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SUNUŞ

2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamındaki sorumlu ve ilgili tüm tarafların
gerçekleştirdikleri çalışmaların beşinci dönem değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir.
 Önceki rapor döneminde olduğu gibi şiddet mağduru kadınların koruma altına alınması,
kadın konukevi ve sığınma evlerine yerleştirilmesi, yeni yaşamlarına uyum sağlamaları ve bir
işe yerleştirilmeleri yönünde çalışmalar yapılmakta; kadınlara psikolojik rehberlik hizmetleri,
ayni/nakdi yardım ve ücretsiz kreş hizmeti sağlanması konusundaki çalışmalar devam
etmektedir.
 Kadına karşı şiddet ve töre/namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik broşürler/afişler
hazırlanıp dağıtılmakta, toplumda yerleşik ön yargı ve geleneksel anlayışın değiştirilmesi
amacıyla, “toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, töre/namus cinayetleri, kadının
insan hakları” konularında halkın konu ile ilgili duyarlılığını ve farkındalığını artıracak
paneller, konferanslar, eğitim seminerleri düzenlenmekte, gerçekleştirilen toplantılarda “4320
sayılı Ailenin Korunması Hakkında Kanun” başta olmak üzere mevzuat ve yasal haklar
konusunda bilgilendirme faaliyetleri devam etmektedir.
 Kadınlara yönelik başta okumayazma, bilgisayar kursları, kadınların aktif iş gücüne
katılımlarını mümkün kılacak gerekli donanımı edinmeleri amacına yönelik meslek edindirme
kursları olmak üzere çeşitli kurslar düzenlenmekte, bilinç ve farkındalık düzeyini artırıcı
eğitimler verilmekte, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sürdürülmektedir.
 Üniversitelerde yüksek lisans programlarında; kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet
eşitliği ve hukuk gibi derslere yer verilmekte, tez çalışmalarında konuya ilişkin araştırmalar
yapılmakta, şiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda araştırma çalışmaları desteklenmekte
ve yapılmakta, konuya ilişkin konferans, panel ve toplantılar düzenlenmekte, kurum ve
kuruluşlarca yürütülen çalışmalara katkı sağlanmakta, eğitim çalışmaları yürütülmekte ve
şiddet konusuna ilişkin projeler geliştirilmektedir.
 İlk ve orta dereceli okullardaki veli toplantılarında konuya değinilmekte, velilere ve
öğrencilere dönük bilgilendirme çalışmaları yapılmakta, “okulda şiddet”e ilişkin seminerler
düzenlenmekte,

şiddetin önlenmesi amacıyla
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çalışmalar

yürütülmekte ve

raporlar

hazırlanmaktadır. Köylerde gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde konu hakkında bilgiler
verilmektedir.
 Camilerde, kadına karşı şiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda vaazlar verilmekte,
hutbeler okutulmaktadır.
 İçişleri Bakanlığı’nın 2007/8 sayılı Genelgesi gereğince, Merkezi Yönetim Taşra Teşkilatı
bünyesinde, “Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi” yönelik Kurullar/Komiteler
oluşturulmaya başlanmıştır.
Başbakanlık Genelgesi uyarınca kuruluşların gönderdikleri beşinci dönemsel faaliyet
raporlarında, Genelgedeki tedbirlerin hayata geçirilmesi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi,
kadının aile ve toplumsal yaşamda statüsünün yükseltilmesi, töre ve namus cinayetleri
konusunda toplumda yerleşik ön kabullerin veya geleneksel anlayışın tersine çevrilmesi
amacıyla toplumun bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmaların, tüm taraflarca
kararlılıkla yürütüldüğü görülmektedir.
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BAŞBAKANLIK
KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kadın konusunda ülkemizin ulusal mekanizması olarak, bugüne kadar başta yasal çalışmalar
olmak üzere, görev alanı kapsamında çok sayıda çalışmalar yürüten Genel Müdürlük; kadın
erkek eşitliği konusunda farkındalık yaratma ve duyarlılık artırmaya yönelik önemli bir bilgi
birikimi ve deneyim oluşturmuş, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi uluslararası
kuruluşlardan sağladığı kaynaklarla projeler yürütmüş olup, AB Mali İşbirliği Programı da
dahil olmak üzere projeler yürütmeye devam etmektedir.
Genel Müdürlük, ülkemizde kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla gerek ulusal
gereksinimlerden gerekse uluslararası yükümlülüklerimizden kaynaklanan çalışmalarda etkin
rol almaktadır.
Yapılan Çalışmalar:
- 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun uygulanmasındaki aksaklıkların
giderilmesini teminen, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde, ilgili
kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin hukukçu temsilcileri ile yapılan bir
dizi toplantı sonucunda, Kanuna ilişkin bir Değişiklik Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır.
Değişiklik Tasarısı yasalaşmış ve 4 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün
başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları (Ankara Barosu, Sağlık Bakanlığı Tedavi
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Temel Sağlık Hizmetleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel
Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı) ile
sivil toplum örgütlerinin (Türk Kadınlar Birliği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türk
Üniversiteli Kadınlar Birliği ve Türk Kadın Dernekleri Konfederasyonu) hukukçu
temsilcilerinin katılımlarıyla Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında
Yönetmeliğin hazırlanması çalışmalarına başlanılmış olup, Yönetmelik çalışmaları devam
etmektedir. Söz konusu çalışmalarda, 4320 sayılı Kanunda yer alan tedbirler ve tanımlar
ayrıntılı olarak düzenlenmektedir. Yönetmelik çalışmalarının 2007 yılı sonuna kadar
tamamlanması beklenmektedir.
- 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, 26.12.2006 tarihinde, İçişleri Bakanı
Sayın Abdülkadir AKSU ve Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından imzalanan
“Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Pr osedür ler Eğitimi
Projesi Protokolü” çerçevesinde Emniyet Teşkilatı personeline yönelik hizmet içi eğitim
programları başlatılmıştır.
İki aşamalı olarak sürdürülecek olan eğitim programlarının birinci aşamasında; bölge
merkezi olarak tespit edilen 10 ilden İstanbul, Adana, Samsun, Bursa, Erzurum, Van ve
Antalya illerinde eğitim programları tamamlanmış ve bu eğitimler sonucunda yaklaşık 150
eğiticinin eğitimi gerçekleştirilmiştir. Kasım 2007 tarihi itibariyle 250 eğiticinin eğitimi
tamamlanmış olacaktır.
İkinci aşamada ise; 250 eğitici tarafından İl Emniyet Müdürlükleri Polis Merkezlerinde ve
Karakollarda çalışan 40.400 personelin eğitimi sağlanacaktır.
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Eğitimler ile ilgili ölçme ve değerlendirmeler periyodik sürelerle, Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.
- Şiddet mağduru kadınlarımız için yardım alabilecekleri hizmet alanlarının en
önemlilerinden biri de sağlık hizmetleridir. Şiddet mağduru ve risk altındaki kadınlar sağlık
sektöründe çalışanlara güven duyabilmekte ve en çok onlardan yardım talep etmektedirler.
Oysa sağlık sektöründe çalışan doktor, hemşire, ebe ve diğer sağlık personelinin, şiddet
mağduru ve risk altındaki kadınlara hizmet götürmede iletişim problemleri, şiddet
konusundaki bilgi yetersizliği, mesleki yetki ve sorumlulukların yeterince bilinmemesi ve
yasal düzenlemelerle ilgili bilgi eksikliği gibi bazı sorunları mevcuttur.
Bu çerçevede, Başbakanlık Genelgesinde yer alan, gerek Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü gerekse Sağlık Bakanlığına verilen sorumluluklar gereğince, Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülecek “Kadına Yönelik Aile İçi
Şiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi
Protokolü” hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır. Protokol kapsamında, şiddet mağduru ve risk
altındaki kadınlara sunulan sağlık hizmetleri prosedürünün yazılması ve buna uygun olarak
sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
- 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca, kadına yönelik şiddet ve töre/namus
cinayetleri konusunda koordinasyon görevini yürüten Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün
koordinatörlüğünde kurulan ve ilk toplantısı 14 Mart 2007 tarihinde gerçekleşen “Kadına
Yönelik Şiddet İzleme Komitesi”nin ikinci toplantısının Aralık 2007’de gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
- 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin, B “Kadınlar ve Çocuklara Yönelik Şiddet
Hareketleri ile Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine İlişkin Alınacak Tedbirler”
bölümü Hizmet Kurumları başlığı altında yer alan “ 11. Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı

koordinasyonunda bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri, sivil toplum
kuruluşlarını, özel sektör ve yerel yönetimleri de kapsayacak "20062010 Kadına Yönelik
Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı" hazırlanmalı ve uygulamaları takip edilmelidir.” hükmü
gereğince; Eylem Planı hazırlıklarına Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün
koordinasyonunda, tüm tarafların katılımı ve işbirliği ile başlanılmış ve Eylem Planı’nın
taslak metni ortaya çıkmıştır. Eylem Planının hazırlık sürecinde yapılan geniş katılımlı
toplantılarda, atölye çalışmalarında, mevzuat ve literatür taramasında kamu kurum ve
kuruluşlarının yanı sıra yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve kadın alanında çalışmalar
yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katkıları alınmıştır. Eylem Planındaki
amaçlar, öncelikler ve aktiviteler bu hazırlık sürecinde yapılan çalışmalar ile belirlenmiştir.
Eylem Planı Taslağı, görüşleri alınmak üzere yeniden sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarına
gönderilmiş; kurumlardan gelen görüşler doğrultusunda nihai hale getirilmiştir.
- 2005 yılı Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında,
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Türkiye’de kadınların toplumsal
fırsatlardan erkeklerle eşit biçimde yararlanmalarının sağlanması ile kadının insan haklarının
korunmasına yönelik olarak hazırlanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi
Projesi”nin Birinci Bileşeni “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi”, İkinci
Bileşeni ise “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ile Mücadele Projesi”dir.
Projenin Birinci Bileşeni olan “Eşleştirme (Twinning) Projesi” Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü ile Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı tarafından ortaklaşa
yürütülmektedir.
Eşleştirme Projesi kapsamında;

5

·

·

·

·

·

·

Genel Müdürlük personeline yönelik kurumsal gelişim, kurum içi ve dışı iletişim,
proje yönetimi, toplumsal cinsiyet eşitliği, Avrupa Birliği müktesebatı ve Avrupa
Birliği politikaları konularında eğitim programları sürdürülmektedir.
Hollanda’da uygulanan model ve başarılı uygulamalar paylaşılarak Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Kurumu’na ilişkin bir taslak model oluşturulması çalışmaları
sürdürülmektedir.
Taslak modelin oluşturulması çalışmalarını sürdürmek üzere; Adalet Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, İnsan Hakları Başkanlığı ve Genel
Müdürlük uzman ve uzman yardımcılarının katılımı ile Bakanlıklar Arası Çalışma
Grubu oluşturulmuştur. Oluşturulan çalışma grubuna eğitim semineri, Hollanda
ekibinin kısa dönemli uzmanları tarafından verilmiştir. Çalışma grubu toplantıları
düzenli olarak devam etmektedir.
AB’ye üye ülkelerdeki Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Kurumlarının işleyiş ve yapılarını
gözlemlemek amacıyla Hollanda, Macaristan ve İrlanda’ya düzenlenecek çalışma
ziyaretine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin ülkemizin ana plan ve programlarına
yerleştirilmesinin önemi ve konuya ilişkin Avrupa Birliği müktesebatına vakıf
olunması amacına yönelik olarak karar vericiler, politika uzmanları ve politika
uygulayıcıları için eğitim programı ve eğitim materyalleri hazırlanmıştır. Eğitim
programları başlatılmış ve sürdürülmektedir. Ayrıca, üst düzey yöneticilere ve
belediye başkanlarına yönelik seminerler düzenlenmiştir.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği politikalarına temel teşkil edecek Ulusal Eylem Planı
Taslağı’nın hazırlanması kapsamında oluşturulan 6 çalışma grubunun ilk toplantıları
16 ve 22 Ekim 2007 tarihinde Başkent Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilmiştir.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından 100 temsilciye “Eğitici
Eğitimi” verilmiştir.

- Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun teknik desteği ve Avrupa Komisyonu’nun mali
katkılarıyla, Genel Müdürlük tarafından yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin
Geliştirilmesi Projesinin” ikinci bileşeni “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi”
kapsamında ise;
· Ulusal veri tabanı ve bilgi sistemine yönelik göstergeleri, veri kaynaklarını ve aile
içi şiddetle mücadele ile ilgili girişimleri kapsayan bir çalıştay düzenlenmiş, iki
uluslararası ve iki ulusal danışmanla birlikte veri toplama sistemlerine ilişkin
kurumsal analiz tamamlanmıştır.
· Altı ayda bir yapacağı toplantılarla proje uygulamasının, konuya ilişkin tüm
taraflarca izlenebilmesi için bir platform sağlayacak olan ve proje çerçevesinde
hazırlanan strateji ve/veya politika dokümanlarının ayrıntılı görüşülerek politik yol
göstericilik sağlama, paydaş kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyulan katkı ve
katılımlarını tespit etme ve işbirliği için somut öneriler getirmekle görevli olan
“Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Proje Yönlendirme Komitesi”; kamu
kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin
katılımı ile oluşturulmuş ve ilk toplantısını 27 Eylül 2007 tarihinde yapmıştır.
· Literatür tarama çalışması ile mevzuat tarama çalışması tamamlanmıştır.
· Zihinsel dönüşümü sağlamak amacıyla, savunuculuk ve toplumu harekete geçirme
süreçlerine paralel olarak hazırlanıp uygulanacak olan “İletişim Stratejisi”nin
kurumsal kimlik çalışması tasarımı ve iletişim stratejisi durum belirleme masaüstü
analiz çalışması tamamlanmış; medyada kadına yönelik aile içi şiddetin nasıl
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işlendiği konusunda durum tespiti ile ilgili olarak yapılacak analiz çalışması için
araştırma önerisi hazırlatılmıştır. İletişim Stratejisinin, ilgili kamu kurum ve
kuruluşları, üniversiteler, medya kuruluşları ve bu alanda çalışan sivil toplum
kuruluşları temsilcilerinin de katkı sunacağı katılımcı bir süreçle hazırlanmasına
yönelik olarak, 29 Eylül 2007 tarihinde bir günlük çalıştay düzenlenmiştir.
“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kurumsal Mekanizmaları ile Hizmet Sunum
Modeli ve Eğitim Programları” hedefine dönük Eğitim İhtiyaç Analizi saha
çalışması İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon ve Ankara illerinde tamamlanmış,
Saha Çalışması Raporu hazırlanmıştır. Eğitici eğitimlerinde kullanılacak ‘Eğitici
Kılavuzu’nun gözden geçirilmesi için belirlenen uluslararası danışmanla çalışma
gerçekleştirilmiş ve atölye çalışması uygulanmış, uluslar arası danışmanın önerileri
doğrultusunda kılavuz revize edilmiştir. Revize edilmesinin ardından da elektronik
ortamda görüş almak üzere değişik kurumlardan yetişkin eğitimi alanında çalışan
uzmanlara gönderilmiştir.
Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Neden
ve Sonuçlarına İlişkin Niteliksel ve Niceliksel Araştırma”ya ilişkin çalışmalar
sürdürülmektedir.
Proje kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve kadına
yönelik aile içi şiddetle mücadele konularında gelişmiş mekanizmalara sahip,
Avrupa Birliği üyesi ülkelerden Avusturya ve Danimarka’ya, şiddet mağduru
kadınlara hizmet sunumuna ilişkin kuruluşlarla bir araya gelmek, deneyimleri
paylaşmak ve süregelen uygulamaları yerinde incelemek amacıyla birer çalışma
ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; kadına yönelik şiddetin izlenmesi ve
kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla kullanılan bilgi sistemleri yerinde
incelenmiş, kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından işletilen sığınma
evleri ziyaret edilmiş, ilgili yasal düzenlemeler, ulusal strateji ve plânlar ile bu
konudaki eğitim programları ve materyaller incelenmiştir.
Bunlara ek olarak, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında
kadın konukevi/sığınmaevlerine yönelik hizmet sunum ve yönetim modellerinin
geliştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, konuya ilişkin
birikim ve deneyime sahip kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının
katılım ve katkılarının sağlanması amacıyla, 1920 Ekim 2007 tarihlerinde çalıştay
gerçekleştirilmiştir.

- Ekonomik güçlenmenin en önemli koşulu olan işgücüne katılımda kadınlar,
karşılaştıkları engeller ve ekonomik güç paylaşımında yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliği
nedeniyle yoksullaşmakta ve özellikle kadın başlı ailelerde kadınların yükleri daha da
ağırlaşmakta olduğundan; kadın yoksulluğunun önlenmesi için dünyada ve ülkemizde
örnekleri olan mikro kredi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ve kadın girişimcilerin
ihtiyaç duydukları Eğitim, Danışma, Rehberlik ve FonFinansman Sağlama konularını içeren
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda; İl Özel İdaresi Kanunu’nda, İl Özel
İdaresinin görev ve yetkileri arasında yoksullara mikro kredi verilmesi hususunun yer alması
nedeniyle; söz konusu maddenin özellikle pozitif ayrımcılık içerecek şekilde kadın
yoksulluğunu azaltmaya yönelik olarak, 81 İl Valiliği tarafından uygulanmasının kadınların
ekonomik açıdan güçlendirilmesi, yoksulluğun ortadan kaldırılması, kadınların kendilerine
olan özgüvenlerinin artması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi bakımından büyük önem
taşıdığı hususunu içeren yazımız İçişleri Bakanlığı’na gönderilmiştir. İçişleri Bakanlığı’nın bu
konuda Valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda Van ve Mersin illerinde mikro kredi
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uygulaması başlatılmıştır. 2008 yılında, bu uygulamanın diğer illerde de başlatılması
yolundaki çalışmalar sürdürülecektir.
Kadınların sosyoekonomik konumunu güçlendirecek söz konusu uygulamaların diğer
illere yaygınlaştırılmasını sağlayabilmek için Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünden bir grup
Van ve Mersin illerine çalışma ziyaretinde bulunmuştur.
- Toplumsal yaşamda dezavantajlı gruplar arasında yer alan özürlü kadınlara yönelik
ayrımcılık, yoksulluk, yaşlılık gibi diğer ayrımcılık alanlarıyla da birleşerek ağırlığını
arttırmaktadır. Ayrımcılığı önlemeye yönelik hazırlanan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata
karşın, özürlü kadınların dezavantajlı konumları hala önemli ölçüde sürmektedir.
Bu bağlamda, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Altınokta Körler Derneği işbirliğiyle,
ülkemizde görme engelli kadınların sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespiti, çözüm önerilerinin
tartışılması ve elde edilen sonuçların ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi amacıyla 2829
Haziran 2007 tarihlerinde Başkent Öğretmenevi’nde düzenlenen Görme Engelli Kadınlar
Kurultayı yapılmıştır. Kurultay sonuçlarının kitap olarak basımı için çalışmalar
sürdürülmektedir.
- Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
(CEDAW) kapsamında her dört yılda bir CEDAW Komitesine sunmakla yükümlü olduğumuz
periyodik ülke raporlarından 6. Ülke Raporu’nun hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce hazırlanan periyodik ülke raporunun taslağına ilişkin
görüş ve katkılarının alınması amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin,
meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımı ile bir toplantı
gerçekleştirmiştir. Oluşturulan ikinci taslağa dair gerçekleştirecek olan ikinci toplantının
hazırlıkları ise sürdürülmektedir.
- Kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında yapılan çalışmalar
hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla radyo ve televizyon programlarına katılım
sağlanmaktadır.
- Sorumlu ve ilgili kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen toplumsal
cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konulu toplantılara üst düzey katılım sağlanarak, bu
konudaki gelişmeler hakkında bilgilendirmelere devam edilmektedir.
- “Eşitlik Güçlendirir” konulu görsel materyal ve kadına yönelik aile içi şiddetin suç
olduğu mesajını içeren 2 spot film hazırlanmıştır; söz konusu materyal ile spot filmlerin
dağıtımı yapılmaktadır.
- GAP RadyoTV Danışma Üst Kurulu çalışmaları ve alınan kararlar çerçevesinde,
Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün sürdürdüğü çalışmaların kamuoyuna
etkin bir şekilde duyurulması, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılan kadın çalışmalarının
bölgeye kazandırdığı değerlerin anlatılması ve yöre halkının bilgilendirilerek projeye
katkılarının sağlanması amacıyla Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile TRT arasında
Protokol imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
yaşayan kadınları hedef kitle olarak ele alan istihdam, eğitim ve şiddet konularında, “Beni
Acıtmayın” isimli 6 bölüm ve yaklaşık 25’er dakikalık belgesel programın çekimlerine
başlanmıştır. Belgesel, çekimleri tamamlandığında TRT GAP TV’de yayınlanacaktır.
- Kurum ve kuruluşlarca tarafından etkinliklerinde kullanılmak üzere Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğünden talep edilen afiş, film gibi görsel materyallerin dağıtımı yapılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar,
- “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” ve “Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğinin Yaygınlaştırılması Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi”
kapsamındaki faaliyetlere devam edilecektir.
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- “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedür ler
Eğitimi Projesi Protokolü” kapsamında eğitim programlarına devam edilecektir.
- Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki toplantıların düzenlenmesi ve düzenlenen
toplantılara katılım ile görsel materyal dağıtımı çalışmalarına devam edilecektir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
GİRESUN İL MÜFTÜLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
- İl genelinde uygulanan vaaz ve irşat programları kapsamında; Temmuz ayının III.
haftasında "İslam ve Töre", Ağustos ayının II. haftasında "İslam’da Kadın ve Kadın Hakları",
V. haftasında ise "İnsan Öldürmek Büyük Günahtır" konuları işlenmiştir.
Planlanan Çalışmalar
- İl genelinde Kasım ayının III. haftasında "İslam’a Göre Töre", Aralık ayının I.
haftasında "Kadın ve Çocuk Hakları" konulu vaazlar verilmesi, 23 Kasım 2007 Cuma günü
ise "İlmin Değeri ve Öğretmenlerimiz" konulu hutbe okutulması planlanmaktadır.

