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SUNUġ
2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi kapsamında sorumlu kurum-kuruluĢlar tarafından
Genel Müdürlüğümüze iletilen üçer aylık faaliyet raporları incelendiğinde söz konusu
Genelge‟ye iliĢkin olarak Ģu faaliyetlerin yürütülmekte olduğu gözlenmektedir:
-

“Toplumsal cinsiyet eĢitliği, kadına yönelik Ģiddet, töre/namus cinayetleri, kadının

insan hakları” konularında halkın konu ile ilgili duyarlılığını ve farkındalığını artıracak
toplantılar, paneller, konferanslar, eğitim seminerleri ile birçok kurum ve kuruluĢta personele
dönük hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir.
-

Kadına karĢı Ģiddet ve töre/namus cinayetlerinin önlenmesi ve toplumda yerleĢik ön

yargı ve geleneksel anlayıĢın değiĢtirilmesi amacıyla gerek Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğünce, gerekse diğer kurum/kuruluĢlarca hazırlanan broĢürler ve afiĢlerin ülke
genelinde dağıtımları yapılmakta, konuya iliĢkin olarak çekilen spot filmlerin ulusal ve yerel
televizyonlarda gösterimleri sağlanmaktadır.
-

BaĢta 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun olmak üzere mevzuat ve yasal

haklar konusunda halka yönelik bilgilendirme çalıĢmaları ve hizmet içi eğitimler
gerçekleĢtirilmektedir.
-

ÇeĢitli kurum ve kuruluĢlarca konuya iliĢkin proje ve programlar yürütülmekte,

araĢtırmalar yapılmaktadır.
-

Ġlk ve orta dereceli okullardaki veli toplantılarında konuya değinilmekte, velilere ve

öğrencilere dönük bilgilendirme çalıĢmaları yapılmakta, “okulda Ģiddet”e iliĢkin seminerler
düzenlenmekte, anket çalıĢmaları yapılmakta ve raporlar hazırlanmaktadır. Veli toplantıları ve
ev ziyaretleri aracılığıyla velilerin konu hakkında bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
-

Din görevlileri ile Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürosu görevlileri “Türkiye‟deki

Üniversitelerde Kadın ÇalıĢmaları”, “Töre ve Namus Cinayetleri”, “Kadının ve Çocuğun
Cinsel Ġstismarı”, “Toplumsal Cinsiyet EĢitliği”, “Toplumsal Alanda ve Aile Ġçinde ġiddet”
vb. konularında yapılan sunumlarla eğitilmektedir. 81 Ġl bazında camilerde, kadın, aile, çocuk,
Ģiddet, töre ve namus cinayetleri konulu vaazlar verilmekte, hutbeler okutulmaktadır.
-

ġiddet mağduru kadınların koruma altına alınması, kadın konukevi ve sığınma

evlerine yerleĢtirilmesi, yeni yaĢamlarına uyum sağlamaları ve bir iĢe yerleĢtirilmeleri
amacıyla çalıĢmalar yapılmaktadır. ÇeĢitli belediyeler tarafından kadın sığınma evi açma
çalıĢmaları sürdürülmektedir.
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-

Kadınlara yönelik baĢta okuma-yazma, bilgisayar kursları, kadınların aktif iĢ gücüne

katılımlarını mümkün kılacak gerekli donanımı edinmeleri amacına yönelik meslek edindirme
kursları olmak üzere çeĢitli kurslar düzenlenmekte, bilinç ve farkındalık düzeyini artırıcı
eğitimler verilmekte, rehberlik ve danıĢmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
-

Kadınlara ayni/nakdi yardım ve ücretsiz kreĢ hizmeti sağlanması konusundaki

çalıĢmalar devam etmekte, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü‟nden hizmet alan, kreĢ ücreti
ödeyemeyecek durumda olan kadınlara, ücretsiz kreĢ kontenjanından yararlanmaları
sağlanmaktadır.
-

Üniversitelerde yüksek lisans programlarında; kadının insan hakları, toplumsal

cinsiyet eĢitliği ve hukuk gibi derslere yer verilmekte, tez çalıĢmalarında konuya iliĢkin
araĢtırmalar yapılmakta, Ģiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda araĢtırma çalıĢmaları
desteklenmekte ve yapılmakta, konuya iliĢkin konferans, panel ve toplantılar düzenlenmekte,
kurum ve kuruluĢlarca yürütülen çalıĢmalara katkı sağlanmakta, eğitim çalıĢmaları
yürütülmekte ve Ģiddet konusuna iliĢkin projeler geliĢtirilmektedir.
-

ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın 2007/8 sayılı Genelgesi gereğince, Merkezi Yönetim TaĢra

TeĢkilatı bünyesinde, oluĢturulan “Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik
Kurullar/Komiteler

