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SUNUŞ

2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamındaki sorumlu ve ilgili tüm tarafların
gerçekleştirdikleri çalışmaların dördüncü dönem değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar
tespit edilmiştir.

 Önceki rapor döneminde olduğu gibi şiddet mağduru kadınların koruma altına alınması,
sığınma evlerine yerleştirilmesi,

yeni yaşamlarına uyum sağlamaları ve

bir

işe

yerleştirilmeleri yönünde çalışmalar yapılmakta; kadınlara psikolojik rehberlik hizmetleri,
ayni/nakdi yardım ve ücretsiz kreş hizmeti sağlanması konusundaki çalışmalar devam
etmektedir.

 Kadına karşı şiddet ve töre/namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik broşürler/afişler
hazırlanıp dağıtılmakta, toplumda yerleşik ön yargı ve geleneksel anlayışların değiştirilmesi
amacıyla, “toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, töre/namus cinayetleri, kadının
insan hakları” konularında halkın konu ile ilgili duyarlılığını ve farkındalığını artıracak
paneller, konferanslar, eğitim seminerleri düzenlenmekte, gerçekleştirilen toplantılarda “4320
sayılı Ailenin Korunması Hakkında Kanun” başta olmak üzere mevzuat ve yasal haklar
konusunda bilgilendirme faaliyetleri devam etmektedir.

Kadınlara yönelik meslek edindirme, beceri, okumayazma kursları düzenlenmekte; bilinç ve
farkındalık düzeyini artırıcı eğitimler verilmekte, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri
sürdürülmektedir.

Üniversitelerde “kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet ve töre/namus
cinayetleri” konularında araştırma çalışmaları yapılmakta, konferans, panel ve toplantılar
düzenlenmekte, kurumkuruluşlarca yürütülen çalışmalara katkı sağlanmakta, eğitim
çalışmaları yürütülmekte, şiddet konusuna ilişkin projeler geliştirilmektedir.

İlk ve orta dereceli okullarda, veli toplantılarında konuya değinilmekte; velilere ve
öğrencilere dönük bilgilendirme çalışmaları yapılmakta, “okulda şiddet”e ilişkin seminerler
düzenlenmekte,

şiddetin

önlenmesi

amacıyla

çalışmalar

yürütülmekte,

raporlar

hazırlanmaktadır. Köylerde gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde konu hakkında bilgiler
verilmektedir.
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 Camilerde, kadına karşı şiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda vaazlar verilmekte,
hutbeler okutulmaktadır.

Başbakanlık Genelgesi uyarınca kuruluşların gönderdikleri dördüncü dönemsel faaliyet
raporlarından, Genelgedeki tedbirlerin hayata geçirilmesi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi
amacıyla yürütülen mücadelede, tüm tarafların kararlılıkla çalışmalarını yürüttükleri bu
konudaki farkındalık ve duyarlılığın arttığı görülmektedir.
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BAŞBAKANLIK
KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kadın konusunda ülkemizin ulusal mekanizması olarak; bugüne kadar başta yasal çalışmalar
olmak üzere görev alanı kapsamında çok sayıda çalışmalar yürüten Genel Müdürlük, kadın
erkek eşitliği konusunda farkındalık yaratma ve duyarlılık artırmaya yönelik önemli bir bilgi
birikimi ve deneyim oluşturmuş, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi uluslararası
kuruluşlardan sağladığı kaynaklarla projeler yürütmüş, AB Mali İşbirliği Programı da dahil
olmak üzere projeler yürütmeye devam etmektedir.
Genel Müdürlük, ülkemizde kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla gerek ulusal
gereksinimlerden gerekse uluslararası yükümlülüklerimizden kaynaklanan çalışmalarda etkin
rol almaktadır.
Yapılan Çalışmalar:
- 26.12.2006 tarihinde İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU ve Devlet Bakanı Sayın
Nimet ÇUBUKÇU tarafından imzalanan ve şiddet mağduru kadınlar için ilk adım başvuru
yerleri olan 921 polis merkezi ve 276 karakolda çalışan yaklaşık 40.400 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 artırmak için hizmet içi eğitim
projesi yapılmasını amaçlayan “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve
Uygulanacak Prosedür ler Eğitimi Projesi Pr otokolü” kapsamında kullanılacak eğitim
materyali hazırlanmış; iki aşamalı olarak gerçekleştirilen eğitim programının birinci
aşamasında bölge merkezi olarak tespit edilen İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Erzurum,
Samsun, Bursa, Kayseri, Adana, Antalya illeri bağlı illerden yaklaşık 250 eğitici kadrosu için
eğitim programları başlatılmıştır. İstanbul, Adana, Samsun ve Bursa illerinde eğitimler
tamamlanmıştır.
- 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun uygulanmasındaki aksaklıkların
giderilmesini teminen, KSGM’nin koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile
sivil toplum örgütlerinin hukukçu temsilcileri ile yapılan bir dizi toplantı sonucunda bir
Değişiklik Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır. Değişiklik Taslağı yasalaşmış, 4 Mayıs 2007
tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından, 2005 yılı Türkiye–Avrupa Birliği Katılım
Öncesi Mali İşbirliği programı kapsamında, Türkiye’de kadınların toplumsal fırsatlardan
erkeklerle eşit biçimde yararlanmalarının sağlanması ve kadının insan haklarının korunmasına
yönelik olarak hazırlanan, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesinin” Birinci
Bileşeni “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi”, İkinci Bileşeni ise “Kadına Yönelik Aile İçi
Şiddet İle Mücadele” başlığını taşımaktadır.
Projenin Birinci Bileşeni “eşleştirme (twinning) projesi” adı altında Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğü ve Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı Dış İlişkiler Direktörlüğü
tarafından ortaklaşa uygulanmaktadır. Mart 2007 tarihinde başlatılan Proje, Kasım 2008
tarihinde sona erecektir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi
(TCEGEP)’ nin tanıtım toplantısı 24 Nisan 2007 tarihinde ilgili tarafların katılımı ile
Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Eşleştirme Projesi olarak hazırlanan Kurumsal kapasitenin Geliştirilmesi altında 6 bileşen
yer almaktadır. Bu bileşenlerde tamamlanan faaliyetler şunlardır:
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·

·

Birinci bileşen kapsamında Genel Müdürlük personeline kurumsal gelişim, kurum içi
ve dışı iletişim, proje yönetimi, toplumsal cinsiyet eşitliği, Avrupa Birliği müktesebatı
ve Avrupa Birliği politikaları konularında eğitim programları düzenlenmiştir.
Üçüncü Bileşende Hollanda’da uygulanan model ve başarılı uygulamalar paylaşılarak
toplumsal cinsiyet eşitliği kurumuna ilişkin bir taslak model oluşturulacaktır.
Toplumsal cinsiyet eşitliği kurumu Avrupa Birliği müktesebatı kapsamında
oluşturulması gereken bir kurumdur. Görevi, tüm insanların cinsiyet temelinde
ayrımcılığa maruz kalmadan eşit muamele görmesini sağlamak, bu konudaki gerekli
düzenlemeleri yapmaktır.

Taslak modelin oluşturulması konusunda çalışmalarını sürdürmek üzere Adalet
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, İnsan Hakları Başkanlığı ve Genel
Müdürlük uzman ve uzman yardımcılarının katılımı ile Çalışma Grubu
oluşturulmuştur. Çalışma grubu Hollanda ekibinin orta dönemli uzmanın katılımı ile
ilk toplantısını 27 Nisan 2007 tarihinde gerçekleştirmiş ve 2–3 Mayıs 2007 tarihinde
ise Hollanda ekibinin kısa dönemli uzmanları gruba eğitim semineri vermişlerdir.
Çalışma grubunun proje bitimine kadar sekiz kez toplanması planlanmıştır. Çalışma
grubunun çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla 25 Haziran 2007 tarihinde 100
kişinin katılımı ile bir ulusal seminer düzenlenmiştir. Ulusal Seminerden elde edilen
verileri değerlendirmek için ikinci çalışma grubu toplantısı 26 Haziran 2007 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
· Altıncı bileşen kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülkemizin ana plan ve
programlarına yerleştirilmesinin önemi ve konuya ilişkin Avrupa Birliği
müktesebatına vakıf olunması amacına yönelik olarak karar vericiler, politika
uzmanları ve politika uygulayıcıları için eğitim programı ve eğitim materyali
hazırlanmıştır.
10 Mayıs 2007 tarihi itibari ile eğitici eğitimleri için 20 şer kişilik grupların
oluşturulmasına yönelik olarak, konuyla ilgili kamu kurum kuruluşları, Üniversiteler,
belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşturulan 118 birime yazılı bildirim ile
çağrı yapılmıştır. Oluşturulan 100 kişilik eğitici havuzunun 20’şer kişilik 5 grup
halinde eğitimleri alması planlanmış olup 192021/2627 28 Haziran 2007, 345
Temmuz 2007 tarihlerinde 20’ şer kişilik üç gruba Ankara’da eğitici eğitimi
verilmiştir.
- Genel Müdürlük tarafından, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun teknik desteği,
Avrupa Komisyonu’nun mali katkılarıyla Ocak 2007 tarihinde başlatılan ikinci bileşen
“Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında ise kadına yönelik aile içi
şiddetle mücadele amacıyla kadının insan haklarının geliştirilmesi için paydaşların ve Ulusal
Mekanizma olarak Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesinin ihtisas eğitimleri ve
kaynak akışını arttırmak yoluyla güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında
tamamlanan faaliyetler şunlardır:
· Ulusal veri tabanı ve bilgi sistemine yönelik olarak; göstergeler, veri kaynakları ve aile
içi şiddetle mücadele ile ilgili girişimleri kapsayan bir çalıştay düzenlenmiş, iki
uluslararası ve iki ulusal danışmanla birlikte veri toplama sistemlerine ilişkin kurumsal
analiz tamamlanmıştır.
· Kadına yönelik şiddetle mücadelede kamu yetkililerinin duyarlılığının arttırılması
hedefine yönelik olarak Danimarka ve Avusturya’ya çalışma ziyaretleri
düzenlenmiştir.
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·

·

·

·

Ulusal Eylem Planı ve diğer ilgili politikalara ilişkin olarak, uzman havuzu ve çalışma
grubu oluşturulmuş, proje yönlendirme komitesi yapılandırılmış, literatür taraması
çalışması ve mevzuat tarama çalışması tamamlanmış, ulusal eylem planı birinci
taslağının hazırlıkları başlatılmıştır.
İletişim stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin olarak, kurumsal kimlik
çalışması tasarımı tamamlanmış, proje bilgilendirme notu hazırlanmış, iletişim
stratejisi durum belirleme masaüstü analiz çalışması tamamlanmış, medyada kadına
yönelik aile içi şiddetin nasıl işlendiği konusunda durum tespiti ile ilgili olarak
yapılacak analiz çalışması için araştırma önerisi hazırlatılmıştır.
Kadına yönelik şiddetle mücadele kurumsal mekanizmasına ilişkin olarak (Hizmet
Sunum Modeli ve eğitim programları), proje illerinde gerçekleştirilecek olan meslek
gruplarına göre hazırlanacak eğitim materyallerinin kapsam oluşturma çalışması
başlatılmış, polis eğitimlerinde kullanılacak eğitim materyalleri tamamlanmıştır.
Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan “kadına yönelik aile içi şiddetin neden ve
sonuçlarına ilişkin niteliksel ve niceliksel araştırma”ya ilişkin çalışmalar
sürdürülmektedir.

- 21 Haziran 2006 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Toplantısında kabul edilen “Aile
İçi Şiddet Dahil Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Kampanyası” çerçevesinde
gerçekleştirilen çalışmalara katılım sağlanmaktadır.
Kasım 2006Mart 2008 tarihleri arasında yürütülecek olan Kampanya çerçevesinde,
Haziran 2007’de düzenlenen Ulusal Odak Noktaları Toplantısının “Kadına Yönelik Şiddet
Konusunda Nasıl Duyarlılık Artırılır” konulu oturumunda, Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü
“Kadına Karşı Şiddete Son” Kampanyası”, Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Esengül
CİVELEK tarafından iyi uygulama örneği olarak sunulmuştur.
- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan kadınları hedef kitle olarak ele alan;
istihdam, eğitim ve şiddet konularında 6 adet belgesel film yaptırılmasına ilişkin olarak TRT
Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüz arasında protokol imzalanmıştır.
- Genel Müdürlüğümüz tarafından kadına yönelik şiddet konusundaki başvuruların ilgili
taraflara yönlendirilmesi sağlanmaktadır.
- Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
(CEDAW) kapsamında her dört yılda bir CEDAW Komitesine sunmakla yükümlü olduğumuz
periyodik ülke raporlarından 6. Ülke Raporu’nun hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. Bu
çerçevede, kadına yönelik şiddet konusunda gelinen nokta ve yapılan çalışmalar
değerlendirilmiştir.
- Ekonomik güçlenmenin en önemli koşulu olan işgücüne katılımda kadınların
karşılaştığı engeller ve ekonomik güç paylaşımında yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliği
nedeniyle kadınlar yoksullaşmakta ve özellikle kadın başlı ailelerde kadınların yükleri daha da
ağırlaşmakta olduğundan, kadın yoksulluğunun önlenmesi için dünyada ve ülkemizde
örnekleri olan mikro kredi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kadın girişimcilerin ihtiyaç
duydukları Eğitim, Danışma, Rehberlik, FonFinansman sağlama konularını içeren
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede, İl Özel İdaresi Kanununda, İl Özel
İdaresinin görev ve yetkileri arasında yoksullara mikrokredi verilmesinin de yer alması
nedeniyle, bu Kanunun söz konusu maddesinin özellikle pozitif ayrımcılık içerecek şekilde
kadın yoksulluğunu azaltmaya yönelik olarak 81 İl Valiliğimiz tarafından uygulanmasının
kadınların ekonomik açıdan güçlendirilmesi, yoksulluğun ortadan kaldırılması, kadınların
kendilerine olan özgüven ve saygılarının artması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi
bakımından büyük önem taşıdığı hususunu içeren yazımız İçişleri Bakanlığı’na
gönderilmiştir. Bu kapsamda, mikro kredi uygulamasının ilki Van ilinde başlatılmış ve
yaklaşık 200 kadın bu imkandan yararlandırılmıştır. Yine bu doğrultuda Mersin il ve ilçelerini
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kapsayan, Mersin Valisinin gözetim ve denetiminde, İl Özel İdaresi’nin liderliği, İçel El
Sanatları ve Eğitim Vakfı (İÇEV)’nın ortaklığı, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil
toplum kuruluşlarının iştiraki ile yürütülen, hedef kitlesi yoksul kadınlar ve genç işsizler olan
“Yoksullar İçin Mikro Kredi Projesi” kapsamında 2007 yılı sonuna kadar 150 yoksula
ulaşılması hedeflenmektedir.
- Toplumsal yaşamda dezavantajlı gruplar arasında yer alan özürlü kadınlara yönelik
ayrımcılık; yoksulluk, yaşlılık gibi diğer ayrımcılık alanlarıyla da birleşerek ağırlığını
arttırmaktadır. Ayrımcılığı önlemeye yönelik hazırlanan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata
karşın, özürlü kadınların dezavantajlı konumları hala önemli ölçüde sürmektedir.
Bu bağlamda, Genel Müdürlüğümüz ve Altınokta Körler Derneği işbirliğiyle ülkemizde
görme engelli kadınların sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespiti, çözüm önerilerinin tartışılması
ve elde edilen sonuçların ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi amacıyla 2829 Haziran 2007
tarihlerinde Başkent Öğretmenevi’nde Görme Engelli Kadınlar Kurultayı düzenlenmiştir.
Kurultay kapsamında oluşturulan sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal yaşam çalışma
gruplarında görme engelli kadınlarımızın sorunları tartışılmış ve çözüm önerileri
geliştirilmiştir. Kurultay sonuçlarının kitap olarak basımı için çalışmalar sürdürülmektedir.
- Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet içi eğitim programları kapsamında personeline
yönelik olarak gerçekleştirdiği seminerde, Genel Müdürlük yetkililerince "Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğü'nün Görev, Yetki ve Sorumlukları", "Kadın Hakları Açısından Yeni Türk
Medeni Kanunu", "Töre ve Namus Cinayetleri" ve "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konularında
eğitim verilmiştir.
- Genel Müdürlüğümüz temsilcileri tarafından, değişik kurum ve kuruluşlarca düzenlenen
toplantılarda kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bildiriler sunulmuş; sempozyum,
panel ve toplantılarda kamuoyunun bilgilendirilmesi çalışmaları yapılmıştır.
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile
yapılan işbirliği çerçevesinde Belediyeye ait 12 adet Hanımlar Lokalinde her hafta bir lokalde
olmak üzere “Kadının İnsan Hakları, Kadına Yönelik Şiddet ve Yasal Gelişmeler”
konularında seminerler düzenlenmiştir.
- Kadına yönelik şiddet konusunda yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunun
bilgilendirilmesi amacıyla radyo ve televizyon programlarına katılım sağlanmaktadır.
- Sorumlu ve ilgili kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen toplumsal
cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konulu toplantılara üst düzey katılım sağlanarak bu
konudaki gelişmeler hakkında bilgilendirmelere devam edilmektedir.
- “Eşitlik Güçlendirir” konulu görsel materyal hazırlanmıştır, dağıtımı yapılmaktadır.
- Kurum ve kuruluşlar tarafından etkinliklerinde kullanılmak üzere Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğünden talep edilen afiş, film gibi görsel materyallerin dağıtımı yapılmaktadır.

