2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ
KAPSAMINDA
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLETİLEN
KURUM VE KURULUŞLARA AİT FAALİYET
RAPORLARININ ÖZETİ

EYLÜL 2006

1

BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdürlüğümüz, kadın konusunda ülkemizin ulusal mekanizması olarak; bugüne kadar
başta yasal çalışmalar olmak üzere görev alanı kapsamında çok sayıda çalışmalar yapmış,
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, AB Mali İşbirliği Programı da dahil
olmak üzere projeler yürütmeye devam etmektedir.
Ülkemizde kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla gerek ulusal gereksinimlerden gerekse
uluslararası yükümlülüklerimizden kaynaklanan çalışmalarda Genel Müdürlüğümüz etkin rol
almaktadır.
Yasal Çalışmalar
·

1 Haziran 2005’te yürürlüğe giren Kadına karşı şiddet ile mücadelede önemli bir yasal
dayanak sağlayan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun taslak metni üzerinde kamu
kurumları ve sivil toplum ile uzun süren çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

·

5257 sayılı Belediye Kanunu ile şiddete uğrayan kadınlara hizmet vermek üzere
Belediyeler de yetkili kılınmıştır. Bu Kanunun çıkarılması aşamasında Genel
Müdürlüğümüzce görüş hazırlanmıştır.

·

Aile içindeki şiddetin önlenmesi amacıyla 1998 yılında çıkarılan 4320 sayılı Ailenin
Korunmasına Dair Kanun Taslağında çeşitli çalışmalar yapılmış, Kanunun yürürlüğe
girmesinden sonra uygulanmasına dönük çeşitli eğitim programları uygulanmıştır. Ayrıca,
söz konusu Kanunun uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesini teminen Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve
sivil toplum örgütlerinin hukukçu temsilcileri ile yapılan bir dizi toplantı sonucunda bir
Değişiklik Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır. Anılan tasarı taslağına ilişkin görüşler ilgili
kamu kurumlarından beklenmektedir.

·

10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren Yeni İş Kanunu'nun çıkarılması esnasında
görüş oluşturmaya ilişkin yoğun çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Diğer Çalışmalar
·

·

Genel Müdürlüğümüz, kadınerkek eşitliği konusundaki Birleşmiş Milletler, Avrupa
Konseyi, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütler ve kuruluşların komitelerinde ülkemizi
temsil etmekte, yine bu kuruluşlardan gelen bilgi ve rapor taleplerine cevap vermekte,
ülkemiz nezdindeki taleplerin koordinasyonu sağlamaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve diğer tüm tarafların
görüşleri alınarak hazırlanan Türkiye Birleştirilmiş Dördüncü ve Beşinci Periyodik Ulusal
Raporu, Ocak 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Komitesine (CEDAW) sunulmuş ve savunulmuştur.

·

Türkiye, uluslararası insan hakları sözleşmelerinin gereği ve artan toplumsal duyarlılığın
yönlendirmesi ile uluslararası toplumun gündeminde giderek daha çok ağırlık kazanan
"namus cinayetleri" konusundaki çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bu çerçevede Türkiye, 2004
yılında, Birleşmiş Milletler 59. Genel Kuruluna sunulan ve kabul edilen "Namus Adına
Kadınlara Yönelik İşlenen Suçların Önlenmesi Doğrultusunda Çalışmak" başlıklı Karar
Tasarısına İngiltere ile birlikte ana sunucu olmuştur.

·

İnsan hakları ihlalinin en ağır şekli olan ve kadının yaşam hakkının sona erdirilmesine neden
olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde “Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve
Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
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Belirlenmesi Amacıyla Oluşturulan Araştırma Komisyonu” teşkil edilmiş olup, Komisyon
çalışmalarını tamamlayarak Raporunu hazırlamıştır. Genel Müdürlüğümüz Komisyon
çalışmalarına her türlü desteği sağlamıştır.
·

Komisyonun Raporunda, töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi, yasal yaptırımlar ve
geleneksel bakış biçiminin değiştirilmesi amacıyla toplumsal kesimlere düşen önemli görevler
bulunmaktadır. “Çocuklara ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus
Cinayetlerinin Önlenmesine İlişkin Alınacak Tedbirler” konusunda yayımlanan Başbakanlık
Genelgesi gereği Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatör kurum olarak belirlenmiştir.
Genel Müdürlüğün 8 Eylül 2006 tarihinde organize ettiği ilk toplantıda Genelge çerçevesinde
sorumlu/ilgili kuruluş olarak tespit edilen kamu kuruluşları,üniversite ve sivil toplum
kuruluşları temsilcileri bir araya getirilmiştir.

·

Kadına Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü nedeni ile 25 Kasım 2004 tarihinde Kadın
ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliğinde kadına
karşı şiddet konusundaki uzun dönem program şeklindeki planlamanın ilk adımı olarak
"Kadına Karşı Şiddete Son Kampanyası" başlatılmıştır. Kadına Karşı Şiddete Son Kampanyası
çerçevesinde;


toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla 25 Kasım 2005 tarihinde İstanbul’da, 31 Mart
2006 tarihinde Ankara'da, 20 Eylül 2006 tarihinde ise Amasya'da Kültür ve Turizm
Bakanlığı Çok Sesli Korosu tarafından Anadolu kadınımızın çeşitli yönleriyle dile
getirildiği türkülerden derlenen üç konser verilmiştir. Konser programı CD’ye çekilmiş
ve dağıtımı yapılmaktadır.



2005 yılında “Kadına Karşı Şiddete Son” konulu Genç Gazeteciler Yarışmasının
ödülleri yarışmayı kazanan genç gazetecilere düzenlenen törenle verilmiştir.



Kampanyanın ilk aşamasında sanatçılarımız ve futbolcularımızın destekleri ile bir spot
film hazırlanmış, ulusal televizyon kanallarında ve sinema salonlarında gösterime
girmiştir



Futbol Federasyonu Başkanlığı işbirliği ile Süper Lig takımları oyuncularının maçlara
"kadına yönelik şiddete son" yazılı banner ve tişörtlerle çıkmaları sağlanmıştır.

·

Ülkemizde yapılan yeni yasal düzenlemelerle yetki ve görevleri artan ve vatandaşa doğrudan
hızlı biçimde hizmet verme imkanına sahip olan yerel yönetim birimlerinin kadınlara yönelik
olarak doğrudan hizmet verebilmeleri mümkündür. Yerel yönetim birimlerinin kadınlara
verecekleri hizmetler, kadınların her alanda ilerlemesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu
çerçevede Yerel yönetimlerin kadına yönelik olarak verebilecekleri hizmet ve
yürütebilecekleri projelere ilişkin bir hizmet modeli oluşturulmuş, bu model çerçevesinde
hizmetlerin belirli bir standart ve içerikte sunulmasını sağlamak amacıyla hazırlanan proje
örnekleri Valilikler ve Belediyelere gönderilmiştir. Bu kapsamda ilk KadınAile Danışma ve
Hizmet Merkezi 20 Eylül 2006 tarihinde Amasya Valiliği bünyesinde açılmış olup;
valiliklerin ve belediyelerin bu alandaki faaliyetleri izlenmektedir.

·

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü kurulduğu tarihten bu yana kadınların yasal hakları
ağırlıklı olmak üzere eğitim, sağlık, kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ile töre/namus
cinayetlerinin önlenmesi konularının işlendiği, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil
toplum kuruluşlarının katılımıyla ülke genelinde toplantılar, paneller, sempozyumlar
gerçekleştirmiştir. Aile içinde kadına yönelik şiddet konusunda duyarlılık artırıcı eğitim
programları ile görsel ve basılı materyaller hazırlanmıştır.
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·

Birleşmiş Milletler öncülüğünde başlatılan ve eş başkanlıklarını Sayın Başbakanımız ile
İspanya Başbakanının yürüttükleri Medeniyetler İttifakı Projesi çerçevesinde 2829 Ocak’ta
İstanbul’da “Medeniyetler İttifakında Kadın “ konulu uluslararası Kongre gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu kongreye yurtdışından Bakanlar, Milletvekilleri, Avrupa Parlamentosu Üyesi,
uluslararası kuruluş temsilcileri ile çeşitli ülkelerin üst düzey kadın temsilcilerinin
katılımlarıyla, doğudan batıya, kuzeyden güneye dünya kadınlarının sosyal hayata katılımı
için bir dayanışma platformu oluşturulması, Uluslararası Kadın Örgütleri ile Ulusal Kadın
STK'ları ve Türk Hükümeti arasında iletişim ve bilgi ağının kurulması, Türkiye'de Kadın
Haklarının Yasal ve Uygulama Alanında Gelişimine Katkı Sağlanması, Türkiye'nin AB ile
müzakere sürecinde Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları Alanında gereken ilerlemeyi sorunsuz
tamamlayabilmesi için ön hazırlıklarda bulunulması ve müzakerelerin başlangıcında
bulunduğumuz noktadan yeni bir start verilmesi hedeflenmiştir. Kongreye ilişkin rapor ve
dokümanlara Genel Müdürlüğün www.ksgm.gov.tr web adresinden ulaşmak mümkündür.

·

Genel Müdürlüğümüz tarafından 2223 Haziran 2006 tarihlerinde Antalya’da “İnsan Ticareti
İle Mücadelede Bölgesel İhtiyaç ve Eğilimlerin Belirlenmesi STK’ların Rolü” başlıklı Uluslar
arası bir konferans gerçekleştirilmiştir.

·

2005 yılı Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında,
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün sorumlu kuruluş olduğu “Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğinin Yaygınlaştırılması (Promoting Gender Equality)” başlıklı proje yer almaktadır.
Projenin “Kadına Karşı Aile İçi Şiddetle Mücadele”başlıklı İkinci Bileşeni ile, Avrupa Birliği
ile uyum sürecinde gerçekleştirilmesi öngörülen siyasi kriterler doğrultusunda kadınların
insan haklarının geliştirilmesine yönelik olarak aile içi şiddetin yok edilmesine dair kurumsal
yapıların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Proje kapsamında; kadına karşı aile içi şiddetin sebep ve sonuçları hakkında niteliksel ve
niceliksel araştırma yaptırarak, araştırma bulguları temelinde kadına karşı şiddetle mücadele
konusunda kapsamlı bir Ulusal Eylem Planı geliştirmek, değişimleri izlemek üzere bir veri
tabanı modeli oluşturarak, hizmet modelleri, çeşitli bilinçlendirme ve hizmetiçi eğitim
program modülleri geliştirmek yoluyla tüm paydaşların (kamu kurum ve kuruluşları, yerel
yönetimler, sivil toplum kuruluşları) kadına yönelik aile içi şiddetin yok edilmesine dair
kapasitelerini güçlendirmek amaçlanmıştır.

·

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2003 yılı TürkiyeAB Mali işbirliği kapsamında Emniyet
Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı tarafından Twinning (Eşleştirme)
Mekanizması ile yürütülen “İnsan Ticareti ile Mücadele İçin Kurumsal Kapasitenin
Geliştirilmesi Projesi”nin yararlanıcı kurumlarından biri olarak yürütülen çalışmalara
katılmaktadır.

·

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü
koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile UNICEF tarafından desteklenen,
“Kız Çocuklarının Okullaşmasına Destek Kampanyası”nın Merkez Yürütme Kurulu’nda ve
20062010 yılı çalışmalarında Teknik Ekip’te yer almaktadır.

·

Genel Müdürlük, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği arasında imzalanarak
yürürlüğe giren “Temel Eğitime Destek Programı” kapsamında yapılan ve yapılacak
çalışmaların değerlendirildiği Merkez Yürütme Kurulunda yer almaktadır.

·

Genelkurmay Başkanlığı ile varılan mutabakat sonucunda, er ve erbaşlara yönelik olarak
verilen eğitim programına;kız çocukların eğitimi, kadınların istihdama ve karar alma
mekanizmalarına katılımı, kadına karşı şiddet ve töre cinayetleri, kadının insan hakları ve
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toplumsal cinsiyet eşitliği konularının da dahil edilmesine karar verilmiştir. Tüm bu konuları
içeren bir eğitim materyali ve afişler hazırlanarak, Genel Kurmay Başkanlığı’na iletilmiştir.
·

İçişleri Bakanlığımıza bağlı Polis Koleji, Polis Akademisi ve Polis Okulları'nın
müfredatlarında yer alan İnsan Hakları derslerinde; kadın erkek eşitliği, kadının insan hakları,
kadına karşı şiddet, töre ve namus cinayetleri gibi konulara da yer verilmesi teklif edilmiştir.