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
- Giresun ilinde kadınlara yönelik, Medeni Kanun’da ve Ailenin Korunmasına Dair
Kanun’da yer alan hükümler çerçevesinde “hukuk günleri” ile rehabilite edici, bilinçlendirici
“sosyal grup çalışmaları” düzenlenmiştir.
- Aydın ili Nazilli ilçesinde ve Antalya ilinde Ailenin Korunmasına Dair Kanun ile ilgili
eğitim çalışmaları devam etmektedir.
- Antalya’da kurulan acil müdahale ekibi tarafından “Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve
Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı”na müracaat eden kişilere gerekli müdahale anında
yapılmaktadır.
- Bolu ilinde, 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince bir komite oluşturulmuş;
Amasya ilinde “Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Hareketleri ile Töre ve Namus
Cinayetlerinin Önlenmesi” amaçlı bir komisyon kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.
- Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okuryazar olmayanlara yönelik 1.derece
okur yazarlık kurslarının sayısının arttırılmasına karar verilmiştir.
- Trabzon ilinde Üniversite öğretim görevlileri tarafından “Çocuk Gelişimi, Aile ve
Çocuk İlişkileri” konulu panel düzenlenmiştir.
- Kırşehir, Bartın, Sivas, Nazilli ve İzmir’de ilköğretim ve lise öğrencileri ile velilere
yönelik seminer, konferans ve toplantılar düzenlenmiştir.
- Trabzon ve Tokat illerinde ilgili konulara hutbe ve vaazlarda yer verilmiştir.
- Bolu İl Müftülüğü tarafından “İnsanlığın Kadın Anlayışı ile İslam Dininin Kadın
Anlayışı Arasında Çok Fark Vardır” konulu bir konferans verilmiş, vaazlarda “Aile İçi
Şiddetin Çocuklar Üzerinde Bıraktığı Etkiler” konusu işlenmiştir.
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- Kocaeli ili Kocaeli Televizyonunda kadına yönelik şiddet konusu işlenerek, kadın
konukevi ve aile danışma merkezinin çalışmaları anlatılmıştır.
- Kırşehir ili yerel televizyon kanallarında konuya ilişkin bilinçlendirme çalışmaları
yapılmıştır.
- Trabzon İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün ilgili birimlerinde daha fazla kadın memur
görevlendirilmiş, şiddete uğramış şahıslarla haberleşme ağı kurulmuş, belirli aralıklarla bu
şahıslar ziyaret edilerek sıkıntı ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.
- Kocaeli ilinde, şiddete maruz kalan kadınların yararlanacağı hukuksal sürecin en kısa
sürede tamamlanması için gerekli alt yapının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir.
- Ardahan ilinde, “Anneçocuk Eğitim Programı” ile “Aile Eğitimi Programı”
uygulanmaktadır.
- Antalya Emniyet Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan erkek polis memurlarına
“Aile İçi Şiddet ve Şiddete Karşı Neler Yapılabilir?” konulu 2 günlük eğitim çalışması
düzenlenmiştir. Kadın polis memurlarına yönelik olarak 16 gün süreli “Kadının İnsan
Hakları” eğitimi verilmektedir.
- Bolu ili Karaçayır Toplum Merkezinde, kadınlara ve ailelere yönelik, eğitici, geliştirici
faaliyetler, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, bilgisayar, eğitici anne ve anne çocuk eğitim
programları verilmekte; okuma yazma kursu, yaşlı bakımı ve refakatçılık ile çocuk bakıcılığı
kursları açılmaktadır.
- İstanbul Gazi Mahallesi Toplum Merkezinde Bakıcı Anne Yetiştirme Projesi, Psikolojik
Destek Grup Çalışması ve Anne  Çocuk Eğitim Programı uygulanmıştır.
- İzmir ilinde 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun tanıtımı ile ilgili panel ve
eğitim seminerleri düzenlenmiş, 06 yaş Benim Ailem Grup Çalışmaları ile Aile İçi Şiddete
Son Kampanyası kapsamında destek programı eğitimleri verilmiştir. Ayrıca meslek edindirme
kursları açılmıştır.
- Kocaeli ilinde Aile Haftası kapsamında “Aile İçi İletişim” ve “Kadının Toplumdaki
Yeri ve Önemi” konulu söyleşiler düzenlenmiştir.
- Giresun ili Aile Danışma Merkezi’nde “Anne Baba Destek Programları”, “Çocuk
Haklarının Tanıtımı”, “Eşler Arası Destek ve Aile İçi Şiddetin Engellenmesi” ile “Grup
Ölçekli Çocuk ve Aile Eğitimi Projesi” konulu çalışmalar sürdürülmektedir.
- Aydın ili Nazilli ilçesinde “Aile İçi Şiddete Son Kampanyası” doğrultusunda eğitim
çalışmaları yapılmıştır.
- Yozgat ilinde “Aile İçi İletişim” konulu bir toplantı düzenlenmiştir. Anne Çocuk
Eğitimi Programı ve Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı uygulanmaya devam
etmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
- Kocaeli ilinde okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili olarak çalışma
başlatılmasına karar verilmiştir.
- Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okuryazar olmayanlara yönelik 1. derece
okuryazarlık kurslarının sayısının arttırılmasına karar verilmiştir.
- Sinop ilinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve diğer sivil toplum kuruluşları ile
birlikte Sinop Belediyesi’nin kadın konukevi açabilmesi konusunda proje hazırlanmıştır.
- İzmir ilinde “Erken Çocukluk Gelişimini Destekleme Projesi”nin il genelinde
yaygınlaştırılması amacı ile Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı ve İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü yapılmış, Balçova Belediyesi ile yapılan
işbirliği protokolü yenilenmiştir.
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- Kadının insan hakları eğitimi, 719 yaş ergen eğitimi, yurttaşlık eğitimi, kadın ve kız
çocuklarının haklarının korunması ve Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında projeler
yapılacaktır.
- Bolu ilinde kadın konukevi açılmasının uygun bulunması halinde işbirliği yapılması,
- Bolu ili müftülüğünce, kadın ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi konusunda
toplumun bilinçlendirilmesi çalışmalarına devam edilmesi,
- Batman ve Kırşehir illerinde cami imamları tarafından vaaz verilmesi,
- Sağlık görevlilerine uygulanan hizmet içi eğitim programlarında konuya yer verilmesi,
- Şiddet uygulayan şahıslarla kurulan diyalog kapsamında bağımlılık durumu söz konusu
ise tedaviye yönlendirme çalışması yapılması,
- Aydın ili Nazilli ilçesinde bir toplum merkezi açılması planlanmaktadır.
Antalya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
- Alanya Toplum Merkezi tarafından, kadınlara yönelik açılan 86 saatlik, sertifikalı “2.
Dönem Bilgisayar Kursu” tamamlanmıştır.
- Kepezaltı Toplum Merkezine devam eden kadınlara yönelik yetişkinler için okuma
yazma kursu başlatılmıştır.
- Aile Danışma Merkezi tarafından şiddete maruz kalmış kadınlara sosyal ve psikolojik
destek verilmiştir.
- Aile Danışma Merkezi tarafından eşler arası anlaşmazlık problemlerinde, eşlere,
cinsiyete dayalı ayrımcılığı ve eşitsizliği ortadan kaldıracak danışmanlık hizmeti verilmiştir.
- Sütçüler Toplum Merkezine devam eden kadınlara 3 hafta süreli “Aile Eğitimi”
verilmiştir.
- Antalya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Kadın Konukevine töre ve namus
cinayeti riski nedeniyle kabul edilen kadınların bakımı ve korunması sağlanmıştır.
- Aile Danışma Merkezi ile İl genelinde faaliyet gösteren bütün Toplum Merkezlerinde,
kadınlara yönelik 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un tanıtılması kapsamında
eğitimler verilmektedir.
- İlde ikamet etmekte olan ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve 24 saat hizmet veren, “Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk Ve
Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı”na müracaat eden kadınlara, ilde oluşturulan “Acil
Müdahale Ekibi” tarafından gerekli mesleki müdahale anında yapılmaktadır.
- İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden hizmet alan kadınlardan, kreş ücreti ödeyemeyecek
durumda olanlara, İl Müdürlüğünün ücretsiz kreş kontenjanından yararlanma olanağı
sağlanmaktadır.
- Kadın Konukevinin fiziki koşullarının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi için
gerekli özen gösterilmektedir.
- Töre ve namus cinayetlerine maruz kalma riski taşıyan kadınlara gerekli psikolojik,
rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.
- Kadın Konukevinde kalan, cinsel istismara uğrayan, 18 yaş altı çocuk annelere yaklaşım
konusunda personele eğitim verilmiştir. Ayrıca, 18 yaş altı cinsel istismara uğrayan çocuk
annelere yönelik; kuruluş dışında oluşabilecek tehlikeler, yabancı kişiler ile olumsuz
iletişimleri halinde doğabilecek sorunlar konusunda bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmalar
yapılmıştır.
- Kadın konukevinde kalmakta olan ve fiziksel şiddete maruz kalmış kadınlara, yasal
hakları ve başvuru yöntemleri konusunda bilgi verilmiştir.
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- Kadın konukevinde kalan ve durumu uygun olan kadınların iş bulmaları konusunda
rehberlik yapılmıştır.
- Kadın Konukevinde kalan ve ekonomik yardıma ihtiyaç duyan kadınlara, ekonomik
yardım almaları konusunda rehberlik yapılmıştır.
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Kadının İnsan
Hakları ve Yeni Çözümler Vakfı işbirliği ile İl Müdürlüğü’nde ve bağlı kuruluşlarında görev
yapan Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikologlara, kuruluşlarından hizmet alan kadın
müracaatçılara eğitim vermeleri amacıyla “Kadının İnsan Hakları Eğitici Eğitimi Programı”
verilmektedir.

Planlanan Çalışmalar:
- Kadına yönelik eğitici çalışmalara devam edilmesi,
- İl Müdürlüğü’ne bağlı Kadın Konukevi’ne, Töre ve Namus Cinayeti nedeniyle kabul
edilen kadınların, bakımına ve korunmasına devam edilmesinin sağlanması,
- “Kadının İnsan Hakları Eğitimi Projesi”nin Aile Danışma Merkezi, Habipler, Sütçüler
ve Şafak Toplum Merkezlerinde uygulanmasının sağlanması,
- “Anne  Çocuk Eğitimi Projesi”nin Aile Danışma Merkezi ve Sütçüler Toplum
Merkezi’ne devam eden kadınlara yönelik uygulanmasının sağlanması,
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Kadının İnsan
Hakları ve Yeni Çözümler Vakfı işbirliği ile verilmekte olan, “Kadının İnsan Hakları Eğitici
Eğitimi Programı” eğitimini almamış olan İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında görev yapan
Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikologlara bu eğitimin verilmesi,
- Aile Danışma Merkezi tarafından Emniyet Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında görev
yapan kadın polis memurlarından, 16 hafta süren “Kadının İnsan Hakları Eğitimi” programını
almamış olanlara bu eğitimin verilmesi,
- Aile Danışma Merkezince, Emniyet Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan erkek
polis memurlarının, “Aile İçi Şiddet ve Şiddete Karşı Neler Yapılabilir?” konulu eğitimi
almalarının ve 2 günlük söz konusu eğitimi almamış olan diğer polis memurlarının da bu
eğitimi almalarının sağlanması planlanmaktadır.
Kastamonu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
- “Alo 183 Kadın, Aile, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı”nın tanıtımı için
yerel basında yazı yayımlanmış olup, ilgili broşürlerin daha fazla kişi ve birime
ulaştırılmasına karar verilmiştir.
- Merkez Mahalle Muhtarlıklarına “Kadına Karşı Şiddete Son” yazılı afiş ile şiddet
mağdurlarının başvurabilecekleri birimlerle ilgili yazı gönderilerek, muhtarlıkların görünebilir
yerlerine asılması sağlanmış; aynı yazı ve afişlerin ilçe kaymakamlıklarına da gönderilerek
muhtarlıklara ulaştırılması çalışmalarına başlanmıştır.
- Kadına yönelik şiddet konusunda Kız Meslek Lisesi öğrenci ve velilerine sosyal hizmet
uzmanları ve bir psikolog tarafından konferans verilmiş, konferansın diğer okulların öğrenci
ve velilerine yönelik olarak yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir.
- Kastamonu Belediyesi tarafından, Kadın Konukevi olarak açılması planlanan binanın,
alınan Belediye Meclis Kararına istinaden, SHÇEK Genel Müdürlüğüne bağlı olarak açılması
işlemlerinin hızlandırılmasına karar verilmiştir.
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Muş İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
- Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu
Toplantısı düzenlenmiş; kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet hareketleri ile töre ve namus
cinayetlerinin temelinde eğitimsizliğin olduğu düşüncesiyle; öğretmen, sağlık görevlileri,
öğreticiler ve imamlar kanalıyla bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi,
- Muş Belediye Başkanlığı bünyesinde açılacak olan ancak henüz teşrifatı
tamamlanmamış olan Kadın Konukevinin, teşrifatının ivedilikle tamamlanarak, hizmete hazır
hale getirilmesi; konukevinin hizmete girmesinden itibaren İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğünden gerekli meslek elemanlarının görevlendirilmesi,
- Kadın ve çocuklara yönelik şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin
önlenmesine yönelik olarak, İl Müftülüğünce düzenlenecek etkinliklerde konuya yer verilmesi
kararları alınmıştır.
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BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi” ve “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele
Projesi” kapsamında gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanmaktadır.
- İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İsveç Lund Üniversitesi’ne bağlı Raoul Wallenberg İnsan
Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü ile işbirliği; İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği
Ajansı’nın desteğiyle 20052008 yıllarında yürütülmekte olan “Türkiye’de Kadınların İnsan
Haklarına Saygısının Güçlendirilmesi” başlıklı proje çerçevesinde bir toplantı
gerçekleştirilecektir. Bu çalışma toplantısının amacı son yıllarda güçlenen Türkiye’de
kadınlara karşı şiddet konusundaki çabalara katkıda bulunmaktır.
- 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyette olan Aile
Mahkemeleri ile Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde görev yapan 102 psikolog, 94
pedagog, 89 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 285 personel; “CezaCeza Usul Hukuku,
Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile Aile Hukuku, Medeni Hukuk, Etik
Kurallar, Aile Danışmanlığı, Sistem Yaklaşımı Temelinde Aileyi Değerlendirme ve Ailelerle
Çalışma ile Güçlendirme Yaklaşımı Temelinde Çocuklarla Çalışma” konularını içeren hizmet
içi eğitim programına katılmışlardır.
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce başlatılan ve halen çalışmaları devam eden 4320
sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanuna İlişkin Yönetmelik çalışmalarına Adalet Bakanlığı
Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından katkı sağlanmaktadır.
- Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Çocuklar İçin
Uygun Dünya” başlıklı rapora istinaden hazırlanan Ulusal Eylem Planına ilişkin toplantılar
devam etmekte olup, ilgili toplantılara katılım sağlanmaktadır.
- Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Toplumsal
Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi kapsamında yürütülmekte olan
çalışmalara yönelik olarak Adalet Bakanlığı AB Genel Müdürlüğünden iki temsilci
görevlendirilmiştir.
- 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
kapsamında kurulan ve faaliyette olan Aile Mahkemeleri’ne bugüne kadar 56 psikolog, 56
pedagog ve 21 sosyal çalışmacı; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kurulan ve
faaliyette olan Çocuk Mahkemelerine ise 9 psikolog, 10 pedagog ve 5 sosyal çalışmacı olmak
üzere toplam 157 personelin ataması yapılmıştır.

