmetler konularında halka ve eğitimcilere
yönelik paneller gerçekleĢtirilmiĢtir. “Aile Ġçi ġiddeti Önleme ve EĢler Arası ĠliĢkilere Destek”
konulu bilgilendirme toplantısı düzenlenmiĢtir. (Ġzmir)
- Okul Öncesi Eğitime Destek Projesi‟nden yararlanmakta olan çocukların annelerine 8
Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Projesi
kapsamında hazırlanan CD sunumu yapılmıĢtır. (Kırklareli)
- Kurumlar arası iĢbirliğini artırmak ve Aile Ġçi ġiddetle Mücadeleye iliĢkin olarak
hazırlanan “Sosyal Hizmetler Emniyet Elele Projesi” çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. “Bir Yastıkta Bir
Ömür” projesinin kitapçıkları hazırlanmıĢ ve basım aĢamasındadır. Aile içi Ģiddet mağdurlarına
verilmek üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü tarafından 4000 adet broĢür bastırılmıĢ ve polis
merkezlerinde dağıtımı baĢlamıĢtır. (Kırıkkale)
- Ġntihar giriĢiminde bulunan genç kızlara yönelik olarak hazırlanan proje kapsamında kadın
ve çocuğa uygulanan Ģiddet konusunda kızlara eğitim semineri düzenlenmiĢtir. Aile sağlığı ve
Aile Hekimliği elemanlarından 63 kiĢiye “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadelede Sağlık
Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler” konulu eğitimler verilmiĢtir. (Karabük)
- Yerel radyolar aracılığı ile kadına yönelik Ģiddetle mücadele konusunda programlar
yapılmıĢtır. (Kilis)
- Toplum Merkezi‟nden hizmet alan kadın gruplarına Ģiddetin türleri, nedenleri, sonuçları
ve gerektiğinde baĢvurulacak kurum ve kuruluĢlar konularında bilgi aktarımı sağlayacak eğitim
panoları hazırlanmıĢtır. (Manisa)
- Kadının Ġnsan Hakları Programı‟ndan 60 kadının yararlanması sağlanmıĢ ve program
dahilinde kadınlara Ģiddete karĢı stratejiler, aile içi Ģiddet, Medeni Kanun‟da kadın hakları, yasal
haklar vb. konularda bilgiler verilmiĢtir. (Trabzon)
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- Kadına ve çocuğa yönelik Ģiddet ve töre namus cinayetlerini önlenmesi konularında
çalıĢma yapmak üzere Ġl Komitesi kurulmuĢtur. (UĢak)
- Kadının Ġnsan Hakları Eğitimi düzenlenmiĢtir. (Van)
- Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde çalıĢan tüm personele uygulanmak üzere kadına
yönelik Ģiddet ve toplumsal cinsiyet eĢitliği vb. konularda eğitim taslağı hazırlanmıĢtır. Van 75.
Yıl Toplum Merkezinde açılan dikiĢ-nakıĢ, okuma-yazma kurslarından kadınların yararlanması
sağlanmıĢ ve sertifika verilmiĢtir. (Van)
- Aile DanıĢma Merkezi‟ne gelen ve eĢler arası sorunlar, çocuklarla ilgili sorunlar vb.
konularda hizmet alan bireylere psiko-sosyal ve hukuki destek verilmiĢtir. Aile DanıĢma
Merkezi‟nde Kadının Ġnsan Hakları Eğitim Programı uygulanmıĢtır. (Yalova)
- Aile Ġçi ġiddete Son Kampanyası tarafından hazırlanan sunum Polis Yüksekokulu‟na,
Yozgat Merkez Lisesi Müdürlüğü‟nde ve Çayıralan kasabasında toplam 521 kiĢiye interaktif
sunum yapılmıĢtır. Aile Ġçi ġiddete Son konulu broĢürler halka dağıtılmıĢtır. 8 Mart Kadınlar
Günü etkinliklerinde KSGM‟den elde edilen Ģiddetle mücadele konulu spot filmler yerel
TV‟lerde yayınlanmıĢtır. Tıbbi sekreterlik ve Tıp sekreterliği kursları açılmıĢ ve 52 kadının
mezun olması sağlanmıĢtır. (Yozgat)

Planlanan Çalışmalar
- Sınıf öğretmenlerinin Ģiddet gören çocukları tespit etmesi ve aileleri ile çalıĢma yapılması
planlanmıĢtır. (Afyonkarahisar)
- Ġlde Kadın Sığınma Evi bulunmadığı için; Ġl Kabul Merkezi oluĢturulmasına karar
verilmiĢtir. (Ardahan )
- 2006/17 sayılı Genelgenin uygulanmasının sağlanması amacıyla Ġl bünyesinde oluĢturulan
komite üyelerine 4320 sayılı Kanun‟un uygulama koĢullarının daha ayrıntılı oluĢturulabilmesi
amacıyla anlatılması planlanmıĢtır. Kadına ve Çocuğa yönelik Ģiddetin önlenmesine yönelik yerel
TV ve basında yer almak üzere bir programın hazırlanması için üniversitelerle görüĢmeler
planlanmıĢtır. (EskiĢehir)
- Küçük yaĢta yapılan evliliklerin zararları ve kadının toplumdaki yeri konularında
konferanslar verilmesi planlanmıĢtır. Kadına Yönelik ġiddet konusunda yapılacak çalıĢmalarla
ilgili olarak Ġl Jandarma Komutanlığı ve Ġl Emniyet Müdürlüğü çalıĢanlarına kurs düzenlenmesi
planlanmıĢtır (Erzincan)
- Evlilik Okulu Projesi adı altında evlilik öncesi eğitim programının hazırlık çalıĢmalarına
baĢlanmıĢtır. (Erzurum)
- Kadına yönelik bilgi ve bilinç düzeyini arttırmak amaçlı yerel basınla iĢbirliğine geçilmesi
planlanmıĢtır. (GümüĢhane)
- Kadının Ġnsan Hakları Eğitimi Programının Nisan ayında baĢlatılması planlanmıĢtır. Yerel
Yönetimler ve Mustafa Kemal Üniversitesi ile ortak çalıĢmalar yapılarak “Alo 183 Aile Kadın
Çocuk ve Özürlü DanıĢma Hattının” halka tanıtımının yapılması planlanmıĢtır. (Hatay)
- Kadın Hakları ile ilgili mevzuat hakkında kadınlara yönelik bilgilendirme ve
bilinçlendirme toplantılarının düzenlenmesi planlanmıĢtır. Kadın Sığınma Evi açılması yönünde
çalıĢmaların baĢlatılması planlanmaktadır. (Karabük)
- Kadınlara yönelik Ģiddetin önlenmesi konulu konferansların hazırlanması ve köylerde
konu ile ilgili seminer çalıĢmalarına devam edilmesi planlanmıĢtır. (Kütahya)
- “Bir Yastıkta Bir Ömür” projesi eğitim çalıĢmalarının önümüzdeki 3 aylık dönemde
gerçekleĢtirilmesi ve Toplum Merkezinde 7-19 yaĢ Aile Eğitim Programı ve Kadının Ġnsan
Hakları Eğitimi grup çalıĢması yapılması planlanmaktadır. (Kırıkkale)
- ġiddet mağdurlarına yaklaĢım konusunu ve yapılması gerekenleri içeren broĢür, kitapçık
ve afiĢlerin hazırlanarak personele ve halka dağıtılması planlanmıĢtır.(Kütahya, Yalova, Karabük)
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- ġiddet ve töre namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik yerel basında düzenli gündem
oluĢturulması ve konunun periyodik olarak ele alınması planlanmıĢtır. (Manisa)
- Okuma-yazma, hasta ve yaĢlı bakım, refakatçi kurslarının yeniden düzenlenmesi
planlanmıĢtır. (Sivas)
- Ġlçelerde ve köylerde yapılan Kadına ve çocuğa yönelik Ģiddetin önlenmesi konulu eğitim
çalıĢmalarına devam edilmesi planlanmıĢtır. (UĢak)
- Öğretim kurumları yöneticileri ve okul aile birliği üyelerine çocuğa ve kadına yönelik
Ģiddet konusunda eğitim ve farkındalık artırma çalıĢmaları yapılması planlanmıĢtır. (Yalova)
- Çocuk ve Kadına yönelik Ģiddet ile töre/namus cinayetlerinin önlenmesi konusunda 7 adet
eğitim programı planlanmıĢtır.
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BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, ulusal mevzuat ve ülkemizin taraf
olduğu uluslararası anlaĢmalar çerçevesinde; ilgili kamu kurum ve kuruluĢları ile bu alanda
çalıĢma yapan baĢlıca sivil toplum kuruluĢları ve üniversitelerin kadın araĢtırma merkezlerinin
katkı ve katılımları ile hazırlanarak, Kasım 2007'de yürürlüğe giren “Kadına Yönelik Aile Ġçi
ġiddetle Mücadele 2007-2010 Ulusal Eylem Planı”nın, tüm tarafların katılım ve iĢbirliğiyle; 0912 Haziran 2010 tarihleri arasında, Bolu'da düzenlenen “2011-2015 Dönemi Ġçin Güncellenmesi
ÇalıĢtayı”na, Bakanlığı temsilen 1 tetkik hâkiminin katılımı sağlanmıĢtır.
- Bakanlık taĢra teĢkilâtında, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin KuruluĢ, Görev ve
Yargılama Usullerine Dair Kanun kapsamında kurulan ve faaliyette bulunan aile mahkemelerinde
10/06/2010 tarihi itibarıyla 99 psikolog, 100 pedagog ve 94 sosyal çalıĢmacı, 5395 sayılı Çocuk
Koruma Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyette olan çocuk ağır ceza ve çocuk
mahkemelerinde ise 50 psikolog, 35 pedagog ve 40 sosyal çalıĢmacı olmak üzere toplam 149
psikolog, 135 pedagog ve 134 sosyal çalıĢmacı görev yapmaktadır.
- Kadın ve çocuğa yönelik Ģiddetin önlenmesi amacıyla yayımlanan 2006/17 sayılı
BaĢbakanlık Genelgesi, bu bağlamda hazırlanan Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Ulusal
Eylem Planının uygulanması çerçevesinde; 01 Nisan 2009 tarihinde imzalanan protokole göre,
ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde, BirleĢmiĢ Milletler
Nüfus Fonu (UNFPA)‟nun teknik desteği ve Avrupa Komisyonu‟nun mali katkılarıyla sürdürülen
“Kadın Sığınma Evleri Projesi”nin eğitim ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi
çalıĢmalarına destek olmak amacıyla; kadın sığınma evi inĢaatlarının sürdürüldüğü 8 ilde
(Ankara, Bursa, Ġzmir/KarĢıyaka, Antalya, EskiĢehir, Gaziantep, Samsun ve Ġstanbul/Bakırköy)
bulunan aile mahkemelerinde çalıĢan yazı iĢleri müdürü, zabıt kâtibi ve mübaĢirlere yönelik
olarak düzenlenen konferanslardan;