·

Kadına yönelik şiddet, töre/namus cinayetleri konusunda toplumumuzda duyarlılık yaratmak
amacıyla hazırlanacak afişler “Kadına Karşı Şiddete Son Uluslararası Günü” olan 25 Kasım
haftasında (1926 Kasım 2006) yedi gün süre ile Ankara’nın çeşitli semtlerinde 50 adet
bilboardda sergilenecektir.

·

"Kadına Karşı Şiddete Son Kampanyası" çerçevesinde hazırlanacak spot film ulusal ve yerel
televizyon kanallarında gösterime girmesi sağlanacaktır.

·

1415 Kasım 2006 tarihleri arasında İstanbul'da ülkemizin ev sahipliğinde Avrupa Birliği
AvrupaAkdeniz Sürecinde (EUROMED) "Kadının Toplumdaki Rolünün Güçlendirilmesi"
konulu Uluslararası Bakanlar Konferansı gerçekleştirilecektir.

·

Genel Müdürlüğümüz tarafından ve ülkemizin ev sahipliğinde 2021 Kasım 2006 tarihleri
arasında İstanbul'da "İslam Konferansı Örgütüne Üye Ülkelerde Kadının Kalkınmadaki Rolü"
başlıklı Uluslararası Bakanlar Konferansı gerçekleştirilecektir.

ADALET BAKANLIĞI
31 Mayıs 2002 tarihinde, İstanbul’da, Bakanlık ve Bilgi Üniversitesi işbirliği ile birlikte
“Toplumda Kadına Yönelik Şiddet” konulu sempozyum düzenlenmiş, sempozyuma İstanbul
ve çevresindeki Ağır Ceza Merkezi ile mülhakatında görevli hâkim ve Cumhuriyet savcıları
katılmıştır.
Yine Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2223 Mayıs 2006 tarihlerinde
düzenlenen “Teorik ve Deneysel Boyutlarıyla Karşılaştırmalı Kriminoloji: Aile İçi Şiddet”
konulu uluslararası kolokyuma İstanbul’da görev yapmakta olan 25 hâkim ve Cumhuriyet
savcısı katılmıştır
Kadın haklarına ilişkin yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde Yeni Türk Medeni
Kanunu’nun tanıtımı için 24 Kasım 200117 Şubat 2002 tarihleri arasında hâkim, Cumhuriyet
savcısı ve akademisyen olmak üzere toplam 1832 kişiye 9 eğitim merkezinde eğitim semineri
düzenlenmiştir.
2006 yılı eğitim planında; Bakanlık ve The British Council’ın işbirliği ile Aile
Mahkemelerinde görevli hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının katılımı ile Aile İçi Şiddet
konusunda 3 adet bölgesel toplantı yapılması yer almaktadır.
Aile mahkemeleri ile çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinde görev yapacak yargı
mensuplarının (Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları) “toplumsal cinsiyet bakış açısı eğitimi”
alması konusuyla ilgili olarak verilecek eğitim programına ilişkin çalışmalar
sürdürülmektedir
Aile mahkemeleri ile çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinde görev yapan psikolog,
pedagog ve sosyal çalışmacı unvanındaki personele hizmet içi eğitim programı düzenlenmesi
yönünde Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ile girişimler başlatılmıştır
Bakanlık, taşra teşkilatı kapsamındaki Aile mahkemelerine bu güne kadar 55 adet psikolog,
56 adet pedagog ve 21 adet sosyal çalışmacının ataması yapılmıştır.
Bakanlık tarafından 2006 yılı için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı
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unvanlarında söz konusu mahkemelerin iş durumları da tespit edilerek atama yapılması
plânlanmış olup, bu yönde gerekli çalışmalar devam etmektedir.
Türk Medenî Kanununun Hükümet Tasarısının Genel Gerekçesinde;
“… Tasarı hazırlanırken Adalet Bakanlığının daha önce oluşturduğu komisyonlar tarafından

hazırlanarak Bakanlıkça 1971 ve 1984 tarihlerinde yayımlanmış bulunan iki Öntasarı ile
kaynak İsviçre Medenî Kanunu, Alman Medenî Kanunu, Fransız Medenî Kanunu ve kısmen
de İtalyan Medenî Kanunundan yararlanılmıştır. Ayrıca gerek İsviçre gerek Türk doktrin ve
yargı içtihatlarında ileri sürülen görüşler ile sayılan ülkelerdeki gelişmeler de gözden
geçirilmiş ve bunlar olanak bulunduğu ölçüde maddelere yansıtılmıştır. Böylece yürürlükteki
Kanundan farklı pek çok yeni hükümleri içeren, özellikle kadınerkek eşitliğine her alanda yer
veren çağdaş bir Tasarı ortaya çıkarılmıştır.

Değişikliklerin önemli ve oldukça büyük bir kısmı aile hukuku alanında ve özellikle kadın
erkek eşitliğini zedelediği iddia edilen hükümlerde yapılmış, böylece bütün modern hukuk
sistemlerinde benimsenmiş olan ve yürürlükteki Kanunda da büyük ölçüde yer verilmiş
bulunan ‘eşitlik ilkesi’, yeni düzenlemeyle daha da pekiştirilmiş, bu ilkeye ters düşen
düzenlemelerin hepsi değiştirilmiştir.” ;
ifadesine yer verilmiştir.
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun”la
Anayasanın 41. maddesinde, 7/5/2004 tarihli ve 5170 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun”la da Anayasanın 10 ve 90.
maddelerinde değişiklikler yapılarak, kadın–erkek eşitliğine yönelik hükümler ihdas edilmiş,
kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip oldukları, ailenin Türk toplumunun temeli olduğu ve
eşler arasında eşitliğe dayandığı, usulüne göre yürürlüğe konulmuş, temel hak ve özgürlüklere
ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle
çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümlerinin esas alınacağına dair
düzenlemeler getirilmiştir.
Yine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 3. maddesinin ikinci fıkrasında, “Ceza Kanununun

uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya
diğer fikir yahut düşünceleri, felsefî inanç, millî veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer
toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz.”
hükmüne yer verilmiş, aynı Kanunun 122. maddesinde de, cinsiyete dayalı olanlar da dahil
olmak üzere ayrımcılık suç sayılmıştır. Bunların yanında, Türk Medenî Kanununun 187.
maddesindeki “ Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya

daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki
soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı
için yararlanabilir.” hükmünün, kadın erkek eşitliğini öngören Türk Medenî Kanununun
genel anlayışına, Anayasa ve ülkemiz tarafından onaylanan “Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”ne aykırılık oluşturduğuna ilişkin görüşlerin ileri
sürülmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da; kadınların toplumsal yaşamda
tanındığı soyadını kullanmaya devam etmesinin en doğal ve kanunî hakkı olduğu, buna aykırı
kanunî düzenleme ve uygulamaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesiyle
beraber düşünüldüğünde 14. maddesine aykırılık oluşturacağının belirtilmesi sebebiyle,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi
Sözleşmesi ile Anayasanın 10, 41 ve 90. maddesi hükümleri dikkate alınarak, Türk Medenî
Kanununun 187. maddesinin üst normlar ile uyumlu hâle getirilmesi için başlatılan çalışmalar
son aşamaya gelmiş bulunmaktadır.
Bununla birlikte, kadınerkek eşitliğine uygun düşmediği yönünde tartışma konusu olabilecek
hükümler bakımından da gerektirdiğinde değişiklik çalışması yapılacaktır.
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4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun 1. maddesinde geçen “Kusurlu eş” ibaresinin
“Şiddet uygulanan birey” şeklinde düzeltilmesi; hâkimin anılan Kanun kapsamında
hükmedebileceği tedbirlere ilişkin olarak Kanunun 1. maddesinin (f) bendinde geçen “ortak
konut” ibaresinin yanına “veya şiddete maruz kalan bireyin işyerine gelmemesi” ibaresinin de
eklenmesinin, ayrıca 4320 sayılı Kanunun korunma kapsamına mahkemece ayrılık kararı
verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan eşlerden birinin veya çocuklarının da dahil
edilmesinin ve mahkemenin vermiş olduğu tedbir hükmünün infazına ilişkin icra işlemlerinin
de harçtan muaf tutulması yönünde yasal düzenleme yapılması istenilmektedir.
4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda değişiklik yapılması amacıyla Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğünce başlatılan ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı
çalışmalar sona ermiş ve önerilerin tamamını karşılayan “Ailenin Korunmasına Dair Kanunun
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” taslağı hazırlanarak görüşe
sunulmuş olup, söz konusu taslak metin Adalet Bakanlığınca da uygun mütalâa edilmiştir.
Siyasi partiler demokratik rejimlerde katılımcı demokrasinin gelişmesi, parlamentonun
demokratik bir şekilde oluşması ve yönetimde istikrarın sağlanmasında önemli bir role
sahiptir. Bu bağlamda, kadınların seçimlerde temsil ve katılımı konularında mevzuat
değişikliği yapılması yerine bu konuların partilerin tüzüklerinde siyasî partilerin tercihlerine
göre düzenlenmesi daha doğru olacaktır. Bununla birlikte, belirtilen hususta kanunlarda
değişiklik yapılmasının da gerektiği sonucuna ulaşıldığında, bu çalışmanın Türkiye Büyük
Millet Meclisinde siyasi partilerin katılımı ve uzlaşmasıyla yapılmasının ve Bakanlığın talep
edildiğinde bu konuda gereken teknik desteği vermesinin daha uygun olacağı
düşünülmektedir.
Türk Demokrasi Vakfı ile Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu Toplumsal Cinsiyet
Enstitüsü ve İnsan Hakları Çalışmaları Merkezi işbirliği ile Londra’da 28 Ekim 2005
tarihindeki bir günlük “Kültürel Farklılıklar Bağlamında Kadının İnsan Hakları” başlıklı
toplantıya,
(CEDAW) Komitesi’ne sunulan “Türkiye Birleştirilmiş Dördüncü ve Beşinci Dönemsel Ülke
Raporu’nun hazırlık ve sunum heyetine,
Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğüne bağlı Kurumsal Uygulama Birimi
(TAIEX) tarafından, 1011 Temmuz 2006 tarihlerinde düzenlenen “Kadın Hakları”
Seminerine katılım sağlanmıştır
TürkiyeAvrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi’nin 11 Nisan 2000 tarihinde aldığı 3/2000 sayılı
Karar ile Türk Mevzuatının Avrupa Birliği (AB) Mevzuatına uyumu konusunda ön tarama
yapmak amacıyla kurulan sekiz alt komiteden biri olan 7 Nolu “ Bölgesel Kalkınma, İstihdam
ve Sosyal Politika Alt Komitesi” nin 5 Temmuz 2005 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen 5
inci tur toplantısında, gündemin “ Kadın ve Erkek Arasında Eşit Muamele” başlığı altında,
2004 İlerleme Raporundan bu yana kadınerkek eşitliği konusunda yapılan yasal
düzenlemeler konusunda sunum yapılmıştır.
AB ile 3 Ekim 2005 tarihinde başlayan müzakere süreci çerçevesinde, 35 müzakere
başlığından biri olan “ Sosyal Politika ve İstihdam Faslı” nın, 810 Şubat 2006 tarihlerinde
Brüksel’de gerçekleştirilen tanıtıcı tarama toplantısına ve 2022 Mart 2006 tarihlerinde yine
Brüksel’de gerçekleştirilen ayrıntılı tarama toplantısına katılım sağlanmış ve ayrıntılı tarama
toplantısında, “ ayrımcılık” ve “ eşit fırsatlar” konularında katkı sağlanmıştır.
AB Komisyonu tarafından 1998 yılından bu yana her yıl hazırlanan İlerleme Raporlarından
2005 yılı İlerleme Raporuna ve 2006 Yılı İlerleme Raporu hazırlık çalışmalarına, “ kadın
hakları” ve “ cinsiyet eşitliği” konularında, yargıyı ilgilendiren gelişmelerle ilgili bilgi
verilmek suretiyle katkıda bulunulmuştur.
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“ Töre cinayetleri” konusunda Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce istatistik veri
tutulmaya başlanması sağlanmıştır.
AB Komisyonu Adalet ve İçişleri Genel Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu, Mayıs 200431
Aralık 2008 tarihleri arasında uygulanacak olan ve “ Çocuklara, gençlere ve kadınlara karşı

şiddet türleriyle mücadele etmek, önlemek, mağdurları ve risk gruplarını korumaya alan
eylemleri üstlenen ve önlemleri hazırlayan organizasyonlara destek vermek” amacını taşıyan
Dapne II Programı çerçevesinde ilgili birimler olan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile
ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak projelere Adalet Bakanlığı’nın hâkim ve savcıların
eğitimi alanında katılımcı sağlamak suretiyle destek vereceği, bu alanda koordinasyonu
sağlayan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine bildirilmiştir.

