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BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdürlüğümüz, kadın konusunda ülkemizin ulusal mekanizması olarak; bugüne kadar
başta yasal çalışmalar olmak üzere görev alanı kapsamında çok sayıda çalışmalar yapmış,
kadın erkek eşitliği konusunda farkındalık yaratma ve duyarlılık artırmaya yönelik önemli bir
bilgi birikimi ve deneyim oluşturmuş, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi uluslararası
kuruluşlardan sağladığı kaynaklarla projeler yürütmüş, AB Mali İşbirliği Programı da dahil
olmak üzere projeler yürütmeye devam etmektedir.
Ülkemizde kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla gerek ulusal gereksinimlerden gerekse
uluslararası yükümlülüklerimizden kaynaklanan çalışmalarda Genel Müdürlüğümüz etkin rol
almaktadır.
Yapılan Çalışmalar
· 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun uygulanmasındaki aksaklıkların
giderilmesini teminen Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde ilgili
kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin hukukçu temsilcileri ile yapılan
bir dizi toplantı sonucunda bir Değişiklik Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır. Değişiklik
Taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
ile Adalet Komisyonunda kabul edilmiş olup, Genel Kurulda yasalaşma sürecindedir.
·

·

·

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan ve söz konusu eğitimin esaslarını belirleyen “Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedür ler Eğitimi
Projesi Protokolü” 26.12.2006 tarihinde İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU ve
Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından imzalanmıştır. Protokol kapsamında,
şiddet mağduru kadınlar için ilk adım başvuru yerleri olan 921 polis merkezi ve 276
karakolda çalışan yaklaşık 40.400 Emniyet Teşkilatı personeline yönelik; toplumsal
cinsiyet eşitliği eğitimi, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve uygulanması,
aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle ilgili emniyet teşkilatı birimlerinde yapılacak adli
ve idari işlemler, mağdur kadınların muhafazası ve sığınmalarına ilişkin mevzuat ve
genelgeler kapsamında yapılacak görevler ve alınacak tedbirler, ilgili diğer kanunların ve
mevzuatın uygulanması konularında farkındalık ve duyarlılığı artırmak için hizmet içi
eğitim projesi gerçekleştirilecektir. Eğitim Projesinde kullanılacak olan eğitim materyali
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce hazırlanacak, eğitimler ile ilgili ölçme ve
değerlendirmeler periyodik sürelerle Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.
2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca kadına yönelik şiddet, töre ve namus
cinayetlerinin önlenmesine ilişkin tedbirler konusunda koordinatör kuruluş olarak sorumlu
ve ilgili kuruluşların faaliyetleri takip edilmektedir.
25 Kasım 2004 tarihinden bu yana Genel Müdürlüğümüz ile Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu işbirliğinde yürütülen "Kadına Karşı Şiddete Son Kampanyası" ve Başbakanlık
Genelgesinde yer alan önerilerin hayata geçirilmesi çerçevesinde;

- Erkeklerin bilinçlendirilmesine ilişkin farkındalık yaratma, duyarlılık artırma amacıyla
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği ile işbirliği yapılarak, firma/markafiyat etiketlerinin
yanında “Kadına Karşı Şiddete Son” ifadeli etiketlerle satışa sunulması sağlanmış ve "25
KasımKadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Uluslararası Mücadele Günü"
haftasında mağazalarda ve alışveriş merkezlerinde kadına karşı şiddete son konulu vitrin
afişleri kullanılmıştır.
2

- Kadına yönelik şiddet, töre/namus cinayetleri konusunda toplumumuzda duyarlılık
yaratmak amacıyla Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile başlatılan işbirliği
sonucunda, “Kadına Karşı Şiddete Son” konulu afişler hazırlanmıştır. Bu afişler 25 Kasım
haftasında (1925 Kasım 2006) yedi gün süre ile Ankara’nın çeşitli semtlerinde 50 adet,
1826 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul’un çeşitli semtlerindeki 100 adet bilboardda
sergilenmiştir.
Ayrıca, bilboardlarda yer alan afişlerin 50x70 ebadındaki basımları gerçekleştirilerek talep
eden kuruluşlara da gönderilmekte ve görsel yolla duyarlılık yaratma çalışmaları
sürdürülmektedir.
- Kadına karşı şiddetin önlenmesi için kamuoyunda farkındalık yaratma ve toplumsal
duyarlılığın güçlendirilmesi amacıyla bu önemli toplumsal soruna dikkat çekilmesinde
geniş halk kitlelerine ulaşabilmesi için T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN,
Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali
BARDAKOĞLU ve Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Esengül CİVELEK'in yer
aldığı yaklaşık 60 saniye süren bir spot film çekilmiştir.
Söz konusu spot filmin ulusal televizyon kanallarında ve yerel televizyon kanallarında
yayınlanmasını teminen 81 il Valiliği ve ulusal televizyon kanallarına iletilmiştir.
·

Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet içi eğitim programları kapsamında personeline
yönelik olarak gerçekleştirdiği seminerde, Genel Müdürlük yetkililerince "Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü'nün Görev, Yetki ve Sorumlukları", "Kadın Hakları Açısından
Yeni Türk Medeni Kanunu", "Töre ve Namus Cinayetleri" ve "Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği" konularında eğitim verilmiştir.

·

Genelkurmay Başkanlığı ile varılan mutabakat sonucunda, er ve erbaşlara yönelik olarak
verilen eğitim programına;kız çocukların eğitimi, kadınların istihdama ve karar alma
mekanizmalarına katılımı, kadına karşı şiddet ve töre cinayetleri, kadının insan hakları ve
toplumsal cinsiyet eşitliği konularının da dahil edilmesine karar verilmiştir. Tüm bu
konuları içeren bir eğitim materyali ve afişler hazırlanarak, Genel Kurmay Başkanlığı’na
iletilmiştir.

·

Polis Koleji, Polis Akademisi ve Polis Okulları'nın müfredatlarında yer alan İnsan Hakları
derslerinde; kadın erkek eşitliği, kadının insan hakları, kadına karşı şiddet, töre ve namus
cinayetleri gibi konulara da yer verilmesi hususunda girişimlerde bulunulmuştur.

·

Kadına yönelik şiddet konusunda yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunun
bilgilendirilmesi amacıyla radyo ve televizyon programlarına katılım sağlanmıştır.

·

Sorumlu ve ilgili kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen toplumsal
cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konulu toplantılara katılım sağlanarak bu
konudaki gelişmeler hakkında bilgilendirmelere devam edilmektedir.

Planlanan Çalışmalar,
· 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca kadına yönelik şiddet ve töre/namus
cinayetleri konusunda koordinasyon görevini yürütecek olan Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğüne, söz konusu Genelgedeki tedbirler arasında yer alan “Kadınlara Yönelik
Şiddet İzleme Komitesi”nin kurulması sorumluluğu verilmiştir. Genel Müdürlük, bu
sorumluluğun yerine getirilmesi amacıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları
temsilcilerinin katılımı ile “Kadınlara Yönelik Şiddet İzleme Komitesi”nin kurulması
çalışmalarına başlamıştır.
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·

Kadına yönelik şiddet, töre/namus cinayetlerinin önlenmesi amacıyla, yasal, kurumsal,
eğitsel ve kültürel alanlarda alınması gereken önlemlerin, kapsamlı olarak tespit edilmesi
ve 20072010 dönemini kapsayacak bir Ulusal Eylem Planı’nın hazırlanması
hedeflenmektedir. Başbakanlık Genelgesi gereğince ilgili Bakanlığın koordinasyonunda
Ulusal Eylem Planı hazırlığı konusunda sorumlu kuruluş olarak görevlendirilen Genel
Müdürlük tarafından Ulusal Plan Hazırlığı çerçevesinde işbirliği kuruluşları olan; ilgili
tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Kadın Sorunları
Araştırma Merkezleri ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile çalışma
toplantıları düzenlenecektir.

·

2005 yılı Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında,
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce yürütülecek ve 20072008 yılları arasında
gerçekleştirilecek olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yaygınlaştırılması (Promoting
Gender Equality)” başlıklı proje başlatılmıştır.
Projenin “Kadına Karşı Aile İçi Şiddetle Mücadele”başlıklı İkinci Bileşeni kapsamında;
kadına karşı aile içi şiddetin sebep ve sonuçları hakkında niteliksel ve niceliksel araştırma
yaptırılacaktır. Araştırma bulguları temelinde kadına karşı şiddetle mücadele konusunda
kapsamlı bir Ulusal Eylem Planı geliştirilecek, değişimleri izlemek üzere bir veri tabanı
modeli oluşturulacak, hizmet modelleri, çeşitli bilinçlendirme ve hizmetiçi eğitim
program modülleri geliştirilecektir. Böylece tüm paydaşların (kamu kurum ve kuruluşları,
yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları) kadına yönelik aile içi şiddetin yok edilmesine
dair kapasitelerini güçlendirmek amaçlanmaktadır.

ADALET BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar
· Ceza İnfaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklularda davranış değişikliğini hedefleyen
psikososyal yardım servisi programlarından “Öfke Kontrolü” programı 2006 yılında pilot
olarak 3 Ceza İnfaz Kurumunda uygulamaya başlamış, 2007 yılında tüm ceza infaz
kurumlarında uygulanacaktır.
4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
kapsamında kurulan ve faaliyette olan aile mahkemelerine bu güne kadar 56 adet
psikolog, 56 adet pedagog ve 21 adet sosyal çalışmacı, personelin ataması yapılmıştır.
· 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ile
kurulan aile mahkemelerinde ile görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı
unvanındaki personelin mesleki çalışma konularında uzmanlaşmalarını sağlama ve
kendilerini geliştirmelerine yönelik olarak hizmet içi eğitim programı düzenlenmesi için
Adalet Akademisi Başkanlığına iletilmiş ve 2006 yılı için Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde psikolog,
pedagog ve sosyal çalışmacı unvanlarında söz konusu mahkemelerin iş durumları da tespit
edilerek 50 adet psikolog, 47 adet pedagog ve 81 adet sosyal çalışmacı olmak üzere
toplam 178 adet personel alımı planlanarak işlemleri başlatılmıştır.
· Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ile
Anayasamızın 10, 41 ve 90. madde hükümleri dikkate alınarak 4721 sayılı kanunun 187.
maddesinin üst normları ile uyumlu hale getirilmesi için değişiklik yapılması gerektiği
sonucuna varılmıştır.4721 Sayılı Kanunun “Soyadı” başlıklı 321 . maddesindeki “Çocuk,
ana ve baba evli ise ailenin; evli değil ise ananın soyadını taşır.”hükmü nedeniyle evlilik
dışında doğan çocukla babası arasındaki soy bağı, tanıma veya hakim hükmü ile kurulmuş
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·

·

olsa bile analarının nüfus kayıtlarında kalmaya ve analarının soyadını taşımaya devam
etmektedirler. Tanımak suretiyle çocuğunu nüfusuna almak ve soyadını vermek isteyen
babaların haklı yakınmaları ve hükmün değiştirilmesi yönündeki talepleri dikkate
alınmıştır.
Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmakta olan “Aile İçi
Şiddet İle Mücadele” Eşleştirme Projesinde bir Daire Başkanı ile Tetkik Hâkimi
görevlendirilmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan “Sosyal İçerme
Belgesi” çalışmalarına katılım ve kadın ve çocuklar ile ilgili bölümlere katkı sağlanmıştır.

Planlanan Çalışmalar:
· Ulusal ve Uluslar arası kurum ve kuruluşlarla Aile İçi Şiddet konusunda yapılacak eğitim
çalışmalarının devam ettirilmesi planlanmaktadır.
· 2006 Yılı İlerleme Raporu’nun resmi değerlendirilmesi yapılırken, “İnsan Hakları ve
Azınlıkların Korunması” ana başlığının “Ekonomik ve Sosyal haklar” ve “çocuk hakları”
ile “Sosyal Politika ve İstihdam” başlıkları altında ele alınan kadın hakları ve çocuk
hakları konuları da ele alınacaktır.
· Kadın ve çocuk hakları, kadınlar ve çocuklara yönelik şiddet konularında, diğer kurum ve
kuruluşların gerek kendi, gerekse AB ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetlerine
Genel Müdürlük ve Başkanlık Teşkilatı'nın diğer birimleri ile kürsüde görev yapmakta
olan hâkim savcılardan katılım sağlanması yönünde çalışmalara devam edilecektir.
· 2006 Yılı İlerleme Raporu’nun resmi değerlendirilmesi yapılırken, “İnsan Hakları ve
Azınlıkların Korunması” ana başlığının “Ekonomik ve sosyal haklar” başlığı altında ele
alınan “kadın hakları” ve “çocuk hakları” bölümleri ile “Yargı ve Temel Haklar” başlığı
altında ele alınan töre/namus cinayetleri konusu da ele alınacaktır.
· Türkiye’deki töre ve namus cinayetleri ile kadına yönelik şiddet olaylarının tamamı Ulusal
Yargı Ağı Projesi'nin havuzunda günlük olarak toplanmaktadır. Çözüm önerileri getiren
tüm ilgili kuruluşların nerede ve nasıl uygulama yapacakları konusunda tereddüt
yaşamaları halinde, Ulusal Yargı Ağı Projesi çok güncel ve hızlı bir şekilde istenen
bilgileri yasalar çerçevesinde verebilecektir. Ulusal Yargı Ağı Projesinin bu özelliğinin
daha da geliştirilmesi ve istenilecek tüm bilgileri verebilecek seviyeye getirilmesine
çalışılmakta, ve projenin daha da geliştirilmesi planlanmaktadır. Ülke genelinde projenin
yaygınlaşması halinde ve yasalar elverdiği ölçüde proje töre ve namus cinayetleri ile
kadına yönelik şiddet eylemlerinin daha ziyade nerelerde ve ne şekilde gerçekleştirildiğini
öğrenmek mümkün olabilecektir. Gerekli tüm teknolojik gelişmeleri kullanarak e
dönüşüm sürecinde hızlı, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik değerlere uygun bir
yargılama mekanizması oluşturup “eadalet”i sağlamak amacında olan Ulusal Yargı Ağı
Projesinin, ülkemizin çok önemli sorunlarından olan töre ve namus cinayetleri ile kadına
yönelik şiddet konusunda da çok önemli görevleri yerine getireceği düşünülmektedir.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar
· İçişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilciliğinin
ortaklaşa yürüttüğü “Kadın ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi
Ortak Programı”na ilişkin protokol, 23 Şubat 2006 tarihinde imzalanarak 7 Mart 2006
tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. “Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının
Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı, yerel seviyede kadın erkek eşitliğini
sağlamaya yönelik olarak neler yapılabilir sorusu çerçevesinde şekillendirilmiş; esas
olarak yerel yönetimlerin kapasitesini artırarak bir yandan yerel yönetimler reformu
sürecine destek verilmesini, diğer yandan da kadın ve kız çocuklarının günlük hayatlarını
etkileyecek iyileştirmelerin sağlanmasını öngörmektedir. İki yıl sürecek olan program,
Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneğinin (KADER) eğitim programı
çerçevesinde Birleşmiş Milletlerin teknik ve mali desteği ile gerçekleştirilmektedir.
Programı Danimarka, İngiltere, İsveç, İsviçre, Kanada, Norveç Büyükelçilikleri ve Hacı
Ömer Sabancı Vakfı desteklemektedir. Ortak Program kapsamında çalışma yapılan iller;
İzmir, Van, Nevşehir, Trabzon, Kars ve Şanlıurfa’dır. Eşitlik konusunda çalışma yapma
isteklilikleri ve programı hayata geçirebilme kapasiteleri bu illerin seçiminde temel
kıstasları oluşturmuştur. Program, en çok korunmaya muhtaç olanlar dahil, kadın ve kız
çocuklarının ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlayacaktır. Program kapsamında, öncelikli
faaliyetler bütün taraflarca katılımcı bir planlama süreciyle tespit edilmektedir. Söz
konusu faaliyetler, eğitim, istihdam, üreme sağlığı, kadına karşı şiddet, insan ve kadın
ticareti, mülteciler ve yerinden olmuş gruplar gibi konu başlıklarından seçilecektir.
Öncelikler tespit edildikten sonra, bütün paydaşlar ve ortaklar bir araya gelip, beş yıllık bir
“Yerel Eylem Plan” ı hazırlayacaklardır. Ortak programla “Yerel Eylem Planı”nın
uygulaması başlatılacak, programın sonunda uygulamanın başka illerde tekrarlanması
sağlanacak ve belirlenecek kıstaslara uygun çalışmaları yapmış olan şehirlere ‘kadınlara
destek veren şehir’ sertifikası verilecektir.
· 2006/17 sayılı Başbakanlık genelgesi doğrultusunda; uygulamada yerine getirilmesi
gereken hususlar bağlamında bazı kurum ve kuruluşlar ile mülki amirlikler tarafından
yapılması gereken görev ve tedbirler konusunda bir genelge hazırlamak amacı ile
Jandarma Genel Komutanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğü, SHÇEK Genel Müdürlüğü ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
temsilcilerinin katılımı ile toplantı düzenlenmiş, hazırlanan genelge yürürlüğe girmiştir.
· Şiddet mağduru kadınlar için ilk adım başvuru yerleri olan 921 polis merkezi ve 276
karakolda çalışan yaklaşık 40.000 Emniyet Teşkilatı personeline yönelik kadına karşı
şiddet, aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi, şiddet mağdurlarına yaklaşım
tarzı, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve diğer ilgili kanunların uygulanması
konularında farkındalık ve duyarlılığı artırmak için hizmet içi eğitim projesi yapılması
amacıyla Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Emniyet
Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan ve söz konusu eğitimin esaslarını belirleyen
“Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedür ler
Eğitimi Projesi Protokolü” 26.12.2006 tarihinde İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir
AKSU ve Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından imzalanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
· “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler
Eğitimi” kapsamında birinci aşamada bölge merkezi olarak tespit edilen İstanbul, Ankara,
İzmir, Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Bursa, Kayseri, Adana, Antalya illerinde ve bağlı
illerden eğitici kadrosu oluşturulacak, ikinci aşamada ise oluşturulan eğitici kadro İl
Emniyet Müdürlükleri Polis Merkezlerinde ve Karakollarda çalışan personeli eğitilecektir.
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Emniyet Genel Müdürlüğü
Personele yönelik 4320 SK’nın uygulanması,kadınlara ve çocuklara karşı şiddet,kadınerkek
eşitliği,toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet mağdurlarına yaklaşım konularında 2007 yılı
içinde hizmet içi proje çalışmaları devam etmektedir.
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Ocak 2007Aralık 2008 tarihleri arasında 8 Belediye tarafından şiddete uğramış kadınların
konaklayacağı sığınma evleri yapılması planlanmaktadır.
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
Afetlerin kadınlar üzerindeki etkisini azaltmak için etkili hazırlık çalışmaları yapılması
amaçlanmış,bu hedef doğrultusunda kaynak kitaplar bastırılmış,çeşitli illerde personel eğitimi
verilmiştir.
Araştır ma Etütleri Mer kezi
Yerel seviyede kadın bakış açısının sağlanması,kadın ve kız çocuklarının haklarıyla ilgili
farkındalığın oluşturulması amacıyla il ziyaretleri gerçekleştirilmiş,atölye çalışmaları
yapılmış,eğitim programları düzenlenmiş,veri derlemeleri yapılmıştır.
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kadının toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda planlı ve
yaygın eğitim faaliyetinde bulunarak cinsiyet eşitliğinin uygulamaya yansıtılmasına ve
kadının statüsünün korunmasına katkı sağlamak planı yapılmaktadır.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Kadın Hakları konusunda mülkiye müfettişlerine konferans verilmiştir.
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
· Yeni atanan personele genelge açıklanarak,seminer çalışması yapılmıştır. Ayrıca kadına
yönelik şiddet konusunda öğretmen ve öğrencilere konferans verildi, 4320 Sayılı Ailenin
Korunmasına Dair Kanunun yaptırımları açıklanmıştır.
· 25 Kasım 2006’nın “kadınlara yönelik şiddete karşı uluslar arası mücadele ve dayanışma
günü”olması nedeniyle konunun TV, radyo, vaaz ve hutbelerde uygun üslupla anlatılması
için on yedi adet ilçe kaymakamlığına yazı gönderilmiştir.
· Yeni Türk Ceza Kanunu ile, töre ve namus cinayetleri faillerinin cezalarının arttırıldığı
konusunda vatandaşlar bilinçlendirilmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
· Kadın ve çocuğa karşı uygulanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla İl Emniyet
Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü amirliklerinde görevlendirilen görevli tarafından
bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
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·
·

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kadına yönelik şiddete ilişkin seminer faaliyetleri
düzenlenecektir.
Töre ve namus cinayetleri konusunda halkın ,öğrencilerin bilgilendirilmeleri amacıyla
belirli aralıklarla seminerlerin ve sohbet toplantılarının yapılması planlanmaktadır.

BARTIN VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce görevlendirilen uzmanlar tarafından İl Jandarma
Komutanlığında görevli rütbeli personele konuya ilişkin seminer verilmiştir. Personele
yönelik bilgilendirme amaçlı gerçekleştirilen seminerlere devam edilecektir.
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce; 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesinin ve 4320 sayılı
Ailenin Korunmasına Dair Kanunun tanıtımıyla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışan ilgili meslek elemanlarına ve kolluk kuvvetlerine yönelik bir dizi eğitim çalışması
yapılmıştır
Planlanan Çalışmalar
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve kolluk kuvvetlerine yönelik söz konusu eğitim
çalışmasının ilçelerde de uygulanması planlanmaktadır.
ÇORUM VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar :
·

İl Emniyet Müdürlüğünce kadına yönelik şiddet olayı meydana geldiğinde Cumhuriyet
Savcılığına bilgi verilerek talimatları doğrultusunda hareket edilmektedir.

·

İl Jandarma Komutanlığınca;



Halen silah altında bulunan erbaş ve erlere kadın ve çocuklara yönelik şiddetin
önlenmesine yönelik bilgilendirme eğitimi verilmiştir.



Bölgede şiddete uğrayan kadın ve çocukların hangi sosyal kesime ait olduğunun tespit
edilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.



2006 yılı içerisinde sorumluluk alanında 33 aile fertlerine kötü muamele olayından 41,
48 darp olayından 66, ırza geçme olayından 10, 12 kasten yaralama olayından 14
kadın/çocuğun mağdur olduğu tespit edilmiştir.



Birliklerden görevlendirilen devriyeler umuma açık yerler ile köy veya kasabalarda
karşılaştıkları
vatandaşlara
konu
hakkında
bilgilendirme
faaliyetlerinde
bulunmaktadırlar.

·

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Haydi Kızlar Okulu" kampanyası devam ettirilmektedir.

·

İl Sağlık Müdürlüğünce; kadına yönelik şiddet, töre/namus cinayetleri konusunda
topluluğumuzda duyarlılık yaratmak amacıyla hazırlanan afişler "Kadına Yönelik Şiddete
Son Uluslar Arası Günü" olan 1926 Kasım tarihlerinde 7 gün süre ile Çorum İlinin çeşitli
1. basamak sağlık kuruluşları ve hastanelerinde sergilenmiştir. Aile planlaması hizmetleri
başta olmak üzere bütün üreme sağlığı hizmetleri 1. basamak sağlık kuruluşlarında
kadınlar için ücretsiz, ulaşılabilir ve kaliteli bir şekilde verilmektedir.

·

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce; İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda polis
memurlarına konu hakkında seminer verilmiştir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğünce hizmete açılan Alo 183 Aile Kadın, Çocuk ve Sosyal
Hizmet Danışma Hattı basına duyurulmuştur. Kuruluşlarda hizmet alan çocuk ve kadınlar
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ile bunlara hizmet eden personelin konu hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla çeşitli
toplantılar gerçekleştirilmiştir.
·

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda "Okulda ve ailede şiddete hayır" kampanyası
başlatılmıştır. Özellikle ekonomik yönden geri kalmış geleneksel değerlerin hakim olduğu
kırsal bölgelerde kadın ve çocukların şiddet gördüğü anlatılmıştır. İlköğretimin zorunlu
olması nedeniyle bu zorunluluğun ihlali işlemleri muhtarlar ve okul müdürlükleri
tarafından yürütülmektedir.

Alaca Kaymakamlığınca ; İlçede bulunan ilgili kurumlarca kadın istihdamı kadın ve eğitim
kadın ve sağlık kadına yönelik şiddet kadının siyaset ve karar mekanizmalarına katılımı, kadın
istihdamının geliştirilmesi toplumsal cinsiyet eşitliği , kadınlara yönelik zararlı uygulamalar
şiddet, taciz, ihmal ve sömürünün azaltılması vb. konularında İlçe halkı bilinçlendirilmekte ve
bu yönde uygulama çalışmaları devam etmektedir.