Planlanan Çalışmalar,
- Kadına yönelik şiddet, töre/namus cinayetlerinin önlenmesi amacıyla, yasal, kurumsal,
eğitsel ve kültürel alanlarda alınması gereken önlemlerin, kapsamlı olarak tespit edilmesi ve
20072010 dönemini kapsamak üzere hazırlıkları başlatılan bir Ulusal Eylem Planı taslağının
çalışmalarına devam edilmektedir. Ulusal Eylem Planı hazırlığı konusunda sorumlu kuruluş
olarak görevlendirilen Genel Müdürlüğümüz tarafından ilgili tüm Kamu Kurum ve
Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Kadın Sorunları Araştırma Merkezleri ve Sivil
Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek çalışma toplantıları ile devam
edilecektir.
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- “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin
Yaygınlaştırılması Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi” kapsamındaki
faaliyetlere devam edilecektir.
- “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi
Projesi Protokolü” kapsamında eğitim programlarına devam edilecektir.
- Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki toplantıların düzenlenmesi ve düzenlenen
toplantılara katılım, görsel materyal dağıtımı çalışmalarına devam edilecektir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar
- 28 Mayıs – 15 Haziran 007 tarihleri arasında Ankara merkez ve 8 metropol ilçesi ile
Aydın, Çanakkale, Edirne, Denizli, Muğla, Muş, Samsun, Yozgat, Hatay, Kocaeli ve Erzincan
illerinde “Aile, İrşat ve Rehberlik Büroları”nda görev yapacak olan 64 personele Ankara’da
üç haftalık seminer düzenlenmiştir. Söz konusu seminerde; Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi’nden öğretim üyeleri; Aile ve Sosyal Araştırmalar
Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Özürlüler İdaresi
Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi kurumların temsilcileri ve
sivil toplum örgütleri aktivistleri tarafından, “Türkiye’de Üniversitelerde Kadın çalışmaları”,
“Töre ve Namus Cinayetleri”, “Kadının ve Çocuğun Cinsel İstismarı”, “Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği”, “Toplumsal Alanda ve Aile İçinde Şiddet” vb. konularında sunumlar yapılmıştır.
- 910 Nisan 2007 tarihinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da
düzenlenen “CEDAW Komitesine Sunulacak 6. Ülke Raporunun Hazırlık Toplantısı”nda
eğitim ve kadına yönelik şiddet başlıklı atölye çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
- 81 il bazında kadın, aile, çocuk, şiddet, töre ve namus cinayetleri konulu 191 konferans
ve 14 hutbe verilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
- 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında Aile ve
Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde, Ankara’nın bir ilçesindeki din
görevlilerine yönelik olarak “Aile İçi Şiddet” konulu seminer düzenlenmesi planlanmaktadır.

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar
- Müftülük bünyesinde kadınlara yönelik “danışmanlık bürosu” kurulmuştur.
- Vaazlarda kadına şiddet uygulanmaması hususu anlatılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
- Cami görevlilerinin kendi bölgelerinde kadına yönelik şiddet olaylarını (varsa)
Müftülüğe bildirmesi ve konunun çözümü için kadın personelle diyaloğa geçilmesi,
planlanmaktadır.
- Her ay din görevlilerinin aylık mutad toplantısında konunun gündeme getirilmesi,
planlanmaktadır.
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SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
- Yalova ilinde namus cinayetine maruz kalabileceği beyanı ile gelen ya da aile içi şiddet
mağduru olan kadınların başvurularının değerlendirilmesi ve soruşturmasında görev alan
kolluk güçleri ile Yalova Barosuyla işbirliği yapılarak törenamus cinayetleri, aile içi şiddet,
4320 sayılı kanun konusunda hizmet içi eğitim verilmesi konusunda koordinasyon
sağlanmıştır.
- Antalya Toplum Merkezi ve Aile Danışma Merkezlerinde şiddete uğramış kadın ve
çocuk müracaatçılara yasal ve psikolojik destek sağlanmaktadır.
- Ülke genelinde bulunan 67 Toplum Merkezi ve 38 Aile Danışma Merkezinde “kadının
insan hakları eğitimi, vatandaşlık ve çocuk hakları eğitimi, benim ailem eğitimi, baba destek
programı” ile aile içi şiddet konularında bilgilendirici eğitim programları, bazı Toplum
Merkezlerinde de “Risk Altındaki Ergenlere Cinsel Eğitim Projeleri” uygulanmaktadır.
- Kadınlara yönelik olarak, Toplum Merkezlerinde okumayazmabilgisayareğitici anne
eğitimiyaşlı ve refakatçi bakımı eğitimi kursları düzenlenmiştir.
- Ülke genelinde şiddet mağduru olup sığınma talebi olan kadınlar uygun kadın
konukevlerine alınmıştır. Ayrıca yerel yönetim ve özel hukuk tüzel kişilerine ait açılan toplam
iki kadın konukevi açılış çalışmalarında hizmetin belirli bir standarta oturtulabilmesi için
rehberlik çalışmaları yapılmıştır.
- İstanbul 32 ilçe kaymakamlığı tarafından şiddet mağduru kadınların korunarak tüm
giderlerinin teşvik fonundan sağlanması ve gerektiğinde barınma ihtiyacı için otel temini
konusunda karar alınmıştır.
- Kocaeli ilinde “Yasal Haklara İlişkin Kadının El Kitabı” bastırılmış ve dağıtılmıştır.
- İstanbul ilinde mağdurlar için travma merkezi kurulması çalışmalarına Valilikçe desteği
ile başlanmıştır. Ayrıca Emniyet Teşkilatı bünyesinde şiddet mağdurlarına destek ve
yönlendirme hizmeti verecek iki birimin oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır.
- İlçelerde görev yapan ebe, hemşire, doktor, din görevlileri, rehber öğretmenler,
jandarma, emniyet görevlileri ve belediye çalışanlarına eğitim seminerleri düzenlenmiştir.
- Okullarda “aile modelleri, annebaba tutumları, şiddet, iletişim ve sorumluluk, aile içi
şiddet, cinsel eğitim ve istismar” konulu aile eğitimi seminerleri, ilköğretim okulu velilerine
aile içi şiddet, iletişim ve ergen sorunları, çocuk ruh sağlığı, öfke ve öfkenin kontrolü,
kadınların yasal hakları, kadına yönelik aile içi şiddet” ile ilgili seminerler düzenlenmiştir.
- Konuya Bartın ve Tunceli illerinde yerel yazılı basında yer verilmiştir. Bartın, Kocaeli,
Erzincan ve Menderes’te konuya ilişkin afişler bastırılmış, şehrin kalabalık yerlerine
asılmıştır.
- Konuya ilişkin belgeseller hazırlatılmış, televizyon kanallarında yayınlanmıştır,
televizyon ve radyo programlarında konuya yer verilmiştir.
- Camilerde “insanlığın kadın anlayışı ile İslam dininin kadın anlayışı arasındaki farklar,
aile içi şiddetin çocuk üzerine bıraktığı etkiler, korunmaya muhtaç kadın ve çocuklarımız,
İslam dininde kadın verilen değer ve önem” konularında vaaz verilmiştir.
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- Kırıkkale ilinde ALO 183 sosyal hizmet hattı haftanın 7 günü 2 psikolog
görevlendirilmek suretiyle kesintisiz hizmet vermektedir. Yerel düzeyde acil müdahale ekibi
oluşturulmuş, Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü personeli ile tatbikatı
gerçekleştirilmiştir.
- Siirt, Sinop, Bolu, İzmirMenderes ve İstanbul’da bulunan yetkililerden oluşan komite
törenamus cinayetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarına başlamıştır. Komite, illerinde
kadın konukevi açılması, mağdur kadın ve çocuklara yönelik kriz anındaki ilk müdahale
sisteminin ne olacağı, kolluk güçlerinin görev ve sorumlulukları, hangi kurumlarla işbirliği
yapılacağı konularını netleştirmiştir.
- Zonguldak’ta şiddetin, ihmalin ve risk faktörlerinin önlenmesiyle ilgili olarak anket
uygulaması yapılmıştır.
- “Kadının İnsan Hakları Eğitim Projesi”nin uygulanmasına devam edilmektedir.
- Yerel basında bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
- Ayninakdi yardım, kadın konukevlerinden ayrılan kadınların desteklenmesi, meslek
edindirme, bireysel gelişim kurslarına devam eden kadınların çocukları için merkezlerde oyun
odaları oluşturularak ocukların bakım sorunu çözülmüştür.
- Eğitimleri yarıda kalan genç kızlara yönelik olarak eğitimlerini tamamlamaları ve daha
üst seviyelere taşıyabilmeleri için toplum merkezleri aracılığıyla çalışmalar yapılmaktadır.
- Aktif iş yaşamına katılmak isteyen ancak çocuklarını bırakacak yer bulamayan
kadınlara ücretsiz kreş bakımı sağlanmaktadır.
- İller düzeyinde toplum merkezleri aracılığıyla şiddete maruz kalan kadınlara şiddet
sonrasında uygulanması gereken yasal sürecin hızlandırılması, kadının asgari düzeyde zarar
görmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yöntemleri üretilmektedir.
- “Çamaşır Yıkarken de Öğrenebilirim” Projesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde
bulunan ve evde çamaşır makinesi olmayan kadınların, toplum merkezinde bulunan çamaşır
yıkama merkezini kullanırken geçen süre içerisinde okumayazma kursları ve kadının insan
hakları ile ilgili eğitim çalışmalarına katılımları sağlanmaktadır.
- Aile içi şiddete son kampanyası eğitim seminerleri, şiddet türlerietkileri, şiddete karşı
stratejiler ile şiddete karşı işbirliği kapsamında çocuk hakları, insan hakları, kadın hakları
konuları konusunda açık alan ve sokak söyleşileri, kahve toplantıları, ulusal/yerel kanallarla
radyolarda bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
- Türk Medeni Kanunu, 4320 sayılı Kanun, Türk Ceza Kanunu, Anayasada yer alan
haklarla ilgili yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
- Töre ve namus cinayetleri ve kadına yönelik şiddetle ilgili vaaz ve hutbe programları
düzenlenmektedir.
- Bazı illerde gençliğin şiddetten korunması amacıyla “gençlik komisyonları”
oluşturulmuştur.
Planlanan Çalışmalar:
- Bitlis ilinde ililçe okullarının rehberlik servisleri işbirliği ile eğitim çalışmalarının
yapılması,
- İstanbul ilçelerinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların onaylanması ve planmülkiyet
açısından uygun bulunması halinde kadın ve çocuk sığınma evi yapımının programa alınması,
- Tunceli ve İstanbul illerinde ilerleyen dönemlerde eğitim seminerleri düzenlenmesi,
- Bitlis, Bolu ve Zonguldak’ta belediye tarafından kadın konukevi açılmasına yönelik
çalışmalar yapılması,
- Kocaeli ilinde “Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı ve Şiddeti Anlamak” konulu bir
konferans düzenlenmesi,
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- Zonguldak’ta şiddet mağdurlarına yönelik olarak hizmet vermek üzere yerel düzeyde
acil müdahale ekibi oluşturulması,
- Zonguldak’ta veri tabanı oluşturma faaliyetleri ve buna yönelik aile eğitimleri
yapılması,
- Sinop ilinde son 5 yıllık töre ve namus cinayeti envanteri çıkarılması,
- Köy ve mahallelerde yerinde bilgilendirme toplantıları yapılması, 4320 sayılı kanunun
yerel bazda tanıtımı amacıyla broşür bastırılıp dağıtılması,
- Aile Danışma Merkezlerinde, evlenecek çiftlere, evlilik öncesi danışmanlık yapılması,
- Halk Eğitim Merkezlerinde istihdama yönelik kurslar düzenlenmesi,
- ALO183 hattının işlevselliğinin artırılmasına yönelik olarak ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile işbirliği yapılarak gerekli düzenlemeler yapılması,
- 2007 yılında 10 kadın konukevi açılması, kadın konukevlerinin hizmetlerinin
zenginleştirilmesine ve ilgili yönetmeliğe uygun meslek elemanlarının istihdam edilmesine
yönelik alt yapı çalışmalarının başlatılması,
- Töre ve namus cinayeti tehdidi altında bulunan ve şiddet mağduru kadınların korunması
amacıyla oluşturulması planlanan standart müdahale sisteminin içerisine kadın konukevinden
çıkan kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarının sağlanması amacıyla geçici konut
tahsisi yapılması ile ilgili olarak belediyeler ve TOKİ’ye görev verilmesi,
- 5395 sayılı Yasa ve uygulamalarının yerel bazda kamuoyu ile paylaşılması ve
içselleştirme çalışmaları yapılması,
- Çocuk pornosu ve internet suçlarına ilişkin annebaba eğitimi programlarının
hazırlanarak uygulanması,
- 4320 sayılı Kanunun uygulanmasında yaşanan aksaklıkların yerel bazda giderilmesine
yönelik strateji oluşturulması,
- Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile işbirliği içinde aile içi şiddetin önlenmesi
konusunda, ilköğretim velilerine yönelik paneller düzenlenmesi,
- Sivil Toplum Kuruluşlarının projelerine destek verilmesi,
- Öğretmenlerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitilmeleri,
- Kadınların şiddete maruz kalmaları, törenamus cinayeti tehditi altında olmaları halinde
nerelere başvurabilecekleri konusunda bilgi veren küçük broşürlerin hazırlanması,
- Yerel düzeyde afiş, broşür, el ilanları çalışması yapılması, planlanmaktadır.