Planlanan Çalışmalar:
- Aile Mahkemeleri ile Çocuk Ağır Ceza ve Çocuk Mahkemelerinde görev yapan
psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı unvanındaki personele yönelik hizmet içi eğitim
programı düzenlenmesine ilişkin plan Adalet Akademisi Başkanlığına iletilmiştir.
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- 2006 yılı Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmelik çerçevesinde, söz konusu mahkemelerin iş durumları da tespit edilerek 50
psikolog, 47 pedagog ve 81 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 178 personel alımı
planlanarak işlemleri başlatılmıştır.
- Ulusal ve uluslararası kurumkuruluşlarla “Aile İçi Şiddet” konusunda yapılacak eğitim
çalışmalarının planlamaları devam etmektedir.
- Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi’nce yürütülmekte olan Ulusal Yargı Ağı Projesi
(UYAP)’ın konuya ilişkin hızlı ve güncel bilgi verebileceği düşünülmektedir. Türkiye’deki
törenamus cinayetleri ile kadına yönelik şiddet olaylarının tamamı UYAP havuzunda günlük
olarak toplanmaktadır. Çözüm önerileri getiren tüm ilgili kuruluşların nerede ve nasıl
uygulama yapacakları konusunda tereddüt yaşamaları halinde, UYAP onlara çok güncel ve
hızlı bir şekilde istenen bilgileri yasalar çerçevesinde verebilecektir. UYAP’ın bu özelliği
daha da geliştirilmeye ve istenecek tüm bilgileri verebilecek düzeye getirilmeye
çalışılmaktadır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
TÜRKİYE İŞ KURUMU SİİRT İL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
- Haydi Kızlar Okula (Kız Çocuklarının Okullaştırılması Projesi) Projesi kapsamında;
okullardaki öğretmenlere ve velilere seminerler verilmekte, okul çağına gelip de okula
gitmeyen öğrenciler tespit edilmektedir.
- Aile bilgilendirme seminerleri ve şiddet paneli düzenlenmiştir.
- Siirt ili Şiddet Eylem Planı hazırlanmıştır.
- Okulların her dönem veli toplantıları düzenlemesi ve okullarda şiddet olaylarının her ay
raporlanması planlanmış, şiddet ekipleri oluşturulmuştur.
- İl Kaymakamlıklarına, Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddetin önlenmesine ilişkin
Başbakanlık Genelgesi gönderilmiş ve işbirliği sağlanmıştır.
- İl Müdürlüğünce 15 kadın el ve makine dikişçisinin istihdamı sağlanmıştır.
- Töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasında koordinasyon
sağlanması amacıyla; Vali Yardımcısının başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının
katılımı ile toplantılar yapılarak, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğiyle eşgüdüm
sağlanmakta, toplantıda alınan kararlar doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
- Kadınlara yönelik şiddetin sonucu olarak ortaya çıkan töre ve namus cinayetlerinin
önlenmesi amacıyla İl düzeyinde komite kurulmuş olup, söz konusu komitenin çalışmaları
devam etmektedir.
- Çalışan kadınlara 506 sayılı SSK Kanununun 45. Maddesi gereği doğumda sağlık
yardımı yapılması ve yine 47. Madde gereğince emzirme yardımı yapılması gibi maddi
yardımlar yapılmaktadır.
- İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren 5 Toplum Merkezi
bulunmaktadır. Toplum Merkezlerinde kadınlara yönelik gelir getirici, beceri kazandırıcı kurs
ve etkinliklere devam edilmektedir.
- Eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan ve yaşı okul çağını geçmiş olan kadınların
toplum merkezleri aracılığı ile açık ilköğretim ve lise kayıtları yapılmakta, kayıt ücretleri
kurumumuz tarafından karşılanmaktadır.
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- Kadınların kamusal alana katılımlarının sağlanması ve bilinçlendirilmelerine yönelik
“Çocuğun Yetişmesinde Ailenin Önemi” konulu bir panel düzenlenmiştir. Söz konusu panele,
toplum merkezlerine devam eden kadınların katılımı sağlanmıştır.
- Meslek elemanlarınca; ihmal, istismar ve şiddete maruz kalmış, haklarında hukuki süreç
başlatılmış olan kadın ve çocuklara yönelik barınma da dahil olmak üzere belirlenen hizmet
modelleri uygulanmaktadır.
- Konu ile ilgili afiş ve broşürler kurum ve kuruluşlara dağıtılmıştır.
- Sağlık kurumlarına başvuran bireylere ilgili konular hakkında danışmanlık hizmeti
verilmektedir.
- Kadına yönelik şiddet konusunda kolluk kuvvetlerine hizmet içi eğitim verilmesi için
gerekli materyaller tedarik edilerek, uzman personeller tarafından hizmet içi eğitim
verilmiştir.
- Kadın ve çocuklara yönelik şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin
önlenmesine yönelik alınabilecek önlemlere ilişkin olarak, İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik
Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili koordineli olarak Rehber
Öğretmenler nezaretinde çocuk ve yetişkinlere yönelik, müzik, bilgisayar, resim vb. eğitici
kurslar, okula yönlendirme; Spor Şubesi tarafından da çocuk ve gençlere yönelik değişik
branşlarda sporcu eğitim kursları ve spor faaliyetleri düzenlenerek çocuklarımızı kötü
çevrelerden ve düşüncelerden soyutlamak amaçlı çalışmalar yapılmakta olup, spor branşları
kayıtlarına başlanmıştır.
- Çok Amaçlı Toplum Merkezince, kadın ve çocuklara yönelik şiddet hareketleriyle töre
ve namus cinayetlerinin önlenmesi amacıyla çocuklara, genç kızlara yönelik, eğitim ve beceri
kursları, okumayazma, biçki dikiş, el sanatları, mefruşat, bilgisayar, okul öncesi eğitim,
sağlık eğitimi vs. kursları açılmıştır. Bu programlarla kadınlar bilinçlendirilmeye
çalışılmaktadır.
- Çeşitli yollarla Müdürlüğe ihbar edilen ve şiddet gören, töre ve namus cinayetlerine
maruz kalma riski altında bulunan kadın ve çocukların durumları Müdürlük tarafından
değerlendirilmekte, söz konusu kişilerin güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı kuruluşlardan yaş ve durumları uygun
olanların yararlandırılması sağlanmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
- Şiddet, namus ve töre cinayeti riski taşıyan ailelerin tespit edilmesi için plan
oluşturulmuştur.
- İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik çocuk bakıcılığı kursu için Genel
Müdürlüğe teklifte bulunulmuştur. Talep Genel Müdürlüğün alt Komisyonunca kabul edilip
onaylandıktan sonra ÇATOM işbirliğiyle kadınlara yönelik 15 kişilik çocuk bakıcılığı kursu
açılacaktır.
- Yerel TV kanalında uzman bir ekip tarafından konu hakkında program düzenlenecektir.
- Yerel basında yayınlanmak üzere basın metni düzenlenecektir.
- Siirt Belediyesi tarafından kadın ve çocuk sığınma evleri çalışmalarını yürütmek üzere,
yeniden yapılanma çalışmaları yapılmaktadır. Çocuk ve kadınlara yönelik broşürlerin basımı
için hazırlıklar başlatılmıştır. Söz konusu broşürler basıldıktan sonra halka açık alanlarda ve
kamu hizmet birimlerinde dağıtılacaktır.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

VALİLİKLER

ADANA VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- Seyhan Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde değişik branşlarda mesleki eğitim
çalışmaları üçer aylık ve yıllık dönemler halinde yapılmaktadır.
- AnneÇocuk Eğitimi Programı ve Benim Ailem Programı düzenlenmektedir.
- Vatandaşlık konusunda Eğitim Programları düzenlenmektedir.

ARDAHAN VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Hakkında Komisyonun 4. Toplantısı
gerçekleştirilmiş;
- 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasanın yeterince bilinmediği, kadınerkek
toplumun her kesiminin Yasadan haberdar olması durumunda, ilgili Yasanın yaptırımları
nedeniyle şiddet olgusunun azalacağı, şiddet durumunda ise şiddet mağdurlarının haklarını
aramalarına yönelik girişimlerde bulunacakları yönünde görüşün hakim olması ve 4320 Sayılı
Kanun’un tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapılması yönünde ortak karar alınması nedeniyle;
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı toplum merkezinde yapılan çalışmalara ek olarak,
daha fazla kitleye ulaşım sağlanması açısından bir alt komisyon oluşturularak aile içi şiddet ve
ilgili yasanın tanıtımına yönelik eğitim programı oluşturularak uygulanması, kırsal kesimde
görev yapan sağlık personeli, imam ve öğretmenlere konuyla ilgili eğitim düzenlenmesi,
yeterince verim alınamaması halinde alt komisyon tarafından bizzat bilgi verilmesi,
- Aile İçi Şiddet ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun tanıtılması için
halkın anlayabileceği tarzda broşür hazırlanarak eğitimlerde dağıtılması,
- Yerel basın ve radyo kanalıyla Aile İçi Şiddet ve Ailenin Korunmasına Dair Kanunun
tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapılması kararları alınmıştır.

BARTIN VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- Amasra Kaymakamlığı tarafından, kadına yönelik şiddet hareketleriyle töre/namus
cinayetlerinin önlenmesi için İlçe Kaymakamlığı Başkanlığı, kolluk kuvvetleri, mahalli
idareler, Sağlık Grup Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşlarının
temsilcilerinden oluşan İlçe Komitesi kurulmuş, komite tarafından bu konularda gerekli
tedbirlerin alınması için çalışmalara başlanılmış ve eğitim sunumları gerçekleştirilmiştir.
- İl genelinde hizmet içi eğitimlerde bu konuya yer verilmesi için ilgili kurumlar
bilgilendirilmiştir.
- Kolluk birimlerine müracaat halinde veya kolluk birimlerince tespit edilen mağdurların
işlemlerinin yerine getirilmesinde, olanaklar ölçüsünde kadın personelin görevlendirildiği
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tespit edilmiştir. Ayrıca kolluk birimlerine konuya ilişkin karşılaşılacak vakalarda
uygulanması gereken hareket tarzları anlatılmıştır.
- İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından aile içi şiddet sonucu meydana gelen
vakaların takipleri, bireysel görüşmeleri, aile incelemeleri yapılarak, sorunun çözümüne
ilişkin gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmekte olduğu belirlenmiştir.
- İl Müftülüğü tarafından töre ve namus cinayetleri ile kadına yönelik şiddetin önlenmesi
hususunda tüm din görevlilerinin katılımıyla toplantı yapılmış, vaaz ve hutbelerde konunun
işlenmesi talimatı verilmiştir.
- İl genelinde konuya ilişkin olarak camilerde vaaz ve hutbeler verilmiştir.
- Sağlık Ocakları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gelen vatandaşlara bu
konularda gerekli bilgiler verilmektedir.
- İl Jandarma Komutanlığınca töre cinayetleri ile karşılaşan devriye personeline nasıl
hareket etmeleri gerektiği anlatılmıştır.

