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GENEL BAKIŞ
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 2007/6 sayılı Töre ve 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 ve (Mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü1 ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü arasında 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 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 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.

1

3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuş
olup, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü adı
geçen Bakanlık altında yeniden yapılandırılmıştır.
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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 amacıyla
çalışmalar yapılmaktadır. Çeşitli belediyeler tarafından kadın konukevi açma
çalışmaları sürdürülmektedir.

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
10 Şubat 2012 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı arasında kadınların istihdama katılımını artırmayı da hedefleyen
işbirliği protokolü imzalamıştır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında;
istihdam, çocuk işçiliği ve sosyal yardımlar konularında işbirliği yapılmasının
amaçlandığı protokol 17 Şubat 2012 tarihinde imzalanmıştır.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, 19 Şubat 2012- 11 Mart 2012 tarihleri arasında
Amerika Birleşik Devletleri’nde “Aile İçi Şiddete Karşı Kadınların Güçlendirilmesi”
başlığı ile düzenlenen “Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Programı”na katılım sağlanmıştır.
“Kırsal Kesim Kadınlarının Güçlendirilmesi, Açlık ve Yoksulluğun Ortadan
Kaldırılması, Kırsal Kesim Kadınlarının Kalkınmadaki Rolleri” ana temasıyla, 27 Şubat9 Mart 2012 tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 56. Kadının Statüsü Komisyonu
Oturumuna katılım sağlanmıştır.
24.11.2011 tarihinde çekincesiz olarak onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” 8 Mart
2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 8 Mart 2012
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve 20 Mart
2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN
ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin’in ev sahipliğinde sivil toplum
kuruluşları temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla Mardin’de “Büyüyen Türkiye
Güçlenen Kadınlar” konulu bir program düzenlenmiştir.
20–24 Şubat ve 20–24 Mart 2012 tarihleri arasında “Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesinde Din Görevlilerinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi”
Protokolü kapsamında, İstanbul’da görev yapan vaiz, imam-hatip, müezzin-kayyım ve
Kur’an Kursu öğreticilerine yönelik olarak eğitici eğitimleri düzenlenmiştir. Bu
kapsamda 199 kişiye eğitim verilmiştir.
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8 Aralık 2011 tarihinde ilgili kamu kurumları, akademisyenler ve sivil toplum
kuruluşlarının da katılımı ile düzenlenen “Kadın Kooperatiflerinde Yaşanan Sorunlar ve
Çözüm Önerilerinin Paylaşılması” konulu panelde sıralanan çözüm önerilerinin ilgili
taraflarca değerlendirilmesi amacıyla 29 Mart 2012 tarihinde bir çalışma grubu toplantısı
düzenlenmiştir.
Kadın girişimciliği alanında yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerini ortaya koymak
amacıyla 14 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da Girişimci İş Kadınları ve Destekleme
Derneği (ANGİKAD) işbirliğinde “Kadın Girişimcilerin Finansmana Ulaşımının
Kolaylaştırılması Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştay sonucunda önemli çıktılar elde
edilmiş ve kadın girişimciliği konusunda yapılan çalışmaların sürekliliğini sağlamak
amacıyla bir “Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. “Çalışma Grubu” ile 29 Mart 2012
tarihinde bir toplantı 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.
Genel Müdürlük görev alanı kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel
yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri gibi
kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen etkinliklere katılım sağlanmış ve sunumlar
yapılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
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 (2008-2012)’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.
6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”
hakkında uygulayıcılara bilgi verilmesi, hizmet sunumunda uygulama birliği ve
standardizasyon sağlanması ve hazırlanacak yönetmeliklere esas teşkil etmek üzere
görüş ve önerilerin paylaşılması amacıyla ülke çapında 16 ilde toplantılar
düzenlenecektir.
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Kapsamında Sunulan Hizmetlerde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesine, İşbirliği
Yapılmasına ve Eşgüdümün Artırılmasına İlişkin Protokol” imzalanması
planlanmaktadır.
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Kadın çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirmeyi hedefleyen “Tarım ve
Çiftçilerin Eğitim İşbirliği Protokolü” Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye
Ziraat Odaları Birliği ile imzalanması planlanmaktadır.
6. CEDAW ülke raporuna gelen nihai yorumlar doğrultusunda hazırlanacak ara raporun
hazırlık çalışmaları tamamlanacak olup ülke raporunun sonuçlarının/tavsiye kararlarının
yaygınlaştırılması amacıyla toplantılar yapılacaktır.
Kadın Konukevleri Yönetmeliği Taslağı çalışmalarına devam edilmesi planlanmaktadır.
