T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA;
KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN
İLETİLEN
YİRMİ DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN
FAALİYET RAPORLARININ ÖZETİ
(01.04.2012 – 30.06.2012)

Ağustos 2012

1

İÇİNDEKİLER

GENEL BAKIŞ…………………………………………………………………….

3

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ…………………………………..

4

BAKANLIKLAR…………………………………………………………………... 9
VALİLİKLER……………………………………………………………………...

11

YEREL YÖNETİMLER……………………………..…………………………….. 18

2

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, (Mülga) 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 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.
• 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:
 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun’un Uygulanmasına Dair Genelge 19 Nisan 2012 tarihinde
yayımlanmıştır.
 “Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
Taslağı”nın hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup, taslak Başbakanlığa
iletilmiştir.
 “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun
Uygulama Yönetmeliği” hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Yönetmeliği kurumların görüşü alınmak
üzere gönderilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.
 Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlendirilmesini sağlamak amacıyla
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 4857 sayılı İş
Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6284 Sayılı Ailenin Korunması
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile 5510 Sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gözden geçirilmiş, söz konusu
Kanunların bazı maddelerinde değişiklik ve eklemeler yapılması amacıyla
öneriler hazırlanarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine
iletilmiş olup bu yönde çalışmalar devam etmektedir.
 İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü arasında “Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele Kapsamında Sunulan Hizmetlerde Kurumsal Kapasitenin
Geliştirilmesine, İşbirliği Yapılmasına ve Eşgüdümün Artırılmasına İlişkin
Protokol” 12 Nisan 2012 tarihinde imzalanmıştır.
 Kadın çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirmeyi hedefleyen “Tarım
ve Çiftçilerin Eğitim İşbirliği Protokolü” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği
arasında 14 Mayıs 2012 tarihinde imzalanmıştır.
 “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının
Sağlanması Projesi Protokolü” kapsamında, Ankara’da görev yapan vaiz,
imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an Kursu öğreticisi toplam 200 kişiye
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eğitici eğitimleri düzenlenmiştir. Eylül ayı içerisinde Konya’da bir eğitim
programı düzenlenmesi planlanmaktadır.
 Bakanlığımız koordinatörlüğünde hazırlanan ve 20 Mart 2012 tarih ve 28239
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ailenin Korunması ve
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”un tanıtılması, hizmet
sunumunda uygulama birliği ve standartların sağlanması ile hazırlanacak
yönetmeliklere esas teşkil etmek üzere karşılıklı görüş ve önerilerin
paylaşılması amacıyla Nisan-Haziran 2012’de 16 ilde (Ankara, Gaziantep,
Mardin, Malatya, Van, Erzurum, Sivas, Trabzon, Samsun, İzmir, İstanbul,
Bolu, Bursa, Antalya, Adana, Konya), çevre illerdeki ilgili görevlilerin de
katılımlarıyla seminerler düzenlenmiştir. Söz konusu seminerlerle 81 ilde,
şiddete maruz kalan kadınlara doğrudan hizmet sunan kamu
kurum/kuruluşlarındaki uygulayıcılara ulaşılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede,
seminerlere Vali Yardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür ve Müdür
Yardımcıları, İl Sağlık Müdür veya Müdür Yardımcıları, Halk Sağlığı
Müdürleri, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterleri, İl Milli Eğitim Müdür
veya Müdür Yardımcıları, İl Jandarma Komutanları veya Yardımcıları, İl
Emniyet Müdürleri veya Müdür Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Cumhuriyet
Başsavcıları, İl Adalet Komisyon Başkanları, İlçe Cumhuriyet Savcıları, il ve
ilçelerde görev yapan Aile Mahkemesi Hâkimleri, İlçe Emniyet Müdürleri, İlçe
Jandarma Komutanları, İlk Kabul Birimi Sorumluları ile Kadın Konukevi
Müdürleri olmak üzere toplam 6.500 kişi katılım sağlamıştır.
 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı izleme ve değerlendirme
çalışmaları kapsamında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla
toplantılar gerçekleştirilmiştir.
 Alman Goethe Enstitüsü ve Almanya’nın Ankara Büyükelçiliğinin işbirliği ve
mali desteği ile 20-26 Mayıs 2012 tarihleri arasında Almanya’ya; kadına
yönelik şiddet, Türk kökenli kadınlar, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ve
temel olarak ev içi şiddet konuları üzerine bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir.
 2012 yılında yürütülmeye devam eden “Kadına Yönelik Şiddet Veri
Tabanı/Sistem Oluşturulmasına İlişkin Etüd Proje” kapsamında konuya ilişkin
mevcut durumun ortaya konulmasını teminen haritalama çalışması yapılması,
İsveç ve İspanya’ya çalışma ziyaretleri düzenlenmesi, Türkiye’de uygulanacak
