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GENEL BAKIŞ
2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında sorumlu kurum-kuruluşlar
tarafından Genel Müdürlüğümüze iletilen üçer aylık faaliyet raporları incelendiğinde
söz konusu Genelge’ye ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetlerin yürütülmekte olduğu
gözlenmektedir:
•

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddet, Töre ve Namus Cinayetleri
ile Kadının İnsan Hakları konularında halkın duyarlılığını ve farkındalığını
artıracak toplantılar, paneller, konferanslar, eğitim seminerlerinin yanı sıra
birçok kurum ve kuruluşta hizmet içi eğitimler düzenlenmekte, hazırlanan
broşür ve afişlerin ülke genelinde dağıtımları yapılmakta, konuya ilişkin olarak
çekilen spot filmlerin ulusal ve yerel televizyonlarda gösterimleri
sağlanmaktadır.

•

İçişleri Bakanlığı’nın 2007/8 sayılı Töre Namus Cinayetlerinin Önlenmesine
Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu Genelgesi gereğince, Merkezi Yönetim
Taşra Teşkilatı bünyesinde oluşturulan Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesi’ne Yönelik Kurullar/Komiteler tarafından düzenli aralıklarla
toplantılar düzenlenmekte, alınan kararlar çerçevesinde çalışmalar
yürütülmektedir.

•

Aile içi şiddet mağdurları ile mağdur çocuklara sunulan hizmetlerde,
uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi, kurumlar arası işbirliğinin
geliştirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla, 22.10.2009 tarihinde
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasından imzalanan
Aile İçi Şiddet Mağdurlarına ve Mağdur Çocuklara Yönelik Verilen
Hizmetlerin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması ve İşbirliğinin Geliştirilmesine
İlişkin Protokol kapsamında yerel düzeyde çalışmalar yapılmaktadır.

•

İmamlar, vaizler ile Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu görevlileri Töre ve Namus
Cinayetleri, Kadının ve Çocuğun Cinsel İstismarı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
Toplumsal Alanda ve Aile İçinde Şiddet vb. konularda yapılan sunumlarla bu
kapsamda eğitilmektedir. 81 il bazında camilerde, kadın, aile, çocuk, şiddet,
töre ve namus cinayetleri konulu vaazlar verilmekte, hutbeler okutulmaktadır.

•

Başta 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun olmak üzere mevzuat ve
yasal haklar konusunda halka yönelik bilgilendirme çalışmaları ve hizmet içi
eğitimler gerçekleştirilmektedir.

•

Kadınlara ayni/nakdi yardım ve ücretsiz kreş hizmeti sağlanması konusundaki
çalışmalar devam etmektedir.

•

Kadınlara yönelik okuma-yazma ve bilgisayar kursları, kadınların aktif iş
gücüne katılımlarını mümkün kılacak gerekli donanımı edinmeleri amacına
yönelik meslek edindirme kursları düzenlenmekte, bilinç ve farkındalık
düzeyini artırıcı eğitimler verilmekte, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri
sunulmaktadır.
Şiddet mağduru kadınların koruma altına alınması, kadın konukevlerine
yerleştirilmesi, yeni yaşamlarına uyum sağlamaları ve bir işe yerleştirilmeleri

•
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amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Çeşitli belediyeler tarafından kadın
konukevi açma çalışmaları sürdürülmektedir.
KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
15- 17 ve 22 – 24 Kasım 2011 tarihleri arasında Ankara’da İŞKUR İl Müdür
Yardımcıları, İŞKUR Şube Müdürleri, İŞKUR Uzman ve Uzman
Yardımcılarına yönelik olarak “Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet
Eğitimi” düzenlenmiştir. Üç gün süren eğitim programının üçüncü gününde
“Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” konusunda seminer verilmektedir. Seminerin
ardından katılımcılara katılım belgeleri, Kurum yayınlarından hazırlanan bir set
ile eğitimde kullanılan görsel materyal ve metinleri içeren dokümanlar CD
ortamında verilmiştir.
14 – 18 Kasım ve 28 Kasım – 2 Aralık 2011 tarihleri arasında “Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması Projesi
Protokolü” kapsamında, Konya’da görev yapan vaiz, imam-hatip, müezzinkayyım ve Kur’an Kursu öğreticilerine yönelik olarak eğitici eğitimleri
düzenlenmiştir.
23 Kasım 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu
tarafından düzenlenen, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı”nın görüşüldüğü
toplantıya katılım sağlanmıştır.
25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası
Mücadele Günü” kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadelede erkek
katılımına yönelik bir bildirge hazırlanmış ve imzaya açılmıştır.
28 Kasım 2011 tarihinde “Eğitim, Sağlık ve İstihdam Alanlarında Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Uygulamaları” konulu panel gerçekleştirilmiştir. Panele kamu
kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileriyle
akademisyenler katılım sağlamıştır.
30 Kasım – 2 Aralık 2011 tarihleri arasında gerçekleşen, kadına yönelik şiddet
ve kadınların karar alma mekanizmalarına katılımı konularının ele alındığı
Avrupa Konseyi kadın Erkek Eşitliği Komitesi’nin (CDEG) 47. Dönem
toplantısına katılım sağlanmıştır.
8 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da ilgili kamu kurumları, akademisyenler ve
sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile “Kadın Kooperatiflerinde Yaşanan
Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Paylaşılması” konulu bir panel düzenlenmiştir.
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20 Aralık 2011 tarihinde Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen, “Kadınlara
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin tercümesinde onay süreci tamamlanmadan
önce bazı teknik değişiklikler yapılması yönündeki taleplerin karşılanması
amacıyla Bakanlıklarca önerilen değişikliklerin değerlendirildiği toplantıya
katılım sağlanmıştır.
22-24 Aralık 2011 tarihleri arasında İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği
Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Birliği’nin katılımıyla İstanbul’da “Müslüman
Toplumlarda Değişim ve Kadının Rolü” konulu uluslar arası bir konferans
düzenlenmiştir.
27 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da “Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten
Korunmasına Dair Kanun Tasarı Taslağı Hakkında Sivil Toplum Kuruluşları
İstişare Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.
Aralık 2011’de, 2008-2013 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planında
belirtilen hedefler doğrultusunda, 2011 yılı ikinci altı aylık döneme ilişkin
olarak izleme ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu
toplantılar, “Kadın ve Sağlık”, “Kadın ve Eğitim”, “Yetki ve Karar Alma
Sürecinde Kadın”, “Kadın ve Medya”, “Kadın ve Çevre” ile “Kadın ve
İstihdam-Yoksulluk” başlıklı altı kritik alanda, ilgili tüm kamu kurum ve
kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile düzenlenmiştir.
2012-2016 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele
Ulusal Eylem Planı hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.
Kırsal alanda çalışan kadınların sosyal güvence altına alınmasına yönelik
çalışmalar başlatılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
Kadının İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele konularında ilgili tüm taraflarla işbirliği yapılacak, yurt içinde
düzenlenecek faaliyet, proje, program ve toplantılara katılım sağlanacaktır.
Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarı Taslağı
çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.
Sığınmaevleri
Yönetmeliği
planlanmaktadır.