Birincisi, 07 Haziran 2010 tarihinde KarĢıyaka,
Ġkincisi, 08 Haziran 2010 tarihinde Bursa,
Üçüncüsü, 10 Haziran 2010 tarihinde Samsun,
Dördüncüsü, 11 Haziran 2010 tarihinde Antalya,
BeĢincisi, 15 Haziran 2010 tarihinde Gaziantep,
Altıncısı, 18 Haziran 2010 tarihinde Bakırköy,
Yedincisi, 24 Haziran 2010 tarihinde Ankara,
Sekizincisi, 25 Haziran 2010 tarihinde EskiĢehir

adliyelerinde, her grup için yaklaĢık 50 personel olmak üzere toplam 400 personelin katılımı ile
gerçekleĢtirilmiĢtir.
- 2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi uyarınca, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
koordinatörlüğünde ilgili tüm kamu kurum ve kuruluĢları, üniversiteler ve sivil toplum
kuruluĢlarının temsilcilerinin katılımı ile oluĢturulan Kadına Yönelik ġiddet Ġzleme Komitesinin
12.05.2010 tarihinde gerçekleĢtirilen Dördüncü Toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
- 2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi uyarınca, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
koordinatörlüğünde, BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonunun teknik desteği ve Avrupa Komisyonunun
malî katkılarıyla yürütülmüĢ olan “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Projesi”
kapsamında, ilgili tüm tarafların katkı ve katılımları ile hazırlanıp yürürlüğe giren “Kadına
Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele 2007-2010 Ulusal Eylem Plânı"nda yer alan tedbirlerin
uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi ile Bakanlık tarafından Aralık 2009-Mayıs 2010
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döneminde gerçekleĢtirilen faaliyetler hakkında bilgi verilmesi amacıyla, 25.05.2010 tarihinde
yapılan Değerlendirme Toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
- 5152 sayılı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
15 inci maddesi uyarınca oluĢturulan Kadının Statüsü DanıĢma Kurulu‟nun 04.06.2010 tarihinde
yapılan VI. Toplantısına Genel Müdürlüğü temsilen Tetkik Hâkimi katılmıĢtır.
- Kadının Ġnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğü iĢbirliğiyle; 13-14 Nisan 2010 tarihlerinde, Ankara‟da düzenlenen
“Kadının Ġnsan Hakları Eğitimi Programı” çerçevesinde, gerçekleĢtirilen “Ġç Anadolu Bölge
Toplantısı”na 1 sosyal çalıĢma görevlisinin katılımı sağlanmıĢtır.

ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Türkiye ĠĢ Kurumu Bartın Ġl Müdürlüğü tarafından kadınların iĢ gücüne katılımlarının
artırılması amacıyla toplam 158 kadına web tasarımcısı, örtü altı sebze yetiĢtiriciliği, bilgisayarlı
muhasebe elemanı, bilgisayar destekli tasarım elemanı, hayvan yetiĢtirme iĢçisi, el nakıĢı, kilim
dokuyucusu, büro yönetimi ve sekreterlik, satıĢ elemanı, bilgisayar operatörlüğü kursları
verilmiĢtir. 29 kadına da istihdam garantili gazete muhabirliği, dikiĢ makinesi operatörlüğü,
ayakkabı imalatçılığı kursları verilmiĢtir.
- 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 596
çalıĢanı olan 13 iĢyeri bilgilendirilmiĢtir.
- Türkiye ĠĢ Kurumu Karabük Ġl Müdürlüğü bünyesinde kadınların istihdam edilmeleri ve iĢ
kurmaları için mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
- 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.
- Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında “Kadına KarĢı
ġiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi Protokolü”
imzalanmıĢtır.
- “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi”
kapsamında birinci aĢamada bölge merkezi olarak tespit edilen Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Van,
Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Bursa, Kayseri, Adana, Antalya illerinde ve bağlı illerden 270
eğitici kadrosu oluĢturulmuĢ; ikinci aĢamada ise oluĢturulan eğitici kadro tarafından günümüze
kadar Ġl Emniyet Müdürlükleri Polis Merkezlerinde çalıĢan 40.400 personel eğitilmiĢtir.
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VALĠLĠKLER

Adana Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
-

Adana Rotary Kulübü Eğitim ve Meslek Edindirme Toplum Merkezi tarafından;
 Kursiyerlere, çevresinde töre-namus cinayetleri konusunda risk altında olan kadın ve
kız çocukları için bildirimde bulunmaları konusunda bilgilendirme çalıĢmaları
yapılmıĢtır. EĢler arası ve ebeveyn ile çocukları arasındaki iletiĢim konularında
görüĢmeler yapılmıĢtır.
 Merkeze gelen kursiyerlere KuruluĢun bulunduğu semtte ikamet eden insanlara Aile içi
ġiddet Konulu Eğitim Semineri düzenlenmiĢtir.