BATMAN VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- Kadının toplum içindeki konumunun güçlendirilmesi, aile içindeki değeri ve önemine
yönelik seminerler düzenlenmiştir.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanmıştır.
- Kadınlara yönelik gelir getirici meslek edindirme kursları açılmıştır.
- Cami imamlarının konuya ilişkin halkı bilinçlendirici vaazlar vermesi sağlanmıştır.
- Konuya ilişkin yasalarda düzenlenmiş olan cezai müeyyideler her fırsatta
vurgulanmıştır.
- Töre ve namus cinayetleri ile kadına yönelik şiddeti tetikleyen zararlı gelenek ve
göreneklerin eğitim programları ile tersine çevrilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır.
- Toplum Merkezinde verilen hizmetler vasıtasıyla yöre halkının bilinç ve bilgi düzeyi
artırılarak, özellikle kadının aile ve toplum içindeki statüsünün yükseltilmesi ve üretken hale
getirilmesi, sağlık, beslenme, çocuk gelişimi, aile planlaması konularında bilgilendirilmesine
yönelik çalışmalar yapılmıştır.
- Kadınların vatandaşlık haklarından, insan haklarına kadar sahip olduğu tüm haklar
konusunda bilgilendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarının düzenlenmesine,
- Konuya ilişkin seminerler düzenlenmesine,
- Camilerde konuya ilişkin vaazlar verilmesine devam edilecektir.
- Köyden kente göç sonucu uyum sorunu yaşayan ebeveyn ve çocukların eğitimine
yönelik çalışmalara destek verilecektir.
- Konuya ilişkin mevzuatın uygulanmasına özen gösterilecektir.
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ÇORUM VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- Alaca Kaymakamlığı tarafından çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketleriyle, töre
ve namus cinayetlerinin önlenmesi için alınacak tedbirlerle ilgili olarak, Başbakanlık
tarafından çıkartılan ve 04.07.2006 tarih 26218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren 2006/17sayılı Genelge doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
- Alaca Kaymakamlığı bünyesinde, İlçe Müftülüğünce Cuma vaazlarında ilçe halkına
yönelik konuyla ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğünce, liselerde
kamera sistemi kurulmuş, İlçedeki her okulda konuyla ilgili bir komisyon kurulmuş, bu
komisyon tarafından öğrenci velileri ve rehber öğretmenlerle işbirliği yapılarak toplantılar
yapılmış, öğrenciler ve veliler bilgilendirilmiştir. İlçede bulunan okullarda öğretmenler
vasıtası ile 6000’e yakın öğrencinin velisi evlerinde ziyaret edilmiş, velinin okula ve
çocuğunun sorunlarına duyarlı davranması yönünde telkinde bulunulmuş, öğrencilerin sosyal,
psikolojik durumlarının tespiti için formlar geliştirilmiştir. Ev ziyaretlerinin her yıl yapılması
amaçlanmıştır.
- Alaca Kaymakamlığı bünyesinde öğrencilerin şiddetten uzak durmaları ve güzel
duygularının gelişmesi için “Güzel Okulum ve Güzel Sınıfım” çalışması İlçe
Kaymakamlığınca 2006 yılında başlatılmış, bugüne kadar 150 civarında sınıfta güzelleştirme
çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonunda öğrencilerin okula devamları artmış, şiddet
olayları azalmıştır. İlçede faaliyet gösteren yerel basınla irtibata geçilmiş, yerel basından
halkın bu konularda bilgilendirmesine yönelik çeşitli yayımlar ve makaleler hazırlatılması
istenmiştir. İlçede bulunan ilgili kurumlarca; aile içi şiddet, kadının istihdam edilmesi, kadın
ve eğitim, kadın ve sağlık, kadına yönelik şiddet, kadının siyaset ve karar alma
mekanizmalarına katılımı, kadın istihdamının geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği,
kadınlara yönelik zararlı uygulamalar, şiddet, taciz, ihmal ve sömürünün azaltılması, vb.
konularda ilçe halkı bilinçlendirilmekte ve bu yönde uygulama çalışmaları devam etmektedir.
- Alaca Kaymakamlığınca T.C Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce
oluşturulan Web sitesinde yayımlanan projeler takip edilmekte, İlçede bulunan ilgili
kurumlarca bu doğrultuda çalışmalar yürütülmektedir.
- İskilip Kaymakamlığı tarafından Halk Kütüphanesine giden okur ve öğrencilere kitap ve
sözlü yolla bilinçlendirme yapılmıştır.
- İskilip Kaymakamlığınca töre ve namus konusunda toplumda yerleşik ön kabuller veya
geleneksel anlayışlar müfredat kapsamında irdelenmekte, hem toplumda hem de aile içinde
demokratik yaşam biçimi öğrencilere aşılanmaya çalışılmaktadır.
- İskilip Kaymakamlığı tarafından sistematik bir zihniyet dönüşümü için ders
kitaplarında, günlük konuşmalarda, görsel ve yazılı basında, sinema filmlerinde hatta
akademik çalışmalarda, vaaz ve hutbelerde kullanılan geleneksel cinsiyet rol ve kalıplarında
erkek egemen zihniyetin hakim olduğunu ve toplumsal yapının yarattığı olumsuzlukların
vurgulandığı bir söylem geliştirilmektedir. Töre ve namus konusunda toplumda yerleşik ön
kabullerin veya geleneksel anlayışın tersine çevrilmesi yönünde çalışmalara devam
edilmektedir.
- İskilip Kaymakamlığı bünyesinde Halk Eğitim Merkezinde kadınlara yönelik olarak
eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği sağlanarak söz konusu
merkezlerde okuryazarlık, kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet rolleri, özgüven gibi
konularda kadına yönelik güçlendirici çalışmalar yapılmaktadır. Okullarda anababa
eğitimleri düzenlenmekte, aile içi şiddet, çocuk hakları ve çocuk eğitimi konularında ana
babalara gerekli eğitimler verilmektedir.
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- İskilip Kaymakamlığı tarafından, Belediye Başkanlığı bünyesinde yer alan ve kısa
zaman önce özelleştirilen yaşlı hizmet birimi ile açılan kadınlar şefkat evinin nitelik ve nicelik
açısından Avrupa Birliği Standartlarına uygun hale getirilmesi için olanaklar seferber edilmiş
ve söz konusu binanın şiddete maruz kalan kadınlara en iyi şeklide hizmet verebilecek
kapasiteye getirilebilmesine çalışılmıştır. Söz konusu merkez nitelik ve nicelik bakımından
standartlara uygun olarak inşa edilmiştir. İki katlı olan ve toplam 250 metrekarelik bir alan
üzerinde bulunan merkez 14 yatak kapasiteli olarak düzenlenmiştir.
- Uğurludağ Kaymakamlığı bünyesinde, Müftülük cami imam hatiplerince görev
yerlerinde aile içi bilgilendirme çalışmaları yapılmış, Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda
tiyatro etkinlikleri düzenlenmiş, Sağlık Grup Başkanlığınca hizmet içi eğitimler ve halk
eğitimleri verilmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğünce töre ve namus cinayetlerinin çocuklar
üzerindeki etkileri anlatılmıştır.
- Mecitözü Kaymakamlığı tarafından işbirliği yapılan kuruluşlara konu ile ilgili eğitim
verilmiştir. Toplantılarda ve kahvehanelerde konu ile ilgili bilgiler verilmiştir.
- Boğazkale Kaymakamlığı tarafından konu hakkında yürürlükte bulunan tüm kanun ve
yönetmenlikler ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiş, konu hakkında gerekli bilgilendirme
çalışmaları yapılmıştır. İlçe Müftülüğü tarafından cuma hutbelerinde konu hakkında vaazlar
verilmiş, Sağlık Grup Başkanlığı tarafından gerek sorumluluk sahasında gerekse sağlık
ocağına gelen hastalara konu hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Özel İdare
Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ortak çalışmaları ile köy halkı ve köy muhtarlarına
yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenerek konu hakkında olası şikayetlerin hızlı bir
şekilde değerlendirilmesi için irtibat telefonları ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
sağlanmıştır.
- Oğuzlar
Kaymakamlığı
tarafından
töre/namus
konularında
ilçe
halkı
bilinçlendirilmektedir.
- Çorum Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünden alınan emirler doğrultusunda, Dodurga
Kaymakamlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bilgilendirmeler
yapılmış; töre/namus cinayetlerinin önlenmesi ile ilgili her birimin branşlarına göre
personelini ve halkı bilinçlendirilmesi istenilmiş olup, konu ile ilgili olarak İlçe Müftülüğünce
halkın bilinçlenmesi amacıyla eğitim amaçlı bilgilendirme yapılması ve Milli Eğitim
Müdürlüğünce okullarda resim, kompozisyon ve seminer gibi etkinliklerin düzenlenmesi
sağlanmıştır.
- Kargı Kaymakamlığı tarafından yapılacak çalışmalar hakkında personel, öğretmen,
öğrenci, veli ve vatandaşlar bilgilendirilmiş, ayrıca İstanbul Valiliğince hazırlanan “Töre ve
Namus Cinayetleri ile Kadına Yönelik Şiddet Olayları” raporu hakkında öğrencilere istatistiki
bilgi verilmiştir.
- Laçin Kaymakamlığı tarafından İlçe Müftülüğünce töre/namus cinayetlerinin önlenmesi
konusunda hutbe ve vaazlar verilmektedir. Özel sohbetlerde de konu işlenmektedir. Özellikle
ekonomik yönden geri kalmış kırsal bölgelerde, kız çocukların okullarına devamsızlıkları
üzerinde titizlikle durulmakta, devamlı takipleri yapılmakta, Sağlık Grup Başkanlığınca
mahalle ve köy gezilerinde kadınlarımızı bilgilendirme çalışmaları yürütülmektedir.
- Düvenci Belediye Başkanlığınca, mevzuat hükümlerine uygun olarak, belediyeyi
ilgilendiren konularda diğer kurumlar ile işbirliği içinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
- Çorum Jandarma Komutanlığınca halen silah altında bulunan erbaş ve erlere, kadın ve
çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili olarak bilgilendirme eğitimine devam
edilmektedir. Toplum destekli güvenlik hizmetleri kapsamında, özellikle kadına ve çocuğa
yönelik şiddet olaylarının fazla olduğu köy veya kasabalarda konu hakkında bilgilendirme
faaliyetlerinde bulunulmuştur. Konu ile ilgili olarak, başta erkek vatandaşlar olmak üzere,
bütün vatandaşlara eğitim ve seminer verilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.
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- İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kurumlarında çalışan personelin kadına yönelik şiddeti
tanıması, tespit etmesi, gerekli mücadeleleri yapabilmesi ve şiddete uğrayan kadınları uygun
kuruluşlara yönlendirmeleriyle ilgili bilgilendirici eğitimler, birinci basamak sağlık
kuruluşlarında görev yapan tüm doktor ve yardımcı personele verilmiştir.
- İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, Sağlık Bakanlığınca yürütülen intiharı önleme
çalışmaları kapsamında geliştirilen “Acil Servislerde İntihar Girişimlerine PsikoSosyal
Destek ve Krize Müdahale Programı” gereği 1. pilot hastane olan Çorum Devlet Hastanesi ile
2. pilot hastanede eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir. Eğitim çalışmalarında çeşitli kriz
olgularının yanı sıra aile içi şiddet konusu da yer almaktadır. Sisteme yeni giren sağlık
çalışanlarının eğitimleri pilot hastanelerde periyodik aralıklarla devam etmektedir.
- İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aile içi şiddete maruz kalan kadınların sorunlarının
tespiti ve bu sorunlara çözüm bulunabilmesi için şubelerde yeteri kadar kadın görevli
bulundurulmaktadır. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğünce açılacak olan kurslara yeteri kadar
personel gönderilmesi kararlaştırılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Oğuz Kaymakamlığı tarafından, ilgili konularda halkın bilinçlendirilmesi için
konferanslar verilmesi, gerekli afiş ve uyarı broşürlerinin bastırılması planlanmaktadır.
Vatandaşın bilinçlenmesi için yapılan toplantı ve konferanslara devam edilecektir.
- Uğurludağ Kaymakamlığı bünyesinde; Milli Eğitim Müdürlüğünce çevre incelemesi,
anket çalışması; Müftülükçe İlçe merkez camilerinde vaazhutbe verilmesi; Sağlık Grup
Başkanlığınca, töre ve namus cinayetlerinin hukuka aykırılığı eğitimi planlanmıştır. Sağlık
Grup Başkanlığınca, Medeni Kanun eğitimi yapılacaktır.
- Boğazkale Kaymakamlığı tarafından konu hakkındaki şikayetlerin hızlı ve doğru bir
şekilde değerlendirilmesi ve duruma müdahale edilebilmesi için ihbar ve şikayet telefonları ile
danışma birimleri oluşturulacak, her kurumun görev alanlarında ortak seminer ve toplantılar
düzenlenecektir.
Boğazkale Kaymakamlığınca, Özel İdare Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığının
ortak çalışmaları vasıtasıyla, akşam saatlerinde ve hafta sonlarında yapılacak olan köy
ziyaretlerinde, muhtar nezdinde rastgele seçilecek köy hanesindeki vatandaşlarla yüz yüze
görüşülmesi ve konuyla ilgili bilgilendirilmeleri, Belediye Başkanlarının konu hakkında
etkinliklerinin arttırılarak, vatandaşların rahatça ulaşabileceği telefonların hazırlanması, ihbar
ve danışmanlık hizmetlerinin artırılması,
- Boğazkale Kaymakamlığınca İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum
örgütlerinin konu hakkında koordineli bir şekilde iş birliğine gitmeleri, konu ile ilgili olarak
her kurumun seminer ve toplantı düzenlemesi planlanmaktadır .
- İskilip Kaymakamlığı tarafından Kaymakamlık koordinesinde planlanan projeler
gerçekleştirilecektir.
- Kargı Kaymakamlığı bünyesinde okullarda rehber öğretmenler tarafından konuyla ilgili
CD’ler öğrencilere izlettirilecek, konu hakkında sınıfların bilgilendirilmesi sağlanacak,
panolarda ve duvar gazetelerinde konu ile ilgili resim,şiir, yazı ve haberler sergilenecektir.
- Kargı Kaymakamlığınca kız çocuklarının eğitilmesinin ve okula devam etmelerinin
öneminin ve aile içi şiddetin boyutlarının öğrenilmesi için okullarda öğrencilere anket
uygulamasının yapılması planlanmaktadır.
- Mecitözü Kaymakamlığınca ilgili birimler tarafından halka gerekli eğitimin verilmesi,
konunun camilerde vaaz ve irşat programlarında zaman zaman anlatılması, okullarda öğrenci
ve öğrenci velilerine seminerler verilmesi kararlaştırılmıştır. Konu ile ilgili eğitici broşürler
hazırlanarak, bunların ilgili kurumlara dağıtımı sağlanacaktır.
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- İl Sağlık Müdürlüğünce, kadına yönelik şiddet ve namus/töre cinayetleri konusunda
toplumumuzda duyarlılık yaratmak amacıyla, yerel medya ile işbirliğine gidilerek konuyla
ilgili yayınların yapılması sağlanacaktır.
- Laçin Kaymakamlığı bünyesinde, Kolluk Kuvvetleri, Belediye, Müftülük ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile bir komite oluşturulacaktır. Halk Eğitimi
Merkezi Müdürlüğünce açılacak olan kurslarda töre ve namus cinayetleri ile ilgili seminerler
düzenlenecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce zorunlu eğitime devam edilmesi konusunda
gerekli tüm tedbirler alınacaktır.
- Alaca Kaymakamlığınca, 2007 yılı içerisinde seminer, eğitim, şenlik, etkinlik,
broşürlerle tanıtım, sloganlarla bilgilendirme vb. çalışmalar yapılacaktır.
- İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesi
amacıyla eğitici broşür hazırlama çalışmaları devam etmektedir.

ERZİNCAN VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- İl merkezinde ve ilçelerde; Milli Eğitim, Sağlık ve Emniyet Müdürlükleri ile Jandarma,
sivil toplum kuruluşları ve diğer meslek grupları görevlilerine konuyla ilgili hizmet içi
eğitimler verilmiştir.
- İl Müftülüğünce toplumu bu konuda bilinçlendirmek için çeşitli vaazlar verilmiştir.
- Zorunlu eğitime devamlılığın sağlanması için çalışmalar yapılmıştır.
- Zararlı gelenek ve görenekler tespit edilerek, kişilerin davranış şekillerini
değiştirmelerini sağlayıcı eğitim programları hazırlanmıştır.
- Çeşitli belediyeler tarafından belediye panolarına afişler asılmış ve CD gösterimi
yapılmıştır.
- NisanMayısHaziran 2007 tarihlerinde, belde ve köylerde bulunan kahvehanelerde,
kadın ve çocuğa yönelik şiddetin sebepleri araştırılmış; bu tür olayların bundan sonra gelecek
kuşaklara aktarılmaması için daha duyarlı olunması konusunda gerekli bilgilendirme
toplantıları yapılmıştır.
- Emniyet ve Jandarma Birimlerinde daha fazla kadın memurun görevlendirilmesi ve bu
memurların konuya ilişkin bir eğitimden geçirilmesi kararı alınmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Ekonomik sıkıntı çeken, zihinsel engelli bireyi olan ve eğitim almamış ailelerin tespit
edilmesi ve bu ailelerle görüşülerek bilgilendirme çalışmaları yapılması,
- Tüm çalışmaların artırılarak devam ettirilmesi planlanmaktadır.

HAKKARİ VALİLİĞİ
Yapılan çalışmalar:
- İl genelinde adli vakalara yansıyan ve bunun sonucunda İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğünde görevli meslek elamanlarınca kendilerine danışmanlık hizmeti verilen, toplam
6 ailenin mevcut olduğu belirlenmiştir.
- Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Bağlar Toplum
Merkezinde, kadınlara mesleki beceri kazandırmak amacıyla dikişnakış, el sanatları, trikotaj
ve biçki kursları vb. mesleki kurslar açılmaktadır.
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- İldeki kadınların okuryazarlık oranının yükseltilmesi amacıyla İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde 1. ve 2. kademe okumayazma kursları açılarak katılımcılara
sertifikaları verilmektedir.
- Hakkari İş Kurumu Müdürlüğü tarafından kadınların işgücüne katılımının sağlanması
için mesleki eğitimler verilmektedir. İş Kurumu tarafından bu konu üzerinde gerekli
çalışmalar yapılmış ve 02.07.2007 tarihi itibariyle 10 kadının katılımıyla bilgisayar
operatörlüğü kursu Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde açılmıştır.
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şiddet eylem planı hazırlanmış olup, İl genelinde
toplantılar yapılarak ekipler oluşturulmuştur.
- 20032006 yılları arasında kız çocuklarının okullaşmasına destek kampanyası
çerçevesinde okula kazandırılan kız çocuk sayısı; 2003 de 1003 kişi, 2004 de 1228 kişi, 2005
de 827 kişi, 2006 da ise 386 kişi olmak üzere toplam 3444’tür.