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Yönetmeliği Taslağı çalışmalarına devam edilmesi
planlanmaktadır.
“Kadına Yönelik Şiddet Veri Tabanı/Sistemi” oluşturulmasına İlişkin Etüt Projesi
uygulanacaktır.
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.
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.
“Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Rolü ve Uygulanacak
Prosedürler Eğitimi Projesi”
kapsamında sürdürülecek olan eğitimlere katılım
sağlanacaktır.
2012-2016 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem
Planı hazırlanması çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.
Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme
sağlamak amacıyla basılı ve görsel yayın hazırlanacak ve yayınların dağıtımına devam
edilecektir.

BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
11-12 Ocak 2012 tarihinde Bursa’da düzenlenen Aile İrşat ve Rehberlik Büroları Bölge
İstişare Toplantıları çerçevesinde “Aile İçi İletişimde Dini Değerlerin Rolü” başlıklı bir
panel düzenlenmiştir. Panelde eşler arası iletişimde ve anne-baba-çocuk ilişkisinde
şiddetin yıkıcı etkisi üzerine konuşmalar yapılmıştır.
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Planlanan Çalışmalar:
Müftülükler bazında sürdürülen “Aile Okulu” eğitimlerine devam edilecektir.
2012 yılı içerisinde “Sosyal Hizmet Kurumlarında Görev Yapan Personele Yönelik
Hizmet İçi Eğitim Semineri” düzenlenecektir.
2012 yılı içerisinde “Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarında Görev Yapan Personele
Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri” düzenlenecektir.
“Aile İrşat ve Rehberlik Büroları Bölge İstişare Toplantıları” Türkiye genelinde
yapılmaya devam edecektir.
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması Projesi
kapsamında Kayseri’de iki atölye düzenlenecektir.
Uluslararası Af Örgütü ile birlikte yürütülen “Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar
Bağlamında Yoksulluk ve sosyal Dışlanma Projesi çerçevesinde 2012 yılı içerisinde bir
atölye çalışması yapılacaktır.

BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
2012 yılı eğitim planı kapsamında aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev
yapan sosyal çalışma görevlilerine yönelik olarak, çalışanların mesleki yetkinliklerin
artırılması, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda düzenlenen, koruyucu ve
destekleyici tedbirlerin uygulanmasının güçlendirilmesi ile çocuğa ve kadına yönelik
şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla mart ayında iki kez hizmet içi eğitim
programı düzenlen, eğitim programlarında “toplumsal cinsiyet eşitliği” konusuna yer
verilmiştir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından
gönderilen ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı
Güncelleme Çalıştayı’nda hazırlanan, 2011-2015 dönemini kapsayan “Taslak Ulusal
Eylem Planı”na ilişkin Bakanlık görüşüne esas olmak üzere Eğitim Dairesi
Başkanlığının görüşü, 12 Ocak 2012 tarihinde Kanunlar Genel Müdürlüğü’ne
iletilmiştir.
Cumhurbaşkanlığının Kadına ve çocuğa yönelik şiddete ilişkin araştırma ve inceleme
yapılmasına dair talimatları doğrultusunda Başkanlığın görüşü, 3 Şubat 2012 tarihinde
Kanunlar Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir.
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Planlanan Çalışmalar:
2012 yılı eğitim planı kapsamında aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev
yapan sosyal çalışma görevlilerine yönelik olarak, mesleki yetkinliklerin artırılması,
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda düzenlenen, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin
uygulanmasının güçlendirilmesi ile çocuğa ve kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle
mücadele amacıyla nisan ayında iki, mayıs ayında bir kez hizmet içi eğitim programı
düzenlenecektir.
Kanunlar Genel Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla ; Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi ile
Anayasamızın 10,41, ve 90’ıncı madde hükümleri dikkate alınarak, 4721 sayılı Kanunun
ilgili maddelerinin üst normlarla uyumlu hale getirilmesi için değişiklik yapılması
amacıyla taslağa ilişkin görüşler değerlendirilmektedir.
ÇSGB koordinatörlüğünde 07 Mart 2012 tarihinde Ankara’da yapılan “Çalışma
Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapanış toplantısına
katılım sağlanmıştır.
İçişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde, 16 Mart 2012 tarihinde yapılan “AB Standartları
Işığında Tehdit Altında Olan İncinebilir Gruplar ve Özellikle Kadınların Korunması
Konusunda Adalet Bakanlığının Politikası ve yürütülen Çalışmalar” konusunda panelist
olarak katılım sağlanmış ve sunum yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı ve Danimarka
Hükümeti arasında yürütülen “Türkiye Siyasi Kriterler Programı II” projesi kapsamında
düzenlenen Özel Korunmaya İhtiyacı Bulunan Grupların Hakları” konulu çalıştaya 2326 tarihlerinde katılım sağlanmıştır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde 24 Ocak 2012 tarihinde
yapılan Mersin Milletvekili Ensar ÖĞÜT ve iki milletvekilinin Nafaka Alacaklarının
Korunmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin toplantıya katılım sağlanmıştır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde 24 Ocak 2012 tarihinde yapılan
İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HAMZAÇEBİ’nin Kadını Şiddetten Koruma Kanun
Teklifi’ne İlişkin Toplantı”ya katılım sağlanmıştır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde 26 Ocak 2012 tarihinde
Ankara’da yapılan Antalya Milletvekili Gürkut ACAR’ın “Türk Medeni Kanunu ve
Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Değişiklik yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi”ne
İlişkin Toplantı”ya katılım sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
Planlanan çalışma bulunmamaktadır.
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Personel Genel Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
Adalet Bakanlığı teşkilatında 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve
Yargılama Usullerine Dair Kanun kapsamında kurulan ve faaliyette bulunan aile
mahkemelerinde 13.03.2012 tarih itibariyle 109 psikolog, 103 pedagog ve 100 sosyal
çalışmacı, 539 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyette olan
çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinde ise 44 psikolog, 36 pedagog ve 41 sosyal
çalışmacı olmak üzere toplam 153 psikolog, 139 pedagog ve 141 sosyal çalışmacı görev
yapmaktadır.
14-16 Mart 2012 tarihleri arsında Diyarbakır Merkez Sümerpark’da düzenlenen “Cinsel
İstismar” konulu seminere katılım sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
Planlanan çalışma bulunmamaktadır.
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
ÇSGB tarafından gerçekleştirilen, IPA-I 2008 yılı programlanması kapsamında
hazırlanan ve 7 Mart 2012 tarihinde düzenlenen “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi Kapanış toplantısına katım sağlanmıştır.
Cumhurbaşkanlığının Kadına ve çocuğa yönelik şiddete ilişkin araştırma ve inceleme
yapılmasına dair talimatları doğrultusunda Başkanlığının görüşü, 30 Ocak 2012 tarihinde
Kanunlar Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir.
AP üyesi Emine Bozkurt’un Türkiye’de Kadın Hakları Konulu Rapor Taslağı ile ilgili
Genel Müdürlüğümüz görüş ve önerileri 10 Şubat 2012 tarihinde Dışişleri Bakanlığı’na
iletilmiştir.
AP’nin Kadın Hakları Cinsiyet Eşitliği Komitesi Türkiye Raportörü Hollandalı Sosyalist
Emine BOZKURT ile beraberindeki heyetin 21 Şubat 2012 tarihinde Adalet Bakanı
Sayın Sadullah ERGİN’i ziyaretinde bir tetkik hâkimi katılım sağlamıştır.
İsveç ve İkili İşbirliği kapsamında Genel Müdürlükte 27 Şubat 2012 tarihinde “Cinsiyet
Eşitliği” konulu toplantı düzenlenmiştir.
Cinsiyet Eşitliği Uzmanı Billur GÜLGÖREN 8 Mart 2012 tarihinde Genel Müdürlüğü
ziyaret etmiştir.

9

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan genelgede kolluğu
ilgilendiren hususlarla ilgili uygulamadaki personelimizin görüşlerini almak üzere
Ankara Emniyet Müdürlüğünde Aile İçi Şiddet olaylarının en sık yaşandığı 12 Polis
Merkez Amirinin katılımı ile toplantı düzenlenmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile
ilgili hizmet içi eğitim çalışmalarına başlanacaktır.

VALİLİKLER
Amasya Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
Amasya İl Müftülüğünce irşad programında dinimizde şiddet ve zorlamanın yeri
olmadığı bunların önlenmesi konusunda açıklamalar yapılmıştır.
Amasya İl Müftülüğünce Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu görevlileri tarafından
kadınların her türlü soruları cevaplanmaktadır.

Planlanan Çalışmalar:
Planlanan çalışma bulunmamaktadır.
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.
Töre ve namus cinayetlerine maruz kalma riski taşıyan kadınlara, gerekli psikolojik
rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilemektedir.
İl 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.
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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.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı toplum merkezlerinde ve aile danışma
merkezinde kadının insan hakları eğitimi devam etmektedir.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı toplum merkezlerinde Anne Çocuk
Eğitimi devam etmektedir.