“ Kadın Hakları” ve “ Kadına Yönelik Şiddet” konularında, diğer kurum ve kuruluşların gerek
kendi inisiyatifleri ile gerekse AB ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetlerine Genel
Müdürlüğümüzden katılım sağlandığı gibi ilgili mahkeme hâkim ve savcılarından veya ilgili
diğer birimlerden katılım sağlanması hususunda koordinasyon sağlanmaktadır.
Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi Raportörü Hollandalı
Parlamenter Emine Bozkurt’un 22 Eylül 2005 tarihinde Bakanlığımızı ziyareti öncesinde
detaylı hazırlık çalışması yapılmış ve sayın Bozkurt tarafından hazırlanan “ Türkiye’de

Kadınların Sosyal, Ekonomik ve Politik Hayattaki Rolü Hakkında Rapor (2004/2215(INI)”
Avrupa Birliği Genel Müdürlünce Türkçe’ye tercüme edilmiştir.
05 Nisan11 Temmuz 2004 tarihleri arasında Türkiye genelinde görev yapmakta olan 8467
hâkim ve Cumhuriyet savcısına Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin İşkence Yasağı başlıklı
3 ncü maddesi ve Ayrımcılık Yasağı başlıklı 14 ncü maddelerinin de yer aldığı hükümlerinin,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının ve Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Hükümleri ile İhtiyari Protokolünün incelendiği
toplam 206 İnsan Hakları Eğitim Semineri verilmiştir.
Kadın ve Çocuk Hakları konusunda Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmelere
uygun kanun maddelerinin yer aldığı 26.09.2004 tarihinde kabul edilen ve 01 Haziran 2005
tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ceza Kanunu’nun tanıtım ve uygulanması amacıyla 2005
yılı içerisinde Türkiye genelinde görev yapmakta olan yaklaşık 8.500 hâkim ve Cumhuriyet
savcısına eğitim seminerleri düzenlenmiştir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Yapılanlar


Ekim 2005'de İstanbul, Adana, Erzurum, Diyarbakır, Mersin, Sürt, Batman, Şanlıurfa,
Mardin, Van ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüklerinin Cinayet Büro Amirlerinin
katılımıyla "Töre ve Namus Cinayetleri Atölye Çalışması" düzenlenmiştir., Bu
çalışmaya ilişkin sonuçları ve Töre ve Namus saiki ile işlenen cinayet olaylarına ait
veri analiz çalışmalarını içeren "Türkiye'de Töre ve Namus Cinayetleri " isimli kitap
basım aşamasındadır.



Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerine göre ülkemiz polis sorumluluk bölgesinde
20002005 yıllarını kapsayan dönem içerisinde kan davası, kız alıp verme, aile içi
uyuşmazlık, cinsel taciz, yasak ilişki, tecavüz ve namus saiki ile işlenen cinayet
olaylarına ilişkin 1091 cinayet dosyası üzerinde yapılan inceleme ve analiz
çalışmalarından çıkan sonuçlara göre "Töre ve Namus Cinayetleri Raporu"

hazırlanmıştır.
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Polis Koleji, Polis Akademisi ve Polis Okulları'nın müfredatlarına insan haklan dersi
ile halkla ilişkiler dersi zorunlu ders olarak konmuştur.



4 Ocak 1998 tarihinde "4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun" kabul
edilerek,aile içi şiddetin önlenmesine yönelik önemli bir adım atılmıştır. Yasanın
uygulanabilirliği konusundaki güçlüklerin ortadan kaldırılabilmesi amacıyla 81 İI
Valiliğine 17.08.2004 tarih ve 4778 sayılı yazımızla yapılan genelgede Vali ve
Kaymakamların konuya duyarlı yaklaşımları istenmiştir.



2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesinin takibinin sağlanması için 12.07.2006 tarih ve
B050İLİ0070001/307.111091 sayılı yazı ile Genelge, 81 İI Valiliğine, Bakanlığa
Bağlı Kuruluşlara ve Bakanlık Merkez Birimlerine duyurulmuştur.



Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Haydi Kızlar Okula:Kız
Çocuklarının Okullulaşmasına Destek Kampanyası" çalışmaları anılan Bakanlıkla
birlikte koordineli olarak sürdürülmüş İI ve İlçe Mülki İdare Amirlerinin konuya
duyarlı yaklaşımlarının sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından genelgeler
yayınlanmıştır. Bölge toplantılarına yetkili Mülki İdare Amirlerinin katılımları
sağlanmıştır.

Yapılması Planlananlar
Şiddet olayları ve soruşturma sürecinde yapılması gerekenler,


4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun uygulanmasına yönelik çalışmalar,



Aile içi şiddet olaylarında mağdur olan kadınlara yaklaşım tarzı ve yapılması
gerekenler,



Mağdur kadınlar konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ile işbirliği,



Bu konuda yetkili ve sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerle
koordinasyon,



Aile içi şiddet olaylarına ilişkin verilerin toplanması ve analizlerin yapılması,



Aile içinde şiddet uygulayan bireylerle ilgili 4320 sayılı kanun çerçevesinde Aile
Mahkemeleri tarafından alınan kararların uygulanması,



Şiddet mağdurlarına yaklaşım konusunda yapılması gerekenleri içeren broşür, kitapçık
ve afişlerin hazırlanarak, personele ve halka dağıtımının sağlanması,

konularında genelgede bu konuda işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlar olarak belirtilen
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Soysal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Üniversite Kadın Sorunları
Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Üniversiteler, Barolar ve İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
ile işbirliği kurularak periyodik olarak eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve bu konuda
gerekli çalışmaların başlatılması planlanmıştır.
Projeler


T.C Hükümeti  UNICEF İşbirliği Programı çerçevesinde 20012005 Ana Uyguluma
Planı içerisinde yer alan 3.1 notu " Temel Hizmetlere Bölgesel Yaklaşımda
Kapasite Geliştirilmesi" projesi İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün
koordinasyonunda yürütülmektedir.
Projenin genel amacı, toplumsal kalkınmadaki farklılıkları azaltmak başta çocuklar ve
kadınlar olmak üzere aileye dönük temel hizmetlerin sunumunda yerinden yönetim

9

yaklaşımının ulusal ölçekte benimsenmesini özendirerek, halkın yaşam kalitesinin
yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.


Kadın ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler
Ortak Programı
Ortak Program, yerel düzeyde kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik olarak neler
yapılabilir sorusu çerçevesinde şekillendirilmiş, esas olarak yerel yönetimlerin
kapasitesini artırarak bir yandan yerel yönetimler reformu sürecine destek vermesi,
diğer yandan da kadın ve kız çocuklarının günlük hayatlarını etkileyecek
iyileştirmeleri sağlamasını öngörmektedir. İki yıl sürecek ortak program, İçişleri
Bakanlığı'nın yürütücülüğünde ve Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği
(KADER)'in eğitim programı çerçevesinde Birleşmiş Milletler'in teknik ve mali
desteği ile gerçekleştirilmektedir. Programı Danimarka, İngiltere, İsveç, İsviçre,
Kanada, Norveç Büyükelçilikleri ve Hacı Ömer Sabancı Vakfı desteklemektedir.
Ortak Program kapsamında çalışına yapılacak iller; İzmir, Van, Nevşehir, Trabzon,
Kars ve Şanlıurfa'dır. Eşitlik konusunda çalışma yapma isteklilikleri, programı hayata
geçirebilme kapasiteleri bu illerin seçiminde temel kıstasları oluşturmuştur.
Program, en çok korunmaya muhtaç olanlar dahil, kadın ve kız çocuklarının
ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlayacaktır. Program kapsamında, öncelikli faaliyetler,
tüm taraflarca katılımcı bir planlama süreciyle belirlenecektir. Söz konusu faaliyetler,
eğitim, istihdam, üreme sağlığı, kadına karşı şiddet, insan ve kadın ticareti, mülteciler
ve yerinden olmuş gruplar gibi konu başlıklarından seçilecektir. Öncelikler
belirlendikten sonra, tüm paydaşlar ve ortaklar bir araya gelip, beş yıllık bir "Yerel
Eylem Plan"ı (YEP) hazırlayacaklardır. Ortak programla YEP'lerin uygulanması
başlatılacak, programın sonunda uygulamanın başka illerde tekrarlanması sağlanacak
ve belirlenecek kıstaslara uygun çalışmaları yapınış olan şehirlere `kadınlara destek
veren şehir' sertifikası verilecektir.



Şiddete uğramış kadınlarla ilgili sığınma evleri yapılması Projesiyle belediyelerin
tahsis edecekleri arsalar üzerine şiddete uğramış kadınlarla ilgili 8 adet yeni sığınma
evinin AB projesinden yapılması planlanmaktadır. Kadın kuruluşlarıyla yer seçimi,
yapım ve binalar tamamlandığında işletmeyle ilgili olarak işbirliği yapılması
düşünülmektedir. Projenin sekreterya hizmetleri konusunda Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu'ndan destek sağlanacaktır. Projenin koordinasyon görevi İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilmektedir. Proje 2 yıl süreli
olacak ve Ocak 2007'de başlayıp, Aralık 2008'de sona erecektir.

Araştır ma Etütler Mer kezi
İçişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilciliğinin
ortaklaşa yürüttüğü “Kadın ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi”
başlıklı Birleşmiş Milletler Ortak Programı’na ilişkin protokol 23 Şubat 2006 tarihinde
imzalanarak 7 Mart 2006 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.
İki yıl sürecek olan program, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KADER)’in
eğitim programı çerçevesinde Birleşmiş Milletlerin teknik ve mali desteği ile
gerçekleştirilmektedir. Programı Danimarka, İngiltere, İsveç, İsviçre, Kanada, Norveç
Büyükelçilikleri ve Hacı Ömer Sabancı Vakfı desteklemektedir.
Ortak program kapsamında çalışma yapılan iller; İzmir, Van, Nevşehir, Trabzon, Kars ve
Şanlıurfa’dır. Eşitlik konusunda çalışma yapma isteklilikleri, programı hayata geçirebilme
kapasiteleri bu illerin seçiminde temel kıstasları oluşturmuştur.
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J andarma Genel Komutanlığı
Toplumsal gelişime destek faaliyetleri kapsamında; hedef kitle olarak kadın ve çocuklara
öncelik verilerek, aile planlaması, sağlık, resmi nikah işlemleri konularında bilgilendirme
faaliyetleri ile maddi durumu zayıf olan başarılı kız öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri icra
edilmiştir.
Jandarma Genel Komutanlığınca önümüzdeki dönemde;
Toplumsal Gelişime destek faaliyetlerine devam edilmesi,
Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ile töre ve namus cinayetleri konularında ayrıntılı suç
analizlerinin yapılması planlanmaktadır.
BURSA VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar


2005 yılında, Bursa Valiliği Kadının Statüsü Birimi koordinasyonunda Baro
Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İI Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Sağlık
Müdürlüğü, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Bursa Soroptimist Kulübü Derneği ve
Uludağ Soroptimist Kulübü Derneği işbirliğinde "Aile İçi Şiddet Komisyonu"
kurulmuştur.