İSTANBUL VALİLİĞİ
KADININ STATÜSÜ BİRİMİ
Yapılan Çalışmalar:
- Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’nın Genelgeleri doğrultusunda, il genelinde alınan
tedbirler ve yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul Barosu, Hürriyet Gazetesi, Çağdaş
Eğitim Vakfı, İstanbul Üniversitesi ve Valiliğin işbirliği ile uygulanmasına karar verilen ve
Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi”
uyarınca, Proje Danışma Kurulu tarafından şiddet mağduru kadınların veya olaya tanık olan
duyarlı kişilerin ihbar ve müracaatlarını acilen iletebilecekleri, yardım ve yönlendirme hizmeti
alabilecekleri bir “Acil Yardım Hattı” kurulması kararlaştırılmıştır. Söz konusu hat 24 saat
çalışacak bir telefon hattı olup aynı zamanda projede öngörülen nitelikli elemanlar marifetiyle
başvuranlara yönlendirme ve psikolojik destek hizmeti verecektir. Uygulanacak proje ve
hizmet verecek “Acil Yardım Hattı”nın amacı, mağdurların uğradıkları şiddet olayını
gecikmeksizin ilgili mercilere intikal ettirmek ve mağduru yasal haklardan haberdar ederek
mağdurun haklarından yararlanmasını sağlamaktır.
- Gerek acil yardım hattına iletilecek ihbar ve şikayetlerin ilgili kolluk birimlerine
gecikmeksizin intikal ettirilmesi, gerekse mağdur kadınların doğrudan yapacakları başvurular
olması halinde, olayla ilgili birimlerin doğru ve ayrıntılı olarak tespitini kolaylaştırmak ve
mağdurun doğru yönlendirilmesini temin etmek üzere, tüm İlçe Emniyet Müdürlüklerinde
17.09.07 tarihine kadar, (Jandarma Komutanlıklarında personel durumuna göre) en az 1
rütbeli ve 2 memur görevlendirilerek, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Birimi veya
Masası” oluşturulacaktır. Gelen ihbarlar mutlaka bu birime iletilecek, Acil Yardım Hattı’ndan
gelecek bilgiler öncelikle bu birim tarafından değerlendirilerek derhal gerekli yönlendirme
yapılacak ve işlem sonucu bu birim tarafından takip edilecektir.
- Sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuran veya kolluk görevlileri tarafından sevk veya
refakatte götürülen mağdurlara, resmi sağlık kuruluşlarında gerekli ivedilik ve kolaylık
gösterilerek mağdurun herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması, ödeme güçlüğünde
bulunması ve yeşil karta sahip olmaması hallerinde, İlçe veya İl Sosyal Yardımlaşma
Vakıfları ile irtibat kurularak tedavisinin derhal yapılması sağlanacak, bu konuda mağduriyete
fırsat verilmeyecektir.
- İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak nitelikli
başvurularda, Vakıf görevlilerince konunun özellik ve önceliği ile mağdurun can güvenliği
sorunu dikkate alınarak, mümkün olduğunca rutin araştırma, mahalli araştırma gibi mağdurun
kimliğini deşifre edecek uygulamalardan özenle kaçınılacaktır.
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- Gerek olayla ilgili adli süreç devam etmekte iken gerekse Cumhuriyet Savcılığı
soruşturması sonucunda, mağdurun güven içerisinde sığınma ihtiyacının bulunması halinde,
ildeki kadın konuk evleri kapasitesinin yetersizliği dikkate alınarak öncelikle acilgeçici
sığınma ihtiyacı tüm kamu ve yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının sığınma evleri
olanakları kullanılarak karşılanacak, uzun süreli sığınma ihtiyaçları için aynı kurum ve
kuruluşların kadın sığınma evlerine yerleştirme prosedürüne göre hareket edilecektir.
- Mağdurların gerek Acil Yardım Hattı’na başvuruları gerekse doğrudan kolluk
birimlerine başvurularında verecekleri bilgilerin gizliliğine eksiksiz olarak özen gösterilecek;
yapılacak rehberlik, yönlendirme ve psikolojik danışmanlıkta ulusal mevzuat, İnsan Hakları
Sözleşmesi ve etik değerlere aykırı söylemlerden ve tavsiyeler verilmesinden kaçınılacaktır.

KARABÜK VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- Danışmanlık ve tedbir uygulamaları konusunda ilde ikamet eden, fuhuşa zorlanma ve
şiddet görme nedenleri ile ailesi yanından ayrılmış 3 kadın hakkında inceleme yapılıp
kadınlara danışmanlık hizmeti verilmiştir.
- Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük ile işbirliği içerisinde Cumayanı Köyü’nde 5
haftalık eğitim semineri verilmiştir.
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki okullarda töre ve namus cinayetleri
ile ilgili olarak öğrenci ve velilerle görüşülmüştür.
- Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından il genelindeki işyerlerine yönelik İş
Kanunu’nda yer alan düzenlemeler ile ilgili (İş Kanunu’nun eşit davranma ilkesi başlıklı 5.
maddesine göre işverenin, biyolojik ve işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça iş
ilişkisinde cinsiyete dayalı ayrım yapılamayacağı, aksi durumda aynı Kanunun 99.
maddesinde belirtilen yaptırımla karşı karşıya kalınacağı) bilgilendirme çalışmalarına devam
edilmektedir.
- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığı’ndan istenen broşür ve CD’ler tüm
sağlık kuruluşlarına dağıtılmış ve konu ile ilgili halk eğitimi yapılması istenmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadın hakları ile ilgili mevzuat hakkında kadınlara yönelik bilgilendirme toplantıları
hazırlanması,
- Ailekadın konularında bilinçlendirme seminerlerinin sayısının arttırılması,
- Halk Eğitim Merkezlerinde aile eğitimi toplantılarının yapılmasına devam edilmesi,
planlanmaktadır.

SAKARYA VALİLİĞİ
İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
- Erenler Belediyesince kadın ve aileyi koruyan mevzuata ilişkin broşürler hazırlanıp
dağılmış, anons çalışmaları ve kadın sığınma evi için diğer kuruluşlarla görüşmeler
başlatılmıştır.
- Taraklı Belediyesince şiddetin önlenmesi konusunda camilerde vaaz ve hutbeler
verilmektedir.
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- Adapazarı Büyükşehir Belediyesince danışmanlıkrehberlik hizmetleri ve ayninakdi
yardım hizmetleri sürdürülmektedir.
- Serdivan Belediyesince Kadın Gelişim Merkezinin kurulması çalışmalarına devam
edilmektedir.
- Çamlıca Belediyesi bünyesinde okul aile birliği ve halk günü toplantılarında konu
hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
- Büyükşehir Belediyesi Kadın Gelişim Merkezinin kurulması, Çamlıca Belediyesince
kadın ve çocuğa yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesine yönelik broşürler hazırlanıp halka
açık alanlarda gösterilmesi ve dağıtımının sağlanması,
- Kaynarca Belediyesince konuya ilişkin olarak üç ayda bir panel düzenlenmesi,
- Bekirpaşa Belediyesince uzman kişilerle irtibata geçilip seminer düzenlenmesi,
- Büyükşehir Belediyesince muhtarların bilinçlendirilmesi, okula gitmeyen kız
çocuklarının tespiti, mevzuatta yer alan hakların ilgililere ve topluma duyurulmasına yönelik
broşür çalışmaları yapılması, planlanmaktadır.
- Broşür çıkarılması ve “alo şiddet hattı” için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
KAYMAKAMLIKLAR

BULANIK KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi
amacıyla oluşturan Komitede;
Müftülük tarafından çocuğa ve kadına yönelik şiddet konusunda toplumu
bilinçlendirmek üzere hutbe ve vaaz verilmesine devam edilmesi,
Ülke genelinde 24 sat hizmet veren 155 polis ve 156 jandarma imdat telefonlarından,
çocuğa ve kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesinde yararlanılmasına devam edilmesi,
İlköğretime devam etmeyen öğrenciler ve ilköğretim zorunluluğunu ihlal edenler
hakkında gerekli yasal prosedürün işletilmesine devam edilmesi,
Kız çocuklarının okullaşma oranının artırılması, kız öğrencilerin kesintisiz olarak
öğrenimlerine devam etmelerinin sağlanması amacıyla kadın öğretmenlerden oluşan heyetle
köydeki ailelere konu ile ilgili ziyaretler düzenlenmesine devam edilmesi,
Okullarda, rehber öğretmenler tarafından konuya ilişkin seminer verilmesine devam
edilmesi,
Milli Eğitim Müdürlüğünce, okullarda konu ile ilgili resim kompozisyon yarışması,
piyes gibi etkinliklerin düzenlenmesine devam edilmesi, kararları alınmıştır.
- İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından üreme sağlığı, aile planlaması, kadın ve çocuğa
yönelik şiddetin engellenmesi konularında, ilgili sağlık kuruluşlarına gelen vatandaşlara bilgi
verilmesine devam edilmektedir.
- İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçede vatani görevini yapmakta olan erlere, kadına ve
çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili aydınlatıcı bilgiler verilmesine devam
edilmektedir.
- Şiddete maruz kalan çocuk ve kadınların kalabilmeleri için geçici süreyle ilçedeki yatılı
okullardan yararlanılmasına devam edilmektedir.
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- İlçe genelinde faaliyet gösteren yerel gazetelerde, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin
önlenmesi ile ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülükçe belirlenmiş olan sloganlar
yayınlanmaktadır.

ÇAMELİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Kurulu 06.09.07 tarihinde toplanmış, töre ve
namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik olarak tespit edilen çözümlerin, işbirliği içerisinde
hayata geçirilmesi kararını almıştır.

HALF ETİ KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili olarak sağlık ocaklarına bilgi verildiği
belirtilmiş olup bundan sonra bu konu üzerinde titizlikle durulacağı ifade edilmiştir.
- İlçe Emniyet Amirliği’ndeki personelin, konu ile ilgili müracaat olduğu takdirde
kadınların nasıl koruma altına alınacağı ve gerekli kurumlara ne şekilde bilgi verileceği
konusunda bilgilendirildiği belirtilmiştir.
- Sağlık Grup Başkanlığı ile irtibat halinde olunduğu, resmi evlilik olmadan hamile kalan
kadınların tespiti halinde bu kadınların koruma altına alınarak, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarıyla irtibata geçileceği ifade edilmiştir.
- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve orta dereceli okullar ile Halk Eğitim
Merkezi bünyesindeki kurslarda konu ilgili gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ve derslerde
öğrencilerin ve halkın bilgilendirilmesi konusunda talimat verildiği ve gerekli çalışmaların
devam ettiği belirtilmiştir.
- İlçe Müftülüğü tarafından cami derslerinde konuya geniş yer verilerek kadına yönelik
şiddetin önlenmesinin gerektiği, töre ve namus cinayetlerinin İslam'da yerinin olmadığı
anlatılmış; konu ile ilgili olarak Kuranı Kerim’deki ayetlerden açıklamalar yapılmış; aile içi
birlik ve beraberlikten bahsedilmiştir. Sorunların şiddetle değil karşılıklı anlayışla
çözülmesinin daha uygun olacağı konusunda vaazlar verilmiş; cami görevlileri tarafından
gençlere yönelik çalışmalara ağırlık verilmiş ve sohbetlerde şiddet uygulayan ailelerin
çocuklarının toplumda sorunlu bireyler olacağı anlatılmış, konu üzerinde hassasiyetle
durulmuştur.

KESKİN KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Kadına karşı şiddetin suç olduğu, ceza gerektirdiği ve töre ve namus cinayetlerinin ne
olduğu konusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Belediye
Başkanlıklarınca gerekli bilgilendirmeler yapılmış; hazırlanan broşürler dağıtılmıştır. İlçe
Müftülüğünce yaz dönemi Kur’an kurslarında ve cami vaaz ve hutbelerinde kadın hakları
konuları işlenmiş ayrıca ceza ve tevkif evlerinde de gerekli çalışmalar yapılmıştır.
- Kadına yönelik şiddet ile töre ve namus cinayetleri konusunda İlçeye bağlı sağlık
ocaklarında görevli doktorlarca ev ziyaretleri yapılarak konu hakkında eğitim yapılmıştır.
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- Merkez ve bağlı belediyelerce şiddet gören kadınların şiddete maruz kalmalarını
engellemek ve barınmalarını sağlamak amacı ile geçici konut tahsisi yapılmıştır.
- İlçe Müftülüğünce konu hakkında ceza ve tevkif evlerinde ve camilerde konunun
işlenmesine devam edilmektedir.

Planlanan Çalışmalar:
- Kadına yönelik şiddet ile töre ve namus cinayetleri konusunda Kaymakamlıkça
hazırlanan “acil eylem planı”na göre, ilgili birimlerin koordineli olarak çalışması; sağlık
ocaklarında görevli doktorlarca programlı ev ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.