İl Müdürlüğüne bağlı toplum merkezlerinden hizmet alan kadınların tiyatro, sinema,
drama gibi çeşitli sosyal etkinliklere katılımı sağlanmıştır.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde toplum merkezlerinden hizmet
alan kadınlara yönelik etkinlikler düzenlenmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
Kadınlara yönelik eğitim çalışmalarına devam edilecektir.
İl Müdürlüğüne bağlı kadın konukevine kabul edilen kadınların, bakım ve korunması
sağlanmaya devam edilecektir.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ilimizde faaliyet gösteren STK ve resmi
kurumlarla ortak çalışmalara devam edilecektir.
Ardahan Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
İl Vali Yardımcısı başkanlığında sorumlu kuruluşların temsilcilerinden oluşan
komisyonun 2012/1. Dönem toplantısı 20.03.2012 tarihinde İl Müdürlüğüne bağlı
Toplum Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
Planlanan çalışma bulunmamaktadır.
Bayburt Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
Ocak, Şubat, Mart aylarında kadın ve çocuğa yönelik 6 tane şiddet olayı Emniyet
Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına intikal etmiş olup Aile ve sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü tarafından telim alınarak çocuk ve kadınların aileleri ile görüşülüp
danışmanlık hizmeti verilmiştir.
SODES Projesi kapsamında kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi için
uzmanlarca seminerler verilmiş, el broşürleri dağıtılmış, afişler asılmıştır. 4320 sayılı
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kanunla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğünde ildeki kurum temsilcilerinin katılımı ile
seminer düzenlenmiştir.
İl Emniyet Müdürlüğün, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Şair Zihni Kültür
Merkezince çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hakkında halkın bilinçlendirilmesine
yönelik seminerler verilmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
Planlanan çalışma bulunmamaktadır.
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.
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.
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.
Personel eşlerine yönelik aile içi şiddetle ilgili seminer düzenlemiş ve katılımcılara
bilgilendirici broşürler dağıtılmıştır.
Mevzuat bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.
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.
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Zararlı gelenek ve görenekler tespit edilerek, kişilerin
değiştirmelerini sağlayıcı eğitim programları hazırlanmıştır.

davranış

şekillerini

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.
Ekonomik problemi olan, ailesinde engelli birey bulunan, eğitim seviyesi düşük ailelerin
tespit edilerek, bu ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması planlanmaktadır.
İlde töre cinayetlerine ilişkin araştırma yapılması, törenin ağırlıkta olduğu bölgelerin
tespit edilmesi planlanmıştır.
Türk kadınının tarihin her döneminde eşi, ailesi, ülkesi ve milleti için önemli bir değer
ifade ettiği, erken ve çocuk yaşta evliliklerin olumsuzlukları konularında konferanslar
verilmesi planlanmaktadır.
İlde eğitim hizmetlerinden yararlanamayan çocukların tespit edilmesi, tespit edilen
çocuklara eğitim desteği sağlanması, kamu ve özel kuruluşlarla diyaloga geçilerek,
sağlık barınma yardımı alınmasına ilişkin girişimlerde bulunulması planlanmaktadır.
Erzurum Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum
örgütlerinin katkı ve katılımları ile çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Günün anlam ve
önemini belirten basın bülteni hazırlanarak tüm yerel basın-yayın organlarında
yayınlanması sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
Planlanan çalışma bulunmamaktadır.
Eskişehir Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. Günün anlam ve önemini
belirten basın bülteni hazırlanarak tüm yerel basın organlarında yayınlanması
sağlanmıştır.
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Planlanan Çalışmalar:
Planlanan çalışma bulunmamaktadır.
Gümüşhane Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuarına evlenmek için kan vermeye gelen
çiftlere yönelik gönüllülük esasına dayalı olarak kurumda görev yapan sosyal çalışmacı
ve sosyolog tarafından “Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti” verilmekte olup; ilgili
eğitimlerde “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” konusu da işlenmektedir.
05.12.2011 tarihinde Merkez Yunusemre Kur’an Kursunda “İslamın Kadına Verdiği
Değer”, 24.10.2011 tarihinde kadınlara yönelik Merkez Karşıyaka Kur’an Kursunda
“İslamda Aile İçi Şiddet Yoktur” konularında sohbet edilmiştir.
10.10.2011 tarihinde aile içi şiddete maruz kalan 1 mağdurenin müracaatı üzerine
meslek, çalışmalar yapılarak aile danışmanlığı hizmeti verilmiştir.