tarafından

düzenli

aralıklarla

toplantılar

düzenlenmeye

devam

edilmektedir.
-

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, çeĢitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Kadın-erkek eĢitliği, kadının insan haklarının korunması ve geliĢtirilmesi, toplumsal yaĢamın
her alanında kadının konumunun güçlendirilmesi ve kadına yönelik Ģiddetin önlenmesinin
devlet politikası haline getirilmesinin açık göstergesi olan BaĢbakanlık Genelgesi uyarınca
kuruluĢların gönderdikleri on birinci dönemsel faaliyet raporlarından, Genelgedeki tedbirlerin
hayata geçirilmesi ve kadına karĢı Ģiddetin önlenmesi, kadının aile içinde ve toplumsal
yaĢamdaki statüsünün yükseltilmesi, töre ve namus cinayetleri, kadına yönelik aile içi Ģiddet
konularında toplumda yerleĢik ön kabullerin veya geleneksel anlayıĢın tersine çevrilmesi
amacıyla toplumun bilinç düzeyi, duyarlılığı ve farkındalığının artırılmasına yönelik
çalıĢmaların, tüm taraflarca sahiplenildiği, öncelikli çalıĢmalar olarak kararlılıkla yürütüldüğü
görülmektedir.
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BAŞBAKANLIK
KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi‟nin ilgili tedbirleri çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve
kuruluĢlarına yönelik toplumsal cinsiyet eĢitliği eğitim programları gerçekleĢtirmek üzere,
Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile ilgili Bakanlıklar arasında protokoller
imzalanmaktadır.
BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğü iĢbirliğinde hazırlanan ve dönemin ĠçiĢleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU ile
dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından
26.12.2006 tarihinde imzalanan "Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve
Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi Protokolü" kapsamında, polis merkezlerinde
çalıĢan 40.000 emniyet teĢkilatı personelinin eğitimi sağlanmıĢ, böylece Proje planlandığı
Ģekilde tamamlanmıĢtır. Ġlerleyen süre içerisinde ihtiyaç duyuldukça, Proje kapsamında
yetiĢtirilen eğiticiler tarafından eğitimler düzenlenmeye devam edilecektir.
BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü iĢbirliğiyle hazırlanan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Sayın Recep
AKDAĞ ile dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU
tarafından 3 Ocak 2008 tarihinde imzalanan “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadelede
Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Protokolü”, kapsamında 424
eğiticinin eğitimi Kasım 2008 itibariyle tamamlanmıĢtır. Sağlık hizmeti sunan kuruluĢlarda
çalıĢan sağlık personelinin eğitimine, Ocak 2009 itibariyle eğitici olarak yetiĢtirilen eğitim
ekipleri tarafından baĢlanmıĢtır. 2009 yılı sonunda 60.000 sağlık personeline ulaĢılması
beklenmektedir.
Adalet Bakanlığı ile yargı mensuplarına yönelik benzer bir projenin
gerçekleĢtirilmesinin yararlı olacağı düĢüncesi ile bulunulan giriĢimler sonucunda hazırlanan
“Kadına Yönelik ġiddetin Önlenmesinde Yargı Mensuplarının Rolü Projesi Protokolü”,
dönemin Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ġAHĠN ile dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu
Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından 1 Nisan 2009 tarihinde imzalanarak
yürürlüğe girmiĢtir.
Söz konusu Protokol ile, düzenlenecek hizmet içi eğitim faaliyetleri aracılığıyla, aile içi
Ģiddetin yol açtığı suçlara ve Ģiddet mağduru kadınlara yönelik yargı faaliyetinde bulunan
çeĢitli yargı ve adalet hizmetleri mensuplarının; “kadına karşı şiddet, aile içi şiddet,
toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı, 4320 sayılı Ailenin
Korunmasına Dair Kanun ve ilgili mevzuat ve uluslararası sözleşmeler, kadına yönelik şiddet
alanında çalışma yapan veya çeşitli faaliyet ve görevleri olan diğer kurum ve kuruluşlar ve
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği” konularında farkındalık ve duyarlılığının artırılması
amaçlanmaktadır.
2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi‟nde yer alan “Ülke genelinde tüm kamu kurum
kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör çalışanlarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği
eğitimi verilmesinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.” tedbiri gereğince ve Genel
Müdürlükçe hazırlanan Stratejik Plan 2008-2012‟de yer alan “toplumsal cinsiyet eşitliğinin
kamu plan ve programlarına yansıtılabilmesi için, kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet
eşitliği konularında, karar vericiler, uzmanlar, politika yapıcılar ile sivil toplum
kuruluşlarının bilinç düzeylerinin yükseltilmesi ile kadına yönelik şiddet konusunda
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farkındalık ve duyarlılığın artırılması” hedefleri doğrultusunda 2009-2010 yıllarında Genel
Müdürlük tarafından ülke genelindeki kamu kurum ve kuruluĢları, meslek kuruluĢları ve sivil
toplum kuruluĢları temsilcilerine yönelik olarak toplumsal cinsiyet eĢitliği eğitimleri
düzenlenmesi planlanmıĢtır.
Söz konusu eğitimlerle 2009 sonu itibariyle Halk Eğitim Merkezleri ve Tarım
Müdürlüklerinden yaklaĢık 800 yöneticiye ulaĢılması hedeflenmektedir.
Bu çerçevede; Genel Müdürlük tarafından; 2009 yılı içinde sürdürülmesi planlanan “Kadın
Erkek EĢitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi”nin ilki 17-19 Mart 2009‟da, Kuzeydoğu
Anadolu Bölgesi‟nde; 28-30 Nisan 2009‟da Orta Anadolu Bölgesi‟nde görev yapmakta olan
Ġlçe Halk Eğitim Müdür/Müdür Yardımcıları ile Ġlçe Tarım Müdür/Müdür Yardımcılarına
yönelik olarak gerçekleĢtirilmiĢtir.
Üç gün süren eğitim programının üçüncü gününde, Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın
Esengül CĠVELEK tarafından “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddet” konusunda seminer
verilmiĢtir.
Seminerin ardından katılımcılara katılım belgeleri ve Kurum yayınlarından hazırlanan bir set
ile eğitimde kullanılan slayt-görsel materyalleri içeren dokümanlar CD ortamında verilmiĢtir.
Kadına yönelik aile içi Ģiddeti izlemek ve aile içi Ģiddetle mücadele etmek için
göstergeler belirlenebilmesi amacıyla ilk kez ülke genelinde kadına yönelik Ģiddetin kaynağı
ve türleri nelerdir sorusuna yanıt verecek olan büyük ölçekli “Türkiye‟de Kadına Yönelik
Aile Ġçi ġiddet AraĢtırması”, Avrupa Birliği 2005 yılı Katılım Öncesi Mali Yardım Programı
kapsamında yürütülmüĢtür.
Sonuçları TÜĠK “Resmi Ġstatistik Programı” kapsamında resmi veri olarak değerlendirilecek
olan AraĢtırma‟nın temel bulguları ve istatistikler ise dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu
Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU‟nun teĢrifleri ve ilgili tüm tarafların katılımlarıyla
ġubat 2009 tarihinde gerçekleĢtirilen toplantıda kamuoyuna sunulmuĢtur.
Dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU ve 25
kadın milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuĢ oldukları Kadın Erkek Fırsat
EĢitliği Komisyonunun kurulmasına iliĢkin Kanun Teklifine iliĢkin olarak gerçekleĢtirilen
çalıĢmalara katılım sağlanmıĢtır.
“Kadın-Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu Kanunu”, Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nde
25.02.2009 tarihinde kabul edilmiĢ; 24.03.2009 tarih ve 27179 sayılı Resmi Gazete‟de
yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
7 Ocak 2009 tarihinde Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından
düzenlenen Türk Medeni Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine iliĢkin
toplantıya katılım sağlanmıĢtır.
13 Ocak 2009 tarihinde Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından
düzenlenen Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı Suçların Cezalarının Artırılması Hakkında Kanun
Teklifi ve Türk Ceza Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine iliĢkin
olarak gerçekleĢtirilen toplantıya katılım sağlanmıĢtır.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile
Ordu Valiliği iĢbirliğinde, dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Nimet
ÇUBUKÇU‟nun ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi
GÜLER'in katılımlarıyla "EĢitlik Güçlendirir" konulu panel 8 Mart 2009 tarihinde Ordu‟da
gerçekleĢtirilmiĢtir.
AçılıĢ konuĢmaları, dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Nimet
ÇUBUKÇU, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Mehmet Hilmi GÜLER ve Ordu Valisi
Sn. Ali KABAN tarafından yapılmıĢtır.
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AçılıĢ konuĢmalarını “EĢitlik Güçlendirir” paneli izlemiĢtir. Oturum baĢkanlığını Kadının
Statüsü Genel Müdürü Esengül CĠVELEK‟in yaptığı panelde, Milli Eğitim Bakanlığı Kız
Teknik Öğretim Genel Müdürü Emine KIRAÇ, “Kadın ve Eğitim” konusunu; Gazi
Üniversitesi Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı BaĢkanı Doç. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU
“Kadın ve Sağlık” konusunu; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Hukuk MüĢaviri Gülsün
BÜKER “Kadın ve Hukuk” konusunu ele almıĢtır. Ordu Valiliğince yürütülmekte olan “Aile
Ġçi ġiddet Değil Aile Ġçi Muhabbet Projesi” ile yine Ordu Valiliğince kurulmuĢ olan “Kadına
Yönelik Aile Ġçi ġiddeti Önleme Birimi”nin çalıĢmalarını anlatmak üzere de Ordu Vali
Yardımcısı Sn. M. Mustafa ĠMAMOĞLU panelist olarak yer almıĢtır.
10 Mart 2009 tarihinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun TRT 1 Radyosu‟nda 8
Mart Dünya Kadınlar Gününde Ordu Ġli‟nde yapılan Panel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü‟nün
önemi ve Genel Müdürlüğümüzün çalıĢmaları ile ilgili bilgilerin aktarıldığı radyo programına
Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım sağlanmıĢtır.
Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı tarafından 7 Mart 2009 tarihinde Dünya Kadınlar
Günü Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Kadın ve Kariyer” baĢlıklı seminere katılım
sağlanmıĢ olup, söz konusu seminerde “Türkiye‟de Kadınların ĠĢgücüne ve Ġstihdama
Katılımları” konulu bir sunum yapılmıĢtır.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, ülkemizde kadın hakları alanında yaĢanan
geliĢmeleri vatandaĢlarımızla paylaĢmak üzere 28 ġubat 2009 tarihinde, Stuttgart/Almanya‟da
Stuttgart BaĢkonsolosluğu ile Stuttgart Türk Kadınlar Derneği iĢbirliğinde düzenlenen “Kadın
Hakları” konulu konferansa katılım sağlanmıĢtır. Söz konusu toplantıda konuĢmacı olarak yer
alan Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Esengül CĠVELEK, “Türkiye‟de Kadının Durumu
ve Son Yıllarda Kadın Hakları Konusunda YaĢanan GeliĢmeler” konusunda katılımcıları
bilgilendirmiĢtir.
93. Dönem Kaymakamlık Kursunda BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne
ayrılan konferans konularından "ġiddetin Tanımı ve Türleri, Ülkemizde Kadına Yönelik
ġiddetin Boyutları" konusunda Genel Müdürlüğümüz temsilcisi tarafından 22 Ocak 2009
tarihinde ĠçiĢleri Bakanlığı Eğitim Dairesi BaĢkanlığında bir sunum gerçekleĢtirilmiĢtir.
23 ġubat 2009 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği ile Ġsveç Bölgeler ve Yerel
Yönetimler Birliği iĢbirliğinde geliĢtirilen “Belediye Ortaklık Ağları Projesi” (TUSENET)
kapsamında pilot belediye temsilcilerine yönelik Toplumsal Cinsiyet EĢitliği ve Toplumsal
Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planı (2008-2013) konusunda Genel Müdürlüğümüz
temsilcileri tarafından bir sunum gerçekleĢtirilmiĢtir.
YurtdıĢında YaĢayan VatandaĢlarımıza Yönelik Strateji Belgesinde Genel
Müdürlüğümüze verilen görevler çerçevesinde yurtdıĢında yaĢayan kadınlarımızın
sorunlarının çözümüne ve ihtiyaç duydukları hizmetlerin teminine yönelik olarak Kurumumuz
tarafından yapılabilecek iĢbirliği olanaklarını belirlemek amacıyla 4 ġubat 2009 tarihinde
ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarının katılımıyla bir toplantı düzenlenmiĢtir.
BaĢbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı,
BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı iĢbirliği ve Ġsveç Uluslararası Kalkınma ĠĢbirliği
Ajansı‟nın finansal desteğiyle yürütülen “GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde
Yenilikler Projesi” için 19 Ocak 2009 tarihinde düzenlenen Yönlendirme Komitesi
Toplantısı‟na katılım sağlanmıĢtır.
UNIFEM tarafından baĢlatılan “Kadına Yönelik ġiddete Hayır De!” kampanyasına
ülkemiz adına dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Nimet
ÇUBUKÇU‟nun katılımını içeren resmi beyanat UNIFEM‟e gönderilmek üzere DıĢiĢleri
Bakanlığına iletilmiĢtir.
2-13 Mart 2009 tarihleri arasında New York‟ta düzenlenen ve ana teması “HIV/AIDS
Bağlamında Bakım Verilmesi de Dahil Olmak Üzere Sorumlulukların Kadınlar ve Erkekler
Arasında EĢit PaylaĢılması" olarak belirlenen BirleĢmiĢ Milletler Kadının Statüsü Komisyonu
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53. Oturumuna katılım sağlanmıĢtır. Üye Ülkelerin “Genel GörüĢme” kapsamında yaptıkları
kısa süreli sunumlar çerçevesinde Türk Delegasyonu adına Kadının Statüsü Genel Müdür
Yardımcısı Leyla COġKUN, 6 Mart 2009 tarihinde yaptığı konuĢmasında; bu yılın ana teması
olan HIV/AIDS bağlamında bakım verilmesi de dahil olmak üzere, sorumlulukların kadınlar
ve erkekler arasında eĢit paylaĢımı konusunda Türkiye‟nin yasal düzeyde ve politika
geliĢtirme düzeyinde geldiği noktayı aktarmıĢtır.
07 Nisan 2009‟da “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı
2007-2010”un uygulamasını izlemek ve değerlendirmek amacıyla sorumlu ve iĢbirliği
kuruluĢlarının katılımlarıyla Genel Müdürlüğümüzde bir toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013”te yer alan “Kadın ve
Ekonomi” ile “Kadın ve Yoksulluk” bölümlerine iliĢkin izleme ve değerlendirme toplantısı,
14 Nisan 2009‟da; “Kadın ve Medya” bölümüne iliĢkin izleme ve değerlendirme toplantısı 21
Nisan 2009‟da; “Kadın ve Eğitim” bölümüne iliĢkin izleme ve değerlendirme toplantısı ise 27
Nisan 2009‟da, sorumlu ve iĢbirliği kuruluĢlarının katılımlarıyla Genel Müdürlük toplantı
salonunda gerçekleĢtirilmiĢtir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu‟nun birlikte
yürüttüğü 4. Ülke Programı çerçevesinde; BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu‟nun teknik ve
finansal desteği ile yürütülecek “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin
Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi” altında Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı
personeline yönelik olarak gerçekleĢtirilecektir. Eğitimler kapsamında baĢta Ankara Aile ĠrĢat
ve Rehberlik Bürosu Görevlileri olmak üzere Ankara ilindeki bütün din görevlilerinin;
“toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını engelleyen geleneksel
kabuller, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet, şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı, şiddetle
ilgili yasal mevzuat ve genelgeler” konularında eğitilmesi amaçlanmaktadır.
Halihazırda eğitici eğitimlerinde kullanılacak materyallerin hazırlık çalıĢmaları devam
etmektedir. Materyallerin nihai halini almasının ardından ilk pilot eğitim Ankara‟da
gerçekleĢtirilecektir.
“Kadına Yönelik ġiddetin Önlenmesinde Yargı Mensuplarının Rolü Projesi
Protokolü” kapsamında, aile mahkemesi hakimleri ile aynı yerlerde görev yapan ve aile içi
Ģiddet ile ilgili suçları soruĢturan Cumhuriyet savcılarına yönelik eğitimlere Mayıs ayında
baĢlanacaktır.
Genel Müdürlük tarafından; 2009 yılı içinde sürdürülmesi planlanan “Kadın Erkek
EĢitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi”nin üçüncüsü 26-28 Mayıs 2009 tarihinde
gerçekleĢtirilecektir.
Gerek kadına yönelik Ģiddet gerekse toplumsal cinsiyet eĢitliği konusundaki
toplantıların düzenlenmesi sürdürülecek, diğer kamu ve kuruluĢlar tarafından düzenlenen
toplantılara katılım sağlanarak söz konusu konularda toplumsal bilincin oluĢturulması,
duyarlılık ve farkındalık yaratılması çalıĢmalarının yanısıra görsel materyallerin dağıtımına
devam edilecektir.
“Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013”te yer alan “Kadın ve
Sağlık” bölümüne iliĢkin izleme ve değerlendirme toplantısı 21.05.2009‟da; “Kadın ve
Çevre” bölümüne iliĢkin izleme ve değerlendirme toplantısı ise 22.05.2009‟da
gerçekleĢtirilecektir.
Kadına Yönelik ġiddet Ġzleme Komitesi‟nin Haziran ayında toplanması
planlanmaktadır.
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü yayınlarından “Aile Ġçi ġiddetle Mücadele El
Kitabı”; BM 2008 Gençlik Raporu; Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü
yayınlarından “Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Evliliğin KuruluĢuna ĠliĢkin GörüĢ ve
DüĢünceleri” ve BaĢkanlığımız yayınlarından Sorunlarımız/Sorumluluklarımız (Gençlik
Sorunları ve Ġntihar, ġiddet ve Çocuklarımız, DeğiĢen Dünyada Kadın, Aile) kitaplarının 49 Ġl
Müftülüğünün Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürolarına dağıtımı yapılmıĢtır.
“Aile Ġçi ġiddet, Kadına KarĢı ġiddet” konulu bir konferans gerçekleĢtirilmiĢtir.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle “Ġslam Dininde Kadının Yeri” konulu
seminer düzenlenmiĢtir.
81 Ġl Müftlüğünden gelen verilere göre “aile, kadın ve çocuk” konularında 8 konferans
ve 32 hutbe verilmiĢtir.
BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu‟nun teknik desteği ile yürütülecek olan “Kadına KarĢı
ġiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması Projesi”yle ilgili çalıĢmalar
sürdürülmüĢ, Proje kapsamında verilecek eğitimlerde kullanılacak eğitim materyallerinin
değerlendirilmesine dönük toplantılar gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ankara Ġl Müftülüğü tarafından “Kadının Ġnsan Hakları Eğitim Programı”
kapsamında, seçilen pilot ilçelerdeki din görevlilerine yönelik eğitim programına ġubat
2009‟da baĢlanmıĢtır.
Uluslararası Af Örgütüyle birlikte düzenlenen “Kadına KarĢı Ayrımcılık ve ġiddetin
Önlenmesi” Projesi‟nin 2009 atölye çalıĢmalarının planlama toplantısı yapılmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
“Kadının Ġnsan Hakları Eğitim Programı” kapsamında, seçilen pilot ilçelerdeki din
görevlilerine yönelik eğitim programına Mayıs 2009 sonuna kadar devam edilecektir.
Uluslar arası Af Örgütüyle birlikte düzenlenen “Kadına KarĢı Ayrımcılık ve ġiddetin
Önlenmesi” Projesi‟nin iki atölye çalıĢmasının Adıyaman ve Kars‟ta gerçekleĢtirilmesi
planlanmaktadır.
Din Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından 29 Ġl Müftülüğü bünyesindeki Aile ĠrĢat
ve Rehberlik Bürosu görevlilerine yönelik hizmet içi eğitimlerde; “kadına yönelik Ģiddet,
ilgili yasal düzenlemeler, toplumsal cinsiyet eĢitliği, töre ve namus cinayetleri, KSGM ve
çalıĢmaları, SHÇEK ve çalıĢmaları, ASAGEM ve çalıĢmaları” gibi konuların da iĢlenmesi
planlanmaktadır.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu‟nun birlikte
yürüttüğü 4. Ülke Programı çerçevesinde; Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı tarafından, BirleĢmiĢ
Milletler Nüfus Fonu‟nun teknik ve finansal desteği ile “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde
Din Görevlilerinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi” Projesi yürütülecektir.
Söz konusu Proje‟de, baĢta Ankara Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürosu Görevlileri olmak üzere
Ankara ilindeki bütün din görevlilerini kapsayacak eğitimler gerçekleĢtirilecektir. Ankara‟da
uygulanacak Proje daha sonra tüm ülkeye yayılmak üzere pilot niteliğinde olacaktır.
Söz konusu eğitimlerle “kadına karĢı Ģiddet, aile içi Ģiddet, toplumsal cinsiyet eĢitliği, Ģiddet
mağdurlarına yaklaĢım tarzı, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve ilgili diğer
kanunlar” konularında farkındalık ve duyarlılık artırmak amaçlanmaktadır.
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GĠRESUN ĠL MÜFTÜLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar
Ġl genelinde 2009 yılı Ocak ayında "Lisanı Kötü Sözlerden Korumak, Çocuk Eğitimi
ve Çocuk Hakları, Zulüm Haramdır"; ġubat ayında "Ġslamda Aile Hakları, Kimsesiz ve
Yetimlere Yardım"; Mart ayında "YaĢlılara Saygı, Kadının Toplumdaki Önemi, Okumanın
Önemi, Kul Hakkı" konulu vaazlar verilmiĢ, ġubat ayında "ġevkat ve Merhamet" konulu
hutbe okunmuĢtur. Ġl ve ilçelerde, ekonomik durumu iyi olmayan 17 kız öğrenciye burs
verilmiĢtir.
Planlanan ÇalıĢmalar
-

Konuya iliĢkin vaazlar verilmesine; hutbeler okutulmasına devam edilecektir.