Taslağı

çalışmalarının

tamamlanması

Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 6. Toplantısının gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
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2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde yer alan “Ülke genelinde tüm kamu
kurum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör çalışanlarına yönelik toplumsal
cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.”
tedbiri gereğince ve Genel Müdürlükçe hazırlanan Stratejik Plan (20082012)’da yer alan “toplumsal cinsiyet eşitliğinin kamu plan ve programlarına
yansıtılabilmesi için, kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği
konularında, karar vericiler, uzmanlar, politika yapıcılar ile sivil toplum
kuruluşlarının bilinç düzeylerinin yükseltilmesi ile kadına yönelik şiddet
konusunda farkındalık ve duyarlılığın artırılması” hedefleri doğrultusunda
Genel Müdürlük tarafından ulusal bütçe kaynaklarıyla Mart 2009 yılından bu
yana ülke genelinde taşra teşkilatında çalışan kamu kurum ve kuruluş
yöneticilerine yönelik olarak “Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet
Eğitimi” düzenlenmektedir. Bu eğitimlere önümüzdeki dönem de devam
ettirilmesi planlanmaktadır.
6.CEDAW ülke raporuna gelen nihai yorumlar doğrultusunda hazırlanacak ara
raporun hazırlık çalışmaları devam edecek olup ülke raporunun
sonuçlarının/tavsiye kararlarının yaygınlaştırılması amacıyla toplantılar
yapılacaktır.
Uluslararası kuruluşların (Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi,
EUROMED, İslam Konferansı Örgütü) toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda
düzenlediği toplantılarda Ülkemizin temsilinin sağlanması ve söz konusu
kuruluşlarla işbirliğinin artırılması, ayrıca çeşitli ülkelerle ikili işbirliklerinin
arttırılması amacıyla, düzenlenen uluslararası toplantılara katılım sağlanacaktır.
Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile kamu kurum ve
kuruluşlarınca yurt içinde düzenlenen toplantılara katkı verilecektir.
Yurt dışında yaşayan
düzenlenecektir.

kadınlarımıza

yönelik

bilinçlendirme

toplantısı

İnsan ticareti ile mücadele konusunda toplantı yapılacaktır.
Balkanlarda yaşayan soydaş kadınlara yönelik seminer düzenlenecektir.
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması
Projesi Protokolü kapsamında sürdürülecek olan eğitimlere katılım
sağlanacaktır.
2012-2016 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele
Ulusal Eylem Planı hazırlanması çalışmalarına devam edilmesi
planlanmaktadır.
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Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda bilgilendirme ve
bilinçlendirme sağlamak amacıyla basılı ve görsel yayın hazırlanacak ve
yayınların dağıtımına devam edilecektir.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle toplumsal cinsiyet eşitliği ve
kadınların iş hayatına katılımı konusunda çalışma yapan sivil toplum
kuruluşları temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan kişilerin konuşmacı olarak
yer alacağı “kadın istihdamı ve ekonomik kalkınma” konulu bir panel
düzenlenmesi planlanmaktadır.
“Kırsal Kesim Kadınlarının Güçlendirilmesi, Açlık ve Yoksulluğun Ortadan

Kaldırılması, Kırsal Kesim Kadınlarının Kalkınmadaki Rolleri” ana temasıyla,
27 Şubat-9 Mart 2012 tarihlerinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler 56.
Kadının Statüsü Komisyonu Oturumuna katılım sağlanması planlanmaktadır.
BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
• Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla ; Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi ile
Anayasamızın 10,41,90. madde hükümleri dikkate alınarak, 4721 sayılı Kanunun ilgili
maddelerinin üst normlarla uyumlu hale getirilmesi için değişiklik yapılması amacıyla
taslağa ilişkin görüşler değerlendirilmektedir.
• Bakanlığımıza bağlı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından “Ailenin
Korunmasına Dair Kanun”un iyileştirilmesi amacıyla yapılabilecek çalışmaları
belirlemek ve gerekirse elde edilecek sonuçları bir projeye dönüştürerek Avrupa
Birliğinin desteğini almak amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınmıştır. Bu çerçevede;
• Gelen öneriler arasında mevzuat değişikliği teklifinin fazla olması nedeniyle
öneriler mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere Kanunlar Genel
Müdürlüğüne iletilmiştir.
• Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yürütülmekte olan Ailenin
Korunmasına Dair Kanunla İlgili Genelge Taslağına; Cumhuriyet
Başsavcılıkları tarafından söz konusu kanunun uygulanması ile ilgili görevli
özel bir büro kurulması, büro kurulmasını gerektirecek yoğunlukta bir iş
olmayan yerlerde ise belirli Cumhuriyet savcılarının bu konuda
yetkilendirilmesi hususlarının eklenmesi talebinde bulunulmuştur.
• Ailenin Korunmasına Dair Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının
infazının etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla “elektronik kelepçe”
uygulamasının başlatılabilmesi için gerekli düzenlemenin söz konusu Kanunda
yapılması önerisi iletilmiştir.
• Cumhuriyet Başsavcılıklarınca “Ailenin Korunmasına Dair Kanun”un
uygulanması ile görevli özel büro kurulması veya belirli Cumhuriyet
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•