2005 yılında komisyon şiddete karşı alınacak tedbirleri içeren bir broşür ile afiş
hazırlayarak, afişlerin belediye otobüsleri, metro istasyonlarında asılması sağlanmış,
broşürlerin Bursa ilinde ilgili kurumkuruluş ve sivil toplum kuruluşları aracılığı ile
dağıtımı gerçekleştirilmiştir.



2005 yılında İlimizde aile içi şiddette kadına yönelik boyutunun öğrenilmesi ve
istatistik bilgilerinin elde edilmesi amacıyla birimimiz tarafından bir anket formu
düzenlenmiştir. Ankete 527 kişi katılmıştır.



Töre cinayeti tehditi altında bulunan veya şiddete uğrayan ve Bursa iline gelen
kadınlara kadın konukevine yerleştirilmeleri, ücretsiz ve uzun süreli psikolojik tedavi,
işe yerleştirme, konut sağlama ve meslek edindirme kurslarından yararlandırma gibi
hayatlarını güvence altına almaya dönük hizmetler verilmektedir.



2005 yılı içerisinde, "Aile İçi Şiddet" komisyonu tarafından "Aile ve Kadın" konulu
dünya karikatür sanatçılarının eserlerinden oluşan "Dünya Karikatürlerinden
Seçmeler"in sunulduğu karikatür sergisi hazırlanmıştır.



2006 yılı 1. yarısında Uludağ Üniversitesi Ruh Hastalıkları ve Sağlığı Ana Bilim Dalı
Başkanlığı işbirliğinde, Kadın konukevinde kalmakta olan kadın ve çocukların
psikolojik tedavilerine yönelik çalışma programı hazırlanmış ve bu program dahilinde
kadın ve çocukların terapileri ücretsiz yapılmıştır.

Planlanan Çalışmalar


2006 yılının 1.yarısında, Uludağ Üniversitesi Ruh Hastalıkları ve Sağlığı Ana Bilim
Dalı Başkanlığı işbirliğinde, kadın konukevinde gönüllü çalışan psikologlar kadın
konukevinde gönüllü olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2007 yılı için tekrar bir
çalışma programı düzenlenecektir.



Kadın konukevinde kadın ve çocuklarımızın, bedensel, ruhsal sağlıklarını rehabilite
etmek, ruhsal kalitelerini geliştirmek, stresten arındırmak için Eylül ayında başlamak
üzere 3 aylık yoga programı düzenlenecektir. Bu program Sağlıklı Yaşam Derneği
tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
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Başbakanlık 04.07.2006 tarih ve 26218 sayılı genelgesinin B10. maddesi gereğince
Birimimiz Aile İçi Şiddet Komisyonunca "Kadına Yönelik Şiddet ve Çözüm önerileri"
konulu kısa bir film gösteriminin hazırlanması için gerekli girişimler yapılmıştır.



Bu program 20062007 yılı içerisinde Bursa ili ve ilçelerinde uygulamaya konularak
devam edecektir.



25 Kasım "Şiddete Hayır'' günü kapsamında Bursa Barosu işbirliğinde; konuları 4320
sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, Resmi Nikahın Önemi, Medeni Kanundaki
Değişiklikler, Kadın Hakları olarak hazırlanacak broşür ve afişlerin dağıtımı il
genelinde yapılacaktır. Hazırlatılacak olan afişlerin bütün kurum ve kuruluşlar, STK,
belediye otobüsleri ve metro istasyonlarında asılması sağlanacaktır.



20062007 yılı içerisinde Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) "AnneBabaÇocuk
Eğitimi"ne devam edilecektir. Eğitimin amaçları arasında, aile içi şiddete neden olan
aile içi iletişimsizliği ortadan kaldırmak ve aile içi iletişi güçlendirmek de
bulunmaktadır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yapılacak Faaliyetler


Aktif Vatandaşlık İçin Ailelerin Güçlendirilmesi Projesi,



AnneÇocuk Eğitimi Projesi, Aile Eğitimi Programları, Anne Destek Programı,



Kurs ve seminerlerde bu konuya yer verilmesi, okullarda konferanslar etkinlikler
düzenlenmesi, film, spot film çalışmaları



Okumayazma, meslek kursları, sosyalkültürel kurslar



Yaşam Becerileri Eğitim Paketinin Hazırlanması



Eğitim materyallerinde kadın ve erkek eşitliğini yok sayan görmezden gelen ya da
zedeleyen anlayışları ortadan kaldırmak için öğretim programlarında ve ders
kitaplarında gerekli değişikliklerin yapılması.



Kız çocuklarının okullulaşmasını sağlamak amacıyla Yatılı İlköğretim Bölge Okulları
ile yurtların açılması,



Kız çocuklarının eğitime kazandırılması için kampanyalar düzenlenmesi,



1014 yaş grubunda eğitimden uzak kalan çocuklara yönelik “Telafi Eğitimi”
programlarının hazırlanması,

Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbir ler


MEB’e bağlı kurumlarda bu konuda yapılacak araştırmalarda dikkat edilecek
kriterlerin geliştirilmesi,



Geçici tarım işçisi olan
tamamlamalarının sağlanması,



18 yaşını doldurmamış çocukların okullaşma oranları ile ilgili istatistiki bilgilerin
toplanması,

ailelerin

çocuklarının

ilköğretim

eğitimlerini

Yapılan Faaliyetler


Zorunlu eğitimin süresinin 8 yıla çıkarılması,



Haydi Kızlar Okula Kampanyası,



Eğitime %100 Destek Kampanyası,
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Öğrencilere sunulan barınma hizmetlerinin yaygınlaştırılması,



Öğrenim Bursları,



Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Kampanyası,



SRAP projesi kapsamında yürütülen Şartlı Nakit Transferi,



Taşımalı İlköğretim uygulaması,

Hayat boyu eğitim ilkesi doğrultusunda; genç kız ve kadınlarımız öncelikli olmak üzere tüm
bireylere bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun olarak çağdaş öğretim yöntemleri ile
yaşamsal becerileri kazanmalarına yönelik eğitimöğretim hizmetleri sunmak amacıyla; 539
okulda, 17.051 öğretmenle, 261.138 kız ve 59.254 erkek olmak üzere toplam 320.646 öğrenci
ve kursiyere eğitimöğretim hizmeti verilmektedir.
Modüler program yapısı ile geliştiren 26 alan, 88 dal ve 247 sertifika programı ile bireylerin
ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun programlar uygulanmaktadır. Ayrıca bu yapılanmada her
okul eğitimöğretim hizmeti verdiği bölgenin, sektörün ve grubun eğitim ihtiyaçlarını
araştırarak, ihtiyaca uygun eğitimöğretim hizmeti sunmaktadır.
Hükümetimiz ile Avrupa Birliği arasında imzalanarak yürürlüğe giren Türkiye’de Meslekî
Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi çalışmaları başlatılmıştır.
20052006 öğretim yılından itibaren orta öğretimin 4 yıla çıkarılması, 9. sınıfların ortak
olması, buna bağlı olarak programların uluslar arası kabul görmüş olan “Uluslar Arası Eğitim
Programlarının Sınıflandırılması” (ISCED97) sistemine uygun hale getirilmesi, örgün ve
yaygın meslekî eğitim kurumlarına yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmalarda, iş piyasası
araştırmaları doğrultusunda meslekî ve teknik eğitim programları 46 alanda toplanmıştır.
Hazırlanan 134 dal’a ait çerçeve öğretim programları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
tarafından onaylanarak 20062007 öğretim yılından itibaren tüm meslekî ve teknik eğitim
kurumlarında kademeli olarak uygulamaya konulacaktır.
Genç kız ve kadınların meslek eğitimi konusunda; etkin ve istihdam kolaylığı olan alan ve dal
programlarına yönelik eğitim çalışmaları sürdürülmektedir.
AnneBabaÇocuk Eğitimi Projesi
19971998 öğretim yılında Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görevli
yönetici ve öğretmenlerin sorumluluğunda “AnneBabaÇocuk Eğitimi Projesi” başlatılmıştır.
Proje kapsamında bu güne kadar 2.029.717 kadın, erkek, genç ve çocuğa eğitim verilmiştir.
Beslenme Ve Gıda Alanlarında Eğitim ve İşgücü Yetiştirme Projesi
Okullarımız aracılığı ile ülke genelinde risk grupları öncelikli olmak üzere, toplumun
beslenme ve gıda konusunda eğitimi ile bilinç düzeyini yükselterek gıda üretiminden,
tüketimine sunum aşamasına kadar, sektörde görev alan ve bu alanda ihtiyaç duyulan ara
kademe işgücünü eğiterek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı bir toplum oluşturulmasına katkı
sağlamak amacıyla; “Beslenme ve Gıda Alanlarında Eğitim ve İşgücü Yetiştirme Projesi”
başlatılmıştır.
Proje kapsamında yürütülen tüm çalışmalar DPT koordinatörlüğünde yürütülen, Ulusal Gıda
ve Beslenme Eylem Plânında Millî Eğitim Bakanlığına verilen sorumluluklar ile
örtüşmektedir.
Ocak 2006 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Arasında Eğitimde İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.
Protokol ile SHÇEK’e bağlı 012 yaş çocuk yuvalarında, bakıcı anneler ve diğer görevlilerce
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verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi
bölümünden mezun olan öğrencilerin “Çocuk Eğiticisi” olarak istihdam edilmesine yardımcı
olmak hedeflenmiştir.
Ayrıca madde bağımlılığı, sokak çeteleri gibi zararlı alışkanlık ve etkilerden öğrencileri
korumak amacıyla fotoğraf, afiş, ve broşürlerden çarpıcı köşeler hazırlanmakta, bilgilenmeleri
için ilgili birimlerle işbirliği içerisinde panel, konferans vb. etkinlikler düzenlenmektedir.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Kadın Çiftçiler Tarımsal Üretim Eğitim ve Yayım Çalışmaları
Tarımın her döneminde aktif rol oynayan kadınlarımıza kademeli olarak artırılarak halen 27
ilde tarımsal eğitimler verilmektedir.
Ev Ekonomisi Eğitim ve Yayım Çalışmaları
Kırsal kesimdeki çiftçi ailelerine Aile Kaynaklarının Yönetimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi,
Beslenme, Köy EI Sanatları olmak ~zere 4 ana başlık altında toplanmış olup 81 ilde
uygulanmaktadır.
Uygulamalı Beslenme ve Sağlık Araştır ma , Eğitim ve Yayım Çalışmaları
Kadın ve çocukların beslenme problemlerini belirlemek ve çözüm yollarını tespit etmek
amacıyla UNICEF ve ÜNİVERSİTE tarafından Van ve Yozgat illerinde eğitim ve yayım
çalışmalarını yapmaktadır.
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Bulundukları Yer lerdeki Kadın Çiftçilere Verilen
Eğitim ve Yayım Çalışmaları
Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin bulunduğu yerlerdeki kadın çiftçilere kooperatiflerin
faaliyet alanlarıyla ilgili konularda . 81 ilde bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi
Kırsal kalkınmada kadınların daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla uygulanan proje
2000 yılından bu yana 19 ilde yürütülmektedir.