SOSYAL HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

VE

ÇOCUK

ESİRGEME

KURUMU

GENEL

Yapılan ÇalıĢmalar:
Ġl Müftülüğü tarafından vaaz ve hutbelerde; yerel televizyon ve radyo kanallarında
töre-namus cinayetleri ile kadına ve çocuğa yönelik Ģiddetin önlenmesine yönelik bilgiler
verilmiĢtir. (Tokat, Edirne, Afyonkarahisar, ġanlıurfa, Amasya)
ġiddetle baĢa çıkma yöntemleri ve aile içi iletiĢim konularında erkeklere yönelik
bilinçlendirme çalıĢmaları, 4320 sayılı Kanun hakkında seminerler yapılmıĢtır. (NevĢehir)
Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu
Komisyonu oluĢturulmuĢtur. (EskiĢehir)
Kadına ve çocuğa yönelik Ģiddetin önlenmesine karĢı yürütülecek çalıĢmalar için ilgili
kamu kurum-kuruluĢlarından oluĢan bir komisyon oluĢturulmuĢtur. Bu bağlamda da ilde
görülen erken yaĢta evliliklerle ilgili incelemeler baĢlatılmıĢtır. (Niğde)
Genelge gereğince oluĢturulmuĢ olan “ġiddeti Önleme Ekibi” çalıĢmalarına devam
etmektedir. Erzincan Ġli Eylem Planı hazırlanmıĢ, bu Plan çerçevesinde okullarda çalıĢma
ekipleri oluĢturularak, öfke kontrolü, çatıĢma çözümü, stresle baĢa çıkma yöntemleri
konularında bilgilendirici etkinlikler gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġnsan hakları, yasal haklar ve 4320
sayılı Kanun hakkında öğrencilere yönelik bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır. Kamu
kurum-kuruluĢu çalıĢanlarına konuya iliĢkin hizmet içi eğitimler verilmiĢtir. Emniyet
Müdürlüğü iĢbirliğinde kadına yönelik Ģiddet konusunda bir panel düzenlenmiĢtir. (Erzincan)
“Kadın ve Kız Çocuklarının Ġnsan Haklarının Korunması ve GeliĢtirilmesi ve Ortak
Programı” kapsamında Van Yerel EĢitlik Eylem Planı hazırlanmıĢ; kadınların yerel karar
alma mekanizmalarında yer alabilmeleri ve yerel hizmetlere eriĢimlerinin kolaylaĢtırılması
amacıyla mahalle komiteleri oluĢturma çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Yerel EĢitlik Eylem
Planları(YEEP) kapsamında erken evlilik, zorla evlendirme, akraba evlilikleri kadının insan
hakları, toplumsal cinsiyet eĢitliği konularında seminer verilmiĢtir. (Van)
Ġlçe kaymakamlıklarında konuya iliĢkin çalıĢmalar yürütmek üzere komiteler
kurulmuĢtur. Komite koordinasyonunda toplantılar düzenlenmesi, velilere dönük eğitimler
gerçekleĢtirilmesi, camilerde konuya iliĢkin hutbe okutulup vaaz verilmesi sağlanmıĢtır. Aile
içi Ģiddetle ilgili afiĢ ve broĢürler hazırlanarak Ģehrin uygun yerlerinde sergilenmesi
sağlanmıĢtır. (Gaziantep)
Ġl müdürlüklerinde özel hizmet alımında kadın istihdamına özel önem verilmiĢtir.
Çocuk bakımı nedeniyle ekonomik faaliyette bulunamayan ve sosyo-ekonomik yoksunluk
içinde bulunan kadın müracaatçıların çocukları ücretsiz kreĢ hizmetinden yararlandırılmıĢtır.
Bu konuda görevli olan kolluk kuvvetlerine 4320 sayıl kanun, aile içi Ģiddet, kadına ve
çocuğa yönelik Ģiddet, töre cinayetleri konusunda hizmet içi eğitim verilmiĢtir. Yalova
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Meslek Lisesi öğrenci ve velileri ile Yalova Tutukevi‟ndeki kiĢilere aile içi Ģiddet konusunda
seminer verilmiĢtir.(Yalova)
Kadınlara yönelik gelir getirici beceri kursları ve çeĢitli etkinlikler düzenlenmiĢtir.
(Adıyaman, Siirt)
Toplum merkezinde kadınlara, ekonomik hakları konusunda bilgiler verilmiĢtir.
Medeni Kanun ve Aile Hukuku hakkında bilgi vermek amacıyla toplantılar gerçekleĢtirilmeye
baĢlanmıĢtır. Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) kapsamında bilgisayar atölyesi kurularak,
bilgisayar kursu verilmiĢtir. Ev Kadınlarını Destekleme Proje hazırlanarak, yürütülmeye
baĢlamıĢtır. (Çanakkale)
4320 sayılı Kanunun tanıtılmasına yönelik çalıĢmalar yürütülmüĢ, Ġzmir Barosu
iĢbirliğiyle Kanun‟undan nasıl yararlanılacağına dair baĢvuru sahiplerine rehberlik
yapılmıĢtır. Kadın konukevinde kalmıĢ ve kalmakta olan kadınlara yönelik yürütülen
“Kadının Eli Çiçek Açtı” Projesi kapsamında meslek edindirme kursları düzenlenmiĢtir.
Toplum merkezlerinde kuaförlük-okuma-yazma- resim-Ġngilizce kursları açılmıĢ; aile
rehberlik ve danıĢmanlık çalıĢmaları sürdürülmüĢtür. Aile DanıĢma merkezlerinde Ģiddete
maruz kalmıĢ kadınlara danıĢmanlık hizmeti verilmiĢtir. 7-19 yaĢ Aile Eğitimi ÇalıĢmaları ile
Kadının Ġnsan hakları Eğitimi programlarının uygulanmasına devam edilmiĢtir. (Ġzmir)
Kocaeli Barosu ile iĢbirliği yapılarak 4320 sayılı Ailenin Korunmasına dair Kanun ve
Medeni Kanun hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıĢtır. ÇeĢitli kuruluĢlarca
düzenlenen meslek edindirme kurslarına devam eden kadınların, kurs saatlerinde çocuklarını
bırakabilecekleri oyun odaları oluĢturulmuĢtur. Kadının Ġnsan hakları ve 0-6 yaĢ Benim Ailem
programları uygulanmıĢtır. (Kocaeli)
Toplum Merkezlerinden hizmet alan vatandaĢlara Medeni Kanun‟da yer alan önemli
düzenlemeler ve 4320 sayılı Kanun hakkında bilgiler verilmiĢ, gerekli durumlarda
danıĢmanlık yapılmıĢtır. (Ġstanbul)
Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu, 4320 sayılı Kanun, aile içi iletiĢim gibi
konularda seminerler gerçekleĢtirilmiĢtir; çeĢitli kurslar açılmıĢtır. (Samsun)
Kadının Ġnsan Hakları Eğitimi Programı‟na katılan kadınlara 4320 sayılı Kanun,
Medeni Kanun‟da yer alan önemli düzenlemeler ve çocuk hakları konularında bilgi
verilmiĢtir. (Adıyaman)
4320 sayılı Kanun ve Medeni Kanun‟da yer alan önemli düzenlemeler hakkında
bilgiler verilen “hukuk günleri” ve “sosyal grup çalıĢmaları” düzenlenmiĢtir. Toplum
merkezlerinde çocuk-aile eğitimi, eĢler arası etikli iletiĢim, aile içi Ģiddetin engellenmesi
konularında çalıĢmalar yürütülmüĢtür. (Giresun)
Okuma-yazma kursları düzenlenmiĢ, kadınları yasal hakları konusunda
bilgilendirmeye dönük toplantılar gerçekleĢtirilmiĢtir. (UĢak)
ġiddete maruz kalmıĢ olup Ġl Sosyal hizmetler Müdürlüğüne baĢvuran ve ekonomik
yoksunluk içerisinde olan kadınlara ücretsiz yasal danıĢmanlık sunulmuĢ, ayni-nakdi
yardımda bulunulmuĢtur. Ücretsiz kreĢ hizmeti de verilmektedir. (Zonguldak)
Okula devam etmeyen kız çocukları tespit edilerek, velileriyle görüĢülerek kız
çocuklarının okula devam etmeleri sağlanmıĢtır. Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine kadına
yönelik Ģiddet, aile içi Ģiddet konularında bilgilendirme yapılmıĢtır. (Afyonkarahisar)
Ġlgili kamu kurum ve kuruluĢlarıyla da iĢbirliği yapılarak kadınlara yönelik meslek
edindirme kursları düzenlenmiĢ, Benim Ailem ve Anne-Çocuk Eğitim Programları
uygulanmıĢ; çocuklara yönelik boĢ zaman etkinlikleri düzenlenmiĢtir. Aile içi Ģiddetle
mücadele konusunda temin edilmiĢ olan yayınların toplum merkezi aracılığıyla dağıtımı
sağlanmıĢtır. Valilik tarafında aile içi Ģiddetin önlenmesi konusunda bir panel
düzenlenmĢiĢtir. (Edirne)
ALO 183 Hattı‟nın tanıtılmasına düzenlenen toplantı-eğitimler ve yollar aracılığıyla
devam edilmiĢtir. (NevĢehir, Antalya, Trabzon, GümüĢhane)
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Siirt‟te küçük olmasının kadın konukevi açılması halinde, bunun gizliliğinin
sağlanmasını zorlaĢtıracağı düĢüncesiyle, konukevi yerine geçici olarak barınma ihtiyacını
karĢılayacak bir barınma yeri belediye tarafından temin edilmiĢtir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünden temin edilen broĢür-afis- spot filmlerin ilgili
kurum-kuruluĢlara dağıtımı yapılmıĢtır. (Bayburt)
Yerel basın-yayın organları aracılığıyla kadına yönelik Ģiddet ve Ģiddetle mücadele
konusunda bilgilendirmeler yapılmıĢtır. (Kilis)
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünden temin edilen afiĢ ve broĢürlerin dağıtımı
sağlanmıĢtır. (Tunceli)
Konuya iliĢkin broĢür-afiĢ gibi görsel materyaller sergilenmek üzere okul, hastane ve
sağlık ocaklarına iletilmiĢtir. (Konya)
Yerel basın-yayın organları aracılığıyla kadına ve çocuğa yönelik Ģiddet konusu ele
alınmıĢtır. (Niğde)
Ġl Müftülüğüne bağlı Kuran kursunda öğretmen ve öğrencilere aile içi Ģiddet konulu
seminer verilmiĢtir. ġehir Tiyatrosu Derneği‟nin yürüttüğü Kadınlık Sanatı Projesi
kapsamında toplumsal cinsiyet eğitimi; Ġl Emniyet müdürlüğünde görevli personele aile içi
iletiĢim eğitim verilmiĢtir. Aile danıĢma merkezindeki kurslara devam eden kursiyerlere aile
içi Ģiddet konusunda seminer gerçekleĢtirilmiĢtir. (Trabzon)
Ġl Eylem Planı çerçevesinde kadınlara yönelik eğitim seminerleri ve yasal
düzenlemeler konusunda bilinçlendirici seminer gerçekleĢtirilmiĢtir. (Kırıkkale)
Planlanan ÇalıĢmalar:
Töre-namus cinayetleri ve kadına yönelik Ģiddet konularının hutbe ve vaazlarda
iĢlenmeye devam edilecektir. (Gaziantep, Afyonkarahisar, Amasya)
Ġlde “krize müdahale ekibi” oluĢturulması, sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği
yapılarak vaka incelemesi çalıĢmaları yapılması planlanmaktadır. (NevĢehir)
Üniversitelerle iĢbirliği yapılarak konuya iliĢkin seminerler düzenlenme
planlanmaktadır. (Erzincan)
Kadın ve erkek arasındaki ekonomik eĢitsizliğin ortadan kalkması amacıyla gerekli
önlemlerin alınması yönünde çalıĢmalar yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede, özel
sektörde kadın istihdamını sağlayan iĢyerlerinin valilik web sayfasında ve yer basında kadın
dostu kuruluĢ edilerek ödüllendirilmesi düĢünülmektedir. Oyun odalarının ve personel
sayısının artırılarak daha çok kadının meslek edindirme kurslarından yararlandırılması, bu
kadınlara ayrıca kadının insan hakları, vatandaĢlık hakları gibi konularda bilgiler verilmesi
planlanmaktadır. Ġl özel idaresince mikro kredi uygulamasına baĢlanması halinde bu konuda
baĢvuru yapan kadınlara gerekli rehberlik ve danıĢmanlık sağlanacaktır. Kadının Ġnsan
Hakları Eğitimi, Ģehrin göç alan bölgelerinde uygulanacaktır. (Yalova)
ĠĢ-Kur Ġl Müdürlüğü tarafından “Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Operasyonu”
Projesi kapsamında 4000 kadına giriĢimcilik eğitimi verilecektir. (GümüĢhane)
Pazar yerinde kadınların sürekli ve ücretsiz olarak kullanabilecekleri bir standın
açılması konusunda çalıĢmalar devam etmektedir. Ayrıca ĠĢ-Kur ile iĢbirliği yapılarak
istihdam odaklı meslek edindirme kurslarına ağırlık verilecektir. Kaynak temin edilmesi
halinde yürüyen-gezici toplum merkezi çalıĢması sürdürülecektir. (Çanakkale)
4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, Türk Medeni kanunu, kadına yönelik
Ģiddetin önlenmesine iliĢkin diğer yasal geliĢmeler konularında seminerler, toplantılar,
bilgilendirme çalıĢmaları yapılması planlanmaktadır. (NevĢehir, Edirne, Manisa, Kocaeli,
Isparta)
Kadınların istihdama katılmasını sağlamak amacıyla meslek edindirme kursları
açılması planlanmaktadır. (Van)
ĠĢlevsel YetiĢkin Okuma Yazma Programı‟na devam edilecektir. (Ġzmir)
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Ġl‟de kadın sığınmaevi açılması planlanmaktadır. (Kilis, ġanlıurfa, Konya, Hatay)
Resmi nikah için gün alma talebinde bulunan çiftlere evlilik öncesi eğitim verilmesi,
4320 sayılı Kanun ve Medeni Kanundaki ilgili düzenlemeler konusunda bilgilendirme
yapılması; 7-19 YaĢ Aile Eğitimi- AÇEP-Kadının Ġnsan Hakları eğitim programlarının
uygulanmasına devam edilmesi planlanmaktadır. (Kırklareli)
Kadına yönelik Ģiddet konusunda broĢür-afiĢ gibi görsel materyaller hazırlanarak
dağıtımı ve sergilenmesi planlanmaktadır. (Adana, Manisa, Kütahya, Van, UĢak, Amasya)
Halk Eğitim Merkezi iĢbirliğiyle aile eğitim programları düzenlenecektir.
(KahramanmaraĢ)

BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
Personel Genel Müdürlüğü
Adalet Bakanlığı, taĢra teĢkilâtında, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin KuruluĢ, Görev
ve Yargılama Usullerine Dair Kanun kapsamında kurulan ve faaliyette bulunan aile
mahkemelerinde 05/03/2009 tarihi itibarıyla 85 psikolog, 80 pedagog ve 82 sosyal çalıĢmacı,
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyette olan çocuk ve çocuk
ağır ceza mahkemelerinde ise 31 psikolog, 24 pedagog ve 23 sosyal çalıĢmacı olmak üzere
toplam 116 psikolog, 104 pedagog ve 105 sosyal çalıĢmacı görev yapmaktadır. Ayrıca 2009
yılı içerisinde Kamu Görevlilerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmelik çerçevesinde 2008 KPSS (B) grubu sınavı sonucuna göre çocuk ağır ceza,
çocuk ve aile mahkemelerinde münhal bulunan psikolog, pedagog ve sosyal çalıĢmacı
kadrolarına baĢvuru yapan 34 psikolog, 32 pedagog ve 35 sosyal çalıĢmacının açıktan atama
iĢlemleri devam etmektedir.
Eğitim Dairesi BaĢkanlığı ve Kanunlar Genel Müdürlüğü
BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) ile ĠçiĢleri Bakanlığı ve
Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokoller çerçevesinde gerçekleĢtirilen polis ve sağlık
personeli eğitimlerinin kadına karĢı Ģiddetle mücadelede çok taraflı yaklaĢımın
gerçekleĢmesinde baĢarılı olması nedeniyle gelecek yıllarda Adalet Bakanlığı mensuplarına
yönelik olarak eğitim faaliyeti gerçekleĢtirilmesi yararlı düĢünülmüĢtür. Söz konusu nedenle,
26 Ocak 2009 tarihinde Ankara Neva Palas Otel'de bir “ÇalıĢma Toplantısı” yapılmıĢtır.
Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesini temsilen 2 tetkik hâkimi, 7 hâkim ve Cumhuriyet savcısı
ile 2 sosyal çalıĢma görevlisi toplantıya katılım sağlanmıĢtır.
2005 yılı Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Malî ĠĢbirliği Programı kapsamında
finanse edilen, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ve
Ülkemizde ilk kez resmî istatistik programında yer alacak olan “Türkiye‟de Kadına Yönelik
Aile Ġçi ġiddet AraĢtırması” sonuçlarının paylaĢıldığı 11 ġubat 2009 tarihli toplantıya Eğitim
Dairesi BaĢkanlığı ve Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından katılım sağlanmıĢtır.
25-30 kiĢilik gruplara yönelik, üçer gün olarak yapılması plânlanan ve toplumsal
cinsiyet eĢitliği, kadına karĢı Ģiddet, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, Ģiddet
mağdurlarına yaklaĢım tarzı, kadının insan haklarına iliĢkin uluslararası hukuk standartları ve
benzeri konuların ele alınacağı “Kadına Yönelik ġiddetle Mücadelede Yargı Mensuplarının
Rolü” konulu eğitim seminerlerine hazırlık yönünden 76 Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na 16 Mart
2009 tarihinde Eğitim Dairesi BaĢkanlığı tarafından yazı yazılmıĢtır.
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“Kadına Yönelik ġiddetle Mücadelede Yargı Mensuplarının Rolü” konulu Projeye
hazırlık çalıĢmaları kapsamında; adlî tıp uzmanlarının katılımı ile, kadının Ģiddete uğradığına
dair en büyük delil olan adlî rapor formlarını düzenleyen adlî tabiplerin, rapor tanzim ederken
soruĢturma ya da yargılama makamlarından beklentileri, rapor tanziminde yaĢanan güçlükler
ve bu çerçevede eğitim içeriğinin kapsamı konusunda bir ihtiyaç analizi yapılmasının gerekli
olduğu; ayrıca bu çalıĢmanın, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının eğitim programlarının
hazırlık çalıĢmalarında da faydalı olacağı düĢüncesiyle, 26 Mart 2009 tarihinde Ankara‟da
gerçekleĢtirilen "Ġhtiyaç Analizi Toplantısı"na, Adlî Tıp Kurumu BaĢkanlığı'ndan 4 uzmanın
katılımı sağlanmıĢtır.
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
19.Ocak.2009 tarihinde DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda yapılan "İnsan Ticareti ile Mücadele
Ulusal Görev Gücü" 17. toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
29.Ocak.2009 tarihinde ĠçiĢleri Bakanlığı, DıĢ ĠliĢkiler ve AB Dairesi BaĢkanlığınca
koordine edilen ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yürütülen “İnsan Ticareti ile
Mücadele” projesi 4. Yürütme Kurulu Toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
24.ġubat.2009 tarihinde Adalet Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü, ĠçiĢleri Bakanlığı DıĢ
ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Daire BaĢkanlığı ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM)
ile iĢbirliği halinde yürütülen, AB Komisyonu tarafından finanse edilen “Türkiye’nin İnsan
Ticareti ile Mücadele Çabalarının ve Tüm İnsan Ticareti Mağdurlarının Adalete
Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında düzenlenecek olan eğitim faaliyetleri
öncesi Ankara‟da yapılan hazırlık toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
ĠçiĢleri Bakanlığı‟nca uygulanmakta olup, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve
Adalet Bakanlığı‟nın ara yararlanıcılarından biri olduğu Uluslararası Göç Örgütü (IOM)
Türkiye Temsilciliği ile iĢbirliği içerisinde yürüttüğü “Türkiye'nin İnsan Ticareti ile
Mücadele Çabalarının ve Tüm İnsan Ticareti Mağdurlarının Adalete Erişimlerinin
Desteklenmesi Projesi” kapsamında 300 hakim ve savcıya insan ticareti konusunda bölgesel
eğitim faaliyetleri düzenlenmesi çerçevesinde 25-27 ġubat 2009 tarihinde Ankara‟da ilk
eğitim semineri gerçekleĢtirilmiĢtir.
03.Mart.2009 tarihinde “Türkiye–Avrupa Birliği 7 no’lu Bölgesel Gelişme, Sosyal
Politika ve İstihdam Alt Komitesi”nin 8. tur toplantısına AB Genel Müdürlüğünden katılım
sağlanmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
Eğitim Dairesi BaĢkanlığı
Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından, Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü‟nün (KSGM) sorumluluğunda BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)‟nun
teknik ve malî desteği ile yargı mensuplarına yönelik protokol imza çalıĢmaları devam eden
“Kadına Yönelik ġiddetle Mücadelede Yargı Mensuplarının Rolü” konulu Proje kapsamında;
2009 yılı içinde, aile mahkemelerinin kurulu olduğu 76 il ve ilçede faaliyette olan 164 aile
mahkemesinde görev yapan hâkimlerin tümünün ve aynı yerlerde görev yapan konu ile ilgili
belirli sayıda Cumhuriyet savcısının ve tespit edilen pilot illerdeki aile mahkemelerinde,
denetimli serbestlik ve adlî tıp Ģube müdürlüklerinde çalıĢan uzmanların da yararlanması
hedeflenmiĢtir.
Bu itibarla; 25-30 kiĢilik gruplara yönelik, üçer gün olarak yapılması plânlanan ve toplumsal
cinsiyet eĢitliği, kadına karĢı Ģiddet, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, Ģiddet
mağdurlarına yaklaĢım tarzı, kadının insan haklarına iliĢkin uluslararası hukuk standartları ve
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benzeri konuların ele alınacağı “Kadına Yönelik ġiddetle Mücadelede Yargı Mensuplarının
Rolü” konulu Projenin hazırlık çalıĢmaları devam etmektedir.
Kanunlar Genel Müdürlüğü
Türk Medenî Kanunu ile Nüfus Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısıyla, Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi, Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi SözleĢmesi ile Anayasanın 10, 41 ve 90. madde hükümleri dikkate alınarak, 4721
sayılı Türk Medenî Kanununun 187. maddesinin üst normlar ile uyumlu hâle getirilmesi için
değiĢiklik yapılması öngörülmektedir.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
Karabük Ġl Müdürlüğü tarafından, dönem içerisinde özel sektör iĢyerlerine yapılan iĢ
ziyaretlerinde ĠĢ Kanunu‟nun eĢit davranma ilkesi baĢlıklı 5. Maddesi uyarınca biyolojik ve
iĢin niteliğine iliĢkin sebepler zorunlu kılmadıkça iĢ iliĢkisinde cinsiyete dayalı ayrım
yapılamayacağı, aksi durumda aynı Kanunun 99. Maddesinde belirtilen yaptırımla
karĢılaĢılacağı hususunda iĢverenler bilgilendirilmektedir.
Karabük Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kadın haklarıyla ilgili danıĢmanlık
hizmeti sunulmuĢtur. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde “Her Yerde Herkese
Eğitim” konulu Proje kapsamında eğitim çalıĢmalarına devam edilmiĢtir. Aile içi Ģiddet ve
madde bağımlılığı konusunda proje çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.
Bartın Ġl Müdürlüğü tarafından kadınların iĢ kurma becerilerinin geliĢtirilmesi için
Ağustos-Aralık 2008 tarihleri arasında aĢağıdaki faaliyetler gerçekleĢtirilmiĢtir.
Bartın GiriĢim Grubu Ekolojik Gıda San. Ve Tic. A.ġ. ile Ġkinci ÖzelleĢtirme Sosyal
Destek Projesinin Yeniden ĠĢe YerleĢtirme Hizmetleri kapsamında Bitkisel Ürünlerde
Muhafaza ve Pazarlama Teknikleri Eğitimine 7 kadın kursiyer katılmıĢ, 6 kadın kursiyer aynı
iĢ yerinde istihdam edilmiĢtir.
Doğan Saya- Akif DOĞAN firmasıyla Ġkinci ÖzelleĢtirme Sosyal Destek Projesinin
Yeniden ĠĢe YerleĢtirme hizmetleri kapsamında10 kadın kursiyerin katılımı ile baĢlatılan
ayakkabıcılık eğitimi devam etmektedir.
Akasya Ayakkabı San. ve Tic. Ltd. ġti. ile Ġkinci ÖzelleĢtirme Sosyal Destek
Projesinin Yeniden ĠĢe YerleĢtirme Hizmetleri kapsamında 10 kadın kursiyerin katılım ıile
baĢlatılan Ayakkabıcılık Eğitimi devam etmektedir.
Antalya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı tarafından; eğitimini yarıda bırakmıĢ
kadınların eğitimlerini tamamlayabilmeleri ve aktif olarak iĢ yaĢamına katılmaları için ihtiyaç
duydukları destek hizmeti olarak dar gelirli çalıĢan annelerin çocuklarından 3-6 yaĢ grubu 100
çocuğa A.Y.Ç.O. Vakfında ve 5-6 yaĢ grubu 100 çocuğa da Suna Ġnan Kıraç Eğitim Parkında
okul öncesi eğitim hizmeti verilmektedir. Ayrıca, MEB Onaylı Antalya Sanat ve Meslek
Edindirme Kursları (ASMEK) devam etmektedir.
Akseki Kaymakamlığı bünyesinde; Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 20082009 öğretim yılında Ġlçe Merkezi dahil 8 yerleĢim biriminde öğrenci ve kadınlara yönelik
Biçki-DikiĢ-Boyama-Kırk yama branĢlarında kurslar açılmıĢtır.
Alanya Kaymakamlığı bünyesinde; Ġlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce kadınlara
yönelik açılan 160 saatlik 4. Dönem bilgisayar kursu tamamlanmıĢtır. El becerilerini
geliĢtirici ve gelir getirici el nakıĢı, iğne oyası, el örgüsü kursları verilmiĢtir. Ġlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüğünce baĢlatılan 1.kademe 4. okuma-yazma kursu ise Temmuz‟da
bitirilecektir.