•

•

•

•

•

savcılarının görevlendirilmesi hususu gerçekleştirildikten sonra, bu alanda
görevlendirilen Cumhuriyet savcılarının ve Aile Mahkemesi Hakimlerinin iyi
uygulama örneği olabilecek Avrupa Birliği ülkelerine çalışma ziyareti
yapmaları konusunda işbirliği imkanları araştırılmaktadır.
AB Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) imkanlarından
faydalanarak Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Cinsiyet Eşitliği konularında ilgili
hakim ve Cumhuriyet savcılarına eğitim verilmesi için TAIEX’den talepte
bulunulmuştur.
Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla;
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Sözleşmesi ile Anayasamızın 10, 41 ve 90. madde hükümleri
dikkate alınarak, 4721 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinin üst normlar ile
uyumlu hale getirilmesi için değişiklik yapılması öngörülmektedir. Adalet
Bakanlığınca hazırlanan “Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı” taslağı görüşe sunulmuş olup, gelen görüşler
değerlendirilmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 18.10.2011 tarihinde düzenlenen
“Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi” konulu konferansa
katılım sağlanmıştır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 28.11.2011 tarihinde
gerçekleştirilen “Eğitim, Sağlık ve İstihdam Alanlarında Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Uygulamaları” konulu panele katılım sağlanmıştır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde, 6-7 Aralık 2011
tarihlerinde gerçekleştirilen “Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına
Dair Kanun Tasarısı Taslağı” konulu toplantıya katılım sağlanmıştır.
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı işbirliğiyle; 21-25 Kasım 2011
tarihlerinde, Almanya’nın Bonn kentinde düzenlenen “Aile Mahkemeleri
Sisteminin İncelenmesi” konulu Teknik Destek ve Bilgi Değişimi (TAIEX)
faaliyeti için 1 psikolog ve 1 pedagog görevlisinin katılımı sağlanmıştır.
İçişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler işbirliğinde, İsveç Büyükelçiliğinin
katkılarıyla 28-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Kadın Dostu Kentler – 2
Projesi kapsamındaki çalıştaya katılım sağlanmıştır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
•

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü; özel sektörden alınan taleplerin ilan
panolarında ve kurum web sayfasındaki ilanında cinsiyet ayrımı belirtilmeyecek,
bu talepler için başvuranlara talep koşulları bildirilerek işverenle görüşmeye
gitmek istemeleri halinde göndermeleri yapılacağı hususunda çalışmalar
yapılmıştır.

•

Bartın İŞ-KUR İl Müdürlüğü tarafından kadınların işgücüne katılımlarının
sağlanması için mesleki eğitim çalışmaları sürdürülmektedir. Bu konuda terzilik,
kasiyerlik, reyon görevlisi, satış elemanı, ayakkabı imalatçılığı, fizik tedavi
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teknikerliği, hayvan yetiştirme işçiliği, muhasebecilik ve bilgisayar operatörlüğü
konularında meslek edindirme kursları verilmiştir.
•

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Marka, patent, faydalı model, tasarım
konularında kamu ve özel sektöre yönelik düzenlenen seminer, sempozyum vb.
etkinliklerde ve tanıtımlarda konu ile ilgili bilgilendirme yapılmasının yanı sıra
kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ilkesi gereği çalışma alanına yönelik olarak
herhangi bir buluş, marka isim hakkı ve endüstriyel tasarım gibi konularda fikri
destek verilmesi planlanmaktadır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
•

Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü Uzman Eğitici Eğitimi Projesi 2010
Mayısta başlamış olup 2011 Şubatta tamamlanmıştır. Eğitime katılan 24 katılımcı
eğitim süresince toplumsal cinsiyet ve aile içi şiddet bilgisi ile ilgili kuramsal
tartışmalar, eğitim/öğretim becerileri, iletişim becerileri, motivasyon, çatışma
çözme teknikleri, stres yönetimi, ulusal ve uluslar arası konularda eğitim
almışlardır. Projenin birinci alan eğitiminde 24 katılımcı tarafından kişisel
verilerin gizliliği göz önünde bulundurularak gerçek şiddet olayları
hikâyeleştirilmiştir. Bu hikâyeler “Bilindik Bilinmez Hikâyeler” adında bir kitaba
dönüştürülmüştür.

•

Aile İçi Şiddet İle Mücadele Şube Müdürlüğü kurularak 03.08.2011 tarihi
itibariyle faaliyete geçmiştir. Aile içi şiddetle mücadelede yeniden yapılanma
süreci kapsamında; ülkemizde meydana gelen “Aile İçi Şiddetle Mücadelede Yeni
Dönem Çalıştayı” düzenlenmiştir.

•

Eğitici eksiği olan iller için 19-23 Aralık tarihleri arasında “Aile İçi Şiddetle
Mücadelede Polisin Rolü Eğitici Yetiştirme Kursu” ve 21-23 Aralık tarihleri
arasında Antalya ilinde “polisin Aile İçi Şiddete Müdahalesinde Standart Bir
Yaklaşım ve Uygulama Modeli Oluşturulması I. Çalıştayı” düzenlenmiştir.

VALİLİKLER
Afyon Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
•

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşları ve sivil
toplum kuruluşlarına kadına yönelik şiddet konulu seminer verilmiştir.

•

Sinanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü veli toplantılarında konuyla ilgili
açıklamalar gerçekleştirmiştir. Okullarda sportif ve sosyal etkinlikler artırılarak
uygun bir psikolojik ortamın hazırlanması ve çocuğun şiddetten uzaklaşması
sağlanmıştır.
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•

Kızılören Kaymakamlığı bünyesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve
Sağlık Grup Başkanlığınca görevlendirilen görevliler tarafından ilçe ve köylerde
konuyla ilgili bilinçlendirme amaçlı toplantılar yapılmıştır.