Bayat Kaymakamlığınca; camilerde vaaz ve kur'an kursu öğrencilerinin bilgilendirilmesi ile
toplantılarda bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Boğazkale Kaymakamlığınca; konu hakkında yürürlükte bulunan tüm kanun ve
yönetmelikler ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilerek konu hakkında gerekli bilgilendirme
çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca, İlçe Müftülüğü tarafından cuma hutbelerinde konu hakkında
vaazlar verilmiştir. Sağlık Grup Başkanlığı tarafından ise gerek sahada gerekse sağlık ocağına
gelen hastalara konu hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

Dodurga Kaymakamlığınca; çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesi ile
ilgili her birimin kendi branşlarına göre personelini ve halkı bilinçlendirmesi istenmiştir.

Osmancık Kaymakamlığınca; Mevzuat hükümleri gereği kurumumuzu ilgilendiren konular ve
kurumlar ile gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Oğuzlar Kaymakamlığınca; çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesi ile
ilgili her birimin kendi branşlarına göre personelini ve halkı bilinçlendirmesi istenmiştir.

İskilip kaymakamlığınca; kamu kurumu personelinin hepsine konu ile ilgili olarak hizmet içi
eğitim verilmiştir. Emniyet ve Jandarma birimlerinde görevli personele konu ile ilgili
seminerler verilmiştir. Camilerde vaaz ve hutbelerle, halk konu ile ilgili olarak
aydınlatılmıştır. Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarının artırılmasına yönelik olarak
yapılan kampanyalardan “Haydi Kızlar Okula Kampanyası”nda süreklilik sağlanmış,
sonuçlarının izlenmesine önem verilmiştir. Kızların kesintisiz olarak öğrenimlerine devam
etmelerini sağlayıcı önlemler ilköğretim okullarınca alınmaktadır. Konu ile ilgili olarak ilçede
ilköğretime kaydı yapılmayan veya hali hazırda devamsız olan öğrencilerin kayıtlarının
yapılması yönünde ikna çalışmaları yapılmaktadır.

Laçin Kaymakamlığı İlçe Sağlık Grup Başkanlığınca ; mahalle ve köy gezilerinde kadınların
bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. İlçe Müftülüğünce hutbe ve vaazlarda halk
bilgilendirilmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce zorunlu eğitime devam edilmesi
konusunda tüm tedbirler alınmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı işbirliği ile özellikle kız öğrencilerin ekonomik yetersizliği giderilmektedir.
Planlanan Çalışmalar :
·


İl Emniyet Müdürlüğünce;
Aile içi şiddete maruz kalan kadınların bu tür sorunlarının tespiti ve bu sorunlara
çözüm bulunabilmesi için şubelerden yeteri kadar bayan görevli bulundurulmaktadır.
Emniyet Genel Müdürlüğünce açılacak olan kurslara personel gönderilecektir.
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·

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik personeli ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı
sağlık ve diğer personeline dönük konu hakkında eğitici konferans ve seminerlerin
gerçekleştirilmesi, konu hakkında gerekli dokümanların hazırlanarak basın ve yayın
aracılığı ile kamuoyunun bilgilendirilmesinin sağlanması, Üniversite öğretim
görevlilerinden yararlanmak amacıyla halka açık konferansların verilmesi
planlanmaktadır.
İl Jandarma Komutanlığınca;



Bundan sonraki yeni tertip edilecek er ve erbaşlara yönelik programlarda aynı eğitimin
verilmesi eğitim programına alınmıştır.



Şiddete uğradığı tespit edilen mağdurların şartlarının iyileştirilmesine yönelik neler
yapılabileceğine dair çalışmalara devam edilecektir.



2007 yılı içerisinde yukarıda tespit edilen olay ve mağdur sayılarının azaltılmasına
yönelik faaliyetlere ağırlık verilecektir.

·

Özel İdare Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının ortak çalışmaları vasıtasıyla kış
sezonu boyunca akşam saatlerinde köy ziyaretleri yapılarak, muhtar nezdinde rastgele
seçilecek köy hanesinde vatandaşlarla yüz yüze bilgilendirme ziyaretleri yapılması
planlanmaktadır.

·

İl Sağlık Müdürlüğünce;



2007 yılı faaliyetleri ve Hizmet İçi Eğitim Programı içerisine sağlık kurumlarında
çalışan sağlık personelinin kadına yönelik şiddeti tanıması, tespit etmesi, gerekli
müdahaleleri yapabilmesi ve şiddete uğrayan kadınları uygun kuruluşlara
yönlendirmeleriyle ilgili bilgilendirici eğitimler eklenecektir.



Kadına yönelik şiddet, töre / namus cinayetleri konusunda toplumumuzda duyarlılık
yaratmak amacıyla yerel medya ile işbirliğine gidilerek konuyla ilgili yayınların
yapılması sağlanacaktır.

·

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce; Rehberlik dersi öğretmenleri tarafından yetişkinlerin
eğitimine yönelik olarak ileriye dönük programlar hazırlanmakta olup, çocuklarla aile
fertlerinin sağlıklı iletişim kurmasının çalışmaları yapılacaktır. Okul Rehber Öğretmenleri
ile okul idarecileri tarafından öğrencilere yönelik öfke yönetimi, çatışma çözme,
sorumluluk alma, olumlu düşünme, disiplin, saygı ve kendini ifade etme konulu sosyal ve
duygusal odaklı programlar hazırlanacaktır.

·

Belediye Başkanlıklarının konu hakkındaki etkinliğinin artırılması planlanmaktadır.

Bayat Kaymakamlığınca; İlçe Merkez Camileri ve Merkez Kur'an kurslarında hizmet içi
eğitim yoluyla mevzuat bilgisinin verilmesi, konu ile ilgili konferanslar düzenlenmesi,
seminer verilmesi, cami imamlarınca görev yerlerinde aile içi şiddetle ilgili bilgilendirme
çalışmaları ve kötü alışkanlıkların zararlarının anlatılması, rehber öğretmenler yoluyla diğer
öğretmenleri bilgilendirmesi planlanmaktadır.

Boğazkale Kaymakamlığınca; Özel İdare Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının
işbirliğinde köy halkı ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenerek,
konu hakkındaki şikayetlerin hızlı ve doğru şekilde değerlendirilmesi konuya en hızlı şekilde
müdahale edilebilmesi için ihbar ve şikayet telefonları ile danışma birimlerinin oluşturulması
planlanmaktadır. Ayrıca, tüm kamu kurum ve kuruluşları , sivil toplum örgütlerinin konu
hakkında koordineli bir şekilde işbirliğine gitmeleri, her kurumun görev alanlarında veya
ortak seminer ve toplantıların düzenlenmesi planlanmaktadır.
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Laçin Kaymakamlığınca; yerel imkanlar kullanılarak broşürler hazırlanıp halka açık
alanlarda ve kamu hizmet birimlerine dağıtımı sağlanacaktır. Ayrıca, İlçe İnsan Hakları
Kurulunda konu görüşülerek kurulca yapılması gerekli faaliyetlerle ilgili çalışmalar
başlatılacaktır. Bunun yanısıra, kadınların gelişimi ve psikolojisi gibi konularda uzman
kişilerce danışmanlık hizmeti verilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi için seminerler
yapılmasına zemin hazırlanacaktır.

Osmancık Kaymakamlığınca; Sağlık Grup Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe
Jandarma Komutanlığı işbirliğinde gebe ve bebek aşılarında merkez ve köylerde halk eğitimi
çalışmaları her ay düzenli olarak yapılacaktır. Jandarma Komutanlığınca önümüzdeki
dönemde toplumsal gelişimi destek faaliyetlerinde köylerde bilgilendirme toplantısı yapılması
planlanmaktadır. Ayrıca ilçe basın yayın organlarında konu ile ilgili aydınlatıcı bilgilere yer
verilecektir.

Alaca Kaymakamlığınca ; 2007 yılı içerisinde seminer eğitim, şenlik, etkinlik, broşürlerle
tanıtım, sloganlarla bilgilendirme vb. çalışmaları yapılacaktır.

İskilip Kaymakamlığınca; kadına yönelik şiddet konusunda zararlı gelenek ve göreneklerin
tespit edilerek buna yönelik tutum ve davranış biçimlerini değiştirmelerini sağlayıcı eğitim
programları hazırlanarak önce öğretmenlere sonra velilere eğitim verilecektir. Kadına yönelik
aile içi şiddetin önlenmesine yönelik olarak başta erkekler olmak üzere ailenin tüm
bireylerinin eğitilmesi ve özellikle öfkenin kontrolü ve kişiler arasında sağlıklı iletişim
becerileri konusunda yaygın eğitim programları hazırlanacaktır.

Dodurga ve Oğuzlar Kaymakamlıklarınca ; konuyla ilgili olarak ilçe Müftülüğünce halkın
bilinçlenmesi amacıyla eğitim amaçlı bilgilendirme yapılması planlanmaktadır.
ERZİNCAN VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar
İl ve İlçelerde;


Milli Eğitim, Sağlık, Emniyet ve Jandarma ile sivil toplum kuruluşları ve diğer meslek
grupları görevlilerine kadına karşı şiddet ve töre/namus cinayetlerinin önlenmesine
ilişkin hizmet içi eğitimler verilmiştir.



Müftülüklerce toplumu bu konuda bilinçlendirmek için çeşitli vaazlar verilmiştir.



Zorunlu Eğitimin uygulanması için çalışmalar yapılmıştır.



Ekonomik yönden geri bölgelerde özellikle kız çocuklarının eğitime katılmaların
sağlanması amacıyla nakdi ve ayni yardımlar yapılmıştır.



Emniyet ve Jandarma birimlerinde daha fazla kadın memur görevlendirilerek, bu
konuda eğitim alması ve vatandaşları yönlendirmesi önerilmiştir.



Çeşitli belediyelerce belediye panolarına afişler asılmış ve CD gösterimi yapılmıştır.



Zararlı gelenek ve görenekler tespit edilerek, kişilerin davranış şekillerini
değiştirmelerini sağlayıcı eğitim programları hazırlanmıştır.
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GAZİANTEP VALİLİĞİ
Gaziantep Şehitkamil Kaymakamlığı
Yapılan Çalışmalar
· Ailenin Korunmasına Dair Kanunun tanıtımı yönünde çok yönlü çalışmalar yapılmış ve
okul aile birliği ve veli toplantılarında bu konu üzerinde durulmuştur.
· Kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesine yönelik olarak başta erkekler olmak üzere
ailenin tüm bireylere yönelik eğitim eğitilme çalışmaları yapılmıştır.
· Kadın ve çocuklarda şiddete maruz kalanlara psikolojik tedavi uygulanmıştır.
· Belediyeye bağlı mahalle evlerinde kadınlara yönelik seminerler ve kadın günleri
düzenlenmektedir.
· Okullarda öğrenciler ve veliler için bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
· 4320 sayılı Ailenin Korunmasına dair Kanunun tanıtımı yönünde çok yönlü çalışmalar
yapılması,
· Kadına yönelik şiddet konusunda zararlı gelenek ve göreneklerin tespit edilerek,
değiştirilmesini sağlayacak eğitici programların hazırlanması,
· Eğitim materyallerinde kadın ve erkek eşitliğini yok sayan, görmezden gelen ya da
zedeleyen anlayışın silinmesi,
planlanmaktadır.
Gaziantep Nurdağı Kaymakamlığı
Yapılan Çalışmalar:
· Toplumsal gelişime destek faaliyetleri kapsamında her ay önceden tespit edilen köylerde
köy sohbet toplantıları düzenlenmekte ve bu sohbet toplantılarında çocuk ve kadınlara
yönelik şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetleri konusunda vatandaşlar
bilinçlendirilmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
· Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara katılan kursiyerlere, kadının insan hakları
ve toplumsal cinsiyet rollerinin anlatıldığı, özgüvenlerini güçlendiren çalışmalar yapılması
planlanmaktadır.
· Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sistematik bir zihniyet dönüşümü için erkeğin her
zaman egemen olduğu toplumsal yapının yarattığı olumsuzlukların anlatılması’
planlanmaktadır.
· Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığının hazırlayacağı 20072010 Kadına Yönelik Şiddetin
Önlenmesi Eylem Planı çalışmalarının takip edilmesi planlanmaktadır. Töre ve namus
cinayetleri ve kadına karşı şiddet konusunda ulusal düzeyde veriler bulunmamaktadır. İlçe
düzeyinde elde edilecek verilerin ulusal veri tabanına entegre edilmesi için gerekli
çalışmaların yapılması planlanmaktadır.
· Töre ve namus konusunda toplumda yerleşik ön kabullerin veya geleneksel anlayışın,
tersine çevrilmesi amacıyla sivil toplum kuruluşlarının yapacağı proje çalışmalarının
desteklenmesi planlanmaktadır.
· Töre ve namus konusunda toplumda yerleşik ön kabullerin veya geleneksel anlayışların
tersine çevrilmesi amacıyla sivil toplum kuruluşlarının yapacağı proje çalışmalarının
desteklenmesi planlanmaktadır
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Gaziantep Nizip Kaymakamlığı
· Şiddete maruz kalmış mağdur durumdaki kadınlara, eğer varsa çocukları ile birlikte
sığınma evine yerleştirilmeleri, maddi destek sağlanması, koruma altına alınması gibi
çeşitli yardımlarda bulunulmuştur.
· İşe yerleştirme çalışmalarında kadınlara öncelik verilmektedir. İstihdam çalışmalarında
kadınların istihdamına yönelik pozitif ayırımcılık yapılmaktadır.
· Başbakanlığa bağlı GAP Projesi kapsamında Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM)
işbirliğiyle kendi işini kuracak kadınlara yönelik biçki, dikiş, mefruşat, nakışçılık kursu
kasım ayında başlamış olup, 40 kişi eğitim görmektedir. Kurs Mayıs ayında bitecektir.
Gaziantep Araban Kaymakamlığı,Yavuzeli Kaymakamlığı
Yapılan Çalışmalar
· Kadın ve erkek arasındaki ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla İlçe Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı aracılığıyla kadın ve bakmakta yükümlü
olduğu aile fertlerine başta eğitim olmak üzere her türlü ayni ve nakdi yardım
yapılmaktadır.
· İlçede bulunan küçük çaplı işletmeler ile irtibat kurulduğunda kadınlar lehine pozitif
ayrımcılık yapılması yönünde o birimin sorumlusuna telkinlerde bulunulmaktadır.
· İlçedeki çok az sayıdaki küçük çaplı işletmelere imkanlar dahilinde kadın ve bakmakla
yükümlü olduğu çocukların yerleştirilmesine çalışılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar
· Merkez ve bağlı köylerde ikamet eden ve iş kurma istek ve kabiliyetinde olan kadınların
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na müracaatları halinde kredi
imkanı tanınması cihetine gidilecektir.
Tür kiye İş Kurumu Gaziantep İl Müdürlüğü
· İşe yerleştirme çalışmalarında kadınlara öncelik verilmektedir. İstihdam çalışmalarında
kadınların istihdamına yönelik pozitif ayrımcılık yapılmaktadır.
· Başbakanlığa bağlı GAP Projesi kapsamında Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM)
işbirliği ile kendi işini kuracak kadınlara yönelik biçki, dikiş, mefruşat, nakışçılık kursu
Kasım ayında başlamış olup, 40 kişi eğitim görmektedir. Kurs, Mayıs ayında bitecektir.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Kadın Sığınma Evi’nin Uygulama Yönetmeliği hazırlama çalışmaları başlamıştır.
· Ev kadınlarının ve genç kızların devam ettiği El Beceri Merkezlerinde eğitim çalışmaları
devam etmektedir.
· Şiddete uğrayan kadınlara hizmet vermek üzere Kadın Sığınma Evi için alan ayrılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
· Kadın Sığınma Evinin faaliyete geçirilmesi,
· Kadına yönelik şiddet konusunda ailelerin bilinçlendirilmesi için eğitim çalışmalarının
artırılması,
planlanmaktadır.
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Gaziantep Şehitkamil Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· 16.12.2006 tarihinde‘Türkiye’de Kadın ve Çocuk İstismarı’ konulu panel düzenlenmiştir.
· Meslek edindirme kursları (Giyim –Nakış kursu) düzenlenmektedir.
· Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirme çalışması,öfke ve öfkenin
kontrolü konusunda seminer, Medeni Kanundaki kadın hakları konusunda seminer, okuma
yazma kursları düzenlenmektedir.
Planlanan Çalışmalar
· Her ay konuyla ilgili bir eğitici panel, seminer, aktivite düzenlenmesi planlanmaktadır.
TRABZON VALİLİĞİ
Yapılan çalışmalar
· 4320 sayılı Kanun ile ilgili tanıtım çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda CNN TÜRK,
Hürriyet Gazetesi ve Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından yürütülen, Valiliğin desteklediği
Aile İçi Şiddete Son Kampanyası kapsamında “Eşler Arası Destek Programı”nda eğitim
görevlisi olarak görev alan 2 sosyal hizmet uzmanı tarafından polisler, rehber öğretmenler,
okul yöneticileri, öğretmenler, halk eğitim kursiyerleri, itfaiye görevlileri, zabıta
görevlileri, din görevlileri, sendika temsilcileri, STK üyeleri gibi meslek mensupları ve
gönüllü çalışanlara bilgilendirmeler yapılmaktadır.
· Tüm Kadınlar Derneği ve Trabzon Belediyesi tarafından planlanan ve uygulama
aşamasında olan kadın barınma ve danışma evi projesine SHÇEK uzmanları aracılığıyla
rehberlik, danışmanlık desteği verilmiştir.
· Kadın ve Çocuğun şiddete maruz kalmasından dolayı eşi evden uzaklaştırma cezası almış
kadın ve çocuklara başkaca Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre nasıl katkı
sağlanabileceği konusundaki faaliyetler sürdürülmektedir.
· SHÇEK İl Müdürlüğünce ilgili birimlerde daha fazla kadın memur görevlendirilmiş, bu
memurlara kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda eğitim verilmiş, ayrıca; şiddete
uğramış şahıslarla haberleşme ağı kurulmuş, belirli aralıklarla ziyaretler yapılarak sıkıntı
ve ihtiyaçları gözlenmiş, herhangi bir ihtiyacının bulunması durumunda İlgili Kurumlarla
irtibata geçilerek yardımcı olunacağı bildirilmiştir.
· Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından Sosyal Hizmetler Uzmanı ve Rehberlik Öğretmenleri
nezaretinde toplam 92 Emniyet Personelinin katılımı ile “Aile İçi Şiddete Son
Kampanyası” toplantısı yapılmış olup, bu gibi toplantıların düzenlenmesi çalışmalarına
devam edilmektedir.
· “Aile İçi Şiddete Son Kampanyası” ve buna benzer kampanyalarla halkın bilgilendirilmesi
amacıyla diğer kamu kurum ve kuruluşları ile görsel ve yazılı basının işbirliğine gidilerek
şiddetin asgari düzeye indirilmesi planlanmaktadır. Mahalle muhtarları ve mahalle
halkının katılımı ile yapılan toplantılarda mahalle sakinlerinin genel aile yapısı ile sorunlu
ailelerin tespiti yapılmaktadır. Polis Merkezi Amirlikleri ile Toplum Destekli Polislik
Büro Amirliği personeli, sorumluluk alanında bulunan mahallerde şiddet mağdurları ile
şiddete meyilli kişilerle görüşme yaparak, şiddetin genel sebeplerini belirlemek ve
önlemek için çalışmalar yapmakta olup, ayrıca PolisVatandaş işbirliğinin sağlanması
faaliyetlerine devam edilmektedir.
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Planlanan Çalışmalar
· Şiddet uygulayan şahıslar ile diyalog kurulması, bağımlılık durumunun tespit edilerek
varsa bağımlılık durumu ile ilgili tedaviye yönlendirilmesi ve çalışıp çalışmama durumuna
göre iş imkanlarının araştırılması planlanmaktadır
· “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” düzenlenmesine yönelik olarak Trabzon Belediyesi ile
ortak proje geliştirilmektedir. Bu projede evlilik öncesi çiftlerin bilinçlendirilmeleri
hedeflenmektedir. Aile danışma merkezinde bu hizmetleri kurumsal olarak müracaatçı
(vaka) düzeyinde verilmektedir.
· Trabzon Belediyesi’nin kadın konukevi açma çalışmaları sürmektedir. Bu konuda
istemleri halinde kendilerine çok yönlü destek verilmesi planlanmaktadır.
· Aile içi şiddete uğrayan kişilere belirli tarihlerde konunun uzmanlarınca seminer verilmesi
planlanmaktadır.
AYDIN VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar
· Görevli personel mevzuat hakkında bilgilendirilmiş, kadını bilinçlendirmek ve kadına ve
çocuğa karşı şiddeti önlemek amacıyla afiş çalışmaları yapılmıştır.
· Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden göç ile gelen vatandaşlara töre cinayetleri
konusunda seminer verilmiştir.
· Kadın ve Çocuklara yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesi konulu panel düzenlenmiştir.
· Devriyelerle belde ve köylerde ikamet eden vatandaşlara kadına yönelik şiddet ve töre
cinayetleri konularında bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
· 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde muhtaç kadınların ihtiyaçları giderilmiştir.
· Sağlık Bakanlığının yürüttüğü Ulusal Anne Önlemleri Projesi kapsamında 24 köy ve ilçe
merkezinde 1249 yaş arası kadın ölümleri taranmaktadır.
· Yanlış anne baba tutumları ve şiddet ilişkisi velilere seminer yoluyla anlatılmıştır.
· Söke Belediyesine ait bir bina Kadın Dayanışma Derneğine verilmiştir.
· Kadınlara yönelik her ay köylerde meme kanseri ve kadın hakları konularında seminerler
yapılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar
· Kadınlarla görüşerek şiddete maruz kalıp kalmadıklarının araştırılması planlanmaktadır.
· Eğitim kurumları tarafından şiddet konulu dersler verilmesi, konferanslar ve medya
programlarının yapılması planlanmaktadır.
· Kadınlara gelir getirici beceri kazanmaları konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapılması
ve ürünlerini sergileyecek satış mekanları oluşturulması planlamaktadır. Aydın İline kadın
sığınma evi yapılması için Belediye Başkanlığı ile görüşmelerin başlatılması
düşünülmektedir.
· Kadınlara yönelik kadın sağlığı ve aile içi şiddet konusunda seminer verilmesi
planlanmaktadır.
· Mağdur kadınların aynı çatı altına toplanması çalışmalarına başlanacaktır.
· Töre cinayetlerinin aile yapısını ve çocukları ne şekilde etkileyeceği ilköğretim ve
liselerde tiyatro ve parodilerin düzenlenmesi planlanmaktadır.
· Gerçekleştirilen okumayazma kurslarının sürdürülmesi planlanmaktadır.
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NEVŞEHİR VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar
· Kadın konuk evlerinden yararlanma sonrası kadınlar ekonomik olarak desteklenmektedir.
· Aile içi şiddete son kampanyası eğitim seminerleri ve afişleme çalışmaları yapılmaktadır.
· Sivil toplum kuruluşlarına yönelik konuya ilişkin rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.
· Bireysel başvurular gizlilik içerisinde değerlendirilip ivedilikle kurumsal önlemler
alınmaktadır.
· Alo 183 hattına ilişkin bilgi notları ve basın bültenleri hazırlanmakta, röportajlar ve
bireysel görüşmeler gerçekleştirilmektedir.
· Kuruluşa yönlendirilen bireylerle bireysel görüşmeler ve mesleki çalışmalar
yapılmaktadır.
· İlk ve orta öğretime devam eden ve ekonomik yoksunluk yaşayan kız çocukları için sosyal
ve ekonomik yardım hizmetleri verilmektedir.
· 4320 Sayılı Kanunun tanıtımı için yerel basın ve yayın organlarında bilgilendirme
çalışmaları yapılmaktadır.
· Aile mahkemeleri ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.
· Kurumsal koruma ve bakım hizmetleri verilmektedir.
Planlanan Çalışmalar
· Konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği çalışmaları, yerel basın ve yayın
kuruluşlarında konunun işlenmesi, istihdama yönelik bakıcılık kursları planlanmaktadır.
· Kadın ve kız çocuklarının intihar girişimlerinin önlenmesine yönelik uygulama projesi
geliştirilecektir.
· Konuya ilişkin alan çalışmaları yapılacaktır.
· 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun kadın örgütleri ile küçük gruplar halinde
seminer çalışmaları planlanmaktadır.
· Köy ve mahallelerde yerinde bilgilendirme toplantıları, boşanma aşamasındaki ailelere
yönelik aile görüşmeleri planlanmaktadır.
· Töre/namus cinayetleri konusunda sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim işbirliği ile
durum tespiti yapılması planlanmaktadır.
· Yerel basında konunun işlenmesi sağlanacaktır.
· Sivil toplum kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.
· Sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek sağlanmaya çalışılacaktır.
İSTANBUL VALİLİĞİ (Kadının Statüsü Birimi)
Yapılan Çalışmalar:
Oluşturulan Komisyon çalışmaları sonucunda;
● Muhtarlıklara, güvenlik güçlerine ve mağdur olan kadınlara yönelik 4320 Sayılı Ailenin
Korunmasına Dair Kanun ile ilgili bilgilendirici broşürler hazırlanmıştır.
● Valiliğimiz İl İnsan Hakları Kurulu tarafından 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair
Yasanın uygulanması kapsamında, başvuruda bulunan mağdurların başvurularının kabulü,
mağdurların korunması ve adli mercilere intikalinde takip edilecek hususlar ile ilgili olarak
güvenlik güçleri, muhtarlara ve mağdur kadınlara yönelik bilgilendirme amaçlı broşür ler
bastırılmış ve İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Kaymakamlıklarına
gönderilerek emniyet, jandarma, muhtar ve mağdur kadınların bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
● Kadın Bakışıyla Türk Ceza Kanunu Kadın Çalışma Grubunda yer alarak mevzuat
çalışmaları yapılmıştır.
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● Bilinç Yükseltme ve Kamuoyu Oluşturmaya yönelik, toplantılar, TV ve Radyo sohbetleri
düzenlenmiştir.
● Aile İçi Şiddete Son Kampanyası çerçevesine gezici otobüslerle 20 ilçede toplam 15 bin
kişiye verilen eğitime Valilik tarafından destek verilmiştir.
● Aile İçi Şiddete Son Kampanyası dahilinde İstanbul Valiliği, Hürriyet Gazetesi ve UNFPA
tarafından Bahçeşehir Üniversitesinde 1718 Kasım 2006 tarihlerinde “Aile İçi Şiddete Son!
Konferans 2006” konulu konferans düzenlenmiştir.
● Kadının İnsan Haklarının medyada ihlalini izleme amaçlı kurulan med_iz kadın grubu
içinde Valilik İnsan Hakları İl Masası yer alarak izleme faaliyetlerini sürdürmektedir.
● İl genelinde yaşanan ve resmi kayıtlara intikal etmiş kadın ve çocuklara yönelik şiddet
olaylarına ilişkin veriler tutulmuştur. Bu veriler;

Polis Sorumluluk Bölgesinde;
2004 yılı içerisinde aile içinde kadın ve çocuklara yönelik, 6 İlçemizde olay meydana
gelmemiş; 26 İlçemizde ise Toplam: 1791 kadının mağdur olduğu görülmüştür.
2005 yılında kadın ve çocuklara yönelik; 24 Öldürme, 1840 Darp, 286 Taciz, 224
Tecavüz, 195 Yaralama, 232 Tehdit, 113 Hakaret, 10 Fuhuş, 154 Zorla alıkoyma, 73
KapKaç, 6 Mesken İhlali 3157 kadın ve 513 çocuk olmak üzere 3670 kadın ve
çocuğun mağdur olduğu görülmektedir.