Kadına yönelik işlenen suçlarda; 11 olayda 11 mağdurenin müracaatı üzerine adli işlem
yapılarak (11) failin yasal çerçevede yargılanması sağlanmıştır.
İstanbul Valiliği Maltepe Kaymakamlığı:
Yapılan Çalışmalar:
İlçede vuku bulan kadına yönelik şiddet vakaları konusunda bilgi sahibi olmak ve
vakaların kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla karakollara intikal eden tüm
olayların Kaymakamlık Sosyal Hizmet Merkezine intikal ettirilmesi sağlanmış ve
görevli psikolog eşliğinde gerekli tedbirlerin alınması çalışmaları başlatılmıştır.
SYDV’da görevli psikolog Nagehan BİLGE tarafından ilçede yaşayan ailelerin sürekli
takibi sağlanmakta olup, bunlardan 5 kadın periyodik olarak psikolojik terapi almaya
devam etmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
Planlanan çalışma bulunmamaktadır.
Kocaeli Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
8 Mart Dünya kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir;
Şiddete uğrayan kadınların hukuksal hakları, şiddete maruz kaldıklarında nasıl ve nerden
yardım almaları gerektiği hakkında konusunda söyleşi yapılmıştır.
Alo 183 Hattı işlevi, psikolojik danışmanlık merkezleri ile ilgili bilgi verilmesi amacı ile
sosyal çalışmacı görevlendirilmiştir.
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Aile Danışma Merkezinde görevli iki psikolog kuruluşta kalan kadınlara grup terapisi
yapılarak, sorunlar ile başa çıkma yöntemleri, özgüvenlerini desteklenmesi konusunda
kadınlara mesleki çalışmalar yapılmıştır.
Kocaeli Barosu ile işbirliği içerisinde “Medeni Kanun, Mal Rejimi ve Kadına Yönelik
Şiddet” konularını işlendiği bir söyleşi yapılmıştır.
Manisa Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
8 Mart Dünya kadınlar Günü konferans, gösteri ve eğlence gibi çeşitli etkinliklerle
kutlanmıştır. Günün anlam ve önemini belirten basın bildirisi yerel gazetelerde
yayınlanmıştır.
Soma Belediyesi konferans Salonu’nda “ Kadının Hukuksal Hakları” konulu panel
düzenlenmiştir.
Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun tasarısı
hakkında bilgi verilmiştir.
Sakarya Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
Anayasada töre ve namus cinayetlerini önleyici mevzuatın tespiti ve topluma
duyurulması çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.
Töre ve namus cinayetlerinin önlemeye yönelik eylem planı hazırlanmış, bu yönde
çalışan kurumlara destek verilmiştir.
Toplum Merkezi açılmıştır.
Yerel Eşitlik Planı Eylem hazırlanmıştır.
Mikro kredi uygulaması başlatılmıştır.
Yozgat Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
İl komitesi 29.12.2011 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
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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 alanında görev yapan uzmanların 7 gün 24 saat esası üzerinden
görevlendirilmelerine ve belirlenen kişilerin isimlerinin her ayın ilk günü Kolluk
Kuvvetlerine bildirilmesine devam edilmesine ve Sosyal Çalışma görevlilerinin
değişen ev ve cep telefonlarının güncel tutulmasına,
4) Şiddete maruz kalan ve sosyo-ekonomik problemler 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 Erbaşlara 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 Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilen ailelerin ve öğretmenlerin bilgilendirilme çalışmalarına devam
edilmesine ve bu konuda Emniyet ve Jandarma birimlerinin duyarlılığını sürdürmeye
yönelik çalışmaların sürdürülmesine,
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,
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
Nisan 2011 ayı içerisinde görevli personelin toplanmasına karar verilmiştir.
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YEREL YÖNETİMLER
Bayburt İli Akşar Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
Kadına şiddetin önlenmesine ilişkin broşürler hazırlanarak halka açık alanlarda dağıtımı
sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
Kadına şiddetin önlenmesine ilişkin çalışmalara düzenli bir şekilde devam edilmesi
planlanmaktadır.
Bayburt İli Çayıryolu Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
Çocuğa ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin broşürler hazırlanarak halka açık
alanlarda dağıtımı sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin çalışmalar planlı ve düzenli bir şekilde
devam edecektir.
Denizli İli Gölcük Belediye Başkanlığı
Planlanan Çalışmalar:
En kısa zamanda mevzuat, planlama ve uygulama çalışmalarına başlanması
planlanmaktadır.