•

Bayat Kaymakamlığı bünyesinde vatandaşlık ve insan hakları konusunda
bilgilendirme seminerleri verilmiştir.

•

Okullarda öğrenci ve velilere konu hakkında seminerler verilmiştir.

•

Bayat ilçesinde bulunan mahalle muhtarlarıyla ibadethanelerde dini günlerde din
görevlileri aracılığıyla konu hakkında çıkartılan genelgelerle Türk Ceza
Kanununda bulunan hükümler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

•

Çay ilçesinde aile içi şiddet konusu okullarda gündeme getirilmiştir.

•

Çay ilçesinde çocuğa yönelik şiddetle ilgili yasalar ve çocuk hakları sözleşmesi
sınıf ve rehber öğretmenler tarafından öğrenci ve velilere anlatılmıştır.

•

Çocuğa yönelik şiddette personelin yaklaşımı konusunda Çay Merkez 1 nolu
Sağlık Ocağı personeline hizmet içi eğitim verilmiştir.

•

Çobanlar Sağlık Grup Başkanlığınca, görevli personele yönelik olarak şiddeti
tanıma, gerekli müdahaleleri yapabilme eğitimleri düzenlenmiştir.

•

Çobanlar İlçe Müftülüğünce camilerde vaaz ve hutbelerde aile içi şiddet konusu ele
alınmıştır.

•

Sandıklı Kaymakamlığı bünyesinde şiddete maruz kalan çocukların aileleri ve
okumakta oldukları okul yetkilileri ile görüşmeler yapılmaktadır.

•

Şuhut Kaymakamlığı bünyesinde “Bir Fincan Kahve Projesi” annelerle
uygulanmıştır. Bu proje kapsamında anne ergen iletişimi üzerinde durulmuştur.
Ayrıca etkili iletişim ve problem çözme hakkında bilgilendirme çalışmaları
yapılmıştır.

•

Başmakçı İlçe Müftülüğünce camilerde vaaz ve hutbelerde aile içi şiddet konusu
ele alınmıştır.

•

Basmakçı ilçesinde görev yapan kolluk kuvvetlerine çocuğa yönelik şiddet
olaylarında nasıl davranılacağına ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

•

Evciler Kaymakamlığı tarafından ebe ve hemşirelerin sorumluluk bölgelerindeki ev
gezilerinde çocuğa yönelik şiddet konusunda bilgilendirme çalışmaları
sürdürülmektedir.

•

Evciler Kaymakamlığı tarafından aile içi şiddete maruz kalan çocuklar tespit edilip
koruma altına alınmaktadır.

Amasya Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
•

Amasya Kız Yetiştirme Yurdu, Erkek Yetiştirme Yurdu, İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü ve Sevgi Evlerinde görev yapan personele sosyal çalışmacı tarafından
“Öfke ve Öfke ile Baş Etme Yolları” konulu hizmetiçi eğitim semineri verilmiştir.
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Antalya Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
•

Sütçüler, Şafak, Kepezaltı, Konyaaltı, Habipler, Fatih, Alanya Toplum Merkezi ve
Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından, şiddete uğrayan kadınlara ve
eşlerine, hukuksal danışmanlık ve psikolojik destek verilmiştir.

•

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kadın konukevine kabul edilen kadınların,
bakım ve korunması sağlanmıştır.

•

“Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı”na müracaat
eden kadınlara, “Acil Müdahale Ekibi” tarafından gerekli mesleki müdahale anında
yapılmaktadır.

•

Aile Danışma Merkezi ve bütün toplum merkezlerinde, 4320 Sayılı Ailenin
Korunmasına Dair Kanun’un tanıtılmasına yönelik olarak, kadınlara eğitim
verilmektedir.

•

İl Müdürlüğünden hizmet alan kadınlardan, kreş ücreti ödeyemeyecek durumda
olanların ücretsiz kreş kontenjanından yararlanmaları sağlanmaktadır.

•

Kadın konukevinin fiziki koşullarının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi
için gerekli özen gösterilmektedir.

•

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı toplum merkezlerinde ve aile danışma
merkezinde kadının insan hakları eğitimi devam etmektedir.

•

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı toplum merkezlerinden hizmet alan
kadınların tiyatro, sinema, drama gibi çeşitli sosyal etkinliklere katılımı
sağlanmıştır.

•

İl Koordinasyon Komitesi Vali Yardımcısı başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda;
kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde şiddetle mücadele
konusunda toplumsal duyarlılığı arttırıcı çalışmaların devam etmesine, İl
Koordinasyon Kuruluna sunulan suç mağduru çocuk ve kadınlarla ilgili istatistiki
verilerin daha ayrıntılı olarak düzenlenmesine, 2011-2013 yılları arasında
gerçekleşecek olan “Kadın Dostu Kent” projesiyle ilgili çalışmaların devam
etmesine ve Aile Danışma Derneğince yürütülen insan ticareti mağduru kadınlara
verilen hizmetlerin devam etmesine karar verilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:

•

Kadınlara yönelik eğitim çalışmalarına devam edilecektir.

•

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ilimizde faaliyet gösteren STK ve resmi
kurumlarla ortak çalışmalara devam edilecektir.
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Ardahan Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
•

İl Vali Yardımcısı başkanlığında sorumlu kuruluşların temsilcilerinden oluşan
komisyonun 2011/4. Dönem toplantısı 14.12.2011 tarihinde İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğüne bağlı Toplum Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılmıştır.

Artvin Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
•

Kadına yönelik şiddet vakalarında Cumhuriyet Savcılığına şüpheliler hakkında suç
duyurusunda bulunulmuştur.
Planlanan Çalışmalar:

•

İlçelerdeki İKM bilgilerinin güncellenmesi, böylelikle muhtemel irtibat telefonu ve
mekan bilgisi değişiklerinden kaynaklanabilecek sorunların giderilmesi yönünde
çalışma yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Bartın Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
•

Alo 183 Çağrı Merkezi sorumlusu belirlenmiş olup söz konusu çağrı merkezi aktif
bir şekilde çalışmaktadır. İlk kabul bölümü oluşturulmuştur.