J andarma Sorumluluk Bölgesinde;
2005 ve 2006 yıllarında kadın ve çocuklara yönelik, 16 öldürme, 799 kasten yaralama,
831 tehdit, 321 aile efradına kötü muamele, 347 alıkoyma ve 178 kapkaç olmak üzere
toplam: 2492 olay meydana gelmiştir.

Valilik Kadının Statüsü Birimine ve İnsan Hakları İl Masası’na,
2005 yılı içerisinde; 227 kadın doğrudan, 29 kadın telefon ile, 11 kadın il dışından
arayarak yardım talebinde bulunmuşlardır
Bu kadınların tümüne danışmanlık, yönlendirme ve acil ihtiyaçları olanlara ekonomik
ve sosyal destek sağlanmıştır.
● Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Basın, Yayın
ve Kamu Kuruluşları hizmet içi eğitim programları ve sivil toplum kuruluşlarıyla uygulanacak
özel projelerle tüm bireylerin bilinçlenmesinin sağlanması.
● 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesine istinaden Valilik Kadının Statüsü Birimi,
Jandarma, Emniyet, Belediye, Müftülük, Üniversiteler ve Sivil Toplum Örgütlerinin
katılımıyla bir komite kurulmuştur.
● Valiliğimiz İl İnsan Hakları Kurulu tarafından 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair
Yasanın uygulanması kapsamında, başvuruda bulunan mağdurların başvurularının kabulü,
mağdurların korunması ve adli mercilere intikalinde takip edilecek hususlar ile ilgili olarak
güvenlik güçleri, muhtarlara ve mağdur kadınlara yönelik bilgilendirme amaçlı broşür ler
bastırılmış ve İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Kaymakamlıklarına
gönderilerek emniyet, jandarma, muhtar ve mağdur kadınların bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
● Medyayla iletişim sağlanarak gerek Valilik bünyesinde gerek çeşitli kanallarda kadın
hakları bağlamında Medeni Kanun, Ceza Kanunu ve kadına yönelik şiddeti önleme
konularında bilgilendirme yapılmaktadır.
● Aile İçi Şiddete Son Kampanyası dâhilinde İstanbul Valiliği, Hürriyet Gazetesi ve UNFPA
tarafından Bahçeşehir Üniversitesinde 1718 Kasım 2006 tarihlerinde “Aile İçi Şiddete Son!
Konferans 2006” konulu konferans düzenlenmiştir.
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Planlanan Çalışmalar:
● Özellikle güvenlik güçleri ve muhtarlıklardan başlanarak uygulamaların titizlikle
yürütülebilmesi için bilgilendirme toplantıları programa alınmıştır.
● 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunu uygulamakla görevli karar ve infaz
mercileri ve görevlileri için yapılan hizmet içi eğitimlerin daha yoğun ve yaygın
uygulanmasının sağlanması planlanmaktadır.
● Temel İnsan Hakları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki Temel Haklar, Kişi Hakları
ve Kolluğun Yetkileri( Durdurma ve Kimlik Sorma, Yakalama ve Göz Altına Alma, Arama
ve El Koyma, Hukuka Aykırı Deliller), Terör ve Organize Suçlarla Özel Mücadelede
Soruşturma, Bilimsel Deliller ve Adli Tıp Uygulamaları, Kolluk Psikolojisi, Stresle Başa
Çıkma Teknikleri, Çatışma Çözme Yöntemleri, Kitle ve Toplum Psikolojisi, Aile İçi Şiddet
ve TCK’daki Düzenlemesi, 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği, Çocuk Hakları Koruma Kanunu Fail ve Mağdur Çocukların
Kolluktaki Durumu konularında; emniyet güçlerine, muhtarlara ve okul müdür ve müdür
yardımcılarına yönelik eğitim çalışmaları programa alınmıştır.
● “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele” konulu projede yer alan; Emniyet Teşkilatımız
bünyesinde, aile içi şiddet vakaları konusunda mağdurlara destek ve yönlendirme hizmeti
verecek iki birimin oluşturulması için çalışmalar yapılmaktadır.
● Psikologlar Derneği tarafından Şiddet uygulayanlar ve Mağdurlar için Travma Merkezi
kurulması amaçlanmaktadır.
● Özellikle güvenlik güçleri ve muhtarlıklardan başlanarak uygulamaların titizlikle
yürütülebilmesi için bilgilendirme toplantıları programa alınmıştır.
● Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Basın, Yayın
ve Kamu Kuruluşları hizmet içi eğitim programları ve sivil toplum kuruluşlarıyla uygulanacak
özel projelerle tüm bireylerin bilinçlenmesi çalışmaları yapılmıştır.
TUNCELİ VALİLİĞİ
·
·

''Huzur ve Güven İçin Terör ve Şiddete Karşı Cesur Yürekler'' adlı bir toplantı
düzenlenmiştir.
“Huzur ve Güvenin Sağlanmasında Kadının Yeri'' adlı bir toplantı düzenlenmiştir.

AMASYA VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar
· Kurum ve kuruluşlar kendi bünyelerindeki personeline kadın ve çocuğa şiddetin
önlenmesi ve töre ve namus cinayetleri konusunda eğitim vermiştir.
· İşçi alımlarında cinsiyet ayrımı yapılmaması konusunda eğitim çalışmaları yapılmıştır.
· İstihdamı kolaylaştırmak maksadıyla mesleği olmayan kadınlarımıza meslek edinme
kursları verilmiştir.
· Kendi evinde iş yeri sahibi olabilmesi için bankalar ile yapılan görüşme sonucu düşük
faizli destek kredisi verilebilmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır.
· İl genelinde cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi için toplantılar düzenlenerek
bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
· Cuma vaazlarında aile içi şiddet, kadın ve çocuğa yönelik şiddet, töre ve namus
cinayetleri konularında vaaz verilmiştir.
· Sağlık Müdürlüğünce tüm sağlık birimlerinde şiddete uğramış çocuk ve kadınlara
sağlık hizmeti verilmiş, Emniyet, Jandarma ve Muhtarlıklar tarafından bu tür vakalarla
karşılaşıldığında İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmiş ve şiddete uğrayanlar
psikolojik ve hukuksal yönden desteklenmiştir.
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Konunun hassasiyeti nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşları, kolluk güçleri,
muhtarlar bilgilendirilerek. Kadınlara yönelik olumsuz durumlarda ilgili birimlere
bildirilmesi sağlanmıştır.
Kolluk Güçleri ve başsavcılık koordinesinde şiddet uygulayanlar hakkında gereken
yasal takip yapılmıştır.
İlköğretim ve ortaöğrenim okullarında şiddetle karşılaşıldığında nasıl bir yöntem
uygulayacakları konusunda bilgilendirilmiştir.
Çocuk ve ailelere kişisel özgürlükler ile toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar
arasındaki bağlantı anlatılmıştır.
Okul çağında olup, okula devam etmeyen bilhassa kız çocukları tespit edilerek okula
devamı sağlanmaya çalışılmıştır.
Okuma yazma bilmeyen kadınlarımıza okumayazma kursları açılmıştır.
Sağlık görevlileri, psikolog, sosyal çalışmacıları, öğretmenler(rehber), çocuk gelişim
uzmanları, kolluk güçleri ve ilgili meslek elamanları hizmet içi eğitim programlarında
çocuk ve kadına şiddet töre ve namus cinayetleri konularında nasıl bir yol
izleyecekleri konularında bilgilendirilmiştir.

Planlanan Çalışmalar
· 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesinin daha iyi anlaşılabilmesi için tüm kamu
kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin ve yerel basının bir arada olduğu
geniş katılımlı bir toplantı düzenlenerek;
a) Konularına ilişkin sorumlu kurum ve kuruluşların belirlenmesi,
b) Kurum ve Kuruluşların işbirliği yapacakları birimlerin belirlenmesi,
c) Konularına ve yapılacak faaliyetlere göre alt komisyon kurulması,
d) Komisyonların çalışmalarda nasıl bir yöntem uygulayacaklarının tespit edilmesi,
e) Yapılacak çalışmalarda ilin genel durumunun değerlendirilmesi,
f) Yapılan ilk değerlendirme sonucunda sekreteryanın belirlenmesi,
g) 3 ayda bir gönderilmesi gereken raporların aksatılmaması için karar alınması,
h) Alınan kararların imza altına alınması,
planlanmaktadır. Ayrıca;
· Kadın ve çocuklara yönelik şiddet töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi konularında
eğitici broşürler hazırlanması,
· Kurum ve kuruluşlarda kendi iç mevzuatına göre verilecek eğitimlerde kadın ve
çocuğa şiddet ile töre ve namus cinayetleri konularına yer verilmesi,
· İl genelinde birey tabanı oluşturulabilmesi için çalışmalar başlatılması,
· Sağlık Müdürlüğünce hastaneler, AÇSAP, sağlık ocaklar vb. kuruluşlarda konu
hakkında eğitim programı düzenlenmesi,
· Töre ve namus cinayetleri ile çocuk ve kadına şiddet konularında İl Müftülüğünce
vaazlarda yer verilmesi,
· Cinsiyete bağlı ayrımcılığın önlenmesi için çalışmalar yapılması,
· Bilhassa kurum ve kuruluşların önderliğinde baro başkanlığı ile irtibata geçilerek konu
hakkında konferans ve seminer düzenlenmesi,
· Geniş katılım sağlanması için basının sorumluluğunu yerine getirilmesi için çalışmalar
yapılması,
· Kadınlara yönelik meslek edinme kurslarına ağırlık verilmesi,
planlanmaktadır.
Okula gitmeyen kız ve erkek çocukların, resmi nikahı olmayan kadınların, nüfusa kayıt
olmayan çocukların ve il genelinde son bir yılda resmi kayıtlara geçmiş ve şiddete uğramış
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kadın ve çocukların, SYDV ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinden yardım alanların tespit
edilmesi planlanmaktadır.
SAKARYA VALİLİĞİ
(Sakarya İl Özel İdaresi/Sakarya İline Bağlı 40 Belediye Başkanlığı)
Yapılan Çalışmalar
· Erenler Belediyesi’nce gerekli broşürler hazırlanmış,anons çalışmaları başlatılmıştır.
Kadın sığınma evi için diğer kuruluşlarla görüşmelere geçilmiştir.
· Sanal ışıklı yazılımlarla,halkı bilgilendirmek suretiyle çalışma faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir.
· Töre ve namus konusunda toplumda geleneksel anlayışı değiştirmek için çalışmalar
başlatılmıştır.
· Değişik afiş çalışmaları yapılmıştır.
Planlanan Projeler:
· Şiddete uğrayan kadınlara,başvuracakları bir rehberlik ve danışmanlık hizmeti kurulması
için çalışmaların başlatılması,.
· Şiddet karşıtı bilinçlendirici görsel CD, kitap, kılavuz, broşür dağıtılması,
· Bir şiddet paneli düzenlenmesi,
· Şiddet görülmesi durumunda mağdura ulaşmak amacıyla anketler yapılması,
· Şiddet ve töre cinayetlerinin yok edilmesine yönelik broşür,afiş,billboard çalışmaları
yapılması,
· Kadınlara yönelik panel düzenleme çalışmaları planlanmaktadır.
GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ
Planlanan Çalışmalar
· “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedür ler
Eğitimi” kapsamında birinci aşamada bölge merkezi olarak tespit edilen İstanbul, Ankara,
İzmir, Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Bursa, Kayseri, Adana, Antalya illerinde ve bağlı
illerden eğitici kadrosu oluşturulacak, ikinci aşamada ise oluşturulan eğitici kadro İl
Emniyet Müdürlükleri Polis Merkezlerinde ve Karakollarda çalışan personeli eğitilecektir.
· Hizmet içi eğitimde kullanılacak eğitim materyalleri oluşturulacak Çalışma Grubu
tarafından hazırlanacaktır.
· Kadın haklarının gelişmesi konusunda sivil toplum kuruluşlarına gerekli desteğin
verilerek eğitim çalışmalarının sürdürülmesi, kadınlara okumayazma, kadının insan
hakları, toplumsal cinsiyet rolleri, özgüven gibi kadını güçlendirici çalışmaların ilgili
kuruluşlarca yerine getirilmesine yönelik çalışmalar, kadın ve çocuğa yönelik şiddetin
hukuksal boyutu konusunda bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi, Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı okullarda Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi temasının
işlenmesi, kompozisyon yarışmaları düzenlenmesi, çocukların bilgi ve bilinç düzeyini
arttırmaya yönelik çalışmaların sürdürülmesi, camilerde konu ile ilgili bilgilendirme
vaazlarının verilmesi planlanmaktadır.
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Gümüşhane İli Kelkit Kaymakamlığı (Kadın Eğitim ve Aktivite Merkezi)
Yapılan Çalışmalar
· AB Aktif İşgücü Programları Projesi “Yeni Fırsatlar: Hibe Planı Programı” Kadın
İstihdamını Geliştirme Projesi kapsamında, Gümüşhane ili Kelkit Kaymakamlığının
Kadın Eğitim ve Aktivite Mer kezi tarafından “Kadın İstihdamını Geliştirme Projesi”
yapılmış, 06 Temmuz 2005 tarihinde başlayan bu proje, 22 Mart 2006 tarihinde
sonlandırılmıştır ve bu proje kapsamında 100 bayanın çeşitli alanlarda mesleki eğitimi
gerçekleştirilmiştir. Bu projenin uygulanmasında Türkiye İş Kurumu Bölge
Koordinatörleri ve İl Müdürlüğü destek vermiştir.
· GAP Bölgesel Entegre Kalkınmanın Güçlendirilmesi ve SosyoEkonomik Farklılıkların
Azaltılması Programı, aşama 2 kapsamındaki bileşenlerden “Kadınların SosyoEkonomik
Durumunun Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesinde İlde 20 muhtar ve 5 imam olmak
üzere toplam 25 kişiye 18 Mayıs 2006 tarihinde “Toplumsal Cinsiyet” konulu bir dizi
eğitim verilmiştir.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Tüm illere Genelge niteliğinde Talimat gönderilerek
yürütülecek bilinçlendirme çalışmaları başlatılmıştır.

“Çiftçi Toplantıları” vasıtasıyla

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Kütahya/Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar :
Milli Eğitim, Kaymakamlık, Belediye, Adliye, Müftülük, Emniyet, Jandarma, Nüfus
Müdürlüğü Mevzuatından ve Türk Medeni kanunu ve Ceza Kanunundan Yararlanılmıştır.
İlgili mevzuatlar töre, örf ve adetlerle ilişkilendirilerek, yanlışların düzeltilmesine
çalışılmıştır.
Planlanan Çalışmalar :
Konunun uzmanlarıyla konferans düzenlenmesi, mevzuat gereği kutlama ve anma günlerinde
kadın haklarının dile getirilmesi, imkanlar ölçüsünde sığınma ve huzurevi açma çalışmaları,
konu mağdurlarının dinlenerek tedbirlerin belirlenmesi çalışmaları planlanmaktadır.
İlgili kuruluşların çalışmalarının izlenmesi,öğrenciveli toplantılarının yapılması ve İnsan
Hakları Bildirgesinin izlenmesine çalışılacaktır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Yapılan Faaliyetler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadın ve erkek arasında çalışma hayatındaki
eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve kadının işgücüne katılım oranının artırılması için
bugüne kadar üç proje gerçekleştirmiştir:
· Avrupa Birliği’nde Cinsiyet Eşitliği ve Ülkemize Yansımaları Semineri: Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yukarıda belirtilen Cinsiyet Eşitliği Topluluk Programı
kapsamında 2627 Mayıs 2005 tarihinde Elazığ’da “Avrupa Birliği’nde Cinsiyet Eşitliği
ve Ülkemize Yansımaları Semineri” adlı bir seminer düzenlemiştir. Söz konusu
seminerde, Avrupa Birliği’nin cinsiyet eşitliği konusundaki müktesebatı, Türk
mevzuatının bu alandaki durumu, Avrupa Birliği ülkelerindeki ve Türkiye’deki bu
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alandaki uygulamalar ve çalışma hayatı dışındaki alanlarda cinsiyet eşitliğinin
yansıtılması gibi konular tartışılmıştır.
İstihdamda Cinsiyet Eşitliğinin Güçlendirilmesi Projesi: Hollanda İstihdam ve Sosyal
İşler Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki
iki taraflı bir anlaşma çerçevesinde oluşturulan “İstihdamda Cinsiyet Eşitliğini
Güçlendirme Projesi”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan AB uzman
yardımcıları, yurtdışı işçi hizmetleri uzman yardımcıları ve Sosyal Sigortalar
Kurumu’ndan sigorta müfettiş yardımcıları ile sosyal taraf ve sivil toplum kuruluşları
temsilcilerine yönelik dört eğitim semineri ve bu seminerlerin konularının pratikte
uygulamalarını göstermek amacıyla iki çalışma ziyaretinden oluşmaktadır. Proje
çerçevesinde verilen eğitim seminerlerinin konu başlıkları şunlardır:

AB Müktesebatında Cinsiyet Eşitliği, Hollanda’da Cinsiyet Eşitliği Mevzuatı ve
Uygulamaları:

- Türkiye İşgücü Piyasasında KadınErkek Eşitliğinin Sağlanması, AB ve Hollanda’da
Cinsiyet Eşitliğini Destekleyen Yapılar ile Bu Yapıların Türkiye’de Uygulanabilirliği,
- İş ve Aile Hayatının Uyumlaştırılması ve Kısmi Süreli Çalışma,
- Kayıt dışı İstihdam ve Kadın.
Bunun yanı sıra, proje kapsamında Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta müfettişleri
tarafından kadınların çalışma hayatındaki durumuna ilişkin (ücret, kayıtdışılık, kısmi
çalışma) bir pilot denetim gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı, Hollanda’da cinsiyet
eşitliği ve kayıt dışı istihdam ile ilgili hukuki ve uygulamadaki durum hakkında fikir
sahibi olunması ve Türkiye’de uygun yasal ve idari önlemlerin alınması için gerekli
bilginin edinilmesidir. Proje, 3 Ekim 2005 tarihinde başlamış olup 20 Aralık 2006
tarihinde düzenlenen kapanış semineri ile son bulmuştur.
· Sosyal Diyalog Projesi KadınEr kek Eşitliği Çalışma Grubu:
Sosyal Diyalog Projesi kapsamında oluşturulan üç tematik gruptan birisi olan “Cinsiyet
Eşitliği Çalışma Grubu”nun amacı, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile sosyal taraf
temsilcileri bir araya getirerek, “iş ve aile hayatının uyumlaştırılması” ana başlığı altında
“bakım hizmetleri” ve “esnek çalışma” konusunda çalışmalar yapmak ve kamu kurum ve
kuruluşları ile sosyal taraflar arasında uzlaşma sağlanarak kadının işgücüne katılım
oranlarını artırmak için yasal ve idari önerilerde bulunmaktadır.
· 2003 yılında Avrupa Komisyonu ile imzalanan Mutabakat Zaptıyla Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Cinsiyet Eşitliği Topluluk Programına katılmıştır. Bu
Topluluk Programın yürütümü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon
Dairesi tarafından yapılmaktadır. Söz konusu Topluluk Programı kapsamında Avrupa
Komisyonu tarafından yayınlanan “teklif çağrıları” ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile
sivil toplum örgütleri ve sosyal taraflara duyurulmaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımız da,
çeşitli projeler gerçekleştirmiştir.
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştir me ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
tarafından bu alanda şu ana kadar yapılmış olan projeler aşağıda sıralanmaktadır:

a) Kadınlar ve Gençlere Dekoratif ve Süsleme Amaçlı Cam Üretiminde İstihdam yaratma
ve Aktif İşgücü Piyasası Oluşturma Projesi: KOSGEB, Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz
Belediyesi işbirliği ile 25 Temmuz 2005 tarihinde başlatılan kadınlar ve gençlere dekoratif ve
süsleme amaçlı cam üretiminde istihdam yaratma ve aktif işgücü piyasası oluşturma projesi
kapsamında toplam 140 katılımcı içerisinde 105 kadın Girişimcilik ve Mesleki Atölye
Eğitimlerine katılmıştır. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 101 katılımcı içinde 80 kadın 16
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Mayıs 2006 tarihinde katılım belgesi almış olup, katılımcıların eğitimleri sürecinde ürettikleri
ürünlerden oluşan bir sergi düzenlenmiştir. Eğitimleri başarıyla tamamlayan ve kendi işini
kurmak isteyen 72 aday değerlendirilerek KOSGEB’de İş Kurma Danışmanlığı
Hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaktır.

b) Avrupa Birliği Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi: TürkiyeAB Mali İşbirliği
2005 yılı programlaması kapsamında gerçekleştirilecek “Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi”
projesi 2 bileşenden oluşmaktadır. Birinci bileşen, TESK tarafından yürütülmekte olup, kadın
girişimciliğinin, eğitim ve danışmanlık vasıtasıyla desteklenmesi iken; ikinci bileşen ise,
KOSGEB tarafından yürütülmekte olup, kadın girişimciliğin inkübasyon hizmetleri
vasıtasıyla desteklenmesini içermektedir. İkinci bileşen kapsamında, 4 yörede
(Hacıbektaş/Nevşehir, Pendik/İstanbul, Kütahya, Çorum) inkübatör (İş Geliştirme Merkezi)
kurulacak ve öncelikle kadın girişimcilerin yer alacağı inkübatörlerde, inkübasyon hizmetleri
(yer temini, ortak makineekipman kullanımı, sekreterya hizmetleri, işletme geliştirme
danışmanlığı) verilecektir. İhale süreci devam etmekte olup, uygulama sürecinin 2007 yılının
ikinci çeyreğinde başlayabileceği tahmin edilmektedir.
Kadınların iş kurmalarını kolaylaştırıcı özel yasal düzenlemeler bulunmamakla birlikte;
KOSGEB tarafından iş kurmak isteyenlere “Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlık Desteği”
adı altında 4.000 ile 10.000 YTL arasında mali destekte bulunulmaktadır. Bunun yanısıra,
Zonguldak’ta 2004 yılında gerçekleştirilen “Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlık Desteği”
çalışmalarına katılan 300 kişinin 120’sini (% 40) kadınlar oluşturmuştur.
Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmelere ve girişimcilere önemli destek ve katkı sunan
KOSGEB’in kadın girişimcileri de benzer hizmetlerle desteklemesi amacıyla, KOSGEB’e
bağlı olarak çalışmalarını sürdüren “Girişimciliği Geliştirme Merkezi” tarafından 2006 yılı
içerisinde Ankara’da “Kadın Girişimcilik Eğitimi” düzenlenmesi hususunda KOSGEB’e
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru kabul edilmiş ve iki dönem
Ankara’da “Kadın Girişimcilik Eğitimi” yapılması KOSGEB’in 2006 yılı programına
alınmıştır.
Tür kiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
Tür kiye İş Kurumu’nun faaliyetleri, iki grup altında toplanmaktadır.
·

Aktif İşgücü

Programları:

Kadınların işgücü piyasasına katılmamalarının ve
istihdamlarının önündeki en büyük engellerden biri, kadınların yeterli mesleki vasfa sahip
olmamalarıdır. Bu nedenle Türkiye İş Kurumu kadınların işgücüne katılımlarının önünü
açmak için bir dizi kurslar düzenlemektedir. Bu bağlamda 2005 yılında, istihdam garantili
28 kursa 398; kendi işini kuracaklar için düzenlenen 29 kursa 297 kadın; hükümlülere
yönelik 90 kursa 78 kadın; özürlülere yönelik 42 kursa 312 kadın; işsizlik sigortası
kapsamında 89 kursa 290 kadın olmak üzere 278 kursa 1.375 kadın katılmıştır. 2006
Haziran ayı itibariyle ise, istihdam garantili 99 kursa 324 kadın; kendi işini kuracaklar için
düzenlenen 13 kursa 163 kadın; hükümlülere yönelik 24 kursa 12 kadın; özürlülere
yönelik 48 kursa 934 kadın; işsizlik sigortası kapsamında 64 kursa 257 kadın olmak üzere
248 kursa 1.690 kadın katılmıştır.
Bunun yanı sıra, Türkiye İş Kurumu, özel sektörden alınan taleplerin ilan panoları ile
Türkiye İş Kurumu internet sayfasında yayınlanması da dahil olmak üzere işe alımlarda ve
işyerinde cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması yönünde işverenlere ve Sivil
Toplum Örgütlerine, hem ziyaretler düzenlemekte hem de toplantı, seminer ve resmi yazı
kanalıyla bilgilendirmede bulunmaktadır.
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Aktif İşgücü Programları Projesi: Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye İş
Kurumu tarafından uygulanmış olan “Aktif İşgücü Programları Projesi” kapsamında
kadınlara yönelik 30 kurs düzenlenmiş ve bu kurslardan 16.329 kadın yararlanmıştır.
Ayrıca söz konusu proje kapsamında, Türkiye’nin Avrupa istihdam Stratejisi ve Ön
Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu sürdürülebilir “İnsan Kaynakları Geliştirme
Stratejisi” ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile sosyal ortakların da katılımı ile
hazırlanmıştır. Bu belgede kadınların işgücü piyasasına katılım ve istihdam oranlarının
artırılması için stratejiler geliştirilmiştir.