Antalya Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet DanıĢma Hattı‟na müracaat eden
kadınlara oluĢturulan “Acil Müdahale Ekibi” tarafından gerekli mesleki müdahale anında
yapılmaktadır.
- Töre ve namus cinayetlerine maruz kalma riski taĢıyan kadınlara gerekli psikolojik
rehberlik ve danıĢmanlık hizmeti verilmektedir.
- Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü‟ne bağlı Toplum Merkezleri‟nde “Kadının Ġnsan Hakları
Eğitimi” tamamlanmıĢtır.
- Sütçüler, ġafak, Kepezaltı, Konyaaltı, Habipler, Fatih, Alanya Toplum Merkezi ve Aile
DanıĢma Merkezi Müdürlükleri tarafından Ģiddete uğrayan kadınlara ve eĢlerine hukuksal
danıĢmanlık ve psikolojik destek verilmiĢtir.
- Antalya Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü‟ne bağlı Kadın Sığınma Evi‟ne töre ve namus
cinayeti nedeniyle kabul edilen kadınların bakım ve korunması sağlanmıĢtır.
- Aile DanıĢma Merkezi ve Antalya ilinde faaliyet gösteren tüm Toplum Merkezleri‟nde
4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun‟un tanıtılmasına yönelik kadınlara eğitim
verilmektedir.
- Antalya Ġl Müdürlüğü‟nden hizmet alan kadınlardan kreĢ ücreti ödeyemeyecek durumda
olanlara, Ġl Müdürlüğünce ücretsiz kreĢ kontenjanından yararlanmaları sağlanmaktadır.
- Kadın Konukevi‟nin fiziki koĢullarının günümüz Ģartlarına uygun hale getirilmesi için
gerekli özen gösterilmektedir.
- Antalya Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü‟ne bağlı Toplum Merkezleri‟nden hizmet alan
kadınların tiyatro, sinema, drama gibi çeĢitli sosyal etkinliklere katılımları sağlanmıĢtır.
- Konyaaltı Toplum Merkezi‟nde aile içi iletiĢim konusunda kadınlara yönelik
bilinçlendirme çalıĢması yapılmıĢtır.
- Konyaaltı Toplum Merkezi‟nde kadınlara yönelik farklı branĢlarda meslek edindirme
kursları açılmıĢtır.
- Alanya Toplum Merkezi‟nce gönüllüler ve görevli eğitmenler iĢbirliği ile el becerilerine
yönelik 6 kurs tamamlanmıĢ ve sergi düzenlenmiĢtir.
- Alanya Toplum Merkezi‟nce, Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Festivali‟nde ve 10.
Oba Turizm, Kültür Sanat ve Portakal Festivali‟nde tanıtım stantları açılmıĢ, isteyen kursiyerler
yaptıkları ürünlerinin satıĢını yapmıĢtır.
- Alanya Toplum Merkezi‟nce Kadın Meclisi Kültür ve Sanat ÇalıĢma Grubu tarafından 7
Mayısta organize edilen Avrupa Günü etkinliklerine merkezden hizmet alan 15 kadın katılımcı ile
resim ve koro etkinliği gerçekleĢtirilmiĢtir.
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- Aile DanıĢma Merkezi ve Aksu Emniyet Müdürlüğü iĢbirliği ile “Aile Ġçi ġiddet” konulu
bir seminer düzenlenmiĢtir.
- Fatih Toplum Merkezi‟nden hizmet alan kadınların BüyükĢehir Belediyesi‟nce
düzenlenen Hanımeli Pazarı‟na kendi ürünleri ile katılımları sağlanmıĢtır.
- Antalya Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü‟ne bağlı Toplum Merkezleri‟nde “Anne Çocuk
Eğitimi” tamamlanmıĢ, katılımcılara sertifikaları verilmiĢtir.
- Kepezaltı Toplum Merkezi‟ndeki 30 kadının Mart ayından itibaren BüyükĢehir Belediyesi
tarafından her hafta sonu düzenlenen Hanımeller Pazarı‟na katılımları sağlanmıĢtır.
- Kepezaltı Toplum Merkezi‟nde Ġl Sağlık Müdürlüğü‟nden gelen görevliler tarafından
“Sağlıklı Aile ĠliĢkileri” konulu seminer verilmiĢtir.
- Ġl Koordinasyon Komitesi, 26.04.2010 tarihinde Vali Yardımcısı BaĢkanlığında
toplanmıĢtır. Söz konusu toplantıda;
 Akdeniz Üniversitesinde Kadının Ġnsan Hakları Eğitimi alan öğrencilerin Kadın
DanıĢma ve DayanıĢma Merkezi çerçevesinde hizmet verecek olan 2422626 nolu Acil
Yardım ve Destek Hattında gönüllü çalıĢmalarına,
 Ġl Emniyet Müdürlüğü verilerinden kent merkezinde yaĢayan kadınların büyük
çoğunluğunun tehdit ve hakarete maruz kaldıkları göz önünde bulundurularak bu
durumdaki kadınların Ġl Müdürlüğü ve BüyükĢehir Belediyesi‟ne bağlı Aile DanıĢma
Merkezlerine yönlendirilmesine,
 13-18 yaĢ kız çocuklarına hizmet verecek olan Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon
Merkezi (2. Adım), 18-60 yaĢ arası Fethi Bayçın Huzurevi Müdürlüğüne bağlı ilk
kabul Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler
Genel Müdürlüğü Koordinasyon Kuruluna bilgi verilmesine,
 Kadın ve Çocuğa yönelik artan Ģiddet göz önüne alınarak Kamu Kurumları ile Sivil
Toplum KuruluĢları iĢbirliği halinde toplumu eğitici ve bilinçlendirici çalıĢmalara
devam edilmesine,
 Kadın DanıĢma ve DayanıĢma Merkezi bünyesinde hizmet veren 2422626 nolu Acil
Yardım ve Destek Hattına yapılan baĢvurular ile ilgili verilerin bir sonraki toplantıda
sunulması kararları alınmıĢtır.
- Ġl Koordinasyon Komitesi. 17.06.2010 tarihinde Vali Yardımcısı BaĢkanlığında
toplanmıĢtır. Söz konusu toplantıda;
 Kadın ve Çocuğa yönelik artan Ģiddet göz önüne alınarak Kamu Kurumları ile Sivil
Toplum KuruluĢları iĢbirliği halinde Ģiddetle mücadele konusunda toplumsal
duyarlılığı artırıcı toplumu eğitici ve bilinçlendirici çalıĢmalara devam edilmesine,
 Akdeniz Üniversitesinde Kadının Ġnsan Hakları Eğitimi alan öğrencilerin 2010 Eylül
ayında baĢlayan yeni eğitim-öğretim döneminde Kadın DanıĢma ve DayanıĢma
Merkezi çerçevesinde hizmet verecek olan 2422626 nolu Acil Yardım ve Destek
Hattında gönüllü çalıĢmaları için yönlendirilmesine,
 Ġl Müdürlüğüne bağlı Kadın Konuk Evine sivil toplum örgütlerinden yönlendirilen
müracaatçılar ile ilgili olarak Ġl Müdürlüğü ile bağlantıya geçilerek önceden bilgi
verilmesine; önceden hizmet almıĢ ve hizmeti istismar eden müracaatçı grubunun
önlenmesi için sivil toplum örgütlerince bu konuya özen gösterilmesine,
 ĠçiĢleri Bakanlığının “Kadın Sığınma Evleri Projesi” kapsamında ilde açılacak olan
Kadın Konuk Evinin hizmete baĢlayıp baĢlamadığı ve yönetmeliğin son Ģekli ile ilgili
bir dahaki toplantıda koordinasyon kurulu üyelerine bilgi verilmesi kararları alınmıĢtır.
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Planlanan Çalışmalar:
- Antalya Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü‟ne bağlı Kadın Konuk Evi‟ne töre ve namus
cinayeti nedeniyle kabul edilen kadınların bakım ve korunmasına devam edilmesi planlanmıĢtır.
- Kadına yönelik eğitici çalıĢmalara devam edilmesi planlanmıĢtır.
- Kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi için Antalya ilinde faaliyet gösteren STK ve resmi
kurumlar ile ortak çalıĢmalara devam edilmesi planlanmıĢtır.

Ardahan Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Çocuk ve Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Ġl Komitesinin dönem toplantısı 14.06.2010
tarihinde Vali Yardımcısının BaĢkanlığında toplanmıĢtır.
- Ayni nakdi yardım uygulaması gereği toplam 65 aileye nakdi yardım ödemesi yapılmıĢtır.
- Kadın ve çocukların Ģiddete uğraması durumunda yapılması gerekenlerle ilgili bölge halkı
bilgilendirilmiĢtir.
- ġiddete maruz kalan 3 kadın, yapılan inceleme sonucunda kadın sığınma evlerine
gönderilmiĢlerdir.
Planlanan Çalışmalar:
- ġiddet vakalarına yönelik mesleki çalıĢmalar yapılarak halkın eğitilmesi hususunda
önleyici eğitim faaliyetleri, konferans, panel ve seminer düzenlenmesi ve üniversiteden
akademisyenlerin de katıldığı pilot bölgelerde muhtarlar, imamlar ve öğretmenlerin de katılımını
sağlamak suretiyle eğitim faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi, faaliyetlerin baĢarıya ulaĢması
durumunda eğitimlerin il geneline yaygınlaĢtırılması planlanmaktadır.