•

Aile içi şiddet dolayısı ile Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne yansıyan vakaların
takipleri yapılarak bireysel görüşmeler ve aile incelemeleri sürdürülmektedir.
Müracaatçıların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hukuksal danışmanlık
hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır.

Bayburt Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
• Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında kadın ve çocuğa yönelik 6 tane şiddet olayı
Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına intikal etmiş olup İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü tarafından telim alınarak çocuk ve kadınların aileleri ile
görüşülüp danışmanlık hizmeti verilmiştir. Vakalar mahkemeye intikal etmemiştir.
• İl Emniyet Müdürlüğün, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Şair Zihni Kültür
Merkezince çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hakkında halkın bilinçlendirilmesine
yönelik seminerler verilmektedir.
Çorum Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
• Emniyet ve jandarma birimlerinde görevli personele ve halen silah altında bulunan
erbaş ve erlere kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili olarak
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bilgilendirme eğitimi verilmiştir. Şiddet uğrayan kadın ve çocukların hangi sosyal
kesime ait olduğunun tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
•

156 jandarma numarası tanıtılmaya çalışılmaktadır.

• Cuma hutbelerinde konu hakkında vaazler verilmekte ve yazılı-görsel yayınlar ile
çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
• Halk Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde kadınlara yönelik olarak eğitim
verme çalışmaları yapılamaktadır. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği sağlanarak söz
konusu merkezlerde okur-yazarlık, kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet rolleri,
özgüven gibi kadına yönelik güçlendirici çalışmalar yapılmaktadır.
• Hastanede görev yapan personele aile içi şiddet konferansı verilmiştir. Osmancı
ilçesinde aile sağlık merkezine başvuruda bulunan 15 yaş ve üzeri 7940 kadından 343
kişiye kadın ve çocuğa yönelik aile içi şiddet tarama formu doldurulmuştur.
• Kadın ve erkek arasındaki eşitsizliklerle ilgili olarak olası şikayetlerin hızlı bir
şekilde değerlendirilmesi için irtibat telefonları ve danışmanlık hizmetleri
verilmektedir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ilgili yönetmelik ve
kanunlar doğrultusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Halk Eğitim
Merkezlerinde konu ile ilgili seminerler verilmektedir.
Denizli Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
• Babadağ Toplum Sağlığı Merkezi 01.07.2011 tarihinde itibaren çocuğa ve
kadınlara yönelik şiddet ile ilgili eğitimler düzenlemektedir ve bu eğitimler düzenli
olarak devam edecektir.
• Çocuk ve kadınlara yönelik şiddetle ilgili okullarda seminerler verilmiş ilgili
aileler öğretmenler tarafından ziyaret edilmiştir.
• Çal Kaymakamlığı; Töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi, şiddetin önlenmesi
ve kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi konularında seminerler düzenlemiştir.
•

Çal Müftülüğü tarafından vaaz ve hutbelerde konu işlenmektedir.