·

·

Cinsiyet Sorunları üzerine Özel Bir Odaklanma ile Toplumsal Katılım ve Bütünleşmeyi
Güçlendirici Pilot Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi: Avrupa Eğitim Vakfı tarafından
finanse edilen ve Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülmekte olan proje kapsamında;
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yetiştirilmiş,
18 yaşını tamamlamış,
Çoğunluğu lise düzeyinde eğitim almış,
Halen çalışmayan,
73 genç kız için mesleki ve güçlendirme eğitimleri düzenlenmiş ve bu kişilere hem Milli
Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika, hem de İŞKUR katılım belgesi verilmiştir.
Aktif istihdam Tedbirleri ve Yerel Düzeyde Türkiye iş Kurumuna Destek Projesi: 2006
yılı Avrupa Birliği Mali İşbirliği Programlamasına kapsamında Türkiye İş Kurumu, yeni
bir proje geliştirmiştir. Bu proje, ülkenin daha sınırlı bir alanda dezavantajlı hedef
gruplarına (kadınlar ve gençler) yönelik olarak Aktif İşgücü Programları Projesinin bir
devamı niteliğinde olacaktır. Proje kapsamında “Kurumsal Gelişim” ve “Hibe Planı”
olmak üzere iki bileşen yer almaktadır. İkinci bileşen, aktif istihdam tedbirlerinin
uygulanmasını içeren bir hibe planının uygulanmasıdır. Seçilen illerde, kadınlar ve
gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak için hibeler verilecektir. Böylece Kurumun asli
hizmetlerinden olan aktif istihdam tedbirleri, hibe planı aracılığıyla işsiz vatandaşlara
uygulanacaktır.

Hakkar i İŞKUR İl Müdürlüğü
Hakkari İŞKUR İl Müdürlüğü, kadınların işgücüne katılımlarının sağlanması için mesleki
eğitim çalışmaları sürdürmektedir. Bu konuyla ilgili İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından
kadınların kendi işlerini kurmaya yönelik olarak 1 bayan kuaförlüğü ve 1 kilim dokuyucu
kursunun (20’şer kişilik gruplar halinde) 25 Ağustos 2006 tarihinde Çukurca Halk Eğitim
Müdürlüğü ile başlatıldığı, Kültür İl Müdürlüğü ile de 2 kilim kursunun ve Tarım İl
Müdürlüğü ile 2 kursun açılması için gerekli alt yapı çalışmalarına başlanmıştır.
Hakkar i Sigorta İl Müdür lüğü
Hakkari Sigorta İl Müdürlüğü tarafından planlanan çalışmalar arasında, iş takibi için kuruma
gelen işverenlere bu konuda bilgi verilmesi hususu yer almaktadır. Hakkari İl Sigorta
Müdürlüğü tarafından, 2005 yılı sonu itibariyle 6557 aktif erkek sigortalıya karşın, 50 kadın
sigortalının bulunması nedeniyle, bölge işverenlerine kadın sigortalı sayısının arttırılması için
bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır.
Gümüşhane İŞKUR İl Müdürlüğü
Kadınların iş kurma becerilerinin geliştirilmesi için Türkiye İş Kurumu Gümüşhane İl
Müdürlüğü ile Köse Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan protokol gereği, 30 kişilik
“ Temel Giyim Eğitim Kursu” başlatılmış ve söz konusu kurs devam etmektedir.
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Gümüşhane İl İstihdam Kurulu
2007 yılı için Gümüşhane İl İstihdam Kurulunda kadınlara yönelik istihdamı artırıcı kursların
açılması planlanmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Edirne Bölge Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar
· Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Haydi Kızlar Okula: Kız
Çocuklarının Okullulaşmasına Destek Kampanyası" çalışmaları çerçevesinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Edirne Bölge Müdürlüğümüz anılan kampanya’nın ilimizde
yürütme kurulunda görev almıştır.
· Her yıl yurt genelinde kutlanan “ Dünya Kadınlar Günü” çerçevesinde Sendikaların
düzenlediği seminer, panel ve açık oturum gibi faaliyetlere konuşmacı olarak katılarak
destek verilmiştir.
· “ Dezavantajlı Çocukların Eğitime Yönlendirilmesi Projesi” kapsamında, komisyon üyesi
olan Bölge Müdürlüğümüz bu konuda da etkin desteğini sürdürmüştür.
· 4857 sayılı İş Kanunu’nun “ eşit davranma” ilkesini düzenleyen 5. maddesi uyarınca,
çalışma hayatında faaliyet gösteren işyerlerinde “ çalışan kadınların” şikayetleri derhal iş
müfettişleri tarafından incelenerek ilgili işverenlere yasal yaptırımlar uygulanmaktadır.
· Diğer yandan, çalışma hayatında çalışan kadınlara karşı işyerlerinde “ mobbing”
uygulandığının ihbar edilmesi halinde de anılan işyerleri denetlenerek çalışan kadınların
sosyal hak ve menfaatleri korunmaktadır.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar
· Bakanlık tarafından yürütülen intiharı önleme çalışmaları kapsamında geliştirilen “Acil
Serviste İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Programı”
çerçevesinde belirlenen 32 ilin devlet hastaneleri acil servislerinde faaliyete geçirilen
“Krize Müdahale Birimleri”nde her türlü intihar girişiminin yanı sıra kriz olgularına
yönelik de hizmet verilmekte, dolayısıyla aile içi şiddet ve istismar vakaları da bu
kapsamda yer almaktadır. ÇPGD Programıyla ülkemizde ilk kez baba görüşmeleri de
kartla takip edilmeye başlanmış olup, şiddet için risk faktörü olarak görülen unsurlar
sorgulanmakta, kadının desteklenmesi, alkol ve sigara tüketimi, sağlıklı beslenme ve aile
planlaması konularında babalara bilgi verilmektedir. Yapılan görüşme sağlık personeli
tarafından kayıt altına alınmakta, gerekli görülen olgularda baba sık takibe alınmaktadır.
· Ayrıca Bakanlıkta yürütülen intiharı önleme çalışmaları kapsamında geliştirilen “Acil
Serviste İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Programı”
çerçevesinde gerek 1. pilot illerde ve gerekse de belirlenen 2. pilot illerde anılan program
gereği eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir. Bahsi geçen eğitim çalışmalarında çeşitli
kriz olgularının yanı sıra aile içi şiddet konusu da yer almaktadır. Program çerçevesinde
belirlenen 32 ilin devlet hastaneleri acil servislerinde hizmet sunan sağlık çalışanlarına
kriz olguları, şiddet, aile içi şiddetin tanınması, ayırt etmeleri, gerekli müdahale ilkeleri ile
hangi durumlarda Krize Müdahale Birimlerine yönlendirme yapmaları hususlarında
eğitilmeleri sağlanmış, sisteme yeni giren sağlık çalışanlarının eğitimleri 32 pilot ilde
periyodik aralıklarla devam etmektedir.
· Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirilen vakalar değerlendirilmekte ve
gerekli mesleki çalışmalar yapılmaktadır.
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Planlanan Çalışmalar
· Yukarıda bahsedilen ve pilot uygulaması yapılan program kapsamında 20072008 yılları
içerisinde ülke geneline yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilecektir.
· Sorumlu kuruluşun talep edilmesi halinde yukarıda adı geçen programın modülü
içeriğinde yer alan şiddet ve aile içi şiddet konularına yönelik “Alo Şiddet Hattı” hizmet
görücülerin eğitimsel faaliyetlerinde karşılıklı teknik bilgi paylaşımı sağlanacaktır.
· Söz konusu programın 3. ayağında örgün ve yaygın eğitimi kullanmak suretiyle, aile içi
şiddet ve diğer kriz olgularına yönelik ilgili tedbirde de bahsi geçen başta erkekler olmak
üzere ailenin tüm bireylerinin zararlı gelenek ve görenekleri ile davranış değişikliğinin
sağlanmasına yönelik eğitsel faaliyetler 20072008
yıllarını kapsayacak şekilde
planlanmaktadır.
· Kadına yönelik şiddet konusunda zararlı gelenek ve göreneklere sahip bireylerde tutum ve
davranış değişikliklerinin sağlanmasına yönelik görsel “İletişim” ve “Evlilikte İletişim”
konu başlıklarında geliştirilecek broşürlerin 2007 yılı itibari ile bastırılarak ilgili kurum ve
kuruluşlara dağıtımı sağlanacaktır.
· Acil servis çalışanları, Birimde görev alan sorumlular ile diğer sağlık çalışanlarının aile içi
şiddet ve diğer kriz olguları yönünden tekrarlayıcı eğitimleri 20072008 yılları içerisinde
yapılması planlanmaktadır.
· 20072008 yılları içerisinde ilgili personele yönelik bahse konu tedbir içeriği eğitim
çalışmalarına devam edilecektir.
· Yukarıda bahsedilen ve pilot uygulaması yapılan program kapsamında 20072008 yılları
içerisinde ülke geneline yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilecektir.
· Hizmet görücülerin eğitimsel faaliyetlerinde karşılıklı teknik bilgi paylaşımı sağlanacaktır.
· Özel ve resmi sağlık kuruluşlarında çalışan personele yönelik anılar konu çerçevesinde
eğitici ve bilgilendirici seminerlerin verilmesi planlanmaktadır.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI
Türkiye’nin bazı strateji belgelerinde, kadınların işgücü piyasasına katılımını ve çalışma
hayatında kadınerkek eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan bir takım tedbirlerin alınması
kapsamında, Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda hazırlanan 2006 Yılı
Programı’nda ve Orta Vadeli Programda (20062008), “ Kadınların ekonomik ve sosyal

hayata etkin katılımları sağlanacak, başta eğitim olmak üzere dezavantajlı konumlarını
giderici tedbirler alınacaktır. Özellikle kadınlara yönelik şiddetin önlenmesinde dönük
çabalar artırılacaktır” tedbiri yer almaktadır.
9. Kalkınma Planının “Gelir Dağılımı, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele” başlığı
altında ise, “ Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için; bu kesime
yönelik mesleki eğitim imkânları geliştirilerek istihdam edilebilirlikleri artırılacaktır” tedbiri
yer almaktadır.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar
· Çocuk ve Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda ülke çapında 17 hutbe
okutulmuştur.
· Özellikle 25 Kasım 2006 “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve
Dayanışma Günü” münasebetiyle 81 il müftülüğü hutbe, vaaz, radyoTV konuşmaları
v.b. faaliyetlerle konu işlenmiştir.
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·
·

·
·
·
·
·

Aylık Diyanet Dergisinde Ekim, Kasım ve Aralık sayılarında “şiddet” konusunun
işlendiği dört makale yayınlanmıştır.
Türkiye genelinde görev yapan 47 Diyanet personeline “çocuk ve kadınlara yönelik
şiddet, töre ve namus cinayetleri” konularının da işlendiği bir hizmet içi eğitim semineri
verilmiştir.
Kadınlara yönelik danışmanlık bürosu kurulmuştur.
Kadınlara yönelik danışmanlık hizmetlerinde kadın vaiz ve kur’an kursu öğreticileri
hizmet vermektedir.
Kadına yönelik şiddetin en ağır biçimi olan töre veya namus cinayetleri hususunda vaaz
yoluyla vatandaşa gerekli bilgiler vermektedir.
15 Mayıs Aile Haftası Nedeniyle Cuma hutbesinde “Aile İçi İletişim ve Kadına Yönelik
Şiddetin Önlenmesi” konusu işlenmiştir.
Tüm personel ile toplantılar yapılarak Başbakanlık Genelgesi hakkında bilgi verilmiş, her
konu bir ay süre ile olmak üzere üç aylık vaaz ve hutbelerde konu işlenmeye başlanmıştır.

Planlanan Çalışmalar
· 8 Mart Dünya Kadınlar Günü , Anneler Günü, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü ve
kadınla ilgili diğer özel günlerde kadın eğitimini ön plana çıkaran şiddeti önlemeyi
hedefleyen çalışmalar planlanmaktadır.
· Cami görevlileri kendi bölgelerinde kadına yönelik şiddet olaylarını (varsa) bildirecek ve
konunun çözümü için kadın personelle diyolog halinde olacaktır.
· Her ay din görevlilerinin aylık mutad toplantısında konu gündeme getirilecektir.
· Konunun gündemde tutulması için vaaz ve hutbelerde anılan konulara yer verilmeye
devam edilecektir.
· Töre ve namus cinayetleri konusunda toplumu bilinçlendirmek üzere hutbe ve vaazlar
verilecek, konunun görsel ve işitsel basında yer alması sağlanacaktır.

AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar
· Genel Müdürlükçe, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde AnaBaba Okulu seminerleri
düzenlenmektedir. Bu seminerlere katılan aile üyelerinin, değişik konu içerikleriyle,
ailelerini daha sağlıklı bir hale nasıl getirebilecekleri konusunda, bilim adamları ve uzman
kişilerce aktarılan bilimsel bilgilerle desteklenmesi sağlanmaktadır. Söz konusu
seminerlerde, aile bireylerinin sorunlarını çözmede şiddeti değil sevgiyi işe koşmaları
gerektiği altı çizilerek vurgulanan ilkelerin başında gelmektedir.
Planlanan Çalışmalar
· AnaBaba Okulu seminer Programları “AnaBaba Okulu Geliştirme Projesi”ne
dönüştürülecektir. AnaBaba Okulu Geliştirme Projesi, özellikle dezavantajlı ailelere
yönelik (şiddete uğrayan, suç işleyen, özürlü bireye sahip, boşanan aile gibi) eğitim odaklı
destek hizmetlerinin yetersizliğinin aile eğitimini zorunlu kıldığı fikrinden yola çıkarak,
bilhassa risk gruplarında yer alan kesimi hedef almıştır.
Bu proje, iki aşamalı olarak planlanmıştır. Birinci aşamada 2007 yılı içinde Türk ailesinin
aile eğitimi konusundaki ihtiyaçları, beklentileri ve önerilerinin tüm yönleriyle ortaya
konulması amacıyla alan çalışması yapılması planlanmaktadır. İkinci aşamada ise 2008
yılı içinde yazılım çalışması ve materyal geliştirilmesi hususlarında gerekli faaliyetlerin
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yapılması planlanmaktadır. Ayrıca internet üzerinden AnaBaba Okulu Eğitimi
Uygulaması yine tasarlanılan projeler arasındadır.

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (SHÇEK)
Bolu Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
·

·

·
·

·

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı taşra teşkilatı
olan Müdürlük mevzuat çalışmalarına dolaylı olarak katılmakta ve dönem dönem Genel
Müdürlüğün isteği doğrultusunda görüş bildirmektedir. Bu kapsamda mevzuat
çalışmalarını Genel Müdürlük ve diğer kamu kurum ve kuruluşları hazırlamaktadır.
Müdürlüğe bağlı Karaçayır Toplum Merkezinde daha çok ekonomik yetersizlik içinde
olan aile ve kadınlara yönelik olarak eğitici, geliştirici (bilgi bilinç düzeyini artırmaya
yönelik) faaliyetler, meslek edindirmeye yönelik istihdam edici kurslar ve her türlü
rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu kapsamda Bilgisayar, Eğitici Anne
Eğitimi, AÇEV işbirliği ile Anne Çocuk Eğitim Programı, I. kademe Okuma Yazma
Kursu, Yaşlı Bakım ve Refakatçisi Kursu, Çocuk Bakıcılığı Kursu gibi hizmetler
kadınlara yönelik olarak verilmektedir. Bu kapsamda MEM Halk Eğitim Merkezi ve
SYDV ile işbirliği içinde çalışmalar yürütülmektedir.
Toplum Merkezinde meslek edindirmeye yönelik olarak verilen her türlü kurs proje
kapsamında planlanmakta ve uygulamaya geçirilmektedir.
Kadın ve çocuklara yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesi konulu ve 2006/17 sayılı
genelge İl’de bulunan ve benzer alanda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına
gönderilerek bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. Müdürlük konu ile ilgili olarak her türlü
ihbarı ve başvuruyu mevcut yönetmelikler çerçevesinde değerlendirmekte ve diğer kamu
kurum ve kuruluşlarını da harekete geçirmektedir.
Yerel yönetimlerle işbirliği içinde AnaBaba Geliştirme Okulu seminerleri
düzenlenmektedir.

Planlanan Çalışmalar:
· Mevcut ve benzeri kursların eğitici faaliyetlerin devamı yönünde çalışmalara sürdürülmesi
planlanmaktadır.
Samsun Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar
· Sorumlu kuruluşlar tarafından konu kadının insan hakları eğitimi ve vatandaşlık ve
yurttaşlık eğitiminde işlenmiştir. Ayrıca Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından
gönderilen filmlerin yerel televizyonlarda gösterilmesi sağlanmıştır.
· SRAP kapsamında “ilköğretim öğrencilerini destek ve Okul Başarısını destekleme”projesi
içinde kızerkek çocukların bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
· El sanatları ve el becerileri kurslarına katılan kadınlarımızın ekonomik güç kazanarak
güçlenmeleri ve diğer eğitim programlarına katılımlarının desteklenmesi çalışmaları
sürdürülmektedir.
· Samsun Toplum Merkezi ile Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği tarafından AB hibe
destekli “Kadınları Meslek Edindirme ve İş Yaşamına Katılımı Destekleme”projesi
hazırlanmış, 50 kadının bu projeden yararlanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
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·

·

AB hibe programı kapsamında “Kadınların Meslek Edinme ve İş Hayatına Katılımını
Destekleme”projesi kapsamında kadın örgütlenmesi ve kadının güçlendirilmesi
konusunda eğitim ve seminer konuları içinde ele alınmaktadır
Toplum Merkezleri aracılığı ile kadınların daha fazla sosyal hayatın içinde olabilmeleri
için şehirde düzenlenen tiyatro,konferans vs. etkinliklere katılımları sağlanmaktadır

Planlanan Çalışmalar
· Toplum Merkezleri Ve Aile Danışma Merkezinde düzenlenen periyodik eğitim
toplantılarında töre/namus cinayetlerinin ele alınarak değerlendirilmesi,Kadının İnsan
Hakları eğitimine devam ettirilmesi,kadın ve genç kızlarımıza yönelik psikososyal ve
ekonomik güç sağlayacak projeler oluşturulması,
· Kadınlar ve genç kızlarımıza yönelik psikososyal ve ekonomik güç sağlayacak projeler
oluşturulması,Sivil toplum örgütleri ile işbirliği çalışmalarının geliştirilmesi ve ortak
projeler oluşturulması,
· 2007 yılında Kadının İnsan Hakları Eğitimi toplum merkezleri tarafından tekrar
uygulanacaktır. Ayrıca Baba Destek Eğitimi Programında kadına yönelik şiddet
konusunun işlenmesi,
· Hazırlanan proje ile 50 kadının meslek edinmesi ve kendilerine ait gelir elde edebilecek
düzeye gelmelerinin sağlanması, kadın ve genç kızlarımıza yönelik psikososyal ve
ekonomik güç sağlayacak projeler oluşturulması,
planlanmaktadır.
Ayrıca, periyodik eğitim toplantılarında ağırlıklı olarak kadına ve çocuğu yönelik şiddet
hareketlerinin önlenmesi ve şiddete karşı stratejilerin belirlenmesi konulu eğitim toplantılarına
yıl içerisinde devam edilecek, ailenin korunması, kız çocuklarının eğitimi ve insan hakları
konularında eğitimler sürdürülecektir.
Bingöl İl Sosyal Hizmetler Müdür lüğü
Yapılan Çalışmalar
Bingöl İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Merkezlere gelen kadına yönelik şiddet
olaylarına karşı, olayın tarafı kadınlara ilişkin gerekli adli işlemlerin takibi yapılmıştır.
Merkezlerdeki kadın personel ile mağdur kadınlara prosedür hakkında bilgi verilmiştir.
Planlanan Çalışmalar
Kadına yönelik şiddet konusunda seminerler düzenlenmesi, yetişmiş personelden
faydalanılması, bu konuda diğer kurumlarla devamlı irtibat halinde olunması, kız çocuklarını
okullaşmasına destek verilmesi toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları
yapılması planlanmaktadır.
Gümüşhane İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Kadın ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi ve bilinç düzeyini arttırmaya
yönelik yerel basında yazıların yayımlanması ve yerel radyoda konunun önemine ilişkin
mesaj içerikli yayınların yapılması sağlanmıştır. Okullarımızda, kadın ve çocuğa şiddetin
önlenmesi ile ilgili olarak öğretmenlerin çocukların bilgi ve bilinç düzeyini arttırmaya yönelik
eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
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Sakarya İl Sosyal Hizmetler Müdür lüğü
Yapılan Çalışmalar
· 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun kapsamında ailenin bütünlüğünün
korunması ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik olarak 2005 yılında Sakarya Valiliği
Bünyesinde “Aile İçi Şiddeti Önleme Komisyonu” kurulmuştur.
· Boşanmış, eşi vefat etmiş ve maddi yoksunluk nedeniyle eğitimini yarıda bırakmış
kadınların iş yaşamına katılabilmeleri için, çocuklarının bakımına yönelik ücretsiz kreş,
ayninakdi yardım hizmeti verilmektedir.
· İş yaşamına aktif olarak katılabilmeleri için, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Sakarya
Valiliği Toplum Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ücretsiz meslek
edindirme kursları verilmektedir.
· Kadınlara yönelik bilinç yükseltme ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır.
· Adapazarı Büyükşehir Belediyesince Evsel Kalkınma ve Ekonomik Bağımsızlık
Kazandırma Projesi yürütülmektedir.
· İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Valilik Toplum Merkezlerinde okuryazarlık, kadının
insan hakları, toplumsal cinsiyet rolleri, özgüven gibi kadına yönelik güçlendirici
çalışmalar yapılmaktadır.
· İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Toplum Merkezinde Anne Çocuk Eğitim
Programı (AÇEV işbirliği ile) ile “Benim Ailem Programı" (UNICEF işbirliği ile)
uygulanmaktadır.
· 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısı ile çeşitli aktiviteler yapılmıştır.
· 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesinin 72.yıl dönümü
dolayısıyla çeşitli aktiviteler yapılmıştır.
· Geyve Ali Fuat Paşa Belediyesince hazırlanan broşürlerin halka açık alanlarda dağıtımı
yapılmıştır.
· Töre namus cinayetleri konusunda ilgili birimlerin kendilerine ulaşan vakalar hakkında
sayısal bilgilerin 3’er aylık dönemler halinde İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne
aktarılmasıyla veri tabanı oluşturulmuştur.
Planlanan Çalışmalar
· 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun tanıtımını yapmak ve işler hale getirmek
amacıyla yerel görsel ve yazılı basında bilgilendirici çalışmaların yapılması,
· Köy ve mahalle muhtarlıklarına ilgili kanun hakkında bilgilendirme toplantılarının
yapılması,
· Sakarya ilinde faaliyet gösteren toplum merkezlerinde anılan kanun ve kadın hakları
konusunda eğitim seminerlerinin düzenlenmesi,
· Üniversite işbirliği ile nişanlı çiftlere yönelik “Evlilik öncesi ve sonrasında
karşılaşılabilecek sorunlarla baş edebilme yöntemleri” konusunda seminerlerin
düzenlenmesi,
· İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Aile Danışma Merkezinin kurulması,
· Yerel Yönetimlerde Aile Danışma Bürolarının oluşturulması,
· Meslek edindirme kurslarını tamamlayan kadınların özel sektörde istihdam edilmelerinin
sağlanması,
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Toplum Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde 8 Mart 2007’de Dünya
Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve
Kamuoyu Oluşturulması çalışmalarına ağırlık verilmesi,
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine yönelik kamuoyu oluşturabilmek için yerel yazılı
ve görsel basında programların yapılması,
Adapazarı Büyükşehir Belediyesince broşür, afiş ve bilboard hazırlıkları yapılmaktadır,
Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve karşılaşılması muhtemel şiddet sonrasında takip
edilecek yasal prosedür hakkında bilgilendirici el kitapçığının hazırlanması,
Yapılan çalışmaların tüm Sakarya İlini kapsayacak şekilde kampanyaya dönüştürülmesi,
İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerde askerlere yönelik eğitici ve bilgilendirici
seminerlerin yapılması,
İlimizde faaliyet gösteren ve çok sayıda erkek personel çalıştıran özel sektör
kuruluşlarında zihniyet dönüşümüne yönelik eğiticibilgilendirici seminerlerin yapılması
Camilerde vaaz ve hutbelerde kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularının işlenmeye
devam edilmesi,
Töre namus cinayetlerinin önlenmesi çalışmalarının daha nitelikli ve profesyonel olarak
sürdürülebilmesi ve etkin kararlar alınabilmesi için Aile İçi Şiddetin Önlenmesi
Komisyonunun töre namus cinayetlerini de ele alacak şekilde donatılarak yeniden işler
hale getirilmesi,
Yerel Radyo Kuruluşlarında “Kadın ve çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi” konulu
söyleşinin 2007 yılı ocak ayı içersinde düzenlenmesi,
Yerel yazılı medya kuruluşlarından “Kadın ve çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi”
konulu bilgilendirme yazılarının 2007 yılı şubat ayı içersinde yayımlanması,
İlimiz baro Avukatları Tarafından “Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddetin Hukuksal Boyutu “
ve “ Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi“ konulu toplantı ve Konferansların
2007 yılı Mart ayı içersinde yapılması planlanmaktadır.