Antalya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü ile Kadının İnsan Hakları ve
Yeni Çözümler Vakfı işbirliği ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde ve bağlı kuruluşlarında
görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikologlara, kuruluşlardan hizmet alan kadın
müracaatçılara eğitim vermek üzere, “Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı” eğitici eğitimi
verilmektedir.
- Aile Danışma Merkezi tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında
görev yapan kadın polis memurlarına 16 haftalık “Kadının İnsan Hakları Eğitimi” programı,
erkek polis memurlarına da “Aile İçi Şiddet ve Şiddete Karşı Neler Yapabilirim?” konulu 2
günlük eğitim verilmiştir.
- Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nde ekonomik yoksunluk nedeniyle çocuklarını
eğitime devam ettirmede sorun yaşayan aileler, ilgili birimlere yönlendirilmiş, ailelerin
ekonomik destek almaları sağlanmıştır.
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- Habipler ve Fatih Toplum Merkezi’ne devam eden kadınlara bilgisayar kursu
verilmiştir.
- Habipler Toplum Merkezi’nde “Eğitici Anne Eğitimi” programı başlatılmıştır.
- Habipler, Fatih ve Kepezaltı Toplum Merkezlerinde kadınlara yönelik “Okuma Yazma
Kursu” başlatılmıştır.
- Habipler Toplum Merkezi’nde kadınlara “Yaşlı ve Refakatçi Bakımı Eğitimi”
verilmiştir.
- Sütçüler Toplum Merkezi ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından, şiddete
uğrayan kadınlara ve eşlerine hukuksal danışmanlık ve psikolojik destek verilmiştir.
- Töre ve namus cinayeti nedeniyle Kadın Konukevi’ne kabul edilen kadınların bakım ve
korunması sağlanmıştır.
- Fatih ve Sütçüler Toplum merkezi tarafından Nadire Konuk İlköğretim Okulu
öğrencileri velilerine “Şiddet ve İstismar” konulu bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
- Fatih Toplum Merkezi tarafından kadınlara takı tasarımı kursu verilmiştir.
- Antalya ilinde ikamet etmekte olan ve “Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal
Hizmet Danışma Hattı”na müracaat eden kadınlara, Antalya’da oluşturulan “Acil Müdahale
Ekibi” tarafından gerekli mesleki müdahale yapılmaktadır.
- Aile Danışma Merkezi ve Toplum Merkezlerinde 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair
Kanunun tanıtılmasına yönelik olarak kadınlara eğitim verilmektedir.
- Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden hizmet alan, kreş ücreti ödeyemeyecek durumda
olan kadınlara, ücretsiz kreş kontenjanından yararlanmaları sağlanmaktadır.
- Kadın Konukevlerinin fiziki koşullarının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesine
çalışılmaktadır.
- Töre ve namus cinayetlerine maruz kalma riski taşıyan kadınlara, gerekli psikolojik
rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
- Habipler, Sütçüler ve Şafak Toplum Merkezleri ile Aile Danışma Merkezi’nde,
“Kadının İnsan Hakları Eğitimi Projesi” uygulanmıştır.
-Aile Danışma Merkezi ve Sütçüler Toplum Merkezi’ne devam eden kadınlara “Anne
Çocuk Eğitimi Projesi” uygulanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü ile Kadının İnsan Hakları ve
Yeni Çözümler Vakfı işbirliği ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde ve bağlı kuruluşlarında
görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikologlardan eğitim almayanlara “Kadının İnsan
Hakları Eğitimi Programı” eğitici eğitimi verilmesi,
-Aile Danışma Merkezi tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında
görev yapan kadın polis memurlarına verilen “Kadının İnsan Hakları Eğitimi” programı ve
erkek polis memurlarına verilen “Aile İçi Şiddet ve Şiddete Karşı Neler Yapabilirim?” konulu
2 günlük eğitimin verilmesi,
- Kadınlara yönelik eğitici çalışmalara devam edilmesi,
- Kadın Konukevine töre ve namus cinayeti tehditi altında olma nedeniyle kabul edilen
kadınların bakım ve korunmasının sürdürülmesi,
- Habipler, Sütçüler ve Şafak Toplum Merkezleri ile Aile Danışma Merkezi’nde,
“Kadının İnsan Hakları Eğitimi Projesi”nin uygulanmasına devam edilmesi,
- Aile Danışma Merkezi ve Sütçüler Toplum Merkezi’ne devam eden kadınlara “Anne
Çocuk Eğitimi Projesi” uygulanmasına devam edilmesi, planlanmaktadır.
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Ardahan İl Sosyal Hizmetler Müdür lüğü
Yapılan Çalışmalar:
- Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesi Hakkında Komisyon’un üçüncü toplantısı yapılmıştır.
- Töre ve Namus Cinayetleri ile Aile İçi Şiddet konularını da içeren, toplumda yerleşik
önyargı ve geleneksel anlayışın değiştirilmesi amacıyla halkın konu ile ilgili farkındalığını ve
duyarlılığını artıracak şekilde eğitim faaliyeti olarak, İl Müdürlüğüne bağlı Toplum
Merkezlerinde her biri 16 hafta süren 2 ayrı AnneÇocuk Eğitim Programı uygulanmıştır.
- Kolluk kuvvetlerine müracaat eden veya kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilecek
şiddet mağduru kadın ve çocukların içinde bulunacakları ruhsal durum göz önünde
bulundurularak, bu kişilerle ilgili yapılması gereken her türlü işlemim insani yaklaşım içinde
ve ivedilikle yerine getirilmesi için bayan personel görevlendirilmiştir.
- “Aile İçi Şiddet” konulu bir seminer verilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
- Töre ve Namus Cinayetleri ile Aile İçi Şiddet konularını da içeren, toplumda yerleşik
önyargı ve geleneksel anlayışın değiştirilmesi amacıyla halkın konu ile ilgili farkındalığını ve
duyarlılığını artıracak şekilde eğitim faaliyeti olarak, Haziran ayında 8 haftalık Aile Eğitimi
Programının başlatılması,
- 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun tanıtılmasına yönelik çalışmalar
yapılması, planlanmaktadır.
Bayburt İl Sosyal Hizmetler Müdür lüğü
Yapılan Çalışmalar:
- Müracaatçılarla görüşülerek, kadın ve çocuğa yönelik şiddeti önlemeye yönelik,
koruyucuönleyici nitelikte danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Karabük İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
- Danışmanlık ve tedbir uygulamaları konusunda ilde ikamet eden, fuhuşa zorlanma ve
şiddet görme nedenleri ile ailesi yanından ayrılmış 2 kadın hakkında inceleme yapılıp
danışmanlık hizmeti verilmiştir.
- İl dışında ikamet eden ve eşlerinden şiddet görmeleri nedeniyle yaşadıkları yerlerden
kaçarak gelen 2 kadın hakkında inceleme yapılmış, danışmanlık hizmeti verilmiş ve bu
kadınlar SHÇEK'e bağlı kadın sığınma evine yerleştirilmiştir.
- 7 Mart 2007 tarihinde Eskipazar Cezaevi'nde kadınlara ve erkeklere yönelik kadına
yönelik şiddet konulu bir panel hazırlanmış ve sunumu yapılmıştır.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, günün içeriğine yönelik bir program
hazırlanmış, hazırlanan programın sunumu Karabük Adliyesi Konferans Salonu'nda
gerçekleştirilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadın hakları ile ilgili mevzuat hakkında kadınlara yönelik bilgilendirme toplantıları
yapılması,
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- Ailekadın
planlanmaktadır.

konularında

bilinçlendirme

seminerlerinin

sayısının

arttırılması,

Kastamonu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
- İçişleri Bakanlığı’nın 2007/8 sayılı Genelgesi doğrultusunda, Töre ve Namus
Cinayetlerinin Önlenmesi Komitesi oluşturulmuş, Komite Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Planlanan Çalışmalar
- ALO 183 Danışma Hattı konusunda halkın bilinçlendirilmesi amacıyla yerel basın,
radyo istasyonları, afişler ve el ilanları yoluyla tanıtım yapılacaktır.
- “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun” konusunda muhtarların
bilgilendirilmesi, şiddete maruz kalan kişilerin kanundan yararlanabilmeleri amacıyla halkı
bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- İlde bir sığınma evi açılması için çalışmaların hızlandırılacak ve ilgili kurumlar
koordineli bir şekilde çalışacaklardır.
Şanlıur fa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
- “Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu
Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.
- Sağlık Müdürlüğü tarafından acil serviste intihar girişimlerine psikososyal destek
verilmesi ve intihar girişimlerinin önlenmesi amacıyla bir birim oluşturulmuştur.
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BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun teknik desteği ve Avrupa Komisyonu’nun mali
katkılarıyla “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında kadına yönelik
aile içi şiddetle mücadele amacıyla kadının insan haklarının geliştirilmesi için paydaşların ve
Ulusal Mekanizma olarak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün kurumsal kapasitesinin
ihtisas eğitimleri ve kaynak akışını arttırmak yoluyla güçlendirmesi amacıyla söz konusu
proje kapsamında oluşturulan Yönlendirme Komitesine, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve
Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından ortaklaşa
yürütülen "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi"nde yer alan eğiticilerin
eğitimi programına ve BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Komitesine (CEDAW) sunulacak altıncı ülke raporunun hazırlıkları kapsamında Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğünce düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıştır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Avrupa Bir liği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- DPT tarafından yürütülen çalışmalar arasında yer alan Dokuzuncu Kalkınma Planı
çerçevesinde (20072013) kadınların güçlendirilmesi ve eşit fırsatlardan yararlanmalarının
sağlanması için eğitim, istihdam, sağlık, vb. alanlarda uygulanacak öncelikler belirlenmiştir.
- DPT bünyesinde, 20072009 yıllarını kapsayan “Orta Vadeli Program”ın “İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi ve İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması” başlığı altında
kadınların istihdam olanaklarının artırılması, eşit fırsatlardan yararlanmaları; “Sosyal İçerme
ve Yoksulluklarla Mücadele” başlığı altında kadınların eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi
temel hizmetlere erişiminin sağlanması, ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımlarının
artırılarak dezavantajlı konumlarının giderilmesi, kadına yönelik şiddet konusunda gereken
önlemlerin alınmasına yönelik tedbirler düzenlenmiştir.
- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü bünyesinde, Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Genel Müdürlüğü fonundan, kırsal alanda kadınların tarımsal üretimdeki
etkinliklerinin artırılmasını sağlayan projelere verilen destek çerçevesinde, Tarımsal
Kalkınma Kooperatifleri aracılığıyla, üç ilde seracılık ve süt sağıcılığı konularında 287 kadına
destek verilmiştir.
- Özürlüler İdaresi Başkanlığı bünyesinde, “Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü
Sosyal Hizmet Danışma Hattı”, gelen çağrılara danışmanlık ve yönlendirme hizmeti
sunmaktadır.
- Türkiye İş Kurumu İstihdam Dairesi Başkanlığı tarafından; kadınların aktif iş gücüne
katılımlarını mümkün kılacak gerekli donanımı edinmeleri amacıyla kurslar düzenlenmiştir.
Bu kurslara 1375’i 2005 yılında, 1690’ı 2006 yılında olmak üzere 3055 kadın katılmıştır.