• Babadağ İlçe jandarma Komutanlığı tarafından köylere devriye gönderilerek
vatandaşlar bilgilendirilmiş, özellikle öğretmenler ile görüşülerek konu ile ilgili varsa
tespitlerin bildirilmesi istenmiştir. İşlenen suçlar ile ilgili olarak tanzim edilmesi
gereken form ve çizelgelerin üst makamlara zamanında gönderilmesi hususunda 6
personele hizmet içi eğitim verilmiştir.
Erzincan Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
• Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün 2006/26 sayılı Genelgesi gereğince Rehberlik Araştırma Merkezi
bünyesinde Şiddeti Önleme Ekibi kurulmuş ve çalışmaları devam etmektedir.
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• Okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin
artırılmasına ilişkin işbirliği protokolü gereği İl Yürütme Kurulu oluşturulmuştur.
• İl Jandarma Komutanlığınca görevli personele ikiz görev olarak Kadın ve Çocuk
Suçları ile İlgili görevleri hakkında brifingler verilmiştir.
• İnsan Hakları ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun gibi kadına ve çocuğa yönelik
şiddet hareketlerinin önlenmesi konusuna ilişkin haklar ve yasalar konusunda
öğrencilere bilgi verilmekte ve gelişmeler takip edilmektedir.
• İl Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Erzincan İli Şiddet
Eylem Planı hazırlanmış ve program doğrultusunda okullarda çalışma ekibi
oluşturulmuş; Öfke Kontrolü, Çatışma Çözümleri ve Stresle Başa Çıkma Yolları
konularında etkinlikler düzenlenmiştir.
• Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gibi kadın kuruluşları hakkında öğrencilere bilgi
verilmekte ve süreli yayınları ve medyayı takip etmeleri tavsiye edilmektedir.
• Psiko-sosyal müdahale hizmetleri çerçevesinde, okul rehberlik servisleri
tarafından aile içi şiddet konusundaki çalışmalara başlanmıştır.
• İl Milli Eğitim, Sağlık ve Emniyet Müdürlükleri ile sivil toplum kuruluşları ve
diğer meslek grupları görevlilerine konuyla ilgili hizmet içi eğitimler verilmiştir.
• Müftülük tarafından toplumu bilinçlendirmek için vaazlar verilmiştir.
• Zorunlu eğitimin uygulanması için çalışmalar yapılmıştır.
• Zararlı gelenek ve görenekler tespit edilerek, kişilerin davranış şekillerini
değiştirmelerini sağlayıcı eğitim programları hazırlanmıştır.
• Belediye panolarına afişler asılmış ve CD gösterimi yapılmıştır.
• İl Müftülüğü bünyesinde Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu hizmete girmiştir. Bu
çerçevede kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konularında çeşitli üniversitelerden
gelen öğretim görevlilerince eğitim verilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
• Kadına Yönelik Şiddet konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili Emniyet
Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığındaki görevli personele kurs düzenlenmesi
planlanmıştır.
• Köylerde kadın hakları konusunda konferansların verilmesi, liselerde şiddet ve
şiddetle başa çıkma ile eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesine yönelik eylem
planının hazırlanması, ihtiyaç duyan öğrenci ve velilere müşavirlik yapılması
planlanmıştır.
• Kimsesi olmayan kadınlara maddi destek sağlanması, kamu, özel kurum ve
kuruluşlarla diyaloga geçilerek sağlık ve barınma yerleri yapılması planlanmaktadır.
• Töre ve namus cinayetlerinin sebepleri ve alınabilecek tedbirlere ilişkin
öğrencilere yönelik bir konferans verilmesi planlanmaktadır.
Gümüşhane Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
• İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuarına evlenmek için kan vermeye gelen
çiftlere yönelik gönüllülük esasına dayalı “Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti” kurumda
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görev yapan sosyal çalışmacı ve sosyolog tarafından verilmekte olup; ilgili eğitimlerde
‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet’ konusu işlenmektedir.
• 25.07.2011 tarihinde Merkez Osmaniye Kur’an Kursunda “İslamın Kadına
Verdiği Önem”, 26.07.2011 tarihinde kadınlara yönelik “İslamda Kadın Hakları”
konularında sohbet edilmiştir.
• 28.10.2011 ve 30.10.2011 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Aile Eğitim
Programı” Eğitici Seminerine İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli sosyolog ve
sosyal çalışmacı katılım sağlamış olup; “Aile İçi Şiddet” konulu seminer çalışması
yapılmış ve katılımcıları bilinçlendirmek ve bilgilendirmek adına farkındalık çalışması
yürütülmüştür.
• Kadına yönelik işlenen suçlarda; 15 olayda 15 mağdurenin müracaatı üzerine adli
işlem yapılarak (16) failin yasal çerçevede yargılanması sağlanmıştır.
Karabük Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
• 16.09.2010 tarihli Bakan Onayı ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Dairesi
Başkanlığı bünyesinde “Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü” kurulmuş,
03.08.2011 tarihinde faaliyete geçmiştir. İl Merkezinde Asayiş Şube Müdürlüğü/Cinayet
Büro Amirliği – ilçelerde Asayiş Büro Amirlikleri irtibat birimi olarak görevlendirilmiştir.
• Cinsel istismara maruz kalan çocukların ifadesi Savcılık Makamında Sosyal
Hizmet uzmanı refakatinde alınmaktadır.
• Karabük İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde erbaş ve erlere yurt sevgisi eğitimi
kapsamında bilgilendirme yapılmaktadır.
• TDGH faaliyetleri kapsamında vatandaşların bilgilendirilmesi çalışmaları devam
etmektedir.
• Karabük İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Karabük Üniversitesi tarafından
personele seminer verilmiştir.
• Karabük Toplum Sağlığı Merkezlerinde görevli 22 personele (6 hekim, 16
yardımcı sağlık personeline) Eylül ayı içerisinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede
Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler konusunda eğitim verilmiştir.
• Ovacık İlçe Müftülüğü bünyesinde vaaz ve hutbelerde kadına yönelik şiddet
konusunda cemaate bilgi verilmiştir.
• Ovacık İlçe Sağlık Grup Başkanlığı bünyesinde görevli personele kadına yönelik
şiddet konusunda hizmet içi eğitim verilmiştir. Konuyla ilgili halk eğitimi düzenlenmiştir.
Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezine başvuran vatandaşlara eğitim verilmekte ve bu
konuda şikayetçi kadınlara ev ziyareti ve gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.
• Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde, köylerde bulunan kahvehanelerde
erkeklere yönelik zihniyet dönüşümü sağlayıcı çalışmalar yapılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
• Karabük Emniyet Müdürlüğü bünyesinde aile içi şiddet olayları analiz edilecek ve
soruşturma teknikleri geliştirilecektir.
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• Şiddete maruz kalan kadın ve çocuk tespiti halinde mağdurla ilk görüşmeyi