Yeterli ödenek bulunması halinde kadın sığınmaevi ve çocuk yuvası açılması için gerekli
çalışmalara başlanacaktır.
Eskişehir İli Sivrihisar Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
Kadınlara yönelik şiddet konusunda duyumlar ve ihbarlar geldiğinde kolluk kuvvetlerine
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.
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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.
Eskişehir İli Tepebaşı Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
29 Mart 2012 tarihinde ASPB tarafından kuruma üzerinde çalışılmak üzere gönderilen
Sığınmaevi Yönetmeliği Taslağı üzerinde çalışılarak, bazı maddelerle ilgili görüş ve
öneriler 30 Mart 2012 tarihinde ASPB İl Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
Belediye bünyesinde hizmet vermekte olan Kadın Sığınma Evi’nde Ocak 2012-Mart
2012 tarihleri arasında 19 kadın ve 13 çocuk olmak üzere 34 kadın ve çocuğa başta
güvenli barınma hizmeti olmak üzere, ücretsiz hukuki danışmanlık, psiko-sosyal destek,
ekonomik destek, istihdam desteği, eşya, kıyafet vb. gibi ayni yardım desteği, eğitim
desteği ve sağlık hizmeti desteği verilmiştir. Şehirdeki çeşitli kamu ve sivil toplum
kuruluşları –Tepebaşı Kaymakamlığı, Eskişehir Barosu, kadın odaklı çalışmalar yürüten
STK’lar, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl
Milli Eğitim Müdürlüğü, Osmangazi ve Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları
Merkezleri ile işbirliği halinde çalışılmaktadır.
29 Mart 2012 tarihinde Eskişehir Valiliği İl Koordinasyon Kurulu tarafından ASP İl
Müdürlüpü 75. yıl Yunus Emre Çocuk Yuvası toplantı salonunda düzenlenen
koordinasyon toplantısına belediyenin kadın sığınmaevi sorumlusu katılmıştır.
Konukevinde kalan kadınlar hukuksal destek almaları için Eskişehir Barosu Adli Yardım
Bürosuna yönlendirilmektedir. Ocak-Mart 2012 tarihleri arasında kadın onukevinde
kalan 3 kadına Baro’dan ücretsiz avukat tahsis edilmesi sağlanmış, gerekli evrakların
hazırlanmasında (noter, avukat görüşmesi de dahil) kadınlara yardım edilmiştir. 2
kadının ise Kadın Danışma Merkezi avukatlarından hukuksal danışmanlık almaları
sağlanmıştır. kadın sığınmaevinde doğum yapan bir kadının bebeğine nüfus cüzdanı
çıkarılmıştır.
Konukevinde kalan 7 kadının Tepebaşı SYDV’den, 2 kadının ise Eskişehir Valiliği
SYDV’den nakdi yardım almaları sağlanmıştır. İl dışına giden 2 kadına otobüs/tren
biletleri alınmıştır. KSE bütçesinden kadınların ihtiyaçları karşılanmaktadır.
KSE’de kalan kadın ve çocuklara sağlık hizmetlerinden faydalanmalarına ilişkin
çalışmalar yapılmıştır.
KSE’de kalan 5 çocuk Özdilek Sanat Merkezi’ndeki baskı, resim ve kukla kursuna
gönderilmiştir.
Ankara Kadın Dayanışma Vakfı aranarak süpervizyon ve travma eğitimleri hakkında
bilgi alınmıştır.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Anadolu
Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Eskişehir BŞB ve Tepebaşı
Belediyesi işbirliği ile Sabancı Vakfı’nın 2012 Toplumsal Gelişim Hibe Programına
“Toplumsal Cinsiyet Temelli Web Tabanlı Okul Öncesi Ağı” proje başlığı ile
başvurulmuştur.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi tarafından
düzenlenen 1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu’nda “Kadın Konukevinde Kalan
Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Çalışmalar: Tepebaşı Belediyesi Örneği” konulu bir
bildiri sunulmuştur, “Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddete Karşı Çözüm Önerilerine Bir
Model Olarak Eskişehir Sağlıklı Kent Hareketi” konulu sunum yapılmıştır.
AB desteğiyle proje kapsamında ASPB’ye bağlı açılan 2. Kadın Sığınmaevi ziyaret
edilmiştir.
Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde düzenlenen “Çocuk
Hakları” isimli seminere katılım sağlanmıştır.
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde
düzenlenen panele konuşmacı olarak katılım sağlanarak 3. ve 4. sınıf öğrencilerine
Tepebaşı Belediyesi Kadın Sığınmaevi çalışmaları, kadınlar ve çocuklara yönelik
faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir.