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Ġbradi Kaymakamlığı tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce meslek edinme
beceri kursları açılmıĢtır.
GazipaĢa Kaymakamlığı tarafından eĢinden ayrılan ve ekonomik olarak zor durumda
olan kadınlardan iĢ yeri açmak isteyen ve Ģartları uyan kadınlara yerel giriĢimler kapsamında
proje hazırlanarak iĢyeri edinmelerine katkı sağlanmaktadır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Eğitim Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yapılan ÇalıĢmalar:
AĢamalı olarak gerçekleĢtirilen program geliĢtirme ve yenileme çalıĢmaları
kapsamında ortaöğretim tarih dersinde cinsiyet eĢitliğini sağlamak açısından kadının
konumuna yönelik açıklamalar yer almaktadır. 2008-2009 eğitim-öğretim yılından itibaren
tarih dersi öğretim programı kademeli olarak uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Bu dersin genel
amaçlarında kadının da erkek gibi tarihin öznesi olduğu vurgusu yapılmıĢtır.
ÇağdaĢ Türk ve Dünya Tarihi dersinin kapsadığı dönem de dikkate alınarak kadın
hareketinin ortaya çıkıĢı ve geliĢmesi “YumuĢama Dönemi” ünitesinde dünyadaki kadın
hareketi, “KüreselleĢen Dünya” ünitesinde ise Türkiye boyutu ile etkinlik örnekleri
verilmiĢtir.
Daha önce kadının toplum ve aile içindeki statüsünün iyileĢtirilmesine yönelik olarak
yapılan “Penceremde Umut” adlı 13 bölümlük TV programı 2008 yılı içinde TRT‟de
yayınlanmıĢtır. Aynı program Bakanlığın web sayfası” Ġnternet Televizyonu” bölümünde de
gösterilmektedir. Hazırlık çalıĢmaları halihazırda devam eden 10 bölümlük yeni bir TV
programının bölümlerinden biri de kadına yönelik Ģiddet konusunu iĢleyecektir.
Halk eğitim merkezlerinde “Benim Ailem, Anne-Çocuk Eğitim Programı ve Baba
Destek Eğitim Programları” yürütülmeye devam edilmektedir. Bu programlar ile farkındalık
yaratma ve zihniyet dönüĢümünün sağlanması ile risk önlemeye yönelik çalıĢmaların
yapılması hedeflenmektedir.
Meslek edindirme kurslarında kadın hakları konusuna da yer verilmiĢtir. Erken evlilikçok eĢlilik-kumalık-baĢlık parası-berdel-aile içi Ģiddet-Ģiddet türleri konularında kursiyerler
bilgilendirilmiĢtir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
"Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler
Eğitimi Projesi Protokolü," 26.12.2006 tarihinde dönemin ĠçiĢleri Bakanı Sayın Abdülkadir
AKSU ve dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU
tarafından imzalanmıĢtır.
Ġki aĢamalı olarak tasarlanan Eğitim Programı kapsamında;
Birinci aĢamada; Ġstanbul, Adana, Samsun, Bursa, Erzurum, Van, Antalya, Diyarbakır,
Kayseri, Ġzmir, Ankara NevĢehir illerindeki eğitim programlarında, yaklaĢık 270 eğiticinin
eğitimi tamamlanmıĢtır. Ġkinci aĢamada ise; eğiticiler aracılığıyla polis merkezlerinde çalıĢan
40.000 personele eğitim verilmesi sağlanmıĢ; böylece Proje planlandığı Ģekilde
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tamamlanmıĢtır. Ġlerleyen süre içerisinde ihtiyaç duyuldukça, Proje kapsamında yetiĢtirilen
eğiticiler tarafından eğitimler düzenlenmeye devam edilecektir.
2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi hükümleri doğrultusunda uygulamada yerine
getirilmesi gereken hususlar bağlamında kurum ve kuruluĢlara yol göstermek amacıyla
hazırlanan Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu
konulu 11.01.2007 tarih ve 6 sayılı Genelge 81 Ġl Valiliği‟ne tamim yapılmıĢtır.
VALĠLĠKLER
ADANA VALĠLĠĞĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
Adana Rotary Kulübü Toplum Merkezi tarafından kadına yönelik Ģiddet konusunda
seminerler düzenlenmiĢ, kadın giriĢimciliğini desteklemek amacıyla bilgilendirici seminerler
gerçekleĢtirilmiĢtir.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Adana Valiliği ve kadın sivil toplum kuruluĢlarının
iĢbirliğiyle kutlanmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
Kadına yönelik Ģiddet konusunda afiĢ ve broĢürler hazırlanacaktır.
0-6 YaĢ Anne-Çocuk Eğitimi Programı (AÇEP) ile VatandaĢlık ve Çocuk Hakları
Eğitim Programları düzenlenecektir.
EV-KA kadın giriĢimciliğini destekleme eğitim programları gerçekleĢtirilecektir.
ANTALYA VALĠLĠĞĠ
Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Planlanan ÇalıĢmalar:
Kadın DanıĢma ve DayanıĢma Merkezi bünyesinde açılacak “Acil Yardım ve Destek
Hattı”nda görev yapacak personele Akdeniz Üniversitesi ve Ġl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğünce eğitim verilmesi, bu hattın iĢleyiĢi düzene girene kadar haftada iki yarım gün
psikolog ve sosyal hizmet uzmanının görevlendirilmesi konusunda, Ġl Koordinasyon Komitesi
tarafından karar alınıĢtır.
ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
Aile planlaması konusunda bilgilendirme çalıĢmaları yapılarak gerekli önlemler
alınmıĢtır.
Özürlülere yönelik olarak evde bakım hizmeti verilmektedir, bu kapsamda özürlü
kiĢilerin bakımını üstlenenlere yönelik olarak eğitim verilmesi planlanmaktadır.
4320 sayılı Kanun ile kadın ve çocuğa yönelik Ģiddet konularının iĢlendiği
seminerlerin düzenlenmesi konusunda çalıĢmalar sürdürülmektedir.
BATMAN VALĠLĠĞĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
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Toplum merkezlerinde okuma-yazma kursları ile makine nakıĢı-giyim-halıcılıkbilgisayar kursları gibi gelir getirici meslek edindirme kursları açılmıĢtır.
Kadının toplumda ve ailedeki değeri ve önemini konu alan seminerler verilmiĢtir.
Kadınların istihdam olanakları ve iĢ kurmak için gereksinim duydukları krediyi
almaları konusunda ilgili kurumlara yönlendirilmeleri sağlanmıĢtır.
Kadının Sosyo-Ekonomik YaĢama Katılımı Projesi hazırlanmıĢ, bu kapsamda okumayazma ve halıcılık, hazır giyim, makine nakıĢları, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar
kursları açılmıĢ; vatandaĢlık, hukuk, sağlık konularında eğitimler verilmiĢtir.
Cami imamları ile görüĢülerek ilgili konuda vaaz verilmesi sağlanmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
Kadına yönelik Ģiddetin önlenebilmesi amacıyla halkı bilinçlendirmek üzere camilerde
vaaz verilmesi,
Toplumda yerleĢik ön kabullerin yıkılması amacıyla eğitim programları düzenlenmesi,
Özellikle köyden kente göç sonucu uyum sorunu yaĢayan ebeveyn ve çocuklara
yönelik eğitici çalıĢmalara destek olunması,
Kadının vatandaĢlık hakları ve haklarını nasıl kullanacağı konusunda bilgilendirme
çalıĢmaları yapılması,
Kadınların sağlık-aile planlaması-beslenme- çocuk geliĢimi gibi konularda
bilgilendirilmesi,
Kadının Sosyo-Ekonomik YaĢama Katılımı Projesi kapsamında düzenlenen
etkinliklere devam edilmesi planlanmaktadır.
BAYBURT VALĠLĠĞĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Ģiddete maruz kalan kadın ve çocuklara
danıĢmanlık hizmeti verilmektedir.
Ġl Emniyet Müdürlüğünce tüm polis memurlarına konuya iliĢkin hizmet içi eğitimi
verilmiĢtir.
Konu hakkında hazırlanan ve içinde poster, broĢür ve spot filmlerin bulunduğu
DVD‟lerin ilgili tüm kurum ve kuruluĢlara dağıtımı yapılmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından iletilen görsel ve yazılı materyaller
ilerleyen dönemde Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce gerçekleĢtirilecek eğitimde
kullanılacaktır.
Söz konusu materyaller aracılığıyla halk eğitim merkezinde ve okullarda bilgilendirme
yapılacaktır.
BURSA VALĠLĠĞĠ
Kadının Statüsü Birimi
Yapılan ÇalıĢmalar:
25 Kasım Kadına KarĢı ġiddetle Mücadele ve DayanıĢma Günü‟nde Ġl‟de bulunan
ilgili kamu kurum-kuruluĢları, yerel yönetimler, STK üyeleri ile Mahalli Ġdareler Genel
Müdürlüğü Kadın Sığınmaevleri Proje Koordinatörünün katılımı ile “Bursa Ġl Eylem Planı”
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ve “Bursa‟da ġiddet ve Ġstatistik Bilgileri” konulu eğitim konferansı, 500 kiĢinin katılımıyla
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Uludağ Soroptimist Kulübü sponsorluğunda Birim logo ve sloganının bulunduğu
havlular; Karagöz Lions Kulübü sponsorluğunda Aile Ġçi ġiddet BroĢürü; Bursa Eczacılar
Odası BaĢkanlığı sponsorluğunda çanta, broĢür; Koru-Su ile Seyitabat Köyü Kadınları
DayanıĢma Derneği sponsorluğunda stiker; Akajans sponsorluğunda spot film, sivil toplum
kuruluĢları iĢbirliğinde afiĢ yaptırılmıĢtır.
Koru-Su ile Seyitabat Köyü Kadınları DayanıĢma Derneği iĢbirliğinde damacana su
ĢiĢelerine “Kadına Yönelik ġiddet Suçtur “mesajı ile acil telefon numaralarının yer aldığı
stikerler yapıĢtırılarak dağıtımı sağlanmıĢtır. Ġlde bulunan diğer su firmalarıyla da “Her Eve
Bilgi” sloganıyla benzer çalıĢmaların gerçekleĢtirilmesi sağlanacaktır.
17 ġubat Türk Medeni Kanunu‟nun Kabulü gününde bir alıĢveriĢ merkezinde “Aile Ġçi
ġiddete Son” Standı açılarak, hazırlanan görsel materyallerin dağıtımı sağlanmıĢtır. Ayrıca
“ile Ġçi ĠletiĢim ve Kadın Sağlığı” konulu bir konferans ile toplu nikah töreni düzenlenmiĢtir.
Kadına Yönelik ġiddetle mücadele konusunda hazırlanan afiĢlerin 1 yıl süre ile
sergilenmesi amacıyla Ġl Sağlık Müdürlüğü Hastanelerine, Ġlçe Kaymakamlıklarına, Ġlçe
Belediyelerine ve ilgili diğer yerlere dağıtımı sağlanmıĢtır.
Birim tarafından hazırlatılan spot filmin halkın yoğun olduğu meydanlarda ve alıĢveriĢ
merkezlerinde bulunan bilboard ve teknovizyonlarda yayınlanması sağlanmıĢtır.
Osmangazi Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine yönelik eğitim konferansı
düzenlenerek, Birim tarafından üretilen broĢürlerin dağıtımı sağlanmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
Ġl Emniyet-Sağlık-Sosyal Hizmetler Müdürlükleri ile Ġl Müftülüğünden
görevlendirilen uzmanlar tarafından 17 ilçede yıl boyunca konferanslar verilmesi
planlanmaktadır.
ÇORUM VALĠLĠĞĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
Düvenci Belediye BaĢkanlığı:
Mevzuat hükümleri gereğince kurumu ilgilendiren konular ve diğer kurumlar ile
gerekli çalıĢmalar yapılmaktadır.
Uğurludağ Kaymakamlığı:
Milli Eğitim Müdürlüğünce mevzuatın incelenmesi ve müftülükçe camilerde vaaz ve
irĢat, emniyet amirliğince polis halk iliĢkileri töre ve namus cinayetleri konusunda sağlık grup
baĢkanlığınca halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalıĢmaları devam etmektedir.
Sağlık Grup BaĢkanlığı tarafından töre ve namus cinayetleri ile Alo 183 Hattı
hakkında vatandaĢlara bilgi verilmiĢtir.
Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda öğrencilere konuya iliĢkin bilgi verilmesi
sağlanmıĢtır.
Evren Belediye BaĢkanlığı:
Cami imamları tarafından konu hakkında vaaz verilmiĢtir.
Sağlık ocağında görevli ebeler tarafından gerek sahada gerekse sağlık ocağına gelen
hastalara konu hakkında bilgi verilmiĢtir.
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Belde halkına ve mahalle muhtarlarına konu hakkında bilgi verilmiĢ, olası Ģikayetlerin
hızlı bir Ģekilde değerlendirilebilmesi için irtibat numaraları verilmiĢ, gerekli durumlarda ilgili
yerlere yönlendirme yapılmıĢtır.
Alaca Kaymakamlığı:
Çocuk ve kadınlara yönelik Ģiddet hareketleriyle töre ve namus cinayetlerinin
önlenmesi için alınacak tedbirlerle ilgili olarak BaĢbakanlık tarafından çıkarılan ve
04.07.2006 tarih 26218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/17 sayılı
Genelge, 24.07.2006 tarih ve 15.11/884 sayılı yazıları ile ilçede bulunan ilgili kurumlara
gönderilmiĢ ve ilgili kurumlar bilgilendirilmiĢ, konu hakkında gerekli hassasiyetin
gönderilmesi ve takip edilmesi, titizlikle uygulanması istenmiĢtir.
Ġlçe‟de 5442 sayılı Yasa‟nın 40. maddesi gereğince, Ġlçe Ġdare ġube BaĢkanları
toplantısında konu gündeme alınmıĢ ve ilgili kamu kurum ve kuruluĢları tarafından konunun
titizlikle takibi istenilmiĢtir.
Ġlçe Müftülüğünce Cuma vaazlarında ilçe halkına yönelik bilgilendirmeler yapılmıĢtır.
T.C BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce oluĢturulan Web sitesinde
yayımlanan projeler takip edilmekte, Ġlçede bulunan ilgili kurumlarca bu doğrultuda
çalıĢmalar yürütülmektedir.
Dodurga Kaymakamlığı:
Ġlgili Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Çorum Valiliği Ġl Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün
20.07.2006 tarih ve 884 sayılı yazıları ekinde alınan emirler doğrultusunda gerekli
bilgilendirme yapılmıĢ, Töre/Namus cinayetlerinin önlenmesi ile ilgili her birimin kendi
branĢlarına göre personelini ve halkı bilinçlendirilmesi istenmiĢtir.
Konuya iliĢkin olarak halkın bilinçlendirilmesi amacıyla Ġlçe Müftülüğünce
bilgilendirme yapılmıĢ; Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda konuyla ilgili seminer
düzenlenmesi sağlanmıĢ, resim-kompozisyonlarda konu iĢlenmiĢtir.
Boğazkale Kaymakamlığı:
Konu hakkında yürürlükte bulunan tüm kanun ve yönetmenlikler ilgili kurum ve
kuruluĢlara gönderilerek gerekli bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır.
Ġlçe Müftülüğü tarafından Cuma hutbelerinde konu hakkında vaazlar verilmiĢ, Sağlık
Grup BaĢkanlığı tarafından gerek sorumluluk sahasında gerekse sağlık ocağına gelen
hastalara konu hakkında bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır. Özel Ġdare Müdürlüğü ve Ġlçe
Jandarma Komutanlığı ortak çalıĢmaları ile köy halkı ve köy muhtarlarına yönelik
bilgilendirme toplantıları düzenlenerek olası Ģikayetlerin hızlı bir Ģekilde değerlendirilmesi
için irtibat telefonları ve danıĢmanlık hizmetlerinin verilmesi sağlanmıĢtır.
Ġskilip Kaymakamlığı:
Emniyet ve Jandarma birimlerinde görevli personele konuya iliĢkin bir seminer
verilmiĢtir.
Ġlçe camilerinde vaaz ve hutbeler aracılığıyla halk, konu hakkında aydınlatılmıĢtır.
Ġskilip Belediye BaĢkanlığınca çocuğa karĢı Ģiddet konusunda broĢür basılarak
dağıtımı sağlanmıĢtır.
Maddi durumu olmayan ailelere ayni-nakdi yardımda bulunulmuĢtur.
Haydi Kızlar Okula Kampanyası‟nın uygulamasında süreklilik sağlanmıĢtır.
Ġlköğretime 8 yıl kesintisiz devamlılığı sağlamak amacıyla tüm önlemler alınmıĢtır;
ilköğretime devam zorunluluğunu ihlal edenler hakkında gerekli yasal prosedür titizlikle
uygulanmaktadır.
Okullarda ana-baba eğitimleri düzenlenerek aile içi Ģiddet, çocuk hakları gibi
konularda velilere bilgiler verilmiĢtir.
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Halk Eğitim Merkezlerinde kadınlara yönelik eğitim programları uygulanmıĢtır.
Merkezlerde sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği sağlanarak kadının insan hakları eğitimi
verilmiĢ, okuma-yazma kursları düzenlenmiĢtir.
Belediye bünyesinde yer alan ve kısa süre önce özelleĢtirilen yaĢlı bakım birimi
tarafından açılan kadın Ģefkatevinin nitelik ve nicelik açısından AB standartlarına uygun hale
getirilmesi için çalıĢmalar yapılmıĢ, binanın Ģiddete maruz kalan kadınlara en iyi Ģekilde
hizmet verebilecek kapasiteye getirilmesine çalıĢılmıĢtır.
Halk Kütüphanesine giden okur ve öğrencilere kitap ve sözlü yolla bilinçlendirme
yapılmıĢtır.
Tuğlu Belediye BaĢkanlığı:
4320 sayılı kanun hakkında bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢ, okul aile birliği
toplantılarında konu hakkında bilgi verilmiĢtir.
Sağlık Ġl Müdürlüğü:
Sağlık kurumlarında çalıĢan sağlık personelinin kadına ve çocuğa yönelik Ģiddeti
tanıması, tespit etmesi, gerekli müdahaleleri yapabilmesi ve Ģiddete uğrayan kadınları uygun
kuruluĢlara yönlendirmeleriyle ilgili bilgilendirici eğitimler birinci basamak sağlık
kuruluĢlarında görev yapan tüm doktor ve yardımcı personele verilmiĢtir.
Sağlık Bakanlığınca yürütülen intiharı önleme çalıĢmaları kapsamında üretilen “Acil
Servislerde Ġntihar GiriĢimlerine Psiko-Sosyal Destek ve Krize Müdahale Programı”
kapsamında pilot hastane olan Çorum Devlet Hastanesi‟nde anılan Program gereği eğitim
faaliyetlerine devam edilmektedir. Eğitim çalıĢmalarında aile içi Ģiddet konusu da yer
almaktadır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
Uğurludağ Kaymakamlığı:
Milli Eğitim Müdürlüğünce çevre incelemesi ve anket çalıĢması yapılacaktır.
Sağlık Grup BaĢkanlığınca töre ve namus cinayetlerinin hukuka aykırılığını anlatmak
amacıyla eğitim verilecektir.
Milli Eğitim Müdürlüğünce halk eğitim ile birlikte ailelere konuyla ilgili seminer
verilmesi ve sağlık grup baĢkanlığınca kadın sığınma evlerinin oluĢturulması planlanmaktadır.
Milli Eğitim Müdürlüğünce, ilçe müftülüğü ile ortak çalıĢmalar yapılması, broĢür
hazırlanması, hedeflenmektedir.
Sağlık Grup BaĢkanlığınca Türk Medeni Kanunu‟nu tanıtmayı amaçlayan bir eğitim
gerçekleĢtirilecektir.
Evren Belediye BaĢkanlığı:
Konuya iliĢkin yasal düzenlemeler konusunda bilgilendirme çalıĢmaları yapılacaktır.
Konu hakkındaki Ģikayetlerin hızlı ve doğru Ģekilde değerlendirilmesi, konuya en hızlı
Ģekilde müdahale edilebilmesi için ihbar ve Ģikayet telefonları ile danıĢma birimleri
oluĢturulacaktır.
Belde, belediye sağlık ocağı, camiler ve ilköğretim okulu sivil toplum hakkında
koordineli bir Ģekilde iĢbirliğine gitmeleri ve her kurumun görev alanlarında veya ortak
seminer ve toplantıların düzenlenmesi hedeflenmektedir.
Alaca Kaymakamlığı:
Ġlçede bulunan ilgili kurumlarca, aile içi Ģiddet, kadın istihdamı kadın ve eğitim, kadın
ve sağlık, kadına yönelik Ģiddet, kadının siyaset ve karar mekanizmalarına katılımı, kadın
istihdamının geliĢtirilmesi, toplumsal cinsiyet eĢitliği, kadınlara yönelik zararlı uygulamalar,
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Ģiddet, taciz, ihmal ve sömürünün azaltılması, vb. konularda ilçe halkı bilinçlendirilmekte
olup bu yönde uygulama çalıĢmaları devam edecektir.
2008 yılında gerçekleĢtirilen seminer, eğitim, Ģenlik, etkinlik, broĢürlerle tanıtım,
sloganlarla bilgilendirme vb. çalıĢmalar 2009 yılında da sürdürülecektir.
Dodurga Kaymakamlığı:
Ġlçe Milli Eğitim müdürlüğünce ilk ve ortaöğretim okullarında rehber öğretmenler
aracılığıyla, velilere öfke kontrolü, problem çözme, Ģiddet gibi konularda bilgilendirme
yapılacaktır.
Konuya iliĢkin olarak ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalıĢmalar yürütülecektir.
Boğazkale Kaymakamlığı:
Konu hakkında Ģikayetlerin hızlı ve doğru bir Ģekilde değerlendirilmesi, konuya en
hızlı Ģekilde müdahale edilebilmesi için ihbar ve Ģikayet telefonları ile danıĢma birimleri
oluĢturulacaktır.
Ġlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluĢları ve sivil toplum örgütlerinin konu hakkında
koordineli bir Ģekilde iĢbirliğine gitmeleri, ortak seminer ve toplantılar düzenlenmesi
planlanmıĢtır.
Özel Ġdare müdürlüğü ve Ġlçe Jandarma Komutanlığının ortak çalıĢmaları aracılığıyla
köy ziyaretleri yapılarak vatandaĢlara konu hakkında bilgi verilecektir.
Tuğlu Belediye BaĢkanlığı:
4320 sayılı Kanun, kadının insan hakları konusunda avukatlar-sosyal hizmet
uzmanları- öğretmenler aracılığıyla bilgilendirme çalıĢmaları yapılacaktır.
Kadına yönelik Ģiddet, töre/namus cinayetleriyle mücadele kapsamında broĢür,afiĢ,
ilanlar hazırlanacaktır.
Sağlık Ġl Müdürlüğü:
“Acil Servislerde Ġntihar GiriĢimlerine Psiko-Sosyal Destek ve Krize Müdahale
Programı” kapsamında pilot hastane olan Çorum Devlet Hastanesi‟nde anılan Program gereği
eğitim faaliyetlerine, ihtiyaç duyuldukça periyodik olarak devam edecektir.
ERZĠNCAN VALĠLĠĞĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
Kamu kurum ve kuruluĢlarında görev yapan personele yönelik olarak konuya iliĢkin
hizmet içi eğitimler düzenlenmiĢtir.
Müftülük tarafından konuya iliĢkin vaaz verilmiĢtir.
Zorunlu eğitimi devamlılığı sağlamaya dönük çalıĢmalar yapılmıĢtır.
Konuyla ilgili görsel materyallerin sergilenmesi sağlanmıĢtır.
Ġl Müftülüğü bünyesinde Aile ĠrĢad ve Rehberlik Bürosu hizmete girmiĢtir.
Ġl Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Erzincan Ġli ġiddet Eylem
Planı hazırlanmıĢ, bu Plan çerçevesinde okullarda çalıĢma ekipleri oluĢturularak, öfke
kontrolü, çatıĢma çözümü, stresle baĢa çıkma yöntemleri konularında bilgilendirici etkinlikler
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ġnsan hakları, aile içi Ģiddet ve konuyla ilgili yasal düzenlemeler konusunda
öğrencilere bilgi verilmektedir.
Psiko-sosyal müdahale hizmetleri çerçevesinde aile içi Ģiddet konusunda okul
rehberlik servislerince çalıĢmalar baĢlamıĢtır.
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Planlanan ÇalıĢmalar:
Karakollarda bağlı köylerde devriyeler tertiplenip kadın hakları konusunda
bilgilendirme yapılacaktır.
Ev ziyaretleri yapılarak konuya iliĢkin bilgi verilecektir.
Liselerde uygulanmak üzere Ģiddetin önlenmesine yönelik eylem planı hazırlanacaktır.
Ayrıca veliler ve öğrencilere gerekli durumlarda konuyla ilgili danıĢmanlık yapılacaktır.
KARABÜK VALĠLĠĞĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
-