yapacak kişini kadın görevli olmasına dikkat edilecektir.
• Karabük İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde öğrenci velilerine yönelik
bilinçlendirme eğitimleri gerçekleştirilecektir.
• Ovacık İlçe Müftülüğü bünyesinde vaaz ve hutbelerde kadına yönelik şiddet
konusunda cemaate bilgi verilmeye devam edilecektir.
• Üç aylık düzenlenen Vaaz İrşat Programlarında konu üzerinde durulacaktır.
• Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde şiddete maruz kalan
kadınlar Ovacık Belediyesiyle işbirliği kurularak Karabük Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğüne ve Kadın Sığınmaevlerine yönlendirilecektir.
• Ovacık İlçe Sağlık Grup Başkanlığı bünyesinde kadına yönelik şiddet konusunda
halka yönelik eğitimler planlanmaktadır. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğünden afişler istenmiş
olup, afişler haka açık alanlara asılacaktır.
• Ovacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim çağında olup eğitime
devam etmeyen öğrenciler olması dahilinde yasal çerçevede prosedürler titizlikle
işletilecektir.
Kilis Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
• Çocuk ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Komitesi Vali Yardımcısı
başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda; okullarda rehberlik merkezlerinde aile içi şiddet
konusunun işlenmesi için gelecek toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürünün davet edilmesi,
kadınların ekonomik olarak güçlenmesi için Halk Eğitim Merkezinin kadınlara yönelik
meslek edindirme ve okuma-yazma bilmeyen kadınlara okuma-yazma kursları açılması, İl
Müftülüğünde görevli kadın vaizlere, vaazlarında kadına yönelik şiddetin dini boyutunu
işlemelerinde yardımcı olmak üzere gereken dökümanların verilmesi kararları alınmıştır.
Manisa Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
• “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma
Günü” çerçevesinde 23 Kasım 2011 ve 25 Kasım 2011 tarihlerinde Soma Toplum
Merkezi Müdürlüğü ve soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa çalışmalarıyla
“Kadına Yönelik Şiddet” konulu bir program düzenlemiştir. 23.11.2011 tarihinde Rıfat
Dağdelen Anadolu Lisesinde, 25.11.2011 tarihinde Linyit Lisesinde öğrencilere
sunulmuştur.
Malatya Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
• Yasa ve genelgelerin tanıtımının yapılması, bu konuda Aile Danışma Merkezleri
bünyesindeki Sosyal Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi çalışmaları desteklenmiştir.
• Şiddete uğramış ve korunmasız kalmış kadınlar kadın Konukevleri tertip
edilmekte ve meslekli eğitim verilmektedir.
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Planlanan Çalışmalar:
• Çok Amaçlı Toplum Merkezinin oluşturulması planlanmaktadır.
Yozgat Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
• İl komitesi 27.10.2011 tarihinde Vali Yardımcısı başkanlığında toplanmış ve
aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1) Aile içi şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi
kapsamında kolluk kuvvetleri ile diğer birimlerin üzerine düşen hizmetleri
yerine getirmesine titizlikle devam edilmesine,
2) Kolluk kuvvetlerinin yapmış olduğu çalışmaların Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim
aylarının ilk haftasında 3’er aylık dönemler halinde İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğüne gönderilmesine, işbirliği içerisinde bulunan diğer kurumların ise
önemli gördükleri hususları ve istatistik bilgilerinin İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmelerine devam etmesine,
3) Sosyal hizmetler aşanında görev yapan uzmanların 7 gün 24 saat esası
üzerinden görevlendirilmelerine ve belirlenen kişilerin isimlerinin her
aybaşında Kolluk Kuvvetlerine bildirilmesine devam edilmesine ve Sosyal
Çalışma görevlilerinin değişen ev ve cep telefonlarının güncel tutulmasına,
4) Şiddete maruz kalan sosyo-ekonomik yaşayan kadınlara Yozgat Barosu
tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesine, boşanma sürecindeki harç ve
masrafların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce
karşılanmasına devam edilmesine, kadın konukevinde kalan kadınlara hukuksal
danışmanlık yapmak üzere haftanın bir günü Yozgat Barosu tarafından bir
avukat görevlendirilmesine,
5) Kadına yönelik şiddet konusunda eğitim amaçlı panel, konferans, toplantı
düzenlemek amacıyla Bozok Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık
Müdürlüğü ve İl Müftülüğü, Sivil Toplum Kuruluşları ve Belediyelerle işbirliği
içerisinde olmalarına,
6) İl Jandarma Komutanlığında Er ve Erbaşalra yönelik olarak aile içi şiddete son
konulu sunumunun 3’er aylık dönemler halinde uygulanmaya devam
edilmesine,
7) Aile içi şiddet konulu broşürlerin gerek görüldüğü takdirde kuruluşlarca
çoğaltılarak dağıtımının gerçekleştirilmesine,
8) Kadın ve çocuklara yönelik olarak yapılan çalışmaların gizlilik içerisinde
yürütülmesine devam edilmesine,
9) Çocukların kaybolma ve kaçırılma olaylarına karşı Milli Eğitim Müdürlüğünce
aileler ve öğretmenlerin bilgilendirilmesinin devamına, Emniyet ve
Jandarmanın duyarlı davranmasına devam edilmesine,
10) Yozgat İli genelinde okullarda görev yapan Rehber Öğretmenlere Aile İçi
Şiddet Konusunda bilgilendirme toplantısı yapmak üzere İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği içerisinde çalışmasına,
11) Toplantıda alınan kararların İlçe Kaymakamlıklarına ve ilgili Müdürlüklere
titizlikle takip edilmek üzere gönderilmesine,
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12) İlçe Kaymakamlarının bu konudaki çalışmalarını Değerlendirme Raporları
olarak İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine devam edilmesine,
13) Koordinasyon ve işbirliğinin sağlanabilmesi için Kurul Başkanının uygun
göreceği Aralık 2011 ayı içerisinde görevli personelin toplanmasına karar
verilmiştir.
YEREL YÖNETİMLER
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
• Sosyal Hizmetler Dairesine Başkanlığına bağlı bulunan Kadın Dayanışma
Merkezinde; 14 Kasım 2011 tarihinde 3-6 yaş çocuğu olan ailelere “Aile İçi Şiddet ile
Mücadele” konusunda 30 kadına eğitim verilmiştir.
Eskişehir İli Sivrihisar Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
• Kadınlara yönelik şiddet konusunda duyumlar ve ihbarlar geldiğinde kolluk
kuvetlerine bildirilmiştir.
• Kadına yönelik şiddet olayları araştırılmıştır.
• İşsiz aile bireylerine eğitim ve beceri kurslarıyla iş imkanları sağlanarak aile içi
geçimsizlikleri en az indirmek hedeflenmiştir.
• Namus ve töre cinayetlerinin olumsuzlukları halka çeşitli yöntemlerle anlatılmıştır.
• İlçe Emniyet Müdürlüğü ile sürekli irtibat halinde ihbarlar iletilmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