Belediyeye ait Kadın Sığınmaevi’nin broşürü ilgili kurumlara dağıtılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
Sığınmaevinde kalan kadın ve çocuklara yönelik psikolojik, sosyal, ekonomik, hukuki,
destek çalışmalarına devam edilmesi, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, toplumsal
cinsiyet, vb. konulu toplantılara sığınmaevi personelinin katılımının sağlanması
planlanmaktadır.
“Toplumsal Cinsiyet Temelli Web Tabanlı Okul Öncesi Ağı” projesinin kabul edilmesi
halinde Belediye proje ortağı olacak ve Kadın sığınmaevi Sosyal hizmet Uzmanı ve
Psikologu projede alan sorumlusu ve proje çalışanı olarak görev alacaktır.
Osmangazi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri topluluğunun Pazaryeri projesine proje
ortağı olarak destek verilmesi planlanmaktadır. Bu projede Belediye KSE sosyal hizmet
uzmanı ve psikologu kadına yönelik şiddet vb. konularda danışmanlık yapacaktır.
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü ve Hukuk
Fakültesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulama
Merkezi öğrencilerine toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet, kadın sığınmaevi vb.
konularda eğitim verilecektir.
Eskişehir ASP İl Müdürlüğüne iki kadın sığınmaevi, Büyükşehir Belediyesi Kadın
Danışma Merkezi ve Tepebaşı Belediyesi KSE çalışanlarının aylık toplantılarla bir araya
gelmesi ve işbirliği deneyim paylaşımı yapması planlanmaktadır.
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İstanbul İli Güngören Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
Aile Danışma Merkezinde aile içi şiddete uğrayan kadınların ve çocukların hem hukuki
hem de psikolojik sorunlarıyla ilgilenilmiştir.
Kadınların özgüven kazanmaları ve meslek edinmelerini amaçlayan kurslar açılmıştır.
Kadın ve Gençlik Merkezinde sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
Her ay Kadın Eğitimi Seminerleri düzenlenmesi planlanmıştır.
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.
Kurumda kalan bir çocuğun okula gizli kaydı yapılmış, nakdi ve sosyal ihtiyaçları
karşılanmıştır.
Kurumda kalan ve kurumdan ayrılan çocuklara burs verildi.
Belediye, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve Valilikten kadınlara nakdi yardım
alındı.
Hukuki destek isteyen kadınlar İstanbul Barosuna yönlendirilmektedir.
Üsküdar Müftülüğünden haftalık vaize seminerleri sağlanmıştır.
Doğal güzellikleri olan çeşitli mekanlara geziler düzenlemiştir.
Kadınların Kültür Merkezlerinde düzenlenen seminer ve sinema programlarına katılımı
sağlandı.
Kurumdan ayrılan kadınlara destek olunmaya devam edilmektedir.
Konukevinde kalan kadınların çocuklarına kreş hizmeti sunulması aşamasında Çocuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve STK’larla işbirliği yapılarak çeşitli eğitici faaliyetler
yürütülmüştür.
Kadın Konukevleri ile karşılıklı istişare etmek ve işbirliğini geliştirmek amacıyla yapılan
toplantılara devam edilmektedir.
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Barosu, Türk Ceza Hukuku’nda kadın ve
aileyi koruyan mevzuatın ortak etüdüne ilişkin çalışma gerçekleştirmiştir.
Kadın Konukevi açılmıştır.
Konukevlerinde kalan kadınların ekonomik olarak güçlendirilmeleri için üniversiteler ve
sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmektedir.
Aile Danışma Merkezi oluşturulmuştur.
Kadın ve Aileyi koruyan mevzuatı içeren broşürler hazırlanarak, mahalle merkezlerinde
yapılan bilgilendirme çalışmalarında dağıtılmıştır.
Aile İçi Etkili İletişim ve Koruyucu Ruh Sağlığı konulu eğitim seminerleri başlatılmıştır.
Evsel Kalkınma ve Ekonomik Bağımsızlık Kazandırma Projesi yürütülmektedir.
Erenler Belediyesi tarafından;
Gerekli broşürler hazırlanmış, anons çalışmaları başlatılmıştır.
Alo Şiddet Hattı kurulması için çalışmalara başlanmıştır.
Kadın Konukevi için diğer kuruluşlarla görüşmelere başlanmıştır.
İl Emniyet Müdürlüğü, Belediye, İl Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle
bir komite oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır.
Karasu İlçe Müftülüğü tarafından kadına yönelik şiddet ve töre ve namus cinayetleri
konularında cami görevlilerine ve öğreticilere bilgilendirme çalışması yapılmıştır.