15

- Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen ve Avrupa Eğitim Vakfı’nca finanse edilen
“Cinsiyet Sorunları Üzerine Özel Bir Odaklanma ile Toplumsal Katılım ve Bütünleşmeyi
Güçlendirici Pilot Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi” kapsamında, SHÇEK tarafından
yetiştirilen, 18 yaşını tamamlamış, çoğunluğu lise düzeyinde eğitim almış ve halen işsiz olan
72 genç kız mesleki eğitim kurslarına alınmış ve kurs sonunda genç kızlara Milli Eğitim
Bakanlığı onaylı sertifika ve İŞKUR katılım belgesi verilmiştir.
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı tarafından, Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz Belediyesi ile işbirliği
içerisinde 2005 yılında başlatılan kadınlar ve gençlere dekoratif ve süsleme amaçlı Cam
Üretiminde İstihdam Yaratma Ve Aktif İşgücü Piyasası Oluşturma Projesi kapsamında 105
kadın katılımcı girişimcilik ve mesleki atölye eğitimlerine katılmış, eğitimini başarıyla
tamamlayan 80 kadına katılımı belgesi verilmiştir.
- Çankırı Valiliği tarafından, kadınlara istihdam olanağı sağlamak amacıyla Halk Eğitim
merkezi bünyesinde çeşitli mesleki eğitim kursları açılmıştır.
- Hakkari İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Bağlar Toplum Merkezi bünyesinde, 1.
ve 2. kademe okumayazma kursları düzenlenmekte, Çamaşır Yıkarken de Öğrenebilirim
Projesi yürütülmektedir. Bu proje kapsamında bir çamaşırhane kurulmuş, ekonomik
yoksunluklar nedeniyle teknolojik olanaklardan yararlanamayan kadınlara kolaylık
sağlanmıştır.
- Hakkari İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2000 yılında uygulamaya konulan
Ev Kadınlarına Yönelik Mutfak Ekonomisi ve Sağlıklı Beslenme Projesine bölgeden 25 kadın
katılımda bulunmuş, beslenmeye ilişkin bilgilerden faydalanmıştır. Bölge kadınlarıyla yapılan
toplantılarda video gösterisi ve bilgilendirici toplantılar aracılığıyla 125 kadına aile
planlaması konusunda bilgi verilmiştir.
- Uşak İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı tarafından bir işletmeye 47 adet halı tezgahı sağlanmış, dar gelirli olup çalışmak isteyen
kadınlar işletmeye yönlendirilmiş, kadınların çocuklarına da kreş olanağı sağlanmıştır.
- Yozgat İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde, kadınların, Kadının İnsan Hakları
Programından ve okuma–yazma kurslarından yararlanmaları sağlanmış; meslek edindirme
kursları açılarak kadınların meslek ve iş edinmeleri için yeni imkanlar yaratılmıştır.
- Samsun Valiliği Gazi Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürlüğü tarafından Kadın
Koordinasyon Merkezi kurulmuş ve bu birimin çalışmalarıyla kadınların el becerilerini
sergileyip satış yapabilmelerini sağlamak üzere “Hünerli Eller” adlı bir dükkan açılmıştır.
- Karabük Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından, tekstil sektörüne
yönelik işgücü eğitimi kursları açılarak çoğunluğunu kadınların oluşturduğu, çalışma
hayatının dışında kalan kesime istihdama erişim olanakları yaratılmaya çalışılmıştır.
- KOSGEB tarafından iş kurmak isteyenlere “Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlık
Desteği” adı altında mali destek sağlanmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel
Müdürlüğünce illerde yürütülen Dünya Bankası destekli “Sosyal Riski Azaltma Projesi”nin
yenilenmesi ve kadınlar için öncelikli uygulamaların başlatılması planlanmaktadır.
- Türkiye İş Kurumu Gümüşhane İl Müdürlüğü tarafından, Köse Halk Eğitim merkezi ile
imzalanan protokolle Temel Eğitim Kursu başlatılmıştır. Ayrıca bir işletmeyle işbirliği
içerisinde istihdam garantili kurs düzenlenmiş, kursu bitirenlerin aynı işyerinde istihdam
edilmeleri sağlanmıştır.
- İzmir Valiliği 80. Yıl Buca Toplum Merkezi Müdürlüğü ve Mevlana Toplum Merkezi
Müdürlüğü tarafından çeşitli kurslar, etkinlikler, programlar düzenlenmiştir.
- Karşıyaka Toplum Merkezi bünyesinde, kadınlara yönelik meslek edindirme kursları ve
ürünlerini satabilecekleri beceri geliştirme kursları düzenlenmekte, temel eğitim almamış
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olduğu için bu kurslara katılamayan kadınlara yönelik olarak da okumayazma kursları
düzenlenmektedir.
- Mersin MTSO Toroslar Toplum Merkezi Müdürlüğünce, okumayazma, dil, dikişnakış
kursları verilmiş; toplantı, söyleşi, paneller düzenlenmiştir.
- Didim Belediye Başkanlığı tarafından, ekonomik durumu iyi olmayan bayanlara mali
destek sağlanmış, el sanatları kursları açılmıştır.
- Halk Bankası tarafından Türkiye’de kadın girişimciliğini ve istihdamı arttırmak
amacıyla belirli koşular çerçevesinde 30 veya 40 yaşını aşmamış ve herhangi bir faaliyeti
olmayan, ilk kez mal ve hizmet üretimine, serbest veya ticari faaliyete yönelik işyeri açmak
isteyen girişimcilere “girişimci kredisi” kullandırılmaktadır.
- Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla
kadınlara yönelik girişimcilik eğitimi verilmiştir.
- Malatya Ticaret ve Sanayi odası tarafından, Özelleştirme Sosyal Destek Projesiyle
kalifiye eleman yetiştirilmesinde kadınlara öncelik taşımıştır. Bu proje ile kadın istihdamının
ağırlıklı olacağı konfeksiyon tesisleri için nitelikli işgücü oluşturulması hedeflenmektedir.
- Konya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, hazır giyime işgücü yetiştirme projesi
kapsamında altı ayrı dalda ve ABİşKur Projesi çerçevesinde eğitim verilmiştir.
- Kocaeli Sanayi Odası tarafından, kadın girişimciler programı kapsamında, iş fikirlerinin
hayata geçirilmesini hedefleyen proje sonucunda 33 adın kendi işini kurmuştur.
- Ankara Sanayi Odası tarafından kadınlara kendi işlerini kurmalarında destek olmak için
girişimcilik eğitim projesi yürütülmektedir.
- Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde, İsviçre Kalkınma işbirliği Ajansı ile
ortaklaşa yürütülen “Kyble Projesi” kapsamında, 243 kadına okuryazarlık belgesi, 82 kadına
da ileri eğitim verilmiştir. 123 kadına mesleki beceri kazandırılmış, 60 kadına girişimcilik
eğitimi verilmiştir. Bunun dışında, içinde 10 kişinin çalışabileceği bir mutfak, terzihane, nakış
atölyesi, büro, kütüphane olan bir kuluçkalama merkezi kurulmuştur.
- Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, kadınlara büro yönetimi ve sekreterlik
eğitimi veren MEKSAMesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı’na destek
sağlanmakta, kursiyerlere staj olanağı tanınmaktadır.
Tür kiye İş Kurumu Siirt İl Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
- “Haydi Kızlar Okula” projesi kapsamında okullarda öğretmen ve velilere seminerler
verilmiş, okul çağında olduğu halde okula gitmeyen öğrenciler tespit edilmiştir.
- Aile içi şiddetin en aza indirilmesi için okul düzeyinde ve halk eğitim bünyesinde
çalışmalar yürütülmüştür.
- Aile içi çatışma çözme basamakları hakkında seminerler verilmiştir.
- Annebaba okulları açılmıştır.
- Aile planlaması ile ilgili planlama çalışmaları yapılmıştır.
- Aile içi etkili iletişim seminerleri verilmiştir.
- Aile içi şiddetle ilgili broşürler hazırlanmış ve ailelere ulaştırılması sağlanmıştır.
- Erken evlilik, berdel, başlık parası vb. konularda bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır.
- Şiddete uğrayan kadınların tespit edilmiş ve bu kadınlara psikolojik destek verilmiştir.
- Kadınerkek eşitliği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
- Toplumda yerleşik olan önyargıları değiştirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır.
- Okullarda her dönem veli toplantıları düzenlenmiş, okullardaki şiddet olayları her ay
raporlanmıştır.
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- Şiddet ekipleri oluşturulmuş, şiddet toplantıları yapılmış, şiddet, namus ve töre cinayeti
riski taşıyan ailelerin tespit edilmesi için plan hazırlanmıştır.
- Riskli yaşam şartlarından koruma, önleme ve müdahale faaliyetleri ile ilgili bir eylem
planı hazırlanarak, ekonomik yönden istihdam edilen çocuklara destek verilmeye çalışılmıştır.
- Sağlık kurumlarına başvuran bireylere konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmiştir.
- Yerel tv kanallarında uzman bir hekim tarafından program yapılmıştır.
- Yerel basında yayınlanmak üzere bir basın metni düzenlenmiştir.
- 29.03.2007 tarihinde töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin
alınmasında koordinasyonun sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla Vali
Yardımcısı bakanlığında yapılan toplantı sonucunda işbirliği ve eşgüdüm sağlanması yönünde
kararlar alınmıştır.
- Töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi amacıyla il düzeyinde kurulan komite
çalışmaları devam etmektedir.
- Kadınlara yönelik şiddet konusunda kolluk kuvvetlerine hizmet içi eğitim verilmesi için
gerekli eğitim materyalleri tedarik edilmiş, hizmet içi eğitim planlanmasına başlanmıştır.
- İl Müdürlüğüne ihbar edilen ve şiddet gören, töre namus cinayetlerine maruz kalma
riski altında bulunan kadın ve çocukların durumları Müdürlükçe değerlendirilmiş, söz konsuu
kişilerin güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için uygun kuruluşlardan
yararlanmaları sağlanmıştır.
- İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren 5 toplum merkezinde
kadınlara yönelik gelir getirici, beceri kazandırıcı kurs ve etkinlikler yapılmıştır.
- Toplum merkezleri aracılığıyla, kayıt ücretleri Müdürlük tarafından karşılanmak üzere,
eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan ve yaşı okul çağını geçmiş olan kadınların açık
ilköğretim ve lise kayıtları yapılmıştır.
- Toplum merkezlerine devam eden kadınların da katılımının sağlandığı, kadınların
kamusal alana katılımlarının sağlanması ve bilinçlendirilmelerine yönelik olarak “Çocuğun
yetişmesinde Ailenin Önemi” konulu bir panel düzenlenmiştir.
- İhmal, istismar ve şiddete maruz kalmış, haklarında hukuki süreç başlatılmış olan kadın
ve çocuklara yönelik barınma dahil olmak üzere meslek elemanlarınca belirlenen hizmet
modelleri uygulanmıştır.
- Töre ve namus cinayetleri açısından toplumda duyarlılığı artırmak amacıyla, Akıl Ruh
Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şube Müdürlüğü tarafından konu değerlendirilmiş, psikiyatri
uzmanı ile yapılabilecekler hakkında konu alışverişinde bulunulmuş, konu ile ilgili afiş ve
broşürler hazırlanarak kurum ve kuruluşlara dağıtılmış, sağlık kurumlarında bireylere
danışmanlık hizmeti verilmeye başlanmış ve konu yerel TV ve basında işlenmiştir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

VALİLİKLER

AYDIN VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- Yetişkinlere yönelik okumayazma kurslar düzenlenmekte, kadın hakları konusunda
bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.
- Aile planlaması, çocuk bakımı ve eğitimi, talasemi ve meme kanseri konularında
kadınlara yönelik toplantılar yapılmaktadır.
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- Veli toplantılarında şiddet konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.
- 48 şiddet mağduru kadına çeşitli yerlerde iş olanağı sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Korunmaya muhtaç kadınların koruma altına alınması,
- Şiddete maruz kalmış kadınlara tıbbi ve yasal yönden destek olunması,
- Ekonomik özgürlüğü bulunmayan, ailesine bağımlı kadın ve kız çocuklarına mesleki
eğitim verilip iş olanağı sağlanması,
- Okumayazma kursları ve meslek edindirici kursların düzenlenmesi,
- Duyarlılığın artırılması amacıyla konferanslar düzenlenmesi, planlanmaktadır.
- Didim ilçesi sınırları içerisinde kadın sığınma evi yaptırılması için girişimlere
başlanmış, proje bitme aşamasına getirilmiştir.

BARTIN VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- Amasra Kaymakamlığı bünyesinde çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketleriyle töre
ve namus cinayetlerinin önlenmesi için Kaymakam Başkanlığı’nda Kolluk Kuvvetleri,
Mahalli İdareler, Sağlık Grup Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sivil Toplum
Kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan İlçe Komitesi kurulmuş ve konuya yönelik gerekli
tedbirlerin alınması için çalışmalara başlatılmıştır.
- Hizmet içi eğitimlerde konuya yer verilmesi için ilgili kurumlar Kaymakamlık
tarafından bilgilendirilmiştir.
- Kolluk birimlerine müracaat halinde veya kolluk birimlerince tespit edilen mağdurların
işlemlerinin yerine getirilmesinde olanaklar ölçüsünde bayan personel görevlendirilmiştir.
- Camilerde konuya ilişkin vaaz ve hutbeler verilmiştir.
- Mağdurların ilgili yerlere sevki süresince kolluk kuvvetleri refakatinde güvenliklerinin
sağlanması için Kaymakamlık tarafından gerekli önlemler alınmıştır.
- Okullarda öğrenci ve öğrenci velilerine gerekli duyurular yapılmış, alınacak tedbirler ve
bu konuda yapılacak başvurular hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
- Sağlık ocakları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelen vatandaşlara
konuya ilişkin gerekli bilgi verilmiştir.
- İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli rütbeli personele Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğünce görevlendirilen uzman elemanlar tarafından seminer verilmiştir.
- Bartın İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında MartNisanMayıs 2007
döneminde töre ve namus cinayeti meydana gelmemiştir.
- Töre ve namus cinayetleri ile karşılaşan devriye personele davranış tarzlarına ilişkin
eğitim verilmiştir.
- İl Müftülüğü tarafından aile içi şiddet, çocuk ve kadına yönelik şiddet, töre ve namus
cinayetleri konuları hakkında personele ve halka yönelik çeşitli konferanslar düzenlenmiş, TV
programları yapılmıştır.
- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuya yönelik inceleme, değerlendirme ve
bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
- İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Nisan 2007’de okullarda şiddeti önleme
ekiplerinde görevli rehber öğretmen, doktor ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli bir
sosyal çalışmacının katılımıyla bazı okullarda öğrenci velilerine yönelik olarak çocuk ihmal
ve istismarı ile kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konularında seminer verilmiştir.
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- 1420 Mayıs Aile Haftası Kutlamaları kapsamında öğrenci velilerine yönelik olarak
düzenlenen eğitim seminerlerinde aile içi şiddet kapsamında kadına yönelik şiddet, töre ve
namus cinayetlerinin önlenmesi konularında sunumlar yapılmıştır.

ERZİNCAN VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- Erzincan ili ve ilçelerinde Milli Eğitim, Sağlık, Emniyet, Jandarma ve sivil toplum
kuruluşları ile diğer meslek grupları grevlilerine konuyla ilgili hizmet içi eğitimler verilmiştir.
- Müftülüklerce toplumu bilinçlendirmek için çeşitli vaazlar verilmiştir.
- Zorunlu eğitimin uygulanması için çalışmalar yapılmıştır.
- Ekonomik yönden geri kalmış bölgelerde özellikle kız çocuklarının eğitime
katılmalarının sağlanması amacıyla nakdi ve ayni yardımlar yapılmıştır.
- Emniyet ve jandarma birimlerinde daha fazla kadın memur görevlendirilmiş, bu konuda
eğitim alması ve vatandaşları yönlendirmesi önerilmiştir.
- Çeşitli belediyelerce panolar afişler asılmış ve CD gösterimi yapılmıştır.
- Zararlı gelenek ve görenekler tespit edilerek, kişilerin davranış şekillerini
değiştirmelerini sağlayıcı eğitim programları hazırlanmıştır.
- Konferanslar verilmiş, bezkağıt pankartlar ve resimler hazırlanarak, halkın yoğun
olduğu yerlere vatandaşların aydınlatılmasını teminen asılmıştır.
- Şiddete maruz kadınlar için Kadın Konukevi açılmıştır.