Karaman İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
· SRAP kapsamında “KadınAile Danışma ve Hizmet Merkezi Projesi” hazırlanmıştır.
Proje kapsamında alt yaş sınırı 16 olmak üzere Karaman İlinde yaşayan evlilik öncesi
dönemdeki bayanlar, erkeğin herhangi bir nedenle evden ayrılmışlığı dolayısıyla aile
reisliğini üstlenmek zorunda kalmış kadınlar, evliçocuksuz aileler, evliçocuklu
aileler olmak üzere sınıflandırılarak oluşturulan zemindeki kadın ve ailelerin
psikolojik, sosyoekonomik ve hukuksal alanda bilinçlenmeleri, kendi kendilerine
yeter halde yaşantılarını devam ettirmeleri için desteklenmeleri amaçlanmıştır.
· Bölünmüş Aileleri bilgilendirmeye yönelik, “Toplumda Çocuk ve Aile” konulu bir
konferans düzenlenmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
· Karaman İlinde, bir psikolog, bir avukat, bir sosyal hizmet uzmanı, bir doktor ve bir
hemşire öncülüğünde, belirli aralıklarla, değişik mahallelerde, mahalle halkına (kadın,
çocuk, genç, evli çiftlere) yönelik bilgilendirme toplantıları yapılması
planlanmaktadır.
· Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına yönelik bilgi ve beceriler
kazanmaları için eğitim çalışmaları planlanmaktır.
· Aileleri bilgilendirmeye yönelik konferans, panel, vb. düzenlenecektir.
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Hakkar i İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne Bağlı Bağlar Toplum Merkezinin uygulamakta olduğu
projeler şunlardır:
·

l. ve 2. kademe okumayazma kursları:
2000 yılında başlatılıp bu güne kadar devam eden bu kurslara yetişkin genç kız ve
kadınlar olmak üzere 104 bayan devam etmiş, devam eden öğrencilerden 52’si ilkokul
mezunu yapılarak belge almıştır. Okumayazma öğrenip belge sahibi olan kadınlara
rehberlik yapılarak eğitim seviyelerini daha üst derecelere taşıyabilmeleri için Toplum
Merkezinde çalışmalar yürütülmüştür. Merkezimizde yürütülen bu çalışmalar kadın odaklı
olup, kadınların bilgi ve bilinç düzeyini artırmak amaçlanmıştır. Genç kız ve kadınların
haklarını arayabilme ve aile içi iletişimin güçlendirilip demokratik bir aile yapısı içinde
söz sahibi olma yönünde bilgilendirici ve eğitici çalışmalar yürütülmektedir.

·

Ev Kadınlarına Yönelik Mutfak ekonomisi ve Sağlıklı Beslenme Projesi:
2000 yılında uygulanan bu projeye bölge kadınlarından 25 kadın katılımda
bulunarak, sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgilerden yararlanmıştır. Ev kadınlarının mutfak
ekonomisine katkıda bulunmaları ve gıdaları verimli kullanımları ile ilgili bilgiler
aracılığıyla hijyen konusunda bilinç düzeylerini artırmak amaçlanmıştır. Merkezdeki
tadilat sonrası uygulama mutfağı oluşturulmuş, bu projenin uygulanmasına devam
edilecektir.

·

Okul Öncesi Eğitim Projesi:
Toplum Merkezinin öncülüğünde 2000 yılında uygulanan “Erken Çocukluk
Destekleme Projesi” adı altında il genelinde okulların yaz tatili döneminde okul
öncesi eğitim SYDV’dan sağlanan ekonomik destekle verilmiştir. Bu eğitim için
Milli Eğitim okul binalarından istifade edilmiş yaklaşık 1000 çocuk okul öncesi
eğitim imkânlarından yararlandırılmıştır. 150 çocuğumuz ise toplum merkezi hizmet
binasında periyodik aralıklarla okul öncesi eğitimi almıştır. Eğitimden yararlanan
çocukların aileleri tarafından ilköğretime kaydının yaptırılması ve eğitimlerini sürdürmesi
konusunun takibi Merkezimizce yapılmaktadır.

· Sosyalkültürel etkinlikler ve bilgilendirici çalışmalar:
- Toplum Merkezi bünyesinde oluşturulan kütüphaneyle okul öncesi ve okul çağındaki
çocuklara kaynak desteği sunulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca özel gün ve kutlamalar aracılığı
ile kadınların hukuksal alan, anne ve çocuk sağlığı, aile içi iletişim ve sağlıklı aile yapısına
yönelik bilgilendirici çalışmalar diğer kurumlarla yapılan işbirliği ile periyodik aralıklarla
devam ettirilmektedir.
- Toplum Merkezi civarında bulunan ihtiyaç sahibi kesimlere ihtiyaçları doğrultusunda
meslek elemanlarınca rehberlik edilerek sorunlarının çözülmesine çalışılmıştır.
Bölge kadınlarıyla yapılan toplantılarda video gösterisi ve bilgilendirici toplantılar
yardımıyla 125 kadın aile planlaması konusunda bilgilendirilmiştir.
- Topluma yönelik hizmetleri gerçekleştirmede etkili olan Toplum Merkezi tarafından 2004
yılı içerisinde daha önceki yıllarda olduğu gibi köyden kente göçe maruz kalmış kişi ve
ailelerin kent yaşamına uyum sağlamalarının gerçekleştirilmesi amacıyla “Çamaşır
Yıkarken de Öğrenebilirim” adı altında bir proje hazırlanarak Çamaşır Yıkama Merkezi
oluşturulmuştur. Proje ekonomik yoksulluk nedeniyle teknolojik imkânlardan istifade
edemeyen bölge kadınının bütün ev işlerini fiziki gücü ile yapması sonucu ortaya
çıkmıştır. Çok çocuklu olan yöre kadınları zamanlarının büyük bir bölümünü çamaşırlarını
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elde yıkamakla geçirmektedir. Bu nedenle kendisine yeteri kadar zaman ayıramamaktadır
projeyle Toplum Merkezimizin hizmetlerinden yararlanan kadınların bu yükünü
hafifletmek ve kendisine yeteri kadar zaman ayırmak ve toplum merkezinde verilen
eğitim, sağlık, beslenme ve hijyen içerikli faaliyetlere katılımlarını sağlamak
hedeflenmiştir. Proje kapsamında 10 çamaşır makinesi bağış yoluyla temin edilmiştir.
Çamaşırhane imkânlarından toplum merkezi hizmetlerine katılan kadınlar
yararlanmaktadır. Okuma yazma ve bilgilendirici eğitim çalışmaları devam ettirilmekte
olup kadınların projeden yararlanmaları sağlanacaktır.
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne Bağlı Bağlar Toplum Mer kezi tarafından 2006 yılında
uygulanan ve uygulamaya geçilecek hizmet/ projeler:
· Bizim Gençlerimiz Hakkari İçin Öğreniyor” Projesi
Proje kapsamında bölgede yerleşik olarak yaşayan ailelerdeki işsiz genç kızların
meslek edinmesi ve aile bütçesine katkıda bulunmaları amaçlanmış böylece trikotaj,
biçki, dikiş nakış, el sanatları kurslarına katılarak mesleki eğitimle desteklenen ve
üretici konuma gelen genç kızlar yoksul ailelerin ihtiyacı olan trikotaj ürünlerini
(kazak, çorap, hırka, bere vb) üretebileceklerinden ailelerin bu yöndeki ihtiyacının
karşılanmasına da yardımcı olacaktır.
Trikotaj ve biçki, dikişnakış, el sanatlarına katılmak üzere 10 genç kız yine 3’ er
aylık dönemlerde eğitim görecektir. Projenin süreceği 2 yıl boyunca toplam 480 kişi
bu projeden yararlanabilecektir.
· İlde münferit olaylar dışında kadına yönelik şiddet konusunda çok fazla olay
yaşanmamış olup, Bağlar Toplum Merkezinde kadına yönelik şiddet ve kadının temel
hakları konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapılmaktadır. İlimiz barosuna bağlı
avukatlar tarafından ise kadının yasal hakları ve hukukta kadının yeri konularında
bilinçlendirici ve eğitici çalışmalar yürütülmektedir.
İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü (Aile Danışma Mer kezi)
Yapılan Çalışmalar
· 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un tanıtılması, İnsan Hakları
Beyannamesi, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Çocuk
Hakları Sözleşmesi bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.
· Kadın konukevine yerleştirme, psikososyalyasal, ekonomik ve sosyal yardım
hizmetleri, ailelere yönelik çalışmalar ve uygulanmasına yönelik çalışmalar
yapılmaktadır.
· Özel Gün ve haftalarda yapılan panellerde aile içi şiddet ve sonuçları, konu ile ilgili
yasal düzenlemeler, insan hakları,kadın hakları, çocuk hakları konularında
bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır .Bunun yanı sıra kolluk kuvvetlerine,okul
öğretmenlerine ve yöneticilerine, öğrenci velilerine,müftülük çalışanlarına, zabıta
görevlilerine, itfaiye erlerine eğitimler verilmektedir.
· Belirtilen konularda çalışmalar aktif şekilde yürütülmektedir
Planlanan Çalışmalar
· 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri, Aile Haftası Kutlamaları, 25 Kasım Kadına
Karşı Şiddete Hayır Günü Etkinlikleri, İnsan Hakları Haftası etkinlikleri
sürdürülecektir.
· Kadının İnsan Hakları Eğitimi, Benim Ailem, Yurttaşlık Eğitimi, Kadın ve Kız
Çocuklarının Haklarının Korunması Birleşmiş Milletler Ortak Programı Erken

33

·

Çocukluk Gelişimini Destekleme Projesi, Aile İçi Şiddete Son Kampanyası Eşler
Arası İlişkiler Destek Programı projelerinin sürdürülmesi planlanmaktadır.
Proje eğitimleri, rehberlik, danışmanlık çalışmaları, ilgili yasalar hakkında
bilgilendirme çalışmaları sürdürülecektir.

İzmir  Karşıyaka Aile Danışma Mer kezi
Karşıyaka Aile Danışma Merkezi, özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük olan hiçbir iş
tecrübesi bulunmayan kadınların meslek edindirme kurslarından faydalanmalarını
sağlanmaktadır. Buna ek olarak okumayazma bilmeyen kadınların, okuryazarlık belgesi
almaları için kurslar açmaktadır. Gerek okuryazar olmaları, gerekse de vasıflı biri olmaları
doğrultusunda yürütülen kurslarla ekonomik anlamda daha güçlü olan kadınların istihdam
edilmelerinin hangi oranda olduğunun tespit edilmesi planlanmaktadır.
İzmir  Karşıyaka Toplum Mer kezi
Karşıyaka Toplum Merkezi, kadınların ekonomik olarak kendi kendilerine yeterli hale
gelebilmeleri için meslek edindirme kursları (bayan kuaförlüğü, hazır giyim kursu, yaşlı
bakım kursu) ile ürünlerini satabilecekleri beceri geliştirme kursları (kumaş boyama, ahşap
boyama, takı tasarımı) açmaktadır. Ayrıca, ilköğretimi tamamlamadığı için meslek edindirme
kurslarına katılamayan kadınlara ve okumayazma bilmeyen tüm kadınlara her kademede
okuma yazma kursları açılmaktadır. Ekonomik nedenlerle resmi nikâhını yaptıramayan evli
çiftlerin resmi nikâhları kıyılarak kadınların ve çocukların korunması sağlanmaktadır.
Merkezde her yıl evli olup resmi nikahı olmayan çiftlere Toplu Nikah Töreni
düzenlenmektedir. 20 Aralık 2006 tarihinde 71 çifte toplu nikah töreni gerçekleştirilmiştir.
Toplu nikah töreni öncesinde nikaha katılacak çiftlere 18 Aralık 2006 tarihinde Resmi
Nikahın Önemi ve Aile Planlaması konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.
İzmir  Tülay Aktaş Toplum Merkezi
İlköğretim çağındaki çocukların okullara devamlarının sağlanması ve sokakta çalışmalarının
önlenmesi amacıyla Tülay Aktaş Toplum Mer kezi tarafından çocuk ve ailelere destek
çabaları sürdürülmektedir. Çocuk ve ailelerin toplum içinde izlenmesi ve desteklenmesi,
sosyal ve ekonomik yardımlar, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri boyutuyla
yürütülmektedir. Tülay Aktaş Toplum Merkezi, kadınların kendi kendilerine yeterli hale
gelebilmesi, üretici, yaratıcı ve ekonomik olarak aktif hale getirilebilmesi için bilgi, beceri ve
yetenek geliştirici kurslar açmakta ve bu konudaki çalışmalarına devam etmektedir.
İzmir  80. Yıl Buca Toplum Mer kezi Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar
· Merkezde şiddet gördüğü için başvuran kadınlara gerekli rehberlik, danışmanlık ve
yönlendirme hizmetleri Merkezde çalışan meslek elemanları tarafından yapılmaktadır.
· 10 Aralık İnsan Hakları çerçevesinde Merkezimizden hizmet alan tüm kişilerin
katıldığı ve şiddete uğradıklarında başvurabilecekleri İnsan Hakları İl Kurulunun
tanıtımı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.
· Merkezde; Yetişkin Okuma Yazma Kursu, Kadının İnsan Hakları Eğitimi, Kuaförlük,
Güzellik Uzmanlığı, Hazır Giyim, Takı Tasarım Kursu, 7. Kırkyama Kursu
düzenlenmektedir.
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Planlanan Çalışmalar
· Şubat 2007’de Merkezden hizmet alan tüm kişilere yönelik Aile İçi Şiddete Son
konulu bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.
Sinop İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Planlanan Çalışmalar
· Yerel Radyo Kuruluşlarında “Kadın ve çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi” konulu
söyleşinin 2007 yılı ocak ayı içerisinde düzenlenmesi,
· Yerel yazılı medya kuruluşlarından “Kadın ve çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi”
konulu bilgilendirme yazılarının 2007 yılı şubat ayı içerisinde yayımlanması,
· İl Barosu avukatları tarafından “Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddetin Hukuksal Boyutu”
ve “Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi“ konulu toplantı ve konferansların
2007 yılı Mart ayı içersinde yapılması planlanmaktadır.
Sivas İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
· Ailenin Korunmasına Dair Kanun, 2828 Sayılı SHÇEK Kanunu, Türk Medeni
Kanunu, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunlarından yararlanılmış ve
seminerlerde söz edilmiştir.
· SRT isimli yerel televizyon kanalında kadına yönelik şiddet konusu ile ilgili bir TV
programı düzenlenmiştir.
· Kurumun düzenlediği Aile Okulu Seminerleri kapsamında aile içi şiddet konulu bir
seminer verilmiştir.
· Kuruma yapılan başvurularda aile üyeleri ile görüşülerek psikososyal destek ve
danışmanlık hizmeti verilmiş, gerektiğinde kurum avukatlarına yönlendirmeleri
yapılmıştır.
Planlanan çalışmalar
· Sivas İlinin 64 mahallesinin bağlı olduğu sağlık ocakları belirlenerek onların
koordinesinde aile danışma merkezi personeli tarafından verilmek üzere “aile içi
şiddet,madde bağımlılığı ve şiddet” konulu seminerler planlanmıştır.
Mevlana Toplum Mer kezi Müdürlüğü
Yapılan çalışmalar
· Merkezde, 1. kademe okuryazarlık kursu 22.11.2006 tarihinde tamamlanmış,
01.12.2006 tarihinde 2. kademe okuryazarlık kursu başlamış halen devam etmektedir
· Benim Ailem programı sürmekte olup, katılımcı anneler program içeriğinde yer alan,
Aile içi şiddet ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun hakkında eğitim almaktadır.
· 03.10.2006 tarihinde Aile içi şiddet ve yasal haklarımız , Aile içi iletişim konusunda,
Çevre Eğitim Vakfı ve İl Müdürlüğü Aile Danışma Merkezi işbirliği ile söyleşi
toplantısı yapılmıştır.
· İnsan hakları haftasında, Merkez kursiyerlerine yönelik bilgilendirme çalışmaları
yapılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar
· Okuma yazma kurslarına devam edilecektir.
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8 Mart Dünya kadınlar günü, Aile haftası etkinliklerinde Aile içi şiddet, iletişim ve
4320 sayılı yasa konusunda bilgilendirme ve eğitim çalışmaları planlanmaktadır.
KİHEP Eğitimi için Grup oluşturulma çalışmaları planlanmaktadır.

Mersin  Toroslar Toplum Mer kezi
Mersin ili Toroslar Toplum Merkezinde kadınlara yönelik giyim, nakış, el sanatları, okuma
yazma, İngilizce kursları düzenlenmekte ve söz konusu Merkez, kadınların aile bütçelerine
katkı sağlamaları amacıyla kadınlara çocuk ve hasta bakıcılığı, ev temizliği gibi kalifiye
eleman gerektirmeyen işlerde çalışmaları için aracılık etmektedir.
Uşak Aile Danışma Mer kezi Müdür lüğü
Yapılan Çalışmalar
Aile Haftasında panel düzenlenmiştir.
Uzun süredir beraber yaşayan ancak nikahları olmayan 16 çiftin resmi nikah ve düğün töreni
yapılmıştır.
Çocuk ve Kadına Yönelik Şiddetin ÖnlenmesiTöre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi
Konulu Mahalle Toplantıları iki mahallede ayrı ayrı yapılmıştır.
Planlanan Çalışmalar
Mahalle toplantılarının bütün mahallelerde yapılması,
Sosyoekonomik yoksunluk içinde olan ve çalışmak isteyen kadınlarımızın çocuklarının
ücretsiz kreş hizmetlerinden yararlandırılması,
planlanmaktadır.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2001 yılında Dünya Bankasından sağlanan kaynak ile başlatılan, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sosyal Riski Azaltma Projesi” (SRAP)
kapsamında; kadınerkek eşitliğine ilişkin yürütülen projeler şunlardır:

a) Şiddete ve Sosyal Dışlanmaya Maruz Kalan Kadınların Korunmasına Yönelik Projeler;
·
·
·
·

Kadın sığınma ve dayanışma evlerinin kapasitesinin artırılması ve yeni sığınma
evlerinin açılması,
Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması projeleri,
Huzurevlerinin desteklenmesi,
Kadının toplumsal konumu ve yurttaşlık eğitimi projesi.

b) Kadınların İstihdamlarına Yönelik Projeler;
·
·
·
·
·

Kadın istihdamına yönelik gelir getirici projeler,
Toplum merkezleri bünyesinde kadınlara yönelik el sanatları eğitim ve üretim
projeleri,
Ağaçlandırma, fidan dikimi ve bakımı, fidan üretimi gibi alanlarda kadınların geçici
süreyle mevsimlik istihdamı,
Kadın okuryazarlığının artırılması amacıyla işlevsel okuryazarlık eğitimlerinin
yaygınlaştırılması,
Kentsel alanda, hasta ve yaşlı bakımı, çocuk bakımı gibi konularda kadınlara yönelik
eğitim programları düzenlenmesi,
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Yetiştirme yurtlarında kız çocuklarına yönelik uygulama mutfağı ve uygulama odası
projesi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan; kırsal alanda kadınların tarımsal
üretimdeki etkinliklerinin arttırılmasını sağlayan projelere destek verilmektedir. Bu
kapsamda, üç ilde seracılık ve süt sığırcılığı konularında üyelerinin tamamı kadınlardan
oluşan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri aracılığıyla 287 kadına, “Kırsal Alanda Sosyal
Destek Projesi (KASDEP)” kapsamında destek verilmiştir. Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Fonunun kaynakları ölçüsünde ve İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları tarafından geliştirilen proje talepleri doğrultusunda programların
sürdürülmesine devam edilecektir.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar
· İzleyici temsilciliği uygulaması ile televizyon kanallarında özdenetim kurulması
amaçlanmaktadır. Radyo ve televizyon kuruluşları ile Üst Kurul arasında konuya ilişkin
toplantılar yapılmaktadır. Bu kapsamda ulusal yayın yapan kuruluşlardan başlanılarak
“İzleyici temsilciliği” uygulaması başlatılmıştır. Bu yeni yapıda bir bütünlük içinde
halkımızın beklentileri ve istekleri dikkate alınacaktır. Tek başına kanunlar değil, medya
etiği ön plana çıkarılarak, kanalların belirleyeceği ombudsmanlar yani izleyici temsilcileri,
izleyicilerden gelecek mesajlar çerçevesinde belirlenen bu istekleri yayın yöneticilerine,
yapımcılara zamanında ulaştırılması sonucu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun
denetimine ihtiyaç kalmadan yayın kuruluşları birçok olumsuzluğu daha başlamadan
önleme fırsatı bulacaktır.
· Bazı televizyon kanallarında gündüz saatlerinde yayınlanan kadınlara yönelik
programlarda yaşanan olaylar ve tepkiler üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Başkanı, Üyeleri ve yetkilileri ile ilgili kanalların yöneticileri, programların yapımcıları ve
izleyici temsilcileri ile 28.11.2006 tarihinde bir araya gelerek, bu programların kadınların
beklentilerini, ihtiyaçlarını karşılar niteliğe kavuşturulması, eğlendirirken bilgilendiren bir
yaklaşımda olması gerektiğini vurgulamışlardır. Yayın kuruluşlarının gereken duyarlılığı
göstermesi üzerine bazı programlar yayından kalkmış, bazılarının da içeriğinde
değişiklikler yapılmıştır.
· Üst Kurul yasa gereği program durdurma müeyyidesi uygulanan kuruluşlara ilgili
programın yerine yayınlanmak üzere gönderilen “bilgilendirici, eğitici” programlara katkı
kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden sağlanmaktadır. Bu bağlamda RTÜK,
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nce kadın hakları, sorunları vb konularda hazırlattırılan
yapımların ikame program kapsamında değerlendirilmek üzere gönderilmesi hususunda
girişimde bulunulmuştur.
· Üst Kurul ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ile başlatılan “Medya Okuryazar lığı”
dersi beş pilot ilde okutulmaya başlanmıştır. Uygulamanın 20072008 öğretim yılında tüm
yurtta yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
· RTÜK tarafından geliştirilen “SEMBOL” “Akıllı İşaretler Sistemi” 23 Nisan 2006
tarihinde uygulamaya başlanmıştır.
· Tüm yayıncılık alanına katkı sağlayacak “444 1 178 RTÜK İletişim Mer kezi” ni
faaliyete geçirilmiştir. Vatandaşların yayınlarla ilgili görüşlerini bildirirken karşılarında
birebir konuşabilecekleri bir temsilcinin olması nedeniyle verimli bir geri dönüşümü
sağlayan bu sistemde vatandaşlardan alınan bildirimler RTÜK İletişim Merkezi
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bünyesinde istatistiksel verilere dönüştürülerek, hem, Radyo ve Televizyon Üst
Kurulunun değerlendirmeleri için önemli bir kaynak görevi yapmakta hem de, RTÜK
İletişim Merkezine gelen bu beğeni, şikayet ve talepler RTÜK tarafından yayıncı
kuruluşlara da gönderilerek radyo ve televizyon kuruluşlarının oto kontrol
mekanizmalarının daha sağlıklı çalışmasına katkıda bulunması sağlanmaktadır.
Bilinçli izleyicinin oluşturulması ve farkındalığın yaratılmasına yol gösterici rol
oynayacak araştırmaların yapılması, Türkiye’de görsel ve işitsel medya veri tabanı
oluşturulması amacıyla, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Türkiye İstatistik Kurumu
arasında 20 Ocak 2006 tarihinde bir işbirliği protokolü yürürlüğe girmiştir. Protokol
çerçevesinde RTÜK ve TÜİK işbirliğiyle Türkiye'de ilk defa yayın içerikleri analizleri,
izleyici alışkanlıkları, beklentileri ve özellikleri, izleyici ölçümlerine yönelik kamuoyu
anketleri ve medya kuruluşlarının istihdam ve mali durumuna ilişkin kapsamlı
araştırmalar yapılmakta ve yapılacak araştırmalarla, Türkiye'deki görsel ve işitsel
medyanın bilgilendirme, eğitim ve eğlendirme amacıyla yaptığı yayınların içeriği, niteliği,
süresi ve sıklığı ile ilgili bilgilerin; ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde derlenerek,
karşılaştırmasını sağlayacak bir dinamik görsel ve işitsel medya veri tabanının
oluşturulması ve veri tabanından düzenli medya istatistikleri üretilmesi sağlanacaktır.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun talebi üzerine, üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı
bünyesinde bulunan psikolog ve psikiyatristlerden oluşan bir çalışma grubu tarafından,
“Televizyon Programlarındaki Şiddet İçeriğinin, Müstehcenliğin ve Mahremiyet
İhlallerinin İzleyicilerin Ruh Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri” başlıklı çalışma
hazırlanmış ve Kurulun WEB sitesinde yayınlanmıştır.
Ayrıca diğer kurumlarla sağlanan işbirliği sürdürülmekte ve çalışma alanlarına giren
konulardaki tüm toplantılara katılım sağlanmaktadır.