model için uygun formların oluşturularak pilot uygulamanın gerçekleştirilmesi
amaçlanmaktadır. Mevcut dönem içerisinde söz konusu projenin hazırlık
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
 “Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlara Yönelik Materyal Geliştirme Projesi”
kapsamında Ekim 2012’de Belçika’ya çalışma ziyareti gerçekleştirilerek,
muadil kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve
vatandaşlarımız ile biraraya gelinmesi; Belçika’da yaşayan vatandaşlarımıza
yönelik Türkiye’de ve Belçika’da kadın hakları ve aile birleşimi konularında
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yaşayan gelişmelerin ve mevcut durumun yansıtıldığı materyallerin
hazırlanması planlanmaktadır. Raporlama dönemi içerisinde söz konusu
projenin hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
 İngiltere Büyükelçiliği ile Genel Müdürlüğümüz tarafından “Kadın
Konukevlerinde Görev Yapan Personelin Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”
yürütülecektir. Proje ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taşra teşkilatında
kadın hizmetleri konusunda görev yapan personelin eğitilmesi
amaçlanmaktadır. Raporlama döneminde söz konusu projenin hazırlık
çalışmaları yürütülmüştür.
 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında
maliyet paylaşımı esası ile yürütülecek Gönüllü Ziyaretçi Programı (Volunteer
Visiter Programme) çerçevesinde Ekim 2012’de kadın erkek eşitliği, kadına
yönelik şiddet gibi alanlarda faaliyet gösteren kurumlar ve sivil toplum
kuruluşlarında temaslarda bulunmak üzere Bakanlığımız temsilcilerinden
oluşan bir heyet ile Amerika Birleşik Devletleri’ne 10 günlük bir çalışma
ziyareti düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu çalışma ziyaretine ilişkin
hazırlık çalışmaları yürütülmüştür.
 AB Bakanlığı’nın İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde sürdürdüğü
"Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında Kasım
2012’de Yalova’da “Sivil Toplum ve Kadın” konulu panel gerçekleştirilecektir.
Söz konusu panelin içeriğinin ve konuşmacıların belirlenmesi sürecinde Genel
Müdürlüğümüzün AB Bakanlığı ile işbirliği yapması planlanmaktadır.
 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun kapsamında hâkim kararı ile uygulanabilecek olan teknik araç ve
yöntemlerin hayata geçirilmesi için, teknik takip sisteminin alt yapısını
oluşturulması ve faaliyete geçmesi amacıyla 2013 yılında yürütülecek Teknik
Takip Sistemi Projesinin hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
 Genel Müdürlüğümüz tarafından 2009 yılından bu yana kamu yöneticilerine ve
görevlilerine yönelik olarak “Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet
Eğitimleri” düzenlenmektedir. Raporlama dönemi içerisinde ise 3 adet eğitim
programı gerçekleştirilmiş, programa Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüklerinde, Konukevlerinde, Toplum Merkezlerinde ve Aile Danışma
Merkezlerinde görev yapan toplam 220 sosyal çalışmacı katılım sağlamıştır.
Eğitimlere bugüne kadar toplam 2520 kamu görevlisi katılım sağlamış olup
eğitimler sürdürülmektedir.
 Kadın konukevi, ilk kabul birimi ve ŞÖNİM açmayı planlayan illere ve
belediyelere danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda
Bilecik, Yozgat ve Çorum illerine gidilmiş olup incelemeler yapılmıştır. İl
koordinasyon toplantılarına katılım sağlanmıştır.
 Bakanlığımıza bağlı 66 kadın konukevi hizmet vermektedir. 2012 Yılı içinde
toplam 158 kapasiteli 9 İlk Kabul Birimi hizmete açılmıştır.
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 2012 Yılı içinde 14 Pilot İlde Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi açılması
planlanmakta olup bunlardan Bursa ve Adana İllerine açılış onayı verilmiştir.
İki yıl içinde ise 81 ilde ŞÖNİM açılması tamamlanacaktır.
 2007-2010 dönemini kapsayan "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele
Ulusal Eylem Planı”nın uygulama süresinin dolması nedeniyle, ilgili kamu
kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin kadın
araştırmaları merkezlerinin katkı ve katılımları ile Genel Müdürlüğümüz
koordinasyonunda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı”
güncellenerek Bakanlık Makamına sunulmuştur.
Planlanan Çalışmalar:
 Bakanlığın yeniden yapılanma sürecinde hazırlık çalışmaları devam eden
“Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
Taslağı”nın yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.
 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanunda kurulması öngörülen Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine ilişkin
Yönetmeliğin Aralık ayı içerisinde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.
 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin Aralık ayı içerisinde
yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.
 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.
 Genelkurmay Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında
imzalanması planlanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi ve
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi,
İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol”ün hazırlık çalışmaları
devam etmektedir.
 Sığınmaevleri
Yönetmeliği
planlanmaktadır.