KOÇARLI KAYMAKAMLIĞI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- Töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması yönünde
oluşturulan koordinasyon toplantısı, İlçe Kaymakamı başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanı,
Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Sağlık Grup Başkanı’nın
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

KORKUT KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Kaymakamlığa bağlı iki köyde sohbet toplantıları düzenlenmiş, bu toplantılarda
vatandaşlara; kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, töre ve namus cinayetleri, bunun
toplumsal bir sorun olarak varlığını sürdürmekte olduğu anlatılmış, konuya ilişkin tedbirler
çalışmalar konusunda bilgi verilmiştir.
- Sağlık ekipleri tarafından 1549 yaş arası kadınlara aile planlaması ve kadın hakları ile
ilgili eğitimler verilmekte, gebe takipleri yapılmakta, kadınların aşıları eksiksiz olarak
sağlanmaktadır.
- Sağlık Müdürlüğü’nün desteğiyle üreme sağlığı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi
konularında eğitimler verilmektedir.
- Hasköy İlçe Jandarma Komutanlığı, toplumdaki yerleşik önyargı ve geleneksel
anlayışın değiştirilmesi maksadıyla, köylere çıkartılan devriyeler aracılığıyla toplantılar yapıp
halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarına devam etme kararı almıştır.
- Hasköy ve Düzkışla Belediyelerince, halkın aydınlatılmasına yönelik eğitim çalışmaları
düzenlenmekte, kız çocuklarının küçük yaşta ya da başlık parasıyla evlendirilmemesi için
halka uyarılarda bulunulmaktadır.

MALAZGİRT KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- İlçe hastanesinde oluşturulan birim tarafından rutin olarak yapılan köy aşılarında, 1549
yaş kadın grubuna bilgilendirme yapılmış, kırsal kesimlerdeki ailelerle özellikle rutin aşı
taramalarında irtibat kurulmuş; kişiler, herhangi bir olayın vukuu bulması halinde
başvurulacak kurumlar ve yapmaları gerekenler konusunda aydınlatılmıştır.
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- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce; okul aile birliği toplantılarında katılımcılar konu
hakkında bilgilendirilmiş, kız çocuklarının okullaştırılması çabaları çerçevesinde köylerde
ikna çalışmaları yürütülmüş, okul pansiyonlarında öğrencilerle yapılan birebir sohbet
toplantılarında töre ve namus cinayetlerinin yanlışlığı anlatılmış; öğrencilerden ailelerine bu
konuda bu tür davranış ve törelerin yanlış olduğunu anlatmaları istenmiş, görüşülen köy
muhtarları konuya ilişkin olarak bilgilendirilmiştir.
- İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca, müracaatta bulunan şiddet
mağduru kadın ve çocukların hakkındaki her türlü işlem bu kişilerin içinde bulundukları
ruhsal durum göz önünde bulundurularak, gerekli kolaylıklar gösterilerek yerine getirilmiştir.
- Malazgirt Çocuk Gelişim ve Eğitim Merkezi kurulmuştur.
Planlanan Çalışmalar:
- İlçe Belediyesince çok amaçlı toplum merkezi, halı ve kilim atölyesi projeleri
hazırlanarak, bu projelerin hayata geçirip kadının sosyal yaşama katılması hedeflenmektedir.
- Maliyetinin %80’i Avrupa Birliği tarafından karşılanacak olan bir proje ile hedef
kitlesini oluşturan ilköğretim çocuklarının temel eğitimlerinin yanısıra psiko/sosyal, kültürel,
sportif faaliyetleri ile çocukların sosyal uyum sürecine katkı sağlanması, bir dizi etkinlik ile
çocuk gelişimi, ebeveynçocuk ilişkileri konusunda ebeveynlerin bilinçlendirilmesi
hedeflenmektedir.

SARIYER KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Kadınlara yönelik olarak ahşap boyama, kumaş boyama, cam boyama, takıtasarım,
seramik, Türk Halka Müziği, Türk Sanat Müziği, nakış kursları açılmıştır.
- İlçe genelinde nikahsız yaşayan 21 çiftin tüm ev eşyaları alınarak, nikahları kıyılmıştır.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Vatani hizmetlerini yerine getirmekte olan, erbaş ve erlere yönelik olarak kız
çocuklarının eğitimi, kadınların istihdama ve karar alma mekanizmalarına katılımı, kadına
karşı şiddet ve töre cinayetleri gibi alanları da kapsayacak şekilde “Kadının İnsan Hakları ve
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konuları Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan “TSK
Müşterek Yurt Sevgisi Eğitimi Kitabı”nın ilgili bölümlerine ithal edilmiştir.
- Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu’na “Yere Batsın Böyle Töre”, “Aydınlığa Bir Adım”, “Çağdaş Köle”, “Dikkat Şiddet
Bulaşıcıdır”, “Yurttaş Olma Hakkı”, “Başbelası Başlık”, konu başlıklarında hazırlatılan 6 adet
kısa süreli film “Yurt Sevgisi Eğitimi” kapsamında erbaş ve erlere izlettirilmektedir.
- Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile koordineli olarak, “Töre İçin Cinayet
Suçtur”, “Kadına Karşı Şiddet Suçtur”, “Tecavüz ve Cinsel Taciz Suçtur” ve “Kız Çocukları
Okutulmalıdır.” konularında hazırlatılan ve TSK bünyesinde dağıtımı yapılan afişlerin erbaş
ve erlerin gazino, okuma salonu, dinlenme salonu gibi toplu olarak bulundukları yerlerde
sergilenmesi devam etmektedir.
- “Kadının İnsan Hakları” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konularındaki bu eğitimler
her celp döneminde yeni gelen erbaş ve erlere uygulanarak tekrar edilmektedir.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
IĞDIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
- Şiddet ve töre cinayetlerine ilişkin anket geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
- 20072008 EğitimÖğretim Yılında kadına yönelik şiddet ve töre cinayetlerine ilişkin
gerekli seminer çalışmaları devam etmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
- 20072008 EğitimÖğretim Yılında kadına yönelik şiddet ve töre cinayetlerine ilişkin
gerekli seminer çalışmalarının yanında el broşürü, afiş tarzında kaynaklarla çalışmaların
desteklenmesi planlanmaktadır.
ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Silopi Senan İdin Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
- Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde okul bünyesinde yapılan gösteri ve
etkinliklerde konu üzerinde durulmuş, öğrenciler bilgilendirilmiştir.
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliğine göre öğrencilere ve
öğrenci velilerine rehberlik servisi tarafından bilgilendirme çalışması yapılmıştır.
- Okulda yapılan sosyal etkinliklerle, öğrencilere konu hakkında bilgi verilmiştir.
- Okul dergisi için yapılan çalışmalarda konu üzerinde durulmuş, konu ile ilgili resim
kompozisyon ve şiir yarışmaları düzenlenmiştir. Sevgi, anlayış ve hoşgörünün güzellikleri
konusu okul içi etkinliklerde işlenmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
- 20072008 EğitimÖğretim Yılı içinde öğrenci ve velilerini bilgilendirme çalışmalarına
devam edilmesi, okul bünyesinde yapılan çalışmalarda, yürütülecek projelerde konu üzerinde
durulması planlanmaktadır.
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YEREL YÖNETİMLER
Bayburt İli Çayıryolu Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Belediye tarafından kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin broşürler hazırlanmış,
bunların halka açık yerlerde dağıtımı sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik çalışmaların düzenli şekilde devam ettirilmesi
planlanmaktadır.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- Aile içi şiddetin nedenlerinin çok yönlü olduğunun dikkate alınmasıyla birlikte
ekonomik yoksunlukların da etkin olduğu durumlar göz önüne alınarak, ailelere ayni (gıda,
yakacak, eğitim seti yardımı gibi) yardım yapılmaktadır.
- Kadınların kendilerini geliştirebilmeleri, ev ekonomisine katkı sağlamaları, meslek
edinmeleri amacıyla ücretsiz “Bursa Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları: (BUSMEK)”
düzenlenmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
- Toplumun bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, tanıtıcı,
bilgilendirici ve rehberlik edici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Yapılan Çalışmalar:
- Üsküdar Belediyesi ve Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle yürütülen Kadın El
Ürünleri Pazaryerleri (KÜP) Projesi hakkında bilgilendirme toplantıları devam etmektedir.
- Akademisyenler tarafından kadın, aile, eğitim ve insan hakları konularında konferans ve
seminerler aracılığıyla bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır.
- Belediyeye bağlı Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) tarafından yardıma muhtaç
ailelere eğitim, giyim, gıda, vb. yardımlar yapılmaktadır. Kadınların maddi gelirlerinin ve
hayat standartlarının yükselmesini sağlamak amacıyla “Eğitilmiş Yardımcı Kadın” adı altında
ev işlerine yardımcı eleman kursu düzenlenmiş, Haziran 2007’de 70 kişiye sertifikaları
verilmiştir.
- Kadın Ürünleri Pazaryerleri Projesi (KÜP), Ürün Değerlendirme Programları
çerçevesinde üretici kadınların ürünleri 8 kez uzmanlarca malzeme, içerik, tasarım açısından
değerlendirilerek derecelendirilmiş ve etiketlendirilmiştir.
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Planlanan Çalışmalar:
- Belediyenin tüm etkinliklerinde kadınlar ve çocuklar göz önünde bulundurularak, tüm
hizmetlerin bu çerçevede devam ettirilmesi planlanmaktadır.

İstanbul İli Güngören Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Eşler arası ilişkilerden çocuk eğitimine, iletişim sanatından kişisel gelişime uzanan
geniş bir yelpazede toplam 110 saatlik dersler ve seminerlerden oluşan, her biri konusunu
uzman eğitimciler, yazarlar ve akademisyenlerin sunduğu Anne Eğitimi Programı’nın
üçüncüsü NisanHaziran 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
- Aile Danışma Merkezi (ADM) açılmıştır. Randevu sistemi ile ve tamamen ücretsiz
çalışan Merkezde aile içi şiddete uğrayan kadınların ve çocukların hem hukuki, hem de
psikolojik sorunları ile ilgilenilmekte, uzman bir psikolog ve bir avukat tarafından hizmet
verilmektedir.
- Aile Danışma Merkezinde, NisanHaziran 2007 tarihleri arasında toplam 200 kişiye,
TemmuzEylül 2007 tarihleri arasında ise 178 kişiye hizmet verildiği, bunların büyük bir
kısmını aile işi şiddet ve huzursuzluk nedeniyle merkeze başvuran yetişkin kadınların
oluşturduğu belirtilmiştir.
- Kadının ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörlerden korunmanın yollarını da
içeren "Sağlıklı Toplum İçin Sağlıklı Kadın" başlıklı seminer Mayıs ayında
gerçekleştirilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadınlara yönelik kişisel gelişim, güzel sanatlar ve beceri kurslarının açılması
planlanmaktadır.

İstanbul İli Samandıra İlk Kademe Belediyesi
Planlanan Çalışmalar:
- Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili broşür ve diğer tanıtıcı materyallerin
hazırlanması ve bunların en kısa zamanda dağıtılması planlanmaktadır.

İstanbul İli Zeytinburnu Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Belediye bünyesinde faaliyette bulunan Aile ve Kadın Destek Merkezi (AKDEM)
tarafından “aile içi iletişim, annebaba tutumları, ruh sağlığını koruma yolları, sorunlarla başa
çıkma yöntemleri, evlilikte mutluluğun devamı, evlilikte eş seçiminin önemi, insan aile ve
çocuk sevgisi”, konularında seminerler düzenlenmiştir.
- Eşleri ile şiddetli geçimsizlik yaşayan birçok aile, merkezde düzenli olarak psikolojik ve
hukuksal destek almaktadır. Merkez bünyesinde, merkez avukatı tarafından aile içi
geçimsizlik, şiddet, boşanma, nafaka vb. konularında talepte bulunanlara yasal hakları
anlatılmakta ve yol gösterilmektedir.
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İzmir İli Kemalpaşa Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- İçerisinde kadınlara yönelik dernek, lokal ve barınma evi niteliğinde bir bölümün de yer
alması planlanan sosyal tesisin yapımına başlanmıştır.

İzmir İli Kemalpaşa Yukarıkızılca İlk Kademe Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Kadınların bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun olarak çağdaş öğretim
yöntemleri ve yaşamsal beceriler kazanmalarını sağlamak amacıyla okumayazma, meslek
kursları(biçki, dikiş, nakış, ahşap, boyama vb), sosyokültürel kurslar (bilgisayar, arıcılık vb.)
gibi alan ve dal programlarına yönelik eğitimöğretim hizmeti verilmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bu konularda çalışan birimlerle işbirliği
içerisinde konferans, seminer, sempozyum, panel, çalışma atölyeleri, vb. etkinlikler
yapılması,
- Şiddet ve töre/namus cinayeti tehdidi altında bulunan kadınların kadın konukevine
yerleştirilmelerinin sağlanması, işe yerleştirme, konut sağlama ve meslek edindirme kursları
açma konularında hizmet verilmesi planlanmaktadır.

İzmir İli Kemalpaşa Armutlu İlk Kademe Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Kadınlara yönelik olarak okumayazma, meslek edindirme kursları düzenlenmektedir.
- Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere ve velilere ayni ve nakdi yardım yapılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda konferans, seminer düzenlenmesi ve spot
film çekilip yayınlanması gibi bilinç arttırıcı çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

Kayseri İli Pazarören Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Belediye tarafından konuyla ilgili olarak diğer kurumlardan temin edilen broşürler ve
diğer tanıtıcı materyaller bina içindeki uygun yerlere asılmıştır. Personelle toplantı yapılarak
konu hakkında bilgi verilmiştir.
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Planlanan Çalışmalar:
- Şiddete maruz kalma riski altındaki kadın ve çocukların, diğer sığınma ve konuk
evlerine yerleştirilmesi için gerekli yardım ve destek sağlanmasına yönelik çalışmalar
yapılması planlanmaktadır.

