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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 arasında 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 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 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
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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
imzalanmıĢtır.Bu kapsamda;
- 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 Aralık.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 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 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. Rapor tarihi itibariyle yaklaĢık 59.064
personelin eğitimi tamamlanmıĢ olup 60.000 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 Nisan 2009 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiĢtir. Aile içi Ģiddetin yol
açtığı suçlara ve Ģiddet mağduru kadınlara yönelik yargı faaliyetinde bulunan Aile Mahkemesi
Hakimleri ve Cumhuriyet Savcılarının; “kadına karşı şiddet, aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet
eşitliği, şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve
ilgili mevzuat ve uluslararası sözleşmeler, kadına yönelik şiddet alanında çalışma yapan veya
çeşitli faaliyet ve görevleri olan diğer kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile
işbirliği” konularında farkındalık ve duyarlılığının artırılması amacıyla 326 yargı mensubu
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(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 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 Merkezi Müdür/Müdür
Yardımcılarına yönelik olarak “Kadın Erkek EĢitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi”
düzenlenmiĢ olup 2009 yılında 771 kiĢi, Eylül 2010 sonu itibariyle ise 748 kiĢi katılım
sağlamıĢtır.
 Üç gün süren eğitim programının üçüncü gününde “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddet”
konusunda seminer verilmektedir. Seminerin ardından katılımcılara katılım belgeleri,
Genel Müdürlük yayınlarından hazırlanan bir set ile eğitimde kullanılan görsel materyal
ve metinleri içeren dokümanlar CD ortamında verilmektedir.
08 Temmuz 2010 tarihinde Kars ilinde medya profesyonellerine toplumsal cinsiyet ve
kadına yönelik Ģiddet konularında farkındalık kazandırmak amacıyla “Yerel Medya Eğitimi
ve Haber Yazma Atölyesi” gerçekleĢtirilmiĢtir.
-

- Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, “Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Köprüler Kuruyoruz”
Projesi kapsamında WAVE-Women Against Violence Network ile iĢbirliğiyle 15 Temmuz
2010 tarihinde düzenlenen “Farklı Deneyimler, Ortak Hedefler” baĢlıklı konferansa katılım
sağlanmıĢtır.
- Türkiye’nin BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi’ne
(CEDAW) sunduğu 6. Dönemsel Ülke Raporu’nun 21 Temmuz 2010 tarihinde New York’ta
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Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye KAVAF baĢkanlığındaki bir heyetle savunması
gerçekleĢtirilmiĢtir.
- BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi
(CEDAW) 6. Ülke Raporu ve Komitenin Nihai Yorumlarını paylaĢmak üzere Devlet Bakanı
Sayın Selma Aliye KAVAF’ın BaĢkanlığında Genel Müdürlüğümüzün yanı sıra Resmi
Heyette yer alan ilgili kamu kurum temsilcilerinin ve kadın konusunda çalıĢmalar yapan sivil
toplum kuruluĢu temsilcilerinin katılımlarıyla 16 Eylül 2010 tarihinde TBMM’de bir toplantı
gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı tarafından 23-27 Ağustos
2010 tarihleri arasında Van’da düzenlenen “Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin GeliĢtirilmesi
Semineri”ne 26 Ağustos 2010 tarihinde katılım sağlanmıĢ olup, “Kadına Yönelik ġiddetle
Mücadele” ve “Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Konusunda Yapılan ÇalıĢmalar” konulu sunumlar
gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)’nun hizmet içi eğitim programı kapsamında
Eylül 2010’da Genel Müdürlüğümüz temsilcileri tarafından toplumsal cinsiyet eĢitliği, kadına
yönelik Ģiddet ile kadın ve medya konularında bir günlük eğitim verilmiĢtir.
- Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 20-22 Eylül 2010 tarihleri arasında gerçekleĢtirilen
“Kadın Sığınma Evleri ÇalıĢtayı”nda Kadının Statüsü Genel Müdürü tarafından açılıĢ
konuĢması gerçekleĢtirilmiĢ ve söz konusu çalıĢtaya katılım sağlanmıĢtır.
- Ġsviçre’de yaĢayan vatandaĢlarımızın ve din görevlilerinin “Toplumsal Cinsiyet EĢitliği”,
“Türkiye’de Kadın Hakları Konusundaki GeliĢmeler” gibi konularda bilgilendirilmeleri
amacıyla 25-29 Eylül 2010 tarihlerinde Bern’e çalıĢma ziyareti düzenlenmiĢtir.
- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Ġngiltere ve Galler Ulusal
Denetimli Serbestlik Hizmetleri arasında “Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar
ve Mağdurlarla Ġlgili ÇalıĢmaların GeliĢtirilmesi Projesi”nin 28 Eylül 2010 tarihinde
düzenlenen proje kapanıĢ toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
- Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıĢma ziyareti kapsamında Ürdün
Emniyeti mensupları, 29 Eylül 2010 tarihinde Kadının Statüsü Genel Müdürü tarafından
kabul edilmiĢ, Ülkemizde kadına yönelik Ģiddetle mücadele alanında yürütülmekte olan
faaliyetler hakkında bilgi verilmiĢtir.
- Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 04-05 Ekim 2010 tarihlerinde düzenlenen “SeçilmiĢ
Kadın Yöneticilerin Kapasitelerinin Artırılması” konulu çalıĢtaya katılım sağlanmıĢ olup
“Toplumsal Cinsiyet Kavramı” konusunda bir sunum yapılmıĢtır.
- Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Mersin’de
18 Ekim 2010 tarihinde düzenlenen “Suç ve ġiddetin önlenmesi” seminerine eğitici düzeyinde
katılım sağlanmıĢtır.
- 25 Ekim 2010 tarihinde “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddet Veri Tabanı” konusunun ele
alındığı Türkiye Ġstatistik Kurumu’nun Yayın ve Dağıtım Kurulu Toplantısına katılım
sağlanmıĢtır.
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Planlanan Çalışmalar:
- “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı”nın, Haziran 2010’da,
ilgili tüm tarafların katılımı ve iĢbirliği ile baĢlatılan ve 2011-2015 dönemini kapsayacak
Ģekilde güncellenmesi çalıĢmaları devam etmektedir.
- 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” nin sürdürülmesi hedeflenmektedir
- Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Eğitimler
Uzman Eğitici YetiĢtirme Projesi” kapsamında uzman eğitimleri sürdürülecektir.
- “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması Projesi
Protokolü” kapsamında, 2010 yılı sonuna kadar 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 tamamlanacaktır.
- 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.
- Akdeniz Üniversitesi ile iĢbirliği içerisinde, geleceğin medya profesyonelleri olan
ĠletiĢim Fakültelerinde okuyan öğrencilere toplumsal cinsiyet eĢitliği konusunda farkındalık
kazandırmak amacıyla 1-5 Kasım 2010 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan
“Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi”nin hazırlık çalıĢmaları devam etmektedir.
- 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.
- “Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi ve Ġhtiyari Protokol”,
“Türkiye’de Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddet AraĢtırması (Özet Rapor)” ve “Türkiye’de
Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddet AraĢtırması (Ana Rapor)” baĢlıklı yayınların basımına yönelik
hazırlık çalıĢmaları devam etmektedir.
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DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Temmuz 2010’da Afganistan Kadın ĠĢleri Bakanlığı ile Hac ve Dini ĠĢler Bakanlığı
temsilcilerine Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının kadına yönelik Ģiddet konusunda yaptığı çalıĢmalar
ve yürüttüğü projelerle ilgili sunum yapılmıĢtır.
- Temmuz 2010’da yurt dıĢındaki vatandaĢlarımıza dini 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 Ankara’da dört saatlik iki seminer verilmiĢtir.
- 81 il müftülüğünden gelen verilere göre “Aile Ġçi ġiddet, Kadına KarĢı ġiddet, Kadın
Hakları, Töre-Namus Cinayetleri, Kız Çocuklarının OkullaĢması” gibi konularda 316 vaaz ve
2 hutbe verilmiĢ; bu konularda kadınlara yönelik 5 konferans, seminer ve panel türünde
faaliyet düzenlenmiĢtir.
- Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve BirleĢmiĢ Milletler Nüfus
Fonu ile birlikte yürütülen ve Din görevlilerinin farkındalık ve duyarlılığının artırılması
amaçlanan “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının
Sağlanması” projesinin pilot uygulamasına Ankara’da baĢlanmıĢtır.
Planlanan Çalışmalar:
- Ġstanbul Müftülüğü tarafından Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürolarında görev alacak 130
personel için kadın, aile, yaĢlı, çocuk ve özürlü konularında hizmet içi eğitim semineri
düzenlenecektir.
- Uluslararası Af Örgütüyle müĢtereken yürütülen “Kadına KarĢı ġiddet ve Ayrımcılığın
Durdurulması Projesi” kapsamında 9-10 Ekim 2010 tarihinde Aydın’da bir atölye çalıĢması
yapılacaktır. Aralık 2010’da bir atölye çalıĢması planlanma aĢamasındadır.
- Ankara’da “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının
Sağlanması Projesi”nin ikinci eğitici eğitimlerinin yapılması planlanmaktadır.