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde;

Eskipazar ilçesinde bulunan açık cezaevinde bulunan hükümlülere yönelik olarak
çocuğun cinsel istismarı konulu seminer verilmiĢtir.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir kutlama programı gerçekleĢtirilmiĢtir.
ġiddete maruz kalmıĢ kadınlara danıĢmanlık hizmeti verilmiĢtir.
Aile içi Ģiddet konusunda Ġl Merkezi ve Ġlçelerde emniyet amirlikleri ve karakollara
tanıtım kitapçıkları, afiĢ ve el ilanları dağıtılmıĢtır.
-

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce;

Halk Eğitim merkezi ile iĢbirliği içerisinde aile eğitimi toplantıları gerçekleĢtirilmiĢtir.
Konuya iliĢkin olarak ev ziyaretleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
Töre ve namus cinayetleri konusunda öğrenciler ve velilerle görüĢmeler
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Okullarda Ģiddetin önlenmesine yönelik çalıĢma ekipleri oluĢturulmuĢ, eylem planları
hazırlanmıĢtır.
-

Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünce;

Mevzuat gereği yapılan çalıĢmalarda baĢvuru kabul Ģartlarının hizmet gerekleri
doğrultusunda belirlenmekte ve vatandaĢlar arasında ayrım yapıldığı izleniminin oluĢmasına
meydan vermeyecek Ģekilde hareket edilmektedir.
Kamu kurum ve kuruluĢlarından gelen daimi ve geçici normal, özürlü, eski hükümlü
taleplerinde cinsiyet ayrımı yapılmayacak, askerlik görevini yapmıĢ veya yapmıĢ sayılan veya
tecilli bulunanların tamamının baĢvurusunu engelleyen Ģartlar ortadan kaldırılmıĢtır. Aksine
Ģartlar içeren talepler iĢleme konulmamaktadır.
ĠĢyerlerine yapılan ziyaretlerde ĠĢ Kanunu‟nun “eĢit davranma ilkesi” baĢlıklı 5.
maddesi ve bu maddeye aykırı davranılması halinde karĢılaĢılacak yaptırım hakkında bilgi
verilmektedir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
Halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlere yönelik eğitimler gerçekleĢtirilmesi,
ĠĢ Kanunu‟nun “eĢit davranma ilkesi” baĢlıklı 5. maddesi ve bu maddeye aykırı
davranılması halinde karĢılaĢılacak yaptırım hakkında iĢverenleri bilgilendirmeye devam
edilmesi,
Mahallelerde Ģiddetin önlenmesi ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılması,
Halk eğitim merkezlerinde aile eğitimi toplantıları düzenlenmesi,
Konu hakkında öğrenci ve velilerini bilgilendirmeye yönelik bilgilendirme çalıĢmaları
yapılması, broĢür hazırlanması planlanmaktadır.
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SAKARYA VALĠLĠĞĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
Bahse konu Genelge çerçevesinde, Sakarya Barosu ile Türk Ceza Hukukunda kadın ve
aileyi koruyan mevzuatın ortak etüdü yapılmıĢtır.
Kadın ve Aileyi koruyan mevzuatı içeren broĢürler hazırlanarak, mahalle
merkezlerinde yapılan bilgilendirme çalıĢmalarında dağıtılmıĢ, anons çalıĢmaları
baĢlatılmıĢtır.
Alo Ģiddet hattı kurulması için çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.
Sakarya ilinde Aile DanıĢma Merkezi oluĢturulmuĢ, açılacak kadın sığınma evi için
ilgili kuruluĢlarla görüĢmelere baĢlanmıĢtır.
Kadına yönelik Ģiddet hareketleriyle töre, namus cinayetlerinin önlenmesine iliĢkin
toplum bilincinin geliĢtirilmesi amacıyla söz konusu husus cami görevlilerine ve öğreticilere
anlatılmıĢ, kadının ailedeki yeri ve önemi konusunda ailelere doküman verilmiĢtir.
Okul aile birlikleri ve halk günü toplantılarında kadın ve çocuklara yönelik Ģiddetin
önlenmesi için gerekli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
Evsel Kalkınma ve Ekonomik Bağımsızlık Kazandırma Projesi çerçevesinde
üniversite, sivil toplum kuruluĢları, müftülük ve zabıta teĢkilatı temsilcilerinin katılımlarıyla
bir komite oluĢturulmuĢ ve çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.
4320 Sayılı Ailenin Korunması Hakkında Kanun araĢtırılmıĢ, içeriği öğrenciler ile
paylaĢılmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
ġiddetin her türüne maruz kadınların aile danıĢma merkezinde temel ve mesleki
eğitimleri ile özgüven kazandırılmasının sağlanması yönünde çalıĢmaların devam etmesi,
Psikolog ve danıĢmanlar tarafından hizmet verilecek randevu sistemli çalıĢmaların
yapılması,
Töre namus cinayetlerinin önlenmesi doğrultusundaki çalıĢmaların baĢarısının ve
sorunla mücadelede kalıcı ve gerçekçi bir çözüme ulaĢmanın yolunun istenilen toplumsal
sorumluluk ve yapılacak iĢbirliği ile doğru olacağının tartıĢıldığı, bu çerçevede diğer kamu ve
sivil toplum kuruluĢları ile görüĢ alıĢ veriĢinde bulunulması ve ortak çalıĢma yapılması,
Mevzuatla ilgili hak ve hukukun tanıtılması amacıyla görsel ve medya bilgilendirilme
çalıĢmalarının yapılması,
Sivil toplum. kuruluĢları ile irtibata geçilerek geçici konut için görüĢmelerin
baĢlatılması,
Kadınların ekonomik yönden güçlenmesi amacıyla becerilerini kazanca çevirmeleri
için olanak sağlanmasına yönelik çalıĢmaların baĢlatılması,
DanıĢma Merkezinde önleyici, koruyucu, tedbirlerinin alınması için çerçeve planlar
yapılması,
ġiddete uğrayan kadınlara baĢvuracakları bir rehberlik ve danıĢmanlık hizmeti
kurulması için çalıĢmalara baĢlanması,
ÇalıĢmaların daha da geliĢtirilerek kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda
etkin hale gelmeleri ve eğitim düzeylerini geliĢtirmek için birimler oluĢturmak ve bu konuda
sivil toplum kuruluĢları ile iĢ birliği yapılma ve destek olunması planlanmaktadır.
SAMSUN VALĠLĠĞĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde;
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Aile DanıĢma Merkezi tarafından baĢvuruda bulunan vatandaĢlara eğitici-geliĢtirici
rehberlik ve danıĢmanlık hizmeti verilmiĢtir.
Kadına KarĢı ġiddetle Mücadele ve DayanıĢma Günü çerçevesinde Yerel Gündem 21
iĢbirliği içerisinde Ġl Eğitim Müdürlüğü ile ilköğretim ve lise öğrencileri arasında “Kadın ve
ġiddet” konulu kompozisyon ve resim yarıĢması düzenlenmiĢ, dereceye giren öğrenciler
ödüllendirilmiĢtir.
Toplum merkezlerinde kadının insan hakları konusunda bilinçlendirme çalıĢmaları
yürütülmüĢ, anne-çocuk eğitimi, baba destek eğitimi programları yürütülmüĢtür.
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde,
Bafra, ÇarĢamba, Havza ilçelerinde ve Ġl merkezinde 2008 yılı içerisinde 550 polis
memuruna "Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler,
Eğitimi” verilmiĢtir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce;
ġiddetin okulda ve aile içerisinde önlenmesi amacıyla Ġl Emniyet-Sağlık Müdürlükleri
ile iĢbirliği içerisinde konuya iliĢkin çalıĢmalar yürütülmüĢ kahvehanelerde bilgilendirmeler
yapılmıĢ, ana-babalara eğitim verilmiĢtir.
Ġl düzeyinde, anaokulu çocuklarına olumlu davranıĢlar kazandırılmasına yönelik
eğitim çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir.
Soroptimist Kulübü Derneği bünyesinde;
Yerel Gündem 21 ile iĢbirliği içerisinde çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. BirleĢmiĢ
Milletler Kadınlar Ġçin GeliĢim Fonu(UNIFEM)‟in “Kadınlara KarĢı ġiddete Son”
Kampanyasına beĢ bin imza toplanarak katılım sağlanmıĢtır.
Kadınlara yönelik el beceri kursları düzenlenmiĢtir.

-

“Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Devletin Özen Devletin Özen Yükümlülüğü”
konulu Karadeniz Bölge Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiĢtir.
Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin koordinasyonu
Toplantısı 19.03.2009 tarihinde, kamu kurum-kuruluĢları, baro ve sivil toplum kuruluĢları
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢ; 2009‟da konuya iliĢkin olarak gerçekleĢtirilecek
çalıĢmalar hakkında görüĢ-bilgi paylaĢımında bulunulmuĢtur. Bu kapsamda raporda,
19.02.2009‟da gerçekleĢtirilen bir toplantı ile konuya iliĢkin çalıĢmalar yürütmek üzere
“çalıĢma grupları oluĢturulduğu” belirtilmiĢtir. 4 ana baĢlık altında toplanmıĢ olan çalıĢma
gruplarının çalıĢma alanları ve gruplarda yer alacak kurum-kuruluĢlar Ģu Ģekildedir:
-

Hukuksal Sorunlar: Samsun Barosu temsilcisi- Ġl Jandarma Alay
Komutanlığı temsilcisi.

-

Eğitim ve Ġstihdam Sorunları: Ġl sosyal Hizmetler Müdürlüğü- Ġl Milli
Eğitim Müdürlüğü- Samsun Soroptimist Kulübü- Cumhuriyet Kadınları Derneği
Samsun ġubesi- Yerel Gündem 21- Üniversiteli Kadınlar Derneği- Üniversite
temsilcileri.

-

Sağlık Sorunları: Ġl Sağlık Müdürlüğü-Türkiye Kızılay Derneği- samsun
Soroptimist Kulübü temsilcileri.

-

Kamuoyunu Bilgilendirme: Ġl Emniyet Müdürlüğü- Ġl Özel Ġdaresi- Samsun
Barosu- BüyükĢehir Belediyesi- Samsun Soroptimist Kulübü temsilcileri.