Bartın Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Aile DanıĢma Merkezi Müdürlüğünce Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilköğretim
okullarında öğrenci velilerine yönelik beĢ adet eğitim semineri düzenlenmiĢtir.
- ÇeĢitli nedenlerle Aile DanıĢma Merkezi Müdürlüğüne müracaat eden veya diğer kamu
kurumlarınca yönlendirilen kiĢilere danıĢma ve rehberlik hizmeti sunulmuĢtur.
- Bartın Ġl Tarım Müdürlüğü tarafından kadın çiftçi ve çiftçi adaylarına, çilek reçeli yapımı,
fasulyenin dondurularak muhafaza edilmesi, iyotlu tuz kullanımı, bebeklerde ek besine baĢlama
dönemi, gebe ve emzikli kadın beslenmesi, gıda muhafaza yöntemleri, kooperatifçilik, kooperatif
ortak iliĢkileri, süt sığırlarında bakım-besleme, ahır hijyeni, hayvan hayat sigortası iĢlemleri, yem
bitkileri vb. konularda 669 kadın çiftçiye eğitim düzenlenmiĢtir. Konularla ilgili olarak çeĢitli afiĢ
ve broĢürler dağıtılmıĢtır.
- Ġl genelinde çeĢitli kurumların iĢbirliğinde düzenlenen Örtü Altı Sebze YetiĢtiriciliği,
Hayvan YetiĢtiriciliği, El NakıĢçısı, Kilim Dokuyucusu, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, SatıĢ
Elemanı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayarlı Muhasebe, WEB tasarımcılığı gibi alanlarda
Meslek Edindirme Eğitimleri düzenlenmiĢ olup, söz konusu eğitimlere 235 kadın kursiyer
katılmıĢtır.
- Toplum yararına çalıĢma programları çerçevesinde okulların temizliğinde çalıĢtırılmak
üzere 31 kadın istihdam edilmiĢtir.
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Planlanan Çalışmalar:
- Aile DanıĢma Merkezi Müdürlüğünce Aile Ġçi ġiddet ve Töre Namus Cinayetleri
vakalarının takiplerinin yapılması ve gerekli rehberlik hizmetlerinin sürdürülmesi
planlanmaktadır.
- Toplum yararına çalıĢma programları çerçevesinde okulların temizliğinde çalıĢtırılmak
üzere 10 kadın istihdam edilecektir.

Bayburt Valiliği
Yapılan Çalışmalar
- ġiddete maruz kalıp adliyeye intikal eden vakaların tedbir kararları verilinceye kadar,
inĢaatları devam eden Huzurevi ve Engelsiz YaĢam Merkezi faaliyete geçinceye kadar
mağdurların kalabilecekleri barınma yeri olarak Ġl Müftülüğüne ait kullanılmakta olan ayrı kurs
binalarında odalar ayrılmıĢ olup Ġlk Kabul Birimi olarak kullanılmaktadır.
- Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġube Müdürlüğü tarafından kayıp olarak aranan ve
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġube Müdürlüğünce bulunarak koruma altına alınıp Ġl
Müdürlüğüne teslim edilen kız çocuğu, ailesinin ekonomik durumunun iyi olmaması ve
çocuklarını gelip alamamaları sebebiyle Ġl Müdürlüğünce görevlendirilen personeller tarafından
Ankara‟ya götürülmüĢ ve ikamet ettiği adrese teslim edilmiĢtir.
- Kadına yönelik Ģiddetin önlenebilmesi için halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalıĢmalar
gerek olay olduğunda gerekse müracaat olduğunda Ġl Müdürlüğünce yapılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
- Ġlde ailelere yönelik Ģiddete karĢı mücadele eğitimi verilmesi için bilgilendirme eğitimleri
verilmesi planlanmaktadır.

Erzincan Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- 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 Jandarma Komutanlığınca emrinde görevli personele ikiz görev olarak Kadın ve Çocuk
Suçları ile Ġlgili ĠĢlem Astb.lığı tespit edilip, görevleri hakkında brifingler verilmiĢtir.
- Ġnsan Hakları ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun gibi kadına ve çocuğa 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 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.
- Psiko-sosyal müdahale hizmetleri çerçevesinde, okul rehberlik servisleri tarafından aile içi
Ģiddet konusundaki çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.
- Milli Eğitim, Sağlık, Emniyet ve Jandarma ile sivil toplum kuruluĢları ve diğer meslek
grupları görevlilerine bu konuyla ilgili hizmet içi eğitimler verilmiĢtir.
- Müftülük tarafından toplumu bilinçlendirmek için vaazlar verilmiĢtir.
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- Zorunlu eğitimin uygulanması için çalıĢmalar yapılmıĢtır.
- Zararlı gelenek ve görenekler tespit edilerek, kiĢilerin davranıĢ Ģekillerini değiĢtirmelerini
sağlayıcı eğitim programları hazırlanmıĢtır.
- 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 karĢı Ģiddet ve ayrımcılık vb.
konularda çeĢitli üniversitelerden gelen öğretim üyelerince eğitim verilmiĢtir.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadına Yönelik ġiddet konusunda yapılacak çalıĢmalarla ilgili Emniyet Müdürlüğü ve
Jandarma Komutanlığındaki görevli personele kurs tertip edilmesi planlanmıĢtır.
- 2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi doğrultusunda çalıĢmalara 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 müĢavirlik yapılması planlanmıĢtır.
- “Türk Toplumunda Aile ve Kadın” üzerine konferans türü etkinlikler düzenlenmesi
planlanmaktadır.
- Fen Edebiyat Fakültesinde “Aile ve Kadın” konulu öykü ve karikatür yarıĢması
düzenlenmesi planlanmaktadır.
- Türk kadınının tarihin her döneminde eĢi, ailesi, ülkesi ve milleti için daima en üst değere
layık olduğu, küçük yaĢta kız çocuklarının evlendirilmemesi gerektiği konularında konferanslar
verilmesi planlanmaktadır.
- Kimsesi olmayan kadınlara maddi destek sağlanması, kamu özel kurum ve kuruluĢlarla
diyaloga geçilerek sağlık ve barınma yerleri yapılması planlanmaktadır.

Karabük Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Safranbolu Ġlçe Müftülüğü tarafından her hafta çarĢamba günleri yapılan kadınlara yönelik
vaaz ve irĢat programında kadına yönelik Ģiddet konusu iĢlenmektedir.
- Safranbolu Ġlçe Müftülüğü personeli ile yapılan aylık toplantılarda konu iĢlenmektedir.
Aile ĠrĢat Bürosu kurulmuĢtur.
- Ovacık Ġlçe Müftülüğü tarafından vaaz ve hutbelerde kadına yönelik Ģiddet konusunda
cemaate bilgi verilmiĢtir. Kızların kaçma veya kaçırılma olaylarında yaĢı küçük olsun olmasın,
toplumun örf ve adetlerinde namus meselesi sayılabilecek konularla ilgili takip devam etmektedir.
- Yenice Belediyesi sınırları ve köylerinde meydana gelebilecek çocuğa yönelik Ģiddet
konusunda kolluk kuvvetleri ile birlikte kamuya açık olan yerlerde ailelere çocuklara yönelik
Ģiddet konusu hakkında bilgi verilmeye baĢlanmıĢ ve kadınlara yönelik Ģiddet konusunda
broĢürler basılması için çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.
- Yenice Ġlçe Jandarma Komutanlığı tarafından köylerde bulunan kahvehanelerde erkeklere
yönelik zihniyet dönüĢümü sağlayıcı çalıĢmalar yapılmaktadır.
- Yenice Müftülüğü bünyesinde Kur'an kursu öğreticileri tarafından kadınlara yönelik vaaz
programı düzenlenmiĢtir.
- Yenice Müftülüğü tarafından ayda bir merkez ve Yortan Beldesi‟nde kadınlara yönelik
vaaz programları yapılmaktadır.
- Yenice Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftasında kadına yönelik Ģiddet
konusu ele alınmıĢtır.