SOSYAL HiZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

VE

ÇOCUK

ESiRGEME

KURUMU

GENEL

Yapılan Çalışmalar:
•
Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce Kuruma baĢvuran kadınlara ücretsiz hukuki
danıĢmanlık ve rehberlik yardımı sağlanmıĢtır.(Zonguldak,Yalova)
•
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.”Çocuk Haklarının Tanımı Çerçevesinde Çocukların Korunma
ve YaĢama Hakları” konulu sunumlar yapılmıĢtır.(Giresun)
•
Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce ailenin ve bireyin Ģiddetten korunması için mevcut
olan mevzuat ile ilgili bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır.(Malatya)
•

Kadının Ġnsan Hakları Eğitim Programı, 7-19 YaĢ Aile Eğitimi Programı, Aile Ġçi
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ġiddet konusunda bilgilendirme toplantıları, Aile içi ġiddet konusunda hukuksal düzenlemeler
ve Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğünce verilen hizmetler, Toplumsal cinsiyet rolleri, Medya ve
Kadına yönelik ġiddet, Aile içi ġiddetin önlenmesine yönelik kurumlar arası 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. Yeni Asır Kadın Dünyası
Kulübü ile Ġl Müdürlüğü’nün iĢbirliği çerçevesinde KurtuluĢ Ġpek Ġlköğretim Okulu, Asarlık
75.Yıl Ġlköğretim Okulu, Kaklıç Ġlköğretim Okulunun velileri ve öğretmenlerine yönelik Aile
Ġçi ġiddet’in nedenleri ve korunma yolları konulu bir dizi bilinçlendirici seminer
düzenlenmiĢtir. (Ġzmir)
•
Çocuk Ģubesi ve Çocuk Yuvası görevlilerince Ģiddet mağduru kadın ve çocuklara 5395
sayılı Kanun ve uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme toplantıları yapılmıĢtır. Mardin Bilge
Köyü'nden gelen 16 aile kendilerine tahsis edilen konutlara yerleĢtirilmiĢ ve 84 kiĢilik bu
gruba oluĢturulan koordinasyon ekibince rehberlik ve danıĢmanlık hizmeti verilmiĢtir.
Kurumlar arası iĢbirliğini artırmak ve Aile Ġçi ġiddetle Mücadeleye iliĢkin olarak hazırlanan
“Sosyal Hizmetler Emniyet Elele Projesi” çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Aile içi Ģiddet
mağdurlarına verilmek üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü tarafından 4000 adet broĢür
bastırılmıĢ ve polis merkezlerinde dağıtımı baĢlamıĢtır.( (Kırıkkale)
•
Töre namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik köylerde kadın ve çocuklara
bilgilendirme yapılmıĢtır. Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce kadına yönelik Ģiddet ve
toplumsal cinsiyet konulu eğitimler verilmiĢtir. Jandarma teĢkilatında kadın personel
istihdamı yapılarak alınan personellere kadına ve çocuğa yönelik Ģiddet hareketlerin
önlenmesi konulu eğitimler verilmiĢtir. Askerlik mükellefiyeti altına girmiĢ olan personele
çocuk ve kadına yönelik Ģiddet hareketlerinin önlenmesi ile ilgili eğitim programları
hazırlanmıĢtır. Müftülük ile iĢbirliği yapılarak 10.05.2010 tarihinde “Aileyi Tehdit Eden
Faktörler” konulu panel düzenlenmiĢtir. (Çanakkale)
•
Kadın ve çocuklara yönelik Ģiddetin önlenmesine yönelik eğitim çalıĢmaları
yapılmaktadır.(UĢak, Bartın)
•
Aile Haftası kapsamında “Kadına ve Çocuğa yönelik Ģiddetin önlenmesi ve Aile Ġçi
ġiddet “ konulu seminer verilmiĢtir. ġiddet nedeniyle eĢlerinden ayrılarak çocukları ile
birlikte yaĢamlarını yeniden kurmaya çalıĢan kadınlara ücretsiz kreĢ bakımı hizmeti
verilmiĢtir. Kadına yönelik aile içi Ģiddet ve toplumsal cinsiyet eĢitliği konularında acil servis
ve birinci basamak sağlık kuruluĢlarında hizmet veren sağlık personeline hizmet içi eğitim
verilmiĢtir. (Zonguldak)
•
Toplum Merkezinde ailelere huzurlu ve güvenli yaĢamaları için destek, evlilikte eĢi
tanıma, aile içi Ģiddetin tanımlanması konularında eğitim verilmiĢtir.
•
SHÇEK personelince 0-6 yaĢ “Benim Ailem” eğitim programı ile 7-19 yaĢ Aile
Eğitim Programları uygulanmıĢtır. 2010-2011 yılında ilköğretim öğrencileri ve velilerine
uygulanmak üzere “çocuk ihmal ve istismarı ile aile içi Ģiddetin önlenmesi” konulu seminer
verilmiĢtir. (Bartın)
•