ÇORUM VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- Seydim Belediye Başkanlığı tarafından, mevzuat hükümleri gereğince Belediye
Başkanlığı’nı ilgilendiren konularda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
- Alaca Kaymakamlığı tarafından çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketleriyle töre ve
namus cinayetlerinin önlenmesi için alınacak tedbirlerle ilgili 2006/17 Sayılı Başbakanlık
Genelgesi doğrultusunda ilgili kurumlarla çalışmalar yürütülmektedir. İlçe Müftülüğünce
Cuma vaazlarında ilçe halkına yönelik bilgilendirme yapılmaktadır. Milli Eğitim
Müdürlüğünce liselerde kamera sistemi kurulmuştur. İlçe Müftülüğü tarafından Cuma
hutbelerinde konu hakkında vaazlar verilmiştir.
- Dodurga Kaymakamlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli
bilgilendirme yapılmış, konu ile ilgili olarak personel ve halkın bilinçlendirilmesi talep
edilmiş, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla koordineli olarak çalışma yapılması
sağlanmıştır.
- Kargı Kaymakamlığı tarafından yapılacak çalışmalar hakkında personel, öğretmen,
öğrenci, veli ve vatandaşlara bilgiler verilmiş, okullarda öğrencilere konu ile ilgili
kompozisyonlar yazdırılmış, okullarda öğrencilere ve velilere seminerler verilmiş, CD
izlettirilmiş, tüm kurumlarca vatandaşlar bilgilendirilmiş, camilerde imam hatipler tarafından
cuma günleri konuyla ilgili açıklamalar yapılmıştır. İstanbul Valiliğince hazırlanan “Töre ve
Namus Cinayetleri ile Kadına Yönelik Şiddet Olayları Raporu” hakkında istatistiki olarak
öğrencilere bilgi verilmiştir.
- Lâçin Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğünce Töre/Namus Cinayetlerinin önlenmesi
konusunda hutbe ve vaazlar verilmekte, vatandaşlara yönelik özel sohbetlerde de konu
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işlenmektedir. Erkek eşlerin ekonomik zayıflığı, bilgisizlik ve eğitim eksikliği nedeniyle töre
ve namus cinayetlerinin olduğu düşüncesi ile bu vatandaşların sistematik bir zihniyet
değişikliği için eğitilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir. Konusunda uzman kişiler
tarafından köy ve beldelerde konferanslar verilmesi gerekmektedir. Ekonomik yönden geri
kırsal bölgelerde kız çocuklarının okullara devamsızlıkları üzerinde titizlikle durulmakta olup
devamlı takipleri yapılmaktadır, İlçe Sağlık Grup Başkanlığınca mahalle ve köy gezilerinde
kadınları bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
- Boğazkale Kaymakamlığı tarafından yürürlükte bulunan kanunlar ve yönetmelikler
çerçevesinde kişi ve kuruluşların daha etkin bilgilendirilmesi çalışmaları yapılmıştır. İlçe
Müftülüğü tarafından Cuma hutbelerinde konu hakkında vaazlar verilmiş, Sağlık Grup
Başkanlığı tarafından gerek sorumluluk sahasında gerekse sağlık ocağına gelen hastalara konu
hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Özel İdare Müdürlüğü ve İlçe Jandarma
Komutanlığı ortak çalışmaları ile köy halkı ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme
toplantıları düzenlenmiştir. Kaymakamlık dâhilinde bulunan tüm kurumlar kendi görev
alanlarında hizmet verdikleri gruplara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
- İskilip Kaymakamlığı tarafından, töre ve namus konusunda toplumda yerleşik ön
kabuller, geleneksel anlayış müfredat kapsamında irdelenmekte ve hem tolumda hem de aile
içinde demokratik yaşam biçimi öğrencilere aşılanmaya çalışılmaktadır. Milli Eğitim
Bakanlığı müfredatı kapsamında devam etmekte olup Töre /Namus konusunda toplumda
yerleşik ön kabulleri veya geleneksel anlayışları müfredat kapsamında irdelenmekte ve hem
toplumda hem de aile içinde demokratik yaşam biçimi öğrencilere aşılanmaya çalışılmaktadır.
Sistematik bir zihniyet dönüşümü için ders kitaplarında, günlük konuşmalarda, görsel ve
yazılı basında, sinema filmlerinde hatta akademik çalışmalarda, vaaz ve hutbelerde kullanılan
geleneksel cinsiyet rol ve kalıplarını erkek egemen zihniyetin hâkim olduğu, toplumsal
yapının yarattığı olumsuzlukları vurgulayan bir söylem geliştirme, töre ve namus konusunda
toplumda yerleşik ön kabullerin veya geleneksel anlayışın tersine çevrilmesi sağlanması
çalışmaları devam etmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce rehber öğretmenler ile yapılan
toplantıda, okullarda görülen mevcut şiddet olayları tespit edilerek çözüm önerileri getirilmiş
olup gerekli eğitimlerin verilmesi kararlaştırılmıştır. İlçe camilerinde vaaz ve hutbelerde halk
konu ile ilgili olarak aydınlatılmıştır. İskilip Belediye Başkanlığınca çocuğa yönelik şiddet
konusuna yer veren broşürlerin basılarak dağıtımı sağlanmıştır. Maddi durumu iyi olmayan
ailelere gıda ve yakacak yardımları yapılması yönünde girişimler başlatılmıştır. İlköğretimin
zorunlu olması nedeniyle bu zorunluluğun ihlali durumunda ilgililer hakkında yasal prosedür
titizlikle işletilmektedir. Gerek bu konuda gerekse ekonomik yönden istismar edilen
çocukların takibi yapılmaktadır. Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarının
arttırılmasına yönelik olarak yapılan kampanyalardan Haydi Kızlar Okula Kampanyasında
süreklilik sağlanmıştır.
- Mecitözü Kaymakamlığı tarafından işbirliği yapılan kuruluşlara konu ile ilgili eğitim
verilmiştir. Toplantılarda, kahvehanelerde konuya ilişkin bilgiler verilmektedir.
- Ortaköy Kaymakamlığında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Halk Eğitim
Müdürlüklerince açılan kurslarda öğretmenler tarafından kursiyerlere çocuklara ve kadınlara
yönelik şiddet ve töre/namus cinayetlerinin önlenmesi konusu planlı bir şekilde anlatılmıştır.
- Oğuzlar Kaymakamlığı tarafından konuyla ilgili olarak kurumlara yapılan yazılı ve
sözlü müracaatlar dikkate alınıp şiddet mağduru çocuk ve kadınlara yönelik sorunların en
hızlı şekilde çözüme kavuşturulması için personel bilgilendirilmiştir.
- İl Jandarma Komutanlığı tarafından, halen silah altında bulunan erbaş ve erlere kadın ve
çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili olarak bilgilendirme eğitimi verilmiştir.
- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, sağlık kurumlarında çalışan personelin kadına yönelik
şiddeti tanıması, tespit etmesi, gerekli mücadeleleri yapabilmesi ve şiddete uğrayan kadınları
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uygun kuruluşlara yönlendirmeleriyle ilgili bilgilendirici eğitimler şubat ayı içerisinde birinci
basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan tüm doktor ve yardımcı personele verilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
- Boğazkale Kaymakamlığı tarafından konu hakkındaki şikayetlerin hızlı ve doğru bir
şekilde değerlendirilmesi ve müdahale edilmesi için ihbar ve şikayet telefonları ile danışma
birimleri oluşturulacaktır.
- Dodurga Kaymakamlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli
olarak çalışma yapılması sağlanacaktır.
- Kargı Kaymakamlığı tarafından okullarda rehber öğretmenler tarafından konuyla ilgili
CD’ler öğrencilere izlettirilecek, konu hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi sağlanacak,
konuyla ilgili şiir, resim, yazılar okul panolarında sergilenecektir.
- Oğuzlar Kaymakamlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli çalışma
yapılmasına, gerekli afiş ve broşürlerin bastırılmasına karar verilmiştir.
- Laçin Kaymakamlığınca kolluk kuvvetleri, Belediye, Müftülük ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile bir komite oluşturulacaktır. Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğünce açılacak kurslarda törenamus cinayetleri ile ilgili seminerler düzenlenecektir.
- Alaca Kaymakamlığınca konuya ilişkin eğitim, seminer, etkinlikler düzenlenecek,
bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.
- Mecitözü Kaymakamlığı tarafından konu ile ilgili eğitici broşürler hazırlanarak ilgili
kurumlara dağıtımı sağlanacaktır.
- İl Jandarma Komutanlığı tarafından, konu hakkında birliklerde görevli tüm rütbeli
personel, mevzuatı öğrenme seminerleri kapsamında bilgilendirilecektir.
- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından özel ve resmi sağlık kuruluşlarında çalışan personele
yönelik konu çerçevesinde eğitici ve bilgilendirici seminerlerin verilmesi planlanmaktadır.
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda şiddete uğrayan ailelerin, kadın ve
çocukların başvuracakları kurumlar, acil hatlar veli toplantılarında velilere bildirilecek,
şiddete uğrayan kadın ve çocuklar için özel birimler oluşturulması ve bu birimlerde doktor,
hemşire, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının bulundurulması sağlanacaktır.

HAKKARİ VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şiddet eylem planı hazırlanmış, il
genelinde toplantılar yapılarak ekipler oluşturulmuştur.
- Rehberlik Araştırma Merkezi aracılığıyla Aile Eğitim Merkezi Projesi çerçevesinde
çocuk eğitimi konusunda ailelere bilgi verilmiştir.

MUŞ VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- İçişleri Bakanlığı’nın 2007/8 sayılı Genelgesinde öngörülen “Töre ve Namus
Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu II. Dönem Toplantısı”
gerçekleştirilmiştir.
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Planlanan Çalışmalar
- İlde oluşturulan söz konusu Komisyonda İl Müftülüğünün de yer alması,
- Kadın ve çocuklara yönelik şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin
önlenmesine yönelik olarak özellikle ilçe, belde ve köylerde görev yapan öğretmen, imam,
sağlık görevlileri ve usta öğreticiler kanalıyla bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi,
- Alo 183 Danışma Hattına yönelik olarak bilgilendirici ilan metni çoğaltılması yoluyla
duyuru yapılması,
- Kadın ve çocuklara yönelik şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin
önlenmesine yönelik olarak vatandaşları bilgilendirici yazılı ve görsel doküman temin
edilmesi, planlanmaktadır.

SAKARYA VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- Adapazarı Büyükşehir Belediyesi tarafından danışmanlıkrehberlik ile ayninakdi
yardım hizmetleri yapılmaktadır.
- Adapazarı Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadın Gelişim Merkezinin kurulması ile
Kadın Danışma Masası Merkezinin oluşum çalışmaları devam etmektedir.
- Adapazarı Büyükşehir Belediyesinde mevzuatta yer alan hakların ilgililere ve topluma
duyurulmasına yönelik broşür çalışmaları yapılmaktadır.
- Adapazarı Büyükşehir Belediyesince aile içi şiddet ve töre cinayetleri ile mücadele
kapsamında broşür, afiş, billboard çalışmalarının hazırlıkları sürmektedir.
- Büyükşehir Belediyesi tarafından Evsel Kalkınma ve Ekonomik Kalkındırma Projesi
yapılmıştır.
- Sakarya Barosu işbirliğiyle Büyükşehir Belediyesine ait mahalle merkezlerinde Aile İçi
Şiddet ve Töre Cinayetlerine ilişkin olarak kadınlara hakları konusunda bilgi verilmiştir.
- Erenler Belediyesi tarafından broşürler hazırlanmış, anons çalışmaları başlatılmıştır.
- Erenler Belediyesi tarafından kadın sığınma evi için diğer kuruluşlarla görüşme
başlatılmıştır.
- Erenler Belediyesince emniyet, belediye, müftülük ve sivil toplum kuruluşları
temsilcileriyle bir komite oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır.
- Erenler Belediyesince töre ve namus konusunda toplumda mevcut geleneksel anlayışı
değiştirmek için gerekli broşürler hazırlanarak toplumu bilinçlendirme çalışmaları ile Alo
Şiddet Hattı kurulması çalışmalarına başlanmıştır.
- Belediyelerin mevcut imkanları dahilinde kadınların istihdam edilmesi için
bilinçlendirme çalışmaları başlatılmıştır.
- Kaynarca Belediyesince belediyeye ait hizmet binasının bir kısmı kadın sığınma evi ve
benzeri bir adet lojman olarak kullanıma açılmıştır.
- Taraklı Belediyesinde şiddetin önlenmesi konusunda camilerde vaaz ve hutbeler
verilmiştir.
- Çamlıca Belediyesinde Okul Aile Birlikleri ve Halk Günü toplantılarında konu
hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Adapazarı Büyükşehir Belediyesince şiddetin her türüne maruz kalmış kadınların
özgüvenlerini kazanmalarına yönelik olarak mahalle merkezlerinde temel eğitim ve mesleki
eğitim verilmesi,
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- Çamlıca Belediyesince kadın ve çocuğa yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesi için
broşürler hazırlanarak dağıtımının yapılması,
- Bekirpaşa Belediyesince uzman kişilerce irtibat sağlanarak seminer düzenlenmesi,
- Serdivan Belediyesi tarafından kadınların ekonomik yönden güçlenmesi amacıyla
becerilerini kazanca çevirmelerine olanak sağlamak için sergi, panayır ve fuarlar
düzenlenmesi,
- Serdivan Belediyesi tarafından evlenme başvurusunda bulunanlara şiddet karşıtı
bilinçlendirici görsel CD, kitap, klavuz ve broşür dağıtılması,
- Serdivan Belediyesi tarafından bölgesinde şiddet gördüğü halde çaresiz kalan kadınların
varlığına anket, form, karakol bilgileri ve komşu şikayetlerini kullanmak suretiyle ulaşılması,
- Kaynarca Belediyesi tarafından geçici konut yapılması,
- Kaynarca Belediyesince broşür hazırlatılması,
- Erenler Belediyesi tarafından şiddete uğrayan kadınların başvuracakları Rehberlik ve
Danışmanlık Hizmeti kurulması için çalışmaların başlatılması,
- Pamukova Belediyesince eğiticiöğretici seminerlerinin verilmesi,
- Geyve Belediyesi tarafından kadın ve çocuk sığınma evlerinin yapılması konusunda etüt
ve fizibilite çalışmalarına başlanması, planlanmaktadır.