TÜRKİYE RADYOTELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar
· TRT GAP’ta hafta içi dört gün yayınlanan “Gide Gide GAP”ta gündeme göre konular ele
alınmaktadır.
· TRT GAP’ta hafta içi her gün yayınlanan Diyarbakır Prodüksiyon Merkezince hazırlanan
Stüdyo Diyarbakır programında yöredeki kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve töre
cinayetleri konu alınmaktadır.
· TRT1’de Cuma günleri yayınlanan tartışma programında törenamus cinayetleri ve
çocuğa yönelik şiddet ve istismar konuları iki ayrı programda ele alınmıştır.
· Yurt dışında yaşayan Türkleri ilgilendiren boyutuyla ve gündeme paralel olarak, gerek
canlı yayınlarda, gerekse bant programlarında konu edilmiş, bu yönde Devlet yetkilileri ile
ilgili Kurumlar tarafından yapılan açıklamalar haber bültenleri kanalıyla dinleyenlere
duyurulmuştur.
Planlanan Çalışmalar
· Çocuk ve Kadına yönelik şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetleri çerçevesinde,
şiddet ve cinayetlerin sebebi ile sorunun çözümü konusu haber bültenleri ve programlarda
düzenli şekilde ele alınmaktadır.
· Bu husustaki haberlerin takibi yapılarak, konular gündemde tutulmakta, böylece kamuoyu
oluşturarak, olumlu sonuç alınmasında TRT görevini yerine getirmektedir.
· Kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler, şiddete maruz kalanların hakları, şiddet
uygulayanlara öngörülen ceza ve müeyyideler hakkında kamuoyu sürekli olarak
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bilgilendirilerek şiddeti önleme konusundaki düzenlemelerin hedefine ulaşmasına destek
verilmektedir.
TRT Haber Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Sabah Haberleri , Haber Vizyon, Büyüteç
gibi programlarda da uzmanların katılımıyla konular çok daha uzun sürede işlenerek geniş
bir şekilde ele alınmakta ve kamuoyu bilgilendirilmektedir.
Türkiye Radyolarının 2007 yılı yapımyayın planlama çalışmaları doğrultusunda ulusal
kanallarımızdan RADYO1'de ve bölgesel yayınlarımızda konuya yönelik programlara
yer verilmesi, bu alanda sosyal bilincin gelişmesi için güncel programlarda sık sık uzman
desteği ile konuya vurgu yapılması talimata alınmıştır.

ÖZEL TELEVİZYON KANALLARI
Merkez Televizyon A.Ş. Kanal 1:
Kuruluş tarafından 2006 yılında hazırlanan kadın programları, kadının toplumdaki önemli
yerini ortaya koyan, kadının anne olarak aile ve toplum arasındaki köprü vazifesi
üstlenmesini, onun aile içinde kişilik kazanarak bir yer edinmesini, toplumda hak ettiği
gerekli yeri almasını amaçlayan bir bakış açısıyla hazırlanan programlardır. 2006 yılında
Kuruluş tarafından yayınlanan “Ece ile Erkenden” ve “İlhan Uçkan ile Kırmızı Günler”
programlarında yayın ölçütlerine bağlılık söz konusudur. Bu programlarda özelikle kadınların
toplumda demoralize olmaları engellenmek istenmiş, kadınlara eğlenceli bir şekilde
kendilerini ifade etme özgürlüğü tanınmıştır.
TV 8 MNG TV Yayıncılık A.Ş.
Yapılan Çalışmalar
· Yayınlanan kadın programları içerisinde (Yeni VizyonDerya Gibiİpek Yolu) birçok
kadın derneği konu ve konuk edilmiştir.
· Bu çalışmaların haricinde haber programlardan "Sağduyu ve Erkan Tan'la Başkentten"
adlı programlarda konuyla ilgili Bakan ve müsteşarlar ağırlanarak konu yetkili ağızlardan
halkımıza aktarılmıştır.
· Programlarda konuk olan psikologlar şiddete maruz kalan kadın ve çocukların yeniden
hayata bağlanmaları için gerekli telkinlerde bulunulmuştur.
· İzmir 'de yaşayan 17 aylık bebeğin uğradığı şiddeti duyurmak amaçlı yapılan haber
sonrasında doğru yayıncılık adına RTÜK tarafından teşekkür yazısı alınmıştır.
· Yapılan kadına yönelik programlarda kadın üretime yönlendirilmiş, kendi başına birey
olmanın ve üretmenin keyfi ön plana çıkarılmıştır.
· Ayrıca, her kanalın yayınlamak zorunda olduğu sosyal bilinci geliştirmeye yönelik sosyal
spotlar yayın akışı içerisinde hedef kitlenin ekran başında olduğu saatlerde ekrana
yansıtılmıştır. Bu spotlardan bazıları şunlardır; Çocuk Esirgeme Kurumu,Yapa Okul
Öncesi Eğitim, Sokakta Yaşayan Çocuklar, Çocuk İstismarı, Temizlik Kampanyası, Haydi
Kızlar Okula, UNICEF, Kadına Karşı Şiddet, Namus Cinayetleri,Tap Vakfı’dır.
· Sosyal spotların gecenin geç saatlerinde veya sabaha karşı saatlerde yayınlanmasının
yerine izlenirliğin arttığı kadın ve çocuğun ekran başında olduğu saatlerde yayınlanması
sağlanmıştır.
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Planlanan Çalışmalar
· Kadına ve çocuğa yönelik eğitici ve bilinçlendirici haber ve programları 2007 yılında da
devam edecek olup, ayrıca sabah ve akşamüstü kuşaklarında iki yeni programla bu
doğrultuda yayınlara ağırlık verilecektir.
· Başlayacak kadın programlarımız içerisinde kadının eğitilmesi sağlanacaktır.
· Sağlık programlarının içeriğinde kadın sağlığı ön planda tutulacaktır.
· Haber bültenleri içerisinde kadın ve çocuk istismarına yer verilmeyecektir. (Görüntülerin
mozaiklenmesi ve özendiriciliğin ortadan kalkması sağlanacaktır)
· Sosyal derneklerden gelen bilinç düzeyinin artmasını sağlayacak spotlar yine program
aralarında yayınlanacaktır.
TGRT Haber TV
Yapılan Çalışmalar
· Kanalın yayınlarında şiddet unsurlarına yer verilmemekte, çocuk istismarı ile cinsiyet
ayırımı, şiddet, pornografi, kadını küçültücü, incitici ve önyargılı yayınlar
kullanılmamaktadır.
· Şiddet ve intihar haberlerine ambargo konulmuştur. İntihar olayları haber gündeminde
toplumun ve özellikle de çocukların fiziksel gelişimini olumsuz etkilememesi
düşüncesiyle yayınlanmamaktadır. Etik değerler bünyesinde çok sayıda proje
gerçekleştirilmiş ve 2006 yılı boyunca hiçbir şiddet ve intihar unsuruna yayınlarda yer
verilmemiştir.
· Uzman konuklarla toplumu şiddetten uzaklaştırıcı ve bilinçlendirici, aksi yönde telkin
edici mesajlar içeren bilgilendirici yayınlar yapılmaktadır.
· Başta program yapım ve yöneticileri olmak üzere televizyon programlarının üretiminin
her aşamasında yer alan medya çalışanlarının “şiddete” ilişkin duyarlılıklarını artırmak
amacıyla meslek içi “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimleri gerçekleştirilmektedir.
· Yayınların kadınlar tarafından da izlenilebilirliğini sağlamak için çok sayıda proje
gerçekleştirilmiş ve 2006 yılı boyunca canlı yayın konukları ile kadınlara hitap eden
yayınlara önem verilmiştir. Bu sayede kadına hitap eden yayınlara kalite kazandırılması
düşünülmektedir.
Planlanan Çalışmalar
· Yayınlarda cinsiyet ayrımına yer verilmemesinin sağlanması ve bu konuda personelin
bilgilendirilmesi, bu yöndeki hizmet içi eğitimlerin devamlılığının sağlanması,
· Yayınları şiddet içeriğinden uzaklaştırmaya yönelik bilinçlendirici toplantılar yapılması,
· Töre ve namus cinayet haberlerinin sonrasında uzman konukları canlı yayında
bilinçlendirici şekilde misafir etmek, töre ve namus cinayet haberlerine hassas dengeler
çerçevesinde yer verilmesi,
· Kadınlara hitap eden yayınlara ağırlık verilmesi planlanmaktadır.
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BELEDİYELER
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Yerel Gündem 21 faaliyetleri çerçevesinde Kadın Hakları ve Kadınlara yönelik şiddeti
önlemek amacıyla STK'lar ile işbirliği içerisinde bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş, göçle
gelen Kadınlara yönelik toplantılara destek olunmuş, Kadın meclisinde kadın sorunları
üzerine komisyonlar kurulmuştur. Ayrıca Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi
bahçesinde iki katlı Kadın Konukevi hizmete açılmıştır.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Yapılan Çalışmalar
· Kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmak amacıyla,kadınlara yönelik meslek
edindirme kursları başlatılmış olup, halen devam etmektedir. Kurslara paralel olarak
sağlık,kültür,eğitim gibi alanlarda da seminerler ve bilgilendirme toplantıları
yapılmaktadır. Ayrıca aile içi şiddetin olduğu ailelere psikologlar ile toplu seminerler
verilmekte aile içi iletişim konulu grup çalışmaları düzenlenmektedir.
Planlanan Çalışmalar
· Sosyoekonomik açıdan güçlük altındaki kadınlara yönelik olarak “Kadın Sığınma Evi
Projesi” devam ettirilmektedir. Yine aynı gruptaki kadınlara yönelik olarak eğitici ve
meslek edindirici kurslar devam edecektir. Seminer,konferans ve toplantı gibi eğitsel
etkinliklerde projeler dahilindedir.
Antalya İli Belek Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Belediye içindeki kadınlar Halk Eğitim tarafından açılan ev mefruşatı ve dikiş nakış gibi
kurslara yönlendirilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
· Belediye sınırları içinde "Kadına yönelik şiddet" konusunda düşünce ve önerilerin tespiti
için anket yapılması planlanmaktadır.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Yapılan Çalışmalar:
· Kadınlara yönelik geçici süreli barınma imkanı sağlayan (85 kapasiteli) Barınma ve
Sosyal Yardım Merkezi açılmıştır.
· Aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet ile ilgili yapılan faaliyetlere katılım sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
· Toplumsal farkındalık ve bilinçlendirme amacıyla kadına yönelik şiddet alanında faaliyet
gösteren STK'lar ile birlikte etkinlikler yapılacaktır.
· Kadına Yönelik Şiddet ile ilgili broşür, el ilanları ve afiş ile bilgilendirme çalışmaları
yapılacaktır.
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Kocaeli Ulaşlı Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin, belde sınırlarında töre/namus cinayetlerinin
olmadığı saptanmış, ayrıca İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile beraber Kadınlara yönelik
yetenekleri geliştirme amaçlı kurslar açılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
· Mağdur ailelere yönelik sosyal yardımlar planlanmaktadır.
UŞAK BELEDİYESİ
Yapılan Çalışmalar:
· Suistimale uğramış kadınlara ulaşabilmek ve onlara yardım edebilmek amacıyla belediye
tarafından "Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi" açılmıştır.
· "Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi"nde mağdur kadınlarımızın dış dünyaya karşı
daha güçlü, kendine güvenen birey olmaları için destek programları hazırlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
· Suistimale uğrayan kadınların haklarını öğrenebilmeleri amacıyla mağdur kadınların
psikolojik destek alabilecekleri bir merkez oluşturulmuş ve burada mağdur kadınların için
rehabilite programları hazırlama çalışmalarının devam etmesi planlanmaktadır.
· Meslek edinebilmeye yönelik "el beceri kursları" düzenlenmesi planlanmaktadır.
Ankara İli Altındağ Belediye Başkanlığı
·
·

·

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin ; 5 Aralık Kadın Hakları Günü münasebetiyle
"Kadın Hakları Paneli" düzenlenmiştir.
"Aile içi Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları üzerine" ve "Aile içi İletişim ve Çocuklarla
Sağlıklı İletişim Kurma yolları" üzerine Altındağlı kadınlara yönelik çalışmalar
yapılmıştır.
Altındağlı kadınlara yönelik "Aile İçi İletişim ve Çocuklarla Sağlıklı İletişim Kurma"
yolları üzerine çalışma yapılmıştır.

Ankara İli Polatlı Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Bağlama, gitar,resim, ebru, diksiyon, halk oyunları, THM korosu, drama, tiyatro kursları
devam etmektedir.
· Polatlı Aile Okulu açılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
· "Polatlı Aile Danışmanlık Merkezi" açılması ve her ay "Aile İçi İletişim ve Çocuk
Eğitimi" seminerleri verilmesi planlanmaktadır.
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İstanbul Bakırköy Belediyesi
Yapılan Çalışmalar
· 10 Ağustos 2004 tarihinde Bakırköy’de 8Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kadın Meclisi
açılmış,çalışma başlatılmıştır.
· Kadın Meclisince kadın sorunları konusunda bilinçlendirme çalışmaları
yapılmıştır,yapılmaya devam edilmektedir.
· Çevre gönüllüleri ve kalkınma sorunlarına çözüm üretmek amacıyla Çevre Gönüllüleri ve
Yerel Gündem kurulmuştur.
· Doğum yapan kadının süt günü sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar
· Kadınların karar alma süreçlerine ve kentsel yaşama katılmalarını sağlamak,örgütlü
örgütsüz tüm kadınların arasımdaki iletişimin geliştirilmesiyaygınlaştırılması çalışmaları
yapılması planlanmaktadır.
· Tüketim ve çevre çalışma grubu,afet çalışma grubu,kadın ve engelliler çalışma grubu
oluşturulması,
· Kadının insan haklarına ve toplumsal yaşamdaki eğitim,sağlık,hukuk,vb. alanlarına
önemli işlevi bulunan barolar,meslek odaları,üniversitelerin ana bilim dalları ile ilgili
bağlantı kurulması,
· Kadın hakları konusunda,yerel seviyede kadın sığınma evlerinin açılması konusundaki
çalışmanın hayat geçirilmesi,
· Kadın sığınma evlerinin oluşmasının sağlamakla birlikte kadınları ekonomik olarak
güçlendirmek,yeniden ev kurmalarının sağlamak amacıyla “kadın destek fonu”
oluşturulması,
· Kadınların acil telefon hatlarına ulaşılabilmesini sağlamak için telefon kulübelerinin
sayısının artırılması,planlanmaktadır.
İstanbul Fatih Belediyesi
Yapılan Çalışmaları:
· Töre/Namus cinayeti olayları ve Kadına yönelik Şiddet konusunda bilgilendirme
toplantıları yapılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
· Beldede konuyla ilgili olarak Resmi kurumlarla birlikte yılda bir toplantı düzenlenmesi
planlanmaktadır.
İstanbul Yeniköy Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Kadınların çalışma hayatında yer almaları için, beldemizde istihdam olanakları sağlayacak
fabrika atölye vb. işyerleri kurmak isteyen girişimcilere destek verilmektedir.
· Kadınlara yönelik kurslara katılımın düşük olmasının beldedeki ekonominin tarıma
dayanmasından kaynaklandığı saptanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
· Beldede kadınlarının ekonomik özgürlüğünü kazanması için çeşitli kurslar açılması
planlanmaktadır.
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İstanbul Üsküdar Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Kadın, Aile, Eğitim ve İnsan Hakları konulu konferans ve seminerler düzenlenmektedir.
(Ülke genelinde son yıllarda kadınların toplumda geldiği yer ve kazandığı haklar, aktif iş
hayatında yer almaları dolayısıyla tüketimde oynadığı rol üzerine verilen Kadın Hakları
Konferansları)
· Ekonomik yönden geri kalmış geleneksel değerlerin hakim olduğu kırsal bölgelerden
gelen kız çocukları ve kadınların eğitimine katkıda bulunmak için, Müzik, Bilgisayar,
Meslek Edindirme Kursları, Sağlık, Ek Dersler vb. konular ile ilgili çalışmalar
düzenlenmektedir.
· Üsküdar Belediyesine bağlı olarak çalışmalarını yürüten TOGEM (Toplumsal Gelişim
Merkezi) tarafından, yardıma muhtaç ailelere eğitim, giyim, gıda, kitap vb. yardımlar
yapılmaktadır. Kadın ürünleri Pazar yerleri projesi (KÜP) ile kadınlara ekonomik katkı
sağlanmaktadır.
İstanbul Avcılar Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Avcılar Belediye Başkanlığına ait Barış Manço Kültür Merkezinde kadınlara beceri
kazandırmak amacıyla her yıl kurslar düzenlenmektedir.
· Gümüşpala ve D. Köşkler Mahallelerinde 2 adet Hizmet Binası Halk Eğitim Merkezine
tahsis edilerek kadınların meslek sahibi olmalarına yardımcı olunmaktadır.
· Kadınların Hukuki Hakları ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla toplantılar
düzenlenmekte ve kitap bastırılmaktadır.
· Belediye Başkanı tarafından düzenlenen mahalle toplantılarında Kadınlara yönelik şiddet
konusu ele alınmaktadır.
· Kadınların şiddete uğramalarının önlenmesi için bez pankartlar ve duvar afişleri
hazırlanarak merkezi yerlere asılmıştır.
İstanbul Sarıyer Belediyesi
Kadınlara yönelik olarak Meslek Edindirme, OkurYazarlık ve İnsan Hakları Kursları
düzenlenmiştir.
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ISMEK mevzuatına göre bölgede sanat ve
meslek edindirme kurslarının açılması sağlanmıştır.
· Kadınlarımızın ekonomik olarak bağımsız olabilmeleri için özellikle, stilistik, modelistlik,
takı tasarımı, ahşap boyama, mefruşat, bilgisayar, İngilizce, bilgisayarlı muhasebe ve
kuaförlük gibi alanlar üzerinde yoğunlaştırılmıştır.
· Akşam saatlerinde özellikle kadınlarımızın herhangi bir olumsuz davranışla
karşılaşmasının önlenmesi için bölgemizdeki parkların aydınlatılmasına çalışılmıştır.
· Bölge halkının sosyal gelişimi için ücretsiz kullanımına sunulan Bilgi Evi'nde bilgisayar
sınıfında sınırsız internet erişimi, etüt sınıfı ve kütüphane ile hizmete sokulmuştur.
· Belediye bünyesinde her yaş grubuna yönelik halk oyunları kursları düzenlenmiş ve
bölgede yaşayan kadın nüfusunun sosyal etkinliklere katılımı sağlanmıştır.
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Planlanan Çalışmalar:
· İSMEK kurslarını kapsamlaştırarak katılımı artırmak ve daha fazla kişiye ulaşarak
bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
İstanbul Beykoz Belediyesi
Planlanan Çalışmalar
· Annelere yönelik olarak ''Türkiye'de Kadın ve Annelik'' konulu panel,
· ''Medya ve Şiddet'' konulu panel,
· ''Teknolojinin aileye yönelik şiddete etkileri'' konulu seminer,
· Aile İçi İletişim Seminerleri,
planlanmaktadır.
İstanbul Pendik Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Aile Danışma Merkezi: Pendik ilçesinde bulunan ailelere ve mağdur kadınlara, kadın
hakları ve aile konularında Sosyal Hizmet Personeli tarafından bilgi verilmektedir.
· Meslek Edindirmeye Yönelik Kurslar: Özellikle ipek halı kursuna devam eden kadınlar
hem meslek öğrenmekte hem de ailelerine ekonomik katkıda bulunmaktadırlar. Bunun
yanında seramik, çini ve porselen dekorlama kursları da devam etmektedir.
· Klasik El Sanatları Kursu devam etmektedir.
· Enstrüman Kursları: Toplam 6 branşta olmak üzere kurslar devam etmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
· Aile içi şiddetin sebep ve sonuçları hakkında niteliksel ve niceliksel araştırma yaparak bir
veri bankası oluşturulacaktır. Hizmet modelleri, çeşitli bilinçlendirme ve hizmetiçi eğitim
programları hazırlayarak kadına yönelik aile içi şiddetin yok edilmesi amaçlanmaktadır.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Kadınlara yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesi ile ilgili broşür ve tanıtım dokümanları
basım çalışmaları devam etmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
· Konuyla ilgili rehberlik ve danışmanlık çalışmaları planlanmaktadır.
İstanbul Silivri İlçesi Kavaklı Belediyesi
Belediyeye yapılan başvuruların bir bölümde muhafaza edilmesi, müracaatların hemen
değerlendirilip gereken yerlere bilgi verilmesi planlanmaktadır.
İstanbul Silivri İlçesi Gümüşyaka Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi istinaden töre namus cinayetleri ve kadınlara
yönelik şiddetin önlenmesi için alınacak tedbirler konulu araştırma yapılmıştır.
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·

Kadının sosyal, ekonomik, kültürel gelişimine katkıda bulunmak üzere koşulların uygun
hale getirilmesini tasarlanmıştır.