Erzincan Ġli Eylem Planı oluĢturulmuĢ ve plan dahilinde okullarda bilinçlendirici
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çalıĢmalar baĢlamıĢtır. ġiddet konusunda görev yapan kurum ve kuruluĢlardaki personele
yasal mevzuatla ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlenmiĢtir. Belediye panolarına afiĢler
asılmıĢ ve CD gösterimleri yapılmıĢtır. Milli Eğitim, sağlık, emniyet ve jandarma ve diğer
meslek grupları görevlilerine 2006/17 Sayılı Genelge ile ilgili hizmet içi eğitimler verilmiĢtir.
Ayrıca, Müftülüklerde halkı bu konuda bilgilendirmek amacıyla vaaz ve hutbeler verilmiĢ ve
ilde açılan aile irĢat bürolarında çalıĢan personel üniversitelerle iĢbirliği yapılarak kadına
Ģiddet ve kadına karĢı ayrımcılık konularında eğitim görmüĢtür. (Erzincan)
•
KSGM tarafından basımı gerçekleĢtirilen Aile Ġçi ġiddete Son konulu broĢürler halka
dağıtılmıĢtır. Aile Ġçi ġiddete Son kampanyası tarafından hazırlanan sunum ile Ġl Jandarma
Komutanlığında 45 Asker ve personeli; ayrıca Evciler Kasabası Ġlçe Jandarma Komutanlığı
ile iĢbirliği halinde 25 kadın 30 erkek olmak üzere 55 kiĢi bilgilendirilmiĢtir. (Yozgat)
•
Ġlde hizmet vermekte olan kamu kurum ve kuruluĢlarında çalıĢan personele “kadına ve
çocuğa yönelik Ģiddet” konulu standart eğitim programı hazırlanmıĢ ve
uygulanmıĢtır.(Kocaeli)
•
ġiddet mağduru kadın ve çocukların uygun kuruluĢlara sevk edilinceye kadar
kalabilecekleri Ġlk Kabul bölümleri oluĢturulmuĢtur.(Kocaeli, Bayburt, Zonguldak)
•
Alo 183 Aile,Kadın,Çocuk Özürlü ve Sosyal Hizmet DanıĢma Hattı görevlerine ve
Ģiddet mağduru ya da risk altındaki kadınlara ülke genelinde 24 saat süresiz hizmet
vermektedir.(Ankara)
•
Alo 183 hattı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi için yerel basına bilgi
verilmiĢtir.(Kilis)
•
Toplum Merkezlerinde Okuma-Yazma kursu,meslek edindirme kursları
düzenlenmiĢtir.Kadınların katılımını sağlamak amacıyla katılımcıların 3-6 yaĢ arası
çocuklarının bakım ve eğitim hizmeti, kurslar devam ettiği sürece kurum tarafından
sağlanmıĢtır.(Ġzmir, Ġstanbul)
•

Ġhtiyaç sabihi kadınlara “okuma-yazma ve aĢçılık kursları” düzenlenmiĢtir.(Van)

•
ĠĢ kurma potansiyeli olan kadınların iletiĢim bilgileri tespit edilerek kadınlara destek
olacak yeni program ve uygulamalardan haberdar edilerek desteklenmektedirler. Ġl Müftülüğü
Kuran Kurslarında kadına yönelik Ģiddet konu ele alınmıĢtır. (Yalova)
•
Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi konusunda Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce
okullarda eğitim verilmektedir. Kocaeli iline bağlı Gölcük ve Ġzmit Kaymakamlıklarında
kadına ve çocuğa karĢı Ģiddettin önlenmesi konusunda yapılacak çalıĢmalarda koordinasyonu
sağlamak amacıyla komiteler oluĢturulmuĢtur.(Kocaeli)
•
Rehber öğretmenlerce okullarda Ģiddetin psikolojik ve sosyolojik etkileri öğrencilere
anlatılmıĢtır.(Kilis)
•
2006/17 Sayılı Genelge gereği ilde oluĢturulmuĢ komisyonun rutin toplantıları devam
etmektedir.(Ardahan)
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Planlanan Çalışmalar:

“Bir Yastıkta Bir Ömür” projesi eğitim çalıĢmalarının önümüzdeki 3 aylık dönemde
gerçekleĢtirilmesi ve söz konusu Projeye iliĢkin olarak hazırlanan broĢürlerin bastırılması
planlanmıĢtır.Ayrıca, Toplum Merkezinde 7-19 yaĢ Aile Eğitim Programı ve Kadının Ġnsan
Hakları Eğitimi grup çalıĢması yapılması amaçlanmaktadır. (Kırıkkale)

Küçük yaĢta yapılan evliliklerin zararları ve kadının toplumdaki yeri konularında
konferanslar verilmesi planlanmıĢtır. Kadına Yönelik Ģiddet konusunda yapılacak çalıĢmalarla
ilgili olarak Ġl Jandarma Komutanlığı ve Ġl Emniyet Müdürlüğü çalıĢanlarına kurs
düzenlenmesi planlanmıĢtır. Kadına yönelik Ģiddet konusunda yapılacak çalıĢmalarla ilgili olarak
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığındaki görevli personele yönelik kurslar
düzenlenmesi planlanmaktadır. (Erzincan)


KĠHEP, AÇEP, 7-19 Aile Eğitim Programları uygulamasına devam edilmesi
planlanmıĢtır. Bireylerin bilgi ve bilinç düzeylerini artırıcı faaliyetlere devam edilmesi
hedeflenmektedir. (Yozgat)

Kadının Ġnsan Hakları ve Aile Eğitim Programlarına devam edilmesi ve yeni
evlenecek çiftlere evlilik öncesi eğitim verilmesi planlanmaktadır.(Zonguldak)


Kadının Ġnsan Hakları Eğitim Programının uygulanması planlanmaktadır.(Yalova)


Belediyeler ile iĢbirliği yapılarak Ģiddetin önlenmesiyle ilgili afiĢlerin panolara
asılması planlanmaktadır. (Yalova)

Ġstanbul’da hizmet veren toplum merkezlerinde kadına karĢı Ģiddetin sadece fiziksel
Ģiddet olarak algılandığı ancak sosyal,duygusal,cinsel ve ekonomik Ģiddetin farkında
olmadıklarından
yola
çıkılarak
bireylerin
bu
konuda
bilinçlendirilmesi
planlanmaktadır.(Ġstanbul)

Okuma-yazma ve meslek edindirme kurslarına devam edilmesi planlanmaktadır.
(Van, Yozgat)
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BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Ülkemizin taraf olduğu BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi SözleĢmesi (CEDAW) kapsamında, ilgili kamu kurum ve kuruluĢları, üniversiteler
ve sivil toplum kuruluĢu temsilcilerinin görüĢleri alınarak, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan ve BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Komitesine iletilen Türkiye 6 ncı Ülke Raporunun 21 Temmuz 2010 tarihinde
New York’ta Komite önünde savunulmasına iliĢkin toplantıya katılım sağlanmıĢtır.
- Bakanlık taĢra teĢkilâtında, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin KuruluĢ, Görev ve
Yargılama Usullerine Dair Kanun kapsamında kurulan ve faaliyette bulunan aile
mahkemelerinde 23/09/2010 tarihi itibarıyla 99 psikolog, 100 pedagog ve 93 sosyal çalıĢmacı,
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyette olan çocuk ağır ceza ve
çocuk mahkemelerinde ise 49 psikolog, 34 pedagog ve 41 sosyal çalıĢmacı olmak üzere
toplam 148 psikolog, 134 pedagog ve 134 sosyal çalıĢmacı görev yapmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
ÖSYM tarafından yapılacak yerleĢtirme sonuçlarına göre Çocuk Ağır Ceza, Çocuk ve
Aile Mahkemelerinde psikolog, pedagog ve sosyal çalıĢmacı kadrolarına açıktan atama
yapılması düĢünülmektedir.

ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
“Kadın Ġstihdamının Artırılması ve Fırsat EĢitliğinin Sağlanması” konulu 2010/14
sayılı BaĢbakanlık Genelgesi ile oluĢturulan ve sekretaryası ÇalıĢma Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen “Kadın Ġstihdamı Ulusal Ġzleme ve Koordinasyon Kurulu” ilk
toplantısını Temmuz 2010 tarihinde gerçekleĢtirmiĢtir.
Dezavantajlı Gruplar Daire BaĢkanlığı tarafından “ÇalıĢma YaĢamında Risk GruplarıMesleki Beceri Kazandırma ve Duyarlılık Artırma Projesi” yürütülmektedir.
2008 Yılı Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali ĠĢbirliği paketinde yer alan 18 ay süreli
“ÇalıĢma Hayatında Cinsiyet EĢitliğinin GeliĢtirilmesi” baĢlıklı proje çalıĢmaları baĢlamıĢtır.
KOSGEB Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimleri kapsamında Türkiye genelinde 680
kadın giriĢimci adayına eğitim verilmiĢtir.
Türkiye ĠĢ Kurumu Karabük Ġl Müdürlüğü tarafından özel sektör iĢ yerlerine 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 14
iĢyerindeki 112 çalıĢan bilgilendirilmiĢtir.
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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 valiliklerin 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 bağlı bulunduğumuz Bakanlık arasında
“Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi
Projesi Protokolü” imzalanmıĢtır.
- 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.
- “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 Ekim 2009 tarihinde imzalanmıĢtır. Protokol
kapsamında “Kadına Yönelik Aile içi ġiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak
Eğitimler Uzman Eğitici YetiĢtirme Projesi” baĢlatılmıĢtır. 8 ay sürmesi öngörülen Proje
Aralık 2010’da tamamlanacaktır.

VALĠLĠKLER
Adana Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- 'Kadına Yönelik
değerlendirilmiĢtir.
-

ġiddet'

konusunda

verilen

eğitim

ve

seminer

çalıĢmaları

Kadının güçlenmesini hedef alan çalıĢmalar düzenlenmiĢtir.

- Aile içinde yaĢanan sorunların çözümüne yönelik (problem çözme vb. konularda) eğitim
çalıĢmaları yapılmıĢtır.

13

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 bilgilendirme 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” verilmektedir.
- 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 olarak 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.
- Alanya Toplum Merkezi hizmetlerinden yararlanan kadınlara AÇSAP doktorları
tarafından kadın ve çocuk sağlığı konusunda bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır.

Ardahan Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Ġlgili vali yardımcısı baĢkanlığında sorumlu kurumların temsilcilerinden oluĢan
Komisyon, 2010 yılı içerisinde 3. Toplantısını gerçekleĢtirmiĢtir.

Bartın Valiliği
Bartın İl Tarım Müdürlüğü
Kadın çiftçi ve çiftçi adaylarına; iyotlu tuz kullanımı, bebeklerde ek besine baĢlama
dönemi, gebe ve emzikli kadın beslenmesi, gıda muhafaza yöntemleri, kahvaltı ve önemi,
beslenme ve dengeli beslenme, okul çocuklarının beslenmesi, hijyen, kooperatifçilik, süt
sığırlarında bakım-besleme, yem bitkileri vb. konularda eğitimler düzenlenmiĢtir.
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Amasra Kaymakamlığı
Çocuk ve kadınlara yönelik Ģiddet hareketleriyle, töre ve namus cinayetlerinin
önlenmesine yönelik olarak ilgili tarafların katılımları ile Ġlçe Komitesi oluĢturulmuĢ ve
konuyla ilgili çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.
-

Hizmetiçi eğitimlerde bu konuya yer verilmesi için ilgili kurumlar bilgilendirilmiĢtir.

Kolluk kuvvetlerine müracaat edilmesi halinde veya kolluk birimlerince tespit edilen
mağdurların iĢlemlerinin yerine getirilmesinde imkanlar ölçüsünde kadın personel
görevlendirilmiĢtir.
Camilerde okunan vaaz ve hutbelerde kadına yönelik Ģiddetin günah olduğuna
değinilmiĢtir.
Öğrenci ve öğrenci velilerine gerekli duyurular yapılarak alınacak tedbirler ve bu
konularda yapılacak baĢvurular hususunda bilgilendirme toplantıları yapılmıĢtır.
Sağlık Ocakları ile Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfına gelen vatandaĢlara
kadına ve çocuğa yönelik Ģiddet konularında bilgiler verilmektedir.
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü (Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü)
Temmuz, Ağustos, Eylül 2010 döneminde üç kadın Aile DanıĢma Merkezine müracaat
etmiĢtir. Bu kadınların ikisi ilk kabul istasyonunda misafir edilerek, durumları
değerlendirilmiĢ ve uygun sosyal hizmet modelleri uygulanmıĢtır.

Bayburt Valiliği
Planlanan Çalışmalar:
- Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezlerinde çocuk ve kadına yönelik
Ģiddet konusunda halka yönelik bigilendirme çalıĢmaları yapılması 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 olup çalıĢmalarına devam etmektedir.
- 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 okullarda çalıĢma ekibi oluĢturulmuĢ; 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.
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- Milli Eğitim, Sağlık, Emniyet ve Jandarma ile sivil toplum kuruluĢları ve diğer meslek
grupları görevlilerine konuyla ilgili hizmet içi eğitimler verilmiĢtir.
-

Müftülük tarafından toplumu bilinçlendirmek için vaazlar verilmiĢtir.