Kırıkkale İli Büyükafşar Belediyesi
Planlanan Çalışmalar:
- İlgili kuruluşlarla işbirliği içinde, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin
broşürlerin hazırlanması ve en yakın zamanda halka açık alanlarda ve kamu hizmet
birimlerinde bunların dağıtımının sağlanması planlanmaktadır.

Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Mustafapaşa Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Kadınlar Meclisi tarafından kasabada yaşayan kadınlar ile birlikte çalışılarak, kasaba
yemekleri hakkında araştırma yapılmış ve bu araştırmalar sonucunda 1000 adet yemek kitabı
bastırılmıştır.
- Kapadokya Meslek Yüksekokulu ek binasında bulunan Kadınlar Meclisi Bürosuna 2
adet donanımlı bilgisayar alınmış, kasabada bulunan kadınların faydalanabileceği bir ağ
sistemi kurulmuştur. Kadınlara bu yolla yaptıkları araştırmalarda yardımcı olunmaktadır.
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ÜNİVERSİTELER
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:.
- Tıp Fakültesi bünyesinde halk sağlığı dersleri içerisinde Şiddet Epidemiyolojisi dersleri
anlatılmakta olup, deontoloji dersleri içerisinde de bu konunun eğitimöğretim yılından
itibaren verilmesi planlanmış ve ders programına yerleştirilmiştir.
- Hastane Başhekimliğine gelen söz konusu vakalarla ilgili olarak birimler arası istişare
yapılarak İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildirimde bulunulmuştur.
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Ambulans ve Acil Bakım
Programı, hastane öncesi bakım hizmetleri vermeye yönelik açılmış bir programdır. Bu
programdan mezun olan öğrenciler sahada, acil servislerde ve ambulanslarda çalışmaktadır.
Öğrenciler çalışma hayatlarında şiddete maruz kalan çocuklarla ve cinsiyete dayalı şiddet
vakaları ile karşılaşabilmektedirler. Bu noktadan hareketle Ambulans ve Acil Bakım
Programında Acil Hasta Bakımı III dersi bulunmaktadır. Ambulans programı ders
içeriklerinde cinsiyete dayalı şiddet ile ilgili ders bulunmaktadır. 1304205 kodlu ders içine
cinsiyete dayalı şiddet ile ilgili ders içerikleri eklenip derslerde her iki konu ile ilgili kurumlar
öğrencilere tanıtılacak, hastaların gerektiğinde bu kurumlara nasıl yönlendirileceği
öğretilecektir.
- Ayrıca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki öğretim görevlileri
tarafından Üniversite Radyosu FM 91.3 kanalında ‘’ Kadın ve Sağlık” programı sunulmuş,
“ev kazaları” konulu bir sunum yapmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Yüksekokul bünyesinde bulunan 3 programa katılımının sağlanacağı ve öğrenim süresi
içinde her öğrencinin en az bir kez katılacağı bir seminer programlanmıştır. Bu seminer
sonucu öğrencilerin cinsiyete dayalı şiddet hakkında bilgilendirilmesi, bir birey olarak sosyal
alanlarda kadınlara yönelik şiddet hareketleriyle töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi ve
alınacak tedbirler konusunda nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi
planlanmaktadır.

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Planlanan Çalışmalar:.
- Üniversite tarafından kadına yönelik şiddet, töre/namus cinayetleri konusunda
yapılacak proje önerileri ile;
- Tokat il sınırları içinde istihdam edilen kadın nüfusunun saptanması ve çalışan
kadınların eğitim düzeyleri, medeni durumları ve çalıştıkları iş kollarına dair istatistiki
bilgilerin çıkartılması ve istihdam edilen erkek nüfusu ile karşılaştırma yapılması,
- Tokat il sınırları içerisinde ilköğretim ve üniversite eğitimi dahil olmak üzere tüm
kamu ve özel öğretim okullarındaki kız öğrenci okullaşma oranının ortaya çıkarılması,
- Tokat il sınırları içerisinde adli mercilere yansımış sanık ve mağdur kadınların
demografik özellikleri ile suç türlerinin incelenerek tanımlayıcı bir çalışma yapılması,

34

- Kadın ve şiddete yönelik tanımlayıcı anketler düzenlenmesi, niceliksel ve niteliksel
çalışmalar yapılması; bu amaç doğrultusunda da üniversite öğrencilerinin kadına yönelik
şiddete ilişkin bilgi ve düşüncelerini saptamak amacıyla anket çalışmaları yapılması, Tokat il
sınırları içerisinde usulüne uygun olarak seçilmiş kadın örneklem üzerinden kadınların şiddete
maruz kalmaya ilişkin tutumlarını saptamak amacıyla çalışma yapılması,
- Tokat’ta, ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle, kadın ve
çocukların yasal haklarına yönelik eğitimlerin programlanması ve konferanslar verilmesi, bu
konferanslar kapsamında; kadına yönelik şiddet ve şiddetin önlenmesi konusunda resmi
kurumlara, sivil topum örgütlerine, lise ve üstü okullara ve halka yönelik bilgilendirme
yapılması, toplumsal cinsiyet, öfke kontrolü, iletişim becerileri konulu konferanslar
düzenlenmesi,
- Tokat il sınırları içinde şiddete uğrayan ve mağdur olan kadınların hukuki yönden
bilgilendirilmelerini kapsayan ve psikolojik danışmanlık hizmeti veren bir örgütlenmenin
sağlanması için gerekli altyapının oluşturulması,
- Bu projede elde edilecek verilerin kaynakça belirtilerek diğer araştırmacılar tarafından
kullanımının sağlanması, planlanmaktadır.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:
- Fatih Eğitim Fakültesinde yetiştirilen psikolojik danışman adaylarının eğitim
formasyonlarında konu ile ilgili derslere erişimleri sağlanmıştır. Bu yolla ve içerik
zenginleştirmeleriyle psikolojik danışmanların, risk altındaki çocukların ve kadınların
desteklenebilmelerine yönelik olarak yardım becerilerini geliştirebilmeleri sağlanmıştır.
- 2007 yılı içinde düzenlenen bilimsel toplantı ve kongreler için konuyu irdeleyici
çalışmaları odak alan sunumlar hazırlanmıştır.
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen aday öğretmenlerin ve farklı
birimlerde görev yapan öğretmenlerin eğitimleri programına suçşiddetkadın ve çocuk ilişkisi
konusunda katkı sağlanmaya devam edilmiştir.
- TRT Bölge Radyosu işbirliği ile toplum ve ailede şiddet içeriğini de konu edinen eğitici
programlar dizisi Üniversite öğretim elemanlarının katkısı ile sürdürülmüştür.
- Okullarda akran istismarı, aile ile ilişkili faktörler ve cinsiyete bağlı ayrımcılığı içeren
bir çalışmanın verileri toplanmış olup veri değerlendirme çalışmaları sürdürülmektedir.
- Aileçocukyetişkin eğitimi çalışmaları yürütülmüştür, yürütülmeye devam edilecektir.
Planlanan Çalışmalar:
- TRT Bölge Radyosu ile 2007 yılı için planlanan eğitici çalışmalar yürütülecektir.
- İl Milli Eğitim ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından programa alınan aileöğretmen
emniyet mensuplarını bilgilendirici eğitici çalışmalara gerekli uzman desteği sağlanacaktır.
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DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
Yapılan Çalışmalar
- RTÜK ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği ile başlatılan “Medya Okuryazarlığı”
projesi ile 20062007 öğretim yılında “Medya Okuryazarlığı” dersi beş pilot ilde
okutulmuştur. Uygulama 20072008 öğretim yılında Türkiye genelindeki tüm ilköğretim
okullarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmıştır. Medya Okuryazarlığı dersi Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından haftalık ders çizelgesine alınmıştır.
- Seçmeli medya okuryazarlığı dersinin mümkün olduğunca fazla öğrenci tarafından
seçilmesini sağlamak amacıyla RTÜK, okullar açılmadan televizyonlarda yayınlanmak üzere
bir tanıtım filmi hazırlatmıştır.
- Yayın kuruluşlarının yayınlarının denetlenmesi sonucu RTÜK mevzuatında yer alan,
çocukları ve kadınları korumaya yönelik hükümler kapsamında çeşitli yaptırımlar
uygulanmıştır.
- Konuya ilişkin olarak düzenlenen toplantılara katılım sağlanmaktadır.
- 2007 yılı Mayıs ayında açılan uzman yardımcılığı sınavı ile kuruma personel alımında
Kurumda kadınların lehine olan durum korunmuştur.
- Türkiye’de radyo ve televizyon yayıncılığı alanında ilk uygulama olan, televizyon
yayıncılığı alanında yaşanan sorunlar karşısında yayın kuruluşlarının, etrafında uzlaşacakları
ortak bir etik zeminin oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan ve 3
Temmuz 2007’de imzalanan “Yayıncılık Etik İlkeleri” içerisinde yer alan “Kadınların
sorunlarına duyarlı olmak ve kadınları nesneleştirmekten kaçınmak” ilkesi ile, yayın
kuruluşlarının bilinç ve duyarlılıklarının arttırılması hedeflenmiştir.
- 13.07.200715.07.2007 tarihleri arasında Bolu’da Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce
düzenlenen “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı” çalıştayına
katılım sağlanmıştır.

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
- Kadına yönelik şiddet ile töre/namus cinayetleriyle mücadele konusu dönem içinde,
yurt dışında yaşayan Türkleri ilgilendiren boyutuyla ve gündeme paralel olarak gerek canlı
yayınlarda gerekse bant programlarında konu edilmiş, bu yönde devlet yetkilileri ve ilgili
kurumlar tarafından yapılan açıklamalar haber bültenleri kanalıyla dinleyenlere
duyurulmuştur.
- Konu ile ilgili olarak kanunlarda ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler, şiddete
maruz kalanların hakları, şiddet uygulayanlara öngörülen müeyyideler konusundaki
düzenlemelerin hedefine ulaşmasına destek verilmektedir. Kamuoyu sürekli olarak
bilgilendirilmektedir.
- Kadına yönelik şiddet, törenamus cinayetleri konusu, televizyon ve radyo haberleri ile
haber programlarında işlenmektedir.
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- Bu çerçevede kadın ve çocukların okumayazma öğrenmeleri ve bilgilendirilmeleri
desteklenmekte, konuyla ilgili kanun ve düzenlemeler konusunda kamuoyunun
aydınlatılmasına yardımcı olunmaktadır.
- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın faaliyetleri ve açıklamaları, üniversitelerce düzenlenen
toplantılar,
ilgili
kamu
kuruluşlarının
çalışmaları
haber
ve
programlarda
değerlendirilmektedir.
- Farklı dil ve lehçelerdeki yayınların yapıldığı TRT3’deki “Kültürel Zenginliğimiz”
programı için hazırlanan haber bülteninde de özellikle bu konulara ağırlık verilmiştir.
(Arapça, Kırmanca, Zazaca, Boşnakça, Çerkezce)
- Haber Dairesi Başkanlığı’nın çalışmalar kapsamında TRT2’de yayınlanan “Günün
Konusu”nda, “Töre Cinayetleri: Sosyolojik boyutu ihmal edilmiş toplumsal sorun”, “Kadının
Siyasal Hayattaki Yeri”, “Kadın Adaylar”, “Kadın Örgütleri”, “Çalışma Hayatı”, “Kamusal
Alan ve Cinslerarası Eşitlik” konuları işlenmiştir.
- Haber bültenlerinde konuyla ilgili olarak işlenilen haberlerden bazıları; “Töre
cinayetlerinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kanayan yaralarından biri olduğu”, “Kadının
bir meta gibi değişimi anlamına gelen “Berdel”in Türkiye’nin gündeminden düşmediği”,
“Artan şiddet hareketlerine dikkat çekilmesi”, “Namus cinayetleri, dayak, hakaret”, Kadın ve
Siyaset, Kota tartışmaları” konu ve başlıklarında olmuştur.
- Haftada bir gün TRT2’de yayınlanan “Sağlıklı Gençlik Sağlıklı Gelecek” programında,
Hafta içi 4 gün TRTGAP’ta yayınlanan “Gide Gide Gap” programında ilgili konular ele
alınmaktadır.
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile imzalanan Protokol gereği hazırlanan “Beni
Acıtmayın” Programında “yöredeki kadının eğitim durumu”, “kız çocuklarına karşı
ayrımcılık”, “kadını bilinçlendirme çalışmaları”, ayrımcılık, töre ve namus cinayetleri” ve
“yörede kadına yönelik şiddet” konuları ele alınacaktır.
- Ayrıca kadına yönelik şiddet ile törenamus cinayetlerinin önlenmesi konusunda
TemmuzAğustosEylül 2007 döneminde;
· Ankara Radyosu Müdürlüğü tarafından 11,
· İstanbul Radyosu Müdürlüğü tarafından 3,
· İzmir Radyosu Müdürlüğü tarafından 4,
· Antalya Radyosu Müdürlüğü tarafından 3,
· Erzurum Radyosu Müdürlüğü tarafından 13,
· Trabzon Radyosu Müdürlüğü tarafından 8,
· GAPDiyarbakır Radyosu Müdürlüğü tarafından 39,
· Hatay İl Radyosu Müdürlüğü tarafından 3 yayın yapılmıştır.
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