19

- Yortan Ġlçesinde kadınlara yönelik ''Kur‟anda Kadın'' konulu vaaz programı, Kur‟an kursu
öğreticileri tarafından kadınlara yönelik vaaz programı düzenlenmiĢtir.
- 2010 yılında mikro kredi uygulaması kapsamında, 2010 mali yılı Ġl Özel Ġdare Bütçesinde
yeterli ödenek ayrılmıĢtır. Mikro Kredi baĢvuru talepleri alınmaktadır.
- Karabük Ġl Müftülüğü tarafından 2006/17 sayılı BaĢkanlık Genelgesi çerçevesinde,2010
yılı Nisan-Mayıs-Haziran ayları içerisinde değiĢik zamanlarda vaaz ve irĢat programlarında Töre /
Namus Cinayetleri ve Kadına Yönelik ġiddet konularında konferans ve paneller düzenlenmiĢtir,
halk bilgilendirilmiĢtir.
- Karabük Ġl Müftülüğü tarafından 2007 BaĢkanlık Genelge gereği, Aile ĠrĢat ve Rehberlik
Bürosu kurulmuĢtur. Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürosunca; aile içi Ģiddete maruz kalanlara yönelik
hizmetlere devam edilmektedir. Konuyla ilgili olarak değiĢik zamanlarda Karabük Ġl ve
Ġlçelerdeki Camilerde gerek hutbelerde, gerekse yapılan vaazlarda bu konular üzerinde önemle
durulmuĢ, iĢlenmiĢ ve iĢlenmeye de devam edilmektedir.
- Ġl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Aile Hekimi ve Aile Sağlığı elemanlarından ve eğitim
HemĢirelerinden (Özel ve Resmi Sağlık Kurumları) 21 kiĢiye Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle
Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler eğitimi verilmiĢtir.
- Türkiye ĠĢ Kurumu Karabük Ġl Müdürlüğü tarafından özel sektör iĢyerlerine ay içerisinde
yapılan iĢyeri ziyaretlerinde ĠĢ Kanununun EĢit Davranma Ġlkesi baĢlıklı 5. maddesine göre
iĢverenin biyolojik ve iĢin niteliğine iliĢkin sebepler zorunlu kılmadıkça iĢ iliĢkisinde cinsiyete
dayalı ayırım yapılamayacağı aksi durumda aynı kanunun 99.maddesinde belirtilen yaptırımla
karĢı karĢıya kalınacağı uygun bir Ģekilde iĢverene bildirilmeye devam edilmektedir. Bu
kapsamda yaklaĢık 2144 çalıĢanı olan 57 iĢyeri bilgilendirilmiĢtir.
- Türkiye ĠĢ Kurumu Karabük Ġl Müdürlüğü bünyesinde kadınların istihdam edilmeleri ve iĢ
kurmaları için mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.
- Türkiye ĠĢ Kurumu Karabük Ġl Müdürlüğü mevzuatı gereği yapılan çalıĢmalarda baĢvuru
kabul Ģartlarının hizmet gerekleri doğrultusunda belirlenmesi ve vatandaĢlar arasında ayırım
yapıldığı izleniminin oluĢmasına meydan vermeyecek Ģekilde hareket edilmektedir.
- Karabük Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kadına yönelik Ģiddet konusunda
hazırlanan broĢürler ve el ilanları dağıtılmaya devam edilmektedir.
- Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Karabük Barosu, ĠĢ-Kur ve Emniyet Müdürlüğünün ortak
projesi olan ve sorun yaĢayan ( intihar giriĢiminde bulunan) genç kızlara iĢ imkanı sağlamak
amacı ile düzenlenen proje kapsamında kadına ve çocuğa uygulanan Ģiddet konusunda kadınlara
eğitim semineri yapılmıĢtır.
- Karabük Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Ģiddete uğrayan kadınlara yönelik
bilgilendirme, bilinç yükseltme ve toplumda farkındalık yaratmak üzere Ġl Aile Sağlığı
Hekimlerinin gelen vatandaĢlara rehberlik etmelerini ve yönlendirmelerini sağlamak amacıyla
kurumsal olarak neler yapılabileceği ve baĢvurabilecekleri merciler hakkında eğitim semineri
düzenlenmiĢtir.
- Karabük Ġl Emniyet Müdürlüğü tarafından ”Cinsel Dokunulmazlığa karĢı ĠĢlenen Suçlar
ÇalıĢtayı” yapılmıĢtır.
- Cinsel istismara maruz kalan çocukların ifadesi Savcılık Makamında Sosyal Hizmetler
Uzmanı refakatinde alınmaktadır.
- Karabük Ġl Müftülüğü tarafından 20.05.2010 tarihinde “Ġslam‟ın Aileye BakıĢı ve Anne”
konulu TV Programı düzenlenmiĢtir.
Planlanan Çalışmalar:
- Ovacık Ġlçe Müftülüğü tarafından vaaz ve hutbelerde kadına yönelik Ģiddet konusunda
cemaate bilgi verilmeye devam edilmesi planlanmıĢtır.
- Ovacık Ġlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen vaaz irĢat programlarında ve Ramazan Ayı
vaaz irĢat programlarında konu üzerinde durulması planlanmaktadır.
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- ġiddete maruz kalan kadınlar Ovacık Belediyesi ile iĢbirliği kurarak Karabük Sosyal
Hizmetler Ġl Müdürlüğüne ve Kadın Sığınma evlerine gönderilecektir.
- Yenice Belediyesi tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.Maddesinin A Bendine
göre sığınma evi ile ilgili fizibilite çalıĢmalarına önümüzdeki aylarda baĢlanması planlanmıĢtır.
- Yenice Belediyesi tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.Maddesinin A Bendinde
göre kadınlar için Sığınma Evi kurulması amacıyla proje çalıĢmaları önümüzdeki aylarda
baĢlanması planlanmıĢtır.
- ÇeĢitli sebeplerden dolayı Ģiddete maruz kalan kadınların koruma altına alınabilmeleri için
kolluk kuvvetleri, sosyal hizmetler ve sığınma evleri ile iĢ birliği yapılması planlanmıĢtır.
- Yortan ilçesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.Maddesinin A Bendinde göre Yortan
Belediyesi sığınma evi ile ilgili fizibilite çalıĢmalarına önümüzdeki aylarda baĢlanması
planlanmıĢtır.
- Kadına yönelik Ģiddet konusu, tekrar vaazlarda ve hutbelerde iĢlenecektir. 2010 ÇalıĢma
Programına alınan planlar üzerinde çalıĢmalara devam edilecektir.
- Ġl Sosyal Hizmetler ve Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü iĢbirliğinde ebeveynlere yönelik çocuk
ihmali ve istismarları ile ilgili çalıĢmalar yapılması planlanmıĢtır.
- Konularla ilgili olarak Karabük Ġlinde ve bütün ilçelerde eğitici seminerlere devam
edilecektir.
- Ġlgili kuruluĢlarla ve sivil toplum örgütleriyle ile irtibat halinde olunacaktır.
- Ġl Sağlık Müdürlüğü tarafından tüm sağlık personeli için eğitimler tamamlanınca aile
hekimlerinin bölgelerinde aile içi Ģiddet taraması yapmaları sağlanacaktır.
- Karabük Ġlinde bulunan tüm rehber öğretmenlerin Eylül ayı içerisinde eğitilmesi
planlanmıĢtır.
- Türkiye ĠĢ Kurumu Karabük Ġl Müdürlüğünce iĢyerlerine yapılacak ziyaretlerde, çalıĢan
kadın ve erkek arasındaki ekonomik eĢitsizliğin ortadan kaldırılması için iĢverenlere gerekli
bilgilendirmeler yapılacaktır.
- Türkiye ĠĢ Kurumu Karabük Ġl Müdürlüğü tarafından özel sektör iĢyerlerine dönem içinde
yapılan iĢyeri ziyaretlerinde iĢ kanununun eĢit davranma ilkesi baĢlıklı 5. maddesine göre
iĢverenin biyolojik ve iĢin niteliğine iliĢkin sebepler zorunlu kılmadıkça iĢ iliĢkisinde cinsiyete
dayalı ayırım yapılamayacağı aksi durumda aynı kanunun 99.maddesinde belirtilen yaptırımla
karĢı karĢıya kalınacağı uygun bir Ģekilde iĢverene bildirilmeye devam edilecektir.
- Karabük Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Kadın Hakları ile ilgili mevzuat
hakkında kadınlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları düzenlenmesi
planlanmıĢtır.
- Karabük Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2010/2011 yılı eğitim döneminde
Çocuk Ġhmal ve istismarı, madde bağımlılığı ile aile içi Ģiddet ve iletiĢim konularında ilgili
kurumlarla iĢbirliği yapılarak seminerlerin yapılması, kadınlarda Ģiddet konusunda bilinç
yükseltmesini sağlamak ve aile içi iletiĢim konularında eğitim seminerlerinin düzenlenmesi
planlanmıĢtır.
- Cinsel suçlarla mücadele rehberi Karabük Ġl Emniyet Müdürlüğü tarafından
hazırlanmaktadır.
- ġiddete maruz kalan kadın ve çocuğun tespiti halinde mağdurla ilk görüĢmeyi yapacak
kiĢinin kadın emniyet görevlisi olmasına dikkat edilecektir.
- Karabük Ġl Müftülüğü‟nce konularla ilgili olarak ilde ve tüm ilçelerde eğitici seminerlere
devam edilecektir.