SĠVAS VALĠLĠĞĠ
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Yapılan ÇalıĢmalar:
Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Aile DanıĢma Merkezi Müdürlüğünce “Kadına
Yönelik ġiddet Hareketleri ile Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Sivas Ġli
Eylem Planı” hazırlanmıĢtır. Ġlerleyen dönemde Plan nihai hale getirilecektir.
KAYMAKAMLIKLAR
SARIYER KAYMAKAMLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
Sarıyer Belediyesi Aile DanıĢmanlık Eğitim Merkezi tarafından psikolojik
danıĢmanlık verilmektedir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
Vatani hizmetlerini yerine getirmekte olan er ve erbaĢlara yönelik olarak; kız
çocuklarının eğitimi, kadınların karar alma mekanizmaları ve istihdama katılımı, kadına karĢı
Ģiddet ve töre-namus cinayetleri gibi alanları kapsayacak Ģekilde “kadının insan hakları ve
toplumsal cinsiyet eĢitliği” konuları Genel Kurmay BaĢkalığı tarafından yayımlanan “TSK
MüĢterek Yurt Sevgisi Eğitimi” kitabının ilgili bölümlerine dahil edilmiĢtir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından TRT‟ye hazırlatılan “Yere Batsın Böyle
Töre”, “Aydınlığa Bir Adım”, “ÇağdaĢ Köle”, “Dikkat ġiddet BulaĢıcıdır”, “YurttaĢ Olma
Hakkı”, “BaĢ Belası BaĢlık” konu baĢlıklarındaki kısa filmler “Yurt Sevgisi Eğitimi”
kapsamında er ve erbaĢlara izletilmiĢtir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile iĢbirliğinde hazırlanmıĢ olup “Töre Ġçin Cinayet
Suçtur”, “Kadına KarĢı ġiddet Suçtur”, “Tecavüz ve Cinsel Taciz Suçtur”, “Kız Çocukları
Okutulmalıdır” mesajlarını içeren afiĢlerin er ve erbaĢların toplu olarak bulundukları gazino,
okuma salonu, dinlenme salonu gibi yerlerde sergilenmesine devam edilmektedir.
Söz konusu çalıĢmalar her celp döneminde yeni gelen er ve erbaĢlara
uygulanmaktadır.

YEREL YÖNETİMLER
BAYBURT ÇAYIRYOLU BELEDĠYESĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
Kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi yönelik broĢürler hazırlanmıĢ, halka açık alanlarda
dağıtımı sağlanmıĢtır. Konuyla ilgili çalıĢmalara devam edilecektir.
ISPARTA ĠLĠ YALVAÇ ĠLÇESĠ KOZLUÇAY BELEDĠYESĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
Kadına ve çocuğa Ģiddet uygulanması halinde doğacak olan, psikolojik, sosyolojik ve
kültürel sorunlar hakkında bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢ, konuyla ilgili video veya
sinevizyon gösterimi gerçekleĢtirilmiĢtir.
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Planlanan ÇalıĢmalar:
Konuyla ilgili farkındalık artırıcı çalıĢmalara devam edilecektir.

-

ĠSTANBUL GÜNGÖREN BELEDĠYESĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
Aile DanıĢma Merkezi tarafından aile içi Ģiddete maruz kalan kadın ve çocuklara
psikolojik danıĢmanlık hizmeti verilmektedir.
Aile Ġçi Sorunlar ve ÇatıĢma Çözme konulu bir seminer düzenlenmiĢtir.
Kadınlara yönelik olarak meslek edindirme kursları açılmıĢtır.
Belediye bünyesinde açılan Kadın Emeğini Değerlendirme Merkezi ile kadınların,
ürettikleri ürünleri satarak kazanç sağlamalarına destek olunmuĢtur.
Kadın ve Gençlik Merkezi faaliyete geçirilmiĢtir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
Anne-babalar ile çocuklarına yönelik aile içi iliĢkiler-aile içi iletiĢim konularında
seminerler düzenlenmesi planlanmaktadır.
ĠSTANBUL ÜSKÜDAR BELEDĠYESĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
Üsküdar Belediyesi ile Huzur Ocağı Derneği‟nin ortaklaĢa yürüttüğü bir proje olan
Kadın Sığınmaevi, Ocak 2008‟de kurulmuĢtur. Sığınmaevinde, Ģiddete maruz kalmıĢ kadınlar
ile çocuklarına yönelik çeĢitli hizmetler verilmekte, bu kiĢilerin topluma tekrar kazandırılması
amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, kadınlara yönelik el beceri kursları düzenlemekte, gerekli
durumlarda da Bulgurlu Sağlık Ocağından ücretsiz hizmet alınmaktadır. Kadınların
çocuklarına da psikolojik destek verilmekte, çeĢitli eğitim çalıĢmaları düzenlenmektedir.
Çocukların ücretsiz kreĢ olanaklarından yararlanmalarını sağlamaya yönelik iĢlemler ise
halihazırda devam etmektedir.

ÜNİVERSİTELER
ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
Eğitim Fakültesi bünyesinde konuya iliĢkin konferanslar düzenlenmiĢtir.
Kahta Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrencilere töre ve namus cinayetlerine karĢı
koruyucu ve önleyici tedbirler konulu film gösterimi yapılmıĢtır.8 Mart Dünya Kadınlar Günü
vesilesiyle Dicle Üniversitesi rektör yardımcısı tarafından “Töre ve Namus Cinayetleri”
konusunda bir konferans verilmiĢtir.
GölbaĢı Meslek Yüksekokulu bünyesinde ilgili konu hakkında seminer
gerçekleĢtirilmiĢ, bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢ slayt gösterimi sağlanmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
-

Eğitim Fakültesince konuya iliĢkin olarak il düzeyinde konferans düzenlenmesi,
GölbaĢı Meslek Yüksekokulunca yerel medya kuruluĢları ile iĢbirliğine gidilerek
konuyla ilgili seminer düzenlenmesi planlanmaktadır.
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AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
Üniversitenin Tıp Fakültesinde 2008-2009 eğitim-öğretim yılı içerisinde, Adli Tıp
Anabilim Dalı BaĢkanlığı ders programında, “çocuk istismarı ve cinsel saldırılar”; Halk
Sağlığı Anabilim Dalı BaĢkanlığı ders programında “Ģiddet ve intihar epidemiyolojisi”;
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı BaĢkanlığı ders programında “çocuk istismarı ve
ihmali”; Deontoloji Anabilim Dalı BaĢkanlığı ders programında “kadına yönelik Ģiddet ve
hekim tutumu” konularına yer verilmektedir.
“Kadınlara…Mor Dizi” adlı belgeselin gösterimi ve ardından da konuya iliĢkin söyleĢi
gerçekleĢtirilmiĢtir.
KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
TRT Bölge Radyosu iĢbirliği ile toplumu ve aileleri Ģiddet, kadın ve çocukların
istismarı, suç içerici tutumlar hakkında bilgilendirme çalıĢmalarına devam edilmiĢtir.
Risk altındaki çocuklar ve çocuk problemlerinin önlenmesini amaçlayan ve 12 ilde
yürütülen, Avrupa Birliği ve BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) destekli Önce Çocuk
Projesi‟nin Trabzon ayağında yürüyen çalıĢmalara kurumsal destek verilmiĢ, uygulama ile
ilgili Valilik koordinasyon toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.
Ġl genelinde 6 aylık dönem içerisinde 15.000 anne-baba „çocuk, kadın hakları, eğitim,
Ģiddet‟ konularını kapsayan seminer programına alınmıĢtır. Programlar, Valilik ile Ġl Milli
Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleĢtirilmiĢtir.
Emniyet Müdürlüğünün ilgili birim çalıĢanlarına yönelik „öfke kontrolü, stresle baĢa
çıkma yöntemleri‟ konularında 2 günlük eğitim programı gerçekleĢtirilmiĢtir.
Okul öncesi eğitimi il düzeyinde yaygınlaĢtırma ve çocuk haklarını geliĢtirmekle ilgili
Valilik çalıĢmalarına eğitim ve danıĢmanlık düzeyinde destek verilmektedir.

DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR
RADYO VE TELEVĠZYON ÜST KURULU
Yapılan ÇalıĢmalar:
AB Müktesebatının üstlenilmesine iliĢkin (24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 Mükerrer
sayılı RG) Türkiye Ulusal Programında Kültür ve Görsel ĠĢitsel Politikanın öncelikler
bölümünde yer alan; “Küçüklerin ve insan onurunun korunmasında güçlü ve etkili bir
seviyenin elde edilmesine yönelik ulusal çerçeveleri geliĢtirerek Avrupa görsel-iĢitsel ve bilgi
hizmetleri endüstrisinin rekabet edebilirliğinin geliĢtirilmesi hakkındaki 24 Eylül 1998 tarihli
Konsey Tavsiye Kararı (31998H0560) Yeni Medya hizmetlerinin geliĢimi çerçevesinde özdenetimin rolü hakkındaki 27 Eylül 1999 tarihli Konsey Sonuç Kararı‟na (31999Y1006(02)
iliĢkin olarak yayın kuruluĢlarının kendi öz-denetim birimlerini kurarak bir an önce kurumsal
yayıncılığın gereği kendi sorumlu yayıncılık ilkelerini yerleĢtirmeleri”, tedbirine iliĢkin
olarak;
RTÜK; yayıncı kuruluĢların özdenetim mekanizmalarını kurmalarının ve
geliĢtirmelerinin çözümüne katkı sağlamak amacıyla ve ulusal televizyon kanallarının da
iĢbirliği ile, öncelikle 29 Eylül 2006 tarihinde ulusal televizyon kanallarında “Ġzleyici
Temsilciliği” uygulaması baĢlatmıĢtır. Söz konusu uygulama çalıĢmaları devam etmektedir.
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Yayın Planlamasında, genel yayın akıĢı içinde, yayın içeriğinde, çocuk istismarı ile
cinsiyet ayrımı, Ģiddet, pornografi, kadını küçültücü, incitici ve önyargılı yayınların
yapılmaması için yayın kanallarının kendi “ETĠK” değerlerini yerleĢtirmeleri ve yayın
kimliğini öne çıkarmalarının sağlanması, tedbirine iliĢkin olarak;
Radyo ve Televizyon Yayınlarının genel akıĢında çocuk istismarı ile cinsiyet ayrımı,
Ģiddet, pornografi, kadını küçültücü, incitici ve önyargılı yayınların yapılmaması kapsamında
tavizsiz uyguladığı hukuki çerçeve 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve
Yayınları hakkında Kanun‟un “Yayın Ġlkeleri”ne iliĢkin Madde 4. Ġle Sınır Tanımayan
Televizyon Direktifine uyum kapsamında değiĢtirilen ilgili Yönetmelikler kapsamında
değerlendirilmekte ve bu mevzuatın getirdiği müeyyideler uygulanmaktadır.
Ayrıca 3984 Sayılı Yasanın Yayın Ġlkelerini içeren 4. Maddesine ilave Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu ile Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından, Türkiye‟de televizyon
yayıncılığı alanında yaĢanan sorunlar karĢısında yayın kuruluĢlarının, ortak bir etik davranıĢ
zemini oluĢturulması amacıyla yürütülen çalıĢmalar sonucunda hazırlanan ve imzalanan
“Yayıncılık Etik ilkeleri” bu sorumluluğa dahil edilmiĢtir.
Özellikle radyonun yaygın gücü ve tüm ailenin birlikte olduğu, televizyon izlediği
saatlerde ve yayının genel akıĢında “çocuk programları” özellikle “REKLAM
KUġAKLARI”nda çocuk istismarının önlenmesi, tedbirine iliĢkin olarak;
3984 Sayılı Kanun‟un öngördüğü yönetmelikler hazırlanmıĢtır. Bu yönetmeliklerin
hazırlanma sürecinde, AB televizyon yayıncılığıyla ilgili Üye Devletlerdeki kanun,
yönetmelik veya idari kurallarda yer alan belirli hükümlerin koordinasyonu konusunda
89/552/EEC sayılı Konsey Direktifine değiĢiklik getiren 30 Haziran 1997 tarih ve 97/36/EC
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ve Avrupa Konseyi Sınır Ötesi Televizyon
SözleĢmesi (ETS 132) referans noktası olarak dikkate alınmıĢ ve reklamlar, tele-alıĢveriĢ ve
küçüklerin korunması gibi konularda gerekli düzenlemeler yapılmıĢtır.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kuruluĢ amacına uygun olarak; Radyo ve
Televizyonların yayının genel akıĢında “çocuk programları” ve özellikle “reklam
kuĢakları”nda çocuk istismarının önlenmesi kapsamında tavizsiz uyguladığı hukuki çerçeve
3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları hakkında Kanun‟un “Yayın
Ġlkeleri”ne iliĢkin Madde 4. Sınır Tanımayan Televizyon Direktifine uyum kapsamında
değiĢtirilen ilgili Yönetmelikler ve saptanmıĢ olan “ Etik