-

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:
- 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 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. Büroya müracaat eden ailelere Ģiddet konusunda çözüm
önerileri sunulmaktadır.
- Ovacık Ġlçe Müftülüğü tarafından vaaz ve hutbelerde kadına yönelik Ģiddet konusunda
cemaate bilgi verilmiĢtir.
- Ovacık ve Yenice Ġlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından kahvehanelerde erkeklere
yönelik zihniyet dönüĢümü sağlayıcı çalıĢmalar yapılmaktadır.
- Ovacık Ġlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili halk eğitimi düzenlenmiĢtir.
Toplum sağlığı ve aile sağlığı merkezine baĢvuran vatandaĢlara eğitim verilmekte ve bu
konuda Ģikayeti olan kadınlara ev ziyareti ve gerekli yasal iĢlemler yapılmaktadır.
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- Kadınlara yönelik Ģiddet konusunda Yenice Müftülüğü ve Yortan Beldesi’nde vaaz
verilmektedir
- Ġl Sağlık Müdürlüğü tarafından acil servis çalıĢanları ile 112 Komuta Kontrol Merkezi
çalıĢanlarına eğitim 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.
-

Planlanan Çalışmalar:
- Ovacık Ġlçe Müftülüğü tarafından vaaz ve hutbelerde kadına yönelik Ģiddet konusunda
cemaate bilgi verilmeye devam edilmesi planlanmıĢtır.
- Yenice Belediyesi tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.Maddesinin A Bendine
göre sığınma evi ile ilgili fizibilite çalıĢmalarına ilerleyen 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.
- 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.

Kilis Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- -Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen Aile Ġçi ġiddetle Mücadele
kitapçığı Ġl Komite üyelerine dağıtılmıĢtır.
- -Kadına Yönelik Ģiddetin suç olduğunun kitle iletiĢim araçları ile belli periyotlarla halka
duyurulmasına devam edilmektedir.
- -Okullarda rehberlik servisleri aracılığıyla aile içi Ģiddetin önlenmesi için velilerin
bilgilendirilmesi çalıĢmaları yapılmaktadır.
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Yozgat Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Ġl Koordinasyon Komitesi, 26.08.2010 tarihlerinde Vali Yardımcısı BaĢkanlığında
toplanmıĢtır. Söz konusu toplantıda;

Aile içi Ģiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi kapsamında
kolluk kuvvetleri ile diğer birimlerinin üzerlerine düĢen hizmetleri yerine getirmesine
titizlikle devam edilmesi,

Ġlgili kurum ve kuruluĢlarda kadın ve çocuklara yapılacak iĢlemlerde görevli personelin
isim ve iletiĢim bilgileri yer alacak Ģekilde tespit edilmesine ve atama yoluyla yer
değiĢtirilmelerinde bu bilgilerin güncellenmesi ve ilgili kurumlara bildirilmesi,

Sosyal Hizmetler alanında görev yapan kiĢilerin 7 gün 24 saat esası üzerinden
görevlendirilmelerine ve belirlenen kiĢilerin isimlerinin her ay baĢında kolluk kuvvetlerine
bildirilmesine devam edilmesi ve Sosyal ÇalıĢma görevlilerinin değiĢen ev adreslerinin ya da
cep telefonlarının güncel tutulması,

ġiddete maruz kalan ve sosyo-ekonomik yoksunluk yaĢayan kadınlara Yozgat Barosu
tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesi, boĢanma sürecindeki giderlerinin Sosyal
YardımlaĢma Vakfı tarafından karĢılanmasının devam edilmesi,

Belediyeye bağlı Kadın Konukevinde kalmakta olan kadın müracaatçıların bilgi ve
bilinç düzeylerini geliĢtirmeleri amacıyla talep etmeleri üzerine ayda en az bir kez çalıĢma
yapılması,

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 olmaları,

Kadın ve çocuklara yönelik yapılan çalıĢmaların gizlilik içerisinde yürütülmesi
kararları alınmıĢtır.

YEREL YÖNETĠMLER
Ankara Ġli Yenimahalle Belediye BaĢkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları kapsamında çeĢitli alanlarda
kadınlara, ücretsiz meslek edindirme kursları verilmektedir. Kursların sona erdiği dönemlerde
kadınlar, kurs süresince yaptıkları ürünleri sergileyebilmekte ve satabilmektedirler.
- 54 ili kapsayan Yıkıcı Gelenekler ve Ataerkil Sosyal Mirasın Mağdurları Projesi
kapsamında kadınlara erken evlilik ve çocuk gelinler konusunda film gösterimi ve konuya
iliĢkin bilgilendirme gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Belediye Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü ile Ufuk Üniversitesi iĢbirliği ile Haziran 2010’dan
itibaren kadın sağlığı konusunda tarama baĢlatılmıĢtır.

