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SUNUŞ
2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında sorumlu kurum-kuruluşlar tarafından
Genel Müdürlüğümüze iletilen üçer aylık faaliyet raporları incelendiğinde söz konusu
Genelge’ye ilişkin olarak şu faaliyetlerin yürütülmekte olduğu gözlenmektedir:
• Kadına karşı şiddet ve töre/namus cinayetlerinin önlenmesi ve toplumda yerleşik ön
yargı ve geleneksel anlayışın değiştirilmesi amacıyla gerek Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğünce gerekse diğer kurum/kuruluşlarca hazırlanan broşürler ve afişlerin ülke
genelinde dağıtımları yapılmakta, konuya ilişkin olarak çekilen spot filmlerin ulusal ve
yerel televizyonlarda gösterimleri sağlanmaktadır.
• “Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, töre/namus cinayetleri, kadının
insan hakları” konularında halkın konu ile ilgili duyarlılığını ve farkındalığını
artıracak toplantılar, paneller, konferanslar, eğitim seminerleri ile birçok kurum ve
kuruluşta personele dönük hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir.
•

Başta 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun olmak üzere mevzuat ve yasal
haklar konusunda halka yönelik bilgilendirme çalışmaları ve hizmet içi eğitimler
gerçekleştirilmektedir.

•

Çeşitli kurum ve kuruluşlarca konuya ilişkin proje ve programlar yürütülmekte,
araştırmalar yapılmaktadır.

• İlk ve orta dereceli okullardaki veli toplantılarında konuya değinilmekte, velilere ve
öğrencilere dönük bilgilendirme çalışmaları yapılmakta, “okulda şiddet”e ilişkin
seminerler düzenlenmekte, anket çalışmaları yapılmakta ve raporlar hazırlanmaktadır.
Veli toplantıları ve ev ziyaretleri aracılığıyla velilerin konu hakkında bilgilendirilmesi
sağlanmaktadır.
• Din görevlileri ile Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu görevlileri “Türkiye’deki
Üniversitelerde Kadın çalışmaları”, “Töre ve Namus Cinayetleri”, “Kadının ve
Çocuğun Cinsel İstismarı”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Toplumsal Alanda ve Aile
İçinde Şiddet” vb. konularında yapılan sunumlarla eğitilmektedir. 81 İl bazında
camilerde, kadın, aile, çocuk, şiddet, töre ve namus cinayetleri konulu vaazlar
verilmekte, hutbeler okutulmaktadır.
• Şiddet mağduru kadınların koruma altına alınması, kadın konukevi ve sığınma
evlerine yerleştirilmesi, yeni yaşamlarına uyum sağlamaları ve bir işe yerleştirilmeleri
amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Çeşitli belediyeler tarafından kadın sığınma evi
açma çalışmaları sürdürülmektedir.
• “183 Alo Şiddet
sürdürülmektedir.
•

Hattı”nın

ülke

geneline

yaygınlaştırılması

çalışmaları

Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Olaylarının Önlenmesine Yönelik olarak; İstanbul
Valiliği, Hürriyet Gazetesi ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) işbirliği ile şiddet mağduru
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kadınların veya tanık olan duyarlı kişilerin ihbar ve müracaatlarını acilen
iletebilecekleri yardım ve yönlendirme hizmeti alabilecekleri bir Acil Yardım Hattı
(AYH) kurulmuştur.
• Kadınlara yönelik başta okuma-yazma, bilgisayar kursları, kadınların aktif iş gücüne
katılımlarını mümkün kılacak gerekli donanımı edinmeleri amacına yönelik meslek
edindirme kursları olmak üzere çeşitli kurslar düzenlenmekte, bilinç ve farkındalık
düzeyini artırıcı eğitimler verilmekte, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri
sunulmaktadır.
• Kadınlara ayni/nakdi yardım ve ücretsiz kreş hizmeti sağlanması konusundaki
çalışmalar devam etmekte, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden hizmet alan, kreş ücreti
ödeyemeyecek durumda olan kadınlara, ücretsiz kreş kontenjanından yararlanmaları
sağlanmaktadır.
• 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.
• İçişleri Bakanlığı’nın 2007/8 sayılı Genelgesi gereğince, Merkezi Yönetim Taşra
Teşkilatı bünyesinde, “töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik
kurullar/komiteler oluşturulmaya devam etmektedir.
• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.
• Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde hazırlanan eğitim materyali
her celp döneminde vatani hizmetlerini yerine getirmekte olan erbaş ve erlerin
eğitimlerinde kullanılmakta ve yine Genel Müdürlük tarafından Türkiye Radyo
Televizyon Kurumuna "Yere Batsın Böyle Töre", "Aydınlığa Bir Adım", "Çağdaş
Köle", "Dikkat Şiddet Bulaşıcıdır", "Yurttaş Olma Hakkı", "Baş Belası Başlık" konu
başlıklarında hazırlatılan kısa süreli filmlerin izlenmesi sağlanmaktadır.
Kadın-erkek eşitliği, kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamın her
alanında kadının konumunun güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinin devlet
politikası haline getirilmesinin açık göstergesi olan Başbakanlık Genelgesi uyarınca kuruluşların
gönderdikleri dönemsel faaliyet raporlarından; Genelgedeki tedbirlerin hayata geçirilmesindeki
çalışmaların tüm taraflarca sahiplenildiği, öncelikli çalışmalar olarak kararlılıkla yürütüldüğü
görülmektedir.
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Kadın konusunda ülkemizin ulusal mekanizması olarak; kadının insan haklarının korunması
ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve
siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde
yararlanmalarını sağlamak üzere bugüne kadar başta yasal çalışmalar olmak üzere görev alanı
kapsamında çok sayıda çalışma yürüten Genel Müdürlük, kadın erkek eşitliği konusunda
farkındalık yaratma ve duyarlılık artırmaya yönelik önemli bir bilgi birikimi ve deneyim
oluşturmuştur. Ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla gerek ulusal
gereksinimlerden, gerekse uluslararası yükümlülüklerimizden kaynaklanan çalışmalarda etkin
rol almaktadır.
Yapılan Çalışmalar:
− “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi
kapsamında gerçekleştirilen önemli bir işbirliği de, şiddet mağduru kadınlar için Emniyet
Teşkilatı personeline yönelik kadına karşı şiddet, aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği,
şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve diğer
ilgili kanunların uygulanması konularında farkındalık ve duyarlılığı artırmaya yönelik hizmet
içi eğitim projesi yapılması amacıyla, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU ve Devlet
Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından, 26.12.2006 tarihinde "Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi Protokolü"nün
imzalanmasıdır.
− Söz konusu Protokol kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Van, Diyarbakır, Erzurum,
Samsun, Bursa, Kayseri, Adana, Antalya illerinde ve bağlı illerden 270 eğitici kadrosu
oluşturulmuş olup, oluşturulan eğitici kadro tarafından şu ana kadar İl Emniyet Müdürlükleri
Polis Merkezlerinde çalışan 35.000 personel eğitilmiştir. Yıl sonu itibariyle 40.400 emniyet
teşkilatı personelinin eğitimi gerçekleştirilecektir.
− Şiddet mağduru ve risk altındaki kadınlara sunulan sağlık hizmetleri prosedürlerinin
belirlenmesi ve buna uygun olarak eğitim programlarının düzenlenmesi amacıyla, Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
işbirliğiyle hazırlanmış olan ve 3 Ocak 2008 tarihinde imzalanan “Kadına Yönelik Aile, İçi
Şiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi
Protokolü” kapsamında, “toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetin tanımı ve türleri, şiddet olgusu,
şiddetle ilgili mitler, sağlık personelinin şiddet konusundaki inançları, tutumları, mağdura
hizmet götürmede ve genel olarak şiddetin önlenmesindeki rolü, aile içi şiddetle ilgili olarak
sağlık sektöründe çalışanların sunacağı hizmetler ve yapacağı idari işlemler, şiddetle ilgili
mevzuat, diğer kurum-kuruluşlarla işbirliği, iletişim, mağdurla görüşme teknikleri ve çocuk
istismarını önleme” konularında eğitimler gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, eğitim
programı ve yazılı eğitim materyali hazırlanmış olup sağlık personeline yönelik eğitici
eğitimleri Haziran-Kasım 2008 tarihleri arasında proje illerinde 16 adet eğitici eğitimi
gerçekleştirilmiştir. Bahse konu eğitimlere toplam 424 sağlık personeli katılmıştır.
− Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun birlikte
yürüttüğü 4. Ülke Programı çerçevesinde; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun teknik ve
finansal desteği ile “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Rolü ve
Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi”, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline yönelik
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olarak gerçekleştirilecektir. Eğitimler kapsamında başta Ankara Aile İrşat ve Rehberlik
Bürosu Görevlileri olmak üzere Ankara ilindeki bütün din görevlilerinin; “toplumsal cinsiyet
eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını engelleyen geleneksel kabuller, kadına
yönelik şiddet ve aile içi şiddet, şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı, şiddetle ilgili yasal
mevzuat ve genelgeler,” konularında eğitilmesi amaçlanmaktadır. Aralık ayı sonunda Ankara
pilot uygulaması gerçekleştirilerek projenin önümüzdeki yıllarda diğer illere
yaygınlaştırılması düşünülmektedir.
− 2005 yılı Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında
Genel Müdürlükçe hazırlanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” 20072008 yıllarını kapsamaktadır. İki bileşenden oluşan Projenin “Kurumsal Kapasitenin
Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi” başlıklı Birinci Bileşeninde; merkezi ve yerel otoriteler
ile hükümet dışı kuruluşların katılımıyla, toplumsal cinsiyet eşitliği konularının tüm kamu
politikalarına yerleştirilmesi (gender mainstreaming) ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin
yasaların uygulanması için Ulusal Mekanizmanın (KSGM) güçlendirilmesi, Avrupa Birliği
pratiklerine ve Müktesebata uyumlu biçimde bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu
geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Hollanda İstihdam ve Sosyal İşler
Bakanlığı ile yürütülen Eşleştirme Projesi kapsamında;
• 22 Eylül 2008 tarihinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme
Projesinin 6. İzleme Komitesi Toplantısı Türkiye Proje Lideri Sayın Esengül
CİVELEK ve Hollanda Proje Lideri Mr.Lauris BEETS’in başkanlığında Hollanda
Proje Ekibi, Türk Proje Ekibi ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Merkezi
Finans ve İhale Birimi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda,
projede 12 Haziran 2008 – 11 Eylül 2008 döneminde gerçekleştirilen ve Projenin
kapanışına kadar gerçekleşecektirilecek faaliyetler hakkında Proje Yerleşik
Eşleştirme Danışmanı ve Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Eşgörevlisi tarafından
İzleme Komitesi üyelerine bilgi aktarılmıştır.
• Kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında Proje Yönetimi
ve Kaynakların Harekete Geçirilmesi Eğitiminin ikincisi Eylül 2008’de
gerçekleştirilmiştir.
• “Dokümantasyon Merkezinin Güçlendirilmesi ve Web Sitesinin Geliştirilmesi için
Yapılan Analiz ve Değerlendirme Çalışmaları ile Öneriler” başlıklı taslak rapor
ışığında web sitesi ve kütüphane ile ilgili çalışmalar sürdürülmüştür. Bu doğrultuda,
01-05 Eylül 2008 tarihlerinde Hollandalı uzmanla birlikte çalışma yapılmıştır.
• Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin kanunların uygulanmasının desteklenmesi, AB
uygulamaları ve müktesebatına uygun olarak bir “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Kurumu Taslak Modeli” oluşturulmasına yönelik olarak gerçekleştirilen hazırlık
çalışmaları sonucu bir metin oluşturulmuştur. Anılan metin hakkında paydaşların
görüşlerini almak üzere çevre illerin de katılımıyla Gaziantep (14 Nisan 2008),
Antalya (17 Nisan 2008) Bursa (8 Mayıs 2008) ve Samsun (14 Mayıs 2008)
illerinde bölgesel seminerler gerçekleştirilmiş olup, seminerlerden elde edilen
sonuçlar ile Tartışma Dokümanı geliştirilmiş ve hazırlanmış olup, dokümanın
basımı gerçekleştirilmiştir.
• Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kamu plan ve programlarına yerleştirilmesi hedefine
yönelik olarak hazırlanan Ulusal Eylem Planı Taslağı, hazırlanan politika
dokümanları ışığında ve ilgili tarafların yazılı önerileri alınarak hazırlanarak
tamamlanmış ve basımı gerçekleştirilmiştir.
• Proje dâhilinde Ankara, Gaziantep, Antalya, Samsun ve Bursa illerini kapsamak
üzere toplam 470 “politika uygulayıcısının” katıldığı toplumsal cinsiyet eşitliği
eğitimleri düzenlenmiştir.
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•

Söz konusu eğitimler, ‘Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve
Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler’ konulu 2006/17 sayılı
Başbakanlık Genelgesinin ‘B. Kadına Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm
Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde Koordineli Çalışması Gereken Kurumlar’
bölümü ‘Hizmet Kurumları’ başlığı altında yer alan 10. maddesinde “Ülke
genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör çalışanlarına
yönelik "toplumsal cinsiyet eşitliği" eğitimi verilmesinin zorunlu hale getirilmesi
sağlanmalıdır.” tedbirinin hayata geçirilmesine de katkıda bulunacaktır.

− Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun teknik desteği ve Avrupa Komisyonu’nun mali
katkılarıyla, Genel Müdürlük tarafından yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin
Geliştirilmesi Projesinin” ikinci bileşeni olan “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele
Projesi” kapsamında ise;
• 30 Haziran 2008 tarihinde Trabzon'da kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımları ile "Kadına Yönelik Aile İçi
Şiddetle Mücadele Toplantısı" gerçekleştirilmiştir.
• “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele - Sağlık Personeli Eğitici Eğitimi”nin
ilki 23-27 Haziran, ikincisi 7-11 Temmuz 2008 tarihleri arasında Ankara’da
gerçekleştirilmiştir.
• 28 Haziran 2008 tarihinde Trabzon'da "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle
Mücadelede Yerel Medya Çalışanlarının Rolü ve Haber Yazma Atölye Çalışması”
gerçekleştirilmiştir.
• Geleceğin medya profesyonellerine toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik aile
içi şiddet konularında farkındalık kazandırılmasını amaçlayan Toplumsal Cinsiyet
ve Medya Atölyesinin ikincisi 30 Haziran - 5 Temmuz 2008 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’yle işbirliği içerisinde
düzenlenen atölye çalışmalarına 18 İletişim Fakültesi’nden toplam 29 öğrenci
katılmıştır. Atölye süresince gazete, televizyon ve reklam dünyasından
profesyoneller ile özellikle kadın konusunda çalışan akademisyenler toplumsal
cinsiyet eşitliği, kadına yönelik aile içi şiddet ve toplumsal sorunların çözümünde
medyanın rolü ve sorumlukları konusunda katılımcıları bilgilendirmişlerdir.
Öğrenciler atölyenin uygulama teması olarak belirlenen “Kadına Yönelik Aile İçi
Şiddetle Mücadelede Etkin Erkek Katılımı” konusunda televizyon ve radyo spotları,
afiş ve broşürler ile atölye çalışmalarını anlatan bir bülten hazırlamışlardır.
• Proje Koordinatörü tarafından 27 Haziran 2008 tarihinde TRT İstanbul
Radyosunda "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Yerel Medya
Çalışanlarının Rolü ve Haber Yazma Atölye Çalışması” hakkında; 30 Haziran 2008
tarihinde ise TRT Trabzon Radyosunda projenin faaliyetlerine yönelik bilgiler
verilmiştir.
• “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Alan Araştırması” kapsamında 14-27
Temmuz 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Niceliksel Araştırma Eğitim
Programı”nın ilk gününde Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Esengül CİVELEK
tarafından bir sunum gerçekleştirilmiştir.
• “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Alan Araştırması”nın ilk Yönlendirme
Komitesi Toplantısı ilgili kamu kurum ve kuruşları, akademisyenler ve sivil toplum
kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile 24 Haziran 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
• "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele - Sağlık Personeli Eğitici Eğitimi" nin
üçüncüsü 21-25 Temmuz 2008 tarihleri arasında Gaziantep'te; dördüncüsü 4-8
Ağustos 2008 tarihleri arasında Ankara'da; beşincisi 18-22 Ağustos 2008 tarihleri
arasında İzmir'de gerçekleştirilmiştir.
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•

•

•
•

"Aile İçi Şiddetle Mücadele El Kitabı" 25.000 adet basılmış olup; 81 il Valiliğine, İl
Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine, İl Sağlık Müdürlüklerine, İl Emniyet
Müdürlüklerine, İl Barolarına, İl Belediyelerine ve nüfusu 50.000 üzeri olan
belediyelere, Çok Amaçlı Toplum Merkezlerine dağıtılmak üzere GAP İdaresi
Başkanlığına, ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarına, Birleşmiş Milletler Kuruluşlarına,
Avrupa Komisyonuna, Merkezi Finans ve İhale Birimine ve Üniversitelerin Kadın
Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezlerine gönderilmiştir.
Kadınlara yönelik hizmet sunan sivil toplum kuruluşlarında çalışan gönüllülere,
kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele alanında temel eğitim vermek ve konuya
ilişkin eğiticilik bilgi ve becerilerini kazandırmak amacıyla "Kadına Yönelik Aile
İçi Şiddetle Mücadelede Sivil Toplum Gönüllüleri Eğitici Eğitimi" Ankara'da 22-24
Eylül 2008 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
“Kadının Statüsü ve Sağlığı ile İlgili Gerçekler” başlıklı metin kitap olarak
basılmıştır.
“Aile İçi Şiddet Karşısında Çaresiz Değilsiniz!” başlıklı metin broşür olarak
basılmıştır.

− 30 Haziran- 2 Temmuz 2008 tarihlerinde Strazburg/Fransa’da gerçekleştirilen Avrupa
Konseyi Kadın Erkek Eşitliği Yönetim Komitesi (CDEG) 39. Oturumuna katılım
sağlanmıştır.
− -11 Temmuz 2008 tarihinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde Yargı ve Temel
Haklar faslı ile ilgili olarak yapılan toplantıya Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım
sağlanmıştır.
− -UNDAF (Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi) tarafından Binyıl
Kalkınma Hedefleri’nin izlenmesi amacıyla düzenlenen “Orta Dönem İzleme” toplantısına 22
Temmuz 2008 tarihinde katılım sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar,
− “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” ve “Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğinin Yaygınlaştırılması Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi”
kapsamındaki faaliyetlere devam edilecektir.
− Kurum ve kuruluşlar tarafından etkinliklerinde kullanılmak üzere Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğünden talep edilen afiş, film gibi görsel materyallerin dağıtımına devam
edilecektir.
− Gerek kadına yönelik şiddet gerekse toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki
toplantıların düzenlenmesi sürdürülecek, diğer kamu ve kuruluşlar tarafından düzenlenen
toplantılara katılım sağlanarak söz konusu konularda toplumsal bilincin oluşturulması,
duyarlılık ve farkındalık yaratılması çalışmalarının yanısıra görsel materyallerin dağıtımına
devam edilecektir.
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
− 81 ilden gelen verilere göre “İslam ve Kadın, Ailede Anne Olarak Kadın, Töre ve
Namus Cinayetleri” konularında 3, “Kadın Hakları” konusunda 2 konferans verilmiştir.
− Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, KSGM’nin yürütücüsü olduğu, Birleşmiş
Milletler Nüfus Fonu’nun teknik ve finansal desteği ile “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde
Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması Projesi”nin hazırlık toplantılarının altıncısı
tamamlanmıştır. Eğitim kitaplarını hazırlayacak komisyon oluşturularak materyal yazım
çalışmaları başlamıştır.
Planlanan Çalışmalar
− Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu Görevlileri için hazırlanacak başvuru kitapçığında
“Kadın ve Aileye Yönelik Hukuki Düzenlemeler” bölümü bulunacaktır. İlgili mevzuatın da
(Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), 4320 Sayılı
Kanun, TCK ve Medeni Kanun’da yapılan değişiklikler) yer alması planlanmaktadır
− “Töre ve Namus Cinayetleri” konulu 2 konferans düzenlenmesi planlanmaktadır.
− Samsun Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından “Aile İçi Şiddet, Kadına Karşı
Şiddet” konferans verilmesi planlanmaktadır.
− Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun teknik ve
finansal desteği ile “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının
Sağlanması” Projesi yapılması öngörülmektedir. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun birlikte yürüttüğü 4.Ülke Programı çerçevesinde
gerçekleştirilecek olan projede, başta Ankara Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu Görevlileri
olmak üzere Ankara ilindeki bütün din görevlilerini kapsayacak eğitimler
gerçekleştirilecektir. Ankara’da uygulanacak proje daha sonra tüm ülkeye yayılmak üzere
pilot niteliğinde olacaktır. Üç aşamada gerçekleştirilecek projenin ilk aşamasında program ve
eğitim materyali geliştirmek amacıyla bir çalışma komisyonu kurulacaktır. Komisyondan
çıkacak öneriler çerçevesinde üretilecek materyaller ile din görevlileri arasında eğitici eğitimi
düzenlenecek daha sonra da eğitici olan din görevlileri diğer din görevlilerine eğitimler
verecektir. Ankara’da 2008 yılında uygulanması düşünülen projede “Kadına Karşı Şiddet,
Aile İçi Şiddet, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi, Şiddet Mağdurlarına Yaklaşım Tarzı,
4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Ve İlgili Diğer Kanunların Uygulanması”
konularında farkındalık ve duyarlılığı artırmak amaçlı hizmet içi eğitim faaliyetlerinin
düzenlenmesi
hedeflenmektedir.
Projenin
eğitim
materyallerinin
hazırlanması
planlanmaktadır.
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SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− Toplum Merkezlerine devam eden müracaatçılara 4320 sayılı Ailenin Korunmasına
Dair Kanunla ilgili bilgilendirme eğitimleri verilmiştir. (Kocaeli)
− Ailenin Korunmasına Dair Kanun Hakkında yerel basın yayın organlarında
bilgilendirme çalışmaları, kadın örgütleri ile küçük gruplar halinde seminer çalışmaları,
bireysel ve grup çalışmalarında kadınların kanun hakkında bilgilendirilmesine yönelik
çalışmalar yapılmıştır. (Nevşehir)
− Ülke genelinde hizmet vermekte olan aile danışma merkezleri ve toplum
merkezlerinde eğitici eğitimini tamamlamış olan elemanlarla 7-19 Yaş Aile Eğitimi ve 0-6
Yaş Aile ve Çocuk Eğitim, Kadının İnsan Hakları Eğitimi programları uygulanmaktadır.
(Kocaeli, Manisa, İzmir)
− Kadın Hakları ve Kadına Yönelik şiddet konularında düzenli olarak bölge halkına ve
Toplum Merkezlerine devam eden kişilere eğitimler verilmiştir. Kadınlara yönelik "Yasal
Haklar " konulu bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. (Kocaeli)
− “Sağlıklı Nesillere Doğru” konulu proje kapsamında 6 aylık süre boyunca “Şiddet,
Şiddet Çeşitleri, Aile İçi Şiddet, Çocuk Koruma Kanunu, Kadın Sorunları, Aile İçi İletişim,
Hijyen ve Beslenme konularında kadın ve erkelere yönelik bilgilendirme çalışmaları
yapılmaktadır."Ailenin Korunması ve Sokak Çocukları” konulu seminer düzenlenmiştir.
(Van)
− Karaman Aile Danışma Merkezi tarafından “İletişim” konulu seminer düzenlenmiştir.
Cezaevinde bulunan kadın tutuklu ve hükümlülere “Kadın Olmak, Hayata Dair, Hayata
Tutunmak, Hayata Gülümsemek Sorunlarla Baş Edebilmek” konularında seminer programları
düzenlenmiştir. En az ayda bir kez olmak üzere değişik mahallelerde mahalle halkına Kadın
Çocuk Genç ve Evli Çiftlere konu ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.
(Karaman)
− Kadına Yönelik Şiddet konusunda bireylerin bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır
(Nevşehir)
− Şiddete maruz kalan kadınların özgüven geliştirici sosyal ortamlara yönlendirilmesi
çalışmaları yapılmıştır. (Nevşehir)
− Çocuk ve kadına yönelik şiddet konusunda seminerler verilmektedir. (Afyonkarahisar)
− Eşler arası etkili iletişim ve aile içi şiddetin engellenmesi konulu bir görsel sunumu
hazırlanarak grup çalışması formatı ile kişi ve ailelere yönelik olarak uygulanmaktadır. ( Giresun)
− Kadına yönelik şiddet ve töre ve namus adına işlenen cinayetler konusunda 6 köy ve

ilçede eğitimler verilmiştir. ( Muş)
− Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları konularında hazırlanmış olan broşürler bölge
halkına dağıtılmıştır. (Kocaeli)
− Basın bültenleri, Röportajlar bilgi notları ve bireysel görüşmelerle anılan konular işlenmiştir.
(Nevşehir)
− Sağlık merkezlerinde kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi ve Çocuk Hakları ile ilgili
afiş ve broşürler hazırlanmış ve dağıtılmıştır. Aile içi İletişim ve Mutluluk konulu bir konferans
düzenlenmiştir. (Afyonkarahisar)
− Kadına ve Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili olarak el broşürü hazırlanmıştır.(
Manisa)
− Çeşitli belediyelerce belediye panolarına konu ile ilgili afişler asılmış ve CD gösterimi
yapılmıştır. ( Erzincan)
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− Kadına Yönelik Şiddet ile ilgili afiş bastırılmış ve dağıtılması ile ilgili çalışmalar
devam etmektedir.(Tunceli)
− Merkezlerden hizmet alan yetişkinlere öğrenci velilerine, kolluk kuvvetlerine,
öğretmenlere, okul yöneticilerine ve rehber öğretmenlerine ve din görevlilerine, toplumsal
bakış açısının değiştirilmesi ve toplumun konu hakkında bilinçlendirmelerine yönelik
eğitimler verilmiştir. (İzmir)
− Kadına yönelik şiddet ve kadın sağlığı konularında bilgi bilinç düzeylerini artırmaya
yönelik eğitim seminerleri verilmekte ve mahalle muhtarların da desteği ile mahalle
toplantıları düzenlenmektedir. (Uşak)
− Şiddet mağduru kadın ve çocuklara yapılacak acil müdahale sistemi oluşturulmuştur.
(Van)
− Erzincan ilinde yerel yönetim tarafından bir kadın konukevi açılmıştır. (Erzincan)
Planlanan Çalışmalar:
− İl Barosu aracılığı ile STK’lara yönelik seminer düzenlenmesi ve basın aracılığı ile
4320 Sayılı Kanun’un halka tanıtılması çalışmaları planlanmıştır. (Nevşehir)
− Toplum Merkezlerine devam eden kadınlara yönelik olarak Kadınların yasal hakları
konulu bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi planlanmıştır. (Kocaeli)
− Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi için il genelini kapsayan bir konferans
düzenlenmesi planlanmıştır.( Manisa )
− Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı uygulanmaya başlanacaktır. (Giresun)
− Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili afiş ve broşürlerin ilgili kurumlardan
sağlanarak halkın görebileceği yerlere asılması planlanmıştır. (Afyonkarahisar)
− Mahalle toplantılarına devam edilecektir. Genç kızlara yönelik olarak “Aile İçi
İletişim” seminerleri düzenleyerek, kadınlara ve genç kızlara yönelik olarak açık grup
toplantıları yaparak onların belirleyeceği tartışma konuları üzerinde çalışmalar planlanmıştır.
(Uşak)
− STK’lar ile birlikte Kadına Yönelik Şiddet Eğitimleri, Benim Ailem Eğitim
Programları, Aile İçi Şiddet Seminerleri, Kadın Girişimciliğini destekleme eğitimlerinin
verilmesi planlanmaktadır.
− Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddet Konusunda Toplumsal duyarlılığın oluşturulabilmesi
için kitle iletişim araçlarının kullanılması ve basın aracılığı ile daha fazla kitleye ulaşılması
planlanmıştır. (VAN)
− Ergenlik dönemi, Aile İçi Şiddet ve Problem Çözme Yöntemleri gibi konularda basın
bültenleri hazırlanacaktır. (Karaman)
− Toplumsal Şiddet, Problem Çözme gibi konularda hem öğretmenlerin hem de
öğrencilerin duyarlılığını artırmak üzere hizmet içi eğitim seminerlerin düzenlenmesi
planlanmıştır. (Karaman)
ADANA İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Adana Rotary Kulübü Toplum Merkezi (Artem)
Yapılan Çalışmalar:
− Kuruluşa Ağustos 2008 tarihi itibariyle toplam 2006 kişi başvurmuştur.
− Kuruluşta 1 Sosyal Hizmet Uzmanı, 1 Ek-Ders karşılığı Çocuk Eğiticisi, Seyhan Halk
Eğitim Merkezi 18 Meslek Öğretmeni ile bağlama ve T.Halk Müziği alanında çalışma yürüten
1 gönüllü görev yapmaktadır.
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−

Projeler ve Çalışmalar
• Çocuk ve Yurttaşlık Hakları
• Aile İçi Etkileşimi Düzenleme Projesi
• Erken Çocukluk Gelişimini Destekleme Projesi
• Anne Çocuk Eğitimi Programı( AÇEV)
• Benim Ailem (0-6 Yaş Aile ve Çocuk Eğitimi Programı) AÇEP
• Engelli ve Engelli Birey Ailelerinin Mesleki ve Sosyal Rehabilitasyonu
• Özür Gruplarına Yönelik Danışma ve Yönlendirme Hizmeti
• Okul Destekli Eğitim Programı
• Okul Öncesi Destekleyici Eğitim Programı
• EV-KA (Ev Kadınını Destekleme Projesi)
• Çeşitli Mesleki Kurslar (Bilgisayar, Beslenme ve Ev Ekonomisi, Kuaför ve Cilt
Bakımı, El Sanatları, El Nakışı, Hazır Giyim, Mefruşat, Peyzaj- Bahçıvanlık…)
• Okuma -Yazma ( 1. ve 2. Kademe, KO-YE )
• Kadının İş Hayatında Yer Almasına Yönelik Çalışmalar
• Çeşitli Konularda Seminer ve Bilgilendirme Çalışmaları
• Diksiyon
• Tiyatro
• Drama
• Sosyal Kültürel Sportif Etkinlikler (Tiyatro, Sinema, Halk Oyunları, Müzik)
• Çevre Geliştirme Çalışmaları
• Türk Halk Müziği Korosu ve Bağlama Kursu
• İlk Yardım Eğitimi (Bu eğitim programıyla ilgili Sağlık Müdürlüğüyle iletişim
sürmektedir.)
• Kadın Hakları Eğitimi (konuyla ilgili yöre halkını bilgilendirmek amaçlı verilecek
eğitim semineri çalışması için Akdam Derneği, Baro, Çukurova Üniverstesi Aile
Sağlığı Birimiyle işbirliği yapılmaktadır.)

− 2007 yılından bu yana, El Sanatları, Mefruşat, Hazır Giyim, Kuaförlük, El Nakışı,
Beslenme ve Ev Ekonomisi, Bilgisayar, Peyzaj-Bahçıvanlığı, İngilizce, Satranç, Diksiyon,
Drama, Tiyatro, Okuma Yazma, Halk Oyunları, Bağlama Kursları verilmiştir.
− Şiddet, Sağlık, İstihdam, İletişim, Hukuk vb konularda çeşitli seminerler verilmiştir.
− Özel günlerde (8 Mart vb) etkinlikler düzenlenmiştir.

ANTALYA İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı 7 Toplum Merkezi ve Aile Danışma
Merkezinde, şiddete uğrayan kadınlara ve eşlerine, hukuksal danışmanlık ve psikolojik destek
verilmiştir.
− Müdürlüğe bağlı Kadın Konukevi’nde, Töre ve Namus Cinayeti nedeniyle kabul
edilen kadınların, bakım ve korunması sağlanmıştır.
− İlde ikamet etmekte olup, 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, İl de oluşturulan “Acil
Müdahale Ekibi” tarafından gerekli mesleki müdahale, anında yapılmaktadır.
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− Aile Danışma Merkezi ile İlde faaliyet gösteren bütün Toplum Merkezlerinde, 4320
sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un tanıtılmasına yönelik olarak kadınlara eğitim
verilmektedir.
− İl Müdürlüğünden hizmet alan kadınlardan, kreş ücreti ödeyemeyecek durumda
olanlara, İl Müdürlüğü ücretsiz kreş kontenjanından yararlanmaları 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.
− İl Aile Danışma Merkezinde, şiddete uğrayan kadın müracaatçılara yönelik hukuksal
bilgilendirme yasal işlemler ve sosyal psikolojik destek hizmeti verilmiştir. İl Aile Danışma
Merkezinde Kadın Konukevi başvurularının ilk görüşmeleri yapılmıştır.
− Kadının İnsan Hakları Eğitimi Projesi, Aile Danışma Merkezi ve tüm Toplum
Merkezlerinde uygulanmıştır.
− Anne Çocuk Eğitimi Projesi, Aile Danışma Merkezi, Fatih ve Sütçüler Toplum
Merkezine devam eden kadınlara uygulanmıştır.
− Fatih Toplum Merkezince, Çocuk Bakıcılığı ve Eğitmenliği programı
uygulanmaktadır.
− Fatih ve Sütçüler Toplum Merkezlerimizde Benim Ailem Projesi uygulanmıştır.
Planlanan Çalışmalar
− İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı 7 Toplum Merkezi ve Aile Danışma
Merkezinde “Kadının insan Hakları “eğitim programı başlatılacaktır.
− İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı 6 Toplum Merkezi ve Aile Danışma
Merkezinde “Anne Çocuk Eğitim Programı “başlatılacaktır.
− Kadına yönelik eğitici çalışmalara devam edilecektir.
− Müdürlüğe bağlı Kadın Konukevi’ne, Töre ve Namus Cinayeti nedeniyle kabul edilen
kadınların, bakım ve korunmasına devam edilecektir.
− İl Aile Danışma Merkezinde Kadın Konukevi başvurularının ilk görüşmeleri
yapılacaktır.
− Fatih Toplum Merkezine devam eden müracaatçılara, “0 – 6 Yaş Benim Ailem
Eğitim”i uygulanacaktır.
− Fatih Toplum Merkezinde ‘ Çocuk Bakıcılığı ve Eğitmenliği ‘ kursu davam edecektir.
− Fatih Toplum Merkezinde ‘’ Anne Çocuk Eğitimi Projesi ‘’ devam edecektir.
− Fatih Toplum Merkezinde ‘ Kadın İnsan Hakları ‘ Eğitim Projesi devam edecektir.
− Aile Danışma Merkezimiz ile Toplum Merkezlerinde daha önceden başlatılan projeler
uygulanmaya devam edilecektir.
ARDAHAN İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün kolluk kuvvetlerine iletişim bilgileri verilen ve
kendisine 24 saat ulaşılabilecek şekilde görevlendirilen Sosyal Hizmet Uzmanı kadın personel
görevine devam etmektedir.
− Aile içi şiddet mağduru 2 kadın veya çocuk başvurusu olmuş bunlardan; şiddet gören
bir kadının il dışında Kadın Konukevine gönderilmiş, İhmal, istismar ve şiddete maruz kalmış
bir kız çocuğu Kuruma bağlı bir Yetiştirme Yurduna yerleştirilmiştir.
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BATMAN İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− Kadının Toplum içindeki statüsünün güçlendirilmesi, aile içindeki değeri ve kadın
haklarının önemine yönelik seminerler yapılmıştır. Kadınlara yönelik özel gün ve haftalar
kutlanmıştır.
− Kadınlara Yönelik Gelir Getirici Meslek Edindirme (Halıcılık, Okuma- Yazma,
Bilgisayar) gibi kurslar açılmıştır. Bu etkinliklerden 83 kadın katılımcının hizmet alması
sağlanmıştır.
− Kadınlara yönelik gelir getirici meslek edindirme kurslarına yönelik 100 Kadının
kayıtları alınmış olup İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Baro, Sağlık İl Müdürlüğü, İl Emniyet
Müdürlüğü ile gerekli çalışmalar yapılarak Kasım ayı içerisinde (Hazır Giyim, Makine
Nakışları, Ev Ekonomisi, El Sanatları, Bilgisayar, Sağlık, Yurttaşlık ve Vatandaşlık, Hukuk
Eğitimi) gibi kurslarının açılması planlanmıştır.
− Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle Mücadele konusunda
Yeni Türk Ceza Kanununun getirmiş olduğu cezai müeyyideler her fırsatta vurgulanmıştır.
Töre ve Namus cinayetleri ile Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle Mücadele konusunda zararlı
gelenek ve görenekler ile topluma yerleşik ön kabullerin eğitim programları ile tersine
çevrilmesine çalışılmıştır.
− Kadınların kendilerini toplumda daha iyi ifade edebilmeleri, ekonomik
bağımsızlıklarını elde edebilmeleri amacıyla Toplum Merkezimizde Gelir Getirici Meslek
Edindirme Kursları (Halıcılık, Okuma - Yazma, Bilgisayar ) gibi faaliyetler açılmıştır.
− Toplum Merkezinde verilen hizmetler aracılığıyla yöre halkının bilinç ve bilgi düzeyi
artırılarak özellikle Kadının Aile ve Toplum içindeki statüsünün yükseltilmesi ve üretken hale
getirilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Batman Barosuyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve
İl Sağlık Müdürlüğüyle görüşülerek yapılacak protokol kapsamında Hukuk Eğitimi, Sağlık,
Beslenme, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ve Aile Planlaması konularında bilgilendirilmesi,
Kadınların Vatandaşlık Haklarından başlayarak İnsan Haklarının ve bu hakların nasıl
kullanacağının öğretilmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
− Konuya ilişkin mevzuatların uygulanmasında gerekli önlemler alınacaktır.
− İşe alınmada eşitliği sağlayıcı önlemler alınmalı, işyerinde cinsiyete dayalı
ayrımcılığın olmaması için işverenlerin ve yöneticilerin gerekirse pozitif ayrımcılık yapmaları
gerekmektedir.
− Kadınların istihdam olanakları ve iş kurmak için gereksinim duydukları kredi
almalarını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılacaktır.
− Yukarıdaki çalışmalara devam edileceği gibi ailelerin yapısal değişikliklerinden
kaynaklanan sorunlarına çözüm bulunması için İl Müdürlüğüne bağlı diğer kuruluşlarla
koordineli çalışılacaktır. Özellikle köyden kente göç sonucu uyum sorunu yaşayan ebeveyn ve
çocuklarına eğitici çalışmalarla destek sağlanacaktır.
− Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle Mücadele konusunda
diğer Kamu ve Kuruluşları ile işbirliği yapılarak bu çağ dışı uygulamaların ortadan
kaldırılması için çalışılacaktır.
− Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle Mücadele konusunda
diğer Kamu ve Kuruluşları ile işbirliği yapılarak bu çağ dışı uygulamaların ortadan
kaldırılması için çalışılacaktır.
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BAYBURT İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− İl Emniyet Müdürlüğünce kadına yönelik şiddetin azaltılmasına ilişkin erkek ve kadın
bütün polis memurlarına ve diğer personele hizmet içi eğitim verilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
− İlde şiddete maruz kalıp adliyeye intikal eden vakaların tedbir kararları verilinceye
kadar olan sürede mağdurların kalabilecekleri barınma yeri tespit çalışmalarına devam
edilecektir.
ÇORUM İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− Düvenci Belediye Başkanlığı: Mevzuat hükümleri gereğince kurumu ilgilendiren
konular ve diğer kurumlar ile gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
− Uğurludağ Kaymakamlığı: Milli Eğitim Müdürlüğünce mevzuatın incelenmesi ve
müftülükçe camilerde vaaz ve irşat, emniyet amirliğince polis halk ilişkileri töre ve namus
cinayetleri konusunda sağlık grup başkanlığınca halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme
çalışmaları devam etmektedir.
− Alaca Kaymakamlığı: Çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketleriyle töre ve namus
cinayetlerinin önlenmesi için alınacak tedbirlerle ilgili olarak Başbakanlık tarafından çıkarılan
ve 04.07.2006 tarih 26218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/17
sayılı Genelge, 24.07.2006 tarih ve 15.11/884 sayılı yazıları ile ilçede bulunan ilgili
kurumlara gönderilmiş ve ilgili kurumlar bilgilendirilmiş, konu hakkında gerekli hassasiyetin
gönderilmesi ve takip edilmesi, titizlikle uygulanması istenmiştir. Yine İlçede 5442 sayılı
yasanın 40. maddesi gereğince, İlçe İdare Şube Başkanları toplantısında konu gündeme
alınmış ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından konunun titizlikle takibi istenilmiştir.
İlçe Müftülüğünce Cuma vaazlarında ilçe halkına yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır.
− Dodurga Kaymakamlığı :İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Çorum Valiliği İl Yazı
İşleri Müdürlüğünün 20.07.2006 tarih ve 884 sayılı yazıları ekinde alınan emirler
doğrultusunda gerekli bilgilendirme yapılmış, Töre/Namus cinayetlerinin önlenmesi ile ilgili
her birimin kendi branşlarına göre personelini ve halkı bilinçlendirilmesi istenmiştir.
− Boğazkale Kaymakamlığı :
• Konu hakkında yürürlükte bulunan tüm kanun ve yönetmenlikler ilgili kurum ve
kuruluşlara gönderilerek gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır
• İlçe dahilinde bulunan tüm kurumlar konu ile ilgili kendi görev alanlarında hizmet
verdikleri birimlere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapmaktadırlar.
• 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 olası şikayetlerin
hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için irtibat telefonları ve danışmanlık
hizmetlerinin verilmesi sağlanmıştır.
− Laçin Kaymakamlığı: İlçe Müftülüğünce töre namus cinayetlerinin önlenmesi
konusunda hutbe ve vaazlar verilmektedir. Özel sohbetlerde de konu işlenmektedir.
− Erkek eşlerin bilgisizlik ve eğitim eksikliğinden kaynaklanan töre ve namus
cinayetlerinin önlenmesi için bir zihniyet değişikliği amacıyla eğitilmesi konusunda
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çalışmalar devam etmektedir. Konusunda uzman kişiler tarafından köy ve beldelerde
konferans verilmektedir.
− İskilip Kaymakamlığı: Eğitim ve öğretim Milli Eğitim müfredatı kapsamında devam
etmektedir. Ayrıca Halk Kütüphanesine giden okur ve öğrencilere kitap ve sözlü yolla
bilinçlendirme yapılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
−

−

−

−

−

−

Boğazkale Kaymakamlığı:
Konu hakkında şikayetlerin hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi, konuya en
hızlı şekilde müdahale edilebilmesi için ihbar ve şikayet telefonları ile danışma
birimleri oluşturulacaktır.
• İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin konu hakkında
koordineli bir şekilde işbirliğine gitmeleri planlanmıştır.
Evren Belediye Başkanlığı
• Konu hakkındaki şikayetlerin hızlı ve doğru şekilde değerlendirilmesi, konuya en
hızlı şekilde müdahale edilebilmesi için ihbar ve şikayet telefonları ile danışma
birimleri oluşturulacaktır.
• Belde, belediye sağlık ocağı, camiler ve ilköğretim okulu sivil toplum hakkında
koordineli bir şekilde işbirliğine gitmeleri ve her kurumun görev alanlarında veya
ortak seminer ve toplantıların düzenlenmesi hedeflenmektedir.
• Beldede cami imamları tarafından Cuma hutbelerinde konu hakkında vaazlar
verilmiştir. Sağlık ocağındaki görevli ebeler tarafından gerek sahada gerekse sağlık
ocağına gelen hastalara konu hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Ortak
çalışmaları vasıtasıyla belde halkı ve mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme
toplantıları düzenlenerek konu hakkında olası şikayetlerin hızlı bir şekilde
değerlendirilebilmesi için irtibat telefonları ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
planlanmaktadır.
İskilip Kaymakamlığı:
• Yukarıda bahsi geçen konuda kamu kurumları bilgilendirilmiştir. Yapılan çalışma
ve ileriye dönük projeler istenmiş olup, Kaymakamlığın koordinesinde planlanan
projeler gerçekleştirilecektir.
Laçin Kaymakamlığı:
• Kaymakamlığımızca kolluk kuvvetleri belediye müftülük ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile bir komite oluşturulacaktır.
• Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce açılacak olan kurslarda töre ve namus
cinayetleri ile ilgili seminerler düzenlenecektir.
Kargı Kaymakamlığı:
• Okullardaki rehber öğretmenler tarafından konuyla ilgili CD’ler izletilmesi yoluyla
sınıfların bilgilendirilmesi sağlanacak, konuyla ilgili şiir, resim ve yazılar
sergilenecek; panolarda, duvar gazetelerinde konu ile ilgili resim yazı ve haberler
sergilenecek, sağlık elemanlarınca yapılan muayenelerde şiddet görmüş kadınlar
tespit edilecektir.
Alaca Kaymakamlığı:
• İlçede bulunan ilgili kurumlarca, aile içi şiddet, kadın istihdamı kadın ve eğitim,
kadın ve sağlık, kadına yönelik şiddet, kadının siyaset ve karar mekanizmalarına
katılımı, kadın istihdamının geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlara
yönelik zararlı uygulamaklar, şiddet, taciz, ihmal ve sömürünün azaltılması, vb.
•
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konularda ilçe halkı bilinçlendirilmekte ve bu yönde uygulama çalışmaları devam
etmektedir.
• T.C Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce oluşturulan Web sitesinde
yayımlanan projeler takip edilmekte, İlçede bulunan ilgili kurumlarca bu doğrultuda
çalışmalar yürütülmektedir.
• İlçede 2008 yılı içerisinde seminer, eğitim, şenlik, etkinlik, broşürlerle tanıtım,
sloganlarla bilgilendirme vb. çalışmalar yapılacaktır.
− Uğurludağ Kaymakamlığı:
• Milli Eğitim Müdürlüğünce, ilçe müftülüğü ile ortak çalışmalar yapılması, broşür
hazırlanması hedeflenmektedir.
• İlçede 2007 yılı içerisinde seminer, eğitim, şenlik, etkinlik, broşürlerle tanıtım,
sloganlarla bilgilendirme vb. çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu çalışmalar 2008
yılı içerisinde de sürdürülecektir.
• Milli Eğitim Müdürlüğünce konuyla ilgili tiyatro etkinliklerinin yapılması ilçe
müftülüğünce cami imam ve hatiplerine aile içi bilgilendirme çalışmaları ve sağlık
grup başkanlığınca hizmet içi ve halk eğitimleri düzenlenecektir.
• Milli Eğitim Müdürlüğünce halk eğitim ile birlikte ailelere konuyla ilgili seminer
verilmesi ve sağlık grup başkanlığınca kadın sığınma evlerinin oluşturulması
planlanmaktadır.

ERZİNCAN İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− İçişleri Bakanlığının 2007/08 numaralı Genelgelerinin “Çocuk ve Kadınlara Yönelik
Şiddet Hareketleri ile Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak Tedbirlerle”
ilgili olarak Başbakanlık tarafından çıkarılan 2006/17 Sayılı Genelge ile tespit edilen görev ve
sorumluluklar kapsamında yerine getirilmesi gereken görev tedbirlerin etkin ve koordine
edilerek hayata geçirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

ORDU İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− Çocuk ve Kadınlara yönelik şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin
önlenmesi için alınacak tedbirlerle ilgili olarak, Başbakanlık tarafından çıkartılan 2006/17
Sayılı Genelge ile tespit edilen görev ve sorumluluklar kapsamında, yerine getirilmesi
gereken görev ve tedbirlerin koordine edilerek hayata geçirilmesi için Vali Yardımcısı Adem
YILMAZ’ın başkanlığında; İl Emniyet Müdür Yardımcısı, İl Jandarma Komutanlığı (Asayiş
Şübe Müdür Vekili), Sağlık Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Ordu Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Şefi, İl Sağlık Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı, İl
Müftülüğü Din Hizmetleri Görevlisinden oluşan bir Komite oluşturulmuştur.
− Yapılan Toplantı da;
• Ordu İlinde, Kadın Konuk Evinin olmaması nedeniyle şiddete maruz kalan kadın ve
çocukların İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce Valilik Makam Onayı alınarak
işlemleri tamamlanıncaya kadar Huzurevi ve Çocuk Yuvası Müdürlüklerinde
misafir edildikleri, bu tür şiddet mağduru kişilerin Kadın Konukevine tertibinin
yapılması işlemleri süresince kalabilecekleri bir misafirhane (ara istasyon) yapılması
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•
•
•

planlanmış olup, bunun için arsanın olduğu belirtilmiş, Komitece bu projenin en
kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanılmasının gerektiği,
İlde SHÇEK’e bağlı bir Kadın Konukevi bulunmaması nedeniyle 5393 Sayılı
Belediye Kanunu gereğince, Ordu Belediyesi tarafından bir kadın ve çocuk
sığınmaevinin ivedilikle açılmasının gerektiği,
Şiddet mağduru kadın ve çocukların, ilgili yere tertibinin yapılması durumunda iaşe,
konaklama ve ulaşım gibi bir takım ihtiyaçların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Teşvik Fonu Kaynaklarından karşılanması gerektiği,
Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Yönelik çalışmalarla ilgili ilk irtibata geçilecek
kişilerin İlde İl Müdürü, Ünye’de Sabancı Çocuk Yuvası olarak belirlenmesi
görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.

SAMSUN İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− Başbakanlık tarafından çıkartılan 2006/17 Sayılı Genelge kapsamında İl de kurulmuş
olan koordinasyon kurulu üçer aylık periyotlar halinde toplantılarına başlamıştır. Konu ile
ilgili son toplantı 24/06/2008 tarihinde Valilik binasında İl Sosyal Hizmetler Müdürü
başkanlığında yapılmıştır.
− Söz konusu toplantıda kurum temsilcileri önceki toplantıda alınan kararlar
çerçevesinde yapılan faaliyetler hakkında bilgi vermiştir.
− Kadına yönelik şiddetle mücadele ve SHÇEK hizmet modellerine ilişkin dokümanlar
il genelinde ilgili birimlere iletilmiştir.
− İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Aile Danışma Merkezi, kadına karşı şiddet konusunda
İlkadım Belediyesi Kültür Merkezinde, Gaziosmanpaşa Toplum Merkezinde o bölgede
yaşayan kadınlara yönelik, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfında halka yönelik bilgilendirme
toplantıları yapmıştır.
− İl Emniyet Müdürlüğü kendi personeline yönelik olarak kadına yönelik şiddetle
mücadele konusunda eğitim çalışması yapmıştır. Söz konusu eğitim çalışmasına çevre illerden
de katılım sağlanmıştır.
− 5393 Sayılı Kanunla Belediyelerin Sığınmaevi açma yükümlülüğüyle ilgili İlde
açılması planlanan Kadın Sığınmaevi çalışması ile ilgili yapılan görüşmeler hakkında bilgi
paylaşımında bulunulmuştur.
− Yerel televizyon kanallarında şiddetle ilgili Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün
spot filmlerinin gösteriminin sağlanması kararı alınmıştır.
− İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Konukevinde kalma koşullarını
taşımayan, Polis Merkezlerinin koşulları nedeniyle misafir edilmeleri uygun ve doğru
olmaması gerekçeleriyle ancak barınacak yeri bulunmayan kadınlara yönelik geçici süreli
barınma hizmeti sağlayacak ara bir bakım birimine ihtiyaç bulunduğu ve bununla ilgili
toplantıda alınan karar doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediyesine konuyla ilgili
hissedilen eksikliğin bildirilmesi yönünde karar alınmıştır.
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BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
− Bakanlığın taşra teşkilâtında, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve
Yargılama Usullerine Dair Kanun kapsamında kurulan ve faaliyette bulunan aile
mahkemelerinde 17/09/2008 tarihi itibarıyla 85 psikolog, 80 pedagog ve 81 sosyal çalışmacı,
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyette olan çocuk ve çocuk
ağır ceza mahkemelerinde ise 31 psikolog, 24 pedagog ve 25 sosyal çalışmacı olmak üzere
toplam 116 psikolog, 104 pedagog ve 106 sosyal çalışmacı görev yapmaktadır.
− İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nin, İsveç’te Lund Üniversitesi’ne bağlı Raoul Wallenberg İnsan Hakları
ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (RWI) ile işbirliği içinde ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği
Ajansı’nın (SIDA) desteğiyle, 2005-2008 yıllarında, yürütmekte olduğu “Türkiye’de
Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi” başlıklı proje çerçevesinde; kadına
yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili hukukî düzenlemeler çerçevesinde bir çalışma
yürütülmesi, bu konuya ilişkin uygulamanın değerlendirilmesi ve katılımcıların tavsiye ve
görüşlerinin alınması plânlanan “Yuvarlak Masa Toplantısı”nın, ilki 4 Aralık 2007 tarihinde
yapılmış olup; ikincisi de konuyla ilgili Bakanlıklardan, kurumlardan ve sivil toplum
kuruluşlarından katılımcıların ve Bakanlıktan da 3 temsilcinin katılımıyla, 24 Eylül 2008
tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
− 2007-2010 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı”
kapsamında, amaçlanan hedeflere ulaşmak için yapılması düşünülen aktiviteler yönünden,
gerekli çalışma ve faaliyetlerde bulunmak üzere Müsteşarlık Makamı tarafından Bakanlığın
ilgili birimleri görevlendirilmiştir.
− Türk Medenî Kanunu ile Nüfus Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı: Tasarıyla; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ile Anayasamızın 10., 41. ve 90. madde hükümleri
dikkate alınarak, 4721 sayılı Kanunun 187. maddesinin üst normlar ile uyumlu hâle
getirilmesi için değişiklik yapılması öngörülmektedir.
− 2005 Yılı Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Malî İşbirliği Programı kapsamında
Avrupa Birliği Komisyonu'nun malî katkısı ile Başbakanlık Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü ve Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı Dış İlişkiler Direktörlüğü
tarafından ortaklaşa yürütülen "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi"nde
görev almak üzere Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Servet Kaya görevlendirilmiştir.
Proje, resmî olarak Mart 2007’de başlamış olup Kasım 2008’de tamamlanacaktır.
− Aynı projenin 4. bileşeni çerçevesinde hazırlanması öngörülen Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Ulusal Eylem Planı hakkında Genel Müdürlüğümüzün görüş ve önerileri Başbakanlık
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.
− Proje altı bileşenden oluşmakta olup, Türkiye’de kurulacak bir Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Kurumu için bir taslak model oluşturulması da (3. Bileşen) bileşenlerden biridir. Proje
çalışmaları devam etmektedir.
− Avrupa Birliği’ne aday iki ülke olan Türkiye ve Hırvatistan’ın ülke programlarını
değerlendirmek ve konuya ilişkin olarak Avrupa Komisyonu ve ilgili diğer kurumlara rapor
sunmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından ihale ile seçilen bağımsız bir kuruluş olan MWH
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Konsorsiyumu tarafından 23 Eylül 2008 tarihinde gerçekleştirilen “Türkiye’de Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzden bir tetkik hâkimi katılacaktır.
− 09 Temmuz 2008tarihinde, 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmesinden bugüne kadar “Cinsel Saldırı” kenar başlıklı 102,
“Çocukların cinsel istismarı” kenar başlıklı 103. ve “Cinsel taciz” kenar başlıklı 105.
maddesinde yer alan hükümlerin uygulanmasını değerlendirmek amacıyla oluşturulan çalışma
grubu toplantısına Genel Müdürlüğümüzden katılım sağlanmıştır.
− IOM ile yürütülen “İnsan Ticareti İle Mücadele Projesi” kapsamında düzenlenen
“Eğiticilerin Eğitimi” programı çerçevesinde eğitime katılan 40 hakim ve savcı’dan 20’si
İtalya’ya, diğer 20’si Belçika’ya bu ülkelerde kadına karşı şiddetin bir türü olan insan ticareti
suçu ile nasıl mücadele edildiğini görmek üzere yapılan çalışma ziyaretlerine katılmışlardır.
− 22 Eylül 2008 tarihinde, İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 5 Milletvekili
tarafından hazırlanan “Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi”
hakkında hükümet görüşüne esas olacak görüşün tespiti amacıyla Kanunlar Genel
Müdürlüğünde yapılan toplantıya Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hakimi Ulya Emiroğlu
katılmıştır.
− 24 Eylül 2008 tarihinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Hakları
Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezinin İsveçte Lund Üniversitesine bağlı Raoul
Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (RWI) ile işbirliği içinde ve İsveç
Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) desteğiyle 2005-2008 yıllarında
yürütülmekte olduğu “Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi”
başlıklı 4 Aralık 2007 tarihinde yapılan Yuvarlak Masa Toplantısı’nın ikincisine Daire
Başkanı Zümra Yılmaz ile Tetkik Hakimi Seval Akkaş katılmışlardır
− Adalete Daha İyi Erişim Projesinin ayaklarından biri de Adli Yardım Projesi olup, bu
projenin genel amacı adli yardım hizmetlerini kırılgan kesime ( muhtaç kadın ve çocuklar)
daha yaygın ve daha etkin bir şekilde ulaştırmak ve hizmetin iyileşmesini sağlamaktır. Adli
Yardım Projesi ile ilgili olarak paydaşlardan oluşan komite toplantısı yapılmış olup, rapor
hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Adli yardım eğitimleri Gaziantep’te verilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
− Aile Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemelerinde görev yapacak yargı mensuplarının,
pedagogların, sosyal hizmet uzmanlarının, psikologların toplumsal cinsiyet bakış açısı eğitimi
alması ve 4787 s. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunu
uyarınca bu mahkemelerde görev alacak pedagogların, sosyal hizmet uzmanlarının,
psikologların kadrolarına atanmaları en kısa sürede yapılacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler
Eğitimi” kapsamında birinci aşamada bölge merkezi olarak tespit edilen İstanbul, Ankara,
İzmir, Van, Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Bursa, Kayseri, Adana, Antalya illerinde ve bağlı
illerden 270 eğitici kadrosu oluşturulmuş, ikinci aşamada ise oluşturulan eğitici kadro
tarafından günümüze kadar İl Emniyet Müdürlükleri Polis Merkezlerinde çalışan 33.000
personel eğitilmiştir.
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− Hizmet içi eğitimde kullanılacak eğitim materyalleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşturulan Çalışma Grubu tarafından
hazırlanmıştır. 05-10/05/2008 tarihleri arasında I. aşama eğitici eğitiminde yetiştirilen
eğiticiler ile değerlendirme toplantıları yapılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
− 2008 yılı sonlarına doğru I. Aşama eğitici eğitiminde yetiştirilen eğiticiler ile
değerlendirme toplantılarının ikincisi yapılacaktır.
MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− Genel Müdürlük tarafından “Şiddete Uğramış Kadınlar İçin Sığınma Evleri Projesi”
yürütülmekte olup, projenin genel hedefi, Türkiye’de kadınların insan haklarının korunması
ve projenin amacı ise, şiddete uğramış kadınların, kadın sığınma evleri kurmak ve yönetmek
suretiyle yeterli şekilde korunmasının sağlanmasıdır. Söz konusu Proje AB Fonlarından
finanse edilecek olup, 2007-2009 yılları arasında 22 ay süreyle uygulanacaktır. Proje,
öngörülen genel amacına ulaşılabilmesi için 3 alt bileşene ayrılmıştır:
• 1. Bileşen: Kadın sığınma evlerinin yapımı
• 2. Bileşen: Kadın sığınma evlerinin tefriş edilmesi
• 3. Bileşen: Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi.
VALİLİKLER

ERZİNCAN VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
− Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün 2006/26 sayılı genelgesi gereği Rehberlik ve Araştırma Merkezi bünyesinde
“Şiddeti Önleme Ekibi” kurulmuş ve çalışmaları devam etmiştir.
− Ayrıca 2007/72 sayılı genelge gereği okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik
koruyucu ve önleyici tedbirlerin arttırılmasına ilişkin işbirliği protokolü gereği İl Yürütme
Kurulu oluşturulmuştur.
− il Jandarma Komutanlığınca emrinde görevli personele ikiz görev olarak kadın ve
çocuk suçları ile ilgili işlem tespit edilip görevleri hakkında brifingler verilmiştir.
− İnsan hakları ve aileyi koruma yasası gibi kadına ve çocuklara yönelik şiddet
hareketlerinin önlenmesi konusuna yönelik haklar ve yasalar hakkında öğrencilere bilgi
verilmekte ve gelişmeler takip edilmektedir.
− İl Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Erzincan İli Şiddet Eylem
Planı hazırlanmış ve program doğrultusunda okullarda çalışma ekipleri oluşturulmuştur.
Okullarda öfke yönetimi, çatışma çözümü, stres ve başa çıkma yolları konusunda yer alan
kazanımlara yönelik etkinlikler uygulanmaya başlanmıştır.
− Konuyla ilgili çeşitli konferanslar verilmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadele eden
Mor Çatı Sığınma Vakfı gibi kadın kuruluşları hakkında öğrencilere bilgi verilmekte, süreli
yayınları ve medyayı takip etmeleri tavsiye edilmektedir.
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− Refahiye İlçesinde Kadın Konuk Evi, şiddete maruz kalan kadınların hizmetine
açılmıştır.
− Psiko-sosyal müdahale hizmetleri çerçevesinde aile içi şiddet konularındaki
çalışmaların okul rehberlik servisi tarafından gerçekleştirilmesine başlanılmıştır.
− Milli Eğitim, Sağlık, Emniyet ve Jandarma ile sivil toplum kuruluşları ve diğer meslek
grupları görevlilerine konuyla ilgili hizmet içi eğitimler verilmiştir.
− Müftülüklerce toplumu bu konuda bilinçlendirme için çeşitli vaazlar verilmiştir.
− Zorunlu eğitimin uygulanması için çalışmalar yapılmıştır.
− Zararlı gelenek ve görenekler tespit edilerek, kişilerin davranış şekillerini
değiştirmelerini sağlayıcı eğitim programları hazırlanmıştır.
− Çeşitli belediyelerce belediye panolarına afişler asılmış ve CD gösterimi yapılmıştır.
− Türk kadınının tarihin her döneminde eşi, ailesi, ülkesi ve Milleti için feragat ve
fedakarlıkta daima en üst değere layık olduğu, küçük yaşta kız çocuklarının evlendirilmemesi
gerektiği, kadınların bir eşya olarak görülmemeleri konusunda konferanslar verilmektedir.
− Diyanet İşleri Başkanlığınca İl Müftülükleri bünyesinde Erzincan İl Müftülüğünce
Aile, İrşat ve Rehberlik Bürosu hizmete girmiştir. Bu çerçevede kadına şiddet ve kadına karşı
ayrımcılık vb. konularda çeşitli üniversitelerden gelen öğretim üyelerince eğitim verilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
− Kadına yönelik şiddet konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili Emniyet Müdürlüğü ve
Jandarma Komutanlığındaki görevli personele kurs tertip edilmesi planlanmıştır.
− 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda 2007 yılında yapılan-başlatılan
çalışmaların bu yılda devam edilmesi sağlanacaktır.
− Karakollara bağlı köylerde devriyeler tertiplenip kadın hakları konusunda
konferansların verilmesi, liselerde temel önleme kapsamında şiddet ve şiddetle başa çıkma ile
ilgili eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesine yönelik eylem planının hazırlanması, ihtiyaç
duyan öğrenci ve velilere yönelik müşavirlik yapılması planlanmıştır.
− 2008 yılında yapılan çalışmaların 2009 yılında da devam edilmesi sağlanacaktır.
− Ekonomik geçim sıkıntısı çeken aileler, zihinsel engelli bireyi olan aileler ve eğitim
almamış cahil ailelerin tespit edilmesi ve bu aileler görüşülerek bilgilendirme yapılması
çalışmaları yapılacaktır.
− Çeşitli konferanslar düzenlenecektir. 20-22 Mart 2008 'de Hacettepe Üniversitesi ve
Türk Tabipleri Birliğinin birlikte düzenlediği Ankara'da yapılan 1. Kadın Sağlığı Kongresi
“Kadına Yönelik Şiddet” adlı kongreye okullardan birkaç öğretim görevlisi katılmıştır.
− Okumak isteyen ancak okuma imkanı olmayan çocukların tespit edilip eğitimlerine
destek verilmesi, kimsesi olmayan kadınlara maddi destek sağlanılması, kamu ve özel
kuruluşlarla diyaloga geçilerek sağlık ve barınma yerlerinin yapılması planlanmaktadır.

KARABÜK VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
− Danışmanlık ve tedbir uygulamaları konusunda ilde ikamet eden şiddet görme
nedenleri ile ailesi yanından ayrılmış 3 kadın hakkında inceleme yapılıp danışmanlık hizmeti
verilmiş, 3 kadın ise sığınma evine gönderilmiştir.
− Safranbolu Halk Eğitim Merkezinde çocuk istismarı konusunda seminer verilmiştir.
− Aile içi şiddet konusunda Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerine ve devlet
hastanelerinde dağıtılmak üzere el kitabı ve cd gönderilmiştir.
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− Mevzuat gereği yapılan çalışmalarda başvuru kabul şartlarının hizmet gerekleri
doğrultusunda belirlenmesi ve vatandaşlar arasında ayrım yapıldığı izleniminin oluşmasına
meydan vermeyecek şekilde hareket edilmektedir.
− Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen daimi ve geçici normal, özürlü, eski hükümlü
taleplerinde cinsiyet ayrımı yapılmayacak, yönetmelikte belirtilen asgari 18 yaşın dışında bir
yaş sınırlaması bulundurulmamakta, askerlik görevini yapmış veya yapmış sayılan veya tecilli
bulunanların tamamının talebe başvurusunu engelleyen şart ileri sürülmemektedir.
− Aksine şartlar içeren talepler işleme konulmamaktadır.
− Özel sektör işyerlerine Dönem içerisinde yapılan işyeri ziyaretlerinde 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 uygun bir
şekilde işverene bildirilmeye devam edilmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
− Aile içi şiddet ile ilgili mevzuat hakkında kadınlara yönelik bilgilendirme toplantıları
hazırlanacaktır.
− Çocuk eğitimi, çocuk istismarı konusunda grup toplantıları düzenlenecektir.
− Aile ve kadın konularında bilinçlendirme seminerleri düzenlenecektir.
− Mevzuat gereği yapılan çalışmalarda başvuru kabul şartlarının hizmet gerekleri
doğrultusunda belirlenmesi ve vatandaşlar arasında ayrım yapıldığı izleniminin oluşmasına
meydan vermeyecek şekilde hareket edilecektir.
− -“Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen daimi ve geçici normal, özürlü, eski hükümlü
taleplerinde cinsiyet ayrımı yapılmayacak, yönetmelikte belirtilen asgari 18 yaşın dışında bir
yaş sınırlaması bulundurulmamakta, askerlik görevini yapmış veya yapmış sayılan veya tecilli
bulunanların tamamının talebe başvurusunu engelleyen şart ileri sürülmemektedir” şeklindeki
mevzuata uyulacaktır.
− Aksine şartlar içeren talepler işleme konulmayacaktır.
− Devlet, kadın ve erkek arasındaki ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldırılması için
gerekli tedbirleri almalıdır.
− Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlere ve halka yönelik eğitim çalışması yapılacaktır.
− 2008 yılında 3’er aylık dönemler halinde bu uygulamalara devam edilecektir.

SAKARYA VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
− Pamukova 75. yıl İ.Ö.O ve Pamukova Endüstri Meslek Lisesi’nde 2007-2008 eğitim
öğretim yılı şiddet önleme çalışma ekipleri kurulmuş olup, şiddetin önlenmesi ve azalması
strateji ve eylem planı uygulanmıştır.(Pamukova Belediyesi)
− Kadın sığınma evi için diğer kuruluşlarla görüşme başlatılmıştır. Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapılmıştır. Sakarya Barosu ile Türk Ceza
Hukukunda kadın ve aileyi koruyan mevzuatın ortak etüdü yapılmıştır. (Sakarya Büyükşehir
Belediyesi)
− Şiddetin önlenmesi ile ilgili caddelerde broşür dağıtımı yapılmış, oyuncak silahını
getiren çocuklara kitap dağıtımı yapılmıştır. (Akyazı Belediyesi)
− Belediyelerin mevcut imkanları ile halkı bu konuda bilinçlendirmek için çalışmalar
başlatılmış, broşür dağıtımı yapılmış, sanal ışıklı yazılımlarla halkı bilgilendirme suretiyle
çalışma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. (Karapürçek Belediyesi)
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− Emniyet ve Jandarma Komutanlığınca şiddet olgularının doğru tanımlanarak
değerlendirilmesinin sağlanması, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin devamının
sağlanması, vaaz ve hutbelerde işlenmesine, okullardaki çalışmaların artırılarak devam
ettirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. (Kaynarca Belediyesi)
− Şiddetin önlenmesi konusunda camilerde vaaz ve hutbeler verilmekte ve bu
uygulamaya devam edilerek bilgilendirilmelerinin sağlanması için gayret gösterilmektedir.
(Ali Fuat Paşa Belediyesi)
− Belediyeye ait hizmet binasının bir kısmında kadın sığınma evi ve 1 adet lojmanın
hayata geçirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. (Söğütlü Belediyesi)
− Belde sınırları içindeki şiddet hareketleri görüldüğü takdirde İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğüne bilgi verileceği, şiddet hareketlerinin önlenmesi hususunda Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğüne gerekli yardım sağlanacağı bildirilmiştir. (Bekirpaşa Belediyesi)
− Konuyla ilgili el broşürleri ile sokak afişleri yapılıp dağıtılmış olup, kadın
konukevinin açılması çalışmaları sürdürülmektedir. (Sakarya Büyükşehir Belediyesi)
− Emniyet, Belediye, Müftülük ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle bir komite
oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır. (Erenler Belediyesi)
− Kadının psiko-sosyal durumunu destekleme projeleri uygulanmakta, seminerler
düzenlenmekte, konu ile ilgili toplantı ve duyurula yapılmaktadır. (Kaynarca Belediyesi)
− Sokak çocukları ile madde bağımlılarına hizmet verecek Danışma Merkezi ile Aile
Danışma Merkezinin kurulması çalışmaları devam etmektedir. (Sakarya Büyükşehir
Belediyesi)
− Uzman kuruluşların Mevzuat ve önerileri dikkate alınmaktadır. (Hanlı Bekirpaşa
Belediyesi, Yazlık Belediyesi)
− Türk Hukukunda kadın ve aileyi koruyan mevzuatın tespiti çalışmaları devam etmekte
olup, töre ve namus konusunda toplumda geleneksel anlayışın değiştirilmesi
hedeflenmektedir. (Sakarya Barosu)
− Töre ve Namus Cinayetleri ile ilgili olarak; bilgilendirici ve caydırıcı afiş ve broşür
dağıtımı yapılmıştır. (Geyve Belediyesi)
− Okul Aile Birlikleri ve Halk Günü toplantılarında konu hakkında gerekli
bilgilendirmeler yapılmıştır. (Çamlıca Belediyesi)
− Emniyet ve Jandarma Komutanlığında şiddet olgularının doğru tanımlanarak
değerlendirilmesi çalışmaları yürütülmekte olup, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin
devamlılığının sağlanması çalışmaları sürdürülmektedir. Konunun vaaz ve hutbelerde
işlenmesi ve okullardaki çalışmaların artırılarak devam ettirilmesi çalışmaları
yürütülmektedir. (Kaynarca Belediyesi)
− Gerekli broşürler hazırlatılıp toplumu bilinçlendirilmesi adına çalışmalar başlatılmış,
ALO ŞİDDET HATTI kurulması için çalışmalara başlanılmıştır. (Erenler Belediyesi)
− Belediye Kültür Merkezi Sosyal Tesisinin toplantı vb. çalışmalar için tesis edilmesi
çalışmaları devam etmektedir. (Pamukova Belediyesi)
− Maddi imkanlar ve personel dahilinde belde halkına töre ve namus cinayetleri
hakkında bilgi verilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. (Yazlık Belediyesi)
− Belde sınırları içindeki işyerlerine kadınların istihdam etmeleri sağlanacaktır.
(Bekirpaşa Belediyesi)
− Kadın ve aileyi koruyan mevzuatı içeren broşür hazırlanarak mahallelerde
dağıtılmaktadır. (Sakarya Büyükşehir Belediyesi)
− Evsel Kalkınma ve Ekonomik Bağımsızlık Kazandırma Projesi yürütülmektedir.
(Sakarya Büyükşehir Belediyesi), (Kaynarca Belediyesi)
− Üniversite, Sivil Toplum Kuruluşları, Müftülük ve Zabıta Teşkilatı temsilcilerinin
katılımlarıyla bir komite oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır. (Erenler Belediyesi)
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− Kadının psiko-sosyal durumunu destekleme projelerinin uygulanması, seminerlerin
düzenlenmesi, konu ile ilgili toplantı ve duyuruların yapılması planlanmaktadır. (Kaynarca
Belediyesi)
− Aile Danışma Merkezinin oluşturulması, kadın konuk evinin açılması çalışmaları
sürdürülmektedir. (Sakarya Büyükşehir Belediyesi)
− Kadının psiko-sosyal durumunu destekleme projelerinin uygulanması, seminerlerin
düzenlenmesi, konu ile ilgili toplantı ve duyuruların yapılması çalışmaları sürdürülmektedir.
(Kaynarca Belediyesi)
Planlanan Çalışmalar:
− Şiddeti önleme ekibinin kurulması, eğitim ortamında şiddetin önlenmesi ve azaltılması
strateji ve eylem planı hazırlanacaktır. (Pamukova Belediyesi)
− Sivil Toplum Örgütleri ile irtibata geçilerek geçici konut için görüşmeler yapıldığıbroşür hazırlık çalışmaları başlatılacağı, Sivil Toplum Kuruluşları ile belirli gün ve haftalarda
konunun işlenmesine önem verilmesi planlanmaktadır. (Kaynarca Belediyesi)
− Uzman Kuruluşların mevzuat önerileri dikkate alınacaktır.(Yazlık Belediyesi)
− Uzman Kuruluşların çalışmaları izlenerek bilgi alınacaktır. (Bekirpaşa Belediyesi)
− Mahallelerdeki Eğitim Merkezlerinde konu ile ilgili seminerler düzenlenecek, sokak
çocukları ile madde bağımlılarına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Mevzuatla ilgili hak ve
hukukun tanıtılması amacıyla görsel ve medya bilgilendirilmesi çalışmaları düzenlenecektir.
(Sakarya Büyükşehir Belediyesi)
− Şiddete uğrayan kadınlara başvuracakları bir Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti
kurulması için çalışmalar ve kadın sığınma evi açılması çalışmaları başlatılmıştır. (Erenler
Belediyesi)
− Şiddeti önlemeye yönelik eğitici öğretici seminerler verilecektir. (Pamukova
Belediyesi)
− Evlenme başvurusunda bulunanlara şiddet karşıtı bilinçlendirici görsel CD, kitap,
kılavuz ve broşür dağıtılacaktır (Serdivan Belediyesi)
− Mahalle Eğitim Merkezlerinde konuyla ilgili seminerler verilecek, konukevlerinde
kalan kadınların rehabilitasyonu, topluma katılma çalışmaları yapılacaktır. (Sakarya
Büyükşehir Belediyesi)
− Serdivan Belediye bölgesinde şiddet gördüğü halde çaresiz kalan kadınlara ulaşmak
amacıyla anket formu uygulanacak, karakol bilgileri ve komşu şikayetleri dikkate alınacaktır.
(Serdivan Belediyesi)
− Kadın ve çocuk sığınma evlerinin yapılması konusunda etüt ve fizibilite çalışmaları
sürdürülecektir. (Geyve Belediyesi)
− Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak tüm ilçede bu konuda işbirliği yapılacak,
bu çalışmaların daha da geliştirilerek kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda etkin
hale gelmeleri ve eğitim düzeylerini geliştirmek için birimler oluşturulacak ve bu konuda sivil
toplum kuruluşları ile işbirliği geliştirilecektir. (Söğütlü Belediyesi)
− Açılacak Merkezin etki alanını genişletmek ve daha kapsamlı olmasını sağlamak
amacıyla Danışma Merkezinde önleyici, koruyucu, tedbirlerinin alınması için çerçeve planlar
yapılacaktır. (Sakarya Büyükşehir Belediyesi)
− Anayasamızın 10. madde ek fıkra :7/5/2004 - 51701 maddenin hayata geçirilmesinde
ısrarlı davranılacaktır. (Serdivan Belediyesi)
− Kadın Gelişim Merkezi kurulması çalışmaları devam etmekte olup, Kadın Danışma
Masasının oluşum çalışmaları sürdürülmektedir. (Adapazarı Büyükşehir Belediyesi)
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− Muhtarların bilinçlendirilmesi ve Muhtarlıklar kanalıyla okula gönderilmeyen kız
çocukların tespit edilmesi çalışmaları yapılacaktır. (Serdivan Belediyesi)
− Mevzuatta yer alan hakların ilgililere ve topluma duyurulmasına yönelik broşür
çalışmaları yapılacaktır. (Sakarya Büyiikşehir Belediyesi)
− Üniversitelerin Sosyoloji, Psikoloji ve Rehberlik öğrencileri ve Öğretim Görevlileri ile
işbirliği halinde tespiti yapılan alanlarda anket çalışması yapılacak, rehberlik hizmeti
sunulacaktır. (Serdivan Belediyesi)
− Şiddet ve töre cinayetlerinin yok edilmesine yönelik broşür, afiş ve billboard
çalışmaları hazırlıkları tamamlanmış olup Ekim ayından itibaren asılacaktır. (Sakarya
Büyükşehir Belediyesi)
− Kadınlara yönelik panel düzenlenecektir. (Kaynarca Belediyesi)
− Eğitici-öğretici broşürlerin bastırılması ve seminerlerin düzenlenmesi planlanmaktadır.
(Pamukova Belediyesi)
− Şiddet konusuna yönelik olarak yapılan anketlerle veri tabanı oluşturulması
planlanmaktadır. (Serdivan Belediyesi)
− Şiddetin her türüne maruz kalmış kadının mahalle merkezlerinde temel ve mesleki
eğitimleri ile özgüven kazandırılmasının sağlanması yönünde mahalle merkezlerimizde
çalışmalar devam etmektedir. Psikolog ve Avukat Danışmanlar tarafından hizmet veren
randevu sistemli çalışmaları devam ettirilecektir. ( Sakarya Büyükşehir Belediyesi)
− Eğitici Çalışmaların devamlılığının sağlanması planlanmaktadır. (Kaynarca
Belediyesi)
− Gerekli broşür ve Alo Şiddet hattı için gerekli çalışmalar başlatılacaktır. (Erenler
Belediyesi)
− Diğer kanun ve sivil toplum kuruluşları ile görüş alışverişlerinde bulunulması, ortak
çalışmalar yapılması planlanmaktadır. (Çamlıca Belediyesi)
− Konuya ilişkin olarak ilgili uzman kuruluşlardan faydalanılacaktır. (Bekirpaşa
Belediyesi)
− Uzman kişilerle irtibat sağlanıp seminer düzenlenmesi planlanmıştır. (Hanlı
Belediyesi)
− Uzman kişilerin desteğine başvurularak proje geliştirilmesi sağlanacaktır. (Yazlık
Belediyesi)
− Kadın Gelişim Merkezinin Kurulması planlanmaktadır. (Sakarya Büyiikşehir
Belediyesi)
− Kadın ve Çocuğa Yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesi broşürler hazırlanıp halka
açık alanlarda görülmesi ve dağıtımının sağlanması hedeflenmektedir. (Çamlıca Belediyesi)
− Sivil Toplum Kuruluşları ile belirli gün ve haftalarda konunun işlenmesine önem
verilmesi, Kadın Sığınma Evleri ve Kadını Koruma Derneklerinin kurulması planlanmaktadır.
(Kaynarca Belediyesi)

KAYMAKAMLIKLAR
İZMİR İLİ KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
− Kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için merkez otorite ve
yerel yönetimler işbirliği ile halka bu konuda belli aralıklarla konferanslar verilmektedir.
− Eğitime destek için durumu iyi olmayan öğrenci ve velilere ayni ve nakdi yardım
yapılmaktadır.
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− Genç kız ve kadınlara öncelikli olmak üzere tüm bireylere bilgi çağı ve iş yaşamının
gereklerine uygun olarak çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşamsal becerileri kazandırılmaları
sağlanmaktadır.
− Buna yönelik olarak okuma-yazma, meslek kursları (biçki, dikiş, nakış, ahşap, boyama
vb.) sosyal kültürel kurslar (bilgisayar, arıcılık vb.) gibi hizmetleri sunmak amacıyla Belediye,
İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Beldede bu konularda etkin ve istihdam kolaylığı
olan ve dal programlarına yönelik eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
− Töre Cinayeti tehdidi altında bulunan kadınların kadın konukevine yerleştirilmelerinin
sağlanması, işe yerleştirme, konut sağlama ve meslek edindirme kurslarından yararlandırma
gibi hayatlarını güvence altına almaya dönük hizmetler verilmesine yardımcı olunacaktır.
− Kadınların günlük hayatlarını etkileyecek yaşamsal iyileştirilmelerin sağlanması,şiddet
mağdurunun rehabilitesi, topluma yük olmadan ayaklarının üzerinde durabilmesi için, özel ve
kamu kuruluşlarının desteği ile sorunlarına çözüm aranmaktadır.
− Toplumsal kalkınmadaki farklılıkları azaltmak başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere
aileye dönük temel hizmetlerin sunumunda halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda
bulunulacaktır.
− Kadınlarımız ve kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için bu konularda
ilgili birimlerle işbirliği içerisinde konferans, seminer, sempozyum, panel, çalışma atölyeleri
vs. gibi etkinliklere aktif katılım sağlanacaktır.
− Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışarak, kadınların sorunlarıyla ilgili olarak
Belediyede bir birim kurulacak, şiddete maruz kalan kadın ve kız çocukları tespit edilecek,
şiddete uğramış kadınlar sığınma evlerine teslim edilecek, şiddet uygulayan kişiler tespit
edilip, yetkili mercilere bildirilecektir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
− Vatani hizmetlerini yerine getirmekte olan erbaş ve erlere yönelik olarak, kız
çocuklarının eğitimi, kadınların istihdama ve karar mekanizmalarına katılımı, kadına karşı
şiddet ve töre cinayetleri gibi alanları da kapsayacak şekilde “Kadının İnsan Hakları ve
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konuları Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan “TSK
Müşterek Yurt Sevgisi Eğitimi Kitabı”nın ilgili bölümlerine dahil edilmiştir.
− Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu’na “Yere Batsın Böyle Töre”, “Aydınlığa Bir Adım”, “Çağdaş Köle”, “Dikkat Şiddet
Bulaşıcıdır”, “Yurttaş Olma Hakkı”, “Baş Belası Başlık” konu başlıklarında hazırlatılan altı
adet kısa süreli film “Yurt Sevgisi Eğitimi” kapsamında erbaş ve erlere izlettirilmektedir.
− 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 vb. toplu olarak bulundukları yerlerde
sergilenmesi devam etmektedir.
− Kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet konularındaki anılan eğitimler, her celp
döneminde yeni gelen erbaş ve erlere uygulanarak tekrar edilmelidir.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
− Ders kitapları ile Eğitim Araçlarının İncelenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönergenin ilgili madde ve hükümleri (İnceleme esasları kısmı, madde 27, b fıkrası, 6. Şık)
doğrultusunda; ders kitapları ve eğitim materyalleri temel insan haklarına aykırılık taşıyıp
taşımadığı, cinsiyet, ırk, dil, din, renk, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri
ayrımcılık içerip içermediği yönüyle incelenmektedir.

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

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
− Tarım Bakanlığı, çocuk ve kadına yönelik şiddet hareketleriyle töre ve namus
cinayetlerinin önlenmesine ilişkin tedbirler alınması amacıyla 19/12/2006 tarih ve
B.12.0.TDG.0.17.01.00/2924 sayılı yazı ile tüm illere Genelge niteliğinde Talimat göndererek
“Çiftçi Toplantıları” vasıtasıyla yürütülecek bilinçlendirme çalışmaları başlatılmasını
sağlamıştır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
− Türkiye İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğü tarafından, dönem içerisinde özel sektör
işyerlerine yapılan iş ziyaretlerinde İş Kanunu’nun eşit davranma ilkesi başlıklı 5. Maddesi
uyarınca biyolojik ve işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça iş ilişkisinde cinsiyete
dayalı ayrım yapılamayacağı, aksi durumda aynı kanunun 99. Maddesinde belirtilen
yaptırımla karşılaşılacağı hususunda yaklaşık 5109 çalışanı bulunan 22 işyeri
bilgilendirilmiştir.
− Türkiye İş Kurumu Bartın İl Müdürlüğü tarafından; kadınların iş kurma becerilerinin
geliştirilmesi için Eylül 2007- Temmuz 2008 tarihleri arasında aşağıdaki faaliyetler
gerçekleştirilmiştir:
• 30.07.2007 tarihinde tamamlanan istihdam garantili Tekstil Dikiş Makinesi
Operatörlüğü kursu ile 9 kadın istihdam edilmiştir.
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•
•
•
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21/09/2007 tarihinde tamamlanan ayakkabıcılık mesleği (Saya) meslek edindirme
kursu ile 7 kadın istihdam edilmiştir.
Bartın İŞKUR İl Müdürlüğü ve Bartın Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan
protokol gereği 15 kişilik Hazır Giyim Kursu açılmıştır.
Teksür/pa Tekstil firmasında açılan istihdam garantili Dikiş makinesi Operatörü
kursuna 18 kadın katılmıştır.
Bartın Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği
12 kişilik Hazır Giyim Eğitimi başlatılmıştır.
Bartın Ticaret ve Sanayi Odasıyla İkinci Özelleştirme Sosyal Destek Projesinin
Yeniden İşe Yerleştirme Hizmetleri kapsamında 11 kadın kursiyerle Ön Muhasebe
Eğitimi başlatılmıştır.
Saya Saraciye İmalatı- Serkan Ölçek firmasıyla İkinci Özelleştirme Sosyal Destek
Projesinin Yeniden İşe Yerleştirme Hizmetleri kapsamında 7 kadın kursiyerle
Ayakkabıcılık Eğitimi başlatılmıştır.
Ramiz Tarhan firmasıyla İkinci Özelleştirme Sosyal Destek Projesinin Yeniden İşe
Yerleştirme Hizmetleri kapsamında 7 kadın kursiyerle Ayakkabıcılık eğitimi
başlamıştır.

− Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca; Eğitimini yarıda bırakmış kadınların
eğitimlerini tamamlayabilmeleri ve aktif olarak iş yaşamına katılmaları için ihtiyaç duydukları
destek hizmeti olarak dar gelirli çalışan annelerin çocuklarından 3-6 yaş grubu 100 çocuğa
A.Y.Ç.O Vakfında ve 5-6 yaş grubu 100 çocuğa da Suna İnan Kıraç Eğitim Parkında okul
öncesi eğitim hizmeti verilmektedir.
− Antalya Akseki Kaymakamlığınca; Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 20072008 öğretim yılında İlçe Merkezi dahil 8 yerleşim biriminde öğrenci ve kadınlara yönelik
Biçki-Dikiş-Boyama-Kırk yama branşlarında kurslar açılmıştır.
− Alanya Kaymakamlığınca; 2008 Ocak ayında İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce
kadınlara yönelik 160 saatlik 4. Dönem bilgisayar kursu başlatılmıştır.
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YEREL YÖNETİMLER
Bayburt İli Çayıryolu Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
− Belediye tarafından şiddetin önlenmesine ilişkin broşürler hazırlanarak halka açık
alanlarda dağıtımı sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
− Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin çalışmalar planlı ve düzenli bir şekilde
devam edecektir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Yapılan Çalışmalar:
− İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi (KKM) olarak, şiddet
mağduru 49 kadına, sığınma evlerinden sonra yeni bir yaşam kurmaları ve hayatlarına devam
edebilmeleri için, ev bulmalarında, tuttukları evin kiralarının karşılanmasında yardımcı
olunmuştur. Ayrıca evlerinin eşyaları kurum tarafından karşılanarak ihtiyaçları doğrultusunda
gıda, giyim ve okuyan çocukları için eğitim yardımı yapılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
− KKM bünyesinde çalışan görevli personele, çocuk ve kadınlara yönelik şiddet
hareketleriyle, şiddetin önlenmesi konusunda hizmet içi eğitim verilmesi planlanmaktadır.
− KKM bünyesinde, sağlık danışmanlığı, koruyucu hekimlik, hukuk danışmanlığı, aile
içi şiddet gibi konularda bilgilendirici ve yol gösterici olmak amacıyla kadın dayanışma hattı
kurulması planlanmaktadır.
− KKM Bakırköy Şubesinde; 20 kadına girişimcilik eğitimi verilmesi planlanmaktadır.
Böylece kadınlar kendi işlerini kurabileceklerdir.

İstanbul İli Güngören Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
− Aile Danışma Merkezi’nin (ADM) Faaliyetleri: Randevu sistemi ile ve tamamen
ücretsiz çalışan Merkezde uzman bir psikolog görev yapmaktadır. Aile içi şiddete uğrayan
kadınların ve çocukların psikolojik sorunları ile ilgilenilmektedir.
− Kurs Faaliyetleri: Kadınların özgüven kazanmaları ve meslek edinmelerini amaçlayan
kişisel gelişim, müzik, güzel sanatlar ve beceri kursları (ahşap boyama, ahşap rölyef, ebru,
resim, bilgisayar ve gitar) düzenlenmiştir.
− “Küresel Kadın Politikaları” konulu bir seminer verilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
− Kadın Emeğini Değerlendirme Merkezi: Belediye bünyesinde açılacak olan merkezde
kadınların kendi ürettikleri ürünleri satarak öz güven kazanmaları ve ekonomik kaynak
sağlamaları amaçlanmaktadır.
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− Kadın ve Gençlik Merkezi: Kadınların sosyal ve sportif çalışmalar yapabilecekleri
merkezin inşaatı tamamlanmış olup iç teşrifat çalışmaları sürmektedir.

İstanbul İli Üsküdar Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
− Kadın Sığınmaevi tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak hareket edilmektedir.
− Evde kaldıkları süre içerisinde kadınların ve çocukların giyim, yemek ve her türlü özel
ihtiyaçları karşılanmaktadır.
− Anne ve çocuklar için psikolojik tedavi yardımı alınmakta olup, ayrıca diğer tedavi
masrafları da karşılanmaktadır.
− Üsküdar Belediyesi ile Huzur Ocağı Derneği’nin ortaklaşa yürüttükleri bir proje olan
Kadın Sığınmaevi, 18 Ocak 2008 tarihinde kurulmuş olup, 01 Mayıs 2008 tarihinde faaliyete
geçmiştir. Aile içerisinde şiddete, baskıya maruz kalanlar kentsel kültür nedeniyle kendi anne
babası veya akrabalarından destek alamayan, ekonomik geliri bulunmayan kadınlar, kadın
sığınma evinin hizmetlerinden faydalanabilirler. Sokağa itilmiş kadınların topluma
kazandırılması adına bir alternatif imkan olarak sunulmakta, ev ve iş bulmalarına yardım
edilmektedir.
− Belediyeye bağlı TOGEM (Toplumsal Gelişim Merkezi) tarafından yardıma muhtaç
ailelere eğitim, giyim gıda, kitap vb. yardımlar yapılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
− Kadın Emeğini Değerlendirme Merkezi: Belediye bünyesinde açılacak olan merkezde
kadınların kendi ürettikleri ürünleri satarak özgüven kazanmaları ve ekonomik kaynak
sağlamaları amaçlanmaktadır.
− Kadın ve Gençlik Merkezi: Kadınların sosyal ve sportif çalışmalar yapabilecekleri
merkezin inşaatı tamamlanmış olup iç teşrifat çalışmaları sürmektedir.
− Ekonomik yönden geri kalmış geleneksel değerlerin hakim olduğu kırsal bölgelerden
gelen kız çocukları ve kadınların toplumda fiziksel, sözel, ekonomik, cinsel istismara uğrayan
kadınlar varsa, çocuklarıyla birlikte psiko-sosyal, ekonomik, hukuki, eğitimsel sorunlarına
çözüm bulabilmeleri, yeni yaşam seçeneklerini, şiddetin meşru görülmesinin yol açtığı
suçluluk duygusundan, korkularından kurtulabilmeleri ve özgüvenlerini yeniden
kazanabilmeleri, üretken hale gelerek kendilerine yetebilmeleri amacı ile müzik, bilgisayar, el
beceri kursları, ana-baba okulları, sağlık ek dersler vb. konularıyla ilgili çalışmalar
uygulanmakta ve geliştirilmeye gayret edilmektedir.
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ÜNİVERSİTELER
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar
− İnsanları töre ve namus cinayetine iten psiko-sosyolojik nedenler ve alınması gereken
tedbirler ile ilgili olarak yazılı kaynaklar incelenmiş, konunun bilimsel olarak çalışılması ve
yorumlanması açısından BM Nüfus Fonu ve Kalkınma Programı tarafından desteklenen ve
Nüfus Bilim Derneği çatısı altında Doç. Dr. Filiz Kardam tarafından 2005 yılında hazırlanan:
“Türkiye’de Namus Cinayetlerinin Dinamikleri-Eylem Planı İçin Öneriler Sonuç Raporu”
çalışması gerçekleştirilmiştir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:
− 2006-2007 eğitim-öğretim yılında geleceğin öğretmenleri olan öğrencilere ilgili
derslerde “Çocuk ve Kadına Yönelik Şiddet Hareketleri ile Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesi” konusunda öğretim elemanlarınca bilgi verilmiştir.
− Aile içi ilişkilerin değerlendirilmesine yönelik yüksek lisans tezi yapılmıştır.
− Çocuk Hakları, Çocuk Refahı ve Koruma ve Toplumsal Hizmet çalışmaları gibi lisans
derslerinde “Çocuk ve Kadına Yönelik Şiddet Hareketleri İle Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesi” konusunun önemi üzerinde durulmuştur.
− Çocuk İhmal ve istismarı konusuna yönelik olarak 27 Nisan 2006 tarihinde
“Çocuklarımızı Suçtan Korumak, Geleceğimizi Korumaktır” başlıklı panel düzenlenmiştir.
− Öğretim elemanları tarafından çeşitli eğitim-öğretim kurum ve kuruluşları ile işbirliği
yapılarak çocuk ve aile konularında seminerlere katılım sağlanmıştır.
− 1 Temmuz-30 Eylül :Yaz tatili nedeniyle Anadolu’nun çeşitli bölgelerine giden bir
grup öğrenciye bulundukları yörelerde “Şiddetin Çeşitleri-Boyutları, Bireye ve Topluma
Etkileri” konulu inceleme ve araştırma ödevleri verilmiştir. 1 Ekim-31 Aralık: Anadolu’nun
çeşitli yörelerindeki şiddet inceleme sonuçları daha büyük öğrenci gruplarına tartışmalı olarak
sunulacaktır.
− Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD bünyesinde faaliyet gösteren Kadına
Yönelik Şiddeti Önleme Birim'i 2007 yılı 8 mart itibarı ile hastanenin Acil Servis biriminde
poliklinik hizmeti sürdürmektedir.
− 2007 yılı kayıtlarına göre 18yaş ve üstü 338 darp vakasından 109'u kadın acil serviste
tedavi görmüştür. Gündüz gelen hastalara sosyal destek ilgili birim tarafından sağlanırken
gece gelen hastalar için Psikiyatri bölümü asistanları ilgili görüşmeleri yapabilmişlerdir.
− 2006 yılı Nisan ayında Acil servis hekimleri ve hemşireleri ile her Salı 9.00-12.00
saatleri arasında kadına yönelen şiddetin toplumsal, tıbbi ve adli yönü tartışılmış ve bu eğitim
çalışması sonucunda acil servise gelen kadın darplarının kaydının artması dikkat çekicidir.
− Yrd. Doç. Dr. Ayfer Keleş ve arkadaşlarının 2000-2005 yıllarını dahil ederek
yaptıkları yaklaşık 1000 darp vakası ile karşılaştırıldığında 6 yılda gelen kadın darp sayısı 228
iken 2007 yılında gelen 109'dur. Toplamda şiddet vakası artmış ancak kadın sayısı daha çok
artmıştır.
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− Yaş ortalaması dikkate alındığında 25-30 yaş arasındaki yığılma da önemli bir veridir.
Hesaplamalar henüz bitmediğinden ayrıntılı istatistikler eklenmemiştir.
− Erkekler arası şiddet olayları daha çok yabancılarla gerçekleşirken kadınların
tamamına yakınının (eşi %85 yakınları) tarafından darp edildiği ilgili araştırmada tespit
edilirken 2007 verileri ile de uyumludur. Hastaneye erkekler gündüz, kadınlar gece
başvurmuşlardır.
− Şiddet vakalarındaki artış özellikle aile içi şiddetin katlanması dikkat çekicidir. Genç
evlilerde ağırlıklı oluşu araştırılmalıdır.
− Acil Servise gelen darp vakaları dışında hastanedeki özel durumlar için de olanaklar
ölçütünde sosyal destek sağlamaktadır.
− Aile içi ekonomik istismar, boşanan kadın danışması gibi çok sayıda durum birimde
tartışılmış ve çözüm önerileri üretilmiştir.
− Kadın konusunda çalışmalar yapan kişi ve kurmalarla ilişki işbirliği ve eğitim
kapsamında önemsenmiştir.
− Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurum, Kadın Dayanışma Vakfı, Mor Çatı, A.Ü.
Kadın Çalışmaları bölümü ile bağlantı kurulmuş, işbirliği yapılmıştır.
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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar
− Bölgede töre kavramı ve sosyal uzantıları ile ilgili belirgin bir yapı bulunmaması
nedeniyle proje ve araştırma faaliyetleri daha çok şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı kapsamındaki
projelerde ele alınmıştır. Bölge ile ilgili gözlenen ihtiyaç ve problemler daha çok bu alanda ele
alınmaktadır.
− Fakülte öğretim elemanlarının yer aldığı farklı üniversite ve sivil kuruluşların işbirliği
ile şiddet ve alınacak önlemlerle ilgili ülke çapında eğitici ve soruna müdahale içerikli,
Cumhurbaşkanlığınca desteklenen kapsamlı bir proje hazırlanmıştır.
− “Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Saldırganlık Eğilimleri ile Öfke Ve Sosyal
Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” adlı yüksek lisans tezi
tamamlanmıştır. Şiddet ve Akran İstismarı ile ilgili odaklılık korunacak şekilde yeni
araştırmalar sürdürülecektir.
− Aile eğitim çalışmaları yürütülmüştür. (İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar
bünyesinde aile eğitim çalışmaları düzenlemiştir.)
Planlanan Çalışmalar:
− Aile eğitim çalışmaları yürütülecektir. (İl Milli Eğitim, Halk Eğitim ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü, Belediye Destekli Sosyal Projeler) İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı
okullar bünyesinde aile eğitim çalışmaları sistemli ve düzenli bir şekilde, okul çalışma
takvimlerine uygun olarak sürdürülecektir.
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DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
Yapılan Çalışmalar
− AB Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin (24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 Mükerrer
sayılı RG) Türkiye Ulusal Programında Kültür ve Görsel İşitsel Politikanın öncelikler
bölümünde yer alan; Küçüklerin ve insan onurunun korunmasında güçlü ve etkili bir
seviyenin elde edilmesine yönelik ulusal çerçeveleri geliştirerek Avrupa görsel-işitsel ve bilgi
hizmetleri endüstrisinin rekabet edebilirliğinin geliştirilmesi hakkındaki 24 Eylul 1998 tarihli
Konsey Tavsiye Kararı (31998H0560) Yeni Medya hizmetlerinin gelişimi çerçevesinde özdenetimin rolü hakkındaki 27 Eylül 1999 tarihli Konsey Sonuç Kararına (31999Y1006(02)
ilişkin olarak yayın kuruluşlarının kendi öz-denetim birimlerini kurarak bir an önce kurumsal
yayıncılığın gereği kendi sorumlu yayıncılık ilkelerini yerleştirmeleri tedbirine ilişkin olarak;
• Üst Kurul, yayıncılık sektöründe yayın içerikleri itibariyle bugün görülen sorunların
aşılmasında yayıncı kuruluşların özdenetim mekanizmalarını kurmalarının ve
geliştirmelerinin çözümüne katkılar sağlayacağı düşüncesiyle ve ulusal televizyon
kanallarının işbirliği ile 29 Eylül 2006 tarihinde ulusal televizyon kanallarında
“izleyici temsilciliği” uygulaması başlatmıştır.
• Televizyon kanallarında özdenetimin kurulmasını amaçlayan bu uygulama ile
televizyon izleyicileri, izledikleri programlarla ilgili şikayetlerini doğrudan söz
konusu kuruluşların yetkili kişilerine ulaştırabilmektedirler. Bu uygulama aynı
zamanda televizyon izleyicilerinin televizyon kanalıyla ilgili görüşlerinin,
tepkilerinin, şikâyetlerinin yayın kanalı yönetimi tarafından düzenli olarak takip
edilmesine imkân sağlamaktadır. Bu veriler ilgili yayın kanalının yayın planlama
çalışmalarında yardımcı olmaktadır. Öte yandan izleyiciler de görüş ve önerilerinin
kanal yönetimi tarafından dikkate alınıp alınmadığını görebilmektedirler.
• Böylece televizyon kanalları ile izleyiciler arasında doğrudan bir etkileşim
(interaktivite) kurulmaktadır. Ayrıca, 444 1 178 RTÜK İletişim Merkezi kanalıyla
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na gelen “izleyici önerileri, beğenileri ve
şikayetleri” periyodik olarak televizyon kanallarının “İzleyici Temsilcilerine”
aktarılarak şikayetlerin radyo ve televizyon kuruluşlarına iletilmesi sağlanmaktadır.
Bu uygulama otokontrolün ve özdenetimin sağlanmasında önemli bir araç olup,
uygulamaya devam edilmektedir.
− Yayın Planlamasında, yayın genel akışı içinde, yayın içeriğinde, çocuk istismarı ile
cinsiyet ayrımı, şiddet, pornografi, kadını küçültücü, incitici ve önyargılı yayınların
yapılmaması için yayın kanallarının kendi “ETİK” değerlerini yerleştirmeleri ve yayın
kimliğini öne çıkarmalarının sağlanması tedbirine ilişkin olarak;
• “Tedbir 3”te yer alan bu önemli ve öncelikli konu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
ile Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından, Türkiye’de televizyon yayıncılığı
alanında yaşanan sorunlar karşısında yayın kuruluşlarının, etrafında uzlaşacakları
ortak bir etik davranış zemini oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar
sonucunda hazırlanan ve imzalanan “Yayıncılık Etik İlkeleri” ni kapsamaktadır.
• Bunlar;
a. Şiddeti teşvik etmemeye ve meşrulaştırmamaya özen göstermek,
b. Özel hayata ve mahremiyete saygılı olmak,
34

c. Kadınların sorunlarına duyarlı olmak ve kadınları nesneleştirmekten kaçınmak, alt
başlıklarında toplanmıştır ve uygulama devam etmektedir.
− Özellikle radyonun yaygın gücü ve tüm ailenin birlikte olduğu, televizyon izlediği
saatlerde ve yayının genel akışında “çocuk programları” özellikle “REKLAM
KUŞAKLARI”nda çocuk istismarının önlenmesi tedbirine ilişkin olarak;
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kuruluş amacına uygun olarak; Radyo ve
Televizyonların yayının genel akışında “çocuk programları” ve özellikle “reklam
Kuşakları”nda çocuk istismarının önlenmesi kapsamında 3984 Sayılı Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları hakkında Kanun’un “Yayın İlkeleri”ne ilişkin
Madde 4. Ve “Etik İlkeleri” kapsamında izlemeye ve değerlendirmeye devam
edilmektedir.
• Mevcut Yasa kapsamında, televizyonlarda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
tarafından yayından kaldırılan programlar yerine şiddete karşı duyarlılığı arttırıcı,
kaliteli ve olumlu mesajlar veren eğitici ikame programların oluşturması konusunda
çalışmalar yapılması tedbirine ilişkin olarak;
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yasa gereği program durdurma müeyyidesi
uygulanan kuruluşlara ilgili programın yerine yayınlanmak üzere gönderilen
“bilgilendirici, eğitici” programları kamu kurum ve kuruluşlarından sağlamaktadır.
Dolayısıyla, Koordinatör kurum,
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nce
hazırlanmış kadın hakları, sorunları, şiddet ve diğer içerikteki spot ve ikame
programlar da bu kapsamda değerlendirilecektir.
− Başta program yapım ve yöneticileri olmak üzere televizyon programlarının
üretiminin her aşamasında yer alan medya çalışanlarının “şiddete” ilişkin duyarlılıklarını
arttırıcı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi almalarının sağlanması tedbirine ilişkin olarak;
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Koordinatör kurum Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi
Projesi” kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına verilen “eğitime“ katılmıştır. Bu
kapsamda elde edilen bilgi donanımı, kurum içinde ve dışında RTÜK eğitim
Dairesince yürütülmekte olan, 2008 yılı “Eğitim Planına yansıtılmıştır. Faaliyetler
devam etmektedir.
• Ayrıca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kurum olarak, Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü’nün 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında öncelikle 20072008 yılında hiç aralıksız sürdürdüğü çalışmaları ile, “şiddet”, “Aile içi Şiddet”
“Cinsiyet Eşitliği ve Eşleştirme Projeleri” dahil gerçekleştirdiği tüm projelere
katılmış olup, bu işbirliği devam etmektedir.
− İzleyiciye medya karşısında “farkındalık” kazandırılması ve bilinçli izleyiciler
(öncelikle ebeveynler) oluşturulması konusunda çalışmalar yapılması ve izleyiciye medya
okur-yazarlığının kazandırılması için eğitim programlarının düzenlenmesi tedbirine ilişkin
olarak;
• 2006/17 sayılı Başbakanlık genelgesi ve “ŞİDDET” kapsamında Çocukların ve
gençlerin televizyonun olumsuz etkilerine karşı korunmaları amacıyla Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle medya
okuryazarlığı projesi başlatılmıştır. Bu proje ile beş ilköğretim okulunda pilot
olarak başlatılan medya okuryazarlığı dersi 2007-2008 öğretim yılından itibaren
Türkiye genelindeki 35 bin ilköğretim okulunda seçmeli ders olarak okutulacaktır.
İlköğretim okullarının 6, 7 veya 8. sınıflarında okutulacak olan, söz konusu seçmeli
medya okuryazarlığı dersini öğrenciler istedikleri yıl tercih edip alabileceklerdir.
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•

•

Bu konuda hedefimiz her yıl 1,5 milyon çocuğa ulaşarak, Ülkemizin bütünü
kapsamak ve çocuklarımıza medyada seçiciliği öğretmektir.
Dolayısıyla bu projede anne ve babalara da önemli bir sorumluluk yüklenmiştir.
Öncelikle okuma yazma bilmeyen anneleri de kapsayan çocukları ve gençliği şiddet
ve zararlı içerikten koruyacak bir başka proje, “AKILLI İŞARETLER” sistemi de
uygulamaya konulmuştur.
Ayrıca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Akıllı İşaretler, Uyarıcı Sembol Sistemi,
Medya Okuryazarlığı Dersleri, Çocuklar İçin İnternet Güvenliği ve RTÜK Çocuk
Web Sitesinden sonra çocuklara yönelik hizmetlerine yeni bir proje daha eklemiş,
çocukları yaşadıkları doğal ortamlarında arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamaya
özendirmek amacıyla Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden derlenmiş geleneksel çocuk
oyunlarından oluşan bir tanıtım filmi hazırlatarak RTÜK Çocuk Web Sayfasına ve
(www.rtuk.org.tr) adresindeki RTÜK Web Sitesine yerleştirmiştir. Söz konusu
faaliyetler kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.

− Medyanın kadın ve çocuğa yönelik “şiddetin” pekiştirilmesi ve ortadan kaldırılmasına
ilişkin etkisini araştıran ve günümüzde büyük eksiklik olan araştırmaların yapılması tedbirine
ilişkin olarak;
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, kadın izleyicilerin şiddet, televizyon izleme
eğilimlerini belirlemeye yönelik olarak, örneklemi Türkiye genelini kapsayan bir
kamuoyu araştırması yapmıştır. 21 ilde, 18 ve daha yukarı yaştaki toplam 4086
kadının katılımıyla gerçekleşen araştırma, kadınların televizyon izleme sürelerini, en
çok izledikleri kanalları, en beğendikleri program türlerini, televizyon
programlarıyla ilgili kanaatlerini, reklamlardan ne kadar etkilendiklerini,
programlarla ilgili istek ve beklentileri ortaya çıkarmış olup, bu araştırma sonuçları
radyo ve televizyon kuruluşlarına da iletilmiştir.
• Yine bu kapsamda ulusal yayın kanallarında “Çalışan Kadın”, “Sarı Basın Kartı
Sahibi Kadın”, “Kadın Yönetici” istatistikleri ile buna ilişkin bilgiler, Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.
• Ayrıca; Radyo ve televizyon yayınları hakkında vatandaşların görüşlerini almak ve
daha sağlıklı değerlendirmeler yapmak amacıyla kurulan ve ''444 1 178'' RTÜK
İletişim Merkezine gelen her konudaki bildirim, titizlikle değerlendirilmeye devam
edilmektedir.

36