Kilis Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
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- Çocuk ve Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Ġl Komitesinin 22.06.2010 tarihli
toplantısında;
 Ġlde kadın sığınma evinin açılması için gerekli resmi iĢlemlerin tamamlanması,
 ġiddet mağduru kadınların talepleri halinde kadın sığınma evlerine yerleĢtirilmesi,
 Basın ve internet yoluyla Alo 183 hattının hangi hallerde kullanıldığı konusunda halkın
bilinçlendirilmesi için yerel basına bilgi verilmesi
kararları alınmıĢtır.

Mersin Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
-

“Kadına Yönelik ġiddeti Önleme Komisyonu”nun 19.02.2010 tarihli toplantısında;
 Ġl merkezinde yeni açılacak kadın konukevinin tadilat ve tefriĢine iliĢkin çalıĢmaların
hızlandırılmasına,
 Kadın konukevinde kalan kadın ve çocukların Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce
karĢılanamayan ihtiyaçları için Mersin Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfına
yazı yazılmasına, acil ihtiyaçlarının SYDV‟den sorumlu Vali Yardımcısına
bildirilmesine, ilçelerde bulunan acil ihtiyaçların temini için Ġlçe Sosyal YardımlaĢma
ve DayanıĢma Vakıflarından yararlanılmasına,
 Aile içi Ģiddetin önlenmesine dair ilgili kuruluĢlar tarafından ortak bir proje
geliĢtirilmesi konusunda çalıĢma yapılmasına,
karar verilmiĢtir.

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;
 Kadın Konuk Evi açılmıĢ,
 Aile DanıĢma Merkezi oluĢturulmuĢ,
 “Evsel Kalkınma ve Ekonomik Bağımsızlık Kazanma Projesi” baĢlatılmıĢtır.
- Erenler Belediyesi tarafından;
 Alo Ģiddet hattı kurulması için çalıĢmalara baĢlanmıĢ,
 Emniyet, Belediye, Müftülük ve Sivil Toplum KuruluĢları temsilcileriyle bir komite
oluĢturulması için çalıĢmalar baĢlatılmıĢ,
 ġiddete uğrayan kadınlara baĢvuracakları bir rehberlik ve danıĢmanlık hizmeti
kurulması için çalıĢmalara baĢlanmıĢ,
 Kadın Sığınma Evi için diğer kuruluĢlarla görüĢmelere baĢlanmıĢtır.
- 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.
- Kadına ve çocuğa yönelik Ģiddet, töre ve namus cinayetleri ile ilgili olarak broĢürler ve
afiĢler hazırlanarak, ilan ve duyurular yapılarak, anons çalıĢmaları baĢlatılmıĢ olup, bazı ilçelerde
hazırlanan broĢürler halka dağıtılmıĢtır.
- Kadın ve çocuğa yönelik Ģiddet konusunda okullarda seminer verilerek, bilgilendirme
yapılmıĢtır.
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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.
- Kadın sığınma evi için ilgili diğer kuruluĢlarla görüĢmeler baĢlanmıĢtır. Söğütlü ilçesinde
belediyeye ait hizmet binasının bir kısmının kadın sığınma evi ve benzeri 1 adet lojmanın hayata
geçirilmesi çalıĢmaları devam etmektedir.
- Serdivan Belediyesince üniversitelerin Sosyoloji, Psikoloji ve Rehberlik Bölümü
öğrencileri ve öğretim görevlileri ile iĢ birliği halinde rehberlik hizmeti verilmektedir.
- Töre ve namus cinayetleri incelenerek cinayetlerin nedenleri ve tanımı yapılmakta, söz
konusu sorunun önlenmesinin yolları araĢtırılmaktadır.
- Serdivan ilçesinde evlenme baĢvurusunda bulunanlara Ģiddete karĢı bilinçlendirici CD,
kitap, kılavuz ve broĢür dağıtılmaktadır.
- Adapazarı Belediyesinin Türkiye ĠĢ Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaĢa
düzenlediği “Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi” ve “Evde Çocuk Bakımı-Çocuk Bakıcısı Kursu” 50
kursiyerin katılımıyla baĢlamıĢtır.
Planlanan Çalışmalar:
- Sakarya BüyükĢehir Belediyesince mevzuatla ilgili hak ve hukukun tanıtılması amacıyla
görsel ve medya bilgilendirmesi çalıĢmalarının yapılması planlanmaktadır.
- Erenler Belediyesince geçici konut için sivil toplum örgütleri ile görüĢmelerin baĢlatılması
planlanmaktadır.
- Kadınların ekonomik yönden güçlenmesi amacıyla becerilerini kazanca çevirmeleri için
fuar, sergi, panayır düzenlemesi planlanmaktadır.
- Konuk evlerinde kalan kadınlara yönelik rehabilitasyon, topluma kazandırılma
çalıĢmaları; DanıĢma Merkezinde önleyici, koruyucu tedbirlerin alınması için çerçeve planlar
yapılacaktır.
- Kadına ve çocuğa yönelik Ģiddet konusunda camilerde vaaz ve hutbe verilmeye devam
edilecektir.
- Taraklı ilçesine kadın sığınma evi yapılması planlanmaktadır.
- Geyve Belediyesince kadın sığınma evlerinin yapılması konusunda etüd ve fizibilite
çalıĢmalarının yapılması planlanmaktadır.
- 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 planlanmaktadır.
- Serdivan Belediyesi tarafından muhtarların bilinçlendirilmesi ve muhtarlık tarafından
okula gönderilmeyen kız çocuklarının tespit edilmesi planlanmaktadır.
- Söğütlü ilçesindeki çalıĢmaların daha da geliĢtirilerek kadınların ekonomik, sosyal ve
kültürel alanlarda etkin hale gelmeleri ve eğitim düzeylerini geliĢtirmek için birimler
oluĢturulması ve bu konuda sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği yapılması ve destek olunması
planlanmaktadır.
- Serdivan ilçesinde Ģiddete uğrayan ve sığınma evlerinde ihtiyacı olan kadınların ekonomik
olarak güçlendirilmesi; üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin verilerinin dikkate alınarak
çözümler üretilmesi, bölgede Ģiddet görüp çaresiz kalan kadınlara ulaĢılması planlanmaktadır.
- Karacasu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kadınlara Ģiddetin nedenleri anketinin
yapılması ve parçalanmıĢ ailelerin durumları ile ilgili seminerler verilmesi planlanmaktadır.
- Sakarya BüyükĢehir Belediyesi tarafından Ģiddetin her türüne maruz kalan kadınların aile
danıĢma merkezinde temel ve mesleki eğitimleri ile özgüven kazandırılmasının sağlanması
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yönünde çalıĢmalara devam edilerek psikolog ve danıĢmanlar tarafından randevu sistemli
çalıĢmalara baĢlanacaktır.
- Mevzuatta yer alan hakların ilgililere ve topluma duyurulmasına yönelik broĢür ve afiĢ
çalıĢmalarına devam edilecektir.

Samsun Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Ġl Koordinasyon Komitesi, 08.04.2009 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 aile içi Ģiddet ve Ģiddetin önlenmesine yönelik
aile içi Ģiddetin önemi konusunda ortak çalıĢmalar yapılmıĢ ve diğer kamu kuruluĢları
ile birlikte ortak çalıĢmalar yürütülmüĢtür.
 Jandarma Alay Komutanlığı personeline zorunlu eğitim ve suçu önlemeye yönelik
eğitim verilmiĢ, eğitilen personel köylere giderek halkı eğitmiĢtir.
 Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm okullarda Ģiddetin önlenmesine yönelik
çalıĢmalar yapılmıĢtır.
 Bafra ilçesindeki tamamlanmamıĢ Kadın Konuk Evi binasının hizmete açılabilmesi
için çalıĢma baĢlatılmıĢtır.