18

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.

ÜNĠVERSĠTELER
EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi
Kadın Sorunları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (ESKAM)
Yapılan Çalışmalar:
- ESKAM Yönetim Kurulu üyelerince Kanal 3’teki “Kadın Gözüyle Programı”nda ilgili
konularda bilgiler verillmiĢtir.
- TepebaĢı Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyi tarafından toplumsal Ģiddet ve kadına yönelik
Ģiddetle mücadele için Ağustos 2010’da baĢlatılan iĢbirliği ekibinde ESKAM üyeleri de yer
almaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
- Ekim 2010’da Üniversite bünyesindeki tüm kadın akademisyenlerle belli bir program
çerçevesinde “Kadın Akademisyen BuluĢmaları” gerçekleĢtirilecektir.
- EskiĢehir Kuaförler ve Berberler Odası ve ESKAM iĢbirliği ile “Kadına Yönelik ġiddetle
Mücadele Açısından Kuaförlerde Farkındalık OluĢturma” konulu eğitim projesi yapılması
planlanmıĢtır.

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Yapılan Çalışmalar:
Kadınlara yönelik siber Ģiddet ve teknoloji kullanılarak gerçekleĢtirilen istismar, taciz
ve psikolojik Ģiddetle ilgili bir araĢtırmaya baĢlanmıĢtır. Veri değerlendirme süreci devam
etmektedir.
BoĢanma, boĢanmaya neden olan aile içi Ģiddet ve çatıĢmalar ile risk altında kalan
çocukların problemlerini konu edinen bir yüksek lisans tez çalıĢması tamamlanmıĢ olup,
yayınlanmasına yönelik çalıĢmaları devam etmektedir.
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ĠĢ yerinde psikolojik Ģiddet, taciz ve cinsiyet ayrımını konu edinen bir araĢtırma
baĢlatılmıĢtır.
Çocuk ve kadına yönelik istismar ve Ģiddeti konu edinen yüksek lisans tezinin verileri
analiz edilmiĢ olup raporlaĢtırma süreci devam etmektedir.
Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon halinde aile eğitim çalıĢmaları
sürdürülmektedir.
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.
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.

DĠĞER KURUM VE KURULUġLAR
TÜRKĠYE RADYO-TELEVĠZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar
- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Temmuz-Ağustos-Eylül
aylarında, çocuk ve kadına yönelik Ģiddet hareketleriyle töre ve namus cinayetlerinin
önlenmesi konularında 21 radyo programı yayınlanmıĢtır.
-

Söz konusu dönem içinde yayınlanan haber bültenlerinde ilgili konulara yer verilmiĢtir.

RADYO VE TELEVĠZYON ÜST KURULU
Yapılan Çalışmalar:
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.
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.
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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.
RTÜK; yayıncı kuruluĢların özdenetim mekanizmalarını kurmalarının ve
geliĢtirmelerinin çözümüne katkı sağlamak amacıyla ve ulusal televizyon kanallarının da
iĢbirliği ile, öncelikle 29 Eylül 2006 tarihinde ulusal televizyon kanallarında “Ġzleyici
Temsilciliği” uygulaması baĢlatmıĢtır. Bu uygulamada, sistemi destekleyen RTÜK ĠletiĢim
Merkezinin amaç-hedef ve kapasitesi geniĢletilerek, RTÜK’e gelen izleyici öneri-beğeni ve
Ģikayetleri değerlendirilmekte, bu Ģikayetler ayrıca televizyon kanallarının izleyici
temsilciliklerine de aktarılarak bu döngüde, otokontrol ve özdenetimin sağlanmasına
çalıĢılmaktadır.
RTÜK ile Televizyon Yayıncıları Derneği’nin iĢbirliği ile “Ġyi Uykular Çocuklar
Projesi” baĢlatılmıĢtır.
Çocukların ve gençlerin televizyonun olumsuz etkilerine karĢı korunmaları amacıyla
RTÜK ve Milli Eğitim Bakanlığının iĢbirliğiyle Medya Okuryazarlığı Projesi
yürütülmektedir. Bu proje ile hedeflenen, Ülkemizin bütün çocuklarına medyada seçiciliği
öğretmek, bilinçli izleyici olmalarını sağlamaktır.
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