Diğer Faaliyetler
Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışması
Kırsal alanda kadın çiftçilere götürülen eğitim yayım çalışmalarının sonuçlarını görmek,
tarımsal konularda performanslarını değerlendirmek, kendilerine olan güven duygularını
geliştirmek, birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak ve girişimcilik ruhunu aşılamak üzere
kadın çiftçiler yarışıyor bilgi yarışması düzenlenmektedir. Yarışma ilk olarak 2004 yılında
başlamış olup, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilmiştir.
15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü Kutlamaları
Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bu gün ülkemizde 1998 yılından itibaren
kutlanmaktadır.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
02 Ekim 2006 31 Aralık 2006 tarihleri arasında Van, Şanlıurfa ve Adana olarak belirlenen
yörelerde "Çocuğa ve Kadına Karşı Şiddet (Zararlı Gelenek ve Göreneklerin Tespiti) Projesi
gerçekleştirilecektir.
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DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI
Uluslararası platformlarda kadınla ilgili alınan kararlara uygun olarak DPT Yıllık
Programlarda bazı tedbirler koyarak Türkiye'de kadınların statüsünün saptanmasını ve
geliştirilmesini sağlamayı amaçlamıştır. Kadın sektörü, politika ve tedbirleri üretirken, çeşitli
kamu kurumları ve kuruluşların bu konuda çalışmalarını ve araştırmalarını göz önüne almakta
ve bunları değerlendirdikten sonra Yıllık Programları oluşturmaktadır.
Dokuzuncu Kalkınma Planı (20072013)
Dokuzuncu Kalkınma Planı (20072013), 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 28.06.2006 tarihli 121. Birleşiminde
onaylanmış ve 01.07.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Plan’da, Türkiye’de kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi ve eşit
fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması için, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset,
hukuk, çalışma hayatı, vb. alanlarda uygulanacak politikalar, öncelikler ve somut hedefler
belirlenmiştir.
Bu hedefler arasında, kadınerkek eşitsizliğinin ortadan kaldırılması, kadınların kalkınma
sürecine tam katılabilmeleri ve eşit statüde bireyler olarak toplumsal yaşamın her alanında
aktif olarak yer almalarının sağlanması, yasalar karşısında eşitsizliklerin giderilmesi ve karar
alma mekanizmalarına katılımlarının sağlanması yer almaktadır.
Orta Vadeli Program (20072009)
Orta Vadeli Program (20072009) 30.05.2006 tarih ve 2006/10508 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile kabul edilerek 13.06.2006 tarih ve 26197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Program’da “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve İstihdam Edilebilirliğin Artırılması”
başlığı altında kadınların istihdam olanaklarının artırılması, eşit fırsat ve olanaklardan
yararlanmalarının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması yer almaktadır. Ayrıca, “Sosyal
İçerme ve Yoksullukla Mücadele” başlığı altında da kadınların eğitim, sağlık, sosyal hizmet
ve yardımlar gibi temel hizmetlere erişimlerinin sağlanması, ekonomik ve sosyal hayata etkin
katılımlarının artırılarak dezavantajlı konumlarının giderilmesi ve kadınlara yönelik şiddet
konusunda gereken önlemlerin alınmasının sağlanmasına yönelik tedbirler yer almaktadır.
Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu
Rapor, Boğaziçi Üniversitesi İnsani Gelişme Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri
Enstitüsü ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun katkıları ile Devlet Planlama Teşkilatı tarafından
hazırlanmıştır. 2015 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanan 8 ayrı hedeften oluşmaktadır.
Hedef 1: Mutlak Yoksulluk ve Açlığı Ortadan Kaldırmak,
Hedef 2: Tüm Bireylerin Temel Eğitim Almasını Sağlamak,
Hedef 3: Kadınların Durumunu Güçlendirmek ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak,
Hedef 4: Çocuk Ölümlerini Azaltmak,
Hedef 5: Anne Sağlığını İyileştirmek,
Hedef 6: HIV/AIDS, Sıtma ve Diğer Salgın Hastalıkların Yayılımını Durdurmak,
Hedef 7: Çevresel Sürdürebilirliği Sağlamak,
Hedef 8: Kalkınma İçin Küresel Ortaklıklar Geliştirmek.
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T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
Yapılan Faaliyetler
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu; denetleme görevinin yanı sıra düzenleme yetkisi
çerçevesinde, kamuoyunun bazı programların yaratacağı olumsuz etkilere karşı duyarlı hale
getirilmesi amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve çeşitli üniversitelerin bünyesindeki psikiyatr,
psikolog ve sosyologlar tarafından, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan bağımsız olarak
hazırlanan bir çalışmayı hem kitap olarak bastırıp dağıtımını yaptırmış, hem de
www.rtuk.org.tr adresindeki web sayfasında yayımlamaya başlamıştır.
"Televizyon Programlarındaki Şiddet İçeriğinin, Müstehcenliğin ve Mahremiyet İhlallerinin
İzleyicilerin Ruh Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri" adlı bu çalışmaya pek çok basın ve
yayın organında yayınlanan haberlerde atıf yapılmak suretiyle kamuoyunun dikkati
çekilmiştir.
Ulusal televizyon kanallarının denetim görevlilerinin yayınlardaki şiddet içerikli mesajlara
karşı duyarlılıklarının artırılması amacıyla 26 Kasım 2004 tarihinde İstanbul'da kurulumuz
tarafından "Şiddete Duyarlılık" paneli düzenlenmiştir.
Ayrıca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu özellikle çocuklara ve gençlere kötü örnek olacak,
onların fıziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebilecek yayınlara yönelik toplumun
bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Çocukların zararlı yayınlardan
korunması amacıyla geliştirilen "Akıllı İşaretler" simge sistemi 23 Nisan 2006'da hayata
geçirilmiştir.
İnsanların televizyon izleme süresine bağlı olarak da, birçok kişi sunulanları "gerçek" dünya
olarak algılamaktadır. Özellikle çocuklar üzerinde son derece etkili olan bu olumsuzluğu
ortadan kaldırabilmek en azından azaltabilmek amacıyla, Üst Kurul ve T.C Milli Eğitim
Bakanlığı işbirliği içinde okullarda "medya okuryazarlığı" dersinin müfredata konulması için
başlattığı çalışmaları sürdürmektedir.
Medya Okuryazarlığı konusundaki çalışmaları yapmak üzere; Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu uzmanları ve akademisyenlerin katılımıyla oluşan bir komisyon kurulmuştur. Konuyla
ilgili faaliyetlerde Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu ile işbirliği yapılmaktadır.
Ayrıca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye
Kurulunun yükleneceği sorumluluk ve görevlerin dercedildiği protokol taslağı, imzalanma
aşamasına gelmiştir.
Radyo Televizyon Üst Kurulunun da katılım sağladığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
tarafından düzenlenen "Medyada Cinsiyetçilik" konulu toplantının sonrasında Kurul
bünyesinde çalışan uzmanlara toplumsal cinsiyete duyarlılık ve medyada cinsiyetçilik
konularını kapsayan bir bilgilendirme programı düzenlenmiştir.
SHÇEK
ALO ŞİDDET HATTI ile ilgili yapılması gerekenlerin içerik ve çerçevesinin tesbiti için
çalışmalara başlanmıştır.
Genelge kapsamında; kamuoyuna yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı koruyucu
önleyici sosyal hizmetlerin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin gerekli çalışmaların
başlatılarak, sonuçlarından bilgi verilmesi için toplum merkezi ve aile danışma merkezi
bulunan illerin Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine talimat verilmiştir.
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AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdürlük tarafından yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde AnaBaba Okulu seminerleri
düzenlenmektedir. Bu seminerlere katılan aile üyelerinin, değişik konu içerikleriyle, ailelerini
daha sağlıklı bir hale nasıl getirebilecekleri konusunda, bilim adamları ve uzman kişilerce
aktarılan bilimsel bilgilerle desteklenmesi sağlanmaktadır.
“Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi
İçin Alınacak Tedbirler” konulu, 04.07.2006 tarih ve 26218 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda, AnaBaba Okulu seminer Programları
“AnaBaba Okulu Geliştirme Projesi”ne dönüştürülmesi planlanmaktadır.
AnaBaba Okulu Geliştirme Projesi, özellikle dezavantajlı ailelere yönelik (şiddete uğrayan,
suç işleyen, özürlü bireye sahip, boşanan aile gibi) eğitim odaklı destek hizmetlerinin
yetersizliğinin aile eğitimini zorunlu kıldığı fikrinden yola çıkarak, bilhassa risk gruplarında
yer alan kesimi hedef almıştır.
Bu proje, iki aşamalı olarak planlanmıştır. Birinci aşamada 2007 yılı içinde Türk ailesinin aile
eğitimi konusundaki ihtiyaçları, beklentileri ve önerilerinin tüm yönleriyle ortaya konulması
amacıyla alan çalışması yapılması planlanmaktadır. İkinci aşamada ise 2008 yılı içinde
yazılım çalışması ve materyal geliştirilmesi hususlarında gerekli faaliyetlerin yapılması
planlanmaktadır. Ayrıca internet üzerinden AnaBaba Okulu Eğitimi Uygulaması yine Genel
Müdürlüğün tasarladığı projeler arasında yer almaktadır.
TİSK
Konfederasyonun bünyesinde, “TİSK, AB Mevzuatını İnceleme Komisyonu”nu oluşturulmuş
ve Komisyon, Birlik mevzuatını Türk mevzuatı ile karşılaştırmak, farklı ve eksik olan
hususları ve işveren kesimine ek külfet getirecek düzenlemeleri belirlemek üzere 7 alt çalışma
grubu dahilinde çalışmalarını yürütmüştür. Bu çalışma gruplarından biri kadın er kek eşitliği
ve ayrımcılıkla mücadele konularında çalışmıştır. Söz konusu çalışmalar sonucunda
hazırlanan rapor kamuoyu ile 2006 yılının Mart ayında paylaşılmıştır.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Hürriyet İnsan Kaynakları tarafından
1011 Şubat 2006 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Kadın İstihdamı Zirvesi”nde konu
bütün yönleriyle tartışılmıştır.
"Kadın İşgücünün SosyoEkonomik Durum Analizi" Projesi kapsamında KOBİ'lerin yaygın
olduğu gelişen sanayi merkezlerinde kadın işgücüne kapsamında 2000 yılı Ekim ve Kasım
aylarında Ankara ve Bursa'da "Gelişen Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücü" konulu iki panel
düzenlemiştir. Ayrıca, Uludağ Üniversitesi ile "Çağdaş Sanayi Merkezlerinde Kadın
İşgücünün Konumu: Bursa Örneği; Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öğretim
üyeleri ile "Yeni Sanayileşen Bölgelerde Kadın İşgücü Arzı: Şanlıurfa Örneği" başlıklı
araştırmaların sonuçları kitap halinde yayınlanmıştır. Aralık 2003 tarihinde de Muğla
Üniversitesi ile ortaklaşa olarak "İstihdam, Kadın İşgücü ve Yeni İş Kanunu Semineri"
yapılmıştır.
2002 ve 2003 yıllarında Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi ile işbirliğiyle İstanbul
Pendik Sanayi Sitesi bölgesinde çalışan ve potansiyel işçi olan kadınlara ve genç kızlara 4'er
saatlik ergenlik, iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım tedbirleri konularında eğitimler verilmiştir.
Sağlık Bakanlığı ile AB arasında imzalanan “Türkiye Üreme Sağlığı Programı” kapsamında
hazırlanan ve Hakİş ile üye işveren Sendikamız TEKİS tarafından yürütülecek olan İşçi ve
İşveren Kesiminde Üreme Sağlığı Konusunda Farkındalık Yaratma Projesi 18 Ocak 2006
tarihinde uygulamaya başlanmıştır.
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Yukarıda da belirtildiği üzere, AB ile müzakere sürecinin başlamasının ardından
Konfederasyonumuz, kadınların işgücüne katılımını sağlamak bakımından önem arzeden
Avrupa Komisyonu tarafından 20062010 yılları için "kadın er kek eşitliği konusunda bir
yol haritası" belirlenmiştir. Konfederasyon, AB KadınErkek Eşitliği Yol Haritasını
Türkçe’ye çevirmiş ve İşveren Dergimizin 2006 Mayıs sayısı ekinde yayımlamıştır.
TÜRKİŞ 8 Mart 2005 tarihinde Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) ile birlikte, devlet
kuruluşları, üniversiteler, STK’lar, işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonlarının
katılımıyla Kadın Emeği Platformu’nu oluşturmuştur. 21 üyeden oluşan Platform, işbirliği ve
dayanışma içinde çalışmalar yürütmektedir.
Konfederasyon, AB Karma İstişari Komitesi’nin üyesidir. Bu yıl Türkiye –AB Karma İstişari
Komitesi’nin 1314 Temmuz 2006 tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirilen 21. Toplantısına
sunulmak üzere; “Kadın ve İstihdam” konusunda bir rapor hazırlanmıştır.
KADIN ADAYLARI DESTEKLEME VE EĞİTME DERNEĞİ (KADER)
Derneğin konu ile ilgili çalışmaları aşağıdaki gibidir;
· 1998 yılında 4320 sayılı yasanın çıkarılması için Sivil Toplum Kuruluşlarının yaptığı
çalışmalara katılım sağlanmıştır.
·

Kanun çıktıktan sonra, şiddet, namus ve töre cinayetleri konusu,derneğimizin eğitim
programına alınmış ve siyasi parti kadın kollarına, sivil toplum kuruluşları üyelerine ve
kadınlara eğitim çalışmaları yapılmıştır. Konu üstünden karakollar ile bilgi alışverişinde
bulunulmuştur.