Yozgat Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Ġl Koordinasyon Komitesi, 27.04.2010 ve 25.06.2010 tarihlerinde Vali Yardımcısı
BaĢkanlığında toplanmıĢtır. Söz konusu toplantılarda;
 Aile içi 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 OcakNisan-Temmuz-Ekim aylarının ilk haftasında 3‟er aylık dönemler halinde Ġl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğüne göndermelerine, Ġl Emniyet Müdürlüğüne bu amaçla yazı
yazılmasına, iĢbirliği içerisinde bulunan diğer kurumların ise önemli gördükleri
hususları ve istatistik bilgilerinin Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne yazılı olarak
bildirmelerine, özellikle yaz aylarında diğer illerden Yozgat iline gelen tarım
iĢçilerinde yoğunluk yaĢanacağından konunun hassas bir Ģekilde takip edilmesine,
 Ġlgili kurum ve kuruluĢlarda kadın ve çocuklara yapılacak iĢlemlerde görevli personelin
isim ve iletiĢim bilgileri yer alacak Ģekilde tespit edilmesine ve atama yer
değiĢtirilmelerinde bu bilgilerin güncellenmesi ve ilgili kurumlara bildirilmesine,
 Sosyal Hizmetler alanında görev yapan kiĢilerin 7 gün 24 saat esası üzerinden
görevlendirilmelerine ve belirlenen kiĢilerin isimlerinin her ay baĢında kolluk
kuvvetlerine bildirilmesine devam edilmesine ve Sosyal ÇalıĢma görevlilerinin değiĢen
ev adreslerinin ya da cep telefonlarının güncel tutulmasına,
 ġiddete maruz kalan ve sosyo-ekonomik yoksunluk yaĢayan kadınlara Yozgat Barosu
tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesine, boĢanma sürecindeki giderlerinin
Sosyal YardımlaĢma Vakfı tarafından karĢılanmasının devam edilmesine,
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Belediyeye bağlı Kadın Konukevinde kalmakta olan kadın müracaatçıların bilgi ve
bilinç düzeylerini geliĢtirmeleri amacıyla talep etmeleri üzerine ayda en az bir kez
çalıĢma yapılmasına,
 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, eğitim vaaz ve hutbelerde kadına yönelik
Ģiddet konularına ağırlık verilmesine, Belediye ve sivil toplum kuruluĢlarının da bu
konuda yapacakları çalıĢmaların önemine, iĢbirliği ve yardımlaĢmanın devam etmesine
ve Ġl Müftülüğünün toplantılara katılmasına,
 Ġl Jandarma Komutanlığında Er ve ErbaĢlara yönelik 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
Programı”na katılımları için planlama yapılmasına, bu amaçla Ġlçe Emniyet
Müdürlüğüne yazı yazılmasına,
 Kaymakamlıklar, kamu kuruluĢları, sivil toplum örgütleri, Yozgat Belediye BaĢkanlığı,
Bozok Üniversitesi vb. kuruluĢlara dağıtımı yapılan Aile Ġçi ġiddet konulu broĢürlerin
gerek görüldüğü takdirde kuruluĢlarca çoğaltılarak dağıtımının gerçekleĢtirilmesine,
 KSGM‟nin hazırlamıĢ olduğu Kadına Yönelik ġiddet konulu spot film ve Kadının
Ġnsan Hakları Eğitim Programının tanıtım filmlerinin yerel televizyonda yayınlanması
ve yayınlanacağı tarihin bildirilmesi için Ġl Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğüne yazı
yazılmasına,
 Kadın ve çocuklara yönelik yapılan çalıĢmaların gizlilik içerisinde yürütülmesine
dikkat edilmesine,
 Toplantıda alınan kararların Ġlçe Kaymakamlıklarına ve ilgili Müdürlüklere takip
edilmek üzere gönderilmesine,
 Ġlçe Kaymakamlarının bu konulardaki çalıĢmalarını Değerlendirme Raporları olarak Ġl
Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne göndermelerine, Kaymakamlıkların konuyu titizlikle
takip etmeleri hususunda Kaymakamlıklara yazı yazılmasına,
 Çocukların kaybolma ve kaçırılma olaylarına karĢı Milli Eğitim Müdürlüğünce aileler
ve öğretmenlerin bilgilendirilmesine,
 Koordinasyon ve iĢbirliğinin sağlanması için Kurul BaĢkanının uygun göreceği 2010
yılı Haziran ayı içerisinde görevli personelin toplanmasına,
karar verilmiĢtir.
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MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI
Özel Eğitim, Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yapılan Çalışmalar:
- Ġlköğretime devam etmeyen öğrencilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için
yapılan çalıĢmalar kapsamında:
 Analizlere ve il-ilçe çalıĢmalarına göre il ve ilçelerin eğitim karneleri hazırlanarak il ve
ilçe mülki amirleriyle toplantılar yapılmıĢtır. Sorunun çözümüne yönelik il ve ilçe
ölçeğinde eylem planı hazırlanması için çalıĢmalar yapılmıĢtır.
 E-okul verilerine göre ilköğretime kayıtsızlık ve devamsızlık bakımından en sorunlu
illerin harekete geçmesine yönelik kapasite geliĢtirme ve çözüm üretme toplantıları
organize edilmiĢtir.
 Ġlköğretime eriĢim ve devamın sağlanmasında en sorunlu iller ziyaret edilerek bu illerin
harekete geçirilmesine destek verilmiĢtir.
 Ġlköğretim müfettiĢlerinin okullar düzeyinde izleme ve değerlendirme çalıĢmalarını
daha etkin yürütebilmeleri için ilköğretime eriĢim ve devamın sağlanması konusunda
ilköğretim müfettiĢlerine yönelik rehber kitap ve öğretim programı tasarımı çalıĢmaları
yapılmıĢtır. Bu kapsamda tasarlanan öğrenme programıyla Türkiye genelinde 180
ilköğretim müfettiĢine formatörlük eğitimleri verilmiĢtir.
 YetiĢtirici Sınıf Öğretim Programı (YSÖP) kapsamında 11.154 kız ve 6.712 erkek
öğrenci programa dahil edilerek okul ekranları revize çalıĢmaları yapılmıĢtır.
 Ġlköğretime eriĢim ve devamın sağlanması çalıĢmalarında ilgili kamu kuruluĢlarının
harekete geçirilmesini sağlamak için ilgili 20 Genel Müdürlüğün Genel Müdürleri ile
iĢbirliği toplantısı düzenlenmiĢtir. Ġlgili Genel Müdürlüklerin desteği alınarak bir
protokol hazırlanmıĢtır.
 Ġlköğretime eriĢim kadar önemli olan bir diğer eğitim göstergesi de ilköğretimden
diplomalı mezun olanların oranıdır. Ülkemizde ilköğretim 8 yıla çıkarılmıĢ olmakla
birlikte, kayıtlı öğrencilerin devamlarının sağlanmasında sıkıntılar ve eğitim
sisteminden kopuĢlar gözlemlenmektedir. Bu kopuĢları önlemek, devamsızlık riski
altında bulunan öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını desteklemek ve izlemek amacıyla bir
sistemin kurulması önemli bir gerekliliktir. Bunu sağlayabilmek için ilk aĢamada terk
riski ve devamsızlık durum saptaması ve ihtiyaç analizi araĢtırması yapılmıĢtır.
AraĢtırmanın sonunda devamsızlığın iĢlevsel tanımları yapılmıĢ, AĢamalı Devamsızlık
Yöntemi Modeli (ADEY), Risk Değerlendirme Ġhtiyaç Formu (RĠDEF) ve Eylem
Planları geliĢtirilmiĢtir.
Planlanan Çalışmalar:
- AĢamalı Devamsızlık Yöntemi (ADEY) Modeli ile e-okul ekranlarına eklenecek modül
çalıĢması tamamlanmıĢ olup „2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı‟nda uygulamaya geçirilmesi
planlanmaktadır. Uygulama ile devamsızlık riski taĢıyan öğrencilerin erken saptanması yapılarak
risk altındaki çocuklara yönelik erken müdahaleler gerçekleĢtirilmesi söz konusu olacaktır. Ancak
uygulama öncesi formatör müfettiĢ ve öğretmenler yetiĢtirmek amacıyla ADEY Online Eğitim
Programları düzenlenecektir.
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Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Yapılan Çalışmalar:
- Kız çocuklarının eğitime kazandırılması, kadınların ekonomik hayata katılımı, fırsat
eĢitliği, toplumsal cinsiyet, kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi gibi konuları içeren 5 bölümlük TV
programlarının yapımına baĢlanmıĢtır.
- “ Okulda ve Ailede ġiddetin Önlenmesi Projesi” ile 10 bölümlük TV programının
senaryoları tamamlanmıĢtır. Bu proje kapsamında: Okulda zorbalık, zorbalığa iliĢkin kavramlar,
(zorbalık türleri, zorbalık, saldırganlık, Ģiddet vs.), Medya ve ġiddet ĠliĢkisi (bilgisayar oyunları,
internet, TV vs.), kadına yönelik Ģiddet ve bu Ģiddetin çocuklar üzerindeki etkileri, zorbalık ve
aile tutum iliĢkisi, çocuklara sınır koyma, öfke kontrolü ve duyguları yönetme, Ģiddet olaylarında
okul yönetiminin gerçekleĢtireceği stratejiler, öğretmen ve öğrenci iliĢkisi ve Ģiddet gibi konulara
değinilmektedir.
- ġiddetin önlenmesine yönelik 3 spot film hazırlanmıĢ ve okullara gönderilmiĢtir.
- Çocuklarda ve gençlerde artan Ģiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların
araĢtırılarak önlenmesi kapsamında “madde bağımlılığı”na iliĢkin 3 adet spot film hazırlanmıĢ ve
ulusal televizyon kanallarının hepsinde yayınlanması sağlanmıĢtır.
- Okul öncesi dönem 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 TRT GAP, TRT-2 ve TRT-4‟de yayınlanmıĢtır.
Programlar, “meb.gov.tr” adresinde yer alan “Ġnternet Radyo ve Televizyonu”nda yayınlanmaya
devam etmektedir.
- Okullarda ve aile içi Ģiddetin önlenmesine yönelik “Psikolojik Destek” adlı 13 bölüm TV,
13 bölüm radyo programı ve 1 adet öğretmen kılavuzu hazırlanmıĢtır. Programlar TRT-4 ve TRT
Radyo1‟de yayınlanmıĢtır. Programlar, “meb.gov.tr” adresinde yer alan “Ġnternet Radyo ve
Televizyonu”nda yayınlanmaya devam etmektedir.
- Ġnternetin doğru ve güvenli kullanımına iliĢkin 1 adet spot, 1 adet eğitim programı
hazırlanmıĢtır.
- 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 “Ġnternet Radyo ve Televizyonu”nda yayınlanmaya devam
etmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
- Sokakta çalıĢan çocuklar ve sokak çocukları ile ilgili olarak 5 bölümlük televizyon
programlarının tasarımına baĢlanmıĢ olup 2011 yılı sonunda programların tamamlanması
planlanmaktadır.