• Toplantı ve broşürlerle kadına yönelik şiddet hakkında farkındalık
oluşturulacaktır.
• İmkanlar dahilinde işi olmayan aile bireylerine iş imkanları bulunacaktır.
• Diğer kurumlarla işbirliği ve toplantılar gerçekleştirilecektir.
Karabük İli Safranbolu Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
• Safranbolu Belediyesi bünyesinde kurulan SAKEM tarafından kadınlara ve
çocuklara yönelik çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
Karabük İli Yenice Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
• Kurulması planlanan sığınma eviyle ilgili fizibilite çalışmalarına başlanmıştır.
• Çocuğa yönelik şiddet konusunda kolluk kuvvetleri ile birlikte konu hakkında
halka bilgi verilmiş; konuyla ilgili broşürlerin basılması için çalışmalara başlanmıştır.
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Planlanan Çalışmalar:
• Şiddete maruz kalan kadın ve çocukların koruma altına alınabilmeleri için kolluk
kuvvetleri, sosyal hizmetler ve sığınma evleriyle işbirliği yapılacaktır.
İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
• Üsküdar Belediyesine ait konukevinde, kadınlara psikolojik destek sunulmakta,
acil sağlık sorunları giderilmekte, gerek görülen kişiler Sosyal Dayanışma ve
Yardımlaşma Vakıflarına ve bazı sivil toplum kuruluşlarına yönlendirilmektedir.
Sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmakta, gerekli durumlarda ayni-nakdi
yardımda bulunulmaktadır.
• Bir kadın, güvenlik sertifikası için kursa gönderilmiştir.
• Belediye, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve Valilikten kadınlara nakdi
yardım alındı.
• Hukuki destek isteyen kadınlar İstanbul Barosuna yönlendirilmektedir.
• Haftalık vaize seminerleri Üsküdar Müftülüğünden sağlandı.
•
Doğal güzellikleri olan çeşitli mekanlara ve müzelere geziler düzenlemiştir.
• Kurumdan ayrılan kadınlara destek olunmaya devam edilmektedir.
• Konukevinde kalan kadınların çocukları için kreşte SHÇEK ve STK’larla işbirliği
yapılarak çeşitli eğitici faaliyetler yürütülmüştür.
• Kadın Konukevleri ile karşılıklı istişare etmek ve işbirliğini geliştirmek amacıyla
yapılan toplantılara devam edilmektedir.
DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
Yapılan Çalışmalar:
• Celal Bayar Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Uygulama Merkezi (CBÜKAM)
Komisyon Toplantısı 04.02.2011 tarihinde yapılmıştır. Toplantıda eğitim, sağlık,
istihdam ve sosyal/kültürel sorunlar karşısında çalışma grupları oluşturulmuştur.
Manisa İlinde yürütülmüş olan kadın çalışmaları envanterinin çıkarılması
çalışmalarına karar verilmiştir.
• Yerel bir kanalda yayınlanan “Kadının Sesi” programına katılım sağlanmıştır ve
“Sağlıklı Yaşam” isimli haftalık sağlık programı yapılmaya başlanmıştır.
• “Manisa İlinde Öncelikli Kadın Çalışmalarını Belirleme Çalıştayı” yürütülmüştür.
• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri çerçevesinde “Kadın Sorunları ve
İstihdamı” paneli yapılmıştır ve bir konser düzenlenmiştir.
• 9 Mart 2011 tarihinde Manisa Tabip Odası, Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı
Kolu işbirliğiyle “Sağlıkta Kadın Emeği” konulu bir panel düzenlenmiştir.
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• 11 Mart 2011 tarihinde “Türkiye’de Kadının Statüsü ve Sağlık Düzeyi” konulu bir
seminer düzenlenmiştir.
• Kimsesizler ve Güçsüzler Vakfı Manisa Şubesinin Bulgaristan, Romanya ve
Malta’dan Sivil Toplum Kuruluşları ile yürüttüğü “Kadının Adı Yok” isimli Avrupa
Birliği Projesine destek verilmiştir.
• 11 Mart 2011 tarihinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Sivil Kolluk
Kuvvetlerinin Aile İçi Şiddet Konusunda Eğitici Eğitimi Programının planlanması
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda “Manisa İli Aile İçi Şiddeti Önleme Kurulu”
oluşturulmasının gerekliliği vurgulanmıştır.
• 21 Nisan 2011 tarihinde Manisa Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri
ile Çalışma Komisyonu Toplantısı düzenlenmiştir.
• 27 Nisan 2011 tarihinde İl Jandarma Komutanlığında 120 personele kadına
yönelik şiddet konusunda eğitim verilmiştir.
• Empati Çalışanlar Yardımlaşma Derneği’nin girişimcilik eğitimi almış olan
kadınlara yönelik 9 Haziran 2011 tarihinde “Türkiye’de kadının Statüsü” konulu bir
konuşma yapılmıştır.
• Manisa İlinde Anne Ölümleri ve Anne Ölümleri için Riskli Durumların Önlenmesi
Projesi Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ile sürdürülmektedir.
• “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma
Günü” çerçevesinde 15 Kasım 2011 tarihinde “Aile İçi Şiddet” isimli eğitim semineri
düzenlenmiştir.
TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ
Yapılan Çalışmalar:
• 25 Kasım 2010-25 Kasım 2011 tarihleri arasında uygulanan Kadına Yönelik
Şiddetle ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi yürütülmüştür. Projeye göre;
Hedef kitle farklılık göstermekle beraber öncelikle ilköğretim öğrencilerine
yönelik uygulanmıştır.
Adana, Ankara, Ankara/Ümitköy, Ankara/Yıldız, Antalya, Antalya/Konyaaltı,
Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İstanbul/Kadıköy,
İstanbul/Bakırköy, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Samsun ve Şanlıurfa
şubelerince toplam 107 etkinlik yapılmıştır. Bu etkinliklerde toplam 7.720 kişiye
ulaşılmıştır.
Projenin amacı; şiddet konusunda farkındalık yaratmak, yasal haklar konusunda
bilgilendirmek, şiddet mağdurlarına hukuki ve psikolojik destek verme, şiddetin
olumsuz etkileri hakkında duyarlılık kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini
yerleştirmek için yapılan etkinliklerle, uzun vadede şiddetin azaldığı ve giderek
şiddetten arınmış bir toplum yapısının oluşturulmasında katkıda bulunmaktır.
Proje süresince şu çalışmalar yapılmıştır; İllerin Milli Eğitim Müdürlükleriyle
işbirliği içinde İlköğretim Okulu öğrenci, öğretmen, rehber öğretmen, veli ve
personele yönelik düzenlenen seminerler, üniversitede yapılan seminerler, Halk Eğitim
ve Kadın Dayanışma Merkezlerinde yetişkin eğitimi kursiyerlerine yönelik toplantılar,
İŞ yerlerinde çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları, toplumsal cinsiyet
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eşitliğinin vurgulandığı tiyatro ve film gösterilerine götürme, şiddet konusunda resim
yarışması, kadına yönelik şiddet konusunda Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
(TÜKD) Burslu öğrencileri arasında kompozisyon yarışması.
Proje sonuçlarını ve şiddetle mücadele ve önleme çalışmalarında yararlı olacağı
düşünülen kaynaklar ve yazıları TÜKD yayını olan “Kadına ve Aile İçi Şiddete Son
Vermek İçin Elele” kitabı derlenmiştir.
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