Planlanan Çalışmalar:
· Töre/namus cinayetleri ve kadına uygulanan şiddeti konu alan bir konferansın yapılması
planlanmaktadır.
· El beceri kursları ve seminerler yapılması planlanmaktadır.
İstanbul BüyükçekmeceYakuplu İlk Kademe Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için bölgede yaşayan halkı bilgilendirme amacıyla
konferans tertip edilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
· Her üç ayda bir kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için işbirliği kuruluşlarla koordineli
olarak seminerler düzenlenecektir. Kadın sağlığı merkezi açılarak bölgede yaşayan
kadınlara sağlık konusunda yardım ve tedavi edilecektir.
İstanbul Güngören Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· ''Kadından Topluma Eğitim Seminerleri'', eşler arası ilişkilerden çocuk eğitimine, iletişim
sanatından kişisel gelişime uzanan geniş bir yelpazede toplam 110 saatlik dersler ve
seminerlerden oluşan, her biri alanında uzman eğitimciler, yazarlar ve akademisyenlerin
sunduğu program gerçekleştirilmiştir.
· ''Kadınlara Psikolojik ve Hukuki Destek'' Randevu sistemi ile ve tamamen ücretsiz çalışan
merkezde uzman bir psikolog ve bir avukat görev yapmakta olup, uzmanlar gerekli destek
ve rehberlik hizmetinin yanı sıra ihtiyaç duyulması halinde diğer kurum ve kuruluşlara
yönlendirme yapmaktadırlar.
· ''Aile Danışma Merkezi' (ADM) açılmıştır.
· Kadını sosyal, kültürel ve ekonomik yönden güçlendirmek amacıyla 5 farklı dalda kurs
eğitimi sürdürülmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
· ''Küresel Kadın Politikaları'' adlı bir seminer düzenlenecektir.
· Kişisel gelişim, güzel sanatlar ve beceri kursları açılacaktır.
· Erkeklerin eğitimine yönelik çalışmalar düzenlenecektir.
İstanbul Çavuşbaşı İlk Kademe Belediyesi
2007 Şubat ayında kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin broşür yaptırılarak
dağıtılacaktır.
NevşehirÜrgüpMustafapaşa Belediyesi
Kadınların hakları konusunda bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
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Bayburt Arpalı Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Belediye Başkanlığı tarafından kadınlara yönelik şiddet doğrultusunda bildiri hazırlanıp
halkın görebileceği yerlere asılarak halkın bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
· Kadınlara karşı şiddet hareketlerinin ve töre cinayetlerinin önlenmesi konusunda başta
Eğitim Kurumları ve Belediye işbirliği ile, aile bireylerini bilinçlendirme çalışmalarına
başlanacaktır.
· Beldede bulunan ilköğretim okulu idarecileriyle görüşüp, uygun zamanlarda öğrencilere
ve aile bireylerine konu hakkında bilgi verilecektir.
Akdeniz Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
Kadınlara yönelik olarak;
· Mesleki, sosyal ve kültürel eğitim verilmektedir.
· Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Hizmeti sunulmaktadır.
· Barolarda gönüllü avukatların katılımıyla şiddete yönelik, hukuki açıdan eğitim verilip
kadın hakları konusunda bilgilendirme sağlanmaktadır.
· Aile planlaması ve üreme sağlığı konusunda konferanslar düzenlenmektedir.
· Okuma ve yazma kursları düzenlenerek kadınların bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
· Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak verildiği takdirde, kadınlara
yönelik broşür ve materyallerin basımı ve dağıtımı yapılacaktır.
Kırıkkale DeliceBelediyesi
İşbirliği kuruluşları ile koordinasyon kurularak şiddetin önlenmesine yönelik broşürler
hazırlanacak ve bu broşürler halka açık alanlara ve kamu hizmet birimlerine dağıtımı
yapılacaktır.
Kırıkkale DeliceBüyükafşar Belediyesi
İşbirliği kuruluşları ile koordinasyon kurularak şiddetin önlenmesine yönelik broşürler
hazırlanacak ve bu broşürler halka açık alanlara ve kamu hizmet birimlerine dağıtımı
yapılacaktır.
Kırıkkale Hacılar Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Halkı bilgilendirme niteliğinde konferans yapılmıştır.
· Dul ve yardıma muhtaç kadınlara gerekli yardım yapılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
· Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam edilmesi planlanmaktadır.

47

Aydın Didim Akyeniköy Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Kadınların çalışma hayatında yer almaları için, belde de istihdam olanakları sağlayacak
fabrika, atölye vb. işyerleri kurmak isteyen girişimcilere destek verilmektedir.
· Belde halkının geçim kaynağı, pamuk, zeytin ve hayvancılık olup, belde kadınları için
kurslar açılmıştır.
Muşlu Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Kadınların sağlık ocağına katılımlarının sağlanması konulu toplantı düzenlenmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
· Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine ilişkin broşürlerin hazırlanarak dağıtımı yapılacaktır.
Isparta Sav Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Kadına yönelik şiddet, töre ve namus cinayetleri hakkında halkın bilgilendirilmesine
yönelik çalışmalar yapılmıştır.
· Kasabada şiddete maruz kalanların olup, olmadığı araştırılmıştır.
· Kasabadaki mahallelerde şiddet hakkında anket çalışması yapılmıştır.
· Halk eğitim merkezinin düzenlediği sosyal faaliyetlere çoğulcu katılım sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
· İleriki dönemlerde kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı brifingler verilerek Belde halkı
aydınlatılacaktır.
Bolu Kıbrıscık Belediyesi
Kadınlara yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesine ilişkin broşürler ve diğer tanıtıcı
materyaller hazırlanarak halka açık yerlere dağıtımı sağlanmaktadır.
MalatyaYeşilyurt Gündüzbey Belediye Başkanlığı
Sosyal Hizmetler Kurumu ve Üniversite görevlileri tarafından kadınlara karşı şiddetin
önlenmesine ilişkin olarak kasaba halkının bilinçlendirilmesine yönelik seminerler
düzenlenecektir.
DenizliTavasUlukent Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
· Kimsesiz kadın ve çocuklara gıda, giyim ve yakacak yardımları yapılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
· Belediyenin maddi imkanları elverdiğinde kadın ve çocuklara sığınma evi yapılacaktır.
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Derik Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Genç kızların istihdamı için dikiş atölyesi açılmış olup, bu atölyede 20 genç kız
çalışmaktadır.
· İlçe merkezi ve köylerinde 582 vatandaşa ulaşarak kadın ve gençliğin sorunlarına yönelik
bir anket düzenlenmiş, daha sonra anketin değerlendirilmesi sonucunda eğitim amaçlı beş
bin adet el broşürleri dağıtılmıştır.
· Gençliğin kültürel gelişimi için, saz ve gitar kursları düzenlenmiş, yirmi genç kız ve
erkeklere saz ve gitar öğretilmiştir.
Bayburt Çayıryolu Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin olarak, broşürler hazırlanarak halka açık
alanlarda dağıtımı sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
· Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin çalışmalara planlı ve düzenli şekilde devam
edilecektir.
Bayburt Konursu Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin olarak Belediye tarafından bildiri
hazırlanmış ve bildiriler halkın görebileceği yerlere asılarak halkın bilinçlendirilmesi
sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
· Kadına karşı şiddet hareketlerinin ve töre cinayetlerinin önlenmesi konusunda başta
eğitim kurumları ve Belediye işbirliği ile, aile bireylerini bilinçlendirme çalışmalarına
başlanacaktır.
Bağıvar Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Kadına karşı şiddet hareketlerinin ve töre cinayetlerinin önlenmesi konusunda belde ve
mahalle kahvelerinde halkı bilinçlendirme çalışmaları başlatılmış olup; mahalle cami
imamları ile fikir alışverişinde bulunulmuş ve her türlü cinayetin hukuken ve dinen
yasaklı olduğu belirtilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
· Özel ve birebir toplantıların yapılması planlanmış olup, şiddetin yasak ve zararları
hakkında müftülükten bilgi alınarak çalışmaların halka aktarılması planlanmıştır.
Havza Belediyesi
Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin olarak, yetişkinler için slayt video, gösteriler
ve BirlikBeraberlik sevgi ve saygı yürüyüşü gibi uygulama faaliyetleri planlanmaktadır.
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Manisa Salihli Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet hareketlerinin önlenmesine ilişkin nikahsız yaşayan
18 çiftin resmi nikahları kıyılmıştır
· Her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde ilçede yaşayan kadınları aydınlatmak,
bilgilendirmek ve görevlendirmek amacı ile seminer, dinleti ve gösteriler yapılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
· 20072011 yıllarını kapsayan Stratejik Plan kapsamında, Kadınların eğitim, sağlık, sosyo
ekonomik açılardan bilinçlendirmelerini sağlamak amacıyla "Kadın Dayanışma Merkezi
ve Sığınma Evi" açılması hedeflenmektedir.
Manisa Sarıgöl Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Cumhuriyet Kadınları Derneği ile işbirliği içinde kadınlara hakları anlatılmaktadır.
· Belediye içerisinde yardıma muhtaç kadınlara gıda ve giyim yardımı sağlanmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
· Cumhuriyet Kadınları Derneği ile işbirliği içerisinde olası şiddet olaylarında şiddet gören
kadınlara destek verilmesi planlanmaktadır.
· El becerisi kazandırma ve el emeğini değerlendirme suretiyle kadınları maddi gelire sahip
olmaları planlanmaktadır.
Yenişehir Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Üç ay içerisinde bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti alan kadın sayısı 29, eğitim
grubundan yaralananların sayısı 25, hukuksal destek alan kadın sayısı 13 ekonomik
yardım talebinde bulunanların sayısı 15'tir.
· Üç aylık dönem içinde can güvenliği tehlikede olan intihar girişiminde bulunan bir
başvuru sahibi koruma altına alınıp, tedavisi yapılmıştır.
· Üç aylık dönem içerisinde eşi tarafından fuhuşa sürüklenen ve can güvenliği tehlikede
olan bir danışana hukuki destek sağlanmış ve sığınma evi konusunda destek sunulmuştur.
· Saha çalışması sonucu elde edilen istatistikler doğrultusunda "Kadın Eğitim Programı"
projesi hazırlanıp, Japonya Büyükelçiliğine sunulmuştur.
· Ocak 2005 Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programının A tipi hareketlilik projesi
Bağlar Belediyesi Kardelen Kadın Evi ve Büyükşehir Belediyesi Kadın Sorunlarını
Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ortak hazırlanmış, Ankara temsilciliğine sunulan
proje kabul edilmiştir.
· Kadınlar için Küresel Fon'a EpiDem'in ihtiyaçlarına yönelik bir proje hazırlanıp
sunulmuş ve kabul edilmiştir.
· "Namus Cinayetleri Konferansı Projesi" hazırlanıp, Norveç Dış İşleri Bakanlığına
sunulmuştur.
· Kadına yönelik şiddetin önlenmesi projesi kadın fonuna sunulmuştur.
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Planlanan Çalışmalar:
· Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin olarak yoksul mahallelerde bireysel
psikolojik görüşmeler yapılması ve kadınların sorun yaşadıkları konularda eğitimler
verilmesi planlanmaktadır.
Ova Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin olarak kadınların meslek sahibi olması için
dikiş nakış kursu açılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
· Kadınların meslek sahibi olması için gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır.
Ovakavağı Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Sağlık ocağı tabipliği ve öğretmenlerle iş birliği yağılarak "kadına yönelik şiddete"
rastlanması halinde belediyenin haberdar edilmesi konusunda anlaşma sağlanmış ve bu tür
olayların yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır.
· Belediye çalışanları, öğretmenler ve sağlık ocağı tabii tarafından halkın yoğun olduğu
kahvehanelerde, belediye park ve bahçelerinde konu üzerine eğitici ve aydınlatıcı bilgiler
kasaba halkına verilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
· Cami imamları ile de işbirliği yaparak "Kadına karşı şiddetin" kanunlar karşısında olduğu
kadar dini açıdan da uygun olmayan bir davranış biçimi olduğunun cami çıkışlarında ve
halkın yoğun olduğu yerlerde anlatılması planlanmaktadır.
· Halkın sürekli olarak bilgilendirilip konu ile ilgili çalışmaların devam ettirilmesi
planlanmaktadır.
Düver Belediyesi
Mevzuat belde halkına ilan yoluyla anlatılmıştır.
Ordu Ünye İlçesi Tekkir az Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Mevzuatın ilgili hükümleri araştırılarak doküman halinde kadınlara ulaştırılmaktadır.
· Sağlık Ocağı Tabipliği ile koordineli bir şekilde halkı bilinçlendirmek için görüş
alışverişi yapılıp, eğitici seminerler düzenlenmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
· 2007 yılı içerisinde Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları içinde önceden duyurulacak
Eğitim Seminerleri yapılması planlanmaktadır.
· Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin mevzuatların Sağlık Ocağı personelinin
sağlık taraması çalışmalarında ilgililere bizzat ulaştırılması planlanmaktadır.

51

Ağrı Doğubayazıt Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
· Gönüllü katılımcılarla sürdürülen kadın hakları konusunda bilgilendirme çalışmaları
yapılmaktadır, çalışmalarda ana tema şiddet,sağlık,aile içi şiddet, sosyalkültürel
ekonomik alanda bağımsızlıktır.
· Belediyeye ait olan Kadın Sağlık Merkezinde özellikle kadınların haklarını bilmeleri ve
kullanmaları, aile içi şiddet konuları işlenmekte,kendilerine her türlü destek
sağlanmaktadır.
· Sosyal ve kültürel gelişime yönelik kurslar düzenlenmiştir.
· Kadınlara yönelik sağlık taraması yapılmış ve de Aile planlaması eğitimi verilmiştir.
Planlanan Çalışmalar
· Kadınların sosyal kapasitesini geliştirmek amacıyla, sinema,tiyatro,konser,vb. etkinliklere
katılımlarını sağlamak,
· Kadın tiyatro grubu oluşturmak,
· Kadınlara eğitim desteği vererek bireysel kapasitelerinin güçlenmesine destek olmak,
· Kadınlara yönelik araştırmalar yapmak amacıyla, AÇEV’in işbirliğiyle mahallelerde alan
taraması yapmak,
· Belediye sınırları içerisinde Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle sanatsal etkinlikler
düzenlenmesi ,
· Belediye Kadın Sağlık Merkezinin hizmet kapasitesinin arttırılması,
planlanmaktadır.
Rize Pazar Belediyesi
Şiddete maruz her yaş grupları içim psikolojik danışma merkezleri ve rehabilitasyon
merkezlerinin açılması planlanmaktadır.
Er zurum Yakutiye İlk Kademe Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
·

Dünya Bankası destekli Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamındaki Şefkatevi projesi
hayata geçirilmiş, şiddet mağduru kadınların barınabileceği Şefkatevi hizmete açılmıştır.
Şefkatevi yönetmeliği Belediye Meclisinden geçerek onaylanmıştır.

·

Şefkatevi bünyesinde bu hanımların yararlanabileceği meslek edindirme kursları
açılmıştır.

Planlanan Çalışmalar.
·

Şefkatevinin yönetmeliğine kadına yönelik şiddet konusunda daha çok madde eklenmesi,
kadınların Şefkatevi bünyesinde açılan kurslardan kazandıkları becerileri ile kazanç
sağlayacakları bir sistem oluşturulması, şiddete maruz kalan kadınların haklarını arama
konusunda, izleyecekleri yolla ilgili bilgilendirme programları düzenlenmesi ve ilgili
kuruluşlarla işbirliği yaparak ilde ve bölgede şiddete maruz kalan kadınları tespit edip, bu
sorunun tümüyle ortadan kaldırılması planlanmaktadır.
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Balıkesir Burhaniye Belediyesi
Yapılan Çalışmalar
·

Sivil toplum kuruluşları ve gönüllü katılımcıların desteği ile kurulan Burhaniye Belediyesi
Kadın Platformu çatısı altında yürütülen hizmetler içerisinde bilgisayar eğitimi verilmesi,
el işi, nakış, peçvörk, kurdele nakışı, ahşap boyama ve dünya kadınlar gününde hizmete
girecek olan resim atölyesinde minyatür resimler, büyük çaplı resimler gibi kurslar
verilmektedir.

·

Kadın Platformu çatısında eğitim gören çeşitli dallarda meslek edinen ev hanımlarının
üretmiş oldukları ürünlerini pazarlamaları için pazar yerinde "Hamarat Eller Kadın
Pazarı" kurulmuş ve Pazar bir yıldır hizmete devam etmektedir.

·

8 Mart 2005 yılı Dünya Kadınlar Gününde, kadınlara yönelik Kültür Merkezi açılarak,
uzman doktorlar, psikolog ve hukukçular tarafından aile içinde kadına şiddet, kadın
hakları, çocuk eğitimi gibi seminerler verilmiştir.

Planlanan Çalışmalar
Şiddete karşı uzmanlar tarafından seminerler hazırlanması, sivil toplum örgütünün desteği ile
geniş amaçlı çalışmalara başlanması ve şiddet ile ilgili komisyon kurulması planlanmaktadır.
Ceritmüminli Belediyesi
Planlanan Çalışmalar:
· Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin Broşürler hazırlanıp ve bu broşürler halka
açık alanlarda ve kamu hizmet birimlerince dağıtılması planlanmaktadır. Ayrıca Belde
halkının konu ile ilgili bilinçlenmesi için Sağlık Grup Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünden gerekli personel psikolog alınması planlanmaktadır.
· Şiddet gördüğü için Kadın sığınma/konuk evine yerleştirilen kadınların buradan çıktıktan
sonra kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak üzere, geçici konut tahsisi yapılacak
olup, çeşitli iaşeler sağlanması konusunda Kaymakamlığa bağlı Sosyal Dayanışma
Başkanlığı ile işbirliği içine girilerek konuya köklü çözüm sağlanması planlanmaktadır.
· Belediyece Sığınma evi için Belediye imkanları ile Konut inşa ettirilmesi planlanmaktadır.
· Töre/Namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik olarak belde içerisindeki birçok
kuruluşun katılımı ile komiteler oluşturulması, bu komitelerce hazırlanan broşürlerin
belde halkına dağıtılması ve de Cuma hutbelerinde ve çeşitli günlerde belde halkına
gerekli açıklamaların komitece yapılması planlanmaktadır.
Saltukova Belediyesi
Okuma yazma ve el becerilerini geliştirme kursları açılmıştır.
Karapınar Belediyesi
Kadın ve Çocuklara yönelik şiddet hareketinin önlenmesi hakkında 2007 yılı içerisinde afiş ve
ilanlarla bilgilendirme planlanmaktadır.
Bakacakkadı Belediyesi
Kadın hakları konusunda rehberlik, hukuk danışmanlığı Aile içi şiddete maruz kalmış
kadınların can güvenliğinin sağlanması, barınma, maddi yardım, psikolojik destek ve
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avukatlık hizmetleri ile belediye tarafından birimlere yönlendirme yapılmak suretiyle
sorunların çözülmesi planlanmaktadır.
Gökçebey Belediyesi
Kadın hakları konusunda rehberlik, Hukuk danışmanlığı Aile içi şiddete maruz kalmış
kadınların can güvenliğinin sağlanması, barınma, maddi yardım, psikolojik destek ve
avukatlık hizmetleri ile belediye tarafından birimlere yönlendirme yapılmak suretiyle
sorunların çözülmesi planlanmaktadır.
Perşembe Belediyesi
Kadın hakları konusunda rehberlik, Hukuk danışmanlığı Aile içi şiddete maruz kalmış
kadınların can güvenliğinin sağlanması, barınma, maddi yardım, psikolojik destek ve
avukatlık hizmetleri ile belediye tarafından birimlere yönlendirme yapılmak suretiyle
sorunların çözülmesi planlanmaktadır.

SENDİKALAR VE MESLEK KURULUŞLARI
Tür kiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Tür kiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİŞ) Genel Eğitim Sekreteri Mustafa
Türkel, Başkan olduğu Tek Gıdaİş Sendikasında % 30 oranında kota uygulamasını
başlatacağını taahhüt etmiştir ve bu doğrultuda diğer sendikalara da örnek olması
hedeflenmektedir.
TÜRKİŞ, 1993 yılından bu yana sanayide, sokakta ve tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi
için 10 civarında proje geliştirmiş ve uygulamıştır. Anılan projelerde ilgili taraflarla birlikte
çalışılmış, eylem komiteleri geliştirilmiş, çocuklar çıraklık eğitimine ve yatılı okullara
yerleştirilmiştir.
TÜRKİŞ, ülkemizde kadın ve erkek arasında ücret eşitsizliğini ortaya koymaya yönelik
olarak AB ülkelerinde uygulanmakta olan “Ücret Göstergeleri Projesi” ni hayata geçirmeyi
planlamaktadır. Ayrıca TÜRKİŞ, kadın ve erkek arasındaki ücret eşitsizliğine ve kayıtdışı
sektörde kadının sömürülmesine ilişkin eğitim ve araştırma çalışmaları ile konferanslar
düzenlemiştir.
Tür kiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Yapılan Çalışmalar
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), kadınlara ilişkin işgücü piyasası
politikalarının ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirilmesinde bilimsel araştırmaların,
seminer, panel vb. etkinliklerin, konuya yeni bakış açıları kazandıracağı ve çözüm
önerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacağı düşüncesinden hareketle, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı'nın desteğinde 1999 yılında “Kadın İşgücünün SosyoEkonomik Durum
Analizi Projesi” ni toplu iş sözleşmesi düzenine tabi, büyük ölçekli işyerleri kapsamında
uygulamaya koymuştur. Proje dâhilinde TİSK, kadın işgücünün geliştirilmesi hedefi açısından
öncelikle mevcut durumun saptanmasının arz ettiği önem nedeniyle ve bu konudaki bilgi
birikimine katkıda bulunmak amacıyla, kendi bünyesindeki toplu iş sözleşmesi düzenine tabi,
büyük ölçekli işyerleri kesimindeki durumu ortaya koyan bir araştırma yaparak sonuçlarını
54

kitap halinde yayınlamış; 1999 yılı Nisan ve Haziran aylarında Bursa ve Ankara'da
“Türkiye'de Kadın İşgücü Seminerleri” ni gerçekleştirmiştir.
TİSK, zaman içinde çalışmalarını KOBİ'lerin yaygın olduğu gelişen sanayi merkezlerindeki
kadın işgücüne yöneltmiştir. Bu çerçevede 2000 yılı Ekim ve Kasım aylarında Ankara ve
Bursa'da “Gelişen Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücü” konulu iki panel düzenlemiştir.
TİSK, proje dahilinde üniversitelerle de işbirliğine yönelmiş; il bazında saha araştırmaları
gerçekleştirmiştir. Uludağ Üniversitesi ile “Çağdaş Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücünün
Konumu: Bursa Örneği” ; Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri ile
“Yeni Sanayileşen Bölgelerde Kadın İşgücü Arzı: Şanlıurfa Örneği” başlıklı araştırmaların
sonuçları kitap halinde yayınlanmıştır. Aralık 2003 tarihinde de Muğla Üniversitesi ile
ortaklaşa olarak “İstihdam, Kadın İşgücü ve Yeni İş Kanunu Semineri” yapılmıştır.
Ayrıca 2002 ve 2003 yıllarında TİSK, Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi ile
işbirliğiyle geliştirdiği İstanbul Pendik Sanayi Sitesi bölgesindeki ailelerle irtibat kurulmuş;
sağlanan diyalog çerçevesinde, dört ay süreyle söz konusu bölgede çalışan ve potansiyel işçi
olan kadınlara ve genç kızlara 4'er saatlik ergenlik, iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım
tedbirleri konularında eğitimler verilmiştir.
Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşları, sosyal ortaklar ve sivil toplum kuruluşları tarafından
kadın istihdamının geliştirilmesine yönelik birçok proje yürütülmektedir. Bunlardan en
önemlilerine aşağıda yer verilmiştir:

a) İstihdam ve Eğitim Projesi: Ülkemizde istihdamın artırılmasına ve işsizlikle mücadele
çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ile Dünya Bankası arasında imzalanan
ikraz anlaşması gereği, 1993 yılında “İstihdam ve Eğitim Projesi” başlatılmıştır. Proje
İŞKUR’un koordinasyonunda yürütülmüş; TİSK, işe yerleştirme eğitimi, istihdam
hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, istihdam ve danışmanlık hizmetleri, meslek standartları ve
sertifikasyonu, işgücü piyasası veri tabanının oluşturulması ile kadın istihdamını teşvik
bölümlerine ilişkin çalışmalara katılmıştır. Kadın istihdamını teşvik ile ilgili çalışmalarla
kadınların mesleki gelişimleri için daha iyi olanaklar sunan işlere erişimlerini kolaylaştırmak
amaçlanmıştır.

b) Kadın Emeği Platformu: TÜRKİŞ 8 Mart 2005 tarihinde Uluslararası Çalışma Teşkilatı
(ILO) ile birlikte, devlet kuruluşları, üniversiteler, STK’lar, işçi, işveren ve kamu görevlileri
konfederasyonlarının katılımıyla Kadın Emeği Platformu’nu oluşturmuştur. 21 üyeden oluşan
Platform, işbirliği ve dayanışma içinde çalışmalar yürütmektedir. Söz konusu platform,
çalışma hayatında kadınerkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların çalışma yaşamında
karşılaştıkları sorunların çözülmesini amaçlamaktadır.

c) Kadın ve İstihdam Raporu: TİSK, adaylık sürecinde olan ülkelerle AB arasında
işbirliğinin güçlendirilmesi ve sosyalekonomik diyalogun kurumsallaşması amacıyla
kurulmuş olan “Karma İstişare Komitesi”nin üyesi bulunmaktadır. Yılda üç kez toplanmakta
olan Komite, AB Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin 18 üyesi ile Türkiye’den çeşitli
ekonomik ve toplumsal çıkar gruplarını temsil eden (TİSK, TOBB TÜRKİŞ DİSK HAKİŞ
TOZB TESK YÖK TMMOB. TÜRKOPEN) 18 üyeden oluşmaktadır. Bu yıl Türkiye –AB
Karma İstişari Komitesi’nin 1314 Temmuz 2006 tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirilen 21.
Toplantısına sunulmak üzere “Kadın ve İstihdam” konusunda TürkiyeAB KİK Eş Başkanı
Jan Olsson ile TİSK Başkanı ve KİK üyesi Tuğrul Kudatgobilik ve Türkİş Başkanı ve KİK
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üyesi Salih Kılıç ortak rapor hazırlamışlardır. Anılan Raporun hazırlanması sürecinde sosyal
ortaklar ve kadın dernekleri ile görüş alışverişinde bulunulmuştur. Raporda, genel olarak
kadın istihdamının önündeki engeller ve çözüm önerileri sunulduktan sonra, istatistikî
bilgilere yer verilmiş, ardından istihdamda kadın erkek eşitliğine ilişkin yasal çerçeve ve
mevzuat uyumu sunulmuş, sosyal ortaklar ve sivil toplum kuruluşlarının kadın istihdamının
artırılması amacıyla yürüttükleri çalışmalar tanıtılmış, ayrıca sosyal ortakların kadın
istihdamının artırılmasına ilişkin ortak önerileri de rapora eklenmiştir.