Taslağı

çalışmalarının

tamamlanması

 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 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
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Cinsiyet Eğitimi” düzenlenmektedir. Bu eğitimlere önümüzdeki dönem de
devam ettirilmesi planlanmaktadır.
 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 Katkısının Sağlanması
Projesi Protokolü kapsamında sürdürülecek olan eğitimlere katılım
sağlanacaktır.
 Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda bilgilendirme ve
bilinçlendirme sağlamak amacıyla basılı ve görsel yayın hazırlanacak ve
yayınların dağıtımına devam edilecektir.
 Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın ve kadına yönelik şiddetin ortadan
kaldırılması için mevcut mevzuatın incelenmesi, eksiklik ve uygulama
aksaklıklarının tespiti, yeni düzenlemelerin hazırlanması ve gerekli
değişikliklerin yapılması amacıyla mevzuat toplantısı düzenlenmesi
planlanmaktadır.
 “Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Sığınmaevleri” Projesinde eş yararlanıcı
Genel Müdürlüğümüz olup söz konusu Projeye 2012 yılı sonunda başlanması
öngörülmektedir.
 Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratma, tutum ve davranış
değişikliğini sağlamanın yanı sıra 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun geniş kapsamlı tanıtım
çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla “Medya Lansmanı Kampanyası
Projesi” Bakanlık Makamı’na sunulmuştur. Yeni Kanunun, özellikle şiddet
mağdurlarına, şiddet uygulayıcılarına ve çevrelerinde şiddete tanık olanlara,
kanun uygulayıcılarına, genel olarak toplumun her kesimine, basılı, görsel,
işitsel ve sosyal medyanın bütün imkanları kullanılarak kısa süre içerisinde
etkili bir şekilde tanıtılmasının yanı sıra en önemli toplumsal sorunlardan biri
olan kadına yönelik şiddettin önlenmesi ve konuya ilişkin farkındalık
sağlanması
amaçlanmaktadır.
Kampanyanın,
idari
prosedürlerin
tamamlanmasının ardından 1 Ekim 2012–31 Aralık 2013 tarihleri arasında
gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
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 Geleceğin medya profesyonelleri olan İletişim Fakültelerinde okuyan
öğrencilere yönelik olarak Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ve
Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile 02-06 Temmuz
2012
tarihlerinde
“Toplumsal
Cinsiyet
ve
Medya
Atölyesi”
gerçekleştirilecektir.
 Yerel medya kuruluşlarının kadına yönelik şiddetle mücadeledeki rolleri ve
sorumlulukları hakkında duyarlılıklarının geliştirilmesi amacıyla yerel medya
çalışanlarına yönelik olarak 05 Temmuz 2012 tarihinde Eskişehir’de, “Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel Medya Çalışanlarının Rolü ve Haber
Yazma Atölye Çalışması” gerçekleştirilecektir.
 Raporlama Dönemi içerisinde eylül ayında bir kez 100 kişilik “Kadın Erkek
Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi” düzenlenecektir.

BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
 2012 yılı eğitim planı kapsamında; aile, çocuk ve çocuk ağır ceza
mahkemelerinde görev yapan sosyal çalışma görevlilerine yönelik olarak;
mesleki yetkinliklerin arttırılması, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda
düzenlenen
koruyucu
ve
destekleyici
tekbirlerin
uygulanmasının
güçlendirilmesiyle çocuğa ve kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele
amacıyla ;
 üçüncü grupta yer alan 58 sosyal çalışma görevlisine, 04-06 Nisan 2012
tarihleri arasında,
 dördüncü grupta yer alan 68 sosyal çalışma görevlisine 16-18 Nisan2012
tarihleri arsında,
 beşinci grupta yer alan 63 sosyal güvenli görevlisine 01-03 Nisan 2012 tarihleri
arasında Hizmet içi eğitim semineri düzenlenerek; beş grupta yer alan toplam
315 sosyal çalışma görevlisinin katılımını sağladığı program tamamlanmıştır.
Söz konusu eğitim programında toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna yer
verilmiştir.
 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 hâle
getirilmesi için değişiklik yapılması öngörülmektedir. Adalet Bakanlığınca
hazırlanan ’Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı’ taslağı görüşe sonulmuş olup, gelen görüşlerin değerlendirilmesi
çalışmalarına devam edilmektedir.
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 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde; “Konukevleri
Yönetmeliği’’ hakkında, 04-06 Nisan 2012 tarihleri arasında, Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya, Adalet Bakanlığını temsilen 2
tetkik hâkiminin katılımı sağlanmıştır.
 Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde; 16 Nisan 2012 tarihinde,
Türkiye Adalet Akademisi’nde düzenlenen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”
çalıştayına, Adalet Bakanlığını temsilen bir daire başkanı ile 2 tetkik hâkiminin
katılımı sağlanmış olup; söz konusu çalıştayın, 17 Nisan 2012 tarihindeki
oturumuna da bir tetkik hakiminin katılımı sağlanmıştır.
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen; “Ailenin Korunması
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” hakkında, 25 Nisan 2012
tarihinde, Ankara Esenboğa Airport Otel’de düzenlenen “Bilgilendirme
Toplantısı”na, bir tetkik hakiminin katılımı sağlanmıştır.
 Adalet Bakanlığı taşra teşkilâtında, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş,
Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun kapsamında kurulan ve faaliyette
bulunan aile mahkemelerinde, 27.06.2012 tarihi itibariyle; 109 psikolog, 101
pedagog ve 101 sosyal çalışmacı görev yapmaktadır.
 05-09 Mart 2012 tarihleri arasında, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Merkez
Binasında mağdurların ve sanıkların değerlendirilmesi konularını içeren“Adli
Psikiyatri ve Psikoloji” konulu seminer verilmiştir.
 09 Nisan 2012 tarihinde, Burdur Baro Başkanlığı’nca düzenlenen “Kadın
Hakları ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi” konulu konferansa, bir
psikologun katılımı sağlanmıştır.
 Farklı ülkelerden sosyal hizmet alanında görevli farklı meslek gruplarının
(sosyal hizmet uzmanı, psikolog, pedagog, çocuk gelişimi uzmanı gibi) bir
araya gelerek, ev sahibi ülkede bu alanda yapılan çalışmaların gözlenmesi ve
mesleki paylaşımda bulunulması amacıyla;
 04-26 Mayıs 2012 tarihleri arasında Finlandiya’da,
 27 Mayıs-04 Haziran 2012 tarihleri arasında Rusya’da düzenlenen Uluslararası
CIF (Council of International Fellowship-Uluslararası Dostluk Konseyi)
Değişim Programı’na bir psikologun katılımı sağlanmıştır.
 İsveç’le İkili İşbirliği Projesi kapsamında; 09 Nisan 2012 tarihinde Türkiye
Adalet Akademisi’nde gerçekleştirilen ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ çalıştayı
hazırlık görüşmesine, katılımı sağlanmıştır.
 11 Nisan 2012 tarihinde bir daire başkanı ve üç tetkik hakiminin katılımıyla,
“Kadına Karşı Şiddet” konusunda AB ile yapılabilecek projeler konulu toplantı
düzenlenmiştir.
 20-23 Mart 2012 tarihleri arasında, ‘Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi’
konusunda, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen çalışma ziyaretine
ilişkin olarak tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor, 06 Nisan 2012 tarihinde
Müsteşarlık Makamı’na arz edilmiştir.
 Mutlu Çocuklar Derneği tarafından, 27-28 Nisan 2012 tarihlerinde Ankara’da
düzenlenen Kadına Karşı Şiddet Sempozyumu’na 1 daire başkanı ile 1 tetkik
hakiminin katılımı sağlanmıştır.
 Türkiye Adalet Akademisi ile Avrupa Konseyi işbirliğinde; 07-08 Haziran 2012
tarihlerinde İstanbul’da “İnsan Hakları Standartlarının Etkili Uygulanması
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Bağlamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu uluslararası
sempozyuma Genel Müdür ile 8 tetkik hakiminin katılımı sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
 Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kadınların Aile İçi Şiddete Karşı
Korunması” konulu Matra Projesi Önerisi Hollanda tarafından kabul edilmiş
olup, projenin 15 Haziran 2012 – 15 Haziran 2013 tarihleri arasında
uygulanması öngörülmektedir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
 Birimlerimizce online olarak doldurulan Aile İçi Şiddet Olayları Kayıt Formu
6284 Sayılı Kanun doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.
Planlanan Çalışmalar
 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun ile ilgili hizmet içi eğitim çalışmalarına başlanacaktır.
 6284 Sayılı Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik Çalışmalarına esas
teşkil etmek üzere 81 İl Emniyet Müdürlüğüne görüş yazısı yazılmıştır.
VALİLİKLER
Bayburt Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
 Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddetin önlenebilmesi için Bayburt ilinde Vali
Yardımcısı başkanlığında oluşturulan komitenin 2012 yılı ikinci toplantısı
gündemde görüşülecek konu bulunmadığından yapılmamıştır.
 İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık
Müdürlüğünün işbirliğiyle SODES Projesi kapsamında kadınlara ve çocuklara
yönelik belli aralıklarla uzmanlarca seminerler verilmiş, el broşürleri dağıtılmış,
billboardlara afişler asılmıştır. Ayrıca 6284 sayılı Ailenin Korunmasına ve
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunla ilgili Trabzon’da kurum
temsilcilerinin iştiraki ile bir bölge toplantısı düzenlenmiştir.
 Bayburt ilinde Nisan- Mayıs- Haziran 2012 ayları içersinde kadın ve çocuğa
yönelik 8 tane şiddet olayı Emniyet Müdürlüğüne ve Jandarma Komutanlığına
intikal etmiş olup, mağdurlara danışmanlık hizmeti verilmiş ve gereği
yapılmıştır.
 Adliyeye intikal eden vakaların tedbir kararları verilinceye kadar şiddete
uğrayan kadınların tespit edilen barınma yerinde rahat ve güvenli şekilde
kalmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması için çalışmalar yapılmaktadır.
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 İl Emniyet Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezlerince ve Şair Zihni Kültür
Merkezinde çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hakkında halkın
bilinçlendirilmesine yönelik seminerler düzenlenmektedir.
Erzincan Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışman Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün 2006/26 sayılı genelgesi gereği Rehberlik Araştırma Merkezi
bünyesinde “Şiddeti Önleme Ekibi” kurulmuş ve çalışmalar devam etmiştir.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışman Hizmetleri
Genel Müdürlüğü’nün 2007/72 sayılı genelgesi gereği okullarda güvenli
ortamın, koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin işbirliği protokolü
gereği “İl Yürütme Kurulu” oluşturulmuştur.
 İl Jandarma Komutanlığı altında kadın ve çocuk suçları ile ilgili işlem Astb.lığı
tespit edilmiş ve görevleri hakkında brifingler verilmiştir.
 Kadına ve çocuklara yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesi konusuna yönelik
haklar ve yasalar hakkında 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 ekipleri
oluşturulmuştur. Okullarda öfke yönetimi, çatışma çözümü, stres ve başa çıkma
yolları konularına yönelik etkinlikler uygulanmaya başlanmıştır.
 Konuyla ilgili çeşitli konferanslar verilmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadele
eden Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gibi kadın sivil toplum kuruluşları
hakkında öğrencilere bilgi verilmekte ve öğrencilere süreli yayınları ve
medyayı takip etmeleri tavsiye edilmektedir.
 Psiko-sosyal müdahale hizmetleri çerçevesinde aile içi şiddet konularındaki
çalışmalar okul rehberlik servisleri tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
 Semiha YILDIRIM Kadın Konukevinde aile içi şiddetle ilgili olarak seminer
düzenlenmiştir.
 Konu ile ilgili personele mevzuat hakkında bilgilendirme toplantıları
yapılmıştır.
 Erzincan İl Müftülüğü altında Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu Hizmete girmiştir.
Bu çerçevede kadına yönelik şiddet, ayrımcılık vb konularda çeşitli
üniversitelerden gelen öğretim üyelerince eğitim verilmiştir.
 Ayrıca; İl ve ilçelerimizde;
1) Milli Eğitim, Sağlık, Emniyet ve Jandarma ile sivil toplum kuruluşları ve
diğer meslek grupları görevlilerine bu konu ile ilgili hizmet içi eğitimler
verilmiştir.
2) Müftülüklerce toplumu bu konuda bilinçlendirmek için çeşitli vaazlar
verilmiştir.
3) Zorunlu eğitimin uygulanması için çalışmalar yapılmıştır.
4) Zararlı gelenek ve görenekler tespit edilerek, kişilerin davranış şekillerini
değiştirmelerini sağlayıcı eğitim programları hazırlanmıştır.
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5) Çeşitli belediyelerimizce belediye panolarına afişler asılmış ve CD gösterimi
yapılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
 Kadına yönelik şiddet konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili Emniyet
Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığındaki görevli personele yönelik kurs
tertip edilmesi planlanmıştır.
 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda 2007 yılında yapılanbaşlatılan çalışmaların 2012 yılında da devam edilmesi sağlanacaktır.
 Türk toplumunda kadının değeri, erken evlilikler ve kadının sosyal statüsü
konularında konferanslar verilecektir.
 Karakollara bağlı köylerde devriyeler tertiplenip kadın hakları konusunda
konferansların verilmesi planlanmaktadır.
 Liselerde şiddet ve şiddetle başa çıkma, eğitim ortamlarında şiddetin
önlenmesine yönelik eylem planının hazırlanması; ihtiyaç duyan öğrenci ve
velilere yönelik müşavirlik yapılması planlanmıştır.
 Ekonomik geçim sıkıntısı çeken aileler, zihinsel engelli bireyi olan aileler ve
eğitim almamış ailelerin tespit edilmesi ve bu ailelere yönelik bilgilendirme
yapılması çalışmaları gerçekleştirilecektir.
 Yörede yaşanmış şiddet olayların araştırılması, törenin ağırlıkta olduğu bölge ve
ailelerin tespiti planlanmıştır.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
 Eskişehir İli Kadına ve Çocuklara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve
Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Koordinasyon Komitesi 29 Mart
2012 tarihinde Vali Yardımcısı başkanlığında toplanmıştır. Toplantı sonucunda;
 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun çerçevesinde uygulamaya ilişkin ilgili yönetmelikler hazırlanıncaya ve
uygulama esaslarının belirleninceye kadar ilgili kurumların söz konusu yasa
doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmalarına,
 Kadın Konukevi’nde kalan kadınlar ile ilgili konukevi hizmet binasının
çevresindeki tehlikeli şahısların uzaklaştırılması ile ilgili 155 polis ihbar hattına
bilgi verilmesine ve bu bölgelerin polis ekiplerince takip edilmesine,
 Şiddet mağduru kadınların yaşadıkları maddi sıkıntılarla ilgili olarak
Dayanışma Vakfı ve Belediyelerce gerekli sosyal yardımların yapılması
hususunda bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılmasına,
 Kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili olarak hazırlanan broşür ve afişlerin
kurumların uygun bölümlerine asılması ve dağıtılması suretiyle duyarlılığın
arttırılmasının sağlanmasına,
 Başbakanlık tarafından çıkartılan 2006/17 Sayılı ‘Çocuk ve Kadınlara Yönelik
Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak
Tedbirler’ Genelgesinde belirtilen sorumlu kuruluşların konuya ilişkin
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yükümlülükleri kapsamında yeni dönemde çalışmalarına devam edilmesine oy
birliğiyle karar verilmiştir.
Gaziantep Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
 6284 Sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun Hakkında Kurul Üyeleri Bilgilendirilmiştir.
 Gaziantep ilinde yeni oluşturulan Kadın Konukevi ve İlk Kabul Birimi ile ilgili
bilgilendirme yapılmıştır. Kolluk birimleri tarafından hakkında korunma tedbiri
alınan kadınların öncelikle İlk Kabul Birimine getirilmesi istenilmiştir.
 Özellikle, koruyucu tedbir kararı alınan, danışmanlık ve rehberlik hizmeti
verilen vakaların takibinde Belediye, Sağlık, Milli Eğitim gibi ilgili kurumlarla
işbirliği yapılmasının yararlı olacağı vurgulanmıştır. Bu kapsamda bir
koordinasyon toplantısı yapılmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir.
 İlçelerde Koordinasyon Kurul Toplantılarının düzenli yapılmadığı, konunun
sadece Töre ve Namus cinayeti şeklinde algılandığı bu hususta ilçelere yeni bir
yazı yazılmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir.
Kilis Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünden resmi yazı ile istenen Aile İçi Şiddetle
Mücadele kitapçığı ve broşürü komite üyelerine dağıtılmıştır.
 Geçen 3 aylık dönemde şiddet mağduru kadınların sorunlarının çözümleri için
aile ziyaretleri yapılmıştır.
 Çocuk ve Kadına Yönelik Şiddetle mücadele konusunda İl Müftülüğü ile
görüşülmüştür.
 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
kitapçığı çoğaltılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
 Aile içi şiddetin zararlarının çeşitli toplantılarda anlatılması
planlanmaktadır.
 Çocuk ve kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için İl Müftülüğünce vaaz
verilmesi planlanmaktadır.
 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun
yerel basında tanıtılması planlanmaktadır.
 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun
kitapçığının okullara dağıtılması planlanmaktadır.
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Manisa Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
 Toplum Merkezinde hizmet alan, kurslara katılan kadınlara şiddetin türleri,
nedenleri, sonuçları ile gerektiğinde başvurulacak kurum ve kuruluşlar
konusunda bilgi aktarımı sağlamak üzere eğitim panoları düzenlenmiştir.
 Konu hakkında eğitim-öğretim hizmetlerinde görev alan öğretmen ve eğiticiler
kanalıyla bilgilendirme ve sohbet toplantıları tertiplenerek, eğitim çalışmaları
düzenlenmiştir.
 Kadına hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşları ile (Başkan/üyeler) yapılan
Merkez Bilgilendirme Toplantıları devam etmektedir.
 Kadına karşı şiddet konulu KADIN OLMAK adlı tiyatro gösterimi
kuruluşumuzda hizmet alan kadınlarımız tarafından oynanmış olup oyunun
gösterimi devam etmektedir.
 Yerel basında periyodik olarak konuyla ilgili bilgilendirme ve eğitim yazılarının
yayınlanması, bu yöntemle konunun gündemde tutularak kadına yönelik şiddet
olaylarının kontrol altına alınması için görüşmeler ve çalışmalar yapılmaktadır.
 İl genelinde, Sivil Toplum Kuruluşlarının düzenlendiği “Kadına ve Çocuğa
Yönelik Şiddetin Önlenmesi” konulu konferanslara katılım desteği sağlanmakta
ve sergi alanlarında bilgilendirme panoları düzenlenmektedir.
 Yerel televizyon kanallarında konunun sürekli gündemde tutulması, aile
birliğini ve varlığını destekleyecek programların düzenlenerek yayınlanması
planlanmaktadır.
Sakarya Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
 Sakarya barosu ile Türk Ceza Hukuku ve kadın ve aileyi koruyan diğer
mevzuatın ortak etüdü yapılmıştır. (Sakarya Byşh.Bld.)
 Konuyla ilgili broşürler hazırlanmış ve anons çalışmaları başlatılmıştır.
 Kadın konukevi için diğer kuruluşlarla görüşmelere başlanmıştır. (Erenler Bld.)
 Kadınların ekonomik yönden güçlenmesi amacıyla sergi, panayır ve fuarlar
düzenlenmektedir. (Serdivan Bld.)
 Cami görevlilerine ve öğreticilere konuyla ilgili bilgilendirme yapılmıştır.
(Karasu İlç. Müft.)
 Şiddete maruz kalan kadınların başvuracağı yollar, okullarda yapılan veli
toplantılarında anlatılmaktadır. (Karasu İlç.Mil.Eğt.Md.)
 Okullarda öğrencilere yönelik eğitici çalışmalar düzenlenmekte, camilerde
vatandaşa yönelik konuyla ilgili vaaz ve nasihatlar verilmektedir. (Taraklı Bld.)
 Evlilik ve evlilik danışmanlığı hizmetleri araştırılmıştır.
 Görsel ve yazılı medya aracılığı ile bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
 Kadın konukevi hizmete açılmıştır. (Sakarya Byşh.Bld.)
 İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli tüm personele kadın ve çocuğa
yönelik şiddet, toplum hayatında kadının yeri ve önemi konulu hizmet içi
eğitimler verilmektedir.
 Kadına yönelik şiddet ile ilgili broşürlerin dağıtımı yapılmıştır. (Ali Fuat Paşa
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Bel.)
İlçede mevcut esnaflara ait dükkanların vitrinlerine konuyla ilgili duyurular
asılmıştır. (Karapürçek Bel.)
Kadına yönelik şiddet konusu din görevlileri tarafından vaaz, hutbe ve cami
derslerinde işlenmiştir. (Karasu İlçe Müft.)
Yardım kuruluşları ile bilgiler okullarda yapılan veli toplantılarında
verilmektedir.
Kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi konularında hazırlanan ilan ve
duyurularla belde halkı bilinçlendirilmiştir. (Dokurcun Bel. Bşk.)
Okul genel veli toplantılarında kadına yönelik şiddetin zararları okul
müdürleriyle rehber öğretmenler tarafından anlatılmaktadır. (Akyazı İlç. Mil.
Eğt. Müd.)
Aile Danışma Merkezi oluşturulmuştur. (Sakarya Byşh. Bld.)
Emniyet, Belediye, Müftülük ve STK temsilcilerinden oluşan komite
çalışmalarına başlamıştır.(Erenler Bel.)
Şiddete uğrayan ve konukevlerine ihtiyacı olan kadınları ekonomik olarak
güçlendirmek için çalışmalar yürütülmektedir.
Bölgede şiddet gördüğü halde çaresiz kalan kadınlara ulaşmak için çalışmalar
yürütülmektedir. (anket, form karakol bilgileri, komşu şikayetleri vs.) (Serdivan
Bel.)
Kadın konukevi açılması amacıyla etüt ve fizibilite çalışmaları başlatılacaktır.
(Geyve İlç.)
Aile Danışma Birimi masası oluşturma ve toplum merkezi açma çalışmaları
devam etmektedir.
Öğrencilere ve ebeveynlerine yönelik seminerler verilmektedir.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşku içinde kutlanmıştır.(Akyazı İlçe Emniyet
Müdürlüğü)
Aile İçi Etkili İletişim, Ruh Sağlığı ve Evliliğe İlk Adım konulu eğitim
seminerleri başlatılmış olup, çocuk gelişimi seminerlerinin hazırlıkları devam
etmektedir. (Sakarya Büyükşehir Belediyesi )
Şiddet gören anneler ile kız çocukları tespit edilerek öğretmenler tarafından ev
ziyaretleri yapılmaktadır.
Şiddete uğrayan kadınlara yönelik bir Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi
kurulması için çalışmalara başlanmıştır. (Erenler Bel.)

Planlanan Çalışmalar:
 Mevzuatla ilgili tanıtım amaçlı bilgilendirme çalışmaları yapılması
planlanmaktadır. (Sakarya Büyükşehir Belediyesi)
 Sivil toplum örgütleriyle irtibata geçilerek şiddet mağduru kadınlar için geçici
konut için görüşmeler başlatılacaktır. (Erenler Bel.)
 Konukevlerinde kalan kadınlara yönelik rehabilitasyon, topluma katılma
çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. (Sakarya Büyükşehir Belediyesi)
 Evlenme başvurusunda çiftlere şiddet karşıtı bilinçlendirici görsel CD, kitap,
kılavuz ve broşür dağıtılması planlanmaktadır. (Serdivan Belediyesi)
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 Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda etkin hale gelmeleri ve
eğitim düzeylerini geliştirmek için birimler oluşturulması ve bu konuda
STK’lar ile işbirliği yapılması planlanmaktadır. (Söğütlü Bel.)
 Kadınlara yönelik vaaz ve irşat programlarının düzenlenmesi planlanmaktadır.
(Karasu İlçe Müftülüğü)
 Çeşitli eğitici seminerlerin, kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi, okul
kütüphanelerinin zenginleştirilmesi, öğrenci velileriyle birlikte kültür ve sanat
gezileri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.(Akyazı İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü)
Yalova Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
 Vaaz ve irşat programlarında aile müessesesinin önemi her vesileyle
vurgulanmış, eşlerin karşılıklı olarak hak ve görevlerinin neler olduğu, aile
içinde iletişimin nasıl olması gerektiği, bir sorun çıktığında bunun nasıl
çözüme kavuşturulacağı vb hususlar anlatılmıştır.
 Çocuk ve kadınlara yönelik şiddetin, töre ve namus cinayetlerinin önlenebilmesi
ve bu anlamda halkın bilinçlendirilmesi amacıyla Nisan-Mayıs–Haziran
aylarında seminerler düzenlenmiştir.
 İl Müftülüğümüz bünyesindeki Ali İrşat ve Rehberlik Bürosu kadın ve aile
sorunlarıyla ilgili kendilerine intikal eden konularda gerek telefon gerekse yüz
yüze görüşmek suretiyle bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarını sürdürmüştür.
Yozgat Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
 Aile içi şiddet ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi kapsamında kolluk
kuvvetleri ile diğer birimler, üzerine düşen hizmetleri titizlikle yerine getirmeye
devam etmektedir.
 Kolluk Kuvvetlerinin ve diğer ilgili kuruluşların yapmış olduğu çalışmalar yılın
Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim aylarının ilk haftasında üçer aylık dönemler halinde
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne iletilmektedir.
 Sosyal Hizmetler alanında görev yapan personel 7 gün 24 saat esası üzerinden
görevlendirilmekte, belirlenen kişilerin isimleri her ay başında kolluk
kuvvetlerine bildirilmekte ve sosyal çalışma görevlilerinin değişen ev ve cep
telefonları güncel tutulmaktadır.
 İl Jandarma Komutanlığında Er ve Erbaşlara yönelik olarak hazırlanan aile içi
şiddet konulu sunum üçer aylık dönemler halinde uygulanmaya devam
edilmektedir.
 Kadın ve çocuklara yönelik olarak yapılan çalışmalar gizlilik içerisinde
yürütülmektedir.
 Şiddete maruz kalan yoksul kadınlar için Yozgat Barosu ücretsiz avukat
görevlendirmekte, boşanma sürecindeki harç ve masraflar, iaşe, yol ve benzeri
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giderler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce
karşılanmaktadır.
 Kadına yönelik şiddet konusunda eğitim amaçlı panel, konferans ve toplantı
düzenlemek amacıyla Bozok Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık
Müdürlüğü ve İl Müftülüğü’yle işbirliği gerçekleştirilmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
 Yozgat İli genelinde okullarda görev yapan rehber öğretmenlere yönelik Aile
İçi Şiddet konusunda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
YEREL YÖNETİMLER
İstanbul İli Güngören Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
 Randevu sistemi ile ve tamamen ücretsiz çalışan Aile Danışma Merkezinde aile
içi şiddete uğrayan kadınların ve çocukların hem hukuki, hem de psikolojik
sorunları ile ilgilenilmektedir.
 Kadınların özgüven kazanmaları ve meslek edinmelerini amaçlayan kişisel
gelişim, müzik, güzel sanatlar ve beceri kursları devam etmektedir.
 Kadınların sosyal ve sportif çalışmalar yapabilecekleri merkezin açılış
çalışmaları sürmektedir.
 Sağlıklı yaşamın temel taşlarından olan sporun yaygınlaşması amacıyla
kadınlara yönelik spor faaliyetleri sürdürülmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
 Her ay kadın konusuyla ilgili bir seminer düzenlenmesi planlanmaktadır.

18