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 insan hakları ve toplumsal cinsiyet
eĢitliği” konuları Genel Kurmay BaĢkanlığı tarafından yayımlanan “TSK MüĢterek Yurt Sevgisi
Eğitimi Kitabı”nın ilgili bölümlerine dahil edilmiĢtir.
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- 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 hazırlatılan 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 olarak 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
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:
- Üsküdar Belediyesine ait sığınma evinde, kadınlara psikolojik destek sunulmakta, sağlık
hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmakta, gerekli durumlarda ayni-nakdi yardımda
bulunulmaktadır.
- Sığınma evinde kalan kadınların çocukları için ise ücretsiz kreĢ hizmeti verilmektedir.
- GerçekleĢtirilen sosyal faaliyetler, meslek edindirme ve el beceri kursları aracılığıyla da
kadınların sığınma evinde ve sığınma evi sonrası süreçte maddi ve manevi anlamda
güçlendirilmeleri amaçlanmaktadır.
- Sığınma evi sonrası süreçte de ev kurma aĢamasında olan kadınlara maddi ve manevi
destek sağlanmaktadır.

Isparta Ġli Kozluçay Belediye BaĢkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
-

Konuya iliĢkin mevzuat hakkında bilgilendirme çalıĢması yapılmıĢtır.

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
KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Yapılan Çalışmalar:
- Trabzon Valiliği ve Hürriyet gazetesi iĢbirliği ile gerçekleĢtirilen “Aile Ġçi ġiddet” konulu
çalıĢtaya bir öğretim üyesinin katılımı sağlanmıĢtır. Ġlgili öğretim elemanı 2010-2011 öğretim yılı
içinde üniversite içi ve Ġl Milli Eğitim‟e bağlı birim ve kurumlarda konu ile ilgili eğitici
çalıĢmalara katkı sağlayacaktır.
- TRT Bölge Radyosu iĢbirliği ile toplumu ve aileleri Ģiddet, kadın ve çocukların istismarı,
suç içerici tutumlar hakkında bilgilendirme çalıĢmalarına devam edilmiĢtir. Bu rapor döneminde
çocuk ve kadınlara uygulanan Ģiddet, aile içi Ģiddet konularında kapsamlı 3 program yapılmıĢtır.
- Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve formatörlerine 12 saatlik etik ve davranıĢsal
süreçlerle ilgili eğitim verilmiĢtir. ġiddet, çocuk hakları ve kadınlara yönelik ayrımcı yaklaĢımları
içeren çalıĢmanın eğitim toplantıları formatörlerin birimlerinde sürdürdükleri çalıĢmalarla devam
etmektedir.
- Kadınlara yönelik siber Ģiddet ve teknoloji kullanılarak gerçekleĢtirilen istismar, taciz ve
psikolojik Ģiddetle ilgili bir araĢtırmanın veri toplama süreci devam etmektedir.
- Çocuk ve kadın istismarını, Ģiddeti konu alan tez savunulmuĢtur. Kabul edilen tez
yayınlanmak üzere hazırlanmaktadır. ġiddet ve cinsiyet eĢitsizliğini ve çocuklara yönelik
istismarı konu alan çalıĢmalar sürdürülecektir.
- Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu ile aile eğitim çalıĢmaları düzenli olarak
yürütülmüĢtür. Katılımı artırmak amacıyla hafta sonları olacak Ģekilde Ģiddet, çocuk eğitimi ve
geliĢimi, cinsiyet eĢitliği ile ilgili gözlenen problemleri azaltmaya yönelik eğitim çalıĢmaları
koordine edilmektedir.
- Aday öğretmen eğitim programlarında görev alınarak konu ile ilgili içerik ve
öğretmenlerin toplumu eğitici çalıĢmalar yürütmelerine yönelik formatörlük anlayıĢı
geliĢtirilmeye çalıĢılmaktadır.
- Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve RAM tarafından koordine edilen Ģiddeti önleme ve aile içi
iletiĢimi geliĢtirici eğitim çalıĢmalarına KTÜ planlama ve eğitici desteği ile katkı sağlanmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
- Mart 2010‟da gerçekleĢtirilen çalıĢtay raporu kapsamında temasa geçilen Sosyal
Hizmetler Ġl Müdürlüğü katkısı ve çalıĢtayda ele alınan konular dahilinde öğretmenlere yönelik
cinsel istismarı engellemekle ilgili eğitim çalıĢması yapılması karara bağlanmıĢtır. Öğretmen
adaylarının cinsel tacizi anlayabilme, prosedürler, yasal teminatlar, gizliliği koruma ve kendisini
koruyarak bildirimle ilgili teknik konuları esas alacak bir eğitim planlanmıĢtır. Bu çalıĢma Eylül
2010 tarihi ile uygulamaya alınacaktır.
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DĠĞER KURUM VE KURULUġLAR
TÜRKĠYE RADYO-TELEVĠZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar
- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Nisan-Mayıs ve
Haziran aylarında, çocuk ve kadına yönelik Ģiddet hareketleriyle töre ve namus cinayetlerinin
önlenmesi konularında 23 radyo ve 1 televizyon programı yayınlanmıĢtır.
- Söz konusu dönem içinde yayınlanan haber bültenlerinde ilgili konulara yer verilmiĢtir.
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