d) Aktif İşgücü Programları Projesi ve Özelleştirme Sosyal Destek Projesi: Türkiye İş
Kurumu (İŞKUR) ve AB Komisyonu işbirliği ile birlikte yürütülen “Aktif İşgücü Programları
Projesi”nin hedef gruplarından birini kadınlar oluşturmaktadır. Proje kapsamında, sivil
topluma ait pilot projelerde 30 kadın istihdamı projesi yürütülmüştür. İŞKUR, 2005 yılında
Avrupa Eğitim Vakfı’nın (ETF) desteği ile aktif işgücü piyasası önlemlerinin dezavantajlı
gruplara uygulanmasına ilişkin bir pilot proje gerçekleştirmiştir. Yine İŞKUR tarafından
yürütülen “Özelleştirme Sosyal Destek Projesi”nde, kadın işsizlere yönelik danışmanlık ve
mesleki eğitim projeleri desteklenmektedir.

e) Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadele Topluluk Programları: Kadın ve erkek
çalışanlara eşit muamele konusunda Türkiye, AB’nin sosyal politika programlarından olan
“Cinsiyet Eşitliği Topluluk Programı” ile “Ayrımcılıkla Mücadele Alanındaki Topluluk
Programı”na katılmış bulunmaktadır. Bu çerçevede, duyarlılığı artırıcı seminerler
yapılmaktadır.

f) İstihdamda Cinsiyet Eşitliğini Güçlendirme Projesi: Hollanda Çalışma İşleri Bakanlığı ve
Türk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “ İstihdamda
Cinsiyet
Eşitliğini
Güçlendirme
Projesi”nde,
istihdamda
cinsiyet
eşitliğinin
sağlamlaştırılması, kayıt dışı istihdamla mücadele, eşit işe eşit ücret ve esneklik konularında
sivil toplum ve sosyal ortaklarla birlikte çalışılmaktadır. Proje kapsamında SSK Başkanlığı
Sigorta Teftiş Kurulu kayıt dışı kadın istihdamına yönelik olarak pilot denetimler
gerçekleştirmişlerdir.

g) Temel Eğitime Destek Programı: AB ve Türkiye’nin ortak olarak yürüttüğü “Temel
Eğitime Destek Programı” da, yoksulluğu azaltma perspektifinde eğitim kalitesini ve eğitime
erişimi iyileştirmeyi, özellikle kız çocukları ve kadınlar için yaygın ve örgün eğitimin
ortalama seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır.

h) Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi: Her kesimden kadınların iş kurup, yönetici
olmalarını desteklemek için tasarlanmış Avrupa Birliği destekli “Kadın Girişimciliğinin
Desteklenmesi Projesi” kapsamında, 5 ilde kurulacak eğitim merkezleri aracılığıyla 1,500
kadına girişimcilik konusuyla ilgili eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecektir.

i) Yerel Sivil Girişim Projelerine Destek Programı: “Yerel Sivil Girişim Projelerine Destek
Programı” kapsamında Avrupa Komisyonu, kadınlara yönelik sivil toplum projelerine mali
destek sağlamaktadır. Bu çerçevede az gelişmiş bazı illerdeki kadınların hukuki, sosyal,
ekonomik ve siyasi hayata katılımlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

j) Ulusal Eğitime Destek Kampanyası: Türkiye genelinde Sayın Cumhurbaşkanı’nın eşleri
Sayın Semra Sezer öncülüğünde yürütülen “Ulusal Eğitime Destek Kampanyası”
çerçevesinde 4 yılda 5 milyona yakın yetişkin eğitim görmüş olup, bunların büyük kısmı
özellikle kırsal alanlardaki kadınlar ve okula gidememiş genç kızlardır.
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Türkiye’de son yıllarda özellikle sivil toplumun öncülüğünde yürüyen eğitime destek
kampanyaları önem kazanmıştır. Bunlardan kız çocuklarının eğitimleriyle ilgili olanlardan
bazıları, “Baba Beni Okula Gönder” , “ Haydi Kızlar Okula” , “ Kardelenler” , “ Kardeşini
Seç” projeleridir.
2003 yılında başlayan ve 53 ilde hayata geçirilen UNICEF destekli “ Kız Çocuklarının
Okullaşmasına Destek Kampanyası” çerçevesinde kız öğrencilerinin ilköğretim okullarına
kayıt oranlarında %18’lik artış sağlanmıştır.
Tür kiye Odalar ve Bor salar Bir liği
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde yapılan faaliyet ve projeler şunlardır:

a) Kadın Girişimciler Kurulu: Kadın girişimciliği teşvik etmek amacıyla Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde “Kadın Girişimciler Kurulu” oluşturulması çalışmaları
devam etmektedir.

b) Kadınların

Yoksulluktan Arındırılması Leonardo Programı Semineri: Kadın
girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının Avrupa Birliği
destekli projesi kapsamında, 120 kadına girişimcilik eğitimi verilmiştir. Bu eğitime katılan
kadınlardan 10’u kendi işini kurarken, 20’si bir işe girmiştir. Eğitime katılan diğer kadınlar
ise, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından takip edilmektedir. Buna ek olarak, Sivas Ticaret ve
Sanayi Odası ile Gaya Vakfı ortaklaşa “Kadınların Yoksulluktan Arındırılması Leonardo
Programı Semineri” yapmıştır.
c) Hazır Giyim Sektörüne İşgücü Yetiştirme Projesi: Konya Ticaret Odası, 2005 yılında
“Hazır Giyim Sektörüne İşgücü Yetiştirme Projesi”ni gerçekleştirmiştir. Proje kapsamında
776 kişi altı ayrı dalda eğitim almış ve eğitim alan kursiyerlerin, 2/3’lük bölümünü bayanlar
oluşturmuştur. 2005 yılı sonunda tamamlanmış projeye, 14 Ağustos 2006’dan itibaren
Modelistlik ve Kalıpçılık başlıklarında 15 ay sürecek olan eğitimlerle devam edilmektedir.

d) Kadın Girişimciler Programı: “Kadın Girişimciler Programı” kapsamında Kocaeli Sanayi
Odası, iş fikirlerinin hayata geçirilmesi amacı ile 2004 – 2005 yıllarında finans, pazarlama, iş
planı hazırlama konularında toplam 700 adet eğitim vermiştir. Proje sonucunda 33 kadın
girişimci kendi işini kurmuştur.

e) Konya Bilişim Merkezi Projesi: Konya’da faaliyet gösteren başta Konya Sanayi Odası
üyesi işyerleri ile KOBİ’lerde çalışanlardan, özellikle işe yeni girmiş olanlardan ve İŞKUR’a
iş başvurusunda bulunmuş işsizlerden bilgisayar bilgi ve becerisi yeterli olmayan, ancak
bunları geliştirmesi halinde iş bulma şansı artacak olanların, temel bilgisayar kullanma bilgi
ve becerilerini “Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Belgesi (ECDL) Eğitim Uygulamaları” ile
gelişmelerine yardımcı olmayı ve sertifika sınavı uygulamaları ile edindikleri bilgi ve
becerilerini belgelendirmelerine destek vermeyi hedefleyen, AB tarafından finanse edilen
İŞKUR tarafından yürütülen “Konya Bilişim Merkezi Projesi” çerçevesinde 54 adet işsiz
bayan, 33 adet çalışmakta olan bayan olmak üzere toplam 87 bayan eğitilmiştir. (Toplam
öğrenci sayısı 200)

f) Girişimcilik Eğitim Projesi: Ankara Sanayi Odası, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası ile
Çankırı Borsanın işbirliğiyle Çankırı Bölgesindeki kadınlara kendi işlerini kurmalarında
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destek olmak amacıyla, Avrupa Birliğinin finansman desteğiyle “Girişimcilik Eğitim Projesi”
yürütmektedir.

g) Kyble Projesi: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve İsviçre Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın
ortaklaşa yürüttükleri “Kyble Projesi” (01.07.200231.12.2005) ile 243 kadın okur yazarlık
belgesi, 82 kadın ileri eğitim almıştır. Bunun yanısıra, bu proje sonunda 123 kadın mesleki
beceri kazanmış ve 60 kadın ise, girişimcilik eğitimini tamamlamıştır. Küçük bir işyeri
kuluçkalama merkezi oluşturulmuştur. Bunun içinde 10 kişinin çalışabileceği mutfak, 46
kişilik terzihane, 46 kişilik nakış atölyesi, 612 kişilik puşi atölyesi, eğitimler için 2 sınıf, 2
büro ve 1 kütüphane bulunmaktadır.

BANKALAR
Tür kiye Halk Bankası
Türkiye Halk Bankası tarafından çeşitli şartlar altında verilen “Girişimci Kredisi” , girişimci
kadınlarımıza da destek verilmesi düşünülerek hazırlanmış olup, kadının ülkemizdeki
statüsünün iyileştirilmesine de katkıda bulunmak amacıyla kullandırılmaktadır. Bu doğrultuda
kadın istidamın artırılması ve kadın girişimcilerin projelerine destek verilmesi için kadın
kuruluşları ile çeşitli işbirliklerine gidilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda KAGİDER ve
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli kuruluşlarla ortak proje
geliştirilmesi, böylece girişimci kredilerinden daha fazla kadın girişimcinin yararlanması ve
kadın girişimciler için ayrı bir başlık altında ele alınması, yeni kurumsal düzenlemeyle
“Kadın Girişimciliği Birimi” oluşturulması amaçlanmaktadır.
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ÜNİVERSİTELER
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yapılan Çalışmalar:
· Haftada bir TRT Bölge Radyosu işbirliği ile, toplumu ve aileleri,şiddet ,kadın
istismarı,suç içerici tutumlar hakkında bilgilendirmeye yönelik programlar
gerçekleştirildi.
· Kadınlara yönelik şiddet içerikli olumsuz baskılar dikkate alınarak “okulda ve toplumda
akran istismarı” temelli lisansüstü çalışmalar yürütülmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
· TRT Bölge Radyosu işbirliği ile 2007 yılı içerisinde, periyodik olarak sürdürülmek üzere,
toplum ve aileleri şiddet ve kadın istismarına yönelik programlar düzenlenmesi
hedeflenmektedir.
· Şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik uygulamalıkatılımcı ve destekleyici çalışma
projelerinin üretilmesi planlanmaktadır.
· Boşanmış veya risk altında bulunan kadınlara yönelik psikolojikpsikiyatrik derslerle ilgili
bir müdahale programı üretilip ilgili birim oluşturularak, üniversiteler ve araştırma
merkezleri temelinde çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır
Gazi Üniversitesi
·

Kadına yönelik şiddet hareketleriyle, töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi konusunda
öğretim elemanlarınca bilgi verilmesi,
· Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet konularında çeşitli bölgelerde araştırmalar
yapılması;bu konuyla ilgilenen kurumlara da üniversitenin öğretim elemanlarınca destek
sağlanması,
planlanmaktadır.

Gazi Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yapılan Çalışmalar:
· Kadına yönelik şiddete karşı sağlık hizmeti ve tıbbi destek amacıyla kurulan birimin
faaliyetleri geliştirilmiş,merkezle koordinasyonu sağlanmıştır.
· Kadına Karşı Şiddeti Önleme çalışma grubu bünyesinde Türkiye’de Namus Cinayetlerinin
Toplumsal Zemini konusunda söyleşi programı düzenlenmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
· Kasım 2007 tarihinde uluslar arası katılımlı bir toplantı yapılması planlanmaktadır.
Erciyes Üniversitesi
Yapılan Çalışmalar:
· Türk Medeni Hukukunda Evliliğin Genel Hükümleri bakımından getirilen yenilikler,
Medeni Hukuk alanında kadın haklarında yaşanan gelişmeler sempozyumu
düzenlenmiştir.
· 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Medeni Kanun Bakımından Kadının Hukuki
Durumu”konulu bir panel düzenlenmiştir.
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·
·

Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Medeni Kanun bakımından kadını korumaya yönelik
hukuki düzenlemeler konulu televizyon programı yapılmıştır.
Fakültenin ikinci dönem öğrencilerine “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle
Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Önlemler” konusunda “Kadın
Sağlığı ve Sorunları” seçmeli ders olarak verilmiştir.

Planlanan Çalışmalar:
· Kadınerkek arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi ile ilgili bir projenin hazırlanması ve
sonuçlarının yayınlanması planlanmaktadır.
· Şiddete maruz kalmış kadınlarla karşılaşma olasılığı fazla olan acil servis hekimlerinin
tanıya yönelik yaklaşımlarını geliştirmek ve yasal sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla
Acil Tıp Anabilim Dalı ile birlikte “kadına yönelik şiddet” konulu meslek içi eğitim
programı planlanmıştır.
· Eğitim Fakültesinin çeşitli öğretmenlik programlarına “çocuk ve kadınlara yönelik şiddet
hareketleriyle töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için alınacak tedbirler”konusunun
dahil edilmesi,yine çeşitli öğretmenlik programlarına “kadın ve aile sorunları” seçmeli
dersinin konulması planlanmaktadır.
· Fakültenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde gerekli yasal dayanak olmadan
bekaret muayenesi yapılmamasına ilişkin olarak bir aile planlaması merkezinin kurulması
ve burada konuya ilişkin olarak kadınlara eğitim verilmesi planlanmaktadır.
Har ran Üniversitesi
Yapılan Çalışmalar:
· Tıp Fakültesi 3 ders programına kadına yönelik şiddet konusu yerleştirilmiştir ve eğitim
sürdürülmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
· Mezuniyet öncesi dönemde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji,
Laboratuvar,Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programlarında “Halk Sağlığı” dersi
kapsamında kadına yönelik şiddet konusunun yer alması planlanmaktadır.
· Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Sağlık Ocağı” bölgesinde “Kadın Ruh sağlığı ve Bunu
Etkileyen Faktörler” konulu bir yüksek lisans tezi yürütülmektedir.
· Şanlıurfa Viranşehir ilçesinde Aile İçi Şiddete Sağlık personelinin yaklaşımı konulu bir
yüksek lisans tezi yürütülmektedir.
Dicle Üniversitesi
Yapılan Çalışmalar:
· Aile içi şiddete maruz kalma durumuna ilişkin çeşitli bildiriler, ilgili konferanslarda
sunulmuştur.
· Kadına yönelik aile içi şiddete ilişkin bir tez çalışması devam etmektedir.
· Çeşitli valilik,yerel yönetim,sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak eğitim
çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.
· “Batman İlinde Kadın İntiharlarının Sosyolojik Çözümlenmesi” başlığı altında bir saha
araştırması sürdürülmektedir.
· “Kadına Yönelik Şiddet” konusunda bir yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.
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Planlanan Çalışmalar:
· “Töre Veya Namus Adına Cinayet İşleyen Suçlu ve Zanlıların Sahip Oldukları Toplumsal
Değer Yargıları ve Bunların SosyoEkonomik Analizi”adı altında bir araştırma
yürütülecektir.
Anadolu Meslek Yüksekokulu
Yapılan Çalışmalar:
· Kadınlara yönelik şiddet,töre ve namus cinayetleri gibi güncel ve önemli konularda
öğrenciler bilinçlendirilmekte bilgilendirilmektedirler.
· İnsan hakları dersinde şiddettöre/namus cinayetleri konusu işlenmektedir.
· TöreNamus konuları ve kadına yönelik şiddetin psikolojik yönden değerlendirilmesi
konularına yönelik konferans düzenlenmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
· Kadın hakları konulu bir panel düzenlenmesi,
· Aile iç şiddet konulu senaryo yarışması düzenlenmesi,
· Sürekli şiddete maruz kalan annelerin ebeveyn tutumlarının araştırılması,
· Töre cinayetlerini içeren seminerler,söyleşiler,eğitim panelleri ve benzer etkinler
düzenlenilmesi,
· Yüksekokulun uygulamalı İngilizceTürkçe çevirmenlik programı öğrencilerinin tez
konularında töre ve namus cinayetleri konu olarak seçilmiş ve bu tezlerin bitirilmesinden
sonra seminerler halinde öğrencilere sunulması, planlanmıştır
· Bitirme projesi ile “kadına yönelik şiddet” araştırılacak, bölgesel eğitim çalışmaları
yapılacaktır.
· Kadına yönelik spot filmler üretilmesine dair konferans düzenlenecektir.
Marmara Üniversitesi
“Kadınlara yönelik şiddet hareketleriyle töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için alınacak
tedbirler”konusunda, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen kariyer günleri
çerçevesinde konferanslar verilmiştir.
Muğla Üniversitesi
Yapılan Çalışmalar:
· “Kadınlara yönelik şiddet hareketleriyle töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için
alınacak tedbirler “konulu çalışmalar Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerince
yapılmıştır.
· Türk Kadınlar Birliği Fethiye Şubesi’nin işbirliği ile “Kadına Yönelik Şiddet” konulu
uluslar arası katılımlı bir panel düzenlenmiştir.
· Türk Kadınlar Birliği Fethiye Şubesi’nin işbirliğiyle “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Günü”nedeniyle basın açıklaması yapılmıştır.
· Muğla Üniversitesi Kadın Sorunları ve Uygulama Merkezi ve Ölüdeniz Belediyesi’nin
işbirliğiyle “Kadın Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı”başlığı altında bir sempozyum
düzenlenmiştir.
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Planlanan Çalışmalar:
· “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Geleceğin Yetişkini Olacak Erkek”konulu
multidisipliner bir çalışma yapılması
· Marmaris Kaymakamlığı,Marmaris Belediyesi ve diğer kurumlar ile iş birliği içinde
konuyla ilgili halka yönelik konferans ve seminer düzenlenmesi,
· Öğrencilerin konuyla ilgili bilinçlendirilmesi amacıyla konferans ve sunumlar yapılması,
· Muğla Sağlık Yüksekokulu eğitimöğretim programlarında kadına yönelik şiddetin
tanımlanması ve şiddet gören kadının korunması amacıyla gerekli mekanizmaların
çalıştırılması konularında ders verilmesi ,
planlanmaktadır.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Kadına yönelik şiddet,töre ve namus cinayetleri konusunda;bir öğretim üyesinin
sorumluluğunda çalışma biriminin oluşturulması planlanmaktadır.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniver sitesi
Planlanan Çalışmalar:
· Türkiye çapında tüm acil çağrılar için tek bir “acil yardım hattı”kurulması,
· Deontoloji derslerinde,kadına yönelik şiddete, töre ve namus cinayetlerine ilişkin konulara
2 saatlik süre ayrılması,
· Şiddete maruz kalanlar için tıp fakültesi bünyesinde bir birim oluşturulması,
· Tıp Fakültesi’nde sosyal hizmet uzmanının istihdam edilmesi,
· Öğrencilerin bu konudaki bilgidüşüncelerinin saptanabilmesi için anket çalışmalarının
yapılması,
· Üniversitede kurulu olan “Kadın Sorunlarını Araştırma Merkezi” nin faal duruma
geçirilmesi,
· Tıp Fakültesi’nin acil servisinde çalışanlara,kadına yönelik şiddet,töre ve namus
cinayetleri konusunda eğitim verilmesi,
planlanmaktadır.
Niğde Üniversitesi
Aile İçi Şiddetin Tanım ve Nedenleri konulu bir konferans düzenlenmiştir.
Mersin Üniver sitesi
Yapılan Çalışmalar:
· FenEdebiyat Fakültesi öğretim elemanlarından biri tarafından, kadına yönelik şiddetaile
içi şiddet konusunda, içinde grafikleredaha önce yapılmış araştırmalara da yer veren
kapsamlı bir çalışma yapılmıştır.
· “Güçİktidar İlişkileri Bağlamında Kadına Yönelik Şiddet” konulu bir makale Muğla
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanmıştır.
· “Genelev Kadınlarında Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Bilgileri ile Kaygı Düzeyleri”
konusunda bir yüksek lisans tez çalışması tamamlanmıştır.
· Kadına yönelik şiddet ve önlenmesi konusunda halka ve çeşitli kurum çalışanlarına
yönelik düzenlenen konferanslara konuşmacı düzeyinde katılım sağlanmıştır.
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·

·

·
·

Kadına yönelik şiddet konusuna Sağlık Yüksek Okulu’nun lisansyüksek lisans
derslerinde geniş ölçüde yer verilmektedir;konu,öğrenciler tarafından seminerler
biçiminde tartışılmakta ve uygulamalarda ele alınmaktadır.
Mersin Üniversitesi öğrencilerinin “Kadın Sorununa Bakışı Ve Kadına Yönelik Şiddetin
Önlenmesine İlişkin Görüşleri” konusunda planlanan araştırma çalışması
sürdürülmektedir.
Halka ve çeşitli kurum çalışanlarına yönelik konferanslara katkıda bulunulmuştur.
Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama
Merkezi tarafından, yedi yıldan beri her yıl Halk Eğitim Merkezinin dikişnakış
kursiyerlerine yönelik, 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, çocuk, eğitim, aile
planlaması, kadın sağlığı, Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi,
aile iletişimi vb. konuların yer aldığı bir dizi eğitim semineri sürdürülmektedir.

Planlanan Çalışmalar:
· “İnsan Hakları Bağlamında Kadına Yönelik Şiddet Ve Önlemleri” konulu panel
düzenlenmesi planlanmaktadır.
· Etik Açıdan Töre Cinayetleri”adlı bildirinin, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi’nde yayınlanması planlanmaktadır.
· Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından, üniversitenin
öğrencilerinin ve çalışanlarının “kadın sorununa bakışı ve kadına yönelik şiddetin
önlenmesine ilişkin görüşleri” konusunda bir çalışma planlanmıştır.
Kadir Has Üniversitesi
Kadına yönelik şiddet,töre ve namus cinayetleri konusunda üniversite araştırma görevlilerince
makaleler hazırlanmıştır.
Anadolu Üniver sitesi
Yapılan Çalışmalar
· Belli başlı derslerde öğrenciler konuyla ilgili olarak bilgilendirilmekte, yüksek lisans ve
doktora programlarında konuyla ilgili tezlerin hazırlanması için teşvik edilmektedirler.
Planlanan Çalışmalar
· Hastahekim ilişkisi içinde bir kişinin töre cinayetine uğraması ya da töre cinayeti işlemesi
riski sezildiğinde ilgili işbirliği kurumlarıyla irtibat kurulması planlanmaktadır.
· Şiddete uğramış kadının kuruma(Anadolu Üniversitesi Hastanesi) başvurması durumunda
tedavisinin yapılması,ardından Kadın Sığınma Evine yerleştirilmesi için Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğü ile bağlantıya geçilmesi ve Emniyet Müdürlüğüne suç duyurunda bulunma
planları yapılmaktadır.
Ordu Üniver sitesi
Planlanan Çalışmalar
· “Çocuk ve Kadın Sorunlarını Araştırma Ve Uygulama Merkezi” bir birimin kurulması
planlanmaktadır.
· Halkın katılımına dönük, Ünye Kaymakamlığı’nın işbirliğiyle bir konferans verilmesi
planlanmaktadır.
· Geniş katılımlı çeşitli sosyokültürel,bilimsel çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
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Akdeniz Üniver sitesi
Yapılan Çalışmalar:
· Kadına yönelik şiddet,törenamus cinayetleri konusunda sempozyumlar düzenlenmiştir.
· Kadın sağlığı hemşireliği müfredatında konuya yer ayrılmıştır.
· Konuya ilişkin yüksek lisans tez çalışmalarında bulunulmuş, çeşitli makaleler ilgili bilim
dergilerinde yayınlanmıştır.
· Antalya Valiliği’ne “Kadının güçlendirilmesi” konulu bir rapor sunulmuştur.
Planlanan Çalışmalar
· Aile Hukuku Klinikleri adıyla etkinlik yapılması planlanmaktadır.
· TV kanallarında gösterilen müzik kliplerindeki şiddet,gurur,namus,vb. başlıklar altında
insanları tahrik etmeye yönelik görüntülere bilinçli olarak kısıtlamalar getirilmesi için
çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
· Yüksekokulda her öğrencinin en az bir kez katılacağı bir seminer programlanmıştır.
· Ambulans ve Acil Bakım Programının Acil Hasta Bakımı III dersinin içine cinsiyete
dayalı şiddet ile ilgili ders içeriklerinin eklenip derslerde konuyla ilgili kurumların
öğrencilere tanıtılıp gerektiğinde hastaların nasıl bu kurumlara yönlendirileceğinin
öğretilmesi planlanmaktadır.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
20062007 eğitimöğretim yılı içinde sosyokültürel faaliyetlerde konuya yönelik seminerler
ve eğitim toplantıları yapılmıştır.
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Konuya ilişkin olarak çeşitli konferanslar düzenlenmiştir.
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