SAMSUN VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar
- İçişleri Bakanlığı’nın 2007/8 sayılı Genelgesince öngörülen “Töre ve Namus
Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu Toplantısı”nın ikincisi
gerçekleştirilmiş, genelgede öngörüldüğü üzere toplantıların periyodik olarak yapılmasına
karar verilmiştir.
- İl Emniyet Müdürlüğünce şiddete uğramış veya töre ve namus cinayeti nedeniyle can
güvenliği tehlikede olan kadınlara yönelik işlemlerde genelge gereğince bayan personel
istihdam edilmektedir.
- İl Sağlık Müdürlüğünce düzenli olarak bu konularda eğitim verilmektedir.
Planlanan Çalışmalar
- Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, 20072008 yılları içerisinde mağdur
durumda olan kadınların sığınması amacıyla bir yer açılması planlanmaktadır.

YALOVA VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Aile Danışma Merkezi ve Yalova Barosu Kadın
Komisyonu tarafından, kolluk kuvvetlerine töre ve namus cinayetleri, aile içi şiddet ve 4320
sayılı Kanun konusunda hizmet içi eğitim verilmiştir.
- Yalova Belediyesi Kadın İletişim Destek Merkezinde aile içi şiddet ve 4320 sayılı
Kanuna ilişkin bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.
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KAYMAKAMLIKLAR

BULANIK KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar
- Çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi
amacına yönelik olarak gerçekleştirilen komisyon toplantısında; Müftülük tarafından bu
konuda hutbe ve vaazlar verilmesine devam edilmesi, kız çocuklarının okullaşma oranlarının
artırılması amacıyla gerçekleştirilen kadın öğretmenlerden oluşan bir heyetle köylere yapılan
ziyaretlere devam edilmesi, şiddete maruz kalan kadın ve çocukların kalmaları için geçici
süreyle yatılı okullardan faydalanılmasına devam edilmesi, İlçe Jandarma Komutanlığı
tarafından er ve erbaşlara yönelik eğitimlere devam edilmesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü
faaliyetleri kapsamında sağlık kuruluşlarına gelen vatandaşların aile planlaması, üreme sağlığı
ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularıyla ilgili olarak bilgilendirilmesine devam
edilmesi kararları alınmıştır.
- İlçe genelinde faaliyet gösteren yerel gazetelerde, bahsedilen konuyla ilgili olarak İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük tarafından oluşturulan slogan ve başlıklar
yayınlatılmaktadır.

ÇAMELİ KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar
- İçişleri Bakanlığı’nın 2007/8 sayılı Genelgesi gereğince oluşturulmuş olan “Töre ve
Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Kurulu”, İlçe Kaymakamı Başkanlığında bir toplantı
gerçekleştirmiştir. Toplantıda töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik olarak tespit
edilen çözümlerin işbirliği içerisinde hayata geçirilmesi kararı alınmıştır.

DOMANİÇ KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- 23.05.2007 tarihinde İlçe Komisyon toplantısı yapılmıştır.
- İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığınca personele yönelik 4320 sayılı
Ailenin Korunmasına Dair Kanunun uygulanması, kadınlara ve çocuklara karşı şiddet, kadın
erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet mağdurlarına yaklaşım konularında hizmet
içi eğitim verilmiştir.
- Şiddet mağduru kadın ve çocukların sığınma evlerine veya Çocuk Esirgeme Kurumu
gibi kurumlara kendi istekleri veya Adli Makamların kararları neticesinde sevk edilmesinin
gerekmesi durumlarında geçici olarak konaklayabilecekleri yer temin edilmeye çalışılmış,
gizlilik çerçevesinde Belediye Otelinin bir odası bu amaca yönelik olarak ayrılmıştır.
- Belediye Başkanlığı tarafından halkın görebileceği yerlere ve panolara kadına karşı
şiddet konularında afişler asılmıştır.
- Yerel bir gazetede konu hakkında haberlere ve köşe yazılarına yer verilmiştir.
- İlçe Müftülüğünce camilerde Cuma hutbelerinde ve vaazlarda cemaat ve Kur’an
kurslarında öğrenciler bilgilendirilmiştir.
- İlçe Sağlık Grup Başkanlığınca Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında sağlık
kurumlarında çalışan sağlık personelinin kadına yönelik şiddeti tanıması, tespit etmesi, gerekli
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müdahaleleri yapabilmesi ve şiddete uğrayan kadınları uygun kuruluşlara yönlendirmeleriyle
ilgili bilgilendirici eğitimler verilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce zorunlu eğitime devam edilmesi konusunda tüm
tedbirlerin mümkün olduğunca alınması,
- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile
özellikle ekonomik desteğe ihtiyacı olan kız öğrencilerin desteklenmesi, planlanmaktadır.
- Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören öğrencilere konu ile ilgili bilgilendirici
derslerin verilmesi düşünülmektedir.

EMET KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- 18.05.2007 tarihinde İlçe Komisyon toplantısı yapılmıştır.
- İlçede töre cinayeti olmadığı, ancak OcakNisan 2007 döneminde 3 kadının aile içi
şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
- Aile içi şiddete maruz kalan kadınların, Sağlık Grup Başkanlığı’na bağlı ebeler
tarafından ziyaret edilerek, çözüm yolları bulunması hususunda çalışma yapılması,
- Aile içi şiddete maruz kalan kadınların talepleri halinde geçici süre için de olsa Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait kız yurdunda barındırılması veya kira yardımı
yapılması, planlanmaktadır.
- Töre, namus cinayetleri ve aile içi şiddet olayları ile ilgili olarak ailelerin
bilgilendirilmesi,
- Töre ve namus cinayetleri nedeniyle geçici ikamet amacıyla gelen kişilere yardım
edilmesi,
- Maddi sıkıntı nedeniyle aile içi şiddete başvuran ailelere Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfınca maddi yardım yapılması, planlanmaktadır.

HALF ETİ KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- İlçedeki ilk ve orta dereceli okullar ile Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen kurslarda
konuya ilişkin bilgilendirme yapılmaktadır.
- İlçe Müftülüğünce camilerde konuya geniş yer verilmekte, vaazlarla sorunların şiddetle
değil karşılıklı anlayışla çözülmesi gerektiği mesajı verilmektedir.

HASKÖY KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Çeşitli köylere gidilerek toplantılar düzenlenmiş, İlçede kadına yönelik şiddet ve töre ve
namus cinayetleri konularında eğitimler düzenlenmiş, bir tiyatro oyunu sahneye konulmuştur.
- İlçede meydana gelen kızkadın kaçırma ve evden kaçma olaylarında, İlçe Emniyet
Amirliği ilgili Cumhuriyet Savcılığı ile koordineli olarak işlemleri hızlandırılmış, mağdurların
korunması vb. konularda çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
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- İlçe Jandarma Komutanlığınca köylerde, kadına yönelik şiddet ve töre ve namus
cinayetleri konularında bilinç arttırma amaçlı toplantılar yapılmıştır.
- İlçe Belediyeleri tarafından, gençleri ve çocukları olumsuz etkileyecek alışkanlıklar
vb.den uzak tutmak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlik alanlarının oluşturulması konularında
projeler hazırlanmış ve AB fonuna gönderilmiştir.
- İl Sağlık Müdürlüğü’nün de desteğiyle, Sağlık Ekipleri tarafından 1549 yaş arası
kadınlara, aile planlaması, kadın hakları, üreme sağlığı ve kadına yönelik şiddetin
önlenmesiyle ilgili eğitimler verilmektedir.
- Okul Aile Birliği toplantılarında Sosyal Bilgiler ve Vatandaşlık dersi öğretmenleri
tarafından konu ile ilgili eğitimler verilmektedir.

KORKUT KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- İçişleri
Bakanlığı’nın
2007/8
sayılı
Genelgesinde,
İlçe
Kaymakamlığı
koordinasyonunda Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Komitesi oluşturulmuş ve bir
toplantı gerçekleştirmiştir. Bahsedilen toplantıda, komite üyeleri ilgili mevzuat doğrultusunda
bilgilendirilmiştir.

MALAZGİRT KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- İçişleri Bakanlığı’nın 2007/8 sayılı Genelgesi doğrultusunda oluşturulan, Kadın ve
Çocuklara Yönelik Şiddet Hareketleri ile Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Amacıyla
Komite, alınan kararlar doğrultusunda
- İlçe Hastanesinin acil servis biriminde konuyla ilgili birim oluşturulmuş ve çalışanlar
hizmet içi eğitime tabi tutulmuşlardır. Rutin yapılan köy aşılarında; 1549 yaş grubundaki
kadınlara yönelik bilgilendirme yapılmış ve kırsal kesimde geleneksel ağırlığı olan ailelerle
görüşülerek anılan konularda bir olayın vuku bulması halinde yapılması gerekenler ve
başvurulacak kurumlar konusunda bilgi verilmiştir.
- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okul aile birliği toplantılarında ve köy ziyaretlerinde
veliler, okul pansiyonlarında gerçekleştirilen sohbet toplantılarında öğrenciler ve görüşülen
köy muhtarları konuyla ilgili bilgilendirilmişlerdir.
- İlçe Belediyesi tarafından “Çok Amaçlı Toplum Merkezi Halı Ve Kilim Atölyesi
Projeleri” hazırlanmış, Malazgirt Çocuk Gelişim ve Eğitim Merkezi kurulmuştur
- İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, şiddet mağduru kadın ve
çocukların müracaatlarında, adli işlemlerin uygulanmasında, mağdurun içinde bulunduğu
ruhsal durum göz önünde tutularak gerekli kolaylık gösterilmiştir.

ŞAPHANE KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- İlçe Müftülüğünce vaaz ve irşat programlarında konuyla ilgili olarak halka bilgi
verilmiştir.
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- 8 Mart 2007 Dünya Kadınlar Günü’nde Şaphane Meslek Yüksekokulu, Şaphane Sağlık
Grup Başkanlığı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile bir program yapılarak, ilgili
konularda kadınları bilgilendirici eğitim faaliyetleri ve eğlence düzenlenmiştir.