Ayrıca söz konusu hususlar din görevlileri tarafından vaaz, hutbe ve cami derslerinde
işlenmiştir.
Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili kanun ve mevzuatlar
incelenerek şiddete maruz kalan kadınların başvuracağı yollar, okullarda yapılan veli
toplantıları vasıtasıyla velilere anlatılmıştır.
Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şiddet nedeniyle parçalanmış ailelerin
durumlarıyla ilgili seminerler verilmiştir.
Söğütlü Belediyesi tarafından belediyeye ait hizmet binasının bir kısmının kadın
konukevi olarak kullanılması ile 1 adet lojmanın hayata geçirilmesi ile Sakarya
Büyükşehir Belediyesi ve Söğütlü Kaymakamlığıyla koordineli olarak tüm ilçede
işbirliği yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Serdivan Belediyesi tarafından kadınların ekonomik yönden güçlenmesi amacıyla
becerilerini kazanca çevirmeleri için sergi, panayır, fuar düzenlenmiştir.
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İl genelinde Kadına Ve Çocuğa Yönelik Şiddet, Töre Ve Namus Cinayetleri ile ilgili
olarak broşür ve afişler hazırlanmış, ilan ve duyurular yapılarak, anons çalışmaları
başlatılmış olup, bazı ilçelerde hazırlanan broşürler halka dağıtılmıştır.
Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddet konusunda okullarda seminer verilerek, bilgilendirme
yapılmıştır.
Karapürçek Belediyesi tarafından ilçede mevcut esnaflara ait dükkanların vitrinlerine
yazılı duyuru ilanları ile birlikte iki adet sanal ışıklı yazılımla halkı bilinçlendirme
suretiyle çalışma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Veli toplantılarında konuya ilişkin bilgilendirme yapılmaktadır.
Töre ve namus cinayetleri incelenerek cinayetlerin nedenleri ve tanımı yapılmakta, söz
konusu sorunun önlenmesinin yolları araştırılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
Sakarya Büyükşehir Belediyesince mevzuatla ilgili hak ve hukukun tanıtılması amacıyla
görsel ve medya bilgilendirmesi çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.
Kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda camilerde vaaz ve hutbe verilmeye devam
edilecektir.
Serdivan ilçesinde evlenme başvurusunda bulunanlara şiddete karşı bilinçlendirici CD,
kitap, kılavuz ve broşür dağıtılması planlanmaktadır.
Karasu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerine İlişkin
Araştırma Çalışması yapılması planlanmaktadır.
Serdivan Belediyesi tarafından muhtarların bilinçlendirilmesi ve muhtarlıklardan okula
gönderilmeyen kız çocuklarının tespitinin yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması
planlanmaktadır.
Taraklı İlçesine kadın konukevi yapılması planlanmaktadır.
Erenler Belediyesince geçici konut için sivil toplum örgütleri ile görüşmelerin
başlatılması planlanmaktadır.
Kadınların ekonomik yönden güçlenmesi amacıyla becerilerini kazanca çevirmeleri için
gerekli olanakların sağlanması planlanmaktadır.
Konukevlerinde kalan kadınlara yönelik rehabilitasyon ve topluma kazandırılma
çalışmaları ile Danışma Merkezinde önleyici-koruyucu tedbirlerin alınması için çerçeve
planlar yapılacaktır.
Çalışmaların daha da geliştirilerek kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda
etkin hale getirilmesi, eğitim düzeylerini geliştirmek için birimler oluşturulması ve bu
konuda sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması planlanmaktadır.
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Serdivan ilçesinde şiddete uğrayan ve konukevlerinde ihtiyacı olan kadınların ekonomik
olarak güçlendirilmesi; üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin verilerinin dikkate
alınarak çözümler üretilmesi, bölgede şiddet görüp çaresiz kalan kadınlara ulaşılması
planlanmaktadır.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şiddetin her türüne maruz kalan kadınların
Aile Danışma Merkezinde temel ve mesleki eğitimleri ile özgüven kazandırılmasının
sağlanması yönünde çalışmalara devam edilerek psikolog ve danışmanlar tarafından
randevu sistemli çalışmalara başlanacaktır.
Mevzuatta yer alan hakların ilgililere ve topluma duyurulmasına yönelik broşür ve afiş
çalışmalarına devam edilecektir.
İŞKUR ile protokol yapılıp kadınları meslek sahibi yapmaya yönelik çeşitli kurslar
düzenlenip istihdam edilmesi planlanmaktadır.
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