·

KADER yayınlarlarından olan “Ailede Yeni Düzen“isimli kitapta "Yeni Medeni
Kanunun Kadınlara Anlatılması Projesi"nde 4320 sayılı kanun ve geniş anlamda şiddet
çeşitlerine yer verilmiş teorik bilgi yanında uygulama çalışmaları da yapılmıştır.(2002
2003 yıllarında.)

·

KADER tarafından “Kadın Sorunlarına Çözüm Arayışı Kurultayı" düzenlenmiş,
Kurultayda, kadın sorularının tespit ve çözümünde şiddet konusu da işlenmiştir. İçişleri
Bakanlığı ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte çalışma
tamamlanarak kitap haline getirilmiştir.

·

İstanbul Valiliğinin İnsan Hakları Masasının koordine ettiği şiddet çalışmalarına katılım
sağlanmıştır.

·

2005 yılında, Hollanda ULTRECHT Belediyesinin organize ettiği "Töre ve Namus
Cinayetleri ve Şiddet" konulu çalışmaya bir hafta süresince farklı gruplara konferanslar
verilmiş, eğitimci olarak eğitim çalışmalarına ve atölye çalışmalarına katılım sağlanmıştır.

·

Kanunun uygulamasında eksikliklerin giderilmesi, mevzuat değişikliği, şiddet
mağdurunun rehabilitesi, topluma yük olmadan ayaklarının üzerinde durabilmesi
konularında çalışmalarımız devam etmektedir.
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YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU
ÜNİVERSİTELER
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNÜVERSİTESİ
Türkiye'de ilk defa ODTÜ bünyesinde kurulan Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Anabilim Dalında çalışmalar yapılmaktadır. Üniversitede kadın çalışmaları yapmakta olan
öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası makaleleri, ulusal ve uluslararası yayınları
bulunmaktadır. Ayrıca, öğretim üyeleri tarafından konferans, seminer, sempozyum, panel,
çalışma atölyeleri vs. gibi etkinliklere aktif katılım sağlanmaktadır.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kadın Sorunları Araştır ma ve Uygulama Mer kezi
Merkez, kurulduğu 1993 yılından bu yana, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi
doğrultusunda faaliyetler yürütmektedir. Bunların başında, toplumsal cinsiyet duyarlılığı
eğitim programları gelmektedir. Merkez tarafından, kamu personeline, sivil toplum
kuruluşlarına ve uluslararası kuruluşların Türkiye temsilciliklerinin personeline yönelik olarak
çeşitli düzeylerde programlar ve eğitim materyalleri hazırlanmıştır.
Eğitim programlarının dışında, kadın kuruluşları tarafından eşitliği sağlamaya yönelik olarak
düzenlenen çeşitli kampanyalara danışmanlık desteği verilmiş, bu kampanyalarda çalışacak
gönüllülere yönelik grup çalışması ve proje eğitimleri düzenlenmiştir.
Sosyal İçer me Belgesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın talebi üzerine, Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı
çerçevesinde hazırlanan Sosyal İçerme Belgesinin, cinsiyet eşitliği açısından gözden
geçirilmesi ve eklemeler yapılması için kurulan çalışma grubuna Merkez tarafından katkı
sunulmuş, istihdam, eğitim, yoksulluk ve sağlık gibi başlıklar altında cinsiyet ayrımcılığın
önlenmesi için öneriler geliştirmiştir.
Yarın İçin Bugünden Kampanyası
Merkez, KaDer Ankara Şubesi tarafından 2003 yılından bu yana sürdürülmekte olan "Yarın
İçin Bu Günden: Yere1 Siyasette Kadın Katılımını Artırma Kampanyası" çerçevesinde eğitim
ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu Kampanya çerçevesinde, yürütülen pek çok
faaliyetin yanı sıra, yerel yönetimlere ilişkin yeni mevzuat cinsiyet eşitliği açısından taranmış,
eşitsizliği pekiştirici düzenlemelere işaret edilmiş ve politika önerileri geliştirilmiştir. Bu
öneriler, Kadın Adayları Eğitme ve Destekleme Derneği Ankara Şubesi tarafından bir rapor
olarak yayınlanmıştır.
Anılan raporun İçişleri Bakanlığı yetkilileri, yerel yöneticiler, siyasal parti temsilcileri ve ilgili
meslek odalarının bilgisine sunulması ve tartışılması amacıyla 30 Mayıs 2006 tarihinde
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının ev sahipliğinde Ankara'da bir toplantı
düzenlenmiştir.
GAP Bölgesinde muhtar ve imamlara yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri
GAP İdaresi'nin talebi üzerine, idare tarafından düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eğitimi
programının oluşturulması ve yürütülmesinde Merkez uzmanlarından bir temsilci görev almış
ve Şubat Haziran 2006 tarihleri arasında, dokuz ilde (Mardin, Diyarbakır, Sürt, Batman,
Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Şırnak ve Adıyaman) toplam 235 muhtara yönelik Kadının İnsan
Hakları başlıklı bir eğitim vermiştir.
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyar lılık Eğitimi
BTC(BaküTiflisCeyhan Boru Hattı) kapsamında yürütülen “Toplumsal Yatırım Projeleri'
nde (Community Invesment Projects) kadın sorunlarına duyarlık ve projelere toplumsal
cinsiyet eşitliğinin eklemlenmesini amaçlayan bir atölye çalışmasında proje eğitimi
verilmiştir.(2326 Temmuz 2006, Erzurum.)
EGE ÜNİVERSİTESİ
Kadın Sorunları Araştır ma Uygulama Mer kezi
18 Haziran 2006 tarihinde, bir İlköğretim Okulunun velilerine Şiddet ve Şiddet Türlerine
yönelik eğitim semineri verilmiştir.
Yerel Gündem 21 Yerel Projeler Destek Projesi kapsamındaki, "Aile İçi Şiddeti Önleme,
Erken Saptama ve Danışmanlık Sağlamada Güç Birliği Oluşturma" projesinde ortak
çalışmalar yapılmıştır.
Bornova Kadın Derneği işbirliği ile yürütülen "Aile Okulu" projesi kapsamında, kadınlara
verilen şiddete yönelik eğitim seminerleri altı okulda tamamlanmıştır. Yeni dönemde proje
rotasyona açık devam edecektir.
İzmir İlinde yerleşik Romanlara eğitim destek projesi kapsamında, şiddet konusunda İzmir
Valilik Birimleri ve İzmir Büyük şehir Belediyesi ortaklığıyla şiddet konusunda eğitimler
verilmiş ve yeni dönemde bu tür eğitimler devam ettirilecektir.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Kadın Sorunları Araştır ma Ve Uygulama Mer kezi (Mer kam)
Kadına ve çocuğa şiddet ve önlenmesi konusunda son birkaç yılda Merkezimizden
konuşmacıların katıldığı halka ve kurum çalışanlarına yönelik yaklaşık 15 konferans
verilmiştir. Ayrıca, her yıl Halk Eğitim dikişnakış kursiyerlerine bu konuda eğitim
verilmektedir.
Kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve önlenmesi konusu; Mersin Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinin Lisans ve Yüksek Lisans derslerinde ve
öğrenci seminerlerinde yer almakta ve geniş tartışma olanağı bulunmaktadır. Sağlık
Yüksekokulu müfredatında özellikle Halk Sağlığı,Ruh Sağlığı ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği
derslerinin teorik ve uygulamalarında (hastane ve ev ziyareti çalışmalarında)üniversitenin
öğrencileri konuyu ele almakta ve tartışmaktadırlar.
Sağlık Yüksekokulu Yüksek lisans öğrencilerinden biri Mersin ilinde görevli hemşirelerin
kadına yönelik şiddet belirtilerini tanıma düzeyleri konusunda bir tez çalışmasına başlamıştır.
Merkez, Mersin Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarının kadın sorunlarına bakışı ve kadına
yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki görüşlerini araştıran bir çalışmayı önümüzdeki ders
yılının ilk yarısında tamamlamayı planlamaktadır.
Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu tarafından yapılan kırsal kesimde yaşayan kadınların
aile içi şiddete ilişkin görüşlerinin sosyodemografik özelliklere göre dağılımını incelemek
amacıyla, Mersin’de Hüseyin Dağlı Sağlık Ocağının hizmet verdiği Çiftlikköy beldesinde bir
araştırma yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Hüseyin Dağlı Sağlık Ocağı’nın hizmet verdiği
bölgede oturan evli kadınlar oluşturmaktadır. Örneklemini ise, Mersin Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu Hemşirelik bölümü öğrencilerinin saha uygulamasında ev ziyareti yaptıkları evli
ve araştırmaya katılmayı kabul eden 265 kadın oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar
tarafından geliştirilen anket formuyla toplanmıştır.
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Sonuçlara göre, kadınların %69.4’ü şiddeti dayak, %20.0’ı “sözlü kavga”, “küfür” v.b ve
%10.6’sı “erkeğin kadına baskı uygulaması” olarak tanımlamışlardır. Kadınların %32.2’si
güçsüz oldukları için şiddete maruz kaldıklarını düşünmektedir. Kadınların %60.0’ı
çevrelerindeki ailelerde aile içi şiddet olduğunu belirtirken, kendi ailesinde şiddet olduğunu
söyleyenler %35.1’dir. Ailesinde şiddet olduğunu belirten kadınlar; en fazla 2534 yaş
grubunda (%44.8), okuryazar ve okuryazar olmayan (%37), geniş ailede yaşayan (%50),
evlilik süresi 1417 yıl arası olan (%48.6) ve istemeden görücü usulü ile evlenen kadınlardır
(%56.8). Başka bir deyişle duygusal şiddet, şiddet olarak algılanmamakta ve olağan
karşılanmaktadır. Veriler incelendiğinde, kadınların yaşamının her döneminde aile içi şiddetin
fazla olduğu görülmektedir. Bu durumda; aile içi şiddetin kapsamı, nedenleri, sonuçları ve
kadınların neler yapabilecekleri konusunda eğitilmeleri gerektiği anlaşılmaktadır.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Kadın Sorunları Araştır ma Ve Uygulama Mer kezi
Van'ın çeşitli mahallelerinde kadının toplumsal dönüşümünü sağlayacak, kadın hakları, kadın
ve çocuk eğitimi, cinsiyet ayrımcılığı, kız çocuklarının okullaşması, aile planlaması, resmi
nikahın önemi, küçük yaşta evlenmenin sakıncaları gibi konularda eğitici toplantılar
yapılmaktadır. Yine bu konulara ilişkin bazı televizyon kanallarında (GAP TV, Haber Türk,
CNN Türk) ve bazı radyo kanallarında bilgi veren programlar yapılmaktadır. "20002003
Yılları Arasında Meydana Gelen Kadın İntiharları konulu çalışma tamamlanarak, yayına
gönderilmiştir.
Yükseköğrenimdeki kız öğrencilerin okullaşma oranına etkilerini araştırmak amacıyla 1982
yılından itibaren üniversitemize kayıtlı olan Van'lı kız öğrenciler üzerine bir araştırma ile
2000 yılından bu yana Van Milli Eğitim Müdürlüğünün açtığı kursların kızların
okullaşmasına etkisi konulu çalışmalar yürütülecektir.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kadın Sorunları Araştır ma ve Uygulama Mer kezi
Merkez, Çukurova Üniversitesine "Taciz ve şiddete uğrayan kadınlar ve çocuklar için
medikal, sosyal yardım ve eğitim merkezi" isimli bir alt yapı projesi sunulmuş ve Proje
Temmuz 2005'te kabul edilmiştir. Ancak yer ve donanım sağlanamadığı için Proje halen
hayata geçirilememiştir.
8 Mart 2006 günü kutlama etkinliklerinde aile içi şiddet temalı bir fil izletilmiş ve "yardım
kuruluşlarında çalışan gönüllü kadınların aile içi şiddet konusunda doğru yaklaşımı nasıl
olmalıdır" konulu bir atölye çalışması düzenlenmiştir.
Bu etkinlik çerçevesinde, "kadın sorunları konusunda farkındalık geliştirmiş kadınların şiddet
konusundaki bilgi, tutum ve davranışları nedir?" konulu bir anket çalışması yapılmıştır.
Sağlık Meslek Yüksek okulunda eğitim gören ebe ve hemşireler karakol, hastane, adli tıp ve
doğumevi kayıtlarından verileri alarak şiddet temalı sunular yapmışlardır.
Gizli kalmış şiddet, istismarın sıklığını ve sağlık personelinin davranışlarının uygunluğunu
saptayabilmek amacıyla Ekim 2006 tarihinde Ç.Ü. Tıp Fakültesi acil bölümüne başvuran
travmaya uğramış, örselenmiş, istismara uğramış veya intihar girişiminde bulunmuş kadın ve
çocuklara anket çalışması başlatılacaktır.
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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Rektörlüğe bağlı olarak 2001 yılında Başkent Üniversitesi “KadınÇocuk Sağlığı ve Aile
Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuş olup, üniversitenin öğretim üyeleri
merkezin yönetiminde görev almışlardır. Tıp Fakültesinin yanısıra Hukuk Fakültesi tarafından
da bu merkezde özellikle kadının sosyal sağlığı üzerinde durulmakta ve araştırmalar
yapılmaktadır. Bu kapsamda Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin katkısı ile "Kadın ve Çocuk
Sağlığı ile İlgili Uluslararası ve Ulusal Hukuksal Düzenlemeler" konulu geniş kapsamlı bir
kitap hazırlanmaktadır.
Merkez, çalışmalarını aşağıda belirtilen başlıklar altında yürütmektedir.
Eğitim
Üniversitenin yürüttüğü “Üniversite Halk Buluşması” projesi kapsamında Ankara
ilçelerinden Kızılcahamam/Çeltikçi köyü ilköğretim öğrencilere ve köyde yaşayan
kadınlarına ana sağlığı ve ergen gelişimi konularında aralıklı bilgi aktarımı yapılmıştır.
(20052006).
Araştır ma
Merkez tarfından, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı bölümü işbirliğinde
Ayaş ilçe merkezi ve köylerinde 40 yaş üstü kadınlarda menopoz dönemi şikayetleri ve
yaşam kalitesi araştırması yapılmış olup ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuştur.
Avrupa Bir liği Projelerine Katılmak
Merkez, Avrupa Birliği Üreme Sağlığı programları içerisinde ihale edilen anne ölümleri,
hizmet içi eğitim merkezlerinin kurulması ve müfredat programlarının düzenlenmesi
projelerine teklif dosyaları hazırlamıştır. Üniversitenin, Toplam Kalite Merkezi ve ilgili
birimler işbirliğinde hazırlanan bu çalışmaya yurtdışındaki (Hollanda) kuruluşlardan da
destek vermiştir. Ön incelemeyi geçen proje teklifleri, finale kalmış ancak
başarılamamıştır. Üreme sağlığı projesine teklif veren Sivil Toplum kuruluşlarına bilimsel
destek sağlanmıştır.( TACSAV ve Zührevi Hastalıklarda Mücadele Derneği, UNESCO,
vb.).
Yayın Hizmetleri
Merkez, Başkent Üniversitesinin (Hukuk,Tıp,Sağlık Bilimleri) ilgili fakülte öğretim
elemanları işbirliğinde Türk ve Uluslararası hukukta yer alan kadın ve çocuk haklarını
araştırarak, bir doküman hazırlamıştır.2006 yılı sonu basımı yapılacaktır.
Diğer Aktiviteler
Merkezin yönetim kurulu üyeleri kadın ve çocuk sağlığı konularında bilimsel toplantılara
ve televizyon kanallarına konuşmacı olarak katılmaktadır.
Hukuk Fakültesi müfredatında, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku derslerinde, özellikle kadına
karşı şiddet konusu üzerinde durulmaktadır.

22

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Üniversitede görevli iki öğretim üyesi konuya ilişkin çalışmalar yapmaktadır. Bunlar;
uluslararası makaleler, ulusal ve uluslararası bildiriler, ulusal ve uluslararası kitap yazarlığı ve
editörlüğü, konferans, seminer, sempozyum, panel, çalışma atölyeleri vs. gibi etkinliklere
aktif katılım, Kadının İnsan HaklarıYeni Çözümler Vakfında Yönetim Kurulu Üyeliği,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu işbirliği ile Toplum Merkezlerinde Kadınlar
İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı danışmanlığı, NTV, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve
Kadının İnsan HaklarıYeni Çözümler Vakfı işbirliği ile hazırlanan Kadının İnsan Hakları
Belgesel Dizisine danışmanlık, Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Komitesi (CEDAW) 32. oturumuna sunulan Türkiye Gölge Raporunun
hazırlanması ve sunulması gibi çalışmalardır.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 0103 Mart 2006 tarihleri arasında,
yurttaşlık bilincine sahip, hak ve özgürlüklerinin farkında olan bilinçli ve bilgili kadınları
topluma kazandırmak amacıyla 3050 yaş, orta ve üst derece eğitim düzeyine sahip gönüllü
kadınların katıldığı bir sempozyum düzenlenmiştir. Beşiktaş Belediyesi ve Türk Kadınlar
Birliği'nin ortaklığında yürütülen "Bilinçli Yurttaş Bilinçli Kadın Eğitimi Programı Projesi”
kapsamında gerçekleştirilen Sempozyumun konusu "Medeni Kanunda ve Ceza Kanununda
Kadın ve Aile" olmuştur.
MALTEPE ÜNIVERSİTESİ
·

Sultanbeyli Kaymakamlığının talebi üzerine yapılan ortak çalışma sonucunda
öğretmenlere “Okullarda Şiddetle Başa Çıkma Eğitim Programı” geliştirilmiştir.
Belirlenen amaca uygun olarak öğrencilerin yanında, öğretmenler ile anne ve babalara
yönelik eğitim seminerleri planlanmıştır. Öğretmenlerden aldıkları eğitim ve eğitim
materyallerini ulaşabilecekleri annelerle paylaşmaları istenmiştir. Yapılan çalışmaların
etkinliği Sultanbeyli Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile izlenecektir. İlk basamağı
"eğiticilerin eğitimi" olarak tamamlanan eğitimin Kaymakamlıkça yeterinde destek
görmesi durumunda eğitimlere devam edilecektir.

·

Maltepe Üniversitesinin öğrencilerine yönelik bilinç ve duyarlılık oluşturmak
amacıyla "medya ve şiddet" konferansı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2003 yılından bu
yana her yıl gerçekleştirilen Gençlik ve Rehberlik Sempozyumlarında "şiddetin
yaygınlaşması" konusu ile "gelenekçi/toplulukçu değerler" ve "modern değerler" gibi
konular ele alınmıştır.

·

Üniversiteye bağlı Sürekli Eğitim Merkezinin (MASEM bünyesinde her yıl kadınlara
yönelik okuma yazma kursları açılmaktadır.

·

"Ayrımcılık" (discrimination) konusu özellikle de cinsiyetçi ayırımcılık konusu Fen
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde ele alınmaktadır. Bu konuda ulusal ve
uluslararası çerçevede ontolojik, epistenolojik ve etik tabanlı çalışmalar yapılmaktadır.
Şiddet konusu yapılan yüksek lisans tezlerinde de işlenmektedir. FenEdebiyat
Fakültesi, Üniversite bünyesinde kurulan Maltepe Üniversitesi Psikolojik Danışma
Araştırma ve Eğitim Merkeziyle (MÜPDAEM), İnsan Hakları Araştırma ve Eğitim
Merkezine destek vermektedir. Konu, FenEdebiyat Fakültesinde açılan İnsan Hakları
derslerinde işlendiği gibi, Ontoloji, Epistemoloji, Etik, Meslek Etikleri, Meslek Etiği,
Etik ve Meslek Etikleri, Toplumsal Duyarlılık derslerinde; Kültürel Psikoloji dersinde,
Dil Psikolojisi Seminerlerinde işlenmekte; yüksek lisans derslerinde ele alınmaktadır.
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Staj yapan Psikoloji öğrencilerine konuya ilişkin duyarlılık kazandırılmaya
çalışılmaktadır.
·

Yasal çerçevesi 2000 yılı sonlarında çizilen İlçe İnsan Hakları Kurullarında,
Üniversitenin çevresinde bulunan ilçelerde (Kartal, Maltepe, Pendik) Maltepe
Üniversitesinden üç öğretim elemanı görev yapmaktadır. 2001 yılı Ocak ayından beri,
Pendik İnsan Hakları İlçe Kurulunda insan hakları konusunda kamu görevlilerine,
öğrencilere, velilere, sivil toplum kuruluşlarının üyelerine yönelik eğitim çalışmaları
yapılmaktadır.
İçerik olarak, geçen yaklaşık altı yıllık süre içinde en çok ele alınan konu ya
doğrudan doğruya "şiddet" konusu, ya da şiddeti doğuran, özellikle kadınlara yönelik
şiddete yol açan "cinsiyetçi ayırımcılık" konusu olmuştur. Yapılan çalışmalarda
kadınlara yönelik ayırımcılığın ve sonucunda ortaya çıkan şiddetin ardındaki temel
yaklaşımın ve "namus" kavramının çarpıtılması sonucu ortaya çıkarak öldürmeye
kadar varan durum işlenmiştir. Pendik'te yapılan çalışmalar 0l Nisan 2005 tarihinden
bu yana "BEN INSANIM" başlıklı proje olarak Kaymakamlık, Maltepe Üniversitesi,
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğinde sürdürülmektedir.

·

Maltepe İlçe Kurulunda temsil edilen Üniversite, hem şiddet konusundaki
duyarlılıkları geliştirmek, hem de ilçede sağlıklı bir kamu hizmetinin insan haklarına
dayalı olarak yapılması amacıyla, muhtarlara, belediye zabıtası mensuplarına, emniyet
mensuplarına insan hakları konusunda eğitim vermiştir.

·

Maltepe Üniversitesi ve Üniversitenin kurucu vakfı olan İstanbul Marmara Eğitim
Vakfı (İMEV) işbirliği ile 2001 yılından beri halka açık olarak sürdürülen Felsefe
Söyleşilerinde şiddet konusu işlenmiştir. Bu çalışmanın en kapsamlı olanı 2004 yılı
NisanMayıs aylarında yapılan Felseje Söyleşilerinde yer almış ve "cinsiyet hakları"
(sexed rights), "ayırımcılık" (discrimination), çocuklara yönelik şiddet konuları
özellikle alandan, uygulamanın içinden gelen kişilerin de deneyimleriyle
zenginleştirilerek izleyicilere aktarılmıştır.

·

Şiddet konusu, İstanbul Marmara Eğitim Vakfıyla (İMEV) işbirliği içinde halka açık
olarak 2002 yılından beri sürdürülen Aile Okulu'nda işlenmiştir. Son yılın Aile Okıılu
Samandıra Belediyesinden de alınan salon desteğiyle, daha çok sayıda yurttaşın
katılımıyla 2006 yılı Mart ayında gerçekleştirilmiştir.

·

İstanbul Marmara Eğitim Vakfının “Ulusal Eğitime Destek Kampanyası" çerçevesinde
özellikle kadınlara yönelik olarak düzenlediği "OkumaYazma Kursları”nda şiddet ve
töre cinayetleri konusunda aydınlatıcı çalışmalar yapılmaktadır.

·

2003 yılından beri üç akademik birimin işbirliğinde düzenlenen "Kantin
Söyleşileri”nde şiddet ve cinsiyetçi ayrımcılık konusu ele alınmaktadır.

·

Cinslerarası eşitlik konusu, FenEdebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde ve Psikoloji
Bölümünde sürekli olarak işlenmektedir. Cinslerarası eşit temsil konusu Maltepe
Üniversitesinin gençlik politikasında da yer almaktadır.

·

Üniversitenin öğretim üyeleri konuya ilişkin olarak sivil toplum kuruluşlarından gelen
talepler doğrultusunda çalışmalar yapmakta, eğitim çalışmalarına katılmaktadırlar.
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KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Üniversite, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliğine NTV Haber Ajansı, BBC World
Service Trust ve Türkiye Aile Planlaması Derneği ile "Anne ve Bebek Sağlığı Konularında
Toplum Farkındalığının Artırılmasına Yönelik Kitle İletişim Kampanyası" başlıklı bir proje
sunmuştur.
Projenin amacı, ulusal kamuoyu ile hedef grup olan doğurma çağındaki kadınlar, aile üyeleri
ve toplum liderleri arasında mevcut anne ve bebek hizmetlerinin kullanılması konusunda
farkındalık yaratacak iletişim stratejilerini oluşturmaktır. Proje kapsamında öncelik,
hizmetlerden yararlanmayan gruplara ve hizmet kullanım düzeyinin düşük olduğu illerde
olacaktır. Söz konusu bilgilendirme ve farkındalık artırma kampanyası, hedef grubun bilgi
ihtiyaçları ve en uygun iletişim yöntemlerinin belirlenmesi, mesajlar ve materyallerin ön testi
ve belirlenen göstergelere göre kampanyanın etkinliğini değerlendirmek amacıyla araştırma
yapılmasını da içermektedir.
Üniversitenin uzmanlığını üstleneceği alanlar ise; medya üretimi (televizyon, radyo, yazılı
basın), iletişim ve bilinçlendirme teknikleri, sosyal araştırma ve anket teknikleri, medya
stratejileri ve analizi, proje planlaması ve yönetimi ve kültürlerarası yararlanma ile kültürel
performans olacaktır.
ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ
Üniversite öğretim üyelerinin kurucu olarak yer aldığı ve Samsun'da bu konuda çalışan tüm
kişilere açık " Çocuk ve Kadının İstismardan Korunması ve Rehabilitasyonu Derneği"
12.Mayıs.2006 tarihinde kurulmuştur. Derneğin amacı; çocuğa ve kadına yönelik fiziksel,
cinsel, duygusal,sömürü ve diğer her türlü istismarın önlenmesi, istismara maruz kalan
çocuğun ve kadının tanısı, tedavisi ve rehabilitasyonunu yapmak, toplumu ve karar vericileri
(yasa yapıcıları) konu hakkında bilgilendirmek, duyarlı kılmak ve destekleme çalışmaları
yapmak, Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi'nin ve Birleşmiş Milletler
CEDAW Sözleşmesi'nin ülkemizde uygulanmasını desteklemek ve takipçisi olmaktır.
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV)'nın ve Sağlık Bakanlığının yürüttüğü “Türkiye'de
Üreme Sağlığı Programı” kapsamında başlattığı Hizmet İçi Eğitim projesi kapsamında, Mayıs
2005'te Karadeniz Bölgesi Eğitici eğitimi toplantısı yapılmıştır. Çalışmalar sürdürülmektedir.
Samsun ili Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Öğretmenlerine Cinsiyete dayalı şiddet (çocuk
ve kadın) konulu bilgilendirme yapılmıştır. Bu toplantıların 20062007 yılında da devam
ettirilmesi planlanmıştır.
Kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla Üniversitenin
öğretim üyeleri yerel basın ve TV kanallarında çeşitli programlara katılmışlardır. Samsun
ilindeki çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarına değişik tarihlerde kadın ve çocuğa yönelik şiddet
konusunda eğitimler verilmiştir.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine Adli Tıp Stajı içerisinde çocuk ve kadını kötüye kullanma
başlığı altında 2 saatlik ders verilmektedir. Bu derslerde hekim adaylarının şiddete uğrayan
kadın ve çocuklara nasıl yaklaşacakları, bulguları nasıl değerlendirecekleri öğretilmekte ve bu
arada toplumsal cinsiyet açısından duyarlı olmaları sağlanmaktadır.
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencilerine verilen Kriminoloji derslerinde
de bu konulara yer verilmektedir.
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Öğretim üyelerinin katılımıyla şiddete uğrayan kadın ve çocuklarla ilgili yapılan bilimsel
yayınlarımız ve makaleler bulunmaktadır. Öğretim üyeleri ayrıca çeşitli kuruluşlarca
düzenlenen panel, seminer, forum v.s gibi etkinliklere aktif katılım sağlamaktadırlar.
Eskişehir ilinde sivil toplum kuruluşu niteliğinde oluşturulan “Yerel Gündem 21Hukuk ve
Şiddet Komisyonu”nca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında Kadın Sığınma ve
Konuk Evi açılmasına yönelik bir çalışma başlatılmış olup, bu çalışmaya bir öğretim üyemiz
destek vermektedir. Ayrıca yine Yerel Gündem 21 ve Çağdaş Yaşamı destekleme Derneği ve
diğer STK’ların kadın ve şiddet konusundaki faaliyetlerine üniversitenin öğretim üyeleri
destek sağlamakta ve katılmaktadırlar.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda çalışmalar yapılmış olmakla birlikte güncel
olarak iki akademik çalışma bulunmaktadır. Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önlemeye
ilişkin olarak çözüm önerileri bu iki kapsamlı çalışmada sunulmuştur.
Üniversitenin bir öğretim üyesi 2004 yılında, Sivas, Denizli, Adıyaman ve Kırklareli illerinin
merkez ilçelerinde "Aile İçi İlişkilerde Kadına Yönelik Şiddet” konulu bir araştırma
gerçekleştirmiştir. Bir diğer öğretim üyesinin ise "Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet" konulu
doktora tezi halen devam etmekte olup, Sivas merkez ilçede bulunan ve sosyoekonomik ve
kültürel düzeylerine göre seçilmiş toplam 15 okulu ve 655 öğrenciyi kapsamaktadır.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Üniversite tarafından Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulması
yönünde yönetmelik çalışmalarına başlanmıştır.
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSITESİ
Üniversitede "Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulması çalışmaları
başlatılmıştır. Ayrıca Mayıs 2006'da Üniversite ve Hayat Valiliği Sosyal Hizmetler il
Müdürlüğü ile ortaklaşa "Ailenin Toplumdaki Yeri" başlıklı, ailenin topluma katkıları ve
kadının aile içinde maruz kaldığı şiddeti konu alan halka ve öğrencilere yönelik bir konferans
düzenlenmiştir.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Üniversite bünyesinde bulunan Kadını Güçlendirme Araştırma ve Uygulama Merkezi şiddeti
araştırarak nedenlerinin tespiti ve çözümü için hukuki çalışmalarla birlikte sosyokültürel ve
bilimsel çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Üniversitede görevli bir öğretim elemanı tarafından ergenlerin aile içi iletişimleri ile duygusal
sağlıkları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla Eylül 2005 tarihinde .“Aile İçi
İletişimiz Ergenin Duygusal Sağlığına Etkisi başlıklı” kontrol gruplu bir müdahale araştırması
başlatılmış ve halen devam etmektedir. Ayrıca Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve
Uygulama Merkezi bünyesinde şiddete maruz kalan kadın ve çocuklar için özel bir birim
oluşturularak müracaat eden hastaların her türlü tedavilerinin yapılması sağlanacaktır.
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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
Fakültenin Psikiyatri, Adli Tıp ve Halk Sağlığı Anabilim Dalları 1. sınıftan itibaren değişik
ders saatleri ve konu başlıkları içerisinde öğrencilere teorik bilgiler verilmektedir. Psikiyatri
Anabilim Dalı 1. sınıf müfredatında "Öğrenme kuramlarıklasik ve edinsel koşullanma",
"Bilişsel ve gözlem yoluyla öğrenme", "Öğrenme kuramlarının tedavide kullanımı",
"Psikoseksüel ve Psikososyal gelişme dönemleri" konu başlıkları içerisinde; Halk Sağlığı
Anabilim Dalı 3. sınıf müfredatında"Çevre ve sağlık etkileşimi", "Kadın sağlığı sorunları",
"Çocuk sağlığı ve sorunları", "Sosyal çevre", "Toplum ruh sağlığı" konu başlıkları içerisinde
ve Adli Tıp Anabilim Dalı da 5. sınıf müfredatında "Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar',
"Adli psikiyatri" konu başlıkları içerisinde bu bilgileri psikososyal ve toplum sağlığı
yönleriyle ele alıp anlatmaktadır.
Konuya ilişkin olarak önümüzdeki eğitimöğretim döneminden itibaren Psikiyatri, Adli Tıp ve
Halk Sağlığı Anabilim Dallarının müfredatına "Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleri" ve
"Töre ve Namus Cinayetleri" müstakil başlıklar altında ders konularının verilmesi ve Adli Tıp
Anabilim Dalının konuya ilişkin bir seminer vermesi ve Psikiyatri Anabilim Dalının bir yerel
TV kanalında konuşma yapması hususunda ilgili anabilim dallarıyla gerekli yazışmalar
yapılmıştır.
Ayrıca, Üniversitenin Hukuk Fakültesinde görevli bir öğretim üyesi tarafından hazırlanan
"Ailenin Korunmasına Dair Kanun Çerçevesinde Eş ve Çocukların Aile İçi Şiddete Karşı
Korunması" başlıklı bir makale bulunmaktadır.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Üniversitenin Tıp Fakültesi bünyesinde zorunlu ders olan "Halk Sağlığı" dersi kapsamında
"kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, ihmal ve istismarı tanıma ve müdahale
programları" içerikli konular anlatılmaktadır.
Yine Tıp Fakültesi bünyesindeki üç ana bilim dalı başkanlıkları tarafından UNICEF ve Adli
Tıp Kurumu işbirliği ile hemşire ve polislere yönelik "çocuk istismarı ve ihmali" ile "kadına
karşı şiddet" konularında hizmetiçi eğitim programları yürütülmüştür.
Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı ve Toplumsal
Duyarlılık Projeleri Öğrenci Kulübü tarafından 2006'da UNICEF ve Willows Foundation
işbirliğinde "Benim Ailem Projesi" kapsamında 1307 kadına "çocuğa yönelik şiddet ve kadına
yönelik şiddet" konularında grup eğitimleri yapılmıştır. Eğitim sonrasında çocuklara ve
kadınlara yönelik şiddetin azaldığı, aile içi iletişimin olumlu yönde geliştiği saptanmıştır.
Yine Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Toplumsal Duyarlılık Projeleri Öğrenci Kulübü
tarafından Willows Foundation işbirliğinde "1500 gence ise "kadına yönelik şiddetin ve
toplumsal cinsiyet kavramının yer aldığı üreme sağlığı eğitimleri yapılmıştır.
Üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans programları içerisinde kadına yönelik
şiddet ve çocuk ihmali ve istismarı konularında yüksek lisans tezleri hazırlanmaktadır.
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
Üniversitede görevli öğretim üyeleri şiddete ilişkin panel, seminer ve sempozyumlara katılım
sağlanmakta ve konuya ilişkin makaleleri bulunmaktadır.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Üniversitede görevli öğretim üyeleri şiddete ilişkin panel, seminer ve sempozyumlara katılım
sağlanmakta ve konuya ilişkin yayınları ve makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca, kadının
toplumsal statüsü, kadına yönelik şiddet, üreme sağlığı gibi konularda eğitim ve hizmet sunan

27

ve bir Avrupa Birliği Hibe Projesi yönetmiş olan " Yaşam Boyu Kadın ve Üreme Sağlığı
Derneği" üniversitede görevli öğretim üyeleri tarafından kurulmuş olup, başkanlığını da yine
üniversitede görevli bir öğretim üyesi yürütmektedir.
MERSİN DENİZ VE TİCARET M.Y.O.
2006 2007 Eğitim ve Öğretim yılında "Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle
Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler" hususunda öğrencilere bir
konferans verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilere az gelişmiş bölgelerde anketler
düzenlettirerek dikkatlerini konunun önemine çekmek ve duyarlılıklarını arttırarak yine
öğrencilerden oluşan sosyal kulüplerle şiddete maruz kalan çocuklara gönüllü öğrenci
eğitimleri düzenlemeyi planlanmaktadır.
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