VARTO KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- İçişleri Bakanlığı’nın 2007/8 sayılı Genelgesi doğrultusunda, İlçe Kaymakamlığı
koordinasyonunda “Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Komitesi” oluşturulmuştur.
Komite çalışmalarına devam etmektedir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA HİZEMTLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
- Halk Eğitim Merkezlerinde zorunlu eğitim çağını aşmış gençlere 1. ve2. kademe
okumayazma kursları düzenlenmektedir.
- 56 yaş anneçocuk eğitimi programı, AnneÇocuk Eğitim Vakfı işbirliğiyle
uygulanmış, 194.210 anneçocuk ikilisine ulaşılmıştır.
- Aile Eğitimi programlarıyla aile yapısının önemi, çocuğun gelişim evreleri annebaba
çocuk ilişkisi, vatandaş olma bilinci kazandırma gibi konularda ailelere bilinçlendirme eğitimi
verilmektedir.
- Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı işbirliğinde anneçocuk sağlığı, aile
planlaması yöntemleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar konularında bilgilendirilmeleri ve
toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla “Aile Sağlığı Eğitim Projesi” uygulanmaktadır. Bu
proje kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde 18 ilde toplam 504 formatör öğretmen
eğitimden geçirilerek 120.607 kursiyer eğitilmiştir.
- Medyada töre ve namus cinayetlerinin yansımalar, veliler ve öğrenciler üzerinde
etkilerinin araştırılması ile ilgili araştırma yapılmıştır.
- İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulan ilgili derslere ait öğretim
programlarından cinsiyet ayrımcılığı içeren konular çıkarılmıştır.
- Halk Eğitim Merkezlerinde kadınlara yönelik olarak düzenlenen kurslarda katılımcılar
“demokrasi ve aktif vatandaşlık” konusunda bilgilendirilmektedirler.
- Aktif Vatandaşlık İçin Kadınların Güçlendirilmesi Projesi, Çankaya Halk Eğitim
Merkezi ve Bakırköy Halk Eğitim Merkezinde uygulanmıştır.
- Ortaöğretim kurumlarında okutulan seçmeli dersler arasında yer alan sosyoloji ile
demokrasi ve insan hakları derslerinde kadın hakları ile ilgili konulara yer verilmiştir.
- Ortaöğretim kurumlarında okutulan ve zorunlu dersler arasında yer alan din kültürü ve
ahlak bilgisi ile seçmeli dersler arasında yer alan sosyoloji ders kitaplarında, aile kurumunun
önemini belirten metinlere yer verilmiştir.
- Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin bazı
maddelerinde değişiklik yapılmış ve bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde ders kitaplarıyla
eğitim araçlarında aranan nitelikler arasında cinsiyet ayrımının yapılmaması hususundaki
hükümlere yer verilmiştir.
- Okutulan ders kitapları 2007 yılında gözden geçirilmiş, olumlu olmayan ifadeler
çıkarılmıştır.
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- Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezlerinde
düzenlenen gelir getirici kurslara kursiyer olarak katılan kadınlara; aile, sağlık bilgisi, aile
planlaması, yurttaşlık ve demokrasi eğitimi, temel yaşam becerileri gibi konularda bilgi
verilmektedir.
- Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili 8 adet spot film
yapılmış ve bu filmlerin TRT GAB televizyonunda yayınlanması sağlanmıştır.
- Şiddet konusunda 14 ili kapsayan medya etkisine yönelik araştırma yapılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Aile Destek Programlarına eğitim materyali hazırlama, baskı ve dağıtım işlemleri
gerçekleştirme ile programlarda görev alacak eğiticilere yönelik yetiştirme semineri ve
kursları düzenlenmesi,
- Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Aile Destek Programlarının
daha geniş kesimlere ulaşması için kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kişilerle işbirliği
yapılması,
- Halk Eğitim faaliyetlerini güçlendirerek aile yapısına olumlu etki sağlamak ve bu yönde
yayın, araştırma, konferans, sempozyum, toplantı, vb. etkinlikler düzenlenmesi, verilen kurs
çeşitlerinin artırılması, planlanmaktadır.
Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Silopi Gazi Paşa Lisesi
Yapılan Çalışmalar:
- Okul çevresinde bulunan evler ziyaret edilerek Kadın ve Çocuk Hakları konusunda,
kadın ve çocuklara karşı uygulanan şiddetin olumsuz sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.
- Şiddetin zararlarının anlatıldığı tiyatro ve skeçler hazırlanarak öğrencilere sunum
yapılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Konu ile ilgili konferans düzenlenmesi, sergi v.b çalışmalarda bilgilendirme çalışmaları
yapılması,
- Kulüp çalışmalarında konunun işlenmesi, planlanmaktadır.
Akpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
- Okullarda her ay düzenli olarak bilgilendirme toplantıları yapılmış, aile birlikleri ile
işbirliğinde velilere konuya ilişkin bilgiler verilmiştir.
- Ders saatleri içerisinde öğretmenler aracılığıyla öğrenci ve veliler bilgilendirilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
- Konuya ilişkin konferans ve panel düzenlenmesi planlanmaktadır.
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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Vatani hizmetini yerine getiren er ve erbaşlara yönelik kız çocuklarının eğitimi,
kadınların istihdama ve karar alma mekanizmalarına katılımı, kadına karşı şiddet ve töre
cinayetleri gibi alanları kapsayan “kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği”
konularında Genelkurmay Başkanlığı ile Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı
tarafından ortak bir çalışma başlatılmıştır.
- Söz konusu çalışma doğrultusunda, adı geçen Devlet Bakanlığı’nca hazırlanan bilgi
notu, Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan “TSK Müşterek Yurt Sevgisi Eğitimi”
yardımcı yayınının ilgili bölümlerine ithal edilmiştir.
- “Yere Batsın Böyle Töre”, “Dikkat Şiddet Bulaşıcıdır”, “Aydınlığa Bir Adım” vb. altı
adet kısa süreli film TSK bünyesinde dağıtılarak, Yurt Sevgisi eğitimi kapsamında erbaş ve
erlere uygun zamanlarda izletilmeye başlanmıştır.
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YEREL YÖNETİMLER
Afyon İli Talas Belediyesi
Planlanan Çalışmalar:
- Talas Belediyesi ve Erciyes üniversitesi işbirliği ile Haziran ayı içerisinde Kadına ve
Çocuklara yönelik şiddet konulu bir toplantı düzenlenmesi planlanmaktadır.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Yapılan Çalışmalar:
- T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından “Töre ve Namus
Cinayetleri”, “Kadına Yönelik Şiddet”, “ Aile İçi Şiddet” konularına ilişkin düzenlenen eğitim
seminerine 12 farklı bölgedeki Hanımlar Lokaline üye kadınlar katılmıştır.
- Ankara’da yaşayan kadınların kültürel ve sosyal gelişimini desteklemek, toplum içinde
kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla 12 farklı bölgede açılan Hanım
Lokalleri faaliyetini sürdürmektedir.
- Hanım Lokallerinde 2007 yılının ilk altı ayı içerisinde 13.508 kadın eğitsel, sosyal,
kültürel ve sportif faaliyetlerden yararlanmıştır.
- Hanım Lokallerinde İngilizce, diksiyon, bilgisayar, tiyatro, halk oyunları, Türk Halk
Müziği, Türk Sanat Müziği, resim, el sanatları, bağlama, gitar, piyano, org gibi dallarda
kurslar düzenlenmekte, sportif ve kültürel faaliyetler yapılmaktadır.
- Sağlık Bakanlığı, MEB, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu gibi kamu kurumları, Sivil Toplum Örgütleri ve özel kuruluşlarla işbirliği
içinde Kadın Hakları, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet, Kadının Ekonomik Hakları,
Kadın Olmak, Anayasal ve Medeni Haklar vb. konularda periyodik olarak seminerler
verilmiştir.
- Hanım Lokallerinde kadınların karşılaştığı ya da karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik
Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti verilmiştir.
- 1994 yılında “Her Ev Bir Atölye Olacak” sloganıyla başlatılan Belediye El Becerisi ve
Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) 6 ana bölgede, 115 kurs merkeziyle faaliyetlerine
devam etmektedir. 20062007 kurs döneminde makine nakışı, iğne oyası, çini, kilim, çiçek
yapımı vb. dallarda verilen kurslara 11.708 kadın katılmıştır. BELMEK Kursları aracılığıyla
Ankaralı kadınlara ekonomik özgürlüklerinin kazandırılmasının yanı sıra kadınların toplumsal
statü ve rollerini etkin bir biçimde yerine getirmelerine yardımcı olacak Kişisel Gelişim
seminerleri düzenlenmiştir.
- İki ayrı noktada 24,14 ve 18 yatak kapasiteli üç adet kadın konukevi fiziksel, duygusal
ve ekonomik istismara uğrayan kadınların sorunlarının çözümlenmesi amacıyla hizmet
verecektir.
Planlanan Çalışmalar:
- Hizmet veren 12 lokalin sayısının Ankara genelinde 20 adete çıkarılması
planlanmaktadır.
- Kadınların taleplerine göre 20072008 kurs döneminde yeni kurslar ve kurs merkezleri
açılması planlanmaktadır.
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Bayburt İli Çayıryolu Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Belediye tarafından kadına yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesine ilişkin broşürler
hazırlanarak halka dağıtılmıştır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Yapılan Çalışmalar.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi (KKM), şiddet mağduru
8 kadına, sığınma evlerinden sonra yeni bir yaşam kurmaları ve hayatlarına devam
edebilmeleri için, ev bulmalarında, tuttukları evin kiralarının karşılanmasında yardımcı
olmuştur.
- KKM’ ye başvuran şiddet mağduru 61 kadının ve çocuğun, geçici barınma, nakit, ev
eşyası ve okuyan çocukları için eğitim ihtiyaçları, merkez tarafından karşılanmıştır.
- KKM Çağrı Merkezi çalışanlarına, aile içi şiddet konusunda yardım istemek için arayan
kadınlara daha etkin şekilde yardımcı olabilmek amacıyla, ihtiyaçları doğru anlama, etkili
iletişim ve benzeri konularda hizmet içi eğitim verilmiştir.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, Güneydoğulu kadınların
sosyal hayatın içinde daha aktif ve üretken bir şekilde yer almaları için faaliyet gösteren GAP
İdaresi ve dokuz ilden katılan Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM)’nin ortak
çalışmalarıyla, bu yıl 3.sü düzenlenen “Kadın El Emeği Sergisi”ni düzenlenmiştir.
- Kadınlarının bir meslek öğrenmelerini, sosyalleşmelerini ve kendi ayakları üzerinde
durarak hayatlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla, İSMEK, 197 kurs merkeziyle 133
ayrı branşta, 104.106 kadına eğitim vermektedir.
- 30 Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi ve 2 Görüntüleme Merkezinde 53.118 kadına kemik
erimesi, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve genital enfeksiyon konularında tarama ve eğitim
hizmeti verilmiştir.
- “Evde Sağlık Hizmetleri” aracılığıyla, sosyal güvencesi olmayan, hasta, bakıma muhtaç,
özürlü ve yaşlı 2432 kadına evinde hizmet götürülmüştür.
- Sokakta yaşayan ve sokağa düşme ihtimali olan erkek çocukları tekrar topluma
kazandırmak, zarar veren ve tüketen bireylerden, yaşadıkları topluma katkısı olan bireylere
dönüştürmek amacıyla kurulan İSMEM’de (İstanbul Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek
Edindirme Merkezi) 95 çocuğun temel ve mesleki eğitimi ve sosyal rehabilitasyonu
sağlanmaktadır.
Planlanan Çalışmalar
- Çocuk ve kadınlara yönelik şiddetle ilgili tanıtıcı ve yol gösterici (şiddete uğrayanlar
için başvurabilecekleri merkezler, yapılabilecekler ve izlenebilecek yollar konulu) broşür
hazırlanması ve dağıtılması,
- 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,
- KKM Bakırköy Şubesinde Ev Hizmetleri Eğitim Programı (EHEP) başlatılması, bu
program yoluyla da belirli bir uzmanlık alanı olmayan, eğitilmiş genç kız ve kadınların, ev
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hizmetlerini sağlıklı bir şekilde yürütmesi, ihtiyaç sahiplerinin bu türden işlerini yaparak
kazanç temin edebilmelerinin sağlanması, planlanmaktadır.

İstanbul İli Avcılar Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Konu ile ilgili afişler hazırlanarak ilçe içerisindeki meydanlara asılmıştır.

İstanbul B. Çekmece İlk Kademe Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- Kadının sosyal hayatta yerini alması ve tarihimizle ilgili bilgiler edinmesi için
Çanakkale şehitleri anma ve gezi programı düzenlenmiştir.
- Fuar merkezinde düzenlenen ev eşyaları çeyiz fuarına kadınlar için ücretsiz giriş
ayrıcalığı sağlanmıştır.
- 13 Mayıs Anneler günü dolayısıyla konser düzenlenmiştir.
- Zaruri tekerlekli sandalye ihtiyacı olup maddi anlamda zor durumda olan kadın
vatandaşlar tekerlekli sandalye temin edilmiştir.
- Okuma yazma bilmeyen kadınlar için okuma yazma kursu açılmış, belge töreni
yapılmıştır.
- Kadınların becerilerini ortaya çıkarmak için Büyük Çekmece Halk Eğitim Merkezi ile
ortaklaşa açılan el sanatları ve teknik kursların yıl sonu belge töreni yapılmış, sergilerin
sunumu yapılmıştır.

İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- Kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında afiş ve broşür hazırlanmaktadır.
- Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve parçalanmış ailelerin birleştirilmesi kapsamında
ev ziyaretleri yapılmakta, aile yapısının ortaya çıkarılmasına yönelik olarak, sosyolog ve
psikolog eşliğinde incelemeler yapılmaktadır.
- Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve parçalanmış ailelerin birleştirilmesi kapsamında
ekipman ve personel temin edilmiştir.
- Eşi tarafından terkedilmiş gebe kadınların doğumlarına yardım edilmesi tedbiri
kapsamında, hastane ile işbirliği, ekipman ve personel temini sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar
- Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, parçalanmış ailelerin birleştirilmesi ve töre ve
namus cinayetleri ile ilgili caydırıcı tedbirler kapsamında, “Aile Bilgi Formu Kaydı” ile bilgi
toplama çalışmaları ve veri tabanı oluşturma çalışmaları yapılması,
- Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve parçalanmış ailelerin birleştirilmesi kapsamında
rehabilitasyon çalışmaları ve tespit edilen ailelerin ilgili mercilere yönlendirilmesi,
- Parçalanmış ailelerin birleştirilmesi kapsamında çocukların eğitimi ve meşguliyetli
tedavi yöntemleri uygulanması,
- Rehabilitasyon Merkezi yapılması,
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- Gerçekleştirilecek projeler için bütçe tahsisi ve eğitim programları hazırlanması,
- Töre ve namus cinayetleri ile ilgili caydırıcı tedbirler kapsamında rehabilitasyon
çalışmaları, eğitim çalışmaları yapılması,
- Eşi tarafından terkedilmiş gebe kadınların doğumlarına yardım edilmesi tedbiri
kapsamında, Bilgi Formu Kaydı ile bilgi toplama çalışmaları yapılması, masraflarının
karşılanması ve ilgili diğer birimlerle işbirliği ve organizasyon ağı kurulması,
planlanmaktadır.

İstanbul İli Üsküdar Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Üsküdar Belediyesi ve Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle yürütülen Kadın
Ürünleri Pazaryerleri (KÜP) Projesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
- Kadın Ürünleri Pazaryerleri Projesi (KÜP) ürün değerlendirme programları
çerçevesinde üretici kadınların ürünleri uzmanlarca malzeme, içerik, tasarım yönünden
değerlendirilerek derecelendirilmiş ve etiketlenmiştir.
- Ülke genelinde son yıllarda kadınların toplumda geldiği yer, kazandığı haklar ve aktif
olarak iş hayatında yer almaları dolayısıyla tüketimde oynadıkları rol üzerine Kadın Hakları
Konferansları düzenlenmiştir.
- Çocukların aileleri tarafından doğru yetiştirilmesi gerektiğinden, aile içi iletişim
sorunları konularında konferanslar verilmiştir.
- “Eğitilmiş Yardımcı Kadın Projesi” adı altında kadınların maddi gelirinin ve hayat
standartlarının yükselmesini sağlamak amacıyla ev işlerine yardımcı eleman kursu
düzenlenmiş, 70 kişiye sertifika verilmiştir.
- Bulunduğu bölgede anaokulu bulunmayan ve maddi imkanı olmayan ailelerin çocukları
için “Gezici Anaokulları” projesi hayata geçirilmiş, bazı bölgelerde çocukların giyim,
kırtasiye, beslenme, araçgereç vb ihtiyaçları karşılanmış, 20062007 döneminde 220 çocuk
eğitim almıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Ekonomik yönden geri kalmış, geleneksel değerlerin hakim olduğu kırsal bölgelerden
gelen çocuk ve kadınların eğitimine katkıda bulunabilmek için müzik, bilgisayar, meslek
edindirme kursları düzenlenmesi planlanmaktadır.
- Kadınlara yönelik programlar; konser, insan ilişkileri konferansları düzenlenmesi
planlanmaktadır.

İstanbul İli Zeytinburnu Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Kadın ve çocuklara yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesi için alınacak tedbirlerle
ilgili broşür ve tanıtım dokümanları hazırlanmış, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil
toplum kuruluşlarına dağıtılmıştır.
- Kadın ve aileye yönelik olarak sosyal hizmetlerin planlanması, koordinasyon ve
yürütülmesinden sorumlu olacak, danışmanlık, eğitim ve yönlendirme hizmeti verecek, kadın,
çocuk ve ailelere yönelik hizmetleri yürütecek olan Aile ve Kadın Destek Merkezi (AKDEM)
faaliyete geçmiştir.
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İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- Kadınlara yönelik dernek, lokal, barınma evi niteliğinde bir bölümün bulunacağı sosyal
tesisin yapımına başlanmıştır.

İzmir Kemalpaşa Armutlu Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- Kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için merkez otoriteler
ve yerel yönetimler işbirliğiyle belli aralıklarla konuyla ilgili konferanslar verilmiştir.
- Eğitime destek için ihtiyaç sahibi öğrenci ve velilere ayni ve nakdi yardım yapılmıştır.
- Genç kız ve kadınlar öncelikli olmak üzere tüm bireylere bilgi çağı ve iş yaşamının
gereklerine uygun olarak çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşamsal becerilerinin kazanmalarını
sağlamak amacıyla okumayazma kursları, meslek kursları, sosyalkültürel kurslarI ve
istihdam kolaylığı olan alan ve dal programlarına yönelik eğitimöğretim hizmetleri
verilmiştir.

