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SUNUŞ
2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamındaki sorumlu ve ilgili tüm tarafların
gerçekleştirdikleri çalışmaların altıncı dönem değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir.
- Kadına karşı şiddet ve töre/namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik broşürler/afişler
hazırlanıp dağıtılmakta, toplumda yerleşik ön yargı ve geleneksel anlayışın değiştirilmesi
amacıyla, “toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, töre/namus cinayetleri, kadının
insan hakları” konularında halkın konu ile ilgili duyarlılığını ve farkındalığını artıracak
paneller,

konferanslar,

eğitim seminerleri,

hizmet

içi

eğitimler

düzenlenmektedir.

Gerçekleştirilen toplantılarda “4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun” başta olmak
üzere mevzuat ve yasal haklar konusunda bilgilendirme çalışmaları sürdürülmektedir.
- İlk ve orta dereceli okullardaki veli toplantılarında konuya değinilmekte, velilere ve
öğrencilere dönük bilgilendirme çalışmaları yapılmakta, “okulda şiddet”e ilişkin seminerler
düzenlenmekte, şiddetin önlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmekte, anket çalışmaları
yapılmakta ve raporlar hazırlanmaktadır. Köylerde gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde konu
hakkında bilgiler verilmektedir.
- Camilerde, kadına karşı şiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda vaazlar verilmekte,
hutbeler okutulmaktadır.
- Şiddet mağduru kadınların koruma altına alınması, kadın konukevi ve sığınma evlerine
yerleştirilmesi, yeni yaşamlarına uyum sağlamaları ve bir işe yerleştirilmeleri amacıyla
çalışmalar yapılmakta; “Alo Şiddet Hattı” kurulması yönünde çalışmalar yapılmakta,
kadınlara psikolojik rehberlik hizmetleri, ayni/nakdi yardım ve ücretsiz kreş hizmeti
sağlanması konusundaki çalışmalar devam etmektedir.
- Kadınlara yönelik başta okuma-yazma, bilgisayar kursları, kadınların aktif iş gücüne
katılımlarını mümkün kılacak gerekli donanımı edinmeleri amacına yönelik meslek edindirme
kursları olmak üzere çeşitli kurslar düzenlenmekte, bilinç ve farkındalık düzeyini artırıcı
eğitimler verilmekte, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
- Üniversitelerde yüksek lisans programlarında; kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet
eşitliği ve hukuk gibi derslere yer verilmekte, tez çalışmalarında konuya ilişkin araştırmalar
yapılmakta, şiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda araştırma çalışmaları desteklenmekte
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ve yapılmakta, konuya ilişkin konferans, panel ve toplantılar düzenlenmekte, kurum ve
kuruluşlarca yürütülen çalışmalara katkı sağlanmakta, eğitim çalışmaları yürütülmekte, ve
şiddet konusuna ilişkin projeler geliştirilmektedir.
- İçişleri Bakanlığı’nın 2007/8 sayılı Genelgesi gereğince, Merkezi Yönetim Taşra Teşkilatı
bünyesinde, “töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi”ne yönelik kurullar/komiteler
oluşturulmaya devam etmektedir.
Kadın-erkek eşitliği, kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamın
her alanında kadının konumunun güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinin
devlet politikası haline getirilmesinin açık göstergesi olan Başbakanlık Genelgesi uyarınca
kuruluşların gönderdikleri altıncı dönemsel faaliyet raporlarından, Genelgedeki tedbirlerin
hayata geçirilmesi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi, kadının aile içinde ve toplumsal
yaşamdaki statüsünün yükseltilmesi, töre ve namus cinayetleri, kadına yönelik aile içi şiddet
konularında toplumda yerleşik ön kabullerin veya geleneksel anlayışın tersine çevrilmesi
amacıyla toplumun bilinç düzeyi, duyarlılığı ve farkındalığının artırılmasına yönelik
çalışmaların, tüm taraflarca kararlılıkla yürütüldüğü görülmektedir.

3

BAŞBAKANLIK
KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kadın konusunda ülkemizin ulusal mekanizması olarak; bugüne kadar başta yasal çalışmalar
olmak üzere görev alanı kapsamında çok sayıda çalışma yürüten Genel Müdürlük, kadınerkek eşitliği konusunda farkındalık yaratma ve duyarlılık artırmaya yönelik önemli bir bilgi
birikimi ve deneyim oluşturmuş, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi uluslararası
kuruluşlardan sağladığı kaynaklarla projeler yürütmüştür. AB Mali İşbirliği Programı da dahil
olmak üzere projeler yürütmeye devam etmektedir.
Genel Müdürlük, ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla gerek ulusal
gereksinimlerden, gerekse uluslararası yükümlülüklerimizden kaynaklanan çalışmalarda etkin
rol almaktadır.
Yapılan Çalışmalar:
− 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, 26.12.2006 tarihinde, İçişleri Bakanı
Sayın Abdülkadir AKSU ve Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından imzalanan
“Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi
Projesi Protokolü” çerçevesinde Emniyet Teşkilatı personeline yönelik hizmet içi eğitim
programları başlatılmıştır.
İki aşamalı olarak sürdürülmekte olan eğitim programının birinci aşamasında; İstanbul,
Adana, Samsun, Bursa, Erzurum, Van, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, İzmir, Ankara Nevşehir
illerinde, yaklaşık 270 eğiticinin eğitimi gerçekleştirilmiştir.
İkinci aşama kapsamında; eğitimi tamamlanmış olan eğiticiler tarafından İl Emniyet
Müdürlükleri Polis Merkezlerinde ve karakollarda çalışan yaklaşık 40.400 personelin
eğitimine devam edilmektedir.
− 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde; şiddet mağduru ve risk altındaki
kadınlara sunulan sağlık hizmetleri prosedürlerinin belirlenmesi ve buna uygun olarak eğitim
programlarının düzenlenmesi amacıyla, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanmış olan
“Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak
Prosedürler Eğitimi Protokolü”, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Sayın Recep AKDAĞ ile Devlet
Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından imzalanmıştır.
Söz konusu Protokol kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler ile; 81 il sağlık müdürlüğü
yöneticileri ile birinci, ikinci, ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda
(hastane, sağlık ocağı, ana çocuk sağlığı aile planlaması merkezi, vb.) çalışan doktor, hemşire,
ebe ve diğer sağlık personelinin kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede duyarlılığının
artırılması; mesleki beceri ve eğitim formasyonunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Planlanan eğitimler üç aşamada gerçekleştirilecektir:
• Birinci aşamada; Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi ekibi ve
Sağlık Bakanlığının ilgili personeli tarafından eğitim programları ve malzemeleri
geliştirilecektir.
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• İkinci aşamada; 81 il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak eğitim ekipleri,
12 ilde düzenlenecek eğitimlerde “toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetin tanımı ve
türleri, şiddet olgusu, şiddetle ilgili mitler, sağlık personelinin şiddet konusundaki
inançları, tutumları, mağdura hizmet götürmede ve genel olarak şiddetin
önlenmesindeki rolü, aile içi şiddetle ilgili olarak sağlık sektöründe çalışanların
sunacağı hizmetler ve yapacağı idari işlemler, şiddetle ilgili mevzuat, diğer kurumkuruluşlarla işbirliği” konularında eğitime alınacaktır.
• Üçüncü aşamada; il düzeyinde, hastanelerde ve birinci basamak sağlık hizmeti
sunan kuruluşlarda çalışan sağlık personelinin eğitimi, eğitici olarak yetiştirilen
eğitim ekipleri tarafından gerçekleştirilecektir.
Eğitimlerle öncelikle 500 eğiticinin yetiştirilmesi, ardından da sahada çalışan 75.000 sağlık
personeline ulaşılması hedeflenmektedir.
3 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren Protokol, 2 yıl süreyle uygulanacaktır.
− 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesinin; B “Kadınlar ve Çocuklara Yönelik Şiddet
Hareketleri ile Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine İlişkin Alınacak Tedbirler”
bölümü Hizmet Kurumları başlığı altında yer alan “11. Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı
koordinasyonunda bütün kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını,
özel sektör ve yerel yönetimleri de kapsayacak "2006-2010 Kadına Yönelik Şiddetin
önlenmesi Eylem Planı" hazırlanmalı ve uygulamaları takip edilmelidir.” tedbiri gereğince,
söz konusu Genelge’de de belirtildiği üzere Eylem Planı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının,
bu alanda çalışma yapan başlıca sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin kadın
araştırmaları merkezlerinin katkı ve katılımları ile Genel Müdürlüğün koordinasyonunda
hazırlanmıştır.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle mücadele çerçevesinde hazırlanan Ulusal Eylem Planı, Kısa
(2007 – 2008), Orta (2007 – 2009) ve Uzun Vade ( 2010 ve sonrası) olmak üzere üç
uygulama dönemini kapsamaktadır. Bu planın amacı, ülkemizde aile içinde kadına yönelik
her tür şiddetin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin tüm tarafların işbirliği ile
belirlenmesi ve uygulamaya konulmasıdır.
Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından 9 Kasım 2007 tarihinde onaylanmasının
ardından yürürlüğe giren Ulusal Eylem Planı’nın kitap olarak basılması çalışmaları devam
etmektedir.
− 17 Ocak 1998 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Aile içi şiddetle mücadeleye yönelik 4320
sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesini
teminen Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin hukukçu temsilcileri ile yapılan bir dizi toplantı
sonucunda bir Değişiklik Taslağı hazırlanmıştır. Değişiklik Taslağı Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek, 4 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu çalışmayı takiben, Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında
Yönetmeliğin hazırlanması çalışmaları yine Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün
koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin hukukçu
temsilcilerinin katkı ve katılımlarıyla tamamlanmıştır. Hazırlanan taslak, görüşleri alınmak
üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. Gelen görüşler çerçevesinde tekrar gözden
geçirilecek olan yönetmelik taslağı nihai hale getirilecektir.
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− 2005 yılı Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında
Genel Müdürlükçe hazırlanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” 20072008 yıllarında gerçekleştirilecektir. İki bileşenden oluşan Projenin “Kurumsal Kapasitenin
Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi” başlıklı Birinci Bileşeninde; merkezi ve yerel otoriteler
ile hükümet dışı kuruluşların katılımıyla, toplumsal cinsiyet konularının tüm kamu
politikalarına yerleştirilmesi (gender mainstreaming) ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin
yasaların uygulanması için Ulusal Mekanizmanın (KSGM) güçlendirilmesi, Avrupa Birliği
pratiklerine ve Müktesebata uyumlu biçimde bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Organı’nın
geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Hollanda İstihdam ve Sosyal İşler
Bakanlığı ile yürütülen Eşleştirme Projesi kapsamında;
•

Dokümantasyon Merkezinin Güçlendirilmesi ve Web Sitesinin Geliştirilmesi
çalışmaları kapsamında "Dokümantasyon Merkezinin Güçlendirilmesi ve Web
Sitesinin Geliştirilmesi için Yapılan Analiz ve Değerlendirme Çalışmaları ile
Öneriler" başlıklı taslak rapor ışığında web sitesi ve kütüphane ile ilgili çalışmalara
Ekim ayı itibariyle başlanmıştır ve çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir.

•

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu Taslak Modelinin Oluşturulması çalışmaları
kapsamında AB'ye üye olan Hollanda, Macaristan ve İrlanda'daki Eşitlik
Kurumlarına 4-11 Kasım 2007 tarihleri arasında çalışma ziyareti düzenlenmiştir.
19-30 Kasım tarihlerinde ise Adalet Bakanlığından ve Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğünden birer temsilcinin Hollanda'daki Eşit Muamele Komisyonunu
inceleyebilmesi için bir staj programı düzenlenmiştir. 5 Aralık 2007 tarihinde
gerçekleştirilen çalışma grubu toplantısında söz konusu ziyaretin sonuçları ve
raporları değerlendirilmiştir. Ayrıca “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu Taslak
Modeli” hazırlanmaya başlanmıştır.

•

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanmasına yönelik "Ulusal Eylem Planı
Taslağı"nın hazırlanması çalışmaları kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin
kamu plan ve programlarına yerleştirilmesi hedefine yönelik olarak hazırlanan
politika dokümanlarının konuları doğrultusunda ve Ulusal Eylem Planı taslağının
hazırlanması amacıyla oluşturulan 6 çalışma grubunun ilk toplantısı ilgili
paydaşların katılımıyla 16 ve 22 Ekim 2007 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Çalışma gruplarının ikinci toplantısı 19-26 Şubat 2008’de gerçekleştirilecektir.

•

Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının uygulanması için bir iletişim stratejisi
geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur. İletişim Stratejisi kapsamında oluşturulan
“İletişim Koordinasyon Komitesi” ilk toplantısını 24 Eylül 2007 tarihinde, ikinci
toplantısını ise 14 Aralık 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu
Komite’nin ikinci toplantısını takiben toplumun; Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve Ulusal Eylem Planı konusunda
bilgilendirilmesini kolaylaştırmak için öngörülen “İletişim Birimi”nin kurulması
çalışmalarına başlanmıştır.

•

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana plan ve programlara yerleştirilmesinin önemini
içeren eğitim materyali geliştirilmesi ve eğitim programları gerçekleştirilmesini
hedefleyen faaliyetler kapsamında, kamu kurumlarında görevli ve politika
oluşturulması aşamasında katkı yapacak konumda bulunan politika uzmanlarına
yönelik olarak yaklaşık 120 politika uzmanına toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi
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verilmiştir. Ayrıca 25 Ekim 2007 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarının üst
düzey yöneticilerinin katılımıyla, 26 Ekim 2007 tarihinde ise belediye başkanları,
belediye başkan yardımcıları ve diğer yerel yönetim temsilcilerine yönelik olarak
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri” düzenlenmiştir. Bir sonraki aşamada;
Projenin pilot illeri olarak belirlenen Ankara, Bursa, Antalya, Samsun ve
Gaziantep’te kamu kurumları ve yerel yönetimlerin personeli ile sivil toplum
kuruluşlarının temsilcilerine yönelik olarak, her ilde üçer günden dört eğitim
olmak üzere toplam yüz kişinin eğitiminin gerçekleştirilerek, beş ilde 500
personele ulaşılması hedeflenmektedir.
− Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun teknik desteği ve Avrupa Komisyonu’nun mali
katkılarıyla, Genel Müdürlük tarafından yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin
Geliştirilmesi Projesinin” ikinci bileşeni olan “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele
Projesi” kapsamında ise;
•

25 Kasım “Kadına Karşı Şiddete Son Uluslararası Günü” nedeniyle toplumsal
duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla Ankara Kızılay Metrosu 1 No’lu Gişe
yanında, 15 Kasım 2007 tarihinde 10:30-16:00 saatleri arasında “Kadına Yönelik
Aile İçi Şiddete Son” standı oluşturulmuş, konuya ilişkin bilgilendirici
materyallerin dağıtımı yapılmış ve hazırlanan spot filmler gösterilmiştir. Yine
etkinlikler kapsamında hazırlanan billboard, afiş ve broşürlerin tüm valilik ve
belediyelere dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

•

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında; 4320 sayılı
Kanunla düzenlenen, üçüncü şahısların başvurusu ile şiddet uygulayan şahsa karşı
gerekli tedbirlerin alınacağı hükmüne dikkat çeken, şiddet mağdurunun devletin
koruması altında olduğuna, şiddete maruz kalan bireyin çaresiz olmadığına vurgu
yapılan ve “Kadına yönelik aile içi şiddet suçtur. Göz yumma sessiz kalma”
mesajının verildiği 2 adet spot film hazırlanmış, tüm ulusal ve yerel kanallara
gönderilmiştir. Filmler ulusal ve yerel kanallarda yayınlanmaya devam etmektedir.

•

“Medyada Aile İçi Şiddet Araştırması”nın ilk aşaması olan Gazete Haberlerinde
Aile İçi Şiddet çalışması tamamlanmış; Hürriyet Gazetesi’nin CNN Türk, Çağdaş
Eğitim Vakfı ve İstanbul Valiliği ile birlikte sürdürdüğü Aile İçi Şiddete Son
Kampanyası kapsamında 7-8 Aralık 2007 tarihinde düzenlenen “Aile İçi Şiddeti
Önlemekte Medya’nın Rolü Konferansı”nda sunulmuş ve ayrıca çalışmanın
medyada yer alması sağlanmıştır.

•

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından
onaylanan “Gazete Haberlerinde Aile İçi Şiddet Çalışması Özet Raporu”, tüm
ulusal gazetelerin yayın yönetmenlerine gönderilmiştir.

•

Geleceğin medya profesyonellerine toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik
aile içi şiddet konularında farkındalık kazandırılmasını amaçlayan Toplumsal
Cinsiyet ve Medya Atölyesi hazırlık çalışmaları tamamlanmış, ilk çalışmanın
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle 27 Ocak-2 Şubat 2008
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tarihlerinde düzenlenmesi planlanmıştır. İkinci atölye çalışması ise 30 Haziran-5
Temmuz 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
•

“Kadın Sığınmaevi Altyapı Standartları ve Alternatif Yönetim Modelleri
Belirlenmesi” hedefi kapsamında kadın sığınmaevi/konukevlerine yönelik hizmet
sunum ve yönetim modelleri geliştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Bu
çalışmalar kapsamında; konuya ilişkin birikimi ve deneyimi olan kamu kurum ve
kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının katılım ve katkılarının
sağlanması amacıyla bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştay esnasında yeniden
gözden geçirilen Tartışma Dokümanı, nihai hale getirilebilmesi amacıyla görüşleri
alınmak üzere tekrar katılımcı kuruluşlara gönderilmiştir. Gelen görüşler
doğrultusunda gözden geçirilen Sığınmaevi Kılavuzu taslağı üzerinde son
değerlendirmeler sürdürülmektedir.

•

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kurumsal Mekanizmaları ile Hizmet Sunum
Modeli ve Eğitim Programları” hazırlanması hedefi ile şiddet gören ya da risk
altındaki kadınlara yönelik hizmet sunum modeli geliştirilmesi, bu modele göre
hizmet sunacak sosyal hizmet uzmanları, sağlık personeli, kolluk kuvvetleri, yasa
uygulayıcılar, medya profesyonelleri ve STK’ların ilgili kişileri için eğitim
programları hazırlanması ve eğitici eğitimleri yapılması planlanmaktadır. Bu
çerçevede; Eğitici Eğitimi için hazırlanan “Yetişkin Eğitimi Kılavuzu” nihai hale
getirilmiştir; Genel Müdürlüğün, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve
Merkezi Finans ve İhale Biriminin onaylamasının ardından basımı
gerçekleştirilecektir.

•

22-23 Kasım 2007 tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları, belediyeler, üniversitelerden temsilcilerin katılımı ile “Kadına Yönelik
Şiddet Eğitim Programı” düzenlenmiştir. Söz konusu Program ile katılımcılara;
şiddetin tanımı, türleri, mağdura etkisi, ve mağdura sunulan hizmetleri de içerecek
şekilde, şiddette ilişkin temel bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmıştır.

•

“Ulusal Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi” oluşturulması hedefi kapsamında kadına
yönelik aile içi şiddetle mücadele ulusal veri tabanı ve bilgi sistemi geliştirme
çalışması: Durum Değerlendirme ve Türkiye için Model Önerisi nihai raporu
hazırlanmıştır.

− Ekonomik güçlenmenin en önemli koşulu olan işgücüne katılımda, kadınlar
karşılaştıkları engeller ve ekonomik güç paylaşımında yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliği
nedeniyle yoksullaşmakta ve özellikle kadın başlı ailelerde kadınların yükleri daha da
ağırlaşmakta olduğundan; kadın yoksulluğunun önlenmesi amacıyla dünyada ve ülkemizde
örnekleri olan mikro kredi uygulamasının yaygınlaştırılmasına ve kadın girişimcilerin ihtiyaç
duydukları Eğitim, Danışma, Rehberlik ve Fon-Finansman sağlama konularını içeren
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda; İl Özel İdaresi Kanununda yer alan
“...sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme
yurtları; ...ilişkin hizmetleri il sınırları içerisinde yapmakla görevli ve yetkilidir.” hükmü
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çerçevesinde uygulamalarda yoksul kadınlara ve kadın başlı ailelere öncelik tanınması
hususunda Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün girişimleri sonucu Van ve Mersin illerinde
mikro kredi uygulaması başlatılmış, Van ilinde 577 kadına, Mersin ilinde ise 130 kadına
mikro kredi verilmiştir.
− Genel Müdürlük tarafından; 5 Aralık 2007 tarihinde, kadınlarımızın “Seçme ve Seçilme
Hakkını” elde etmelerinin 73. yıldönümü nedeniyle Devlet Bakanı Sayın Nimet
ÇUBUKÇU’nun başkanlığında, kadın milletvekillerimiz ve sivil toplum kuruluşları
temsilcilerinin katılımlarıyla Anıtkabir’de bir ziyaret programı gerçekleştirilmiştir. Anıtkabir
ziyaretini takiben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Köksal TOPTAN’ın teşrifleri
ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir kutlama programı düzenlenmiştir.
Düzenlenen kutlama programında; günün anlam ve önemine ilişkin olarak Türkiye Kadın
Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan GÜLLÜ, Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Köksal TOPTAN tarafından birer konuşma
yapılarak kadınların siyasal hayata katılımı ve temsili hususlarının önemi vurgulanmıştır.
− Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği ve iletişim çerçevesinde 2005 yılı Şubat ve Eylül
ayları arasında Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman’da, 2006 Yılı
Şubat ve Temmuz aylarında Ankara’da iki toplantı gerçekleştirilmiştir. Son olarak; Devlet
Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU’nun başkanlığında 46 sivil toplum kuruluşunun katılımı ile
25 Ekim 2007 tarihinde Ankara’da bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
− Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
(CEDAW) kapsamında her dört yılda bir CEDAW Komitesine sunmakla yükümlü olduğumuz
periyodik ülke raporlarından 6. Ülke Raporu’nun hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce hazırlanan periyodik ülke raporunun taslağına ilişkin
görüş ve katkılarının alınması amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin,
meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımı ile 9-10 Nisan 2007
tarihlerinde bir toplantı gerçekleştirmiştir. Oluşturulan ikinci taslağa dair toplantı ise 2 Kasım
2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
− İstanbul Zeytinburnu Belediyesi tarafından 01-02 Aralık 2007 tarihleri arasında "Uluslar
arası Göç ve Kadın" konulu sempozyuma katkı ve katılım sağlanmıştır.
− 10 Aralık 2007 tarihinde Uluslar arası çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörlüğü
tarafından Ankara’da düzenlenen “Türkiye’de Kadın İstihdamının Durumu” konulu toplantıya
katılım sağlanmıştır.
− 10-11 Aralık 2007 tarihlerinde AIDS Ulusal Komisyonu tarafından gerçekleştirilen
“Ulusal HIV/AIDS Program Çerçevesi” çalıştayına katılım sağlanmıştır.
− Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Dönem Başkanı Finlandiya ile 14-15 Kasım
2006 tarihinde Avrupa-Akdeniz (EUROMED) Süreci çerçevesinde 2007-2013 yıllarını
kapsayan Eylem Planı ve Siyasi Deklarasyonu hazırlamak üzere Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler
ve çeşitli sivil toplum temsilcilerinin katılımı ile İstanbul’da düzenlenen “Toplumda Kadının
Rolünün Güçlendirilmesi” konulu Bakanlar Konferansının organizasyonu Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmiştir. Toplantının sonucunda Bakanlar, toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanması, her türlü ayrımcılığın önlemesi ve kadınların haklarının
korunması için alınması gerekli önemler konusunda mutabakata vardıkları bir metni
onaylamışlardır. 22 Ekim 2007 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen “Kadının Toplumdaki
Statüsünün Güçlendirilmesi” konulu Ad Hoc Toplantısına Genel Müdürlük tarafından katılım
sağlanmıştır.
− İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) tarafından düzenlenen “Kadınların Karar Alma
Mekanizmalarına Katılımı” konulu Uzmanlar Grubu Toplantısı, 21-22 Ocak 2008 tarihlerinde
Kuala Lumpur/Malezya’da gerçekleştirilmiş ve anılan toplantıya ülkemizi temsilen Kadının
Statüsü Genel Müdürü başkanlığında bir heyetle katılım sağlanmıştır.
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− Azerbaycan Aile, Çocuk ve Kadın Sorunları Devlet Komitesi ile Türkiye Cumhuriyeti
Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı arasında 6 Kasım 2007 tarihinde Azerbaycan’ın
başkenti Bakü’de imzalanan İşbirliği Protokolü ile, iki ülke arasındaki benzer kültürel yapıya
dayanarak, kadınların ve çocukların içinde bulunduğu dezavantajlı durumları ortadan
kaldırmak, onların ekonomik ve sosyal haklarını devlet çatısı altında korumak
amaçlanmaktadır. İmzalanan protokol ile karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımı yapılması, ortak
stratejiler belirlenmesi ve projeler yürütülmesi mümkün olacaktır.
− Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU başkanlığında, Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğünden bir heyetin katılımıyla 9-11 Ocak 2008 tarihlerinde Tunus’a resmi bir
ziyarette bulunulmuş ve bu ziyaret çerçevesinde Tunus Cumhuriyeti Kadın, Aile, Çocuk ve
Yaşlılar Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı
arasında 11 Ocak 2008 tarihinde bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Söz konusu protokol
ile, hükümetler arası kuruluşlar arasında işbirliği ve bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak, sivil
toplum kuruluşlarının bilgi ve tecrübelerinin arttırılması için çalışılacak ve yine yasal ve
sosyal alanda kadınlarla ilgili çalışan kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi için işbirliği
yapılacaktır. Ayrıca ziyaret süresince Sayın Nimet ÇUBUKÇU, Tunus Cumhuriyeti
Başbakanı ile Kadın, Aile, Çocuk ve Yaşlılar Bakanı ile, Sosyal İşler, Dayanışma ve Yurt
Dışında Yaşayan Tunuslular Bakanı ile temaslar gerçekleştirmiş, Tunus tecrübeleri hakkında
bilgi almak için, yaşlı bakım merkezi, çocuklara yönelik sosyal ve kültürel merkezleri, kadın
araştırma merkezi ve mağdur durumdaki kadınların istihdamına yönelik merkezleri ziyaret
etmiş, Tunus Milli Aile ve Nüfus Ofisi ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmiştir.
− Avrupa Konseyi tarafından “Aile İçi Şiddet Dahil Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Kampanyası” çerçevesinde 6-7 Aralık 2007 tarihleri arasında Strazburg’ta şiddete maruz
kalan kadınlara destek hizmetleri verilmesine ilişkin olarak düzenlenen konferansa katılım
sağlanmıştır.
− GAP Radyo-TV Danışma Üst Kurulu çalışmaları ve alınan kararlar çerçevesinde,
Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün sürdürdüğü çalışmaların kamuoyuna
etkin bir şekilde duyurulması, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılan kadın çalışmalarının
bölgeye kazandırdığı değerlerin anlatılması ve yöre halkının bilgilendirilerek projeye
katkılarının sağlanması amacıyla Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile TRT arasında
Protokol imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
yaşayan kadınları hedef kitle olarak ele alan istihdam, eğitim ve şiddet konularında, “Beni
Acıtmayın” isimli 6 bölüm ve yaklaşık 25’er dakikalık belgesel programın çekimleri
tamamlanmıştır. Belgesel, 2008 yılı içinde TRT GAP TV’de yayınlanmaya başlayacaktır.
− Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Altınokta Körler Derneği işbirliğiyle, ülkemizde
görme engelli kadınların sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespiti, çözüm önerilerinin tartışılması
ve elde edilen sonuçların ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi amacıyla 28-29 Haziran 2007
tarihlerinde Başkent Öğretmenevi’nde düzenlenen Görme Engelli Kadınlar Kurultayı
sonuçlarının kitap olarak basımı tamamlanmış, dağıtımına başlanmıştır.
− Kadına yönelik aile içi şiddeti izlemek ve mücadele etmek için göstergeler belirlenmesi
amacıyla ilk kez ülke genelinde kadına yönelik şiddetin kaynağı ve türleri nelerdir sorusuna
yanıt verecek ülke çapında büyük ölçekli bir alan araştırması, Merkezi Finans ve İhale Birimi
ve ihaleyi kazanan konsorsiyum arasında imzalanan sözleşme ile 30 Kasım 2007 tarihinde
resmen başlamıştır. Araştırma sonuçları TÜİK, “ Resmi İstatistik Programı” kapsamında veri
olarak değerlendirilecektir.
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Planlanan Çalışmalar,
− “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin
Yaygınlaştırılması Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi” kapsamındaki
faaliyetlere devam edilecektir.
− 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, 7 Mart 2008 tarihinde “kadınların yasal
hakları, kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, kadın ve sağlık”
konularının işlendiği “Eşitlik Güçlendirir” konulu panel Uşak’ta gerçekleştirilecektir.
− Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile TRT arasında imzalanan Protokol kapsamında
çekimleri tamamlanan ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan kadınları hedef
kitle olarak ele alan istihdam, eğitim ve şiddet konularındaki, “Beni Acıtmayın” isimli 6
bölüm ve yaklaşık 25’er dakikalık belgesel program, 2008 yılı içinde TRT GAP TV’de
yayınlanmaya başlayacaktır.
− Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan ve ilk
toplantısı 14 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilen “Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi”
nin ikinci toplantısı gerçekleştirilecektir.
− Kurum ve kuruluşlar tarafından etkinliklerinde kullanılmak üzere Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğünden talep edilen afiş, film gibi görsel materyallerin dağıtımına devam
edilecektir.
− Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki toplantıların düzenlenmesine, düzenlenen
toplantılara katılım sağlanmasına ve görsel materyal dağıtımına devam edilecektir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− Müftülük tarafından kadına yönelik şiddetin en ağır biçimi olan töre veya namus
cinayetleri hususunda vaaz yoluyla bilgilendirme verilmektedir.
− Müftülük bünyesinde kadınlara yönelik danışmanlık bürosu kurulmuştur. Kadınlara
yönelik danışmanlık hizmetlerinde kadın vaiz ve Kur’an kursu öğreticileri hizmet
vermektedir.
Planlanan Çalışmalar
− Her ay din görevlilerinin aylık mutad toplantısında konunun gündeme getirilmesi,
− Vaazlarda kadına şiddet uygulanmaması hususunun anlatılması, planlanmaktadır.
GİRESUN İL MÜFTÜLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− İl genelinde uygulanan vaaz ve irşat programlarında " İslam' a Göre Töre", "Evlat
Hakları", "Kadın ve Çocuk Hakları" konuları işlenmiştir. "İlmin Değeri ve Öğretmenlerimiz"
konulu hutbe il genelinde okutulmuştur.
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Planlanan Çalışmalar
− İl genelinde "Gençliği Tehdit Eden Zararlı Alışkanlıklar", "Eşlerin Karşılıklı Görev ve
Sorumlulukları", "Çocuklarımıza Sahip Çıkalım", "Evlat, Eş ve Anne Olarak Kadın ve Kadın
Hakları", "Yetim ve Kimsesiz Çocuklara Sahip Çıkalım" konulu vaazlar verilmesi, "İslam' da
Kadın Hakları" konulu hutbe okutulması planlanmaktadır.

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− İzmir’de 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunla ilgili panel ve eğitim
seminerleri, bireysel çalışmalar yapılmıştır.
− Çorum’da töre/namus cinayetleri ile kadına yönelik şiddet olayları hakkında
öğrencilere, er ve erbaşlara, kadın ve çocuklara eğitimler verilmiştir.
− Çorum, Bolu ve Erzincan’da müftülüklerce töre-namus cinayetlerinin önlenmesine
yönelik vaazlar verilmesi sağlanmıştır.
− Ankara genelinde 24 saat hizmet veren "Alo 183 Aile Kadın, Çocuk Ve Özürlü Sosyal
Hizmet Danışma Hattı" ve “Acil Müdahale Ekibi” oluşturulmuştur.
− Ankara’da travma yaşantısı olan annelerle psiko-drama grupları yapılmıştır.
− Ankara’da “Erken Çocukluk Gelişimini Destekleme Projesi”nde yer alan kadınlara
4320 sayılı Kanun ve şiddet türleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
− Erzincan’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl
Jandarma Komutanlığı personeli ve konu ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları
çalışanlarına konuya ilişkin hizmet içi eğitim verilmiştir. Konu ile ilgili olarak belediye
panolarına afişler asılmış, spot film gösterimleri yapılmıştır.
− Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı(KİHEP) kapsamında şiddetin insan haklarına
aykırı olduğu konusunda eğitimler verilmektedir.
− “Benim Ailem” aile eğitimi programı kapsamında paneller düzenlenmiştir.
− Kırıkkale’de hizmet vermekte olan hastanelerin rehabilitasyon birimlerinde görev alan
personele şiddet konusunda eğitim verilmiştir.
− Giresun’da “eşler arası destek ve aile içi şiddetin önlenmesi” konulu grup çalışmaları
yapılmıştır.
− Bolu’da “183 Aile, Çocuk, Kadın ve Sosyal Hizmet, Özürlü Çağrı Merkezi" tarafından
hazırlanan broşürler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştır. Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğünden temin edilen spot filmlerin yerel medyada yer alması sağlanmıştır.
− Bolu’da toplum merkezine başvuruda bulunan kadınlara bilinç düzeyini artırmaya
yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
− İzmir’de MEB'e bağlı ilköğretim okullarında, öğrenci velilerine, öğretmen ve okul
idarecilerine; ayrıca kolluk güçlerine, din görevlilerine eğitimler verilmiştir.
− Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı tüm toplum
merkezleri ve aile danışma merkezlerinde aile eğitimleri, aile danışmanlığı hizmetleri, sosyal
ve psikolojik destek, 4320 sayılı Kanunun tanıtımı ile ilgili eğitimler ve kurslar verilmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
− Bolu’da konuya ilişkin tanıtım filmlerinin yerel medyada yayınlanması,
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− Bolu’da konu ile ilgili üretilmiş ve üretilecek olan CD, broşür, makale ve her türlü
materyelin araştırılarak görsel, yazılı ve işitsel medyada yayınlanması,
− Çorum’da konunun camilerde hutbe ve vaazlarda işlenmesi,
− Çorum Boğazkale Kaymakamlığınca şikayetlerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve
müdahale edilmesi için ihbar ve şikayet telefonları ile danışma birimlerinin oluşturulması,
− Çorum Alaca Kaymakamlığınca, MEB İl Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlığınca
“Alo 183 Hattı” nın tanıtımı ile ilgili olarak okullarda ve sağlık kuruluşlarında çalışmalar
yapılması,
− Çorum’da konuya ilişkin anket çalışması yapılması, İlçe Merkez Sağlık Grup
Başkanlığınca töre namus cinayetlerinin hukuksal boyutu konulu eğitimlerin verilmesi, er ve
erbaşlara verilen eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması,
− SHÇEK Genel Müdürlüğünce, Kadının İnsan Hakları ve Yeni Çözümler Vakfı işbirliği
ile Antalya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görev yapan tüm meslek elemanlarına "kadının
insan hakları eğitici eğitimi" verilmesi,
− Antalya Aile Danışma Merkezince İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm kadın
polis memurlarına 16 haftalık "kadının insan hakları eğitimi”; tüm erkek polis memurlarına da
"aile içi şiddet ve şiddete karşı neler yapılabilir" konulu 2 günlük eğitimler verilmesi,
planlanmaktadır.
Antalya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
− Sütçüler Toplum Merkezi Aile Danışma Merkezi tarafından şiddet mağduru kadınlara
ve eşlerine yasal danışmanlık ve psikolojik destek sağlanmıştır.
− 24 saat hizmet vermekte olan “ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet
Danışma Hattı”na müracaat eden kadınlara “Acil Müdahale Ekibi” tarafından gerekli mesleki
müdahale yapılmaktadır.
− Aile Danışma Merkezinde ve il genelindeki tüm toplum merkezlerinde 4320 sayılı
Kanununun tanıtılmasına yönelik eğitimler verilmektedir.
− Risk altındaki kadınlara psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.
− Müdürlükten hizmet almakta olup, kreş ücreti ödeyemeyecek durumda olan kadınların
çocuklarının İl Müdürlüğünün ücretsiz kreş kontenjanından yararlanmaları sağlanmaktadır.
− “Kadının İnsan Hakları Projesi”, Aile Danışma Merkezi ve 3 toplum merkezinde
uygulanmıştır.
− “Anne Çocuk Eğitimi Projesi” Aile Danışma Merkezi ve bir toplum merkezinde
uygulanmıştır.
− “Sokakta Çalışan Çocukların Eğitime Yönlendirilmesi Projesi” 2 toplum merkezinde
uygulanmıştır.
− Toplum merkezlerinde yetişkin okur-yazarlık kursları düzenlenmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
− Kadınlara yönelik eğitim çalışmalarına devam edilmesi,
− Müdürlüğe bağlı kadın konukevinde kalan kadınlara dönük bakım ve koruma
hizmetlerin sürdürülmesi,
− Habipler Toplum Merkezinde “0-6 Yaş Benim Ailem” eğitiminin uygulanması,
− Aile Danışma Merkezinde ve diğer toplum merkezlerinde yürütülmekte olan projelerin
uygulanmasına devam edilmesi,
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− Aile Danışma Merkezince, Emniyet Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında görev yapan
kadın polis memurlarının 16 hafta sürecek “Kadının İnsan Hakları Eğitimi”ni almalarının
sağlanması,
− SHÇEK Genel Müdürlüğü ve Kadının İnsan Hakları ve Yeni Çözümler Vakfı
işbirliğiyle verilmekte olan “Kadının İnsan Hakları Eğitici Eğitimi Programı”na İl Müdürlüğü
çalışanlarının katılımının sağlanması planlanmaktadır.
− Çocuk ve Kadına Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesi Konulu İl Koordinasyon Komitesi oluşturulmuş, gerçekleştirilen İl Koordinasyon
Komitesi toplantısında;
− Baro tarafından şiddet gören kadın ve çocuklara yasal danışmanlıkta bulunulması,
verilecek eğitimlerde destekte bulunulması,
− Şiddet gören kadın ve çocuklara hizmet veren kurum-kuruluş çalışanlarına hizmet içi
eğitim verilmesi,
− Konuya ilişkin olarak verilecek eğitimlerin kadın-erkek-çocuk odaklı olarak
yaygınlaştırılması,
− Şiddetin yoğun olarak yaşandığı okulların pilot okul olarak belirlenmesi, bu okullarda
öğrencilere yönelik rehberlik-eğitim çalışmaları düzenlenmesi,
− Halk Eğitim Merkezlerine devam eden kadınlara “Kadının İnsan Hakları Eğitimi”nin
zorunlu olarak verilmesi,
− Çocuğa ve kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik projeler oluşturularak uygulanması,
− Kadınlara 4320 sayılı Kanunun tanıtılmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları
yapılması,
− Valilik tarafından nüfusu 50.000’i geçen belediyelere yazı yazılarak 2008 yılı
programlarına birer kadın konukevi açma planının alınmasının sağlanması,
− Biri kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi, diğeri çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi
konusunda çalışmalar yapmak üzere iki ayrı komitenin oluşturulması kararları alınmıştır.
Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
− Ailelere ayni yardım yapılmaktadır. Ayrıca kadınların kendilerini geliştirebilmeleri, ev
ekonomilerine katkı sağlamaları, meslek edinmeleri amacıyla ücretsiz Bursa Sanat ve Meslek
Eğitimi Kursları (BUSMEK) ve Bursa Eğitim Geliştirme Vakfı (BEGEV) işbirliğiyle meslek
eğitimi kursları düzenlenmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
− Toplumun bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, tanıtıcı,
bilgilendirici ve rehberlik edici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Muş İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Planlanan Çalışmalar:
Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu Toplantısı
sonucunda;
− İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce konuya
ilişkin seminerler düzenlenmesi,
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− Konuya ilişkin broşürlerin sağlık ocağı, halk eğitim merkezi, Kur’an kursları ve
camilerde halkın görebileceği yerlerde sergilenmesi,
− Okullarda düzenlenecek veli toplantılarında konunun ele alınması,
− Muş Belediyesince açılacak kadın konukevinin hizmete girebilmesi için gerekli
teşrifatın sağlanması için çalışmalar yapılması, kararları alınmıştır.
Sakarya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
− 4320 sayılı Kanun kapsamında ailenin bütünlüğünün korunması ve aile içi şiddetin
önlenmesine yönelik olarak yerel basın-yayın kuruluşlarında konu işlenmiştir.
− “Kadına Yönelik Şiddet Suçtur” konulu afiş ve el ilanları ile rehberlik içerikli
broşürlerin dağıtımı yapılmıştır.
− Yerel yönetimlerce açılan mahalle merkezleri ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı
toplum merkezlerinde kadın hakları konusunda eğitici çalışmalar yapılmıştır.
− Üniversite işbirliği ile toplum merkezlerinde özellikle nişanlı çiftlere yönelik “evlilik
öncesi ve sonrasında karşılaşılabilecek sorunlarla baş edebilme yöntemleri” konusunda
seminerler düzenlenmiştir.
− Boşanmış, eşi vefat etmiş veya maddi yoksunluk nedeniyle eğitimini yarıda bırakmış
kadınların iş yaşamına katılabilmeleri için; çocuklarının bakımına yönelik ücretsiz kreş, ayninakdi yardım hizmeti verilmekte; iş yaşamına aktif olarak katılabilmeleri için, İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü toplum merkezleri, yerel yönetimlerin mahalle merkezleri ile halk
eğitim merkezince ücretsiz meslek edindirme kursları verilmektedir.
− Adapazarı Büyükşehir Belediyesince “Evsel Kalkınma ve Ekonomik Bağımsızlık
Kazandırma Projesi” yürütülmektedir.
− Adapazarı Büyükşehir Belediyesince hazırlanan broşürlerin halka açık alanlarda
dağıtımı yapılmıştır.
− 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 73.yıl dönümü
dolayısıyla çeşitli aktiviteler yapılmıştır.
− İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü toplum merkezlerinde okur-yazarlık kursları
düzenlenmekte, kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet rolleri konularında bilgilendirme
yapılarak kadının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
− -İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı toplum merkezinde Anne Çocuk Eğitim Vakfı
(AÇEV) işbirliği ile Anne Çocuk Eğitim Programı; UNICEF işbirliği ile “Benim Ailem
Programı” uygulanmaktadır.
− Cuma hutbelerinde “aile içi iletişim ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi” konusu
işlenmiştir.
− Camilerde hutbe ve vaazlarda kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusu işlenmiştir.
− Özellikle şehrin kenar mahallerinin aydınlatılması çalışmaları başlatılmıştır.
− Sakarya İl Müftülüğünce töre namus cinayetleri konusunda toplumu bilinçlendirmek
üzere hutbe ve vaazlar verilmiştir. Konunun görsel ve işitsel basında yer alması sağlanmıştır.
− İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildirilen vakalar
değerlendirilmekte ve gerekli mesleki çalışmalar yapılmaktadır.
− Toplum merkezlerinde “meme kanserinde erken tanı ve teşhis, kendi kendini muayene
etme yöntemleri” konularında seminerler verilmiştir.
− Sakarya Üniversitesince, kadınların toplum içindeki rolleri ve kadın sorunlarına yönelik
bilimsel yayınlar hazırlanmıştır.
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− Yerel yönetimlerce “Evsel Kalkınma ve Ekonomik Bağımsızlık Kazandırma Projesi”
yürütülmektedir.
− Danışmanlık-rehberlik ile ayni-nakdi yardım hizmetleri sürdürülmektedir.
− Kolluk güçlerince önleyici hizmet devriyeleri düzenlenmekte, kadın ve çocuklara
yönelik şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerine mani olmaya çalışılmakta, alınan
tedbirlere rağmen önlenemeyen cinayetler hakkında TCK ve CMK hükümlerine göre yasal
işlemler yapılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
− 4320 sayılı Kanunun tanıtımının yapılması ve işler hale getirilmesi amacıyla yerel,
görsel ve yazılı basında bilgilendirici çalışmalara devam edilmesi,
− Köy ve mahalle muhtarlıklarına yönelik olarak 4320 sayılı Kanun hakkında
bilgilendirme toplantılarının yapılması,
− Sakarya’da faaliyet gösteren toplum merkezlerinde anılan Kanun ve kadın hakları
konusunda eğitim seminerlerinin sürdürülmesi,
− 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün daha etkin bir şekilde kutlanması,
− Toplum merkezlerinde özellikle nişanlı çiftlere yönelik “evlilik öncesi ve sonrasında
karşılaşılabilecek sorunlarla baş edebilme yöntemleri” konusunda seminerler düzenlenmesi,
− Meslek edindirme kurslarını tamamlayan kadınların özel sektörde istihdam edilmesinin
sağlanması,
− Toplum merkezleri ve halk eğitim merkezlerince, 8 Mart 2008’de Dünya Kadınlar Günü
etkinlikleri çerçevesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kamuoyu oluşturulması
çalışmalarına ağırlık verilmesi,
− Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik kamuoyu oluşturabilmek için yerel, yazılı
ve görsel basında programların hazırlanarak yayınlanması,
− İl toplum merkezleri ve halk eğitim merkezlerinde “Kadının İnsan Hakları Eğitimi
Projesi”nin hayata geçirilmesi,
− Adapazarı Büyükşehir Belediyesince broşür ve afiş hazırlanarak, bu materyallerin
dağıtımının yapılması,
− Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve karşılaşılması muhtemel şiddet sonrasında
takip edilecek yasal prosedür hakkında bilgilendirici el kitapçıklarının dönemsel olarak
dağıtımlarının yapılması,
− Konunun gündemde tutulması için vaaz ve hutbelerde anılan konulara yer verilmeye
devam edilmesi,
− Özellikle şehrin kenar mahallerinin aydınlatılması ve buralarda telefon kulübelerinin
oluşturulması girişimlerinin başlatılması,
− İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerde askerlere yönelik eğitici ve bilgilendirici
seminerlerin yapılması,
− İlde faaliyet gösteren ve çok sayıda erkek personel çalıştıran özel sektör kuruluşlarında
zihniyet dönüşümüne yönelik eğitici-bilgilendirici seminerlerin yapılması,
− Hizmet içi eğitim programlarında “kadına yönelik şiddetin önlenmesi” konusuna yer
verilmesi,
− Özel ve resmi sağlık kuruluşlarında çalışan personele yönelik anılan konu çerçevesinde
eğitici ve bilgilendirici seminerlerin verilmesi,
− Sakarya İl Müftülüğünce töre namus cinayetleri konusunda toplumu bilinçlendirmek
üzere hutbe ve vaazların belli dönemlerde devam ettirilmesi,
− Konunun görsel ve işitsel basında dönemsel aralıklarla işlenmeye devam ettirilmesi,
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− Töre namus cinayetleri konusunda ilgili birimlerin kendilerine ulaşan vakalar hakkında
sayısal bilgilerin 3’er aylık dönemler halinde İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne aktarılarak
veri tabanı oluşturulması yönündeki çalışmaların titizlikle yürütülmesinin sağlanması,
− Yerel Yönetimlerce açılan mahalle merkezleri ile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne
bağlı toplum merkezlerinde kadınlara meslek edindirme eğitimlerinin yanı sıra özgüven
sağlanmaya çalışılması, psikolojik destek ve yasal danışma hizmetlerinin etkin bir şekilde
verilmeye çalışılması,
− İlin göç alan yerleşim bölgelerinde yaşamakta olan ailelere yönelik eğitici çalışmalar
düzenlenmesi,
− Yerel yönetimlerce oluşturulan mahalle merkezleri ile İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne
bağlı toplum merkezlerinde kadınların eğitimine yönelik uygulamalara ağırlık verilmesi,
− Töre-namus cinayetlerinin önlenmesi çalışmalarının daha nitelikli ve profesyonel olarak
sürdürülebilmesi ve etkin kararlar alınabilmesi için İl merkezi ve ilçeleri kapsayacak biçimde
bir komisyon oluşturulması yönünde çalışmaların başlatılması planlanmaktadır.
Yalova İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
− Başvuruda bulunan kadınlara psiko-sosyal ve hukuki destek verilmekte, nakdi yardımda
bulunulmaktadır.
− Çocuk bakımı nedeniyle ekonomik faaliyette bulunamayan ve sosyo-ekonomik
yoksunluk içinde bulunan kadın müracaatçıların çocukları ücretsiz kreş hizmetinden
yararlandırılmaktadır.
− Öğrenimini yarıda bırakmış ve(ya) bırakma risk altında bulunan kız çocuklarının
aileleriyle konuya ilişkin görüşmeler yapılmaktadır.
− Kolluk kuvvetlerine, Yalova Barosu ile işbirliği yapılarak, “töre ve namus cinayetleri”,
“aile içi şiddet” ve “4320 Sayılı Aileyi Koruma Kanunu” konusunda, iki ayrı grup halinde
hizmet içi eğitim verilmiştir.
− Belediyeye ait “Kadın İletişim Destek Merkezi”nden yararlanan kadınlara, Yalova
Barosu ile işbirliği yapılarak aile içi şiddet konusunda seminer düzenlenmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
− İl Özel İdaresinin kadınlara yönelik ayrılan rnikro-kredi uygulamasının başlatılması ve
mesleki kurallar çerçevesinde uygulanması için, il müdürlüğü düzeyinde girişimlerde
bulunması,
− Kadınların yükseköğrenim görmesini teşvik etmek amacıyla il nüfusuna kayıtlı
yükseköğrenim gören kız çocuklarının, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve sivil
toplum kuruluşları tarafından düzenli olarak nakdi yardımla desteklenmesi ve konunun
Valiliğin web sayfasında ve yerel basında haber konusu yapılarak kız çocuklarının
yükseköğrenim görmesinin teşvik edilmesi,
− Kuruluşların özel hizmet alımı ihalelerinde kadın istihdamına yönelik pozitif ayrımcılık
yapmalarının sağlanması, özel hizmet alımı, kantin işletmeciliği vb. konularda kadın
istihdamına yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantısı
yapılması, il özel sektöründe kadın istihdamı yaratan işyerlerinin valilik web sayfasında ve
yerel basında kadın dostu kuruluş ilan edilerek, kadın çalışan istihdam edilmesini teşvik edip
ödüllendirilmesi,
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− Kolluk kuvvetlerine, Yalova Barosu ile işbirliği yapılarak, töre ve namus cinayetleri,
aile içi şiddet ve 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun konusunda verilen hizmet içi
eğitimin güncellenmesi ve bir önceki eğitimin değerlendirilmesi,
− İl Jandarma Komutanlığı ile işbirliği yaparak aile içi şiddet konusunda erlere yönelik
farkındalık ve duyarlılık yaratma çalışması yapılması,
− 8 Mart Kadınlar Günü kutlamaları ve Aile Haftası kutlamaları programlarında aile içi
şiddet konusunun da işlenmesi planlanmaktadır.
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BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
− 28.12.2007 tarihi itibarıyla 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve
Yargılama Usullerine Dair Kanun çerçevesinde kurulan ve faaliyette olan aile
mahkemelerinde 92 psikolog, 81 pedagog, 81 sosyal çalışmacı, 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyette olan çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde ise
26 psikolog, 25 pedagog, ve 25 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 118 psikolog, 106
pedagog ve 106 sosyal çalışmacı görev yapmaktadır.
− Bakanlığımızın İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte yürüttüğü
“Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında;
kadına karşı ayrımcılık ve şiddetin önlenmesine hukuk aracılığıyla katkıda bulunmak
amacıyla, Türkiye’de insan haklarının korunmasında yargının kilit rolü, kadının insan
haklarına ilişkin uluslararası hukuk standartları, uluslararası insan hakları hukukunda
toplumsal cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağı, CEDAW Sözleşmesi, koruduğu haklar,
izlenmesi, taraf devletler bakımından hukuki etkisi, namus cinayetleri ile mücadelede yargının
rolü, Türk hukukunda ve uygulamada eşler arası eşitlik, kadına karşı şiddete dair uluslararası
hukuki çerçeve, kadına karşı şiddetin sonuçu olarak psikolojik zarar, sağlık raporunun delil
olarak kabulü, Türk hukukunda kadına karşı şiddetin önlenmesi ve şiddete maruz kalındığında
hak arama yollarına ilişkin konuların yer aldığı ve tartışıldığı 15 aile mahkemesi hâkimi ile 15
Cumhuriyet savcısının katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
− “Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Komitesine (CEDAW) sunulacak altıncı Ülke Raporu”nun hazırlıkları için düzenlenen ikinci
hazırlık toplantısına bir tetkik hâkiminin katılımı sağlanmıştır.
− Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi” ve “Kadına Yönelik Aile
İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında yürütülmekte olan seminer, toplantı ve çalışmalar
katılım sağlanmıştır.
− İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve
Araştırma Merkezinin, İsveç’te Lund Üniversitesine bağlı Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve
İnsancıl Hukuk Enstitüsü (RWI) ile işbirliği içinde ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği
Ajansının (SIDA) desteğiyle, 2005-2008 yıllarını kapsayacak şekilde yürütmekte olduğu
“Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygısının Güçlendirilmesi” başlıklı proje
çerçevesinde düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılım sağlanmıştır.
− Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yürütülen ve halen
çalışmaları devam eden 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanmasına
İlişkin Yönetmelik çalışmalarına katılım ve katkı sağlanmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
− 2007 Yılı Eğitim Plânı uygulaması kapsamında ve İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği
ile yürütülen işbirliği çalışmaları çerçevesinde yürütülmekte olan “Ceza Adaleti Sisteminde
Suçla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar” konulu proje kapsamında, düzenlenmekte olan bir dizi
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seminerden dördüncüsü olan “Aile İçi Şiddet ve Namus Cinayetleri” konulu seminer, 100 adli
yargı hâkimi ve cumhuriyet savcısının katılımıyla Diyarbakır’da düzenlenecektir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
VALİLİKLER

ADANA VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
− “Şiddet ve şiddetin türleri” konusunda bilgilendirilme çalışmaları yapılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
− Çukurova Üniversitesi ve Adana Kadın Koruma ve Dayanışma Derneğiyle iş birliği
yapılarak yöre halkını bilinç düzeyini arttırıcı eğitim çalışmaları düzenlenmesi,
− Adana Barosuyla ortak bir çalışmayla, şiddete uğrama riski bulunan ve şiddete uğrayan
kadınlara yasal hakları konusunda bilgilendirilme yapılması planlanmaktadır.

ARDAHAN VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
− Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kolluk kuvvetlerine iletişim bilgileri verilen ve
kendisine 24 saat ulaşılabilecek şekilde görevlendirilen sosyal hizmet uzmanı kadın personel
görevini sürdürmektedir.
− Alt komisyon çalışması sonucu; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve İl
Müftülüğü personeli ile Ardahan Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve muhtarlara yönelik
seminer gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen seminerde, ilgili yasalara ilişkin bilgiler içeren
broşürler dağıtılmıştır.
− Söz konusu eğitimler "aile bütünlüğünün önemi, aile içi şiddete yönelik istatistiki
bilgiler, aile içi şiddetin çocuk psikolojisi üzerindeki etkisi, suça karışan çocukların aile
yapılarına ilişkin istatistiki bilgiler, özellikle kız çocuklarının okutulup meslek sahibi
yapılmasının önemi, 4320 sayılı Kanun, öfke kontrolü" konularında gerçekleştirilmiştir.
− Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünden temin edilen broşürlerin dağıtımına devam
edilmektedir.
− Şiddet mağduru ve(ya) risk altındaki kadın ve çocukların geçici olarak
konaklayabileceği yerlerin tahsis edilmesi amacıyla ilde faaliyet gösteren kurum ve
kuruluşlarla irtibata geçilmiştir.
− İl Emniyet Müdürlüğünce konuya ilişkin olarak, halkın anlayabileceği şekilde bir broşür
hazırlanması çalışmaları sürdürülmektedir.

BARTIN VALİLİĞİ
Planlanan Çalışmalar:
− Kadına Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine
Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu Komitesi aldığı kararlar doğrultusunda;
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− Ulus Belediye Başkanlığınca; konuya ilişkin olarak yürütülecek çalışmalara destek
verilmesi, gerektiğinde işbirliği yapılması,
− Ekonomik yoksunluklar nedeniyle eğitime devam edemeyen kız ve erkek çocukların
eğitime katılımlarını sağlamak amacıyla nakdi-ayni yardım yapılması,
− Konuya ilişkin duyarlılık ve bilincin artırılmasına dönük olarak etkinlikler
düzenlenmesi, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı çalışmalar yürütülmesi,
− Abdipaşa Belediye Başkanlığınca konuya ilişkin çalışmalara destek olunması, işbirliği
kurulması,
− Mağdur kadınların tespiti halinde olanaklar ölçüsünde geçici konaklama sağlanması,
tedavi-ulaşım giderlerinin karşılanması,
− Kumluca Belediye Başkanlığınca; şiddete maruz kalan kadınların tespiti halinde
olanaklar ölçüsünde geçici konaklama sağlanması, tedavi-ulaşım giderlerinin karşılanması,
− Konuya ilişkin duyarlılığı artırıcı etkinliklerin düzenlenmesi,
− İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce konuya ilişkin olarak bilincin artırılmasına yönelik
olarak Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünce başlatılan eğitim çalışmalarının devamı olarak,
sivil toplum kuruluşları ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek pilot
okullarda öğrenci velilerine yönelik seminerler verilmesi planlanmaktadır.

ÇORUM VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
− Uğurludağ Kaymakamlığı bünyesinde; Milli Eğitim Müdürlüğünce, mevzuatın
incelenmesi; Müftülükçe, camilerde vaaz ve irşat çalışmaları; Emniyet Amirliğince, polis-halk
ilişkileri konusunda çalışmalar; Sağlık Grup Başkanlığınca da, halkı bilgilendirme ve
bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.
− Bayat Kaymakamlığı bünyesindeki camilerde konuya ilişkin vaazlar verilmiştir.
− Boğazkale Kaymakamlığınca, konuya ilişkin tüm kanun ve yönetmenlikler ilgili kurum
ve kuruluşlara gönderilerek konu hakkında gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. İlçe
Müftülüğü tarafından cuma hutbelerinde konu hakkında vaazlar verilmiştir. Sağlık Grup
Başkanlığı tarafından gerek sorumluluk sahasında gerekse sağlık ocağına gelen hastalara konu
hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Özel İdare Müdürlüğü ve İlçe Jandarma
Komutanlığı vasıtası ile köy halkı ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantıları
düzenlenmiş, konu hakkında olası şikayetlerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için irtibat
telefonları ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi sağlanmıştır.
− Dodurga Kaymakamlığı bünyesinde konuya ilişkin seminerler verilmiştir.
− Alaca Kaymakamlığı bünyesinde, İlçe Müftülüğünce Cuma vaazlarında ilçe halkına
yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğünce, ilçede her okulda bu
konuyla ilgili bir komisyon kurulmuş, komisyon tarafından; öğrenci velileri ve rehber
öğretmenler ile işbirliği yaparak toplantılar yapılmış, öğrenciler ve veliler bilgilendirilmiştir.
İlçede bulunan okullarda öğretmenler vasıtası ile 6000’e yakın öğrencinin velisi evlerinde
ziyaret edilmiş, velilerin okula ve çocuğunun sorunlarına duyarlı davranması yönünde
telkinde bulunulmuş, öğrencilerin sosyal, psikolojik durumlarının tespiti için formlar
geliştirilmiştir. Yerel basınla irtibata geçilerek, halkın konuya ilişkin olarak
bilgilendirilmesine yönelik çeşitli yayınlar ve makaleler hazırlanması istenmiştir.
− Alaca Kaymakamlığı bünyesinde, ilgili kurumlarca, aile içi şiddet, kadın istihdamı
kadın ve eğitim, kadın ve sağlık, kadına yönelik şiddet, kadının siyaset ve karar
mekanizmalarına katılımı, kadın istihdamının geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği,
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kadınlara yönelik zararlı uygulamalar, şiddet, taciz, ihmal ve sömürünün azaltılması, vb.
konularda ilçe halkı bilinçlendirilmekte ve bu yönde uygulama çalışmaları devam etmektedir.
− İskilip Kaymakamlığı bünyesinde, Halk Kütüphanesinden yararlanan okurlara ve
öğrencilere konuya ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Emniyet ve Jandarma birimlerinde
görevli personele konuya ilişkin seminer verilmiştir. İlçe camilerinde vaaz ve hutbelerde halk
konu ile ilgili olarak aydınlatılmıştır. İskilip Belediye Başkanlığınca çocuğa yönelik şiddet
konusuna yer veren broşürlerin basılarak dağıtımı sağlanmıştır. İlçede bir adet açık saha, bir
adet halı saha ve bir adet kapalı spor salonu bulunup, sportif etkinlikler için gençlerin
hizmetine sunulmuştur. Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılmasına
yönelik olarak yapılan kampanyalardan Haydi Kızlar Okula kampanyasında süreklilik
sağlanmıştır. Halk Eğitim Merkezinde ve okullarda kadınlara yönelik olarak eğitim
verilmiştir. Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği sağlanarak söz konusu merkezlerde okumayazma kursları düzenlenmiş, kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet rolleri konusunda
eğitimler verilerek kadına yönelik güçlendirici çalışmalar yapılmıştır. Müftülükçe kadına
yönelik şiddetin önlenmesi konusunda hutbe ve vaazlar verilmiştir. Ana-baba eğitimleri
düzenlenerek konu hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Belediye Başkanlığı bünyesinde yer
alan ve kısa zaman önce özelleştirilen yaşlı hizmet birim tarafından açılan kadınlar şefkat
evinin nitelik ve nicelik açısından Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirilmesi için
imkanlar seferber edilmiş ve söz konusu binanın şiddete maruz kalan kadınlara en iyi şekilde
hizmet verebilecek kapasiteye getirilebilmesine çalışılmıştır. Söz konusu merkez nitelik ve
nicelik bakımından standartlara uygun olarak inşa edilmiştir. İki katlı olan ve toplam 250
metrekarelik bir alan üzerinde bulunan merkez 14 yatak kapasiteli olarak düzenlenmiştir.
− Mecitözü Kaymakamlığınca, işbirliği yapılan kuruluşlara konu ile ilgili eğitim
verilmiştir. Halka dönük bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Konuya ilişkin vaazler
verilmiş, hutbeler okutulmuştur.
− Sungurlu Kaymakamlığı bünyesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce konuya ilişkin
paneller düzenlenmekte, İlçe Müftülüğünce konu vaazlarda ele alınmaktadır.
− Kargı Kaymakamlığınca konuya ilişkin broşürler ve bilgilendirici materyaller kamuya
açık alanlarda dağıtılmıştır.
− İl Jandarma Komutanlığınca, konu ile ilgili olarak başta erkek vatandaşlar olmak üzere,
vatandaşlara yönelik eğitim ve seminer çalışmalarına ve silah altında bulunan erbaş ve erlere
kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili olarak bilgilendirme yapılmasına
devam edilmiştir.
− İl Emniyet Müdürlüğünce konuya ilişkin bir konferans düzenlenmiştir.
− İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, Sağlık Bakanlığınca yürütülen intiharı önleme
çalışmaları kapsamında geliştirilen “ acil servislerde intihar girişimlerine psiko sosyal destek
ve krize müdahale programı” kapsamında gerek 1. pilot hastane olan Çorum Devlet
Hastanesi, gerekse 2. pilot hastane Hasanpaşa Devlet Hastanesinde anılan program gereği
eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir.
− İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kurumlarında çalışan personelin kadına yönelik şiddeti
tanıması, tespit etmesi, gerekli müdahaleleri yapabilmesi ve şiddete uğrayan kadınları uygun
kuruluşlara yönlendirmesiyle ilgili bilgilendirici eğitimler, birinci basamak sağlık
kuruluşlarında görev yapan tüm doktor ve yardımcı personele verilmiştir.
− Türkiye İş-Kur İl Müdürlüğünce meslek kursları düzenlenmiş, kursu başarıyla
tamamlayan kadınların bir kısmına kurs gördükleri iş yerinde istihdam olanağı sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
− Uğurludağ Kaymakamlığı bünyesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce anket çalışması
yapılması, Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle seminerler verilmesi; Sağlık Grup Başkanlığınca
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töre ve namus cinayetleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılması, sığınma evi açılması
yönünde çalışmalar yapılması; merkez camilerince konuyu ele alan vaazlar verilmesi,
− Alaca Kaymakamlığınca öğretmenler aracılığıyla ev ziyaretlerine devam edilmesi,
broşürler, seminerler, etkinlikler aracılığıyla halkı bilgilendirmeye yönelik çalışmalar
yapılması,
− Boğazkale Kaymakamlığınca konu hakkındaki şikayetlerin hızlı ve doğru bir şekilde
değerlendirilmesi, konuya en hızlı şekilde müdahale edilebilmesi için ihbar ve şikayet
telefonları ile danışma birimleri oluşturulması, köy ziyaretleri gerçekleştirilmesi, konuya
ilişkin toplantı ve seminerler düzenlenmesi,
− İskilip Kaymakamlığınca konuya ilişkin projeler hazırlanarak, bunların hayata
geçirilmesi,
− Mecitözü Kaymakamlığı bünyesinde konuya ilişkin seminerler düzenlenmesi, konuyu
ele alan vaazlar verilmesi, broşürler hazırlatılarak dağıtımının yapılması,
− İl Sağlık Müdürlüğünce kadına yönelik şiddet, töre cinayetleri konusunda toplumda
duyarlılık yaratmak amacıyla yerel medya ile işbirliğine gidilerek konuyla ilgili yayınların
yapılması,
− İl Jandarma Komutanlığınca, tespit edilen olay ve mağdur sayılarının azaltılmasına
yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesi, broşürler hazırlanarak dağıtımının yapılması, köy
ziyaretleri düzenlenerek bilgilendirme yapılması,
− Türkiye İş Kurumu Müdürlüğünce, iş piyasasının ihtiyacına göre kadınların istihdamına
yönelik eğitim faaliyetlerinin artırılması,
− Bayat Kaymakamlığı bünyesindeki okullarda düzenlenecek veli toplantılarında konuya
ilişkin bilgiler verilmesi,
− İl Sağlık Müdürlüğünce devlet hastaneleri acil servislerinde hizmet sunan sağlık
çalışanlarına Krize Müdahale Birimlerine yönlendirme yapmaları hususunda eğitim verilmesi,
sisteme yeni giren sağlık çalışanlarının eğitimlerine pilot hastanelerde periyodik olarak devam
edilmesi,planlanmaktadır.

ERZİNCAN VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
− 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 konusunda yer alan
kazanımlara yönelik etkinlikler uygulanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili çeşitli konferanslar
verilmiştir.
− Refahiye İlçesinde Kadın Konuk Evi şiddete maruz kalan kadınların hizmetine
açılmıştır.
− Psiko-sosyal müdahale hizmetleri çerçevesinde aile içi şiddet konularındaki çalışmalar
okul rehberlik servisi tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
− İl ve ilçelerde; Milli Eğitim, Sağlık, Emniyet ve Jandarma ve sivil toplum kuruluşları ile
diğer meslek grupları görevlilerine bu konuyla ilgili hizmet içi eğitimler verilmiştir.
− İl Müftülüklerince toplumu bu konuda bilinçlendirmek için vaazlar verilmiştir.
− Zorunlu eğitimin uygulanması yönünde çalışmalar yapılmıştır.
− Zararlı gelenek ve görenekler tespit edilerek, kişilerin davranış şekillerini
değiştirmelerini sağlayıcı eğitim programları hazırlanmıştır.
− Çeşitli belediyelerce belediye panolarına afişler asılmış ve CD gösterimi yapılmıştır.
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− Belde ve köylerde bulunan kahvehanelerde, kadına yönelik şiddet konusunda gerekli
bilgilendirme yapılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
− Kadına yönelik şiddet konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili Emniyet Müdürlüğü ve
Jandarma Komutanlığındaki görevli personele kurs tertip edilmesi,
− 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda 2007 yılında başlatılan
çalışmaların, 2008 yılında da devam edilmesi,
− Karakollara bağlı köylerde devriyeler tertiplenip kadın hakları konusunda
konferansların verilmesi,
− Ailelere yönelik bilgilendirme yapılması ve çeşitli konferanslar düzenlenmesi,
− Köy ziyaretleri düzenlenerek konuya ilişkin bilgilendirme yapılması, planlanmaktadır.

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
Planlanan Çalışmalar:
− Kadın hakları ve kadına karşı şiddet konularında Üniversitelerin ilgili bölümleri
tarafından verilebilecek seminer ve eğitimlere gerekli katkıların yapılması,
− Söz konusu seminer ve eğitimlere halkın katılımının arttırılmasına yönelik bilgilendirme
ve destek hizmetlerinin verilmesi,
− İşbirliği kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütülmesine yönelik koordinasyon
çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

KARABÜK VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
− Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen “Herkese Her Yerde Eğitim Projesi”
kapsamında Cumayanı Köyü’nde bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
− Konuya ilişkin olarak kadın ve çocuklara danışmanlık hizmeti verilmektedir.
− Töre ve namus cinayetleri konusunda öğrenci ve velilerle görüşmeler yapılmış,
ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
− Çatışma yönetimi, sorun çözme, iletişim becerileri, öfke kontrolü, olumlu disiplin
yöntemleri konularında okullarda çalışmalar yürütülmüştür.
− Rehberlik derslerinde konuya ilişkin olarak öğrencilere bilgilendirme yapılmıştır.
− Özel sektör iş yerlerine yapılan ziyaretlerde çalışanlar İş Kanununun kadın-erkek
eşitliğine ilişkin maddeleri konusunda bilgilendirilmişlerdir.
Planlanan Çalışmalar:
− Aile, kadın konularında bilinçlendirme seminerlerinin artırılması,
− Kadına ve çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik broşür, afiş, bilgilendirici
materyallerin hazırlanması,
− Risk faktörü taşıyan okul ve öğrencilerin tespit edilmesi,
− Yerel televizyon kanallarında şiddetin önlenmesine ilişkin programlara yer verilmesi,
− Halk eğitim merkezlerinde aile eğitimi toplantılarının yapılması,

24

− İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ile mahallelerde şiddetin önlenmesi ile
ilgili bilgilendirme toplantıları yapılması,
− Ana Baba Okulları programlarında konunun işlenmesi, planlanmaktadır.

KÜTAYHA VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
Milli Şaphane Kaymakamlığı bünyesinde;
− İlçe Müftülüğünce, töre-namus cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olayları ile ilgili
vaaz ve hutbe verilmiştir.
− Şaphane Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünce, öğrencilere ilgili konularda
bilgilendirici seminer çalışmaları yapılmıştır.
− İlk ve orta dereceli okullarda, öğrencilere yönelik olarak “çocuk ve kadına yönelik
şiddet” konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
Domaniç Kaymakamlığı Komisyon toplantısında;
− İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığınca personele yönelik “4320 sayılı
Kanunun uygulanması, kadınlara ve çocuklara karşı şiddet, kadın-erkek eşitliği, toplumsal
cinsiyet eşitliği ve şiddet mağdurlarına yaklaşım” konularında verilmekte olan hizmet içi
eğitimlerin sürdürülmesi,
− İlçe Belediye Başkanlığınca meydana gelebilecek olaylarda şiddet mağduru kadın ve
çocukların geçici olarak konaklayabileceği yerler temin edilmeye çalışılması,
− İlçe Belediye Başkanlığınca halkın görebileceği yerlerde ve panolarda kadına karşı
şiddet konusunda hazırlanmış olan afişlerin sergilenmesi ve buna benzer başka çalışmaların
yapılması,
− Yerel gazetelerde konuya ilişkin köşe yazıları ve haberlere yer verilmesine devam
edilmesi,
− İlçe Müftülüğünce camilerde cuma hutbelerinde ve vaazlarda cemaatin ve Kur'an
kurslarında öğrencilerin bilgilendirilmesi,
− Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile
özellikle ekonomik yetersizliği olan kız öğrencilerin ekonomik yetersizliğinin giderilmesi,
− Meslek yüksek okulunda öğrenim gören öğrencilere konu ile ilgili bilgilendirici
derslerin verilmesi,
− İlçe Sağlık Grup Başkanlığınca hizmet içi eğitim programı kapsamında, sağlık
kurumlarında çalışan sağlık personeline konuya ilişkin bilgiler verilmesi,
− Bireysel başvuruların gizlilik içerisinde, mevzuat çerçevesinde değerlendirilip ivedilikle
kurumsal önlemler alınması kararları alınmıştır.
− Emet Kaymakamlığı Komisyon toplantısında;
− Töre/namus cinayetleri ve aile içi şiddet olayları ile ilgili olarak ailelerin
bilgilendirilmesi,
− Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışına Vakfı tarafından başvuru olması halinde maddi
sıkıntısı olan ailelere maddi yardım yapılması, şiddet gören kadınlara Vakıf tarafından geçici
konaklama sağlanması, kira yardımında bulunulması,
− Aile içi şiddete maruz kalan kadınlara, Sağlık Grup Başkanlığına bağlı olarak
çalışmakta olan ebeler tarafından gerekli yardım ve danışmanlığın yapılması kararları
alınmıştır.
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SAKARYA VALİLİĞİ
İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− Adapazarı Büyükşehir Belediyesince kadın sığınma evi açılmasına dönük olarak diğer
kuruluşlarla görüşmeler başlatılmıştır.
− Adapazarı Büyükşehir Belediyesince Evsel Kalkınma ve Ekonomik Bağımsızlık
Kazandırma Projesi yürütülmüştür.
− Adapazarı Büyükşehir Belediyesince danışmanlık-rehberlik hizmetleri ile ayni-nakdi
yardımlara devam edilmiştir.
− Adapazarı Büyükşehir Belediyesince kadın gelişim merkezinin ve danışma merkezinin
kurulması çalışmaları sürdürülmektedir.
− Adapazarı Büyükşehir Belediyesince kadın ve aileyi korumaya yönelik yasal
düzenlemeleri içeren broşürler mahalle merkezlerinde yapılan bilgilendirme çalışmalarında
dağıtılmıştır.
− Erenler Belediyesince broşürler hazırlanmış, konuya ilişkin anonslar yapılmıştır. ALO
Şiddet Hattı kurulması için çalışmalar başlatılmıştır.
− Erenler Belediyesince belediye, müftülük, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir
komite kurulması için çalışmalar başlatılmıştır.
− Kaynarca, Karapürçek Belediyelerince konuya ilişkin broşürler hazırlanarak
dağıtılmıştır.
− Pamukova ve Karapürçek Belediyelerince konuya ilişkin bilgilendirme çalışmaları
yapılmış, broşür dağıtımı yapılmış, afişler sergilenmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
− Çamlıca Belediyesince kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesine yönelik
broşürler hazırlatılıp dağıtımının yapılması; halk günü ve okul aile birliği toplantılarında
bilgilendirme yapılması,
− Adapazarı Büyükşehir Belediyesince danışmanlık-rehberlik hizmetlerine devam
edilmesi,
− Bekirpaşa Belediyesince konuya ilişkin seminerler düzenlenmesi,
− Sedivan Belediyesince, Üniversite ile işbirliğinde anket çalışması düzenlenmesi,
muhtarların konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesi, okula gönderilmeyen kız çocuklarının
muhtarlıklar aracılığıyla tespit edilmesi,
− Kaynarca Belediyesince kadınlara yönelik panel düzenlenmesi,
− Geyve Belediyesince konuya ilişkin afişlerin sergilenmesi, broşürlerin dağıtılması,
sığınma evi kurulması konusunda çalışmalara başlanması planlanmaktadır.

TUNCELİ VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
− Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda ve uygulanacak prosedürler hakkında
hizmet içi eğitim verilmiştir.
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KAYMAKAMLIKLAR

HALFETİ KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
− Okul aile birliği toplantılarında konuya ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
− Sağlık ekipleri tarafından 15-49 yaş arası kadınlara aile planlaması ve kadın hakları
konularında eğitimler verilmektedir.
− Sağlık görevlileri, güvenlik kuvvetleri, öğretmenler ve diğer meslek kuruluşlarının
hizmet içi eğitim programlarında kadına ve çocuğa yönelik şiddet konularına yer
verilmektedir.
− İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle üreme sağlığı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi
ile ilgili eğitimler verilmektedir.
− İlçe Jandarma Komutanlığınca köylere çıkartılan devriyeler aracılığıyla toplantılar
yapılarak halkı bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.
− İlçe köylerinde konuya ilişkin eğitimler verilmiş, sohbet toplantıları düzenlenerek
bilgilendirme yapılmıştır.
− Hasköy ve Düzkışla Belediyelerince konuya ilişkin bilgilendirme yapılarak uyarılarda
bulunulmuştur. Sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılmasına yönelik projeler hazırlanmıştır.
− İlçe Müftülüğünce, cami derslerinde konuya geniş yer verilerek kadınlara ve çocuklara
yönelik şiddet ve töre/namus cinayetlerine İslamda yer olmadığı konusunda açıklamalar
yapılmıştır.

KOÇARLI KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
− İlçe Kaymakamının başkanlığında Töre ve Namus Cinayetlerinin önlenmesine yönelik
tedbirlerin önlenmesine yönelik koordinasyon toplantısı yapılmıştır.

SARIYER KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
− Sarıyer Belediyesi Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi (SADEM) merkezinde 450 kadına
psikolojik danışmanlık hizmeti verilmiştir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
− Vatani hizmetlerini yerine getirmekte olan erbaş ve erlere yönelik olarak; kız
çocuklarının eğitimi, kadınların istihdama ve karar mekanizmalarına katılımı, kadına karşı
şiddet ve töre cinayetleri gibi alanları da kapsayacak şekilde "kadının insan hakları ve
toplumsal cinsiyet eşitliği" konuları Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan "TSK
Müşterek Yurt Sevgisi Eğitimi Kitabı"nın ilgili bölümlerine dahil edilmiştir.
− Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından Türkiye Radyo Televizyon
Kurumuna "Yere Batsın Böyle Töre", "Aydınlığa Bir Adım", "Çağdaş Köle", "Dikkat Şiddet
Bulaşıcıdır", "Yurttaş Olma Hakkı", "Baş Belası Başlık" konu başlıklarında hazırlatılan altı
adet kısa süreli film "Yurt Sevgisi Eğitimi" kapsamında erbaş ve erlere izlettirilmektedir.
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− Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile koordineli olarak, "Töre için cinayet
suçtur", "Kadına karşı şiddet suçtur", "Tecavüz ve cinsel taciz suçtur" ve "Kız çocukları
okutulmalıdır" konularında hazırlanan ve TSK bünyesinde dağıtımı yapılan afişlerin erbaş ve
erlerin gazino, okuma salonu, dinlenme salonu vb. toplu olarak bulundukları yerlerde
sergilenmesi devam etmektedir.
− Kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki anılan eğitimler, her
celp döneminde yeni gelen erbaş ve erlere uygulanarak tekrar edilmektedir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
− Ortaöğretim kurumlarında okutulan ve zorunlu dersler arasında yer alan din kültürü ve
ahlak bilgisi dersi ile seçmeli dersler arasında yer alan sosyoloji ders kitaplarında aile
kurumunun önemini belirten metinlere yer verilmiştir.
− Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından, medyada töre ve namus
cinayetlerinin yansımalarının araştırılması çalışması, veliler ve öğrenciler üzerinde etkilerinin
araştırılması ve verilerin değerlendirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
− Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından “Aile Destek Programları”nın
daha geniş toplum kesimlerine ulaşması için kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kişilerle
işbirliği yapılması,
− Töre ve namus cinayetlerine ilişkin çalışmalar ile konuyla ilgili broşür, dergi, kitap, afiş,
vb. çalışmaların talep halinde Yayımlar Daire Başkanlığı tarafından basılması,
− Yayımlar Daire Başkanlığı tarafından mevzuat çalışmalarının doküman baskı
işlemlerinin yapılması, planlanmaktadır.
IĞDIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Planlanan Çalışmalar:
− 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında kadına yönelik şiddet ve töre/namus cinayetlerine
ilişkin seminer çalışmalarının sürdürülmesi,
− İlgili seminer çalışmalarının yanında el broşürü ve benzeri materyallerle çalışmaların
desteklenmesi planlanmaktadır.
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YEREL YÖNETİMLER
Bayburt İli Çayıryolu Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
− Belediye tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin broşürler hazırlanmış,
broşürlerin halka açık alanlarda dağıtımı sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
− Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin çalışmalar planlı ve düzenli bir şekilde
sürdürülecektir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Yapılan Çalışmalar:
− İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi (KKM) tarafından, şiddet
mağduru 7 kadına, sığınma evlerinden sonra yeni bir yaşam kurmaları ve hayatlarına devam
edebilmeleri için, ev bulmalarında, tuttukları evin kiralarının karşılanmasında yardım edilmiş
ve ayrıca evlerinin eşyaları kurum tarafından karşılanarak ihtiyaçları doğrultusunda gıda,
giyim ve okuyan çocukları için eğitim yardımı yapılmıştır.
− Kadın Koordinasyon Merkezi (KKM)’ye başvuran şiddet mağduru 31 kadının ve
çocuğun, geçici barınma, nakit, ev eşyası ve okuyan çocukları için eğitim ihtiyaçları, merkez
tarafından karşılanmıştır.
− İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Bakırköy Şubesinde
“Kasnakta Tığla Boncuk İşleme” kursunun ikincisi başlatılmıştır. İki aylık periyotlarla
düzenlenen kursun ikincisinde 20 kadına eğitim verilmiştir.
− Aralık 2007’de Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje ile Kadın
Koordinasyon Merkezi Bakırköy Şubesi’nde mesleği olmayan kadınları eğitmek ve meslek
sahibi yapmak amacıyla “Ev Hizmetleri Eğitim Programı” kursu başlatılmıştır. 5 ay sürecek
olan kursa 21 kadın devam etmektedir.
− İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Bakırköy Şubesince
Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde ve Altunizade Kültür Merkezi’nde, “Küresel
Isınma, Su ve Elektrik Tüketimi” konusunda eğitim seminerleri düzenlenmiştir. TEMA Vakfı
Eğitim Bölüm Başkanı tarafından verilen seminere 350 kadın katılmıştır.
− İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Bakırköy Şubesince
Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “Aile İçi Şiddetin Psikolojik Yansımaları” adlı
seminer düzenlenmiştir Söz konusu seminere 460 Kadın katılmıştır.
− Kadınlarının meslek edinmelerine, sosyalleşmelerine ve kendi ayakları üzerinde durarak
hayatlarına devam etmelerine yönelik olarak hizmet vermekte olan Sanat ve Meslek Eğitimi
Kursları (İSMEK), 208 kurs merkeziyle 121 ayrı branşta, 120 bin 778 kadına eğitim
vermektedir.
− İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü, Eğitim Müdürlüğü ve Avrupa
Komisyonu İletişim Projesi kapsamında çalışan Avrupa Birliği Bilgi Merkezi (ABBM)
işbirliğiyle, Türkiye-AB işbirliğinde yürütülen projeler hakkında katılımcıların
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bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla, İSMEK kurs merkezlerinde eğitim gören kadınların
ve gençlerin katılımcı olduğu, Avrupa Birliği’nin, üyelik sürecinde ve sonrasında,
“dezavantajlı” grupların içinde tanımlanan kadınlara neler vaat ettiği, kadınların ve aynı
zamanda çocuklarının hayatlarını nasıl etkileyeceği ve hayatlarında neleri değiştireceği
hakkında bilgilendirme amacıyla konferanslar düzenlenmiştir.
− 30 Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi ve 2 Görüntüleme Merkezinde 39.930 kadına kemik
erimesi, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve genital enfeksiyon konularında tarama ve eğitim
hizmeti verilmiştir.
− Evde Sağlık Hizmetleri ile sosyal güvencesi olmayan; hasta, bakıma muhtaç, özürlü ve
yaşlı 2294 kadına evinde hizmet götürülmüştür.
− Kurumun Darülaceze tesislerinde 314 kadına hizmet verilmektedir.
− Korunmaya muhtaç 6-12 yaş arası çocukların hayata adapte olmaları, birey bazında
girişken, cesaretli, kendilerine yetebilen kişiler olmalarını sağlamak amacıyla barınma, eğitim
ve sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı çocuk evinde 21’i kız çocuk, 19’u erkek çocuk olmak
üzere toplam 40 çocuk hizmet almaktadır.
− Sokakta yaşayan ve sokağa düşme ihtimali olan erkek çocukları tekrar topluma
kazandırmak, zarar veren ve tüketen bireylerden, yaşadıkları topluma katkısı olan bireylere
dönüştürmek amacıyla kurulan İstanbul Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme
Merkezinde (İSMEM) 74 çocuğun temel ve mesleki eğitimi ve sosyal rehabilitasyonu
sağlanmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
− Çocuk ve kadınlara yönelik şiddetle ilgili tanıtıcı ve yol gösterici (şiddete uğrayanlar
için başvurabilecekleri merkezler, yapılabilecekler ve izlenebilecek yollar konusunda) broşür
hazırlanması ve dağıtılması,
− Kadın Koordinasyon Merkezi bünyesinde çalışan görevli personele, çocuk ve kadınlara
yönelik şiddet hareketleriyle, şiddetin önlenmesi konusunda hizmet içi eğitim verilmesi,
− Kadın Koordinasyon Merkezi bünyesinde, sağlık danışmanlığı, koruyucu hekimlik,
hukuk danışmanlığı, aile içi şiddet gibi konularda bilgilendirici ve yol gösterici olmak
amacıyla “kadın danışma ve dayanışma hattı” kurulması,
− Kadın Koordinasyon Merkezi Bakırköy Şubesinde; kadınların kendi işlerini
kurabilmeleri için, 20 kadına girişimcilik eğitimi verilmesi planlanmaktadır.

İstanbul İli Avcılar Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
− Kadınların ve çocukların şiddete uğramalarının önlenmesi amacıyla hazırlanan “Aile İçi
Şiddete Hayır” afiş ve bilboardları belediye içerisinde merkezi yerlere asılmıştır.

İstanbul İli Güngören Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
− Aile içi şiddete uğrayan kadınlara yönelik hukuki ve psikolojik hizmet sunan Aile
Danışma Merkezinde, Ekim-Aralık 2007 tarihleri arasında toplam 214 kişiye hizmet
verilmiştir.
− Söz konusu kişilerle görüşmeler sırasında gerekli görülen kişilere töre/namus cinayeti
gibi konularda aydınlatıcı bilgiler verilmiştir.
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− Kadınların kişisel gelişimine yönelik müzik, güzel sanatlar ve beceri kursları açılmıştır.

İstanbul İli Gürpınar İlk Kademe Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
− Konuya ilişkin seminer düzenlenmiştir.
− Belde civarındaki özel sektör kuruluşları ile görüşülerek kadınlara istihdam olanağı
sağlanmıştır.
− Biçki-dikiş kursu açılarak kadınların söz konusu kurslara katılımı sağlanmıştır.
− Mali durumu iyi olmayan kadınlara ev eşyası ve erzak yardımı yapılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
− Yeni seminerler düzenlenmesi ve söz konusu seminerlere kadın katılımının arttırılması
planlanmaktadır.

İstanbul İli Üsküdar Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
− Kadınlara kadın hakları, insan hakları, Medeni Kanun, aile içi iletişim, kadının iş
hayatındaki yeri konularında seminerler, konferanslar verilmiş; bilgilendirme çalışmaları
yapılmıştır.
− Kadın Ürünleri Pazar Yerleri Projesi (KÜP) ile kadınlar ekonomik olarak
desteklenmektedir.
− Belediyeye bağlı Toplumsal Gelişim Merkezi tarafından yardıma muhtaç ailelere ayni
ve nakdi yardım yapılmaktadır.

İstanbul İli Zeytinburnu Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
− Belediye bünyesinde faaliyette bulunan Aile Koruma ve Destek Merkezi (AKDEM)
tarafından “Boşanma ile Gelen Sorunlar, Ergen Eğitimi, Eşler Arası Geçimsizlik ve Ailelere
Etkisi, Özürlü Yakını Olmak, Çocuk Hastalıkları, Depresyonla Başa Çıkma Yöntemleri, Okul
Başarısının Yükseltilmesinde Ailenin Rolü, Bitkilerle Tedavi ve Bitkisel İlaçlar, Çocuk, Aile
ve Sorumluluk, Güzel Konuşma ve Yaşlı Bireylerin Aile İçindeki Yeri ve Önemi, Medyanın
ve Kitle İletişim Araçlarının Gençler Üzerindeki Etkisi, Evlilikte Mutluluk, Evlilikte
Cinsellik” konularında seminerler düzenlenmiştir.
− Eşleri ile şiddetli geçimsizlik yaşayan birçok aileye merkezde düzenli olarak psikolojik
ve hukuksal destek sağlanmakta, aile içi geçimsizlik, şiddet, boşanma, nafaka vb. problemi
olan kadınlara merkez avukatı tarafından yasal hakları anlatılmakta ve danışmanlık
yapılmaktadır.
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İzmir İli Armutlu Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
− Kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü şiddet hareketlerinin önlenmesi için kamu
kurumları ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde belde halkına bu konuda belli aralıklarla
konferanslar verilmektedir.
− Eğitime destek için durumu iyi olmayan öğrenci ve velilere ayni ve nakdi yardım
yapılmaktadır.
− Okuma-yazma, meslek kursları (biçki, dikiş, nakış, ahşap boyama vb), sosyal-kültürel
kurslar (bilgisayar, arıcılık vb.) gibi hizmetleri sunmak amacıyla; Belediye, İlçe Halk Eğitim
Müdürlüğü işbirliği ile beldede, bu konularda etkin ve istihdam kolaylığı olan alan ve dal
programlarına yönelik eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir
Planlanan Çalışmalar:
− Kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü şiddet hareketlerinin önlenmesine yönelik,
ilgili birimlerle işbirliği içerisinde konferans, seminer, sempozyum, panel, çalışma atölyeleri
vb. etkinlikler düzenlenmesi,
− Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışarak, kadınların sorunlarıyla ilgili olarak
belediyede bir birim kurulması, şiddete maruz kalan kadın ve kız çocuklarımızı tespit edilerek
sığınma evlerine yönlendirmesinin sağlanması planlanmaktadır.

İzmir İli Kemalpaşa Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
− İçerisinde kadınlara yönelik dernek, lokal ve barınma evi niteliğinde bir bölümün de yer
alması planlanan sosyal tesisin yapımına başlanmıştır.

İzmir İli Yukarıkızılca Belediyesi
Planlanan Çalışmalar:
− Töre cinayeti tehdidi altında bulunan kadınları kadın konukevine yerleştirme, işe
yerleştirme, onları konut sağlama ve meslek edindirme kurslarından yararlandırma gibi
hayatlarını güvence altına almaya dönük hizmetler verilmesine yardımcı olunması
planlanmaktadır.

Kayseri İli Pınarbaşı Pazarören Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
− Belediye tarafından, diğer kurumlardan temin edilen konuyla ilgili broşürler ve diğer
tanıtıcı materyaller belediye binası içindeki uygun yerlere asılmıştır.
− Belediye personeline toplantı yapılarak konu hakkında bilgi verilmiştir
Planlanan Çalışmalar:
− Şiddet mağduru kadın ve çocukların diğer sığınma ve konuk evlerine yerleştirilmesi için
gerekli yardım ve desteğin sağlanması planlanmaktadır.
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Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Mustafapaşa Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
− 5 Aralık 2007 tarihinde “Kadın Hakları ve Kadının Siyasetteki Yeri” konulu
bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
− Kadın sağlığı konusunda bilgilendirme broşürleri hazırlanması,
− Kadınlara yönelik sinema günleri, il içi ve dışı geziler düzenlenmesi, planlanmaktadır.
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ÜNİVERSİTELER
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:.
− Üniversitenin Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından
Üniversite ve Valilik tarafından yürütülmekte olan “Ailede Kadına Yönelik Şiddetin
Boyutları ve Çözüm Önerileri; Afyonkarahisar Uygulaması” konulu Projeye katkıda
bulunulmaktadır.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:
− Tıp Fakültesi Dekanlığı bünyesinde, çocuk ve kadınlara yönelik şiddet konusunda Tıp
Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında Emniyet Müdürlüğü ile işbirliğini sürdürmektedir.
− Adli Tıp stajlarında mezuniyet öncesi ders programı içerisinde ilgili konular yer
almaktadır.
− Şiddet Epidemiyolojisi dersleri Halk Sağlığı dersi içerisinde anlatılmakta olup aynı
zamanda Deontoloji dersi içerisinde de yer almaktadır.
− Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından, “Aile Mahkemelerinin Yapısı ve İşleyişi”
Semineri, “Yurtta ve Dünyada İnsan Hakları” Konferansı düzenlenmiştir
− Kumluca Meslek Yüksekokulu bünyesinde, söz konusu genelge doğrultusunda bilgiler
verilmektedir.
− Elmalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde, söz konusu genelge doğrultusunda
öğrencilerin bilgilendirilmesi için seminerler ve toplantılar her eğitim-öğretim döneminde
sürdürülmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
− Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde, bir sonraki eğitim-öğretim
döneminde, ilgili derslerde öğrencilere insan hakları, temel hak ve özgürlükler, hakların
tanınması ve korunması konularında bilgiler verilmesi,
− Korkuteli Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 2007-2008 eğitim-öğretim yılı bahar
yarıyılından itibaren öncelikle töre ve namus cinayetlerinin yoğun olduğu bölgelerden gelen
öğrencilere yönelik olarak, bir öğretim görevlisi başkanlığında oluşturulacak komisyon
tarafından düzenli görüşmeler ve faaliyetler düzenlenmesi,
− Akseki Meslek Yüksekokulu bünyesinde, akademik ve idari personel ile öğrencilere
yönelik seminerler düzenlenmesi planlanmaktadır.
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BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:
− İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve
Hukuk Fakültesi tarafından kadın haklarına ilişkin sempozyum, panel ve toplantılar
düzenlenmiştir.
− 2005 Aralık’ta başlatılmış olup İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Çalışma Grubu tarafından, İsveç Lund
Üniversitesi'ne bağlı Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü ile İsveç
Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı'nın desteğiyle üç yıl boyunca yürütülecek olan
"Türkiye'de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi" yürütülmeye
devam etmektedir. Söz konusu Proje ile uluslararası sözleşmelerde yer alan standartlar ve
bunlara ilişkin uygulamalar konusunda yargı mensuplarının bilgilendirilmesi ve yargının, kadın
hakları ihlallerinin önlenmesindeki rolünün daha da güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
− Söz konusu Proje kapsamında sivil toplum kuruluşları çalışanları, aile mahkemesi
hakimleri ve savcılarına yönelik Kadınların İnsan Hakları Semineri gerçekleştirilmiş, ayrıca
4320 Sayılı Yasa'ya ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.
− Pro Bono Projesi yürütülmektedir. Projede görev alan avukatlarca aile içi şiddet
mağduru olan ve hukuki yardım için başvuran kadınlara 4320 sayılı Yasa hakkında bilgi
verilmiş ve gerektiği hallerde Kanun'da yer alan tedbirlerin alınmasına ilişkin davaları
üstlenilmiştir.
− Pro Bono Projesi kapsamında çalışan avukatlarca belirli muhtarlıklarla görüşülerek,
muhtarlara, bölgede yaşayan ve hukuki desteğe ihtiyaç duyan kadınlara ulaşılabilmesi
amacıyla, verilen hukuki danışmanlık ve diğer yardımlarla ilgili bilgiler verilmektedir.
− İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde oluşturulan "Kadınlara
Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Çalışma Grubu", Türkiye'de şiddet ve ayrımcılığa
ilişkin mevzuatın uluslararası standartlar bağlamında yorumlanması, kadınlara yönelik eğitim
ve araştırma projelerinin yürütülmesi, şiddet ve ayrımcılık mağduru kadınlara yönelik hukuki
bilgilendirme yapılması gibi çalışmalar yürütmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
− “Türkiye'de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında
hakimlere ve savcılara, Yargıtay hakimlerine yönelik olarak, uluslararası sözleşmelerde yer
alan standartlar, bu standartlara ilişkin uygulamalar ve toplumsal cinsiyet konularını içeren
seminerler düzenlenmesi,
− Proje kapsamında ilgili kamu kurumu temsilcilerinin, akademisyenlerin ve sivil toplum
kuruluşları temsilcilerinin katılacağı iki yuvarlak masa toplantısı düzenlenmesi,
− Proje kapsamında kadın haklarına ilişkin uluslararası belgeleri içeren bir yayın
hazırlanması, bunun yıl içerisinde basılması ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara dağıtılması,
planlanmaktadır.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:.
− Tıp Fakültesi bünyesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 4. Sınıf stajında
“kadına yönelik şiddet” adlı ders başlatılmıştır.
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− Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce düzenlenen toplantı ve çalışmalara katılım sağlanmıştır.
− Eğitim Fakültesince, “okullarda şiddet” konusunda Üniversitede ve Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı okullarda seminerler düzenlenmiştir.

EGE ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:
− Kadına yönelik şiddet, töre ve namus cinayetleri konusunda yapılacak proje öneri
çalışmalarına devam edilmektedir.
− Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı uzmanlık programı eğitim konuları içerisinde
“cinsel saldırı hastasına yaklaşım, acil tıpta adli olguya yaklaşım, acil servis hekiminin yasal
sorumlulukları” başlıklı dersler işlenmektedir.
− Tıp Fakültesi bünyesinde “üreme hakkı dersi”; “üreme sağlığı ve sağlık reformları,
kadına yönelik şiddet konularında dersler ve seminerler verilmiştir.
− Diş Hekimliği Fakültesince, yerel televizyon ve radyo kanallarında kadına yönelik
şiddet ve birey olarak kadın konularında bilgilendirme yapılmış, iki ilköğretim okulunda töre
ve namus cinayetleri, aile içi şiddet konularında seminerler verilmiştir.
− Diş Hekimliği Fakültesi ve İzmirli Sanatçılar Birliğince düzenlenen panele katılan
sanatçılara “kadına yönelik şiddet, töre ve namus cinayetleri” konusunda konferans
verilmiştir.
− Diş Hekimliği Fakültesince, İzmir Büyükşehir Belediyesinin “halkla söyleşi” etkinliği
kapsamında halka; “kadına yönelik şiddet, töre ve namus cinayetleri” konularında konferans
verilmiştir.
− İletişim Fakültesinde “aile içi şiddet, töre ve namus cinayetleri” konusunda konferanslar
verilmiştir.
− Hemşirelik Bölümü 3. Sınıf öğrencilerine yaz stajları esnasında “kadına yönelik şiddeti
tanılama ve gerekli müdahaleleri yapabilme, töre ve namus cinayetleri” konularında
seminerler verilmiştir. “kadına yönelik şiddetin önlenmesi” ve “kadın ve çocuk sağlığı”
konularında tez çalışmaları belirlenmiştir.
− Ödemiş Sağlık Yüksek Okulu tarafından sağlık kuruluşlarında çalışan ebe ve
hemşirelere “kadına yönelik şiddeti tespit etme ve önleme” konularında seminerler verilmiştir.
− Ege Sivil Toplumlar Birliği, Ege Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
koordinatörlüğünde Türkiye çapında gerçekleştirilen Türkiye 1. Kadın Kurultayı’nda 2 gün
süresince şiddet, töre ve namus cinayetleri konusunda paneller ve atölye çalışmaları
düzenlenmiştir.

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:.
− Kadına yönelik şiddet, töre ve namus cinayetleri konusunda yapılacak proje öneri
çalışmalarına devam edilmektedir.
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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:.
− İldeki öğretmen eğitim çalışmaları ve öğretmen adaylarının eğitim süreçlerinde görev
alınarak davranış kontrolü, öfke kontrolü, şiddeti engelleyici öğretmen tutumları ve
yürütülebilecek topluma hizmet uygulamaları ile ilgili akademik destek sağlanmaktadır.
− Tezsiz yüksek lisans programında öğrenimlerine devam eden okul yöneticilerinin ve
adaylarının proje çalışmaları, söz konusu problemi de içerecek şekilde genişletilmiştir.
− Konuya ilişkin tez, yüksek lisans tez çalışmaları sürdürülmüş, seminerler
düzenlenmiştir.
− TRT Bölge Radyosu işbirliğiyle toplum ve ailede şiddet konularını da içeren eğitici
programlar dizisi Üniversite öğretim elemanlarının katkısıyla sürdürülmüştür.
− Trabzon Çocuk Mahkemesi uzmanları ile Trabzon Cezaevinde cana ve mala karşı
işlenmiş suçların psiko-sosyal kökenlerini araştırmak üzere sürdürülen çalışmaya ilişkin veri
toplama işlemleri tamamlanmış olup veri değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
− Çocuk Dostu Şehir Projesi kapsamında Trabzon’da yürütülen çalışmalara destek
verilmektedir.
− Rehberlik ve Araştırma Merkezi aracılığı ile ildeki tüm okullarda planlanan ve üçer
aylık faaliyet dönemlerini kapsayan şiddet ve akran istismarını önleyici çalışmalara yönelik
her türlü akademik destek sağlanmaktadır.
− İl Sağlık Müdürlüğünün bu konuda tüm personelini eğitmeye yönelik çalışmalarına
Üniversite tarafından destek verilmektedir.
− Özellikle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda aile-çocuk-yetişkin eğitimi
çalışmaları sürdürülmüştür.

Planlanan Çalışmalar:
− Çocuk Dostu Şehir Projesine gerekli desteğin verilmesine devam edilmesi,
− Aile-çocuk-yetişkin eğitimlerinin sürdürülmesi,
− TBMM Araştırma Komisyonunun çalışma sonuçları ve önerileri çerçevesindeki
değerlendirmelere bağlı kalınarak kurum-kuruluşlara, okullara, ailelere yönelik bilgilendirme
çalışmalarına devam edilmesi, planlanmaktadır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:
− Kadına yönelik şiddet konusu Üniversitenin Sağlık Yüksekokulunun gerek lisans
gerekse yüksek lisans derslerinde geniş ölçüde yer almaktadır. Özellikle “Çocuk Sağlığı
Hemşireliği”, “Ruh Sağlığı Hemşireliği”, “Halk Sağlığı Hemşireliği” derslerinde konu
öğrenciler tarafından seminer biçiminde tartışılmakta, uygulamalarla ele alınmaktadır.
− Konuya ilişkin yüksek lisans çalışmaları yürütülmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
− “Sağlık Alanında Çalışan Kadınların Karşılaştıkları Şiddet ve Şiddetin Önlenmesi”
konulu bir sempozyum yapılması planlanmaktadır.
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:
− İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, İnsan Hakları dersinde
kadın ve çocuk haklarını düzenleyen uluslararası sözleşmeler üzerinde durulmaktadır.
− İktisat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarıyla toplantı yapılarak
yıl boyunca yapacakları faaliyetlerin içerisinde mutlaka kadın ve çocuk haklarıyla ilgili
etkinlik düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.
− Selçuk Üniversitesi Kariyer Planlama Merkezi ve Konya Sanayi Odası işbirliğiyle kadın
ve çocuklara yönelik şiddet ve çocuk işçiliği konusunda bir panel düzenlenmiştir.
− İktisat Fakültesi İşletme Bölümünde verilmekte olan girişimcilik dersinde kadın
girişimciliğinde karşılaşılan sorunlar ve töreyle ilgili sorunlar incelenmektedir.
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DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
Yapılan Çalışmalar
− Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin
Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi” kapsamında politika uzmanlarına yönelik olarak
gerçekleştirilen eğitim programına katılım sağlanmıştır.
− Yayın kuruluşlarının yayınlarının denetlenmesi sonucu, RTÜK Mevzuatında çocukları
ve kadınları korumaya yönelik hükümler çerçevesinde para cezası, program durdurma, uyarı
gibi çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır.
− Konuya ilişkin olarak diğer kurumlarla işbirliği sağlanmakta, ilgili konularda
düzenlenen toplantılara katılım sağlanmaktadır.

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− Kamuoyu konu ile ilgili mevzuat ve mevzuat değişikliklerine ilişkin olarak yapılan
programlar aracılığıyla düzenli olarak bilgilendirilmektedir.
− Televizyon ve radyo haber programlarında çocuk ve kadına yönelik şiddet, töre ve
namus cinayetleri, bu konuda yürütülen kampanya, toplantı ve çalışmalar konularına yer
verilmiştir.
− Çocuk ve kadınlara yönelik şiddet, töre ve namus cinayetleri, aile içi şiddet, şiddetin
sonuçları, kadına yönelik şiddetle mücadele ve bu alanda yapılan çalışmalar/kampanyalar,
ALO 183 danışma hattı, konuya ilişkin mevzuat, kadın ve eğitim, vb. konular televizyon ve
radyo programlarında işlenmiştir.
− Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereği hazırlanan “Beni
Acıtmayın” adlı program kapsamında “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki kadınların
eğitim durumu, kız çocuklarına karşı ayrımcılık, kadınları bilinçlendirme çalışmaları, yörede
kadına karşı şiddet, ayrımcılık, töre ve namus cinayetleri” konuları işlenecektir.
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