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SUNUġ
2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi kapsamında sorumlu kurum-kuruluĢlar tarafından
Genel Müdürlüğümüze iletilen üçer aylık faaliyet raporları incelendiğinde söz konusu
Genelge‟ye iliĢkin olarak Ģu faaliyetlerin yürütülmekte olduğu gözlenmektedir:
 Kadına karĢı Ģiddet ve töre/namus cinayetlerinin önlenmesi ve toplumda yerleĢik ön
yargı ve geleneksel anlayıĢın değiĢtirilmesi amacıyla gerek Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğünce gerekse diğer kurum/kuruluĢlarca hazırlanan broĢürler ve afiĢlerin ülke
genelinde dağıtımları yapılmakta, konuya iliĢkin olarak çekilen spot filmlerin ulusal ve
yerel televizyonlarda gösterimleri sağlanmaktadır.
 “Toplumsal cinsiyet eĢitliği, kadına yönelik Ģiddet, töre/namus cinayetleri, kadının
insan hakları” konularında halkın konu ile ilgili duyarlılığını ve farkındalığını
artıracak toplantılar, paneller, konferanslar, eğitim seminerleri ile birçok kurum ve
kuruluĢta personele dönük hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir.
 BaĢta 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun olmak üzere mevzuat ve yasal
haklar konusunda halka yönelik bilgilendirme çalıĢmaları ve hizmet içi eğitimler
gerçekleĢtirilmektedir.
 ÇeĢitli kurum ve kuruluĢlarca konuya iliĢkin proje ve programlar yürütülmekte,
araĢtırmalar yapılmaktadır.
 Ġlk ve orta dereceli okullardaki veli toplantılarında konuya değinilmekte, velilere ve
öğrencilere dönük bilgilendirme çalıĢmaları yapılmakta, “okulda Ģiddet”e iliĢkin
seminerler düzenlenmekte, anket çalıĢmaları yapılmakta ve raporlar hazırlanmaktadır.
Veli toplantıları ve ev ziyaretleri aracılığıyla velilerin konu hakkında bilgilendirilmesi
sağlanmaktadır.
 Din görevlileri ile Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürosu görevlileri “Türkiye‟deki
Üniversitelerde Kadın çalıĢmaları”, “Töre ve Namus Cinayetleri”, “Kadının ve
Çocuğun Cinsel Ġstismarı”, “Toplumsal Cinsiyet EĢitliği”, “Toplumsal Alanda ve Aile
Ġçinde ġiddet” vb. konularında yapılan sunumlarla eğitilmektedir. 81 Ġl bazında
camilerde, kadın, aile, çocuk, Ģiddet, töre ve namus cinayetleri konulu vaazlar
verilmekte, hutbeler okutulmaktadır.
 ġiddet mağduru kadınların koruma altına alınması, kadın konukevi ve sığınma
evlerine yerleĢtirilmesi, yeni yaĢamlarına uyum sağlamaları ve bir iĢe yerleĢtirilmeleri
amacıyla çalıĢmalar yapılmaktadır. ÇeĢitli belediyeler tarafından kadın sığınma evi
açma çalıĢmaları sürdürülmektedir.
 “183 Alo ġiddet
sürdürülmektedir.

Hattı”nın

ülke

geneline

yaygınlaĢtırılması

çalıĢmaları

 Kadın ve Çocuklara Yönelik ġiddet Olaylarının Önlenmesine Yönelik olarak; Ġstanbul
Valiliği, Hürriyet Gazetesi ve ÇağdaĢ Eğitim Vakfı (ÇEV) iĢbirliği ile Ģiddet mağduru
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kadınların veya tanık olan duyarlı kiĢilerin ihbar ve müracaatlarını acilen
iletebilecekleri yardım ve yönlendirme hizmeti alabilecekleri bir Acil Yardım Hattı
(AYH) kurulmuĢtur.
 Kadınlara yönelik baĢta okuma-yazma, bilgisayar kursları, kadınların aktif iĢ gücüne
katılımlarını mümkün kılacak gerekli donanımı edinmeleri amacına yönelik meslek
edindirme kursları olmak üzere çeĢitli kurslar düzenlenmekte, bilinç ve farkındalık
düzeyini artırıcı eğitimler verilmekte, rehberlik ve danıĢmanlık hizmetleri
sunulmaktadır.
 Kadınlara ayni/nakdi yardım ve ücretsiz kreĢ hizmeti sağlanması konusundaki
çalıĢmalar devam etmekte, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü‟nden hizmet alan, kreĢ ücreti
ödeyemeyecek durumda olan kadınlara, ücretsiz kreĢ kontenjanından yararlanmaları
sağlanmaktadır.
 Üniversitelerde yüksek lisans programlarında; kadının insan hakları, toplumsal
cinsiyet eĢitliği ve hukuk gibi derslere yer verilmekte, tez çalıĢmalarında konuya
iliĢkin araĢtırmalar yapılmakta, Ģiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda araĢtırma
çalıĢmaları desteklenmekte ve yapılmakta, konuya iliĢkin konferans, panel ve
toplantılar düzenlenmekte, kurum ve kuruluĢlarca yürütülen çalıĢmalara katkı
sağlanmakta, eğitim çalıĢmaları yürütülmekte ve Ģiddet konusuna iliĢkin projeler
geliĢtirilmektedir.
 ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın 2007/8 sayılı Genelgesi gereğince, Merkezi Yönetim TaĢra
TeĢkilatı bünyesinde, “töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi”ne yönelik
kurullar/komiteler oluĢturulmaya devam etmektedir.
 8 Mart Dünya Kadınlar Günü‟ çeĢitli etkinliklerle kutlanmaktadır.
 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde hazırlanan eğitim materyali
her celp döneminde vatani hizmetlerini yerine getirmekte olan erbaĢ ve erlerin
eğitimlerinde kullanılmakta ve yine Genel Müdürlük tarafından Türkiye Radyo
Televizyon Kurumuna "Yere Batsın Böyle Töre", "Aydınlığa Bir Adım", "ÇağdaĢ
Köle", "Dikkat ġiddet BulaĢıcıdır", "YurttaĢ Olma Hakkı", "BaĢ Belası BaĢlık" konu
baĢlıklarında hazırlatılan kısa süreli filmlerin izlenmesi sağlanmaktadır.
Kadın-erkek eĢitliği, kadının insan haklarının korunması ve geliĢtirilmesi, toplumsal yaĢamın her
alanında kadının konumunun güçlendirilmesi ve kadına yönelik Ģiddetin önlenmesinin devlet
politikası haline getirilmesinin açık göstergesi olan BaĢbakanlık Genelgesi uyarınca kuruluĢların
gönderdikleri dönemsel faaliyet raporlarından; Genelgedeki tedbirlerin hayata geçirilmesindeki
çalıĢmaların tüm taraflarca sahiplenildiği, öncelikli çalıĢmalar olarak kararlılıkla yürütüldüğü
görülmektedir.
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BAŞBAKANLIK
KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kadın konusunda ülkemizin ulusal mekanizması olarak; bugüne kadar baĢta yasal çalıĢmalar
olmak üzere görev alanı kapsamında çok sayıda çalıĢma yürüten Genel Müdürlük, kadın
erkek eĢitliği konusunda farkındalık yaratma ve duyarlılık artırmaya yönelik önemli bir bilgi
birikimi ve deneyim oluĢturmuĢ, BirleĢmiĢ Milletler, Dünya Bankası gibi uluslar arası
kuruluĢlardan sağladığı kaynaklarla projeler yürütmüĢtür. AB Mali ĠĢbirliği Programı da dahil
olmak üzere projeler yürütmeye devam etmektedir.
Genel Müdürlük, ülkemizde kadın-erkek eĢitliğinin sağlanması amacıyla gerek ulusal
gereksinimlerden, gerekse uluslararası yükümlülüklerimizden kaynaklanan çalıĢmalarda etkin
rol almaktadır.
Yapılan ÇalıĢmalar:
 “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler
Eğitimi” kapsamında birinci aĢamada bölge merkezi olarak tespit edilen Ġstanbul,
Ankara, Ġzmir, Van, Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Bursa, Kayseri, Adana, Antalya
illerinde ve bağlı illerden 270 eğitici kadrosu oluĢturulmuĢ, ikinci aĢamada ise
oluĢturulan eğitici kadro tarafından Ģu ana kadar Ġl Emniyet Müdürlükleri Polis
Merkezlerinde çalıĢan 25.000 personel eğitilmiĢtir. Yıl sonu itibariyle 40.400 emniyet
teĢkilatı personelinin eğitimi gerçekleĢtirilecektir.
 ġiddet mağduru ve risk altındaki kadınlara sunulan sağlık hizmetleri prosedürlerinin
belirlenmesi ve buna uygun olarak eğitim programlarının düzenlenmesi amacıyla,
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü iĢbirliğiyle hazırlanmıĢ olan ve 3 Ocak 2008 tarihinde imzalanan “Kadına
Yönelik Aile, Ġçi ġiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak
Prosedürler Eğitimi Protokolü” kapsamında, “toplumsal cinsiyet eĢitliği, Ģiddetin
tanımı ve türleri, Ģiddet olgusu, Ģiddetle ilgili mitler, sağlık personelinin Ģiddet
konusundaki inançları, tutumları, mağdura hizmet götürmede ve genel olarak Ģiddetin
önlenmesindeki rolü, aile içi Ģiddetle ilgili olarak sağlık sektöründe çalıĢanların
sunacağı hizmetler ve yapacağı idari iĢlemler, Ģiddetle ilgili mevzuat, diğer kurumkuruluĢlarla iĢbirliği, iletiĢim, mağdurla görüĢme teknikleri ve çocuk istismarını
önleme” konularında eğitimler gerçekleĢtirilmesi planlanmıĢtır. Bu çerçevede, eğitim
programı ve yazılı eğitim materyali hazırlanmıĢ olup sağlık personeline yönelik eğitici
eğitimlerinin ilki 23-27 Haziran 2008 tarihleri arasında Ankara‟da gerçekleĢtirilmiĢtir.
Eğitici eğitimleri, 7 – 11 Temmuz 2008 tarihleri arasında Ankara‟da, 21 – 25 Temmuz
tarihleri arasında Gaziantep‟te, 4-8 Ağustos tarihleri arasında Ankara‟da, 18-22
Ağustos tarihleri arasında Ġzmir‟de, 6-10 Ekim tarihleri arasında Ankara‟da, 20-24
Ekim tarihleri arasında Trabzon‟da, 3-7 Kasım ve 17-21 Kasım tarihleri arasında ise
yine Ankara‟da olmak üzere sürdürülecek ve 450 hekim, psikolog, hemĢire ve sosyal
hizmet uzmanı eğitilecektir. Eğitimlerde, birinci basamak sağlık kuruluĢlarında
uygulanacak iki adet veri toplama formunun tanıtılmasına da baĢlanılmıĢ olup, eğitime
katılan personel tarafından formlar uygulanılabilir bulunmuĢtur. Sağlık Bakanlığı
tarafından, söz konusu formların pilot uygulamasına Proje illerinde Eylül ayında
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baĢlanılması ve uygulamanın bir yıl içinde tüm ülkeye yaygınlaĢtırılması
planlanmaktadır.
 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu‟nun birlikte
yürüttüğü 4. Ülke Programı çerçevesinde; BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu‟nun teknik
ve finansal desteği ile “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Rolü
ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi”, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı personeline
yönelik olarak gerçekleĢtirilecektir. Eğitimler kapsamında baĢta Ankara Aile ĠrĢat ve
Rehberlik Bürosu Görevlileri olmak üzere Ankara ilindeki bütün din görevlilerinin;
“toplumsal cinsiyet eĢitliği, toplumsal cinsiyet eĢitliğinin sağlanmasını engelleyen
geleneksel kabuller, kadına yönelik Ģiddet ve aile içi Ģiddet, Ģiddet mağdurlarına
yaklaĢım tarzı, Ģiddetle ilgili yasal mevzuat ve genelgeler,” konularında eğitilmesi
amaçlanmaktadır. 2008 sonunda Ankara pilot uygulaması tamamlanacak projenin
ilerleyen yıllarda diğer illere yayılması konusunda karara varılacaktır. Bu kapsamda
24 Nisan 2008 tarihinde düzenlenen 2. hazırlık toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
 2005 yılı Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali ĠĢbirliği Programı kapsamında
Genel Müdürlükçe hazırlanan “Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin GeliĢtirilmesi Projesi”
2007-2008 yıllarını kapsamaktadır. Ġki bileĢenden oluĢan Projenin “Kurumsal
Kapasitenin Güçlendirilmesi EĢleĢtirme Projesi” baĢlıklı Birinci BileĢeninde; merkezi
ve yerel otoriteler ile hükümet dıĢı kuruluĢların katılımıyla, toplumsal cinsiyet eĢitliği
konularının tüm kamu politikalarına yerleĢtirilmesi (gender mainstreaming) ve
toplumsal cinsiyet eĢitliğine iliĢkin yasaların uygulanması için Ulusal Mekanizmanın
(KSGM) güçlendirilmesi, Avrupa Birliği pratiklerine ve Müktesebata uyumlu biçimde
bir Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Kurumu geliĢtirilmesine katkıda bulunulması
amaçlanmaktadır. Hollanda Ġstihdam ve Sosyal ĠĢler Bakanlığı ile yürütülen
EĢleĢtirme Projesi kapsamında;
-

“Dokümantasyon Merkezinin Güçlendirilmesi ve Web Sitesinin GeliĢtirilmesi
için Yapılan Analiz ve Değerlendirme ÇalıĢmaları ile Öneriler” baĢlıklı taslak
rapor ıĢığında web sitesi ve kütüphane ile ilgili çalıĢmalar sürdürülmektedir. Bu
doğrultuda, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü‟nün dokümantasyon merkezinin
kurulması ve web sitesinin geliĢtirilmesine yönelik 05-26 Mayıs 2008 tarihleri
arasında bir eğitim programı düzenlenmiĢtir.

 Toplumsal cinsiyet eĢitliğine iliĢkin kanunların uygulanmasının desteklenmesi,
AB uygulamaları ve müktesebatına uygun olarak bir “Toplumsal Cinsiyet
EĢitliği Kurumu Taslak Modeli” oluĢturulmasına yönelik olarak gerçekleĢtirilen
hazırlık çalıĢmaları sonucu bir metin oluĢturulmuĢtur. Anılan metin hakkında
paydaĢların görüĢlerini almak üzere çevre illerin de katılımıyla Gaziantep (14
Nisan 2008), Antalya (17 Nisan 2008) Bursa (8 Mayıs 2008) ve Samsun (14
Mayıs 2008)‟illerinde bölgesel seminerler gerçekleĢtirilmiĢ olup, seminerlere
iliĢkin rapor Genel Müdürlüğe sunulmuĢtur.
 Toplumsal cinsiyet eĢitliğinin kamu plan ve programlarına yerleĢtirilmesi
hedefine yönelik olarak hazırlanan Ulusal Eylem Planı Taslağı ilgili kamu
kurum ve kuruluĢlarının görüĢleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiĢ olup
onayları alınmak üzere bağlı bulunduğumuz Devlet Bakanlığına sunulmuĢtur.
 Toplumsal cinsiyet eĢitliği politikalarının uygulanması için bir iletiĢim stratejisi
geliĢtirilmiĢ ve uygulamaya konmuĢtur. ĠletiĢim Stratejisi kapsamında
oluĢturulan “ĠletiĢim Koordinasyon Komitesi” ilk toplantısını 24 Eylül 2007
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tarihinde, ikinci toplantısını 14 Aralık 2007 tarihinde, üçüncü toplantısını ise 25
Nisan 2008 tarihinde gerçekleĢtirmiĢtir. Söz konusu toplantıları takiben
toplumun; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, toplumsal cinsiyet eĢitliği ve
Ulusal Eylem Planı konusunda bilgilendirilmesini kolaylaĢtırmak için
öngörülen “ĠletiĢim Birimi”nin kurulması çalıĢmaları devam etmektedir.
 Toplumsal cinsiyet eĢitliğinin ana plan ve programlara yerleĢtirilmesini
hedefleyen eğitimlerde kullanılmak üzere bir toplumsal cinsiyet eĢitliği el kitabı
hazırlanmıĢtır. Haziran-Eylül 2007 tarihleri arasında kamu kurum ve
kuruluĢları, sivil toplum kuruluĢları ve üniversitelerden yaklaĢık 100 kiĢinin
katıldığı "Eğiticiler Eğitimi" programı gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu
çalıĢmalar kapsamında, kamu kurumlarında görevli politika uzmanlarının
toplumsal cinsiyet eĢitliği konusunda bilgilendirilmesini ve farkındalıklarının
arttırılmasını amaçlayan "Uzmanlara Yönelik Eğitimler" tamamlanmıĢ ve
yaklaĢık 120 kiĢiye eğitim verilmiĢtir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluĢlarının üst
düzey yöneticilerine, Belediye BaĢkanları, Belediye BaĢkan Yardımcılarına ve
diğer Yerel Yönetim Temsilcilerine yönelik olarak Toplumsal Cinsiyet EĢitliği
Semineri düzenlenmiĢtir. Proje çerçevesinde toplam 500 “Politika
Uygulayıcısının” toplumsal cinsiyet eĢitliği eğitimini hedefleyen programlar
Ankara, Antalya, Gaziantep, Samsun illerinde tamamlanmıĢ olup, Bursa
ilindeki eğitimler ise Eylül ve Ekim 2008 aylarında gerçekleĢtirilecektir.
 Söz konusu eğitimler, „Çocuk ve Kadınlara Yönelik ġiddet Hareketleriyle Töre
ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Ġçin Alınacak Tedbirler‟ konulu 2006/17
sayılı BaĢbakanlık Genelgesinin „B. Kadına Yönelik ġiddet Konusundaki
Çözüm Önerilerinin YaĢama Geçirilmesinde Koordineli ÇalıĢması Gereken
Kurumlar‟ bölümü „Hizmet Kurumları‟ baĢlığı altında yer alan 10. maddesinde
“Ülke genelinde tüm kamu kurum ve kuruluĢları, üniversiteler ve özel sektör
çalıĢanlarına yönelik "toplumsal cinsiyet eĢitliği" eğitimi verilmesinin zorunlu
hale getirilmesi sağlanmalıdır.” tedbirinin hayata geçirilmesine de katkıda
bulunacaktır.
 BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu‟nun teknik desteği ve Avrupa Komisyonu‟nun mali
katkılarıyla, Genel Müdürlük tarafından yürütülen “Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin
GeliĢtirilmesi Projesinin” ikinci bileĢeni olan “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle
Mücadele Projesi” kapsamında ise;


2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi gereğince, Proje kapsamında
“Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele” baĢlıklı il toplantıları
gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu toplantıların ilki 8 Mayıs 2008 tarihinde
Gaziantep‟te; ikincisi ise 9 Mayıs 2008 tarihinde ġanlıurfa'da
gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu toplantıları takiben Kültür Bakanlığı
Devlet Çok Sesli Korosu tarafından “Kadınlarımız ve Türküler Konseri”
verilmiĢtir. Ġl toplantılarının üçüncüsü ise Trabzon‟da 30 Haziran 2008‟de
kamu kurum kuruluĢları ile meslek örgütleri, sivil toplum kuruluĢları ve
üniversitelerden temsilcilerin katılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir.

 Geleceğin medya profesyonellerine toplumsal cinsiyet eĢitliği ve kadına
yönelik aile içi Ģiddet konularında farkındalık kazandırılmasını amaçlayan
Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesinin ilk çalıĢması, Ankara Üniversitesi
ĠletiĢim Fakültesi iĢbirliğiyle 27 Ocak-2 ġubat 2008 tarihlerinde, ikincisi ise,
6

30 Haziran- 5 Temmuz 2008 tarihleri arasında Ankara‟da gerçekleĢtirilmiĢtir.
Üniversitelerin Ankara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi‟yle iĢbirliği içerisinde
düzenlenen Atölye çalıĢmasının birincisine ilgili fakültelerden 57 öğrenci,
ikincisine ise, 18 Fakülteden 29 öğrenci katılmıĢtır. Atölye süresince gazete,
televizyon ve reklam dünyasından profesyoneller ile özellikle kadın konusunda
çalıĢan akademisyenler toplumsal cinsiyet eĢitliği, kadına yönelik aile içi
Ģiddet ve toplumsal sorunların çözümünde medyanın rolü ve sorumlukları
konularında katılımcıları bilgilendirmiĢlerdir. Öğrenciler atölyenin uygulama
teması olarak belirlenen “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadelede Etkin
Erkek Katılımı” konusunda televizyon ve radyo spotları, afiĢ ve broĢürler ile
atölye çalıĢmalarını anlatan bir bülten hazırlamıĢlardır.


Yerel medya kuruluĢlarının kadına yönelik Ģiddetle mücadeledeki rolleri ve
sorumlulukları hakkında duyarlılıklarının geliĢtirilmesini amaçlayan “Yerel
Medya ÇalıĢanları için Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddet ve Haber Yazma
Atölye ÇalıĢması” toplantıları; Ġzmir (16 Mayıs 2008), ġanlıurfa (6 Haziran
2008), Gaziantep (7 Haziran 2008), Ġstanbul (14 Haziran 2008) ve
Trabzon‟da (28 Haziran 2008) gerçekleĢtirilmiĢtir.

 Kadın Sığınmaevi Altyapı Standartları ve Alternatif Yönetim Modelleri
Belirlenmesi” hedefi kapsamında kadın sığınmaevleri/konukevlerine
yönelik hizmet sunum ve yönetim modelleri geliĢtirilmesi çalıĢmalarına
yönelik olarak; SHÇEK, belediyeler ve STK‟lara bağlı sığınmaevlerinden
yaklaĢık 45 yöneticinin katılımı ile 19-20 Haziran 2008 tarihlerinde
Ankara‟da Sığınmaevi Yönetimini GeliĢtirme ÇalıĢtayı gerçekleĢtirilmiĢtir.
SHÇEK yöneticileri ve uzmanları ile koordinasyon içinde düzenlenen
çalıĢtayda, sığınmaevinde sunulan hizmetlerin kalitesini izleme ve
değerlendirme amacıyla kullanılabilecek kriterler üzerinde çalıĢılmıĢ, proje
kapsamında hazırlanan kılavuz üzerinde katılımcıların geribildirimi
alınmıĢtır. Programa iliĢkin kapsamlı bir rapor hazırlanmaktadır.
 “Kadına Yönelik ġiddetle Mücadelede Kamu Yetkililerinin Duyarlılığının
Artırılması” hedefine yönelik olarak, toplumsal cinsiyet eĢitliği, kadına
yönelik aile içi Ģiddetle mücadele konularında geliĢmiĢ mekanizmalara
sahip, Avrupa Birliği üyesi Avusturya ve Danimarka‟ya, Ģiddet mağduru
kadınlara hizmet sunumuna iliĢkin kuruluĢlarla bir araya gelmek,
deneyimleri paylaĢmak ve süregelen uygulamaları yerinde incelemek
amacıyla 2007 yılında birer çalıĢma ziyareti düzenlenmiĢtir. Bu çalıĢma
ziyaretlerinin sonucunda katılımcılar tarafından diğer ülke hizmet sunum
modellerine iliĢkin olarak hazırlanan raporlar, Projenin uygulama illerinden
Gaziantep ve ġanlıurfa‟da, Mayıs 2008‟de düzenlenmiĢ olan “Kadına
Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele” toplantılarında sunulmuĢtur.
 Aile içi Ģiddete maruz kalan veya risk altındaki kadınlara çok sektörlü
hizmet sunumunun etkili bir biçimde sağlanması için sağlık hizmeti, adalet
hizmeti ve sosyal hizmet sunanlar ile kolluk kuvvetleri arasında eĢgüdümün
geliĢtirilmesi çalıĢmaları çerçevesinde ilgili taraflarla 17 Mart, 1 Nisan ve 8
Nisan 2008 tarihlerinde üç toplantı düzenlenmiĢ, Ģiddet mağduru kadınlara
sunulan hizmetlerin eksiksiz olarak ve zamanında yerine getirilmesi için
hizmet ve prosedür önerileri geliĢtirilmiĢtir. Bundan sonraki aĢamada, ilgili
kurumların karar verici düzeyinde bu önerileri gündeme getirmesi ve
uygulamanın yeni düzenlemelerle desteklenmesi gerekli olduğu katılımcılar
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tarafından ortaya konulmuĢtur. Sağlık Bakanlığı‟nın ilk eğitimlerinin
gerçekleĢmesi ve veri toplama formlarının ilk uygulamalarının
yapılmasının ardından tarafların yeniden bir araya gelmesi ve sosyal
hizmetler alanında yapılması gereken düzenlemelerin bu bakıĢ açısıyla
düzenlenmesi grup tarafından önerilmiĢtir.
 ġiddet gören ya da risk altında olan kadınların yasal hakları, danıĢmanlık,
koruma ve diğer hizmetleri alabilecekleri kurum ve kuruluĢlar hakkında
bilgilendirmeyi amaçlayan “ Aile Ġçi ġiddetle Mücadele El Kitabı” nihai
hale getirilerek 25.000 adet bastırılmıĢtır.
 Kamu kurum ve kuruluĢları ile diğer kuruluĢlardan gelen talepler
doğrultusunda broĢür ve görsel materyal dağıtımı sürdürülmektedir.
 2007-2010 Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem
Planı‟nın dağıtımı ve tanıtımı devam eden etkinliklerde sürdürülmektedir.
 Proje kapsamında, Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele ĠletiĢim
Stratejisi tamamlanmıĢtır. Ulusal Veri Tabanı Modeli Raporu hazırlanmıĢ,
ilgili taraflara sunulmuĢtur.
 “ Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Kurumsal Mekanizmaları ile Hizmet
Sunum Modeli ve Eğitim Programları” hazırlanması amacıyla Ģiddet gören
ya da risk altındaki kadınlara yönelik hizmet sunum modeli geliĢtirilmesi,
bu modele göre hizmet sunacak sosyal hizmet uzmanları, sağlık personeli,
kolluk kuvvetleri, yasa uygulayıcılar, medya profesyonelleri ve STK‟ların
ilgili kiĢileri için eğitim programları hazırlanması ve eğitici eğitimleri
yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede; Eğitici Eğitimi için hazırlanan
“YetiĢkin Eğitimi Kılavuzu” nihai hale getirilmiĢtir.
 Kadına yönelik aile içi Ģiddeti izlemek ve aile içi Ģiddetle mücadele etmek
için göstergeler belirlenebilmesi amacıyla ilk kez ülke genelinde kadına
yönelik Ģiddetin kaynağı ve türleri nelerdir sorusuna yanıt verecek olan
büyük ölçekli “Türkiye‟de Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddet Ulusal
AraĢtırması”; 3 Aralık 2007 tarihinde baĢlamıĢtır. Alan AraĢtırmasının
tamamlanmasının ardından sonuçlarının, TÜĠK “Resmi Ġstatistik Programı”
kapsamında resmi veri olarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir.


GAP Radyo-TV DanıĢma Üst Kurulu çalıĢmaları ve alınan kararlar çerçevesinde,
BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü‟nün sürdürdüğü çalıĢmaların
kamuoyuna etkin bir Ģekilde duyurulması, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılan
kadın çalıĢmalarının bölgeye kazandırdığı değerlerin anlatılması ve yöre halkının
bilgilendirilerek projeye katkılarının sağlanması amacıyla Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü ile TRT arasında Protokol imzalanmıĢtır. Bu protokol kapsamında, Doğu
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaĢayan kadınları hedef kitle olarak ele alan
istihdam, eğitim ve Ģiddet konularında, “Beni Acıtmayın” isimli 6 bölüm ve yaklaĢık
25‟er dakikalık belgesel programın çekimleri tamamlanmıĢtır. Belgesel, 2008 yılı
içinde TRT GAP TV‟de yayınlanmaya baĢlayacaktır.

 Kadına karĢı Ģiddetle mücadelenin önemli bir parçasını teĢkil eden erkeklerin konuya
duyarlılığını arttırmak amacıyla, vatani görevini yapmakta olan er ve erbaĢlara yönelik
"YurttaĢlık Sevgisi" dersi kapsamında; kız çocuklarının okullulaĢması, kadın-erkek
eĢitliği, kadının insan hakları, kadına yönelik Ģiddet, töre ve namus cinayetlerinin
önlenmesine iliĢkin konuların yer aldığı eğitim materyalleri, CD ve afiĢler
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BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce hazırlanarak 600 garnizona
iletilmiĢtir. Bu kapsamda, her yıl yaklaĢık 450.000 erkeğin konuya iliĢkin
bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Altınokta Körler Derneği iĢbirliğiyle, ülkemizde
görme engelli kadınların sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespiti, çözüm önerilerinin
tartıĢılması ve elde edilen sonuçların ilgili kurum ve kuruluĢlara iletilmesi amacıyla
28-29 Haziran 2007 tarihlerinde BaĢkent Öğretmenevi‟nde düzenlenen Görme Engelli
Kadınlar Kurultayı sonuçlarının kitap olarak basımı tamamlanmıĢ, dağıtımı
sürdürülmektedir. II. Görme Engelli Kadınlar Kurultayı ise, 3-4 Temmuz 2008
tarihlerinde Ankara‟da gerçekleĢtirilmiĢtir. Kurultay kapsamında oluĢturulan çalıĢma
gruplarından birisi “görme engelli kadına yönelik Ģiddet” konusunda toplanmıĢtır.
TOPLANTILAR
 Medya Ġzleme Grubu (MEDĠZ) tarafından 3-4 Mayıs 2008 tarihlerinde Ġstanbul‟da
gerçekleĢtirilen “Cinsiyetçi Olmayan Medya Ġçin” baĢlıklı uluslararası konferansa
katılım sağlanmıĢtır.
 8 Nisan 2008 tarihinde Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı TeĢkilatlanma ve Destekleme
Genel Müdürlüğü‟nde gerçekleĢtirilen Uluslararası Kırsal Alanda Kadın ÇalıĢtayı
Teknik Komite toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
 Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından 15-17 Ekim 2008 tarihleri arasında
düzenlenecek olan “Kırsal Alanda Kadın ÇalıĢtayı”nın 27 Mayıs 2008 tarihindeki
Teknik Komite Toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
 Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
tarafından gerçekleĢtirilecek olan “Kırsal Alanda Kadın ÇalıĢtayı”na iliĢkin 23
Haziran 2008 tarihinde düzenlenen teknik komite toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
 Garanti Bankası ve Ekonomist dergisi iĢbirliğiyle kadınları iĢ dünyasında desteklemek
ve kadın giriĢimcileri teĢvik etmek amacıyla 10 Nisan 2008 tarihinde Ġstanbul‟da
“Türkiye‟de Yılın Kadın GiriĢimcisi” yarıĢmasına jüri üyesi olarak katılım
sağlanmıĢtır.
 UNESCO Türkiye Mili Komitesi tarafından 11 Nisan 2008 „de düzenlenen Kadın
Ġhtisas Komisyonu toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
 16 Nisan 2008 tarihinde Gazi Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu‟nda Ġstihdam
ve GiriĢimcilik Komisyonu tarafından gerçekleĢtirilen “Hayalimiz Olmazsa Hedefimiz
Olmaz” adlı panele katılım sağlanmıĢtır.
 KOSGEB tarafından 22 Nisan 2008 tarihinde düzenlenen “AB Kadın GiriĢimciliğin
Desteklenmesi Projesi”nin Proje Yönlendirme Kurulu Toplantısına katılım
sağlanmıĢtır.
 Sivil Toplum KuruluĢlarınca oluĢturulan Ġstihdam ve GiriĢimcilik Komisyonu‟nun 29
Nisan 2008 tarihinde gerçekleĢtirilen toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
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 Avrupa Birliğinin mali katkısı, BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonunun teknik ve uzmanlık
desteği ile ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü tarafından “ġiddete
UğramıĢ Kadınlarla Ġlgili Sığınma Evleri Projesi” yürütülmektedir. Proje kapsamında,
seçilen 8 ilde kadın sığınma evinin inĢası, tefriĢi gerçekleĢtirilecek; sığınma evinde
çalıĢacak personel ile bu illerde Ģiddet mağduru ve Ģiddet riski altında olan kadınların
karĢılaĢtıkları hizmet sağlayıcıların eğitimleri düzenlenecektir. Proje kapsamında, 30
Haziran 2008 tarihinde ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü tarafından
düzenlenen “ġiddete UğramıĢ Kadınlar Ġçin Sığınma Evleri Projesi” Yönlendirme
Komitesinin ilk toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
 Fırsat EĢitliği Kanunu teklifi ile ilgili olarak 21 Mayıs 2008 tarihinde Adalet Bakanlığı
tarafından düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıĢtır.
 Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Atatürk Toplum Eğitim Merkezi
tarafından 22 Mayıs 2008 tarihinde düzenlenen “Yıl Sonu Belge Töreni‟ne” katılım
sağlanmıĢtır.
 Ankara GiriĢimci ĠĢ Kadınları ve Destekleme Derneği tarafından 24-25 Mayıs 2008
tarihlerinde Ankara Ticaret Odası‟nda düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıĢtır.
 Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından
26 Mayıs 2008 tarihinde düzenlenen “Türkiye‟de Sosyal Yardım ÇalıĢtayı”na katılım
sağlanmıĢtır.
 BirleĢmiĢ Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Ġnsan Haklarının Korunması ve
GeliĢtirilmesi Ortak Programı kapsamında 26 Mayıs 2008 tarihinde düzenlenen “Yerel
EĢitlik Eylem Planlarını Ulusal Gündeme TaĢımak” konulu panele katılım
sağlanmıĢtır.


28 Mayıs 2008 tarihinde BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı tarafından düzenlenen
“Ġnsan Hakları Ġle Ġlgili Kamu Kurum/Kurullarının Reformu” toplantısına katılım
sağlanmıĢtır.

 28 Mayıs 2008 tarihinde Anadolu ve ÇağdaĢ Eğitim Vakfı (ANAÇEV) tarafından
Çukurca Birlik Eğitim Evi‟nde açılan Okuma-Yazma ve Beceri- Meslek Edindirme
kurslarının sertifika törenine katılım sağlanmıĢtır.
 2-3 Haziran 2008 tarihinde ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa
Komisyonu Teknik Yardım ve Bilgi DeğiĢim Ofisi (TAIEX) iĢbirliğiyle düzenlenen
“Kadın ÇalıĢanların Korunması ve Cinsiyet EĢitliği” konulu Seminere katılım
sağlanmıĢ ve Genel Müdürlüğümüz temsilcisi tarafından “Kadının Ekonomik ve
Sosyal Haklardan EĢit Yararlanımı” konulu bir sunum yapılmıĢtır.
 5-6 Kasım 2008 tarihleri arasında Ankara‟da gerçekleĢtirilmesi planlanan Toplumsal
Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitim Toplantısı‟na iliĢkin hazırlık çalıĢmaları
sürdürülmektedir.
 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Avrupa Komisyonu iĢbirliğinde 2008 yılında
gerçekleĢtirilecek olan “Toplumsal Cinsiyet EĢitliğini GeliĢtirme” seminerine iliĢkin
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olarak 12 Haziran 2008 tarihinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde düzenlenen
hazırlık toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
 Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığınca yürütülecek olan “Türkiye‟de Sosyal
Ġçermenin Desteklenmesi Operasyonel Programı” kapsamında yapılması öngörülen
faaliyetler ve elde edilecek sonuçlara iliĢkin Genel Müdürlüğümüz görüĢleri ÇalıĢma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟na iletilmiĢtir.
 5 Temmuz 2008 tarihinde Genel Müdürlüğümüz ve Van Valiliği iĢbirliğiyle
düzenlenecek olan “Van Mikro Kredi Projesi; Uygulamalar, Sorunlar, Çözüm
Önerileri ve Kadın GiriĢimciliğine GeçiĢ Toplantısı”na iliĢkin hazırlık çalıĢmaları
sürdürülmektedir.
 16-24 Haziran 2008 tarihleri arasında, kadın giriĢimciliği ve mikrokredi konusunda
ülkemizde temaslarda bulunmak üzere Özbekistan‟dan gelen üst düzey yöneticilerden
oluĢan heyet 18 Haziran 2008 tarihinde Genel Müdürlüğümüze bir çalıĢma ziyaretinde
bulunmuĢtur. Söz konusu heyetin 19-21 Haziran 2008 tarihleri arasında GAP Ġdaresine
bağlı Mardin Çok Amaçlı Toplum Merkezlerine gerçekleĢtirdiği ziyaretlere Genel
Müdürlüğümüzden katılım sağlanmıĢtır.
 “Amasya‟da BaĢarıya Aday Kentli Kadınlarla Yeni BaĢlangıçlar (AKBAKK) Projesi”
çerçevesinde 20 Haziran 2008 tarihinde “Türkiye‟de Kadının Karar Verme
Mekanizmalarındaki Rolü” konulu Açık Oturuma katılım sağlanmıĢtır.
 Avrupa Komisyonu tarafından 10-11 Haziran 2008 tarihinde Strazburg‟da düzenlenen
ve Genel Müdürlüğümüzce katılım sağlanan “Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele
Kampanyası KapanıĢ Konferansı” raporu hazırlanmıĢtır.
 Avrupa Konseyi tarafından 21-22 Nisan 2008 tarihlerinde Strazburg/Fransa'da
düzenlenen Ulusal Odak Noktaları Toplantısı‟na katılım sağlanmıĢtır.
 10-11 Haziran 2008 tarihlerinde Strazburg/Fransa‟da düzenlenen Avrupa Konseyi Aile
Ġçi ġiddet Dahil, Kadınlara Yönelik ġiddetle Mücadele Kampanyası kapanıĢ
konferansına katılım sağlanmıĢtır.
 Euromed tarafından 12 Haziran 2008 tarihinde Brüksel/Belçika‟da düzenlenen
“Euromed Ġstanbul 1. Bakanlar Konferansı Sonuçlarının Takibi Amacıyla Kadınların
Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı Ad Hoc Toplantısı”na katılım sağlanmıĢtır.
 5 Haziran 2008 tarihinde ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa YaĢam ve
ÇalıĢma KoĢullarının ĠyileĢtirilmesi Vakfı (Eurofound) iĢbirliği ile düzenlenen “Aile
ve Çocuk Bakım Hizmetleri” konulu seminere katılım sağlanmıĢtır.

Planlanan ÇalıĢmalar:


“Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Projesi” ve “Toplumsal Cinsiyet
EĢitliğinin YaygınlaĢtırılması Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi EĢleĢtirme
Projesi” kapsamındaki faaliyetlere devam edilecektir.



Kurum ve kuruluĢlar tarafından etkinliklerinde kullanılmak üzere Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğünden talep edilen afiĢ, film gibi görsel materyallerin dağıtımına
devam edilecektir.
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Gerek kadına yönelik Ģiddet gerekse toplumsal cinsiyet eĢitliği konusundaki
toplantıların düzenlenmesine, düzenlenen toplantılara katılım sağlanarak söz
konusu konularda toplumsal bilincin oluĢturulması, duyarlılık ve farkındalık
yaratılması sürdürülmekte olup görsel materyallerin dağıtımına devam edilecektir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Din Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından 23 Haziran-4 Temmuz 2008‟de, 72 Aile
ĠrĢat ve Rehberlik Bürosu görevlisine verilen hizmetiçi eğitim seminerinde “Toplumsal
Alanda ve Aile İçinde Şiddet”, “Yeni Türk Medeni Kanununda ve TCK’da Kadın ve Aile İlgili
Düzenlemeler” “KSGM’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Kadınlara Yönelik Çalışmaları”,
“Kadın-Erkek Eşitsizliğine Felsefi Yaklaşım”, “Çocuk İhmali ve İstismarı”, “Çocuk İşçiliği”,
“SHÇEK’in Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Kadın ve Aile Konusunda Verilen Hizmetlerin
Tanıtılması”, “Töre ve Namus Cinayetleri”, “ASAGEM ve Türkiye’nin Değişen Aile Yapısı”,
“Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Sorunları”, “Türkiye’de İntiharlar”, “Kültürel Ortamın
Aile Kurumuna Etkisi”, “Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar”, “DİYK’a Aile İle İlgili Gelen
Sorular ve Yorumları”, “Hadisler Işığında Aile İçi ve Bireysel Şiddet”, “Türkiye’de
Boşanmalar, Sebep ve Sonuçları”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, konuları ele alınmıĢtır.
 81 ilden gelen veriler incelendiğinde “Aile İçi Şiddet” konusunda bir konferans,
“Kadına Karşı Uygulanan Şiddet” konusunda da bir panel düzenlendiği belirtilmiĢtir.
 Mart 2008‟de “Kadına Şiddet Haramdır” konulu hutbe, MuĢ ilinde 526; Nisan 2008‟de
“Töre Cinayetleri” konulu hutbe, Kars ilinde 482; Mayıs 2008‟de “İslam Şiddete Karşıdır”
konulu hutbe Samsun‟da 2577 camide okutulmuĢtur. Haziran 2008‟de Kırıkkale ilinde 333
camide “Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddet” konulu hutbe okutulmuĢtur.
 2-3 Haziran 2008 tarihinde Din Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından Aile ĠrĢat ve
Rehberlik Bürosu görevlileri için baĢvurularda karĢılaĢılan kadın, aile, çocuk ve Ģiddet temelli
konuların ele alındığı “Tecrübe Paylaşımı” toplantısı yapılmıĢ, SHÇEK Genel Müdürü Ġsmail
BARIġ SHÇEK‟in kadın ve çocuk konusundaki çalıĢmaları hakkında bilgi vermiĢtir.
 Ankara Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürosu görevlileri için 25 Nisan 2008’de Prof. Dr. Betül
ULUKOL tarafından “Çocuk İhmali ve İstismarına Multidisipliner Yaklaşım” semineri
verilmiĢtir.
 Ankara Çocuk Koruma Biriminin “Çocuk İhmali ve İstismarı” afiĢleri ve bilgi notları
Ankara Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürolarına dağıtılmıĢtır.
 SHÇEK Seyran Çocukevini 10.04.2008 tarihinde BaĢkan Yardımcılarının ve Türkiye
Diyanet Vakfı yöneticilerinden oluĢan heyet ziyaret etmiĢtir.
 Uluslararası Af Örgütünün 13 ülkede yürütmekte olduğu “Kadına Karşı Şiddet ve
Ayrımcılığın Durdurulması Projesi”nin beĢinci atölye çalıĢması 31 Mayıs- 1 Haziran
2008’de Elazığ’da, yapılmıĢ olup, çalıĢmaya 25 din görevlisi katılmıĢtır. Toplantıda “Kadın
Hakları Tarihi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Öfke ve Şiddet” “CEDAW Sözleşmesi”
konularında akademisyen ve konunun uzmanları seminer vermiĢlerdir.
 BaĢkent Kadın Platformu Derneğinin 2008 ġubat, Mart ve Nisan aylarında yaptığı
“Halk Sağlığı Eğitimi Projesi” kapsamında, Ankara ili Etimesgut ve Keçiören ilçeleri ile
Pursaklar Beldesinde bulunan Kız Kur‟an Kursları öğrencileri ve öğreticilerine yönelik
toplam 450 kiĢinin eğitim gördüğü ve “Kadın Üreme Sağlığı, Yasal Hak ve
Sorumluluklar(TCK ve Yeni Medeni Kanunda Kadına Yönelik Düzenlemeler), Çocuk
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Gelişimi, Kadın Sağlığında Hijyen ve Koruyucu Hekimlik, Kadın Ruh Sağlığı, Kadınlar İçin
Dengeli Beslenme ve Sağlıklı Yaşam ” konularına yer verilen proje tamamlanmıĢtır.
 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı tarafından, KSGM ve BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu‟nun
birlikte yürüttükleri 4. Ülke programı çerçevesinde “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde
Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması” Projesi’nin ikinci hazırlık toplantısı 24 Nisan
2008’de ve üçüncü hazırlık toplantısı ise 20 Mayıs 2008‟de Ankara‟da yapılmıĢtır.
 Din ĠĢleri Yüksek Kurulu BaĢkanlığı tarafından “TÜBĠTAK ERC 7. Çerçeve Projeleri”
tarafından desteklenen “Kadına Yönelik Şiddet Konusunda İslamın Topluma Katkısı Projesi”
05.05.2008 tarihinde uygulamaya baĢlanmıĢtır.
 Din ĠĢleri Yüksek Kurulu BaĢkanlığı tarafından Katar Uluslararası Aile AraĢtırması ve
GeliĢimi Enstitüsü tarafından desteklenen “Türkiye ve Katar’da Töre/Namus Cinayetlerinin
Dini Açıdan Değerlendirilmesi Projesi” 29.03.2008 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.
Planlanan ÇalıĢmalar
 Uluslararası Af Örgütünün 13 ülkede yürütmekte olduğu “Kadına Karşı Şiddet ve
Ayrımcılığın Durdurulması Projesi”nin 2008 yılı uygulamasında 18-19 Ekim 2008’de
Bursa’da toplam 25 din görevlisinin çalıĢmalara katılması planlanmıĢtır.
 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı tarafından, BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu‟nun teknik ve
finansal desteği ile “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının
Sağlanması Projesi”nin yapılması öngörülmektedir. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile
BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu‟nun birlikte yürüttükleri 4. Ülke Programı çerçevesinde
gerçekleĢtirilecek olan projede, baĢta Ankara Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürosu Görevlileri
olmak üzere Ankara ilindeki bütün din görevlilerini kapsayacak eğitimler
gerçekleĢtirilecektir. Ankara‟da uygulanacak proje daha sonra tüm ülkeye yayılmak üzere
pilot niteliğinde olacaktır. Üç aĢamada gerçekleĢtirilecek projenin ilk aĢamasında program ve
eğitim materyali geliĢtirmek amacıyla bir çalıĢma komisyonu kurulacak. Komisyondan
çıkacak öneriler çerçevesinde üretilecek materyaller ile din görevlileri arasında eğitici eğitimi
düzenlenecek daha sonra da eğitici olan din görevlileri diğer din görevlilerine eğitimler
verecektir. Ankara‟da 2008 yılında uygulanması düĢünülen projede “Kadına KarĢı ġiddet,
Aile Ġçi ġiddet, Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Eğitimi, ġiddet Mağdurlarına YaklaĢım Tarzı,
4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Ġlgili Diğer Kanunların Uygulanması”
konularında farkındalık ve duyarlılığı artırmak amaçlı hizmet içi eğitim faaliyetlerinin
düzenlenmesi hedeflenmektedir. Projenin dördüncü toplantısının 14 Temmuz 2008‟de
yapılması ve eğitim kitaplarını hazırlayacak komisyonun oluĢturulması planlanmaktadır.

GĠRESUN ĠL MÜFTÜLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Giresun Ġlinde; 2008 yılı Nisan ayında “Hz. Peygamberin Çocuk Sevgisi”, “Müminler
KardeĢtir”, Mayıs ayında “Anne Hakkı ve Önemi”, Haziran ayında “Kadın Hakları” konulu
vaazlar yapılmıĢ, Mayıs ayında “Aile Hayatı ve Evliliğin Önemi”, Haziran ayında “Dinimizin
Eğitime Verdiği Önem” konulu hutbeler okunmuĢtur. Giresun il ve ilçelerinde kız çocukları
okulsuz kalmasın kampanyası çerçevesinde fakir ve muhtaç 20 kız öğrenciye burs verilmiĢtir.
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Planlanan ÇalıĢmalar
 Ġl genelinde 2008 yılı Temmuz ayında, “Ġslamda Çocuk ve Çocuk Hakları”, “Ġnsanlara
Zulüm Etmeyiniz”, Ağustos ayında “Dinimiz BarıĢı Emreder-Terörü Reddeder”, Eylül
ayında “Mümin Sevgi Ġnsanıdır”,”Okuma-Yazma ve Ġlmin Önemi” konulu vaazlar,
Temmuz ayında “Mümin Sevgi Ġnsanıdır”,Eylül ayında “Ġslamın Ġlk Emri Oku” konulu
hutbelerin okutulması planlanmıĢtır.

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun tanıtımına yönelik olarak
gerçekleĢtirilen çalıĢmalar:
 Kars Ġlinde, Emniyet Müdürlüğü tarafından, 4320 sayılı kanun hükümleri
doğrultusunda ceza alanlar ve mağdur aileler takip ve kontrol edilmektedir. Polis
merkezine Ģiddet mağduru olarak gelen kadınlara kadın memurlar özenle refakat
etmekte ve iĢlemleri özenle yapılmaktadır. Kars Ġlinde Jandarma tarafından ifade
alımı esnasında mağdur kadınların yanında bir akrabası veya köy muhtarının
bulunması sağlanmaktadır.
 Rize ilinde yerel TV kanalında Ailenin Korunmasına Dair Kanun ile ilgili
bilgilendirici program yapılmıĢtır. Bütün toplum merkezlerinde 4320 sayılı yasanın
tanıtılması ve içselleĢtirilmesi amacıyla eğitimler verilmektedir.
 Antalya Ġli Sütçüler, ġafak, Kepezaltı, Konyaaltı, Habipler , Fatih, Alanya Toplum
Merkezi ve Aile DanıĢma Merkezi Müdürlüğü tarafından, Ģiddete uğrayan
kadınlara ve eĢlerine, hukuksal danıĢmanlık ve psikolojik destek verilmiĢtir.
 Siirt ilinde, 4320 sayılı yasa gereğince 14 Ģahsa korunma kararı tebliğ edilmiĢtir.
Bu kararların uygulanıp uygulanmadığı ise haftalık dönemlerle kontrol
edilmektedir. NevĢehir ilinde yazılı ve görsel yerel basında kanunun tanıtımı
gerçekleĢtirilmiĢtir.
 Kocaeli ilinde Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Baro ile iĢbirliği halinde yasanın
tanıtımı ve bilgilendirme eğitimleri sürekli olarak gerçekleĢtirilmektedir. Aynı ilde
Kocaeli Üniversitesi ve BekirpaĢa Belediyesi iĢbirliği ile aile planlaması ve
korunma yöntemleri konularında bilgilendirme çalıĢmaları yapılmaktadır.
 Ġzmir ilinde yasanın tanıtımı ile ilgili olarak Baro ile iĢbirliği içerisinde çalıĢmalar
gerçekleĢtirilmektedir.
 Ardahan Ġli merkez ilçede görevli öğretmenlerin tamamına yasanın tanıtımı
amacıyla Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından eğitim verilmiĢtir.
 Belediyelerin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Halk Eğitim Merkezleri ile SHÇEK' in
Toplum Merkezleri'nde kadın çalıĢmaları yapılmakta, sivil toplum kuruluĢlarıyla iĢbirliği
sağlanarak söz konusu merkezlerde okur-yazarlık, kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet
rolleri, özgüven gibi kadına yönelik güçlendirici çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu çalıĢmalar
Ģunlardır:
 Ġzmir Ġlinde; “Kadının eli Çicek Açtı” isimli Kadın Konukevinde kalan kadınlara
fidan ve çiçek yetiĢtiriciliği eğitim programı yoluyla mesleki eğitim projesinin
uygulanmasına baĢlanmıĢtır. Ġkinci kademe yetiĢkin okuma- yazma kursu ve Ġyop-2
yetiĢkin okuma yazma kursu açılmıĢtır.
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Samsun Ġlinde; AB destekli “Kadınları Meslek Edindirme ve ĠĢ YaĢamına Katılımı
Destekleme Projesi” ile meslek edinmek ve iĢ yaĢamına katılmak isteyen 54 kadın
Bebek ve Çocuk Bakıcılığı, YaĢlı ve Hasta Bakıcılığı,Ev Yemekleri Üretimi ve
Pazarlaması Eğitimine katılmıĢtır.15 kadının iĢ yaĢamına katılması sağlanmıĢtır.
 UĢak Ġlinde; evinin geçimini sağlayan 12 kadının ürettikleri ürünleri satabilecekleri
mekanlar sağlanarak gelir elde etmeleri sağlanmıĢtır.
 Antalya, Manisa, Ġstanbul, Mersin, Ankara, Edirne, Samsun, Yozgat, Çanakkale,
EskiĢehir, Adıyaman Ġllerinde bulunan toplum merkezlerinde; “Anne Çocuk Eğitim
Programı” uygulanmaktadır.
 Antalya, Ġstanbul, Ankara, Samsun illerinde bulunan Toplum Merkezlerinde Baba
Destek Programı uygulanmaktadır.
 Sakarya, Çanakkale, Edirne, Adana, Kocaeli, Ankara, Ġzmir, Ġstanbul, Aydın,
Bursa, Antalya illerinde bulunan Toplum Merkezlerinde; “0-6 yaĢ Benim Ailem
Eğitimi” uygulanmaktadır.
 Kırklareli, Samsun, Ankara, Ġzmir, Ġstanbul, Aydın, Bursa illerinde bulunan
Toplum Merkezlerinde;”7-19 yaĢ Aile Eğitimi Programı” uygulanmaktadır.
 Antalya, Ġstanbul, Mersin, Ġzmir, Ankara, Kocaeli, Gaziantep, Çanakkale, Yozgat
ve Adıyaman illerinde bulunan Toplum Merkezlerinde; “Kadının Ġnsan Hakları
Eğitim Programı” uygulanmaktadır.
 Tüm bu programların içeriğinde her türlü Ģiddeti önlemek, Ģiddetten korunma
yolları, çocuk ve kadın hakları, ve olumlu iletiĢim yöntemleri vb. içerikli konular
yer almaktadır.
 Ayrıca tüm Toplum Merkezlerinde kadınları bilgilendirme amacıyla, seminer,
sempozyum, panel vb programlar hazırlanmıĢ ve uygulanmıĢtır. Bunun yanı sıra,
toplum merkezlerinde okuma- yazma kursları devam etmektedir.
 Ayrıca bütün toplum merkezlerinde kadınların gelir elde edebilecekleri bir beceri
kazanmaları amacıyla çeĢitli kurslar organize edilmektedir.
 Van ilinde Ģiddet mağduru kadın ve çocuklarla aile danıĢma merkezinde mesleki
çalıĢmalar yapılmaktadır.
 Kadına yönelik Ģiddet ile ilgili spot filmler üretilmekte ulusal, bölgesel ve yerel
medyada gösterilmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalıĢmalar:
 Tokat Ġlinde kadına yönelik Ģiddet ve töre ve namus cinayetleri ile ilgili
bilgilendirme içeren TV ve radyo programları yapılmıĢtır. Tokat Ġl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü tarafından, il genelinde faaliyet gösteren tüm internet kafelerde,
kadın ve çocuklara yönelik Ģiddet hareketlerini teĢvik edici video ve cd lerin
satıĢının yapılmaması ve dağıtılmaması konusunda uyarılar gerçekleĢtirmiĢtir.
 Kütahya ilinde, Ġl Kültür Müdürlüğü tarafından kütüphanelerde bulunan Ģiddet
içerikli kitaplar ve yazılar ayrılmıĢtır.
 Siirt ilinde töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi konusunda alınacak tedbirler
konusunda TV programı düzenlenmiĢtir.
 Bartın Aile DanıĢma Merkezi Müdürlüğünce yerel televizyon kanalında “Kadına
Yönelik ġiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi” konulu program hazırlanmıĢ ve
sunulmuĢtur. Aynı programda Sosyal Hizmetlerin kurumsal hizmetleri tanıtılmıĢtır.
 Konya ilinde yerel TV kanalında aile içi Ģiddetle ilgili program yapılmıĢtır.
 Tunceli ilinde yerel radyo kanalında sosyal çalıĢmacı tarafından Töre ve Namus
Cinayetlerinin Önlenmesi ve Kadına Yönelik ġiddet konulu program yapılmıĢ ve
aynı konuda yerel basına bildiri verilmiĢtir.
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 Halk eğitim merkezlerinden yararlanan kadınlara "kadına yönelik Ģiddet, töre namus
cinayetlerinin önlenmesi, kadın erkek eĢitliği" konulu bilgilendirme toplantıları
gerçekleĢtirilmektedir. Bu çerçevede yapılan çalıĢmalar Ģunlardır:
 Kütahya ilinde Kaymakamlık tarafından broĢürler hazırlanmıĢ olup dağıtımı
sağlanacaktır.
 Kocaeli ilinde Toplum Merkezlerinin bulunduğu bölge halkına broĢürler
dağıtılmıĢtır.
 Van ilinde KSGM den temin edilen broĢürlerin dağıtımı gerçekleĢtirilmiĢtir.
 Çorum ilinde konu ile ilgili broĢürlerin dağıtımı ve sloganlarla dikkat çekme
çalıĢmaları yapılmaktadır.
 Erzincan Ġlinde, aile içi Ģiddetle ilgili afiĢ ve broĢür hazırlanmıĢ ve yaygın olarak
dağıtılmıĢtır.
 Ardahan ilinde KSGM den alınan broĢürlerin dağıtımı sağlanmıĢtır.
 Trabzon ili Arsin ilçesinde, Sosyal Hizmetle Ġl Müdürlüğü tarafından hazırlanan
konu ile ilgili afiĢler halka açık alanlara asılmıĢtır.
 ġiddete uğrayan kadınların baĢvurabilecekleri, rehberlik ve danıĢmanlık hizmeti
alabilecekleri merkezlerin tanıtımı ile kadınlara yönelik bilinç yükseltme ve eğitim çalıĢmaları
konusunda ulusal bir bilgilendirme kampanyası yürütülmekte olup bu kapsamda yapılan
çalıĢmalar Ģunlardır:
 Ülke genelinde tüm il müdürlükleri çeĢitli nedenlerle baĢvuruda bulunan kadınlara
rehberlik, danıĢmanlık ve diğer hizmetleri sunmaktadır.
 Kütahya Ġl Sağlık Müdürlüğü tarafından 13 sağlık ocağında kadınlara yönelik
bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır.
 Siirt ilinde Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan bu konudaki broĢürlerin,
tüm sağlık kuruluĢlarına dağıtılması sağlanmıĢtır.
 MuĢ ili Malazgirt ilçesinde rutin aĢı taramalarında kadınlarla toplantılar yapılmıĢ ve
herhangi bir olayın vuku bulması halinde baĢvurulacak kurumlar ve yapmaları
gerekenlerle ilgili olarak bilgiler verilmiĢtir. Aynı ilçede bu yönde bir eğitim okul
taramalarında ve yapılan kuĢ gribi eğitimleri esnasında kız öğrencilere de
verilmiĢtir.
 Kadın sığınma-konukevlerinin kuruluĢu ve iĢletilmesi ile ilgili mevzuatın gözden
geçirilerek AB standartları doğrultusunda yeniden hazırlanması ve yerel yönetimlere kadın
sığınma-konukevi açma konusunda zorunluluk getirilmesi çalıĢmaları kapsamında yapılan
çalıĢmalar:
 KırĢehir Ġlinde; AB standartlarında Kadın Konukevi açılması çalıĢmaları
baĢlatılmıĢtır. Ayrıca Belediye BaĢkanlığınca Kadın Aktivite Merkezinde Ģiddete
maruz kalan kadın ve çocuklara yönelik ara istasyon oluĢturulmuĢtur.
 KahramanmaraĢ Ġlinde; Belediye, Valilik ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüklerinin
ortak çalıĢmaları ile ilde Kadın Konukevi açma çalıĢmaları yapılmaktadır.
 Siirt ilinde,
yerel yönetimlerle iĢbirliği sağlanmıĢ ve kadın sığınma evi
oluĢturulması ve AB standartlarında hizmet vermesi amacıyla çalıĢmalar
baĢlatılmıĢtır. Siirt Belediye BaĢkanlığınca, Kadın Aktivite merkezinde, Ģiddete
maruz kalabilecek kadınlara ve çocuklara yönelik ara istasyon oluĢturulmuĢtur.
 Çorum ili Ġskilip ilçesinde Bayanlar ġefkat Evinin Ģiddete maruz kalmıĢ bayanlara
hizmet vermesine olanak sağlayacak Ģekilde koĢulları iyileĢtirilmiĢ ve 14 yatak
kapasite ile hizmete açılmıĢtır.
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Bartın Belediyesi 8 Mart 2008 tarihinde Kadın DanıĢma merkezi açmıĢtır. AçılıĢ
gününde Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü stant açarak konu ile ilgili tanıtım ve
bilgilendirme içeren el ilanları ve broĢürler dağıtmıĢtır.

 SHÇEK bünyesinde hizmet veren " 183 Aile, Çocuk, Kadın ve Sosyal Hizmet, Özürlü
Çağrı Merkezi" nin çalıĢmasındaki sorunları giderilmesi daha iĢlevsel kılınması ve bunun için
gerekli tedbirlerin alınması kapsamında yürütülen çalıĢmalar:
 KırĢehir Ġlinde; Özel servis numaraları ve acil numaralar baĢlıkları altında Alo 183
hattının tanıtımı yapılmıĢtır.
 Muğla ilinde Alo 183 hattının tanıtımı için spot film ve broĢürler yerel kanalarda
yayınlatılmıĢtır.
 Muğla Ġlinde; TV kanallarında toplumun bilinçlendirilmesi,4320 sayılı Ailenin
Korunmasına Dair Kanunun Tanıtımı ve Cinsel ġiddet konusunda programlar
yapılmıĢtır.
 Eğitimini yarıda bırakmıĢ kadınların eğitimlerini tamamlayabilmeleri ve aktif olarak iĢ
yaĢamına katılmaları için ihtiyaç duydukları destek hizmetlerin (yuva, kreĢ ve gündüz
bakımevi) sağlanması kapsamında yürütülen çalıĢmalar:
 Çanakkale Ġlinde; Kadınların meslek kazanmalarına yönelik bilgilendirme, okula
dönüĢleri için destekleyici ve bilgilendirici çalıĢmalar kapsamında iki tane birinci
kademe, bir tanede ikinci kademe okuma yazma kursu açılmıĢ ve 20 kadın okuryazar hale gelmiĢtir. Ayrıca SRAP Projesi kapsamında kadınlara yönelik bilgisayar
atölyesi kurulmuĢ, 40 kadın eğitime baĢlamıĢtır. Aile içi Ģiddet nedeni ile müracaat
eden 3 kadına Çanakkale Morabbin Parkında stant verilerek satıĢ yapmaları ve gelir
elde etmeleri sağlanmıĢtır.
 Antalya Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden hizmet alan kadınlardan, kreĢ ücreti
ödeyemeyecek durumda olanlara, Ġl Müdürlüğü ücretsiz kreĢ kontenjanından
yararlanmaları sağlanmaktadır. Böylece kadınların iĢ yaĢamına katılımları
desteklenmiĢtir.
 Muğla ilinde 3 kadına ücretsiz kreĢ hizmeti sunulmuĢ ve iĢ yaĢamına dahil olmaları
sağlanmıĢtır.
 Siirt ilinde Toplum Merkezi aracılığıyla, eğitimini yarıda bırakmıĢ olan kadınların
açık ilk ve ortaöğretime kayıtlarının yapılması sağlanmıĢtır.
 Amasya ilinde, kadının ekonomik olarak bağımsızlığını kazanabilmesi amacıyla,
ĠġKUR, Halk Eğitim Merkezi ve Kadın Aile DanıĢma Merkezi koordinatörlüğünde
çalıĢmalar devam etmektedir.
 Trabzon ili Arsin ilçesinde kadın ve genç kızların istihdam talepleri halinde
çevredeki fabrikalara iĢe yerleĢtirilerek ekonomik olarak güçlendirilmeleri teĢvik
edilmekte ve desteklenmektedir.
 Hak arama sürecindeki yasal prosedürlerin mağdurların lehine basitleĢtirilmesi, sağlıkla
ilgili kayıtlar baĢta olmak üzere gerekli belge ve kayıtların ücretsiz hazırlanması sağlanması
kapsamında yürütülen çalıĢmalar:
 Kars Ġlinde; polis merkezine Ģiddet mağduru olarak gelen kadınlara kadın memurlar
özenle refakat etmekte ve iĢlemleri özenle yapılmaktadır. Jandarma tarafından ifade
alımı esnasında mağdur kadınların yanında bir akrabası veya köy muhtarının
bulunması sağlanmaktadır.
 Kütahya ilinde Ģiddet mağduru olarak gelen çocukların tedavisi yapılmakta ve adli
makamlara iletilmektedir.
 Ġzmir Ġl Müdürlüğü tarafından Ģiddet mağduru kadınlar psikolojik ve sosyal,
ekonomik ve hukuki olarak desteklenmektedir. Hak arama sürecinde
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yararlanabileceği tüm hizmetler sunulmakta veya hangi hizmetten nasıl
yararlanacağına dair rehberlik ve danıĢmanlık hizmeti sunulmaktadır.
 Askerlik eğitiminde, camilerde, kahvehanelerde, çok sayıda erkek çalıĢan istihdam eden
kuruluĢlarda kadına yönelik Ģiddet konusunda erkeklere yönelik zihniyet dönüĢümünü
sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programları kapsamında yürütülen çalıĢmalar:
 Trabzon ilinde, Genel Kurmay BaĢkanlığı ve KSGM‟ nin ortak hazırladığı CD
kullanılarak rütbeli personel, er ve erbaĢlara yönelik eğitim verilmiĢtir. Konu ile
ilgili afiĢler birlik içerisinde çeĢitli yerlere asılmıĢtır.
 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un uygulanması aĢamasında daha etkili
bir sonuca ulaĢmak için Ģiddet uygulayan bireylerin rehabilitasyona tabi tutulmaları
konusunda gerekli bütün yasal ve kurumsal alt yapı oluĢturulması kapsamında; Ģiddet
uygulayan kiĢilere yönelik bir çalıĢma baĢlatılmıĢtır.
 Kadına yönelik Ģiddet konusunda zararlı gelenek ve göreneklerin tespit edilerek buna
yönelik tutum ve davranıĢ biçimlerini değiĢtirmelerini sağlayıcı eğitim programlan
hazırlanması, kadına yönelik aile içi Ģiddetin önlenmesine yönelik olarak baĢta erkekler olmak
üzere ailenin tüm bireylerinin eğitilmesi ve özellikle öfkenin kontrolü ve kiĢiler arasında
sağlıklı iletiĢim becerileri konusunda yaygın eğitim programlarının hazırlanması kapsamında
yürütülen çalıĢmalar:
 Ülke genelinde hizmet vermekte olan Toplum Merkezleri ile Aile DanıĢma
Merkezlerinde kadının insan hakları, aile içi Ģiddetten korunma ve bilinçlendirme
eğitim programları uygulanmaktadır.
 18 Mart Üniversitesinde “Çocuk Ve Kadınlara yönelik Ģiddet ile ilgili "Öğrenci
Eğitim Projesi” uygulanmaya baĢlanmıĢtır.18 Mart Üniversitesinde sosyoloji
bölümü öğrencilerine KĠHEP eğitimi baĢlatılmıĢtır.
 “Aile Ġçi EtkileĢimi Güçlendirme Projesi” Çanakkale ve Truva Toplum Merkezi
müracaatçılarına yönelik olarak baĢlatılmıĢtır. 8 Mart Kadın Haftası Kutlama
Programı çerçevesinde “Kadın hakları ve Toplumsal EĢitlik” konulu panel
düzenlenmiĢ ve 600 kiĢinin katılımı sağlanmıĢtır.
 Edirne Ġl Merkezi ve 8 Ġlçesinde “Çocuk ve Kadına Yönelik ġiddet ve Kız
Çocuklarının Ġstismarı” konulu konferanslar düzenlenmiĢtir. “Aile Ġçi ġiddet ve
ġiddete KarĢı Stratejiler” konulu grup çalıĢmaları yapılmıĢtır.
 Trabzon ilinde, Trabzon Barosu ile birlikte Halk Eğitim Merkezleri ve OlgunlaĢma
Enstitüsü‟nde 25-45 yaĢ aralığında toplam 550 kadına “Aile Ġçi ġiddet, Çocuk
Ġhmal ve Ġstismarı, 4320 Sayılı Yasa, ġiddetten Korunma Yolları ve BaĢvurulacak
Yerler” konularını içeren eğitim verilmiĢtir.
Trabzon ili Arsin ilçesinde,
Öğretmenevi ve kapalı spor salonu kullanılarak, çocuklara ve kadınlara Ģiddetle baĢ
etme yöntemleri ile ilgili bilgilendirme eğitimleri yapılmaktadır. Aynı ilde okulların
rehberlik panoları aile içi Ģiddeti önlemeye yönelik yazılı ve görsel materyallerle
sürekli güncellenmektedir.
 Mersin Ġlinde; Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlarla ilgili yasal
düzenlemeleri anlatan broĢür, Kadın hakları ve ġiddetin Önlenmesine Yönelik
bilgileri içeren "Haklarımız Var" kitapçığı ve "Mor Bülten" Toplum Merkezinden
yararlanan ve cezaevinde kalan tüm kadınlara dağıtılmıĢtır.
 Ġzmir Ġlinde; ortaöğretim öğrencilerine “Aile Ġçi ġiddet” eğitimleri verilmiĢtir.
 Aile DanıĢma Merkezleri ve Karabük Barosu Kadına Yönelik ġiddet konusunda
panel düzenlenmiĢtir. 4 mahalle Ġlkokulunda “Anne-Çocuk Eğitimini” seminerleri
verilmiĢtir.
 UĢak Ġlinde; kadınlarımızın bilgilendirilmeleri amacıyla kadın sağlığı konusunda
eğitim seminerleri verilmektedir.
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Ankara Ġlinde; Prof. Dr. AyĢe YALIN tarafından “ Aileler ve Krizler” konulu bir
eğitim verilmiĢtir. Ayrıca Toplum Merkezlerinde Ģiddet konusunda sorun çözme
becerileri, “Kadının Desteklenmesi ve Özgüveninin Kazandırılması” semineri
düzenlenmiĢtir.
Aile Ġçi ġiddet, Çocuk Ġhmal ve Ġstismarı,4320 Sayılı Yasa, ġiddetten Korunma
yolları, baĢvurulabilecek yerler gibi konularda merkez ve ilçelerdeki halk eğitim
merkezleri ve Trabzon Teknik ve OlgunlaĢma Enstitüsünde eğitim toplantıları
düzenlenerek 550 kiĢinin eğitilmesi sağlanmıĢtır.
ġanlıurfa Ġlinde, okullarda ailelere yönelik konferanslar düzenlenmiĢtir.
Trabzon Ġlinde; “Aile Kurumu ve Evlilik” ile ilgili 25 saat süren bir seminer
programı yapılmıĢ ve 110 kiĢinin katılımı sağlanmıĢtır.
Artvin Ġlinde; 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Aile Ġçi ġiddet ve Kadın Hakları”
konulu seminer düzenlenmiĢtir. ġiddetin Nedenleri, Sonuçları,BaĢvurulacak
Kaynaklar ve Çözüm Önerileri Konularında eğitim bilgilendirme toplantıları
düzenlenmiĢtir. Ayrıca Ġl genelinde STK'larla ĠĢbirliği içerisinde “Kadına Ve
Çocuğa Yönelik ġiddetin Önlenmesi” konulu konferanslar düzenlenmiĢtir.Konuyla
ilgili el broĢürü hazırlanmıĢtır.
Manisa Ġlinde; Sağlık Grup BaĢkanlığı görevli personeline; “Çocuğa Yönelik
ġiddeti Tanıma, Gerekli Müdahaleyi Yapabilme ve ġiddet Gören Çocuğa Müdahale
Konusunda Gerekli Mekanizmaları ÇalıĢtırabilme” konusunda bilgilendirme
eğitimi verilmiĢtir.
Afyonkarahisar Ġlinde; okullarda çocuk ve kadınlara yönelik Ģiddet olaylarının
önüne geçilmesi için toplumun ve ebeveynlerin bilinçlendirilmesine yönelik
çalıĢmalar kapsamında veli toplantılarında Ģiddet ve çözüm yolları konuĢulmuĢ,
eğitimler yapılmıĢtır. Rehberlik ve psikolojik danıĢman öğretmenleri ile öğrencilere
bu konuda eğitimler verilmiĢtir.
Düzce ve Kocaeli Ġllerinde; Kadın Sığınmaevlerinde kalan kadınlara bilinçlendirme
eğitimleri yapılmıĢtır.
Kars Ġlinde, kolluk kuvvetleri kadın ve kız kaçırma olaylarının akabinde
gerçekleĢme olasılığı bulunan töre ve namus cinayetlerini engellemek amacıyla
bilgilendirme ve iĢbirliği yapmakta ve emniyet tedbirleri almaktadır. Kars ili
jandarma bölgelerinde köy muhtarları ve köylü halkı ile toplantılar yapılmaktadır.
Ayrıca, kadına yönelik Ģiddet konusu iĢlenmektedir.
Tokat ilinde; Mili Eğitim Müdürlüğünce, okullarda öğrenci ve velilere yönelik
olarak seminer çalıĢmaları, Ģiddetin kadın ve çocuk üzerindeki etkileri açısından
bilgilendirme ve rehberlik amaçlı çalıĢmalar yapılmıĢtır.
Karabük Barosu ve Karabük Aile DanıĢma Merkezi Kadınlar gününde, “Kadına
Yönelik ġiddet” konulu panel düzenlemiĢtir.
Kars ilinde, her ay rutin olarak ilçe sakinleri ile düzenlenen huzur toplantılarında
“Kadına Yönelik ġiddet” konusu iĢlenmiĢtir.
Adıyaman Ġlinde toplum merkezi aracılığı ile Kadınlara Medeni Kanun, Ġnsan
Hakları, Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Çocuk Hakları anlatılmaktadır.
Artvin ilinde, halka açık olarak gerçekleĢtirilen 25 saatlik (17.00-22.00 saatleri
arasında) 110 kiĢinin katıldığı konu ile ilgili seminer gerçekleĢtirilmiĢtir. Seminere
katılanlara katılım belgesi verilmiĢtir.
Alanya Toplum Merkezince Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Kültür Merkezinde
“Kadın Olmak” paneli düzenlenmiĢ. 100 kadar kadına “Hukuk, Sağlık, Toplumsal
YaĢamda Kadın ve ġiddet” konularında sunum yapılmıĢtır.
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Giresun ili Aile DanıĢma Merkezi aracılığı ile “EĢlerarası ĠletiĢim ve Aile Ġçi
ġiddetin Engellenmesi” adlı bir eğitim sunusu hazırlanmıĢ olup kiĢi ve ailelere
eğitim amacıyla kullanılmaktadır.
 Konya ilinde “Aile Ġçi ġiddet ve Aile” konularında panel düzenlenmiĢtir.
 Projeler kapsamında; Yozgat ilinde, “Kaliteli Bir Eğitim Ġçin Aile Bireylerini
EtkinleĢtirme Projesi” kapsamında çeĢitli köylerde ve merkez ilçelerde yapılan toplantılar ile
467 kadına ulaĢılarak; erken yaĢ evliliği ve kadına yönelik Ģiddet konuları ile ilgili
bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır.
 Kocaeli Ġli Gölcük Toplum merkezinde KADAV ortak çalıĢması ile “Kartopu Projesi”
uygulanmaktadır. Bu Proje ile; sosyal destekten mahrum kadınlara toplumsal cinsiyet
duyarlılığı kazandırmak, yerelde örgütlenmelerini sağlamak amacıyla bir dizi grup eğitimi,
seminer, söyleĢi ve atölye çalıĢmaları gerçekleĢtirilmektedir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
 Halk eğitim merkezlerinden yararlanan kadınlara “Kadına Yönelik ġiddet, Töre Namus
Cinayetlerinin Önlenmesi, Kadın Erkek EĢitliği" konulu bilgilendirme toplantıları
gerçekleĢtirilecektir.
 Bingöl Ġlinde, Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 4320 sayılı yasanın
tanıtımı amacıyla sempozyum çalıĢmaları planlanmaktadır.
 Rize ilinde ailenin korunmasına dair kanunla ilgili çalıĢmaların diğer kurum ve
kuruluĢlarla iĢbirliği yapılarak devam ettirilmesi planlanmaktadır.
 Kocaeli ilinde Ģiddete maruz kalan kadınlara hemen müdahale ederek hukuksal
sürecin baĢlatılması amacı ile gerekli alt yapının oluĢturulması çalıĢmalarının
tamamlanması planlanmaktadır.
 Kocaeli ili Gölcük Kaymakamlığı Ġnsan Hakları Kurulu ve Ġlçe Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü iĢbirliği ile toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla panel ve diğer bilinçlendirme
çalıĢmaları yapılması planlanmaktadır.
 Van ilinde kadın ve çocuğa yönelik Ģiddet konusunda toplumsal duyarlılığın
oluĢturulması amacıyla kitle iletiĢim araçlarının kullanılması planlanmaktadır.
 Ġzmir ilinde yerel TV lerde gösterilmesi amacıyla, kadınlarla “Mor Dizi”
belgeselinin yayınlanmasına yönelik çalıĢmalar yapılmaktadır.
 Erzincan ilinde, konu ile ilgili olarak yerel basının kullanılması planlanmaktadır.
 Kocaeli ilinde toplum merkezi tarafından, ikinci etap broĢürlerin tamamlanması ve
basılarak dağıtılması planlanmaktadır.
 Van ilinde, konu ile ilgili yürütülen veya yürütülecek olan kampanyaların tanıtımı
için broĢür ve afiĢlerin hazırlanması planlanmaktadır.
 Erzincan ilinde Emniyet Müdürlüğü ile Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, aile
polisliği çalıĢmaları kapsamında iĢbirliği yapılacak, mağdur kadınlara ulaĢmada
destek alınması çalıĢmaları baĢlatılacaktır.
 Tunceli ilinde genelge konusu ile ilgili afiĢ bastırılması ve dağıtılması
planlanmaktadır.
 KahramanmaraĢ Ġlinde; Toplum Merkezi açılması ile ilgili çalıĢmaların baĢlatılması
planlanmıĢtır.
 MuĢ ili Malazgirt ilçesinde kilim ve halı atölyeleri projesi hazırlanmıĢ ve yaklaĢık 150
kadına iĢ imkanı sağlamak amacıyla gerekli çalıĢmalar devam etmektedir.
 Afyon ilinde, köylerde muhtarlarla ve kahvelerde erkeklerle konu hakkında çıkan
genelgeler ve yasalarla ilgili bilgilendirme eğitimleri verilmesi planlanmaktadır. –
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 Çorum ilinde Jandarma Komutanlığı tarafından, düzenli olarak yeni tertip erlere konu
ile ilgili eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.
 Trabzon ilinde aile ve çocuk mahkemeleri iĢbirliği ile yasal duruma iliĢkin olarak
personelin er ve erbaĢların detaylı bilgi edinmesinin sağlanması planlanmaktadır.
 Rize Ġlinde 15-22 Mayıs Aile Haftası süresince "Aile Okulu" adlı bir eğitim programı
gerçekleĢtirilecektir.
 Malatya Ġlinde, “Kadına Yönelik ġiddet” konulu bir panel gerçekleĢtirilmesi
planlanmaktadır. Bilecik Ġlinde, 183 hattının tanıtımı amacıyla broĢür bastırılması ve umuma
açık yerlerde dağıtılması, tüp, su bidonları vs üzerlerine Ģiddeti önlemeye yönelik spot
sözcükler konulması amacıyla ilgili yerlere yazı yazılması, okullarda Ģiddeti önlemek
amacıyla, velilere ve öğrencilere yönelik olarak çeĢitli seminer ve bilgilendirme
çalıĢmalarının yapılması, vaazlarda Ģiddetin önlenmesine yönelik konuların okutulması,
Ģiddetin önlenmesi konusunda muhtarların bilgilendirilmesi, Ġl Emniyet Müdürlüğünce eğitim
almıĢ personel tarafından halka açık panel düzenlenmesi, Ġl içerisinde Ģiddet mağdurlarına
hizmet vermek amacıyla barınakların açılması, Ģiddete maruz kalmıĢ kiĢilerin Emniyet
Müdürlüğü tarafından konaklamasının sağlanması ve harcamaların SYDV tarafından
ödenmesi hususları planlanmıĢtır.
 Mersin Ġlinde, Valilik, Kadının Statüsü Birimi ve Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iĢbirliği
yapılarak ilköğretim okullarının 7. ve 8. sınıfları öğrencilerine "Kadın" konulu, velilere ise
“Aile Ġçi ġiddetin Önlenmesi” konulu konferanslar düzenlenmesi planlanmıĢtır.
 Giresun ilinde göç alan mahallelerinden baĢlanılarak avukat ve sosyal hizmet uzmanının
sunacağı bir dizi eğitimin gerçekleĢtirilmesi planlanmaktadır.
 MuĢ Ġlinde Vali Yrd. BaĢkanlığında yapılan koordinasyon toplantısında, kadınların
yoğun olarak devam ettikleri toplum merkezi, halk eğitim merkezi ve kuran kurslarında töre
ve namus cinayetlerinin önlenmesi amacıyla eğitim verilmesi planlanmıĢtır.
 KahramanmaraĢ Ġlinde; Halk Eğitim Merkezi ile birlikte Aile Eğitimi Programlarına
baĢlanmıĢtır.
 Rize Ġlinde, kadının aile ve toplum yaĢamındaki yerini alabilmesi amacıyla 20-25 yaĢ
arası genç kızlara yönelik olarak, “Evlilik Okulu Projesi” gerçekleĢtirilecektir. Bu proje ile
gerçekleĢtirilecek eğitimde; Kadın Hakları, Ev Ekonomisi, Aile Ġçi ĠletiĢim, Aile Planlaması
ve Kadın Sağlığı konuları yer alacaktır.
 Tunceli Ġlinde; sosyal çalıĢmacı, psikiyatrist ve PDR uzmanınca halkın
bilinçlendirilmesini sağlayacak seminer programı hazırlanması sağlanacaktır.
 Rize ilinde, Aile içi Ģiddetin önlenmesi amacıyla Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Ġl
Emniyet Müdürlüğü ve Ġl Sağlık Müdürlüğü iĢbirliğinde Ģiddet mağduru kadın ve çocukların
travmatik yaĢantılarını azaltıcı psikolojik yardım almalarının sağlanmasına olanak verici acil
psikolojik müdahale projesinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
Bartın Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Planlanan ÇalıĢmalar:
 BaĢbakanlık Genelgesi uyarınca çocuğa ve kadına yönelik Ģiddet hareketleriyle, törenamus cinayetlerinin önlenmesi ile ilgili zihniyet dönüĢümünü sağlamaya yönelik il merkezi
ve ilçelerde seminer çalıĢması yapılacaktır.
 Basın bildirileri, makaleler, televizyon programları ile kadına yönelik Ģiddet ve
ayrımcılığın önlenmesi ve 4320 Sayılı Kanunun tanıtılması sağlanacaktır.
 Kadına yönelik Ģiddet ile ilgili olarak tüm rehber öğretmenlere seminer verilecektir.
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 Olumlu model olan kadınların okullarda öğrenci ve öğrenci velilerine panel
düzenlemesi sağlanacaktır.
 Evlilik baĢvurusunda bulunan çiftlere yönelik toplumsal cinsiyet eĢitliği, aile içi Ģiddet
ve üreme sağlığı konularında bilinçlendirme materyallerinin hazırlanarak dağıtılması
sağlanacaktır.
 Kadın giriĢimciliğinin teĢvik edilmesi amacıyla iĢ piyasasında ihtiyaç duyulan
mesleklerde yetiĢtirilerek veya mesleki bilgi ve becerileri geliĢtirerek ya da meslekleri
değiĢtirerek iĢ kurmalarına ya da kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına
yardımcı olmak amacıyla 25 kadına yönelik kurs açılacaktır.
 Kadına yönelik istihdam garantili meslek edindirme kursları açılacaktır.
 ÇalıĢma hayatında yönetici konumdaki kadınların sayısının artırılması için gerekli
destek sağlanacaktır.
 “Ev Ekonomisine Katkı Projesi” kapsamında her hafta kadınlara ücretsiz stant tahsis
edilecektir.
 Kadınlara yönelik çilek ve böğürtlen reçeli, turĢu, konserve ve kestane Ģekeri yapımı
kursları düzenlenecektir.
 YaĢlı, özürlü ve çocuğa yönelik bakım hizmetlerini sunacak bakım evleri ve kreĢler
açılacaktır.
 Aile içi Ģiddet mağduru kadınlara yönelik danıĢmanlık ve rehberlik hizmetlerinin
yapılması sağlanacaktır.
 Aile içi Ģiddet nedeniyle baĢvuran kadınlardan durumları uygun olanların ara istasyon
hizmet modelinden yararlanması sağlanacaktır.
 Hukuksal danıĢmanlık hizmetleri ile ilgili talepler Bartın Barosu kadın kolları ile
iĢbirliği içinde karĢılanacaktır.
 Kadın konuk evine yerleĢme talepleri değerlendirilecektir.
 Ġlde ihtiyaç duyulması halinde açılacak olan kadın danıĢma merkezlerine gerekli
rehberlik yapılacaktır.
 ALO 183 Hattının tanıtımı yapılacaktır.
 Kuruma yapılan müracaatlarda gerekli olan vakaların aile takipleri yapılacaktır.
 Aile içi çocuğa ve kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi ile ilgili seminer çalıĢmaları
yapılacaktır.
 Turistik otel, tesis ve mekanla da Ģiddete ve tacize uğrayan yerli ve yabancı turistlerin
ulaĢabilecekleri iletiĢim bilgileri farklı dillerde hazırlanan el ilanı ve broĢürlerle ilgililere
duyurulacaktır.
 Temel eğitime devam etmeyen öğrencilerin tespiti ve eğitime devamı sağlanacaktır.
 Kız çocuklarının ortaöğretim kurumlarına devamlarını sağlamak amacıyla velilerin ikna
edilmesi sağlanacaktır.
 Kız çocuklarının okutulması ile ilgili olarak verilen Ģartlı nakit transferi ile ilgili olarak
ailelerin bilgilendirilecektir.
 ÇalıĢmayan kadınlara yönelik meslek edindirme kursları yaygınlaĢtırılacaktır.
 Kadın idareciler tarafından bayan öğretmenlere yönetim ile ilgili seminerler verilecektir.
 Kadına yönelik Ģiddetin önlenmesini sağlamaya yönelik olarak müfredat programında
değiĢiklikle ilgili gerekli çalıĢmalar baĢlatılacaktır.
 Aile içi Ģiddet nedeniyle Bartın Belediyesi Kadın DanıĢma Merkezine baĢvuran
kadınlara hukuksal ve psikolojik destek verilecektir.
 Alt ve üst yapısı yenilenen cadde ve sokaklarda parklarda aydınlatmanın iyi Ģekilde
yapılması sağlanacaktır.
 ġiddet gören kadın ve çocuklarına psikolojik destek verilecektir.
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 Aile içi Ģiddetin bir sağlık sorunu olarak tanımlanması, sağlık hizmetlerinin sunumunda
kadına yönelik Ģiddetin dikkate alınması; birinci basamak sağlık kuruluĢlarında çalıĢan
ebelerin ve hemĢirelerin ev ziyaretleri ve rutin çalıĢmaları içine kadına karĢı Ģiddet konusu da
dahil edilmesi sağlanacaktır.
 Sağlık kuruluĢlarında, Ģiddet mağduru kadınlara yönelik tedavi ve rehabilitasyon
hizmetlerinin verildiği özel birimler oluĢturulması ve bu birimlerde sağlık personelinin yanı
sıra konu ile ilgili diğer uzmanların ortak çalıĢmalar yürütmesi sağlanacaktır.
 Sağlık kuruluĢlarında, Ģiddet uygulayanlara yönelik danıĢmanlık ve tedavi ve
rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği özel birimler oluĢturulması ve bu birimlerde sağlık
personelinin yanı sıra konu ile ilgili diğer uzmanlarla ortak çalıĢmalar yürütülmesi
sağlanacaktır.
 Töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi iliĢkin komisyon çalıĢmalarını sürdürecektir.
 Kadın konukevinde kalan kadınların çocuklarının ihtiyaç duyulduğunda MEM „e bağlı
okul öncesi eğitim kurumlarından ücretsiz olarak yararlanmaları sağlanacaktır.
 Aile içi Ģiddetle mücadelede kurum/ kuruluĢ bazında yapılacak iĢbirliği çerçevesinin,
hizmet sunum noktalarının, yetki sorumluluk ve yapılacak iĢlerin tanımlandığı kurumlar arası
iĢbirliği protokolleri hazırlanarak imzalanacaktır.
 Kadına yönelik Ģiddetin önlenmesine yönelik olarak yerel düzeyde valilik, emniyet,
jandarma, belediye, müftülük, üniversite, meslek örgütleri, ve STK temsilcilerinin katılımı ile
yerel koordinasyon komiteleri kurulacaktır
Ardahan Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Ġlde ikamet etmekte olup, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü bünyesinde oluĢturulan ve 24 saat hizmet veren, “ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk
Ve Özürlü Sosyal Hizmet DanıĢma Hattı”na müracaat eden kadınlara, Ġlde oluĢturulan “Acil
Müdahale Ekibi” tarafından gerekli mesleki müdahale, anında yapılmaktadır.
 Töre ve namus cinayetlerine maruz kalma riski taĢıyan kadınlara, gerekli psikolojik
rehberlik ve danıĢmanlık hizmeti verilmektedir.
 Sütçüler, ġafak, Kepezaltı, Konyaaltı, Habipler , Fatih, Alanya Toplum Merkezi ve
Aile DanıĢma Merkezi Müdürlüğü tarafından, Ģiddete uğrayan kadınlara ve eĢlerine, hukuksal
danıĢmanlık ve psikolojik destek verilmiĢtir.
 Müdürlüğe bağlı Kadın Konukevi‟ne, Töre ve Namus Cinayeti nedeniyle kabul edilen
kadınların, bakım ve korunması sağlanmıĢtır.
 Aile DanıĢma Merkezi ile Ġlde faaliyet gösteren bütün Toplum Merkezlerinde, 4320
sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun‟un tanıtılmasına yönelik olarak, kadınlara eğitim
verilmektedir.
 Ġl Müdürlüğünde hizmet alan kadınlardan, kreĢ ücreti ödeyemeyecek durumda olanlara,
Ġl Müdürlüğü ücretsiz kreĢ kontenjanından yararlanmaları sağlanmaktadır.
 Kadın Konukevinin fiziki koĢullarının, günümüz Ģartlarına uygun hale getirilmesi için
gerekli özen gösterilmektedir.
 Fatih Toplum Merkezimizde, okuma yazma bilmeyen kadınlara “YetiĢkin Okur
Yazarlık Kursu ” açılmıĢtır. Kursu tamamlayanlara belgeleri törenle dağıtılmıĢtır.
 Fatih , Sütçüler, Aile DanıĢma Merkezinde “Kadının Ġnsan Hakları‟‟ eğitimi alan tüm
kadınların belgeleri törenle verilmiĢtir.
 Fatih Toplum Merkezinde hizmet alan kadınlara “ ġiddet Türleri ve ġiddete KarĢı
Stratejileri ” konulu söyleĢi düzenlenmiĢtir.
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 “Kadının Ġnsan Hakları Eğitimi Projesi”, Aile DanıĢma Merkezi ve tüm toplum
merkezlerimizde uygulanmıĢtır.
 “Anne Çocuk Eğitimi Projesi”, Aile DanıĢma Merkezi, Fatih ve Sütçüler Toplum
Merkezine devam eden kadınlara uygulanmıĢtır.
 Fatih Toplum Merkezinde, “Çocuk Bakıcılığı ve Eğitmenliği” programı
uygulanmaktadır.
 Fatih ve Sütçüler Toplum Merkezlerinde‟‟ Benim Ailem Projesi” uygulanmıĢtır.
 Fatih Toplum Merkezinden hizmet alan kadınlara “Çocuk Bakıcılığı ve Eğitmenliği
Programı„‟ uygulanmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
 Müdürlüğe bağlı Kadın Konukevi‟ne, Töre ve Namus Cinayeti nedeniyle kabul edilen
kadınların, bakım ve korunmasına devam edilecektir.
 Kadına yönelik eğitici çalıĢmalara devam edilecektir.
 Fatih Toplum Merkezimizde hizmet alan kadınlara 4320 sayılı Ailenin Korunması
Hakkında Kanun konulu bilgilendirme toplantısı yapılmaya ve konuya iliĢkin tanıtım
broĢürleri dağıtılmaya devam edilecektir.
 Fatih Toplum Merkezimize devam eden müracaatçılara, “0 – 6 YaĢ Benim Ailem
Eğitimi” uygulanacaktır.
 Fatih Toplum Merkezinde;
 “Çocuk Bakıcılığı ve Eğitmenliği ” kursu,
 “Anne Çocuk Eğitimi Projesi ”,
 “ Kadın Ġnsan Hakları ” Eğitim projesi devam edecektir.
 Aile DanıĢma Merkezi ile Toplum Merkezlerinde daha önceden baĢlatılan projeler,
uygulanmaya devam edilecektir.
 “Antalya Ġli Çocuk ve Kadınlara Yönelik ġiddet ve Töre-Namus Cinayetleri Ġle
Mücadele Projesi”nde öngörülen “Acil Yardım Hattı ve Destek ve Yönlendirme Merkezi”
iĢlevini yerine getirmek üzere, Kadın DanıĢma ve DayanıĢma Merkezi‟nin fiziki Ģartlarının,
oluĢturulan heyet tarafından incelenmesi ivedilikle yapılacaktır.
 “Acil Yardım Hattı ve Destek ve Yönlendirme Merkezi”nde görev yapacak personelin
(en az 3 santral görevlisi ile 2 Sosyal ÇalıĢmacı, 2 Psikolog ve 2 Sosyologtan oluĢan, 6
meslek elemanı) temin edilmesi konusunun, proje tarafları olan BüyükĢehir Belediye
BaĢkanlığına, Alt Kademe Belediye BaĢkanlıklarına, Sivil Toplum KuruluĢları Güç Birliği
BaĢkanlığı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanlığı‟nın bu hususta destekleri
istenecektir.
 “Acil Yardım Hattı ve Destek ve Yönlendirme Merkezi”nde görev yapacak personele,
proje konusu ve yapacakları görev ile ilgili verilecek eğitim program taslağı, Antalya Barosu,
Akdeniz Üniversitesi, Antalya Tabip Odası ve Gazeteciler Cemiyeti iĢbirliği ile hazırlanarak
Yürütme Kurulu BaĢkanlığı‟na sunulacaktır.
 Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezlerinde verilmekte olan Okuma–
Yazma ve Beceri kurslarına devam eden kursiyerlere, Antalya Barosu tarafından verilecek
olan “Kadının Ġnsan Hakları Eğitimi” ve “VatandaĢlık” Eğitiminin, ders programlarına
alınması hususunda gerekli çalıĢmalar yapılacaktır.
 Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde,
intihara teĢebbüs eden kiĢilerle ilgili bir çalıĢma yapılacaktır.
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Bayburt Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Çocuk ve kadınlara yönelik Ģiddetin önlenebilmesi için Ġlde Vali Yardımcısı
baĢkanlığında oluĢturulan komitenin ikinci toplantısı 02.05.2008 tarihinde yapılmıĢtır.
 Ġl Müftülüğünce “EĢlerin birbirine karĢı hakları ve bu konudaki bazı yanlıĢ telakkiler”
konulu konferans, Atatürk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr.
Ġbrahim ACAR tarafından verilmiĢtir.
 Emniyet Müdürlüğünce kadına yönelik Ģiddetin azaltılmasına iliĢkin kadın ve erkek
bütün polis memurlarına ve diğer personele hizmet içi eğitim verilmiĢtir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
 Ġlde Ģiddete maruz kalıp adliyeye intikal eden vakaların tedbir kararları verilinceye
kadar olan sürede mağdurların kalabilecekleri barınma yeri tespit çalıĢmalarına devam
edilmektedir.
 Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce yapılacak olan eğitim çalıĢmalarına yardımcı olmak
amacıyla Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünden gerekli materyaller talep edilmiĢtir.

Erzincan Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan ÇalıĢmalar:
 ġiddet mağdurlarının ilgili yere sevkine kadar geçen sürede iaĢe, konaklama, tedavi ve
ulaĢım giderlerinin Erzincan Belediyesi, Ġl Özel Ġdaresi ve Ġl Sosyal YardımlaĢma ve
DayanıĢma Vakfı BaĢkanlığınca karĢılanacaktır.
 Kolluk Kuvvetleri tarafından Sosyal Hizmetlere getirilen Ģiddet mağdurlarının
kalacakları yerin belirlenmesi ve ilgili yere sevki Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce
kararlaĢtırılacaktır.
 Mağdurların can güvenliğine yönelik emniyet tedbirlerine gerek duyulduğunda Ġl
Emniyet Müdürlüğünden eleman görevlendirilmesi talep edilebilecektir.
 Mağdurların korunma ve sığınma altında kaldıkları süre içerisinde “GĠZLĠLĠK”
esaslarına uyulacaktır.
 ġiddet mağdurlarının sevkine kadar geçen sürede gerektiği hallerde tedavilerinin Ġl
Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
ġiddet mağdurlarının Kolluk Kuvvetleri tarafından teslimi “TUTANAKLA” yapılacaktır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
 ġiddete uğramıĢ kadın ve çocukların ilgili yere sevkine kadar geçen sürede geçici olarak
korunmalarının ve sığınmalarının sağlanabileceği yerlerin tespiti yapılmıĢtır
Kütahya Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Kadına yönelik Ģiddetle ilgili broĢürler ve tanıtım filmleri hazırlanarak kadının Ģiddete
karĢı bilinçlenmesi sağlanmıĢtır.
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 Milli Eğitim Bakanlığı, Belediyeler ve Halk Eğitim Merkezlerinin kadınlara yönelik
faaliyetleri desteklenmiĢtir.
 “Ġslam‟da Kadının Yeri ve Ġslam Dininde Aileye Verilen Değer” konulu vaazlar
verilmiĢtir.
 Tüm birimlerce konu yıllık planlarına alınmıĢtır.
 ġiddet mağdurlarının kolluk birimlerine intikal eden müracaatlarında her türlü iĢlem
bayan personelin katılımıyla yapılmıĢtır.
 Muhtar ve köyün ileri gelenleri ile görüĢülmüĢtür.
 Kütüphanelerdeki Ģiddet içerikli kitap ve yazılar ayrılmıĢtır.
 TCK ve CMK ilgili kanun ve maddelerine göre köy ve beldelerinde seminer çalıĢmaları
yapılmıĢtır.
 Ġlçeler düzeyinde broĢür hazırlanmıĢtır.
 13 sağlık ocağında eğitici çalıĢmalar yapılmıĢtır.
 Sağlık kuruluĢlarımıza müracaat eden hastalara ücretsiz olarak aile planlaması hizmeti
verilmektedir.
 Sağlık kuruluĢlarımıza müracaat eden Ģiddet mağduru çocuklara gerekli tedavi
yapılmakta ve adli makamlara bildirilmektedir.
 Din hizmetleri uzmanı ile Kur‟an Kursu öğreticileri, hazırlanan vaaz programında,
kadınları bu konuda bilgilendirmektedir.
MuĢ Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Dönem içerisinde EĢmepınar, Karakütük, Sarıbahçe, Umurca, Böğürdelen ve Otaç
köylerine Ġlçedeki daire amirleri ile gidilmiĢ olup, buradaki vatandaĢlarla
sohbet toplantıları yapılmıĢ ve Ġlçede kadınlara ve çocuklara yönelik Ģiddet
olayları, tüm çalıĢmalar ve tedbirlere rağmen toplumsal bir sorun olarak varlığını sürdürmekte
olup,
bu
sorunun
temelinde
eğitim
eksikliği
olması
nedeniyle,
kadına yönelik olarak gerçekleĢen Ģiddet olayları, töre ve namus adına iĢlenen
cinayetler hakkında eğitimler verilmiĢtir.
 Ġlçede meydana gelen kız-kadın kaçırma ve evden kaçma olaylarında Ġlçe Emniyet
Amirliğince ilgili Cumhuriyet Savcılığı ile koordine kurularak iĢlemler çabuklaĢtırılmıĢ ve
mağdurları koruma amacıyla ilgili sosyal hizmet kurumuna teslimi sağlanarak, Ġlçenin ileri
gelenleri ile çözüm yollarına gidilmiĢ ve bu konudaki çalıĢmalara önem gösterilmiĢtir. Ġlçede
töre ve namus cinayetinin meydana gelmediği, mülki amir baĢkanlığında, belediye baĢkanı ve
Ġlçe Jandarma Komutanının da katılımıyla yapılan toplantılarda konunun ehem ve önemine
binaen meydana gelebilecek olaylarda birlikte hareket edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması
sağlanmıĢtır.
 Töre ve Namus konusunda toplumda yer alan yerleĢik önyargı ve geleneksel anlayıĢın
değiĢtirilmesi maksadıyla, Ġlçe Jandarma Komutanlığınca köylere çıkartılan devriyeler
vasıtasıyla toplantılar yapılarak düzenli olarak halkı bilinçlendirme çalıĢmaları yapılmakta ve
bu çalıĢmalara devam edilmektedir.
 Hasköy ve DüzkıĢla Belediyesince; Bu olayların meydana gelmesinde en büyük etkenin
aile yapısı ile ilgili olduğu belirtilmiĢ, halkın okur-yazarlık seviyesinin yükseltilmesi, küçük
yaĢlarda kızların evlendirilmemelerine karĢı okullarda uyarılarda bulunulmuĢ, yine küçük
yaĢtaki kızların aileleri tarafından baĢlık parası için zorla evlendirilmelerine karĢı baĢlık
parasının ortadan kaldırılarak bu tür evlenmelerin önlendiği gözlenmiĢ, günümüzde
uyuĢturucu, alkol ve benzeri kötü alıĢkanlıkların kullanma yaĢının ilköğretim düzeyine kadar
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inmesinin büyük bir tehlike unsuru olduğu, halkı bu konuda bilgilendirmek için eğitim ve
öğretim kurumlarının ve anne-babaların çocuklarına sahip çıkmaları, baĢıboĢ bırakılmamaları
ve kötü çevre arkadaĢlıklarından uzak tutmaları konusunda uyarılarda bulunulmuĢtur.
 Sağlık Ekipleri tarafından 15-49 yaĢ arası kadınlara aile planlaması ve kadın hakları ile
ilgili eğitimler verilmekte, sağlık görevlileri, güvenlik kuvvetleri, öğretmenler ve diğer meslek
gruplarının hizmet içi eğitim programlarında kadına ve çocuğa yönelik Ģiddet konusuna yer
verilmektedir. Sağlık hizmeti sunan kurumlarda çalıĢan sağlık personelinin kadına ve çocuğa
yönelik Ģiddeti tanıması, tespit etmesi, gerekli müdahaleleri yapabilmesi ve Ģiddete uğrayan
kadınların uygun kuruluĢlara yönlendirilmeleri için gerekli altyapının oluĢturulması yönünde
çalıĢmalar yapılmaktadır. Ġl Sağlık Müdürlüğü'nün desteğiyle de üreme sağlığı ve kadına
yönelik Ģiddetin önlenmesi ile ilgili eğitimler rutin aĢı dönemlerindeki Köy Gezilerinde
verilmektedir.
 Okul Aile Birlikleri toplantılarında konunun hassasiyeti üzerinde Sosyal Bilgiler ve
VatandaĢlık Ders Öğretmenleri tarafından eğitimler verilmekte olup, aile içi Ģiddet
konularının geliĢimi ve alınacak önlemlerle ilgili çalıĢmalara devam edilmektedir
Planlanan ÇalıĢmalar:
 Ġlçe Jandarma Komutanlığına Töre ve Namus Cinayetleri ile ilgili herhangi bir
baĢvurunun olmadığı bildirilmiĢ, Jandarma Komutanlığınca çeĢitli sebeplerle töre ve namus
cinayetine maruz kalabileceğini beyan eden /edilen veya aile içi Ģiddete maruz kalmıĢ
kadınlar ve çocuklarla ilgili koruma tedbirlerinin alınarak ivedi bir Ģekilde Sosyal Hizmetleri
yürüten birime haber vererek korunma ve sığınmaları sağlanacaktır.
Samsun Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan ÇalıĢmalar:
 ġiddet mağduru kadınlar için Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü‟nün kadın konukevi
olduğu, sorunların önlenmesi boyutundaki çalıĢmalarda da Aile DanıĢma Merkezi, Samsun ve
GaziosmanpaĢa Toplum Merkezleri‟nin uzman ekiple faaliyet gösterdikleri belirtilmiĢtir.
 BüyükĢehir Belediyesi Ģiddet mağduru kadınlara direkt yardım çalıĢmaları yerine
Belediye olarak yaklaĢık 7000 aileye sosyal yardımlarda bulunulmuĢ, Ģiddete neden olan
faktörlerden yoksullukla mücadelede ailelere katkı sağlayarak dolaylı yoldan hizmet
edilmektedir.
 Töre ve namus cinayetinin kadına karĢı Ģiddetle aynı platformda ve iç içe olduğuna
vurgu yapılmıĢtır. Sivil Toplum KuruluĢları olarak kadının statüsünü ve değerini arttırmaya
yönelik çalıĢmalar yapıldığı, ayrıca birey olduğunun farkına varması yönünde çalıĢıldığı, bu
konuda eğitim çalıĢmalarına ağırlık verildiği, Milli Eğitim‟le koordinasyon içerisinde
çalıĢıldığı, okuma yazma kursları düzenlendiği ile eğitimin en etkin çözüm olduğu ifade
edilmiĢtir.
 Samsun Soroptimist Kulüp BaĢkanı, 2007 yılında Samsun Ġlinde Kadın Sorunları
AraĢtırma ve Uygulama Merkezi açılmasıyla ilgili çalıĢma baĢlattıklarını, Soroptimist
Kulüp‟ün davetlisi olarak 26 Nisan 2008 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi‟nde BirleĢmiĢ
Milletler 'Kadınlara KarĢı ġiddet Özel Raportörlüğü' görevini yürüten Prof. Dr. Yakın
ERTÜRK “Kadın Hakların Avrupa‟daki Durumu” ile ilgili konferans verdiğini, ayrıca
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı BaĢkanı Prof Dr. Yıldız PEKġEN‟in
de yıl ortalarında “YaĢlılara ġiddet” ile ilgili konferans vermesinin planlandığını
belirtmiĢlerdir.
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Planlanan ÇalıĢmalar:
 Okullarda konuyla ilgili öğrencilere yönelik çalıĢmaların yapılabileceği, emniyet ve
jandarmanın tespitini yapacağı sorunlu bölgelerdeki okullarda ve yöre halkına yönelik olarak
üst düzey yöneticiler ya da kamuoyunun dikkatini çekecek kiĢilerle o bölgelere gidilip lokal
eğitim çalıĢmaları yapılmasının etkili olabileceği yönünde görüĢ bildirilmiĢtir.
 Okullarda rehberlik öğretmenlerinin etkin olarak görev alabileceği, konuyla ilgili vaka
düzeyinde öğrencilerle çalıĢılabileceği, Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü‟nün de kadın ve aile
boyutunda soruna dahil olup çözümü konusunda koordine bir Ģekilde çalıĢılması gerektiği
ifade edilmiĢtir.
 Toplu Konut Ġdaresi‟nin Avrupa Birliği Projesi kapsamında Türkiye genelinde 8 ilde
açılması planlanan kadın konukevlerinden birini de BüyükĢehir Belediyesinin yer tahsisini
yapmasıyla Samsun Ġlinde açılacağı, kadın konukevi ile ilgili yer tahsisinin sağlanmasıyla
Mart ayı içerisinde ihalenin yapılacağı yer olarak da YaĢar Doğu Mahallesinin belirlendi
bildirilmiĢtir.
 Açılması planlanan Gençlik Merkezinin daha çok toplum merkezi statüsünde hizmet
vermesi planlanmakta olup, fiziki mekanın projesi de bu doğrultuda yapılmıĢtır. Merkezin 2,5
ay içerisinde hizmete açılacağı belirtilmiĢtir.
 ġiddetle ilgili ortaya çıkan vakaların Sosyal Hizmetlere bildirilmesi, Ģiddet mağduru
kadının kadın konukevine yerleĢtirilmesiyle kadının hayatının güvence altına alınabileceği ve
vakaların Aile DanıĢma Merkezine yönlendirilmesinin sağlanmasıyla vaka çalıĢmalarının
yapılabileceği belirtilmiĢtir. Ayrıca, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü‟nün illere sosyolog atamaya baĢlamasıyla birlikte Sosyal Hizmetlerinde iller
bazında araĢtırmalar yapabileceği ve sayısal veriler toplayabileceği; bu da sunulan hizmetin
etkinliğini arttıracağı ifade edilmiĢtir.
 Ġl Jandarma Komutanlığına Ģiddetle ilgili afiĢ,broĢür,spot filmler ve sunumlarının
ulaĢtırılmasının sağlanması ve askerlere konuyla ilgili eğitim çalıĢmalarının Ġl Jandarma
Komutanlığı tarafından düzenlenmesinin sağlanması planlanmıĢtır.
 SHÇEK bünyesinde Ģiddetle ilgili yapılacak iĢ ve iĢlemlerin neler olduğu ile ilgili Ġl
Jandarma Komutanlığına, Ġl Sağlık Müdürlüğüne, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne bilgilendirme
yazısı yazılmasına karar verilmiĢtir.
 Samsun Aile DanıĢma Merkezi‟nin Ģiddet ve Ģiddet mağdurlarının haklarını ve
baĢvurabilecekleri kurumlarla ilgili bilgilendirme broĢürünün hazırlanmasına, Töre ve namus
cinayetlerinin önlenmesine yönelik tüm kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum
kuruluĢlarının koordinasyon içerisinde bulunmasının sağlanmasına karar verilmiĢtir.
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BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü‟nün 2005 Yılı Türkiye-Avrupa Birliği Katılım
Öncesi Mali ĠĢbirliği Programı kapsamında yürüttüğü “Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin
GeliĢtirilmesi Projesi”nin birinci bileĢeni olan “Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
EĢleĢtirme Projesi”nin altıncı alt bileĢeni kapsamında kurumların sadece üst düzey
yöneticilerinin katılımıyla, 11 Nisan 2008 tarihinde düzenlenen seminere, Bakanlığı temsilen
Eğitim Dairesi BaĢkanlığından bir Tetkik Hâkimi katılmıĢtır.
 Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yürütülen “Türkiye‟de
Kadınların Ġnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, Eğitim Dairesi
BaĢkanlığı ve Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile müĢtereken; Türkiye‟de varolan
kadına karĢı ayrımcılık ve Ģiddetin önlenmesine hukuk aracılığıyla katkıda bulunmak
amacıyla, kilit konumda yer alan yargı mensuplarına yönelik seminerlerin üçüncüsü, 03-06
Haziran 2008 tarihleri arasında Antalya‟da, 12 ceza hâkimi ve 12 Cumhuriyet savcısı ile bir
Tetkik Hâkiminin katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
 Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünün sorumlu kuruluĢ olarak çalıĢmaları
yürüttüğü Türk Medenî Kanunu ile Nüfus Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısıyla Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi, Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi SözleĢmesi ile Anayasamızın 10, 41 ve 90. madde hükümleri dikkate alınarak,
4721 sayılı Kanunun 187. maddesinin üst normlar ile uyumlu hâle getirilmesi için değiĢiklik
yapılması öngörülmektedir.
 BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından, BirleĢmiĢ Milletler Nüfus
Fonu'nun teknik desteği, Avrupa Komisyonu'nun malî katkılarıyla yürütülen "Kadına Yönelik
Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Projesi" kapsamında aile içi Ģiddete maruz kalan veya risk
altındaki kadınlara hizmet sunan kamu kurum ve kuruluĢlarının kapasitelerinin bilgilendirme
yoluyla artırılması amacıyla, Proje illerinden Gaziantep'te 8 Mayıs 2008 tarihinde ve
ġanlıurfa'da 10 Mayıs 2008 tarihinde düzenlenen "Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele
Toplantısı"na Genel Müdürlüğü temsilen 2 Tetkik Hâkimi katılarak sunum yapmıĢlardır.
 10 Nisan 2008 tarihinde BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından
koordine edilen “Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin GeliĢtirilmesi EĢleĢtirme Projesi"nin birinci
bileĢeni “Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesinde yapılan
seminere,ayrıca;
 14 Nisan 2008 tarihinde Gaziantep‟te, 17 Nisan 2008 tarihinde Antalya‟da, 8 Mayıs
2008 tarihinde Bursa‟da ve 14 Mayıs 2008‟de Samsun‟da düzenlenen seminerlere Genel
Müdürlükten katılım sağlanmıĢtır.
 25 Nisan 2008 tarihinde ise yine bahse konu proje kapsamında kamu kurum ve kuruluĢ
temsilcilerinin katılımıyla oluĢturulan "ĠletiĢim Koordinasyon Komitesi" toplantısına katılım
sağlanmıĢtır
 Avrupa YaĢam ve ÇalıĢma KoĢullarının ĠyileĢtirilmesi Vakfı (Eurofound) iĢbirliği ile
düzenlenen “Aile ve Çocuk Bakım Hizmetleri Ve Bu Tür Hizmetlerin Ġstihdama Etkileri”ne
iliĢkin Ankara‟da yapılan seminere katılım sağlanmıĢtır.
 19 Nolu "Sosyal Politika ve Ġstihdam Faslı Eylem Planı" nın Kadın ve Erkek EĢitliği
bölümünde yer alan 2006/54/AT ve 2004/113/AT sayılı Direktifler ile "Ayrımcılıkla
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Mücadele" bölümünde yer alan 2000/43/AT ve 2000/78/AT sayılı Direktiflerde belirtilen
hususlarda uyum ve uygulamaya iliĢkin, eylem planında yer alması öngörülen tedbirlere ait
tablolar doldurularak gönderilmiĢtir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
 Ġstanbul Bilgi Üniversitesi ile müĢtereken “Türkiye‟de Kadınların Ġnsan Haklarına
Saygının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, 30 hâkim ve Cumhuriyet savcısına yönelik
Ġstanbul‟da bir eğitim semineri düzenlenecektir.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
 05-10/05/2008 tarihleri arasında I. aĢama eğitici eğitiminde yetiĢtirilen eğiticiler ile
değerlendirme toplantıları yapılmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
 2008 yılı sonlarına doğru I. aĢama eğitici eğitiminde yetiĢtirilen eğiticiler ile
değerlendirme toplantılarının ikincisi yapılacaktır.
 2006/17 sayılı BaĢbakanlık genelgesi hükümleri doğrultusunda uygulamada yerine
getirilmesi gereken hususlar bağlamında bazı kurum ve kuruluĢlar ile il valiliklerinin neler
yapması gerektiği konusunda, ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğü,
Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve BaĢbakanlık Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü, BaĢbakanlık SHÇEK Genel Müdürlüğü ile koordineli bir Ģekilde
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine
Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu” konulu 11.01.2007 tarih ve 6 sayılı Genelge hazırlanarak
81 Ġl Valiliğine tamim yapılmıĢtır.
MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Genel Müdürlük tarafından “ġiddete UğramıĢ Kadınlar Ġçin Sığınma Evleri Projesi”
yürütülmekte olup, projenin genel hedefi, Türkiye‟de kadınların insan haklarının korunması
ve projenin amacı ise, Ģiddete uğramıĢ kadınların, kadın sığınma evleri kurmak ve yönetmek
suretiyle yeterli Ģekilde korunmasının sağlanmasıdır. Sözkonusu Proje AB Fonlarından
finanse edilecek olup, 2007-2009 yılları arasında 22 ay süreyle uygulanacaktır. Proje,
öngörülen genel amacına ulaĢılabilmesi için 3 alt bileĢene ayrılmıĢtır:


1. BileĢen: Kadın sığınma evlerinin yapımı



2. BileĢen: Kadın sığınma evlerinin tefriĢ edilmesi



3. BileĢen: Kurumsal kapasitenin geliĢtirilmesi
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VALĠLĠKLER

ERZİNCAN VALİLİĞİ
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel
Müdürlüğü‟nün 2006/26 sayılı genelgesi gereği Rehberlik AraĢtırma Merkezi bünyesinde
“ġiddeti Önleme Ekibi” kurulmuĢ ve çalıĢmaları devam etmiĢtir. Ayrıca Milli Eğitim
Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel Müdürlüğü‟nün 2007/72
sayılı genelgesi gereği okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici
tedbirlerin arttırılmasına iliĢkin iĢbirliği protokolü gereği Ġl Yürütme Kurulu oluĢturulmuĢtur.
Ġl Jandarma Komutanlığınca emrinde görevli personele ikiz görev olarak kadın ve çocuk
suçları ile ilgili iĢlem Astb.lığı tespit edilip, görevleri hakkında brifingler verilmiĢtir. Ġnsan
Hakları ve aileyi koruma yasası gibi kadına ve çocuklara yönelik Ģiddet hareketlerinin
önlenmesi konusuna yönelik haklar ve yasalar hakkında öğrencilere bilgi verilmekte ve
geliĢmeler takip edilmektedir.
 Ġl Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Erzincan Ġli ġiddet Eylem
Planı hazırlanmıĢ ve program doğrultusunda okullarda çalıĢma ekipleri oluĢturulmuĢtur.
Okullarda öfke yönetimi, çatıĢma çözümü, stres ve baĢa çıkma yolları konusunda yer alan
kazanımlara yönelik etkinlikler uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Konuyla ilgili çeĢitli konferanslar
verilmiĢtir. Kadına yönelik Ģiddetle mücadele eden Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gibi kadın
KuruluĢları hakkında öğrencilere bilgi verilmekte, süreli yayınları ve medyayı takip etmeleri
tavsiye edilmektedir.
 Refahiye Ġlçesinde Kadın Konuk Evi, Ģiddete maruz kalan kadınların hizmetine
açılmıĢtır. Psiko-sosyal müdahale hizmetleri çerçevesinde aile içi Ģiddet konularındaki
çalıĢmaların okul rehberlik servisi tarafından gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır.
 Konu ile ilgili personele mevzuat hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıĢtır.
 Ġl ve Ġlçelerde:
 Milli Eğitim. Sağlık, Emniyet ve Jandarma ile sivil toplum kuruluĢları ve diğer
meslek grupları görevlilerine bu konuyla ilgili hizmet içi eğitimler verilmiĢtir.
 Müftülüklerce toplumu bu konuda bilinçlendirmek için çeĢitli vaazlar
verilmiĢtir.
 Zorunlu Eğitimin uygulanması için çalıĢmalar yapılmıĢtır.
 Zararlı gelenek ve görenekler tespit edilerek, kiĢilerin davranıĢ Ģekillerini
değiĢtirmelerini sağlayıcı eğitim programları hazırlanmıĢtır.
 ÇeĢitli belediyelerce belediye panolarına afiĢler asılmıĢ ve CD gösterimi
yapılmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
 Kadına yönelik Ģiddet konusunda yapılacak çalıĢmalarla ilgili Emniyet Müdürlüğü ve
Jandarma Komutanlığındaki görevli personele yönelik kurs tertip edilmesi planlanmıĢtır.
2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi doğrultusunda 2007 yılında yapılan-baĢlatılan
çalıĢmaların bu yıl da devam edilmesi sağlanacaktır.
 Karakollara bağlı köylerde devriyeler tertiplenip kadın hakları konusunda
konferansların verilmesi, liselerde Ģiddet ve Ģiddetle baĢa çıkma ile ilgili eğitim ortamlarında
Ģiddetin önlenmesine yönelik eylem planının hazırlanması, ihtiyaç duyan öğrenci ve velilere
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yönelik müĢavirlik yapılması planlanmıĢtır. 2008 yılında yapılan çalıĢmaların 2009 yılında da
devam edilmesi sağlanacaktır.
 Ekonomik sıkıntı çeken aileler, zihinsel engelli bireyi olan aileler ve eğitim almamıĢ
ailelerin tespit edilmesi ve bu ailelerle görüĢülerek bilgilendirme yapılması çalıĢmaları
yapılacaktır. ÇeĢitli konferanslar düzenlenecektir. 20-22 Mart 2008‟de Hacettepe Üniversitesi
ve Türk Tabipleri Birliğinin birlikte düzenlediği Ankara'da yapılan 1. Kadın Sağlığı Kongresi
“Kadına Yönelik ġiddet”adlı kongreye okullardan öğretim görevlileri katılmıĢtır.
 Yörede yaĢanmıĢ bu tür olayların araĢtırılması, törenin ağırlıkta olduğu bölge ve
ailelerin tespiti planlanmıĢtır. 2006/17 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi doğrultusunda 2007
yılında yapılan-baĢlatılan çalıĢmaların, bu yıl da devam edilmesi sağlanacaktır.
 Okumak isteyen ancak okuma imkanı olmayan çocukların tespit edilip, eğitimlerine
destek verilecek, kimsesi olmayan kadınlara maddi destek sağlanacaktır. (Kamu ve Özel
kurum ve kuruluĢlarla diyaloga geçilerek sağlık, barınma yerleri yapılması amaçlanmaktadır).
 Kadın ve çocuklara yönelik Ģiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi
için basın kanalı yolu ile kadınların ve halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
 Ġl kapsamında, ilgili kurumlara intikal eden intihar, töre ve namus cinayetlerinin
yerleĢim yerlerine göre dağılımı ve sebeplerinin araĢtırılması yapılacaktır.
 Türk Kadını tarihin her döneminde eĢi, ailesi, ülkesi ve Milleti için feragat ve
fedakarlıkta daima en üst değere layık olduğu, küçük yaĢta kız çocuklarının evlendirilmemesi
gerektiği, kadınların bir eĢya olarak görülmemeleri konusunda konferanslar verilecektir.

KARABÜK VALİLİĞİ
Yapılan ÇalıĢmalar:
Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
 DanıĢmanlık ve tedbir uygulamaları konusunda ilde ikamet eden Ģiddet görme nedenleri
ile ailesi yanından ayrılmıĢ 3 kadın, çeĢitli nedenlerle evden kaçmıĢ 1 çocuk ve cinsel
istismara uğramıĢ 1 çocuk hakkında inceleme yapılmıĢ ve mesleki çalıĢma planlanmıĢtır.
 Dünya Kadınlar Gününde Müdürlüğe bağlı Aile DanıĢma Merkezi ve Karabük Barosu
iĢbirliğinde kadına yönelik Ģiddet konusunda panel düzenlenmiĢtir.
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü
 Töre ve namus cinayetleri ile ilgili öğrenci ve velilerle görüĢülmüĢtür.
 Tüm Ġlköğretim velileri, oluĢturulan proje dâhilinde 6 saatlik “Çocuk Eğitimi”
seminerinden geçirilmiĢtir.
 Risk Faktörleri ve Önleme Konusunda belli aralıklarla veli toplantıları yapılmıĢtır.
 Halk Eğitim Merkezi ile iĢbirliği içerisinde “Aile Eğitimi Toplantıları” yapılmıĢtır.
 Öğrenci velilerine yönelik Riskli YaĢam ġartlarında Koruma, Önleme ve Müdahale
konusunda broĢür gönderilerek veliler bilgilendirilmiĢtir.
Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü
 Mevzuat gereği yapılan çalıĢmalarda baĢvuru kabul Ģartlarının hizmet gerekleri
doğrultusunda belirlenmesi ve vatandaĢlar arasında ayrım yapıldığı izleniminin oluĢmasına
meydan vermeyecek Ģekilde hareket edilmektedir.
 Mevzuat gereği yapılan çalıĢmalarda baĢvuru kabul Ģartlarının hizmet gerekleri
doğrultusunda belirlenmesi ve vatandaĢlar arasında ayrım yapıldığı izleniminin oluĢmasına
meydan vermeyecek Ģekilde hareket edilmektedir.
 Özel sektör iĢyerlerine dönem içerisinde yapılan iĢyeri ziyaretlerinde ĠĢ Kanunu‟nun eĢit
davranma ilkesi baĢlıklı 5. maddesine göre iĢverenin, iĢ iliĢkisinde cinsiyete dayalı ayrım
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yapılamayacağı, aksi durumda aynı kanunun 99. maddesinde belirtilen yaptırımla karĢı
karĢıya kalınacağı uygun bir Ģekilde iĢverene bildirilmeye devam edilmektedir. (Bu kapsamda
yaklaĢık 4493 çalıĢanı olan 12 iĢyeri bilgilendirilmiĢtir.)
Planlanan ÇalıĢmalar:
Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
 Kadın hakları ile ilgili mevzuat hakkında kadınlara yönelik bilgilendirme toplantıları
hazırlanması planlanmıĢtır.
 Ġl Sağlık Müdürlüğü ve Ġl Emniyet Müdürlüğü ile mahallelerde Ģiddetin önlenmesi ile
ilgili bilgilendirme toplantıları yapılması planlanmaktadır.
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü
 Yerel TV kanallarında okullarda Ģiddetin önlenmesi Ġle Ġlgili TV programı yapılması,
 Düzenli olarak öncelikli risk faktörü taĢıyan öğrenci velileri ile görüĢülmesi,
 Halk Eğitim Merkezlerinde aile eğitimi toplantılarının yapılması,
 Psikososyal önleme çalıĢmalarına devam edilmesi,
 Ġl Sağlık Müdürlüğü ve Ġl Emniyet Müdürlüğü ile mahallelerde Ģiddetin önlenmesi ile
ilgili bilgilendirme toplantıları yapılması planlanmıĢtır.
Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü
 Kadınların istihdam olanakları ve iĢ kurmak için gereksinim duydukları kredi almalarını
kolaylaĢtıracak düzenlemeler yapılması planlanmaktadır.
Halk Sağlığı Merkezi
 Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlere ve halka yönelik eğitim çalıĢması yapılacaktır.
 2008 yılında 3‟er aylık dönemler halinde bu uygulamalara devam edilecektir.

SAKARYA VALİLİĞİ
ĠL MAHALLĠ ĠDARELER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Töre, namus cinayetlerinin önlenmesine iliĢkin toplum bilincinin geliĢtirilmesi ve
çözüm önerileri alınması kapsamında yapılan çalıĢmalar;
 BekirpaĢa, Hanlı ve Yazlık Belediyesi tarafından, uzman kuruluĢların Mevzuat ve
önerilerinin dikkate alınmıĢtır.
 Sakarya Barosu tarafından ise, Türk Hukukunda kadın ve aileyi koruyan mevzuatın
tespiti çalıĢmaları yapılarak töre ve namus konusunda toplumda geleneksel anlayıĢı
değiĢtirmek hedeflenmektedir.
 BüyükĢehir Belediyesi tarafından, Mevzuatta yer alan hakların ilgililere ve topluma
duyurulmasına yönelik broĢür çalıĢmaları yapılmaktadır.




Emniyet ve Jandarma Komutanlığı tarafından, Ģiddet olgularının doğru
tanımlanarak değerlendirilmesinin sağlanması, rehberlik ve danıĢmanlık
hizmetlerinin devamının sağlanması, vaaz ve hutbelerde iĢlenmesine, okullardaki
çalıĢmaların artırılarak devam ettirilmesi çalıĢmaları sürdürülmektedir.
ġiddetin her türüne maruz kalmıĢ kadının mahalle merkezlerinde temel ve mesleki
eğitimleri ile özgüven kazandırılmasının sağlanması yönünde mahalle
merkezlerinde çalıĢmalar devam etmektedir.

 Kadına Yönelik ġiddet Hareketlerinin Önlenmesi kapsamında yapılan çalıĢmalar;
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Erenler Belediyesince; gerekli broĢürler hazırlanmıĢ olup, anons çalıĢmaları
baĢlatılmıĢtır. Kadın sığınma evi için diğer kuruluĢlarla görüĢmelere baĢlanılmıĢtır.
Serdivan Belediyesince; Kadınların ekonomik yönden güçlenmesi amacıyla
becerilerini kazanca çevirmeleri için olanak sağlama (Sergi, panayır ve fuarlar
düzenleme) çalıĢmaları sürdürülmekte olup, sivil toplum örgütleri ile irtibata
geçilerek geçici konut için görüĢmelerde bulunulmuĢtur.
BekirpaĢa, Hanlı ve Yazlık Belediyesi tarafından; Belediye sınırları içindeki
iĢyerlerinde kadınların istihdam edilmelerinin sağlayacak Belediyelerin mevcut
imkanları ile çalıĢmalar baĢlatılmıĢ, halkı bu konuda bilinçlendirilmiĢ ve broĢür
dağıtımı yapılmıĢtır.
Adapazarı BüyükĢehir Belediyesi tarafından; DanıĢmanlık-Rehberlik ile ayni-nakdi
yardım hizmetleri sürdürülmektedir.
Serdivan Belediyesince, Kadın geliĢim Merkezinin kurulması çalıĢmaları devam
etmekte olup, kadın danıĢma masası merkezinin oluĢum çalıĢmaları
sürdürülmektedir.

Planlanan ÇalıĢmalar:
 Sakarya BüyükĢehir Belediyesi tarafından; ġiddet ve töre cinayetlerinin yok edilmesine
yönelik broĢür, afiĢ, billboard çalıĢmaları hazırlıkları tamamlanmıĢ olup Ekim ayından
itibaren asılacaktır.
 Kaynarca Belediyesi tarafından; kadınlara yönelik panel düzenlenecektir.
 Evsel Kalkınma ve Ekonomik Bağımsızlık Kazandırma Projesi kapsamında, Sakarya
BüyükĢehir Belediyesi, Kaynarca Belediyesi, Üniversite, Sivil Toplum KuruluĢları, Müftülük
ve Zabıta TeĢkilatı temsilcilerinin katılımlarıyla bir komite oluĢturulmasına karar verilmiĢtir.
 Sakarya BüyükĢehir Belediyesi tarafından; Aile DanıĢma Merkezinin oluĢturulması,
“Kadın Konuk Evinin açılması” ve” Kadının Psikososyal Durumunu Destekleme
Projeleri”nin uygulanması, seminerlerin düzenlenmesi, konu ile ilgili toplantı ve duyuruların
yapılması planlanmıĢtır.
 Sakarya BüyükĢehir Belediyesi tarafından; Kadın GeliĢim Merkezinin kurulması
planlanmıĢtır.
 Çamlıca Belediyesi tarafından; kadın ve çocuğa yönelik Ģiddet hareketlerinin önlenmesi
için broĢürler hazırlanıp halka açık alanlarda görülmesi ve dağıtımının sağlanması
planlanmıĢtır.
 Erenler Belediyesi tarafından; ġiddete uğrayan kadınlara baĢvuracakları bir Rehberlik
ve DanıĢmanlık Hizmeti kurulması ile, kadın sığınmaevlerinin kurulması planlanmıĢtır.
 Serdivan Belediyesi tarafından; Serdivan Belediye bölgesinde Ģiddet gördüğü halde
çaresiz kalan kadınların varlığına anket- form- karakol bilgileri ve komĢu Ģikayetleri
vasıtasıyla ulaĢılması amaçlanmaktadır. Kadın ve çocuk sığınmaevlerinin yapılması
konusunda etüt çalıĢmaları baĢlatılacaktır.

TUNCELİ VALİLİĞİ
Yapılan ÇalıĢmalar:
 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun hakkında bilgilendirme toplantıları
yapılmıĢtır.
 ġiddete maruz kalan kadınların 4320 sayılı kanun doğrultusunda soruĢturmaları
yürütülmüĢtür.
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 Kadına karĢı Ģiddetin önlenmesi broĢürü il merkezi ve ilçelerde, sağlık ocakları, okullar
ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere asılmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
 Katılım sayısının en üst seviyede tutulması ve uzman kiĢilerce bilinçlendirici
konferanslar düzenlenmesi planlanmıĢtır.

YOZGAT VALİLİĞİ
Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Çocuk ve kadınlara yönelik Ģiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi
kapsamında kolluk kuvvetleri ile diğer birimlerin üzerlerine düĢen hizmetleri yerine
getirecektir.
 Ġlgili kurum ve kuruluĢlarda görev yapan personelin isimleri belirlenecek, Sosyal
Hizmetler alanında görev yapan uzman kiĢilerden yardım alınacaktır.
 Kolluk Kuvvetlerinin (Jandarma, Emniyet) yapmıĢ olduğu çalıĢmaları aylık olarak Ġl
Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne göndereceklerdir.
 Ġlgili kurum ve kuruluĢlarda kadın ve çocuklara yapılacak iĢlemlerde görevli personelin
isim ve iletiĢim bilgileri yer alacak Ģekilde tespit edilecek, atama ve yer değiĢtirmelerinde bu
bilgiler güncellenecek ve ilgili kurumlara bildirilecektir.
 Sosyal Hizmetler alanında görev yapan uzman kiĢiler 7 gün 24 saat esası üzerinden
görevlendirilecekler ve belirlenen kiĢilerin isimleri her ay baĢında Kolluk Kuvvetlerine
(Emniyet ve Jandarma) bildirilecektir.
 Sivil Toplum Örgütlerinin kadın ve çocuklara yönelik olarak uygulanan
töre namus cinayetleri ile kadına yönelik Ģiddet konularına daha yakın ilgi
duyarak bu konuda çalıĢma yapmaları ve yaptıkları çalıĢmaları Ġl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğüne göndermelerine karar verilmiĢtir.
 ġiddete
maruz
kalan
kadınların
iaĢe,
yol
YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı tarafından karĢılanacaktır.

vb.

giderlerinin

Sosyal

 Kadın ve çocuklara yönelik olarak çalıĢma yapan Kolluk görevlilerinin konu ile ilgili
eğitim almaları sağlanacak, eğitim için Avukat , Sosyal ÇalıĢmacı , Psikolog vb .mesleklerde
çalıĢan personelden yardım alınacaktır.
 Belediyenin Kadın konuk evinde çalıĢma yapmak üzere haftada bir gün Sosyal
ÇalıĢmacı görevlendirilecektir.
 Kadın ve çocuklara yönelik olarak yapılan çalıĢmaların gizlilik içerisinde yürütülmesine
dikkat edilecektir.
 Toplantıda alınan kararlar Ġlçe Kaymakamlıklarına ve ilgili Müdürlüklere titizlikle takip
edilmek üzere gönderilecektir.

35

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Eğitim Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Ders kitapları ile Eğitim Araçlarının Ġncelenmesine ve Değerlendirilmesine ĠliĢkin
Yönergenin ilgili madde ve hükümleri (Ġnceleme esasları kısmı, madde 27, b fıkrası, 6. ġık)
doğrultusunda; ders kitapları ve eğitim materyalleri temel insan haklarına aykırılık taĢıyıp
taĢımadığı, cinsiyet, ırk, dil, din, renk, siyasi düĢünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri
ayrımcılık içerip içermediği yönüyle incelenmektedir.
 Hayat Bilgisi(1-3. sınıf) ve Sosyal Bilgiler(4-7 sınıf) öğretim programlarında çocuğun
kendini tanımasına yönelik kazanımlar bulunmaktadır.
 YetiĢkin eğitimi yoluyla cinsel taciz, alkol ve madde bağımlılığı gibi konuları da içeren
programların Halk Eğitimi kurs programlarına dahil edilmesine çalıĢılmaktadır.
 Halk eğitimi merkezlerinde çalıĢan annelerin çocuklarını güvenle bırakacakları okul
öncesi eğitim kurumları sayıca yeterli olmadığından bu alanda ehliyetli bakıcı anneler
yetiĢtirme ve çocuğun kendi ev ortamında bakılması ile çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal
ve sosyal geliĢimlerini iyi tanıyan, bakımlarında ve eğitimlerinde bilinçli hareket etmesini
bilen profesyonel elemanlar yetiĢtirilmesi amacıyla Eğitici Anne(Çocuk Bakıcısı) YetiĢtirme
Kursları Düzenlenmektedir.
 Aile eğitimi programlarıyla aile yapısının önemi, çocuğun geliĢim evreleri, anne baba
çocuk iliĢkisi, çocukta uyum ve davranıĢ bozuklukları, ders çalıĢma alıĢkanlığının
kazandırılması, vatandaĢ olma bilincinin kazandırılması gibi konulara değinilmektedir. Söz
konusu eğitimler öncelikli olarak risk grubunda olan ve gelir düzeyi düĢük ailelere yönelik
gerçekleĢtirilmektedir. Kadın hakları kavramının belli bir döneme ait olarak kullanılmadığı ve
bu hak mücadelesinin uzun süren dönemlerde elde edildiğinin vurgusu Sosyal Bilgiler ve T.C.
Ġnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersleri içeriğinde yer almaktadır.
 Kadın erkek eĢitliğini yok sayan, görmezden gelen ya da zedeleyen anlayıĢları düzelten
konuların halk eğitim merkezlerinde eğitim yoluyla verilmesi ve kurs konusu yapılmasına
çalıĢılmaktadır. Aile içi iletiĢimin güçlendirilmesi, temel iletiĢim becerileri, birey olma,
birlikte yaĢama, vatandaĢlık ve insan hakları konularında da eğitimler verilmektedir. Ayrıca
halk eğitimi merkezlerinde uygulanan “Aktif VatandaĢlık Ġçin Kadınların Güçlendirilmesi
Projesi” ile kadınların sosyal hayata etkin katılımları hedeflenmektedir.
 7-19 yaĢ dönemi çocuklarının bireysel ve sosyal geliĢimleri sürecinde, anne babaya ve
öğretmenlere özellikle Ģiddetin ve istismarın engellenmesi noktasında destek olmak amacıyla
dokuz programlık televizyon programı tasarlanmıĢ olup senaryo yazım aĢamasına gelinmiĢtir
ve bu bölümlerden bir tanesi de kadına yönelik Ģiddet konusuna ayrılmıĢtır. Söz konusu
programın 2009 yılının baĢında tamamlanması için çalıĢmalar halen devam etmektedir.
Ġzleyici kitlesi genelde kadın olan ve Açık Ġlköğretim Okulu ve Açık Öğretim Lisesi
öğrencilerine yönelik hazırlanan ĠletiĢim Rehberlik televizyon ve radyo programlarında aile
içi iletiĢim, aile kurumunun toplum yapısındaki önemi, ana çocuk sağlığı, kadının eğitiminin
önemi gibi konularda alan uzmanlarıyla yapılan 10‟ar dakikalık söyleĢilere yer verilmiĢtir.
 Kadının toplumda ve ailedeki sosyal konumunun iyileĢtirilmesi, kadına yönelik Ģiddetin
önlenmesi ve kız çocuklarının okullulaĢmasına yönelik olarak yapılan “Penceremde Umut”
adlı 13 bölümlük drama programı yaz dönemi içerisinde TRT 4 ve TRT GAP kanallarında
yayınlanmıĢtır. Penceremde Umut, Büyüyen Adımlar, Psikolojik Destek radyo ve televizyon
programları ve Ģiddet ile ilgili spot programlar http://internettv.meb.gov.tr adresinde
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yayınlanmaktadır. ġiddetin ailede ve toplumda önlenmesine yönelik hazırlanan spot
programlar Ġnternet Radyo Televizyonunda yayınlanmaktadır.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Vatani hizmetlerini yerine getirmekte olan erbaĢ ve erlere yönelik olarak; kız
çocuklarının eğitimi, kadınların istihdama katılımı, kadına karĢı Ģiddet ve töre cinayetleri gibi
alanları da kapsayacak Ģekilde “Kadının Ġnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet EĢitliği”
konuları Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından yayımlanan “TSK MüĢterek Yurt Sevgisi
Eğitimi Kitabı”nın ilgili bölümlerine dahil edilmiĢtir.
 - Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından Türkiye Radyo ve Televizyon
Kurumu‟na “Yere Batsın Böyle Töre”, “Aydınlığa Bir Adım”, “ÇağdaĢ Köle”, “Dikkat ġiddet
BulaĢıcıdır”, “YurttaĢ Olma Hakkı”, “BaĢ Belası BaĢlık” konu baĢlıklarında altı adet kısa
süreli film “Yurt Sevgisi Eğitimi” kapsamında erbaĢ ve erlere izlettirilmektedir.
 - Kadının Ġnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet EĢitliği konularındaki anılan eğitimler,
her celp döneminde yeni gelen erbaĢ ve erlere uygulanarak tekrar edilmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yapılan ÇalıĢmalar:
 KSGM ile imzalanan protokol gereği “Kadına Yönelik ġiddetle Mücadelede Sağlık
Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi” konulu eğitici eğitimleri 23 Haziran
2008 de baĢlamıĢtır. 5 gün süren eğitimlerde 23-27 Haziran ve 7-11 Temmuz 2008 tarihleri
arasında yaklaĢık 90 sağlık personeli (hekim, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemĢire, ebe
vb.) eğitici eğitimi almıĢ bulunmaktadır. Kasım 2008 sonuna kadar 500 eğiticinin eğitimi
tamamlanacaktır. (21-25 Temmuz Gaziantep, 4-8 Ağustos Ankara, 18-22 Ağustos Ġzmir, 0610 Ekim Ankara, 20-24 Ekim Trabzon, 03-07 Kasım ve 17-21 Kasım Ankara) tarihlerinde
verilecek eğitimlerle 81 ilden eğiticilerin eğitimi tamamlanacaktır. 2. aĢamada ise yaklaĢık 60
000 sağlık personeline eğitim verilecektir.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Tarım Bakanlığı, çocuk ve kadına yönelik Ģiddet hareketleriyle töre ve namus
cinayetlerinin önlenmesine iliĢkin tedbirler alınması amacıyla 19/12/2006 tarih ve
B.12.0.TDG.0.17.01.00/2924 sayılı yazı ile tüm illere Genelge niteliğinde Talimat göndererek
“Çiftçi Toplantıları” vasıtasıyla yürütülecek bilinçlendirme çalıĢmaları baĢlatılmasını
sağlamıĢtır.
 Kadın çiftçilere;
 Daha verimli tarımsal üretim için bilgi, yöntem ve araç sağlamak, kaynakları daha
etkin yönetebilmek ve kullanabilmek için teknolojileri öğretmek ve uygulatmak
amacıyla tarımsal konularda,
 Kadın çiftçilerin ailelerinin sosyal yaĢantılarını modern hayat seviyesine ulaĢtırmak
ve sosyo-ekonomik yönden geliĢtirmek için ev ekonomisi konularında,
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Kadın çiftçilerin mevcut kooperatiflere üye olmaları, üye olanların kooperatif
içerisinde etkin hale gelmeleri, kooperatifin faaliyet alanına giren tarımsal
konularda eğitim almalarını sağlamak amacıyla Bakanlık eğitim ve yayım
hizmetleri vermektedir.

 Bu kapsamda yapılan eğitim-yayım çalıĢmalarına yönelik 2008 yılının ilk dönemine ait
mevcut veriler aĢağıda yer almaktadır.
1- Kadın Çiftçiler Tarımsal Üretim Eğitim ve Yayım ÇalıĢmaları
Amacı: Tarımın her döneminde aktif rol oynayan kadınlara tarımsal konularda
tarımsal üretimin geliĢtirilmiĢ yayım yöntemleri ile eğitmek, tarımsal üretimin artırılması
sürdürülebilir tarım faaliyetleri ile ülkemizin sahip olduğu toprak, su gibi doğal kaynakların
sürekli kullanılabilir durumda tutularak tarımın yapılmasını sağlamaktır.
Bu eğitimler 1992 yılında üç ilde ( Ġçel, Tokat, NevĢehir ) pilot proje olarak uygulamaya
konulmuĢ, daha sonraki yıllarda kademeli olarak 27 il‟e (Adana, Adıyaman, Amasya,
Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Erzincan, EskiĢehir, Gaziantep, Hatay, Ġçel, Ġzmir,
Karaman, Kayseri, Kırıkkale, KırĢehir, Malatya, K.MaraĢ, NevĢehir, Niğde, Osmaniye, Siirt,
Sivas, Tokat, ġanlıurfa, Yozgat) yaygınlaĢtırılmıĢ olup, çeĢitli tarımsal konularda ( Bağcılık,
Hayvancılık, Tarla ve Örtü altı Sebze YetiĢtiriciliği, Süt Sığırcılığı, Ġpek Böceği YetiĢtiriciliği,
Meyvecilik, Arıcılık, Tütün YetiĢtiriciliği, Tavukçuluk, Kümes Hayvancılığı, Süt ve Süt
Mamulleri, Hindi YetiĢtiriciliği, Mantarcılık, Kivi YetiĢtiriciliği vb.) eğitimler verilmektedir.
Bu Eğitim ve Yayım çalıĢmaları Ġl Müdürlüklerinde görevli teknik elemanlar (Ziraat
Mühendisi, Ev Ekonomisti, Veteriner Hekim, Ziraat ve Ev Ekonomisi Teknisyenleri)
tarafından yürütülmektedir.

YILLAR

UZUN
VE
DEMONS- ÇĠFTÇĠ ġART. ÇĠFTÇĠ
KISA SÜRELĠ SERGĠ
VE
TARLA GÜNÜ
TRASYON DENEMELER TOPLANTISI ÇĠFTÇĠ
TEġVĠK MÜS.
KURSLARI

HĠZMETĠÇĠ
EĞĠTĠM SEM.

Kadın
Çiftçi
Sayısı

2008(Ġlk Üç
Ay)
477
TOPLAM
13711
(2000-2008)

ÇeĢit
Say.

Kadın Toplan Kadın
Kadın
Kadın
Kurs
Müsa.
Çiftçi tı
Çiftçi
Çiftçi
Çiftçi
Sayısı
Sayısı
Sayısı Sayısı Sayısı
Sayısı
Sayısı

Tarla
Günü
Sayısı

Kadın
Çiftçi
Sayısı

Sem. Pers.
Sayısı Sayısı

0

0

242

3720

140

2

23

8

151

8

126

7497

102028 2364

14058

576

12140

265

2409

42

856

2

36476 194

2- Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi
Amacı: Kadın çiftçilerin sosyal ve ekonomik yönden kalkınmalarını sağlamak hali
hazır durumda iĢlenmeyen arazileri tarıma uygun hale getirerek elde edecekleri ürünlerle hem
kendi ihtiyaçlarını karĢılamak, hem de ihtiyaç fazlasını satıĢa sunarak gelir düzeylerinin
artmasına katkıda bulunmaktır.
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UZUN
VE
KISA
SERGĠ VE
TARLA
SÜRELĠ
TEġVĠK
GÜNÜ
ÇĠFTÇĠ
MÜS.
KURSLARI

DEMONS- ÇĠFTÇĠ ġART. ÇĠFTÇĠ
TRASYON DENEMELER TOPLANTISI

YILLAR
2008(Ġlk
Ay)

HĠZMETĠÇĠ
EĞĠTĠM SEM.

Kadın
Çiftçi
Sayısı

ÇeĢit
Say.

Kadın
Kadın
Kadın
Kadın Tarla Kadın
Toplantı
Kurs
Müsa.
Sem. Pers.
Çiftçi
Çiftçi
Çiftçi
Çiftçi Günü Çiftçi
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı Sayısı Sayısı

477

0

0

242

3720

13711

8

126

7497

102028 2364

Üç

TOPLAM
(2000-2008)

42

856

2

36476 194

140

2

14058 576

23

8

12140 265

3- Ev Ekonomisi Eğitim ve Yayım ÇalıĢmaları
Amacı : Kadın çiftçilerin ailelerinin sosyal yaĢantılarını modern hayat seviyesine
ulaĢtırmak ve sosyo-ekonomik yönden geliĢtirmek için kadın ve genç kızların tarımdan arta
kalan dönemlerde ev ekonomisi konularında eğitilmelerini sağlamaktır..
Çiftçi Eğitim ve Yayım ġube Müdürlüklerinde görevli teknik elemanların yaptığı saha
çalıĢması esnasında kırsal kesimde yaĢayan ailelerin sorunları, ihtiyaçları ve talepleri tespit
edilmekte, tespit sonucunda yıllık program hazırlanarak uygulamaya konmaktadır.
YILLAR
2008
( Ġlk Üç Ay)
Toplam (1998-2008)

UYGULAMA
SAYISI

KATILAN KADIN SAYISI

1052

14585

61666

681414

4- Gıdaların ÇeĢitli Yöntemlerle Muhafaza Edilmesi Eğitim ve Yayım
ÇalıĢmaları
Amacı: Tarımsal alanda üretilen meyve ve sebzelerin tekniğine uygun olarak iĢlenip,
gerek yerel gerekse ülke düzeyinde insan sağlığına uygun bir Ģekilde tüketilmesi, bu alanda
ekonomik kayıpların önlenmesi ve nihai olarak hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine
katkıda bulunulmasını sağlamaktır.
Bu eğitim ile yaz aylarında bol miktarda üretilen meyve ve sebze çeĢitleri tekniğe
uygun olarak iĢlenerek, ekonomik kayıplar önlenecek ve her mevsimde insanların sağlığı için
vücudun ihtiyacı olan besin maddelerini almalarına yardımcı olunacaktır. Aynı zamanda
ürünlerin (meyve ve sebze) bol ve ucuz olduğu zamanlarda çeĢitli yöntemlerle muhafazası
aile ekonomisine katkı sağlayacaktır.
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2409

YILLAR

UYGULAMA SAYISI

KATILAN KADIN SAYISI

2008
(Ġlk Üç Ay)

1030

10312

Toplam
(1998-2008)

53735

584120

5- Ġyotlu Tuz Kullanımı Eğitim ve Yayım ÇalıĢmaları
Amacı: Ġyot eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların önüne geçebilmek için iyotun
önemini vurgulamak ve yaygınlaĢtırılmasını sağlamaktır.
UNICEF ve Sağlık Bakanlığı iĢbirliği ile baĢlatılan “Ġyot Yetersizliği Hastalıklarının
Kontrolü ve Tuzun Ġyotlanması” programı gereği iyotlu tuz kullanılmasının arttırılması
sağlanarak iyot eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların önüne geçilmesi kararlaĢtırılmıĢtır.
Genel Müdürlüğümüzce 2005 yılından itibaren kırsal alanda yaĢayan kadınların iyotlu tuz
konusunda eğitilmesi, iyodun önemi ve kullandırılmasının yaygınlaĢtırılması için etkin bir
eğitim ve yayım programının hazırlanması ve takip edilmesi hedeflenmiĢtir.

YILLAR

UYGULAMA SAYISI

KATILAN KADIN SAYISI

2008
(Ġlk Üç Ay)

1062

15629

Toplam
(2005-2008)

6899

107706

6- Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Eğitim ve Yayım ÇalıĢmaları
Amacı :Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin bulunduğu yerlerdeki kadın çiftçilere
kooperatiflerin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgilendirmektir.
Genel Müdürlüğümüz tarafından desteklenen ortaklar mülkiyetinde tarımsal kalkınma
kooperatiflerinin bulundukları yerlerdeki kadın çiftçilere, kooperatiflerin faaliyet alanlarıyla
ilgili konularda (Hayvan bakımı ve beslenmesi, hayvan hastalıkları, sağım teknikleri ve
hijyeni, hijyenik süt üretimi, sütün çeĢitli Ģekillerde değerlendirilmesi, ahır bakımı ve
temizliği, koyun yetiĢtiriciliği, arıcılık, seracılık vb.) eğitim verilmesine 16 ağustos 2004
tarihinde baĢlanmıĢtır.

YILLAR

KATILAN KADIN SAYISI

2008
(Ġlk Altı Ay)

910

Toplam
(2004-2008)

25491
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YEREL YÖNETİMLER
Bayburt İli Çayıryolu Belediyesi
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Belediye tarafından kadına yönelik Ģiddetin önlenmesine iliĢkin broĢürler hazırlanmıĢ,
broĢürlerin halka açık alanlarda dağıtımı sağlanmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
 Kadına yönelik Ģiddetin önlenmesine iliĢkin çalıĢmalar planlı ve düzenli bir Ģekilde
sürdürülecektir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi (KKM) olarak, Ģiddet
mağduru 49 kadına, sığınma evlerinden sonra yeni bir yaĢam kurmaları ve hayatlarına devam
edebilmeleri için, ev bulmalarında, tuttukları evin kiralarının karĢılanmasında yardımcı
olunmuĢtur. Ayrıca evlerinin eĢyaları kurum tarafından karĢılanarak ihtiyaçları doğrultusunda
gıda, giyim ve okuyan çocukları için eğitim yardımı yapılmıĢtır.
 KKM‟ ye baĢvuran Ģiddet mağduru 198 kadının ve çocuğun, geçici barınma, nakit, ev
eĢyası ve okuyan çocukları için eğitim ihtiyaçları, merkez tarafından karĢılanmıĢtır.
 KKM Bakırköy ġubesinde Nisan ayının ilk haftası “Kasnakta Tığla Boncuk ĠĢleme”
kurusunun dördüncüsü baĢlatılmıĢ olup, Ġki aylık periyotlarla düzenlenen kursun
dördüncüsünde 15 kadına eğitim verilmiĢtir.
 Aralık 2007‟de Milli Eğitim Bakanlığı‟yla ortaklaĢa yürütülen proje ile KKM Bakırköy
ġubesi‟nde mesleği olmayan kadınları eğitmek ve meslek sahibi yapmak amacıyla “Ev
Hizmetleri Eğitim Programı” kursu baĢlatılmıĢtır. 5 ay süren kurstan 18 kadın mezun
olmuĢtur.
 Nisan 2008‟de Milli Eğitim Bakanlığı‟yla ortaklaĢa yürütülen proje ile KKM Bakırköy
ġubesi‟nde mesleği olmayan kadınları eğitmek ve meslek sahibi yapmak amacıyla “Abiye ve
Gelinlik Yapımı&NakıĢ Atölyesi ” kursu baĢlatılmıĢtır. 4 ay sürecek kursa 15 kadın devam
etmektedir.
 KKM Bakırköy ġubesi olarak 14 Nisan 2008‟de Kartal Bülent Ecevit Kültür
Merkezi'nde, 17 Nisan 2008‟de Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezinde "Sağlıklı
Beslenme" konusunda eğitim seminerleri düzenlenmiĢtir. Konusunda uzman bir doktorun
konuĢmacı olduğu seminere 930 kadın katılmıĢtır.
 KKM Bakırköy ġubesi‟nde gerçekleĢtirilen “Ev Hizmetleri Eğitim Programı”na devam
eden kadınlara, 28 Nisan 2008‟de KKM Bakırköy ġubesi‟nde, “Çevre ve Vücut Hijyeni”
konulu seminer verilmiĢ olup, Bakırköy Kadın Doğum Evin'de hijyenden sorumlu bir hemĢire
tarafından verilen seminere 25 kadın katılmıĢtır.
 KKM Bakırköy ġubesi olarak 22 Mayıs 2008‟de Bakırköy Cem Karaca Kültür
Merkezi'nde "Gençlerde Madde Bağımlılığı ve Ailelerin Dikkat Etmesi Gerekenler" konulu
seminer gerçekleĢtirilmiĢtir. Prof.Dr. Arif Verimli'nin konuĢmacı olduğu seminere 170 kadın
katılmıĢtır.
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 KKM Bakırköy ġubesi‟nde gerçekleĢtirilen “Ev Hizmetleri Eğitim Programı”na devam
eden kadınlara, 26 Mayıs 2008‟de KKM Bakırköy ġubesi‟nde, “Hayvan Bakımı” konulu
seminer düzenlenmiĢtir. ĠBB Veteriner Müdürlüğü‟nde görev yapan uzman vetiriner hekim
tarafından verilen seminere 20 kadın katılmıĢtır.
 KKM Bakırköy ġubesi‟nde gerçekleĢtirilen “Ev Hizmetleri Eğitim Programı”na devam
eden kadınlara, 23 Haziran 2008‟de KKM Bakırköy ġubesi‟nde, “Toplum ve Ġnsan ĠliĢkileri”
konulu seminer düzenlenmiĢ olup, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi‟nde görev
yapan Psikiyatr Dr.Nedim Havle tarafından verilen seminere 20 kadın katılmıĢtır.
 Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, Güneydoğulu kadınların
sosyal hayatın içinde daha aktif ve üretken bir Ģekilde yer almaları için faaliyet gösteren GAP
idaresi ve sekiz ilden katılan Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM)‟nin ortak
çalıĢmalarıyla, bu yıl 4.sü düzenlenen “Kadın El Emeği Sergisi” Taksim Meydanı‟nda
kurulan çadırlarda 21-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir.
 4. KKM El Emeği Sergisi ihtiyaç sahibi aileler yararına, 26 - 31 Mayıs tarihleri
arasında, Altünizade Kültür Merkezi‟nde gerçekleĢtirilmiĢtir.
 Kadınların bir meslek öğrenmelerini, sosyalleĢmelerini ve kendi ayakları üzerinde
durarak hayatlarına devam etmelerine yönelik hizmet veren ĠSMEK, 116 kurs merkeziyle 29
ayrı branĢta, 5331 kadına eğitim vermiĢtir.
 30 Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi ve 5 Görüntüleme Merkezinde 46.692 kadına kemik
erimesi, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, genital enfeksiyon ve kalp damar hastalıkları risk
taraması yapılmıĢ ve sağlık konularında eğitim verilmiĢtir. 1.692 gebe/lohusa kadın, 1.153 06 yaĢ grubu çocuk sağlık ve geliĢim açısından testlerden geçirilerek takibe alınmıĢtır. Toplam
5.322 kadın ve çocukla yüz yüze görüĢme yapılmıĢ, psikolojik danıĢmanlık hizmeti verilmiĢ,
8.569 aile tedavi hizmeti, 1.180 geliĢim testi uygulanmıĢtır.
 Evde Sağlık Hizmetleri ile sosyal güvencesi olmayan; hasta, bakıma muhtaç, özürlü ve
yaĢlı 4.843 kadına evinde hizmet götürülmüĢtür.
Kurumun Darülaceze tesislerinde 330 kadın sakine huzur ve güven içinde bakılmaktadır.
 Kurum; özürlülerin kapasitelerini geliĢtirmek, yaĢam koĢullarını iyileĢtirmek,
bağımsızlaĢmalarına destek olmak, toplumsal geliĢmelerden pay almalarını sağlamak
amacıyla yürüttüğü bilgilendirme, yönlendirme, danıĢmanlık, sosyal servis, psikososyal
servis, tıbbi rehabilitasyon hizmetleri, medikal yardımlar ve çeĢitli sosyal faaliyetlere yeni
kayıt altına alınan 671 özürlü kadın katılmıĢtır.
 Korunmaya muhtaç 6-12 ve 13-18 yaĢ arası çocukların hayata adapte olmaları, birey
bazında giriĢken, cesaretli, kendilerine yetebilen kiĢiler olmalarını sağlamak amacıyla
barınma, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karĢılandığı çocuk evinde 23‟ü kız çocuğu, 24‟ü
erkek çocuk olmak üzere toplam 47 çocuk hizmet almaktadır.
 Sokakta yaĢayan ve sokağa düĢme ihtimali olan erkek çocukları tekrar topluma
kazandırmak, zarar veren ve tüketen bireylerden, yaĢadıkları topluma katkısı olan bireylere
dönüĢtürmek amacıyla kurulan ĠSMEM‟de (Ġstanbul Gençlik rehabilitasyon ve Meslek
Edindirme Merkezi) 81 çocuğun temel ve mesleki eğitimi ve sosyal rehabilitasyonu
sağlanmaktadır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
 KKM bünyesinde çalıĢan görevli personele, çocuk ve kadınlara yönelik Ģiddet
hareketleriyle, Ģiddetin önlenmesi konusunda hizmet içi eğitim verilmesi planlanmaktadır.
 KKM bünyesinde, sağlık danıĢmanlığı, koruyucu hekimlik, hukuk danıĢmanlığı, aile içi
Ģiddet gibi konularda bilgilendirici ve yol gösterici olmak amacıyla kadın dayanıĢma hattı
kurulması planlanmaktadır.
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 KKM Bakırköy ġubesinde; 20 kadına giriĢimcilik eğitimi verilmesi planlanmaktadır.
Böylece kadınlar kendi iĢlerini kurabileceklerdir.

İstanbul İli Üsküdar Belediyesi
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Ülke genelinde son yıllarda kadınların toplumda geldiği yer ve kazandığı haklar, aktif
olarak iĢ hayatında yer almaları dolayısıyla tüketimde oynadığı rol konusunda Kadın Hakları
Konferansları düzenlenmiĢtir. Bu konferanslarda, Belediyeye bağlı Kültür ve Sanat
Merkezimizde kadınları bilgilendirici Üsküdar Sohbetlerinde, KonuĢmacılar: Edebiyatçı Ayla
AĞABEGÜM ve Prof.Dr.ġeyma GÜNGÖR ”Gelin TanıĢalım”, “ Ġnsan ĠliĢkileri”,
”Uluslararası ĠliĢkiler-AB Sürecinde Aile”, Üsküdar Sağlık Grup BaĢkanlığı‟nın “Aile içi
ġiddet”, “Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması”, Medicana Hastaneler Grubu “Tüp Bebek”, “Esra
Ceyhan‟la Sohbet”, “Kadın Hastalıkları, Meme Kanseri”gibi eğitime yönelik seminerler
verilmiĢtir. Ayrıca ev hanımlarından oluĢturulan Türk Sanat Müziği Korosu bir konser
vermiĢtir.
 Üsküdar Belediyesi ile Huzur Ocağı Derneği‟nin ortaklaĢa yürüttükleri bir proje olan
Kadın Sığınmaevi, 18 Ocak 2008 tarihinde kurulmuĢ olup, 01 Mayıs 2008 de faaliyete
geçmiĢtir. Aile içerisinde Ģiddete, baskıya maruz kalanlar, kentsel kültür nedeni ile kendi anne
babası veya akrabalarından destek alamayan, ekonomik geliri bulunmayan kadınlara, kadın
sığınmaevinin hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmıĢtır. Bu Ģekilde sokağa itilmiĢ kadınları
topluma kazandırılması adına bir alternatif imkân olarak sunulmaktadır.
 Ekonomik yönden geri kalmıĢ, geleneksel değerlerin hâkim olduğu kırsal bölgelerden
gelen kız çocukları ve kadınların, toplumda fiziksel, sözel, ekonomik, cinsel istismara uğrayan
kadınlar varsa, çocuklarıyla birlikte psiko-sosyal, ekonomik, hukuki, eğitim sorunlarına
çözüm bulabilmeleri, Ģiddetin meĢru görülmesinin yol açtığı suçluluk duygusundan,
korkularından kurtulabilmeleri ve özgüvenlerini yeniden kazanabilmeleri, üretken hale
gelerek kendilerine yetebilmeleri amacı ile, müzik, bilgisayar, el beceri kursları, ana-baba
okulları, sağlık, ek dersler vb. konularındaki çalıĢmalar Ģu an uygulanmakta ve geliĢtirilmeye
gayret edilmektedir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
 Belediyeye bağlı TOGEM (Toplumsal GeliĢim Merkezi) tarafından, yardıma muhtaç
ailelere eğitim, giyim, gıda, kitap vb. yardımlar yapılmaktadır. Kadın ürünleri Pazar yerleri
projesi (Küp) ile kadınlara ekonomik katkı sağlanmaktadır.

İstanbul İli Bolluca İlk Kademe Belediyesi
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Beldede yaĢayan çocuk ve kadınların bilgi ve becerilerini arttırarak bir meslek
edindirmek amacıyla, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ile koordineli çalıĢma yaparak ĠSMEK
kurslarıyla, eğitim, kültür, sosyal, spor vb. çalıĢmalar devam etmektedir.
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ÜNİVERSİTELER
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Yapılan ÇalıĢmalar:.
 Ġnsanları töre ve namus cinayetine iten psiko-sosyolojik nedenler ve alınması gereken
tedbirler ile ilgili olarak yazılı kaynaklar incelenmiĢ, konunun bilimsel olarak çalıĢılması ve
yorumlanması açısından BM Nüfus Fonu ve Kalkınma Programı tarafından desteklenen ve
Nüfus Bilim Derneği çatısı altında Doç. Dr. Filiz Kardam tarafından 2005 yılında hazırlanan:
Türkiye‟de Namus Cinayetler‟nin Dinamikleri-Eylem Planı Ġçin Öneriler Sonuç Raporu”
çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç.
Dr. Huriye Tekin Önür ve Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Koçak “Afyonkarahisar‟da Kadına Yönelik
ġiddet ve Boyutları ve Yerel Yönetimler” adlı bilimsel bir proje yürütmektedirler.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Yapılan ÇalıĢmalar:
 2007/2008 Öğretim döneminde A.Ü. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kadına ve çocuğa
yönelik Ģiddet konusunda duyarlılıklarını arttırmak ve farkındalıklarını sağlamak amacıyla
ilgili dersler çerçevesinde bilgiler verilmektedir. Bu amaçla A.Ü. Hukuk Fakültesi‟nde
öğrenci grupları oluĢturulup, bilinç düzeyini yükseltme çalıĢmaları yapılmaktadır.
 2007/2008 öğretim yılı boyunca bu gruplardan biri Ankara Barosu Kadın Kurulu‟ndaki
çalıĢmalara katılmıĢtır. ÇalıĢma konuları kadına yönelik Ģiddetle ilgili Baro Kadın Kurulu‟nun
çalıĢmasını izleyip, problemleri görmek ve çözüm önerilerinde bulunmaktır. 26.11.200730.11.2007 tarihleri arasında bu grup, sığınmaevlerinde kalan kadın ve çocuklar için giysi
toplama kampanyası yapmıĢ ve baĢarılı bir Ģekilde yapılan bu kampanya sonucu toplanan
kıyafetlerin SHÇEK‟e kadın sığınmaevine vermek üzere teslim etmiĢtir.
 2007/2008 öğretim yılı boyunca bu gruplardan bir diğeri Ankara Aile Mahkemesi‟ndeki
duruĢmalara katılmıĢ ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun‟un uygulanmasıyla ilgili
problemleri tespit etmiĢ ve etmeye de devam etmektedir.
 1 Ocak-31 Mart 2008: A.Ü. Hukuk Fakültesi öğrenci grupları kadına yönelik Ģiddetle
ilgili anket soruları hazırlanmıĢ ve bu anketlerin baĢta Ankara Adliyesi olmak üzere
Ankara‟nın çeĢitli semtlerinde yapılmasına baĢlanmıĢ ve anketler yapılırken de Ankara
Barosu‟nun kadınları hakları konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırladığı el kitabı da
ankete katılanlara dağıtılmıĢtır. Ayrıca 8 Mart‟ta yapılan etkinliklerden Ankara Barosu‟nun
yaptığı ve A.Ü. Hukuk Fakültesi bünyesinde yapılan etkinliklere öğrencilerin etkin olarak
katılmaları sağlanmıĢtır. A.Ü. Hukuk Fakültesi‟ndeki etkinliğe öğrenciler bir stant açarak
katılmıĢ ve kadına yönelik Ģiddetle ilgili anket uygulamasında bulunmuĢtur.
 1 Nisan-30 Haziran 2008: Ankara Aile Mahkemesinde duruĢmaları izleyen A.Ü. Hukuk
Fakültesi öğrenci grubu Ailenin Korunması Kanunu‟nun ne kadar bilindiğini saptamaya
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yönelik anketi ve bu Kanun‟un bilgilendirilmesini sağlayan broĢürü hazırlamıĢtır. Anket
çalıĢmasına katılanlara, hazırlanan broĢürlerin de verilmesine karar verilmiĢtir. Ailenin
Korunmasına Dair Kanun‟a iliĢkin ve kadınlara yönelik Ģiddete iliĢkin anket uygulamaları
devam etmektedir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
 1 Temmuz-31 Eylül: A.Ü.Hukuk Fakültesi öğrencilerinin 2007-2008 döneminde kadına
yönelik Ģiddetle ilgili yaptıkları çalıĢmalar değerlendirilip sonuca bağlanacaktır. A.Ü. Hukuk
Fakültesi ders programında “Hukukta Kadın” baĢlıklı dersin 2008-2009 ders programında yer
alması yönünde çalıĢmalar baĢlamıĢtır. Bu Ģekilde aile içi Ģiddet, diğer ilgili dersler yanında,
konuyla doğrudan ilgili ayrı bir derste ayrıntılı olarak yer alacak ve 2006/17 sayılı
BaĢbakanlık Genelgesinin buna iliĢkin hükmü de uygulanmıĢ olacaktır.
 1 Ekim-31 Aralık: 2008/2009 öğretim döneminde A.Ü. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin
kadına ve çocuklara yönelik Ģiddete dair bilinç düzeylerini yükseltmek için Ankara Barosu ve
Aile Mahkemeleri iĢbirliğinde öğrenci grup çalıĢmalarının geliĢtirilerek sürdürülmesi
hedeflenmektedir.

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Kadın Hakları konusunda Uzman konuk olarak Yrd. Doç. Dr. Emel ERSAN bir TV
kanalında bilgi vermiĢtir.
 Mersin Bağımsız Kadın DayanıĢma Merkezi‟nde Ģiddet mağduru kadınlara 12 yıldır
hizmet veren BaĢkan Abide Necla ÖRÇER‟i Çağ Üniversitesi 2008 Yılının Kadını seçerek
ödül vermiĢtir.
 Üniversitenin koridorlarında Kadın Hakları AfiĢleri bir hafta boyunca öğrencileri
bilgilendirmek için asılı kalmıĢtır.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Toplumsal cinsiyet rolü ve Ģiddet konusunda üniversite öğrencilerine yönelik ders notu
oluĢturulması için çalıĢma grubu oluĢturulmuĢtur.
 Adana Kadın DayanıĢma Merkezi ve AKDAM Derneği ile DOVE (Domestic Violence
Eradication) Projesi kapsamında Mersin‟de kadına yönelik Ģiddet için baĢvuru birimlerinin
aktive edilmesi ve kadın sığınma evinin desteklenmesi amacı ile Mersin kadın dernekleri ile
18 Haziran 2008 tarihinde geniĢ katılımlı bir insiyatif toplantısı yapılmıĢtır. Toplantıya
Mersin kadın dernekleri temsilcileri, Mersin Üniversitesi Kadın Sorunları AraĢtırma ve
Uygulama Merkezi (MEKAM), Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
ve Valilikten Kadının Statüsü Birimi katılmıĢtır. Adana Grubu; KADAUM, AKDAM, Kadın
Meclisi ġiddet Birimi, Türk Kadınlar Birliği, Kadın DayanıĢma Birimi ve gönüllü avukatlar
temsilcileri ile Adana Kadın Konukevi sorumlusu olmak üzere toplam yedi kiĢiden
oluĢmuĢtur. Mersin‟de hareketi koordine etmek üzere beĢ kiĢilik bir komisyon
oluĢturulmuĢtur. Bir sonraki toplantının ise Eylül/Ekim ayında yapılmasına karar verilmiĢtir.
 Daha önceden de planlanmıĢ olduğu üzere 4. Sınıf Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı stajında “Kadına Yönelik ġiddet” isimli bir ders baĢlatılmıĢtır.
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Planlanan ÇalıĢmalar:
 Daha önceden planlanmıĢ olan “Güvenlik Görevlilerine Kadına Yönelik ġiddetin
Önlenmesine Yönelik Eğitim Programı” güvenlik görevlilerinin değiĢmesi nedeniyle
Sonbaharda baĢlatılacaktır.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yapılan ÇalıĢmalar:.
 ÖdemiĢ Sağlık Yüksekokulunda
 Yüksekokul 3. Sınıf öğrencilerinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği dersi
kapsamında, “Çocuk Ġstismarı ve Ġhmali” konusu iĢlenmiĢtir.
 Yüksekokul 2. Sınıf öğrencilerinin Sağlık Sosyolojisi dersi kapsamında “Kadına ve
Çocuğa Yönelik ġiddet” konuları iĢlenmiĢtir.
 Yüksekokul 3. Sınıf öğrencileri tarafından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği
dersi uygulamasında, ÖdemiĢ Ġlçesi‟ndeki Sağlık Ocakları‟nda ve ÖdemiĢ Devlet
Hastanesi‟nde annelere, “Çocuklarla ĠletiĢim ve GeliĢim Dönemleri” hakkında
seminerler verilmiĢtir.
 Yüksekokul 2. Sınıf öğrencilerinin Sağlık Sosyolojisi dersi kapsamında “Kadına ve
Çocuğa Yönelik ġiddet” konuları iĢlenmiĢtir.
 Yüksekokul 4. Sınıf öğrencileri tarafından Halk Sağlığı HemĢireliği dersi
uygulamasında, ÖdemiĢ Ġlçesi‟ndeki Sağlık Ocakları‟nda annelere, “Aile Ġçi
ĠliĢkiler” ile ilgili seminerler verilmiĢtir.
 Yüksekokul HemĢirelik Bölümü 3. Sınıf öğrencilerine “Töre ve Namus Cinayetleri”
konusunda seminerler verilmiĢtir.
 Ġzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu
 Ebelik Bölümü II. Sınıf öğrencilerine ve Sağlık Memurluğu Bölümü II. Sınıf
öğrencilerine, Aile Planlaması dersi kapsamında “Kadın ve ġiddet; Aile Ġçi ġiddet;
Terör, SavaĢ ve Doğal Afetlerde Aile Planlaması Hizmetleri; Kız Sünneti; Tecavüz
Konusunda Aile Planlaması Hizmetleri ve Postkoital Kontrasepsiyon” konulu
seminerler verilmiĢtir.
 Ebelik Bölümü III. Sınıf öğrencilerine, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi dersi
kapsamında “Aile Ġçi ġiddet ve Yasal Düzenlemeler ile Obstetri ve Jinekolojide
Adli Vakalar” konulu seminerler verilmiĢtir.
 Ebelik Bölümü IV. Sınıf öğrencilerine, uygulamalı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile
Planlaması dersi kapsamında “ġiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik DanıĢmanlık
ve DanıĢmanlık Merkezleri” konulu seminer verilmiĢtir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
 ÖdemiĢ Sağlık Yüksekokulu
 Kitle iletiĢim araçları yolu ile “Çocuk ve kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi” ile “Töre
cinayetlerinin sonuçları‟na yönelik programların daha fazla yayınlanması
önerilmektedir.
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 “çocuk ve Kadına Yönelik ġiddet” ile “Töre Cinayetlerinin Sonuçları”na yönelik
araĢtırma ve tezlerin daha fazla yapılması önerilmektedir.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Üniversitenin eğitim programında yer alan konuyla ilgili müfredatın anlatılması dıĢında,
kolluk kuvveti ve Cumhuriyet BaĢsavcılıkları tarafından gönderilen Ģiddet mağduru çocuk ve
kadınların muayeneleri yapılarak gerekli konsültasyonlar sağlanmakta, adli raporlar
düzenlenmekte ve konuyla ilgili aĢağıda sunulan baĢlıklarda çeĢitli bilimsel çalıĢmalar
yürütülmektedir.


Yanık Ünitesine baĢvuran çocuklarda istismar sıklığının belirlenmesi



Kayseri Ġli Merkez ve Ġlçeleri Birinci Basamak Sağlık ÇalıĢanlarının Çocuk Ġstismarı
ve ihmali Konusunda Bilgi Düzeyleri Anket ÇalıĢması



Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezinde Kalan Kız Çocuklarının Demografik
Özellikleri ile TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtilerinin AraĢtırılması

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Kadına yönelik Ģiddet, töre ve namus cinayetleri konusunda yapılacak proje öneri
çalıĢmalarına devam edilmektedir.

KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Sosyal problemlerin tartıĢılma ve kamuoyu ile paylaĢılma yöntemlerinin
yapılandırılması önemli görülmektedir. Sosyal problemleri giderici üst toplumsal planlamalar
psikolojik etki ve sosyal kabul bağlamında üretilmeli ve kullanılabilmelidir. Bu nedenle
cinsiyet eĢitliği ya da pozitif ayrım çabaları ile ilgili uygulamalara müfredatta yer vermek ve
ders tanımı yapmak uygun görülmemektedir.Toplumsal değiĢim üretecek programlar; model
üretici, kolektif bilinci geliĢtirici kapsamlı üst düzey yönlendirici çalıĢmalarla baĢarılabilir. Bu
bağlamda RTÜK ve yazılı basın kuruluĢlarının töre içerikli film ve kadını cinsel ayrım ile
güçsüz algılamaya yol açabilecek tutumları meĢru, maruz veya kaçınılmaz gösteren
yaklaĢımları yansıtan uygulamaların sınıflandırması önemli görülmektedir. Özgürlükler
kapsamında etik standartlar üretmeye yönelik tartıĢmalar ve çözüm önerileri getirmek
zorunludur.
 Cinsiyet ayrımı daha çok mesleki uygulamalar veya yaĢam normları nedeni ile
yetiĢkinlere özgü bir sorundur. Yaygın anlamda toplumsal olduğu kabul edilen bir problemin
sadece eğitim fakülteleri ve öğretmen adaylarının veya muhatabı olacakları düĢünen
çoğunluğu 7-12 yaĢ grubu çocuklara yönelik uygulamalarla giderilmeye çalıĢılması
sınırlılıklar içerebilir. Farklı kamu kurumlarının ve üniversite birimlerinin iĢ birliği zorunlu
görülmektedir.
47

Planlanan ÇalıĢmalar:
 Üniversitenin Eğitim Bilimleri ve ilgili diğer bölüm elemanlarının giriĢimleri ve
katkıları ile ülke çapında Ģiddet ve cinsiyet eĢitliğini geliĢtirmeye katkı sağlayacak kapsamlı
bir önleyici ve eğitici çalıĢma projesi hazırlanmaktadır. TBMM ve CumhurbaĢkanlığı
Makamının ilgili birimleri ile görüĢmeler yürütülmekte olup, projenin Karadeniz bölgesi
ayağı, üniversitenin katkıları ile sürdürülecektir. Projenin toplumsal bilinç oluĢturma ve
önleyici olma bağlamında teknik ve bilimsel çerçevede uygun müdahaleler üretebileceği
düĢünülmektedir.
 Üniversitenin ilgili birimlerinin ve öğrenci kulüplerinin 2008-2009 öğretim yılı
faaliyetlerinin cinsiyet eĢitliğini konu edinen sergi, karikatür ve seminer çalıĢmaları
yapmalarına yönelik planlama üniversitenin güz döneminde baĢlaması planlanmaktadır.
 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve birimlerde 2008 yılı içerisinde düzenlenecek
hizmet içi eğitim uygulamaları için söz konusu içerik öncelikli konu alanı olarak ele
alınmıĢtır. 20 Haziran / 4 Temmuz 2008 tarihinde düzenlenecek aday öğretmen eğitim
programında tüm ildeki öğretmen adaylarının söz konusu konu ile ilgili bilgilendirmeleri ve
görev esnasında sergileyebilecekleri tutumlarla ilgili değerlendirmeler yapılacaktır.

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Üniversitede Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezinin kurulmasının ön
çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.
 Ülke genelinde üniversitelerde konuya iliĢkin yapılan bilimsel araĢtırmalarla ilgili arĢiv
çalıĢmalarına baĢlanmıĢ olup, konuyla ilgili ders içerikleri araĢtırılmıĢtır.
 Mahalle sakinlerine “Aile Ġçi ĠletiĢim” konulu bir konferans verilmiĢtir.
 Kadına yönelik Ģiddet konusunda zararlı geleneklerin tespit edilerek tutum ve davranıĢ
değiĢikliklerini sağlamak amacıyla, “Drama” dersinde Aile Ġçi ġiddet, Kadına Yönelik ġiddet
konularının iĢlenmesine baĢlanmıĢtır.
 Türkiye ve dünyada yaĢanan aile içi Ģiddet konusunun boyutunu ve önemini
vurgulamak, sosyal, pedagojik, ekonomik ve yasal açıdan alınması gereken tedbirler
konusunda bilgilendirmek amacıyla aile ve çocuklarla direkt temas kuracak olan Eğitim
Fakültesi son sınıf öğrencilerine yönelik 14 Mayıs 2008 tarihinde Hatay Barosu Kadın
Hukuku Komisyon BaĢkanı Avukat Meral ASFUROĞLU ve MKÜ Kadın Sorunları
AraĢtırma Komisyon BaĢkanı Sosyalpedagog Daniela MURSALOĞLU tarafından. “Aile Ġçi
ġiddet - Kadın ve Çocuğun Korunmasıyla Ġlgili Yasal Düzenlemeler” konulu panel
verilmiĢtir.
 Kadına yönelik Ģiddet uygulamalarında iletiĢim konusunun önemimi vurgulamak
amacıyla 26 Mayıs 2008 Ġstanbul Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Müdür
Yrd. ve ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneğinin BaĢkan Yardımcısı Prof. Dr. Türkel MinibaĢ
tarafından: “ġiddete KarĢı Etkin ĠletiĢim ve Kadın ”konulu konferans verilmiĢtir.
 Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerine yönelik “Aile Ġçi ġiddet -Ailenin ve Çocuğun
Korunmasına dair Yasal Düzenlemeler” baĢlıklı konferans verilmiĢtir.
 Kadın ve erkek arasındaki ekonomik eĢitsizliğin ortadan kaldırılması için, kadınların
genel eğitim düzeyinin, teknik bilgi ve becerileri yükseltilmesi ve giriĢimciliklerinin
geliĢtirilmesiyle çalıĢma yaĢamına aktif biçimde katılmaları sağlamak amacıyla, Hatay /
Samandağ Ġlçesi ve köylerinde yaĢayan 18–45 yaĢ arası, iĢsiz ve aktif olarak iĢ arayan ĠġKUR‟ a kayıtlı 100 bayana ipek yetiĢtiriciliği konusunda eğitim verilmiĢ ve eğitimin sonunda
sertifika dağıtılmıĢtır.
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 ġiddeti önlemek amacıyla iletiĢimin önemini vurgulamak ve iletiĢim becerilerini
kazandırmaya yönelik Prof. Dr. Türkel MĠNĠBAġ tarafından “ġiddete KarĢı Etkili ĠletiĢim ve
Kadın” konulu bir konferans verilmiĢtir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
 Üniversitede, “Etkin ĠletiĢim”in ders konusu olarak yer alması ve “Öfke Kontrolü” grup
çalıĢmaları baĢlatılması planlanmıĢtır.
 Drama dersinin daha çok bölümlerde seçmeli ders olarak sunulması planlanmıĢtır.
 Lisans programlarının kadına yönelik Ģiddet yönünden güncellenmesi planlanmıĢtır.
 Etkili iletiĢime yönelik olarak, akran eğitimi ve öfke kontrolü grup çalıĢmalarının
baĢlatılması planlanmaktadır.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Ziraat Fakültesi tarafından konu ile ilgili “Kadınların Tarımsal Üretimdeki Rolü ve
Önemi” konulu yüksek lisans tezi yapılmıĢtır.
 Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Cennet OĞUZ tarafından “Kırsal
Kalkınmada Kadının Yeri ve Önemi” konulu bir çalıĢma yapılmıĢtır.
 Ġlahiyat Fakültesinde Lisans ve Lisansüstü derslerde konu bilimsel düzeyde ele alınıp
tartıĢılmıĢtır.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Üniversitenin Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı BaĢkanlığı tarafından,
Edirne‟de evli kadınların aile içi Ģiddete maruz kalma sıklığını, Ģiddete yol açan nedenleri ve
sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan “Edirne‟de Evli Kadınlara Aile Ġçi ġiddet:Toplum
Tabanlı Bir Prevalans ÇalıĢması” yapılmıĢtır.
 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mevcut programlarında Halk Sağlığı, Ġlk
Yardım, Sağlık Hukuku, Temel Psikoloji ve DavranıĢ Bilimleri dersleri yer almakta olup
müfredatlarında da ilgili konular iĢlenmektedir.
 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından
“Anne Baba Okulları” programlarını düzenleyen kurumların talepleri doğrultusunda ailelere
yönelik
“Çocuk Eğitimi ve Çocuk YetiĢtirme Yöntemleri” konularında seminerler
verilmektedir.
 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde okutulan Çocuk Ruh Sağlığı,
Anne Baba Eğitimi ve Cinsel Eğitim gibi dersler kapsamında Okul Öncesi Öğretmen
Adaylarının çocuk ve kadınlara yönelik Ģiddeti tanıması, gerekli müdahaleleri yapabilme ve
Ģiddet gören anne ve çocuğu korumak amacıyla gerekli müdahaleleri yapabilme ve Ģiddet
gören anne ve çocuğu korumak amacıyla gerekli mekanizmaları harekete geçirebilme
konularında bilinç kazandırılmaya çalıĢılmaktadır.
 Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümleri ders müfredatlarında yer alan
çocuk ve spor dersinde, “Çocuk ve ġiddet, Kadın ve Spor” konulu seminer çalıĢması
yapılmaktadır.
 Edirne Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ġlknur DĠNDAR tarafından 5.
Ulusal HemĢirelik Öğrenciler Kongresinde Edirne Ġli Gazimihal Sağlık Ocağına bağlı bölgede
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yaĢayan 15-49 yaĢ arası Kadınlarda ġiddete Maruz Kalma Durumu ve Etkileyen Faktörler
konulu sözlü bildiri sunulmuĢtur.
Edirne Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ġlknur DĠNDAR tarafından Edirne
Ġli Yeniimaret Sağlık Ocağında “Kadına Yönelik ġidde”t konulu seminer düzenlenmiĢtir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
 Üniversite birimlerinde “Çocuk ve Kadınlara Yönelik ġiddet Hareketleriyle Töre ve
Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak Tedbirler” konusunda öğrencilere
bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve seminer çalıĢmalarına baĢlanması,
 Edirne Ġlinde bulunan Toplum Merkezlerindeki kadınların sosyal durumları göz önünde
bulundurularak Temel Hak ve Özgürlükler konusunda eğitim ve seminer çalıĢmaları yapmak,
 Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun Radyo Televizyon Yayıncılığı
programınca konuya yönelik kısa metrajlı film hazırlığı yapılması,
 Trakya Üniversitesi bünyesinde Kadın AraĢtırmaları ve Uygulama Merkezi kurularak
Ġlde ve Bölgede “Çocuk ve Kadınlara Yönelik ġiddet Hareketleriyle Töre ve Namus
Cinayetlerinin Önlenmesi Ġçin Alınacak Tedbirler” konusundaki sorunlara yönelik
araĢtırmalar yaparak, çözümler üretilmesi,
 ÇağdaĢ insan hakları ilkelerine uygun olarak kadın ve çocukların haklarının
korunmasını, yaygınlaĢtırılmasını, geliĢtirilmesini ve bu alanda yurt çapında eğitimi
sağlayacak olanakların araĢtırılması,
 Üniversitenin Lisansüstü ve Doktora öğrencilerinin ”Çocuk ve Kadınlara Yönelik
ġiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Ġçin Tedbirler” konusunda
eğitim ve öğretimlerine yardımcı olunması ve toplumsal sorunların çözümünde katkısı olacak
uygulamalı çalıĢmalara olanak sağlanması,
 Öğrencilerin “Çocuk ve Kadınlara Yönelik ġiddet Hareketleriyle Töre ve Namus
Cinayetlerinin Önlenmesi Ġçin Tedbirler” konusu ile ilgili olarak ülke gereksinmeleri
doğrultusunda araĢtırmalara yönelmeleri, araĢtırma yöntemleri konusunda eğitilmeleri ve
araĢtırma yapmalarının sağlanması,
 “Çocuk ve Kadınlara yönelik ġiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesi Ġçin Tedbirler” konusunda dergi broĢür, kitaplar yayımlamak, sosyal-kültürel
etkinlikler düzenlemek, bir kadın iĢgücü ve istihdamı araĢtırmaları arĢivi ve kitaplığı
oluĢturulması,
 ĠĢbirliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektörün her düzeydeki personelinin
“Çocuk ve Kadınlara yönelik ġiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi
Ġçin Tedbirler” konusunda eğitimi için, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel
ve her türlü bilimsel toplantılar düzenlenmesi,
 Yurt dıĢındaki benzer konuda çalıĢan kurumlarla iĢbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel
toplantılar düzenlemesi, öğrenci ve öğretim üyesi alıĢveriĢinde bulunulması,
 Üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin iĢbirliği ile kadın ve çocuk sorunlarına karĢı
duyarlılık geliĢtirilmesi,
 Kadınlar arası dayanıĢmayı ve cinsiyetçiliğe karĢı kadınları güçlendirmeyi amaçlayan
sivil kadın örgütlerini desteleme eğitimleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Yapılan ÇalıĢmalar:.
 Van Valiliği, 2006 senesinde, Van Belediyesinin ve ilgili kamu kurumlarının katılımıyla
Kadına ve Çocuğa Yönelik ġiddeti Önleme-Ġl Ġzleme ve Koordinasyon Kurulu‟nu
oluĢturmuĢtur.
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 Kurul tarafından hazırlanan Kadın ve Çocuğa Yönelik ġiddetle Mücadele Van Ġl Eylem
Planı, Haziran 2007‟de Van Valisi tarafından komuoyuna açıklanmıĢtır. Eylem Planı, Van
ilinde kadın ve kız çocuklarına yönelik Ģiddetle etkin mücadeleyi öngören bir dizi önlem
içermektedir.
 Bu çerçevede, kentte kadınların Ģiddetten korunmasına iliĢkin yerel mekanizmalar
oluĢturulmasının yanı sıra, yerel kamu kurumları ve yerel yönetim birimlerinin Ģiddetle
mücadelede fiziksel ve teknik kapasitelerinin güçlendirilmesi ve kadın kuruluĢlarıyla ortak
çalıĢma deneyimlerinin geliĢtirilmesi büyük önem taĢımaktadır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
 Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Van merkez ile ilçe ve köylerde Ģiddete uğrayan kadın
ve kız çocuklarının 24 saat boyunca ücretsiz olarak koruma ve sosyal/yasal destek talebiyle
ulaĢabilecekleri yerel bir telefon hattı kurulması için çalıĢma baĢlatacaktır.
 Telefon hattının kurulmasından sonra, konuyla ilgili broĢür ve afiĢler hazırlanarak ve
yerel medya aracılığıyla, telefon hattı Van merkez ile ilçe ve köylerde kamuoyuna
tanıtılacaktır.
 Kadın kuruluĢları, telefon hattının kurulması ve telefon hattında çalıĢacak operatörlerin
belirlenmesi konularında görüĢ ve önerileriyle, Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü‟ne destek
sağlayacaktır.
 Van Valiliği koordinasyonunda, Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Van Belediyesi, Ġl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü, Ġl Emniyet Müdürlüğü, Ġl Sağlık Müdürlüğü, Ġl Milli Eğitim
Müdürlüğü, Ġl Nüfus Müdürlüğü, Ġl Müftülüğü, Van Barosu, Sosyal YardımlaĢma ve
DayanıĢma Vakfı Müdürlüğü, Ġlçe Kaymakamlıkları, Van merkez ile ilçe ve köylerdeki tüm
karakollar ve sağlık ocakları, Jandarma Komutanlığı gibi kurumlar ile ildeki tüm kadın
kuruluĢlarından birer irtibat kiĢisinin oluĢturacağı bir acil müdahale sistemi kurulacaktır.
 Bu sistem aracılığıyla, koruma altına alınması gereken ya da alınmıĢ Ģiddet mağduru
kadınların ilgili kurumlardaki çeĢitli iĢlemlerinin hızlı, sistematik ve gizlilik esaslarına uygun
bir biçimde tamamlanması sağlanacaktır.
 Van Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Aile DanıĢma Merkezinde kadın sosyal
hizmet uzmanı ve/veya psikolog bulunmasını sağlayacaktır.
 Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ve belediyeye bağlı olarak faaliyet gösteren Aile
DanıĢma Merkezlerinin fiziksel ve insan kaynağı kapasitelerinin güçlendirilmesi ve kadına
yönelik Ģiddetle etkin mücadele edebilecek niteliklere kavuĢturulması temin edilmiĢ olacaktır.
 Kadına yönelik Ģiddetle mücadelede kurumlararası iĢbirliğini geliĢtirmeye yönelik
olarak, her iki merkezin yönetici ve personellerinin kadın kuruluĢlarıyla iki ayda bir düzenli
olarak bir araya geldiği toplantılar yapılacaktır.
 Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı Müdürlüğü tarafından, Vakıf bünyesinde,
baĢvuruda bulunan kadınların aile içinde kadına yönelik Ģiddet ve Ģiddetten korunma üzerine
bilgi alabilecekleri danıĢma birimleri oluĢturulacaktır.
 Birimlerde görevlendirilecek personel, baĢvuruda bulunan kadınları, istekleri
doğrultusunda, bu konuda daha kapsamlı hizmet (psikolojik-yasal danıĢmanlık vb.) sunan
kurum ve kuruluĢlara yönlendirecektir.
 Aile içinde, okulda ve diğer kamusal alanlarda fiziksel ve cinsel Ģiddete uğrayan kız
çocuklarının acilen korunma altına alınarak kurumsal sosyal hizmetlere yönlendirilmesi, tüm
kız öğrencilere psiko-sosyal danıĢmanlık sağlanması ve kız öğrencilerin zorla ve erken evlilik
de dahil tüm aile içi Ģiddet türleri, ev dıĢı Ģiddet ve Ģiddet karĢısında baĢvuracakları kurumlar
ile kadının insan hakları hakkında düzenli olarak bilgilendirilmesi için, ilk ve orta dereceli
okullarda görevli rehber öğretmenlerin bu konularda eğitim almaları sağlanacaktır.
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 Bu faaliyet, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleĢtirilecek; eğitimin içeriği Ġl
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, kadın kuruluĢları ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Sorunları
AraĢtırma ve Uygulama Merkezinin görüĢ ve önerileri çerçevesinde belirlenecektir.
 Üniversite bünyesinde öğrenim gören kız öğrencilerin kampus alanında yaĢadıkları
sorunları (aydınlatma yetersizliği, taciz, güvenlik eksikliği, ulaĢım sorunu vb.) dile
getirebilmeleri için her fakülteye bildirim/Ģikayet kutuları konacaktır. Bu kutular her ay
düzenli olarak açılarak, Ģikayet konuları Üniversite Senatosu toplantılarında ele alınacaktır.
 Üniversite öğrencilerine yönelik olarak, “ġiddetsiz ĠliĢki ve ġiddetten Korunma”
konularında bilgilendirme çalıĢmaları düzenlenecektir.
 Kampus alanında, evde ya da ev dıĢı yerlerde Ģiddete maruz kalan kadın öğrenciler için
üniversite bünyesinde psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulacaktır.
 Tüm bu faaliyetler, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Sorunları AraĢtırma
ve Uygulama Merkezinin koordinasyonunda gerçekleĢtirilecektir.
 Kadın kuruluĢları, üniversite öğrencilerinin kadına yönelik Ģiddet hakkında
bilgilendirilmesi çalıĢmalarına destek sağlayacaktır.
 2006 senesinde, Van Valiliği bünyesinde Kadına ve Çocuğa Yönelik ġiddeti Önleme Ġl
izleme ve Koordinasyon Kurulu oluĢturulmuĢtur. Mart 2008 itibariyle, hiçbir kadın kuruluĢu
Kurula üye değildir. Ġlgili kadın kuruluĢlarının Kurula üye yapılması yoluyla, kadın
kuruluĢlarının Kurulda temsil edilmesi sağlanacaktır.
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DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
Yapılan ÇalıĢmalar
 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Televizyon Yayıncıları derneği, 29 Eylül 2006
tarihi itibariyle ulusal televizyon kanallarında “izleyici temsilciliği” uygulaması baĢlatmıĢtır.
Böylece izleyiciler doğrudan kuruluĢların yetkili kiĢilerine ulaĢabilmektedirler. Bu,
otokontrolün ve özdenetimin sağlanması açısından önemli olup uygulama devam etmektedir.
 Yayın Planlamasında, yayın genel akıĢı içinde, yayın içeriğinde, çocuk istismarı ile
cinsiyet ayrımı, Ģiddet, pornografi, kadını küçültücü, incitici ve önyargılı yayınların
yapılmaması için yayın kanallarının kendi “ETİK” değerlerini yerleĢtirmeleri ve yayın
kimliğini öne çıkarmalarının sağlanması kapsamında; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile
Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından, Türkiye‟de televizyon yayıncılığı alanında
yaĢanan sorunlar karĢısında yayın kuruluĢlarının, etrafında uzlaĢacakları ortak bir etik
davranıĢ zemini oluĢturulması amacıyla yürütülen çalıĢmalar sonucunda hazırlanan ve
imzalanan “Yayıncılık Etik İlkeleri” ni kapsamakta olup,
a. ġiddeti teĢvik etmemeye ve meĢrulaĢtırmamaya özen göstermek,
b. Özel hayata ve mahremiyete saygılı olmak,
c.Kadınların sorunlarına duyarlı olmak ve kadınları nesneleĢtirmekten kaçınmak, alt
baĢlıklarında toplanmıĢtır. Uygulama devam etmektedir.
 Özellikle radyonun yaygın gücü ve tüm ailenin birlikte olduğu, televizyon izlediği
saatlerde ve yayının genel akıĢında çocuk programları, özellikle “REKLAM
KUġAKLARI”nda çocuk istismarının önlenmesi kapsamında; 3984 Sayılı Radyo ve
Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları hakkında Kanun‟un “Yayın İlkeleri”ne iliĢkin Madde 4.
Ve “Etik İlkeleri” kapsamında izlemeye ve değerlendirmeye devam edilmektedir.
 Mevcut Yasa kapsamında, televizyonlarda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından
yayından kaldırılan programlar yerine Ģiddete karĢı duyarlılığı arttırıcı, kaliteli ve olumlu
mesajlar veren eğitici ikame programların oluĢturması konusunda çalıĢmalar yapılması
kapsamında; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yasa gereği program durdurma müeyyidesi
uygulanan kuruluĢlara ilgili programın yerine yayınlanmak üzere gönderilen “bilgilendirici,
eğitici” programları kamu kurum ve kuruluĢlarından sağlamaktadır. Dolayısıyla, Koordinatör
kurum, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü‟nce hazırlanmıĢ olan kadın hakları, sorunları,
Ģiddet ve diğer içerikteki spot ve ikame programlar da bu kapsamda değerlendirilecektir.
 BaĢta program yapım ve yöneticileri olmak üzere televizyon programlarının üretiminin
her aĢamasında yer alan medya çalıĢanlarının “Ģiddete” iliĢkin duyarlılıklarını arttırıcı
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi almalarının sağlanması kapsamında; Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu, Koordinatör kurum Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü‟nce
yürütülmekte olan “Toplumsal Cinsiyet EĢitliği YaygınlaĢtırma Projesi kapsamında kamu
kurum ve kuruluĢlarına verilen “eğitime“ katılmıĢtır. Bu kapsamda elde edilen bilgi
donanımı, kurum içinde ve dıĢında RTÜK eğitim Dairesince yürütülmekte olan, 2008 yılı
“Eğitim Planı”na yansıtılmıĢtır. Faaliyetler devam etmektedir.
 Ġzleyiciye medya karĢısında “farkındalık” kazandırılması ve bilinçli izleyiciler
(öncelikle ebeveynler) oluĢturulması konusunda çalıĢmalar yapılması ve izleyiciye medya
okur-yazarlığının kazandırılması için eğitim programlarının düzenlenmesi kapsamında;
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2006/17 sayılı BaĢbakanlık genelgesi ve “ġĠDDET” kapsamında Çocukların ve gençlerin
televizyonun olumsuz etkilerine karĢı korunmaları amacıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
ile Milli Eğitim Bakanlığının iĢbirliğiyle medya okuryazarlığı projesi baĢlatılmıĢtır. Bu proje
ile beĢ ilköğretim okulunda pilot olarak baĢlatılan medya okuryazarlığı dersi 2007-2008
öğretim yılından itibaren Türkiye genelindeki 35 bin ilköğretim okulunda seçmeli ders olarak
okutulacak. Ġlköğretim okullarının 6, 7 veya 8. sınıflarında okutulacak olan seçmeli medya
okuryazarlığı dersini öğrenciler istedikleri yıl tercih edip alabilecekler, bu konuda hedef her
yıl 1,5 milyon çocuğa ulaĢmaktır. Ġlgili projede anne ve babalara da önemli bir sorumluluk
yüklenmiĢtir. Öncelikle okuma yazma bilmeyen anneleri de kapsayan, çocukları ve gençliği
Ģiddet ve zararlı içerikten koruyacak “AKILLI ĠġARETLER” sistemi uygulamaya
konulmuĢtur. Ayrıca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Akıllı ĠĢaretler Uyarıcı Sembol
Sistemi, Medya Okuryazarlığı Dersleri, Çocuklar Ġçin Ġnternet Güvenliği ve RTÜK Çocuk
Web Sitesinden sonra çocuklara yönelik hizmetlerine yeni bir halka daha eklemiĢ, çocukları
yaĢadıkları doğal ortamlarında arkadaĢlarıyla birlikte oyun oynamaya özendirmek amacıyla
Anadolu‟nun çeĢitli bölgelerinden derlenmiĢ geleneksel çocuk oyunlarından oluĢan bir tanıtım
filmi hazırlatarak RTÜK Çocuk Web Sayfasına ve (www.rtuk.org.tr) adresindeki RTÜK
Web Sitesine yerleĢtirmiĢtir. Söz konusu faaliyetler kapsamı geniĢletilerek sürdürülecektir.
 Medyanın kadın ve çocuğa yönelik “Ģiddetin” pekiĢtirilmesi ve ortadan kaldırılmasına
iliĢkin etkisini araĢtıran ve günümüzde büyük eksiklik olan araĢtırmaların yapılması
kapsamında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, kadın izleyicilerin Ģiddet ve televizyon izleme
eğilimlerini belirlemeye yönelik olarak, örneklemi Türkiye genelini kapsayan bir kamuoyu
araĢtırması yapmıĢtır. 21 ilde, 18 ve daha yukarı yaĢtaki toplam 4086 kadının katılımıyla
gerçekleĢen araĢtırma, kadınların televizyon izleme sürelerini, en çok izledikleri kanalları, en
beğendikleri program türlerini, televizyon programlarıyla ilgili kanaatlerini, reklamlardan ne
kadar etkilendiklerini, programlarla ilgili istek ve beklentilerini ortaya çıkarmıĢ olup, bu
araĢtırma sonuçları radyo ve televizyon kuruluĢlarına da iletilmiĢtir. Ayrıca, Radyo ve
televizyon yayınları hakkında vatandaĢların görüĢlerini almak ve daha sağlıklı
değerlendirmeler yapmak amacıyla kurulan ve ''444 1 178'' RTÜK ĠletiĢim Merkezine gelen
her konudaki bildirim, titizlikle değerlendirilmeye devam edilmektedir.

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüyle imzalanan protokol gereği “Beni Acıtmayın”
programıyla, SHÇEK ile imzalanan protokol gereği “Sevgiden Mikrop Geçmez” programında
konu ele alınmaktadır.
 Çocuğa ve kadına yönelik Ģiddet ile töre ve namus adına iĢlenen cinayetlerin önlenmesi
konusu dönem içinde, yurt dıĢında yaĢayan Türkleri ilgilendiren boyutuyla ve gündeme
paralel olarak, gerek canlı yayınlarda gerekse bant programlarında konu edilmiĢ, bu yönde
Devlet yetkilileri ve diğer ilgili Kurumlar tarafından yapılan açıklamalar haber bültenleri
kanalıyla dinleyenlere duyurulmuĢtur.
 Konu ile ilgili düzenli olarak kanunlarda ve yönetmeliklerde yapılan değiĢiklikler
Ģiddete maruz kalanların hakları, Ģiddet uygulayanlara öngörülen ceza ve müeyyideler
konusundaki düzenlemelerin hedefine ulaĢmasına destek verilmektedir. Kamuoyu sürekli
olarak bilgilendirilmektedir.
 Kadın ve çocuklara karĢı Ģiddet ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi, koruyucu ve
önleyici hizmetlerin tanıtılması, bu konudaki yasal düzenlemeler hakkında toplumun
bilinçlendirilmesi, cinsiyet eĢitliği kavramının yerleĢtirilmesi ve kadınların sosyo-ekonomik
konumlarının güçlendirilmesi amacıyla; "Batman'da sayısı hızla artan kadın giriĢimcilerinin
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ailelerine katkı sağlaması, MuĢ'ta modern tekniklerle Ģeker pancarı üretimini iki katına
çıkaran kadın üreticiler, intiharların yaygın olduğu Batman'da bir sokaktaki atıl durumda
bulunan 16 iĢyerini hizmete açan kadınlar, Malatya'da sokakta çalıĢan 45 çocuğun eğitilerek
tiyatrocu olmaları, MuĢ Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi öğrencilerinden 15'inin
Strasburg'da staj yapmaları, Erzurum'da sokak çocuklarına sanat, spor ve bilgisayar eğitimi
verilmesi, Hakkari'de kurulan kız futbol takımı, Dünyada ve Türkiye'de Ģiddet gören kadınlar,
Ġnsan Hakları" TRT1,TRT2,TRT ĠNT,TRT TÜRK Televizyonları ve Radyo haber bültenleri
ile Sabah Haberleri, Haber Vizyon, Günün Konusu programlarında ayrıntılı olarak iĢlenmiĢtir.
 Ayrıca kadına yönelik Ģiddet ile töre-namus cinayetlerinin önlenmesi konusunda NisanMayıs-Haziran 2008 döneminde;
 Ankara Radyosu Müdürlüğü tarafından 21,
 Ġstanbul Radyosu Müdürlüğü tarafından 8,
 Çukurova Radyosu Müdürlüğü tarafından 7,
 Erzurum Radyosu Müdürlüğü tarafından 9,
 Trabzon Radyosu Müdürlüğü tarafından 6,
 GAP-Diyarbakır Radyosu Müdürlüğü tarafından 69 yayın yapılmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
 Gerek kadınlara yönelik kuĢak programlarında gerekse belgesel dizi, çocuk
programlarında da bu ve benzeri konular yeri geldikçe değerlendirilmektedir.
 Konuyla ilgili çalıĢmalar haber olarak ekrana getirilecek, haber programlarında da
ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

BAŞBAKANLIK İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
 BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı, töre/namus cinayetleri konusunda 81 Ġl (bunlara
bağlı 892 Ġlçe dâhil) Ġnsan Hakları Kurulu (ĠHK) nezdinde, tüm Türkiye çapında yapılan 3
aylık titiz bir çalıĢmanın sonucunu Töre Ve Namus Cinayetleri Raporu‟nu yayımlanmıĢtır. Bu
Rapor, Ġl ĠHK‟ları (o ilin ilçeleri dâhil) “töre/namus cinayetleri raporları”nın BaĢkanlık
tarafından titiz bir inceleme sonucunda oluĢmuĢtur.
 Sözkonusu Raporun düzenlenmesinde, 81 Ġl ĠHK‟larımızın raporlarından, TBMM Töre
ve Namus Cinayetleri AraĢtırma Komisyonu‟nun, Emniyet Genel Müdürlüğü‟nün (AsayiĢ
Daire BaĢkanlığı), Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü‟nün (KSGM) bu konudaki baĢarılı
çalıĢmaları ile, akademik camianın çalıĢmaları ve STK‟larının özellikle Kadın Merkezi
DanıĢma Derneği ‟nin (KAMER) titiz çalıĢmasından yararlanılmıĢtır.
 Bu çalıĢmamızın önemli bir amacı, özellikle tüm il ve ilçelerin insan hakları kurullarının
(ĠHK) konu üzerinde durmaları, önemsemeleri, içselleĢtirmeleri, mevzuatın uygulanmasına
yardımcı olmaları ve bu konuda bir bilinçlendirme faaliyetinde bulunmalarıdır.
 Töre Ve Namus Cinayetleri Raporu‟nda aĢağıdaki konu baĢlıkları yer almaktadır:
 Töre Ve Namus Cinayetlerinin Yıllara Göre Dağılımı
 Töre Ve Namus Cinayetlerinin Sebepleri
 Töre Ve Namus Cinayetlerinin Ġllere Göre Dağılımı
 Töre Ve Namus Cinayetlerinin Bölgelere Göre Dağılımı
 Töre Ve Namus Cinayetleri Konusunda Ġllerin Genel Tablosu
 Töre Ve Namus Cinayetleri Konusunda Bazı Değerlendirmeler
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 “Töre Ve Namus Cinayetleri Konusunda Bazı Değerlendirmeler” baĢlığı altında yer
alan tespitler ise Ģunlardır;
 Töre ve namus cinayetinin hem faillerinin hem de mağdurlarının sayısı eğitim seviyesi
düĢtükçe artmaktadır.
 Töre ve namus cinayetlerinde sadece kadınlar değil, erkekler de mağdur
olabilmektedir. Hatta ölen erkeklerin sayısı kadınlara göre daha fazladır.
 Töre ve namus cinayetlerinin failleri büyük oranda erkekler olmakla birlikte kadınlar
da bazen fail konumunda olabilmektedir.
 Sanılanın aksine, cinayetleri iĢleyenler/sanıklar içerisinde çocukların oranı oldukça
düĢüktür (%9). Cinayetleri iĢleyenler/sanıklar daha çok 19–35 yaĢ aralığındadır.
 Töre ve namus cinayetlerine iliĢkin cezaların arttırılması veya yüksekliği bu fiilleri
iĢleyen veya iĢleyecek kiĢiler üzerinde yeterince caydırıcı etki yaratmamaktadır. Bu
suçları iĢleyenler piĢmanlık duymamaktadır. Geleneksel kalıplarla belirlenen namus
anlayıĢı bu kiĢiler için toplumsal ve bireysel varoluĢ anlamına gelmektedir.
 Töre ve namus cinayetleri de dâhil kadına yönelik Ģiddetin önlenmesine yönelik eğitim
ve bilinç arttırma faaliyetlerinde, hedef kitlenin anlam dünyasından, yaĢanılan
kültürel değerlerden hareket edilmesi gerekmektedir. Yok edilmesi istenen tutum
davranıĢ ve değerlere karĢı „dıĢsal‟ eleĢtiri yerine toplumsal değerlerin inĢa ettiği
„içsel‟ eleĢtiri getirilmesi daha etkili olabilecektir. Bu bağlamda, istenilen sonuçların
elde edilmesinde toplumsal kanaat önderlerinin katkısı önemli olacaktır.
 Kadın sığınmaevlerinin günümüzdeki sayısı 44 tanedir. Kadın sığınma evlerinin hem
sayı hem de nitelik açısından geliĢtirilmesi, töre ve namus cinayetleriyle mücadelede
ve kadına karĢı Ģiddetin önlenmesinde daha etkin ve somut çözümlerin üretilmesinde
önemli bir araç olacaktır.
 Töre ve namus cinayetleriyle mücadelede eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri için,
BaĢbakanlık Genelgesi‟nde açıkça belirtilen tüm kurumlar yanında, Ġl ve Ġlçe Ġnsan
Hakları Kurullarına da önemli görevler düĢmektedir.
 -BaĢkanlık tarafından “Kadın ve Katılım: Sorunlar ve Çözümler Toplantısı” 19 Haziran
2008 tarihinde Ankara'da gerçekleĢtirilmiĢ olup, toplantıya, insan hakları konularında görevli
kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum kuruluĢları temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar,
araĢtırmacılar ve ilgili diğer kiĢiler katılmıĢtır. Toplantıda;
 Kadının insan hakları ve kadın hakları konusunda BaĢbakanlık Ġnsan Hakları
BaĢkanlığı ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün çeĢitli çalıĢmalar yaptıkları,
son zamanlarda insan hakları alanında yapılan çalıĢmaların "sessiz devrim" olarak
nitelendirildiği, bununla birlikte mevzuat kadar uygulamanın ve içselleĢtirmenin de
önemli olduğu, toplantının amacının konu ile ilgili sorunları konuĢmak ve
sonuçlarını kamuoyuna iletmek olduğu ifade edilmiĢtir.
 EĢit haklar ve eĢit fırsatlar kavramlarının kadının insan hakları ve kadın haklarının
korunması ve geliĢtirilmesindeki rolü ve önemi üzerinde durulmuĢ, kadının insan
hakları ve kadın hakları alanında son yıllarda yapılan düzenlemeler, bu çerçevede
anayasal ve yasal düzenlemeler, uluslararası kriterlerin iç hukukumuza dahil
edilmesi, idari düzenlemeler, eğitimdeki eĢitsizliği gidermek için yapılan
çalıĢmalara değinilmiĢ, kadının insan haklarının demokrasinin olmazsa olmazı
olduğu, kadın sorunlarının karar alma mekanizmalarına katılım, istihdama katılım,
Ģiddete maruz kalma ve eğitimden yararlanma konularında odaklandığı belirtilmiĢ,
istihdama katılım konusunda yapılan çalıĢmalar, bu kapsamda primlerin
ödenmesinde sağlanan kolaylıklar, ev içi ürünlerde vergi kolaylığı sağlanması, kreĢ
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ve emzirme yardımı, doğum öncesi ve sonrası izinler konusunda bilgiler verilmiĢ,
kadın sorunlarının çözümde sivil toplum inisiyatiflerinin rolü ve önemi üzerinde
durulmuĢ, kadınlara yönelik Ģiddetle mücadelenin bir devlet politikası haline
geldiği belirtilmiĢtir.
Sivil toplumun yanında meslek kuruluĢlarının da kadın sorunlarıyla ilgilenmesi
gerektiği üzerinde durulmuĢ, kadın sorunlarının çözümünün ilk aĢaması olan yasal
düzenlemeler alanında gerekenlerin büyük ölçüde yapıldığı ve yapılacağı, ancak
sorunun sadece mevzuattan kaynaklanmadığı, aynı zamanda bir zihniyet meselesi
olduğu, zihniyet değiĢiminin de hemen gerçekleĢemeyeceği, eğitimin ve kadınların
eğitime katılımının bu açıdan çok önemli olduğu vurgulanmıĢtır.
Töre ve Namus Cinayetleri Raporu hakkında bir sunum yapılmıĢtır.
Kadın haklarıyla ilgili geliĢmelerin demokratikleĢmeyle yakından alakalı olduğu,
demokratikleĢme süreci için eğitimin de çok önemli olduğu ancak ülkemizde sosyal
bilimler eğitiminin ikinci planda kaldığı, insan hakları bilincine ulaĢılmasında doğal
hukuk anlayıĢının önemli olduğu, demokratikleĢme sürecinin önünde bir takım
engeller bulunduğu, halihazırda siyasi iradenin ve parlamentonun elinin kolunun
bağlı olduğu, her Ģeyin Anayasanın değiĢtirilemez maddeleri kapsamında
değerlendirilebileceği, adaletin sağlanmasında ve hakların kullanılmasında
ombudsmanlık kurumunun rolü ve önemi, baĢörtüsü sorunu üzerinde durulmuĢtur.
Ülkemizde kadın erkek nüfusunda bir denge olduğu ancak bu dengenin eğitim,
istihdam ve siyasette bulunmadığı, geliĢmiĢ ülkeler dahil olmak üzere dünyanın pek
çok ülkesinde benzer sorunların yaĢandığı, 2008 yılı Mayıs ayındaki istihdam
paketiyle, iĢe alınan kadınların SSK primlerinin 5 yıl boyunca iĢsizlik sigortası
fonundan karĢılanması, evde çalıĢan bayanlar için 15 gün prim ödeyerek 1 aylık
sigortalı sayılması imkânların getirildiği, TBMM'de bir kadın erkek eĢitliği
komisyonu kurma giriĢiminde bulunulduğu ifade edilmiĢtir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve faaliyetleri konusunda bilgi verilmiĢtir.

TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ (KAGİDER)
Yapılan ÇalıĢmalar:
 Kadın YurttaĢ Ağı (KAYA) Namus Suçlarını Önlemek Üzere AraĢtırma: Mersin,
Ankara, Diyarbakır, Ġstanbul illerinde gerçekleĢtirilmekte olup, namus suçlarının iĢlendikleri
aileyi, sosyal yapıyı bu suçlara karĢı kullanılan stratejileri anlamak ve değerlendirmek üzere
namus suçları mağdurları, mağdurların aileleri, namus suçları iĢlendiğinde baĢvurulan tüm
kamu kuruluĢlarını ve STK‟ları kapsayan bir araĢtırmadır.
 KAGĠDER‟in ortak olduğu AB Projesi : Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Isparta, EskiĢehir,
Kocaeli illerinde sürdürülmekte olup, Arı Hareketi‟nin lider, KAGĠDER‟in ortak olduğu
EġĠTLĠK ĠÇĠN NESĠLLER ARASI KÖPRÜLER PROJESĠ (Avrupa Birliği‟nin Katılım
Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum KuruluĢları (STK) Hibe
Programı çerçevesinde desteklenmektedir)
Proje ile, yerel kadın örgütleri ve kadın hareketlerinin kapasitelerinin artırılmasına
katkıda bulunmak, yeni nesillerin hareketin içine girmesini sağlayarak kadına karĢı Ģiddet ve
ayrımcılık konusunda farkındalıklarını artırmak ve üniversitelerde Kadın Kulüplerinin
kurulmasını desteklemek amaçlanmaktadır. Ağ kurma aktiviteleri olarak 5 ilde çalıĢtaylar,
seminerler ve eğitimler düzenlenmektedir. Projeye Destek verenler: Ankara Ün. KASAUM,
Süleyman Demirel Ün. KASAUM, KADER genel merkez ( Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, EskiĢehir
ġubeleri ile), Kırkörük Kadın Kooperatifi, Kadınlarla DayanıĢma Vakfı, Boğaziçi Ün. Kadın
ÇalıĢmaları Kulubü‟dür.
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