Planlanan Çalışmalar:
- Kadınların günlük hayatlarını etkileyecek yaşamsal iyileştirmelerin sağlanması, şiddet
mağdurlarının rehabilitesi için özel ve kamu kuruluşlarından destek sağlanması
planlanmaktadır.
- Kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için ilgili birimlerle
işbirliği içinde konferans, seminer, sempozyum, panel, çalışma atölyeleri vb. etkinliklere aktif
katılım sağlanması planlanmaktadır.
- Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışarak, kadınların sorunlarıyla ilgili olarak
belediye bünyesinde bir birim kurulması planlanmaktadır.
- Töre cinayeti tehdidi altında bulunan kadınların kadın konukevine yerleştirilmelerinin
sağlanması, işe yerleştirme, konut sağlama ve meslek edindirme kurslarından yararlandırma
gibi hizmetlerin verilmesine yardımcı olunması planlanmaktadır.

İzmir Yukarıkızılca İlk Kademe Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- Eğitime destek için ihtiyaç sahibi öğrenci ve velilere ayni ve nakdi yardım yapılmıştır.
- Genç kız ve kadınlar öncelikli olmak üzere tüm bireylere bilgi çağı ve iş yaşamının
gereklerine uygun olarak çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşamsal becerileri kazanmalarını
sağlamak amacıyla okumayazma kursları, meslek kursları, etkin ve istihdam kolaylığı olan
alan ve dal programlarına yönelik eğitimöğretim hizmetleri verilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadınların günlük hayatlarını etkileyecek yaşamsal iyileştirmelerin sağlanması, şiddet
mağdurlarının rehabilitesi için özel ve kamu kuruluşlarından destek sağlanması ,
- Kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için ilgili birimlerle
işbirliği içinde konferans, seminer, sempozyum, panel, çalışma atölyeleri vb. etkinliklere aktif
katılım sağlanması,
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- Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışılarak, kadınların sorunlarıyla ilgili olarak
belediye bünyesinde bir birim kurulması,
- Töre cinayeti/tehditi altında bulunan kadınların kadın konukevine yerleştirilmelerinin
sağlanması, işe yerleştirme, konut sağlama ve meslek edindirme kurslarından yararlandırma
gibi hizmetlerin verilmesine yardımcı olunması, planlanmaktadır.
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ÜNİVERSİTELER
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:
- Üniversitenin Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri tarafından
konuya ilişkin bir panel düzenlenmiştir.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:
- Son günlerde bölgede ve ülkemizde yoğunlaşan şiddet olayları ile ilgili durum tespiti,
öneri ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak üzere TBMM araştırma komisyonunda
görevlendirilen bir öğretim elemanı komisyon çalışmalarını tamamlamıştır. Sonuçlar ve elde
edilen deneyim gerekli kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen aday öğretmenlerin ve farklı
birimlerde görev yapan öğretmenlerin eğitim programına suçşiddetkadın ve çocuk ilişkisi ile
bölgede yaşanan olayları irdeleyiciçözümleyici eğitimci tutumlarını içeren eğitici çalışmalara
katkı sağlanmaktadır.
- TRT Bölge Radyosu işbirliği ile toplum ve ailede şiddeti de konu edinen eğitici
programlar dizisi Üniversite öğretim elemanlarının katkıları ile sürdürülmüştür.
- Yerel ve ulusal basın organlarında, Trabzon ve çevresinde şiddet ve buna ilişkin olarak
alınabilecek önlemler ile ilgili farklı programlara katılım ve gazete yazılarıyla konunun
kamuoyu gündeminde tartışılması, çözümleyici önlemlerin alınması için gündem üretilmesine
katkı sağlanmıştır.
- Trabzon Çocuk Mahkemesi uzmanları ile Trabzon Cezaevinde cana ve mala karşı
işlenmiş suçların psikososyal kökenlerini araştırmak üzere sürdürülen çalışmaya ilişkin veri
toplama işlemleri tamamlanmış olup verilerin analizine başlanmıştır.
- Okullarda akran istismarı, aile içi ile ilişkili faktörler ve cinsiyete bağlı ayrımcılığı
içeren bir çalışmanın verileri toplama işlemleri tamamlanmış olup veri değerlendirme
çalışmaları devam etmektedir.
- Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğünün katkıları ile kadınaileçocuktoplum ilişkisini
ve yaşanan problemleri konu alan açık katılımlı bir seminer çalışması düzenlenmiştir.
- “Çocuk Dostu Şehir Projesi” Trabzon ayağı toplantılarına katılarak gerekli proje ve
öneriler değerlendirilmiştir.
- Özellikle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar kapsamında aileçocukyetişkin
eğitim çalışmaları yürütülmüştür.
Planlanan Çalışmalar:
- TBMM araştırma komisyonunun çalışma sonuçları ve önerileri dahilinde yürütülecek
değerlendirmelere bağlı kalınarak; kurum/kuruluşlara, okul, aile ve öğrencilere yönelik
düzenlemelere katkı sağlanması,
- TRT Bölge Radyosu ile 2007 yılı için eğitici çalışmalar yürütülmesi,
- İl Milli Eğitim ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından programa alınan aileöğretmen
emniyet mensuplarını bilgilendiricieğitici çalışmalara gerekli uzman desteğinin sürdürülmesi,
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- “Çocuk Dostu Şehir Projesi” kapsamında uygulama takviminde öngörülen çalışmalar
için İl Valiliği ve Belediye çalışmaları kapsamında gerekli işbirliğinin sürdürülmesi,
- İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve talepte bulunan kurumlar kapsamında aile
çocukyetişkin eğitim çalışmaları yürütülmesi, planlanmaktadır.

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY)
Yapılan Çalışmalar:
- Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Komisyonu, üniversite
yönetiminin desteğiyle Başbakanlık Yönergesi ile bildirilen kadın ve çocuğa yönelik şiddet ile
mücadele programını ve üniversitelere düşen görevleri üniversitenin tüm birimlerine
duyurmuştur.
- Kadın sorunları, kadın ve çocuğa yönelik şiddet, kadını ve aileyi koruyan yasal
düzenlemelerin müfredat programlarında yer alması ve hizmet içi eğitim seminerleri olarak
verilmesi hususunda tüm fakülte ve yüksekokullara tavsiye niteliğinde resmi yazı yazılmış, bu
amacın doğrultusunda Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi Dekanlığına ve Sağlık Yüksekokulu
Müdürlüğüne ziyaretler yapılmış olup diğer birimlerle temaslar devam ettirilmektedir.
- Kadın ve erkek ilişkisinde iletişim, yaşanabilecek sorunları önleyebilmek ve şiddet
unsurunu tanıyabilmek amacıyla 22.05.2007 tarihinde “KadınErkek İlişkisinde Sorunlar ve
Çözümleri” konferansı düzenlenmiştir.
- Asayiş olaylarına ilişkin verilerin incelenmesine devam edilmektedir.
-“Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Sıklığı, Türleri, Risk Faktörleri ve Kadın
Ruh Sağlığına Etkileri” konulu bir proje geliştirilmiş ve TÜBİTAK’a sunulmuştur.
Planlanan Çalışmalar:
- “Toplumsal Cinsiyet” konulu bir konferans düzenlenmesi planlanmaktadır.
- “Aile ve Çocuğu Koruyan Yasaların Tanıtılması ve Yasaların Uygulanmasıyla” ilgili bir
konferansın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
- Öfke kontrolü, iletişim becerileri vb. konularda grup çalışmalarının yapılması, akran
eğitiminin verilmesi planlanmaktadır.
- “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Sıklığı, Türleri, Risk Faktörleri ve Kadın
Ruh Sağlığına Etkileri” konulu proje kabul gördüğü takdirde, projenin 7 ilde uygulanacaktır.
- Kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve töre cinayetleri konularının müfredata alınması,
öğrencilerin bu konularda projeler üreterek uygulamalarının sağlanması planlanmaktadır.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Yapılan Çalışmalar:
- Kadın ve çocuklara yönelik şiddet hareketleriyle töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi
konulu bir panel düzenlenmiş; panelde bilinç yükseltme toplantıları yapılması, hukuk alanında
çalışanlar, akademisyenler ile sivil toplum örgütlerinin ortak çalışma yapmaları gerektiği
önerileri dile getirilmiştir.
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DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR
SENDİKALAR

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Yapılan Çalışmalar:
- Üye sendikaların yönetim kurullarına bağlı olarak çalışacak kadın komiteleri kurulması
çalışmaları devam etmektedir.
- AB tarafından desteklenen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen
“Yenileşme ve Değişim için Türkiye’de Sosyal Diyalogu Güçlendirme Projesi Hibe Bileşeni”
kapsamında kabul edilerek, Özİplik İş Sendikası ve Kayseri Kocasinan Belediyesi ile
ortaklaşa yürütülmeye başlanmıştır. Söz konusu 10 aylık proje kapsamında kadınların
işgücüne katılım oranlarını artırmak için işgücü piyasasına girişlerini destekleyici bir model
oluşturulmaya çalışılmaktadır.
- İsveç TCO (Profesyonel Çalışanlar Sendikası) ile TÜRKİŞ, KESK ve DİSK
ortaklığında 2 yıl süreyle yürütülecek olan “Çalışma Hayatında Kadın Erkek Eşitliği ve İş
Sağlığı İş Güvenliği Üzerine Eğitim Projesi” uygulanmaya başlanmıştır. Proje kapsamında
kadın erkek eşitliği konusunda farkındalık düzeyinin artırılmasına yönelik eğitim programları
uygulanacaktır.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle her yıl farklı bir ilde kadınların çalışma
hayatında yaşadıkları sorunlar ve hakları konusunda bilimsel paneller düzenlenmektedir.
- 19931995 yılları arasında Marmara Üniversitesi ile imzalanan protokolle “Kadını
Politikaya Özendirme Kursları” düzenlenmiştir.
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kadına Yönelik Şiddete Son”
kampanyasına üye sendikalar tarafından destek verilmiş, kampanya dahilinde hazırlanan
afişler Türkiye genelindeki şube ve il başkanlıklarına, örgütlü bulunan işyerlerine asılmış, üye
sendikaların ve Konfederasyonun web sayfalarına konmuş, Konfederasyon bünyesinde
hazırlanan tüm yazılı yayınlarda basın bülteni ile yer almıştır.
- Ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenen kadın konusundaki faaliyetlere, toplantılara
ve konferanslara aktif katılım sağlanmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
- “Yenileşme ve Değişim İçin Türkiye’de Sosyal Diyaloğu Güçlendirme Projesi”
kapsamında, Kayseri’nin önde gelen üç işyerinde çalışan kadınların ortak olarak
kullanacakları “Çocuk Bakım Yurdunun” sosyal diyalog ve işbirliği ile kurulması, kadın
konseylerinin kurulması, kadın ve erkek çalışanlar ile işveren temsilcilerine toplumsal cinsiyet
eşitliği konusunda eğitimler verilmesi, ayrıca tekstil sektörü komitesi düzeyinde ve yerel
düzeyde sosyal diyalog platformlarının kurularak sektörel ve yerel sosyal diyalogun
gelişimine katkı sağlanması planlanmaktadır.
- Söz konusu Proje kapsamında Kayseri tekstil sektörünün önde gelen üç işyerinde
çalışan kadınlara yönelik anket yapılması, anket sonuçlarının değerlendirilerek kitapçık haline
getirilmesi planlanmaktadır.
- HAKİŞ Konfederasyonu, KESK, DİSK ve TÜRKİŞ ortaklığında, ETUC işbirliğinde
“Sivil Toplum Diyalogu: Türkiye’de ve AB’de Çalışanların Ortak Bir İş Kültürü Etrafında
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Buluşturma Projesi” yürütülecektir. Proje kapsamında yapılacak tüm çalışmalarda ve eğitim
faaliyetlerinde %40 kadın kotası konulmuş olup “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konusunda
eğitim verilecektir.
- “Tarım Sektöründe Çalışan Kadınların ve Genç İşsizlerin Meslek Eğitimine
Yönlendirilmesi, Girişimciliğin Özendirilmesi ve İstihdam Edilebilirliğin Artırılması” konulu
proje teklifi verilmiş olup sonucu beklenmektedir.
- Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Programı kapsamında açılan
“Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi ile Çocuk Haklarının Korunmasının
Güçlendirilmesi” hibe teklif çağrılarına sunulmak üzere proje teklif hazırlıkları sürmektedir.
- Kadına Yönelik Şiddet konusunda eğitim faaliyetleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
Yapılan Çalışmalar
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, bu alanda ihtiyaç duyulacak
yapımların sağlanmasında, gerek medya ve şiddet konusundaki çözüm önerilerinin yaşama
geçirilmesinde koordineli çalışması gereken, işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlardan
temini, gerekse yeniden üretimiyle bir “arşiv havuzu”nun oluşturulması çalışmalarına devam
edilmektedir.
- Kadın izleyicilerin televizyon izleme eğilimlerini belirlemeye yönelik olarak örneklemi
Türkiye genelini kapsayan bir kamuoyu araştırması yapılmıştır. 21 ilde 18 yaş ve üzeri 4086
kadının katılımıyla gerçekleşen araştırma, kadınların televizyon izleme sürelerini, en çok
izledikleri kanalları, en beğendikleri program türlerini, televizyon programlarıyla ilgili
düşüncelerini, reklamlardan ne kadar etkilendiklerini, programlarla ilgili istek ve
beklentilerini ortaya koymuştur.
- Yayın kuruluşlarının yayınlarının denetlenmesi sonucu RTÜK mevzuatında yer alan
çocukları ve kadınları korumaya yönelik hükümler kapsamında çeşitli yaptırımlar
uygulanmıştır.

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Radyo Dairesi Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- TRT GAP, TRT 24 kanallarında ve TRT Radyolarınca yayınlanan programlarda
konuya yer verilmektedir.
- Konu ile ilgili düzenli olarak kanunlarda ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler,
şiddete maruz kalanların hakları, şiddet uygulayanlara öngörülen ceza ve yaptırımlar
konusunda kamuoyu bilgilendirilmektedir.
- Konuya ilişkin haberler ana bültenlerde işlenmiş, sorunun çözümü konusunda
aydınlatıcı bilgiler verilmiştir. Haberlerin takibi yapılarak konular gündemde tutulmuş,
böylece kamuoyu oluşturularak olumlu sonuç elde edilmesi yönünde hizmet verilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
- TRT Ankara Televizyonu tarafından hazırlanan ve ilk 13 bölümü yayınlanan “Umutla
Yaşamak” programının yeni bölümlerinin çekilmesi, bu bölümlerde törenamus cinayetleri
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konusunun kamuoyunun dikkatine sunulması ve bu konuda diğer kuruluşlar tarafından
yapılan çalışmalara destek verilmesi kararları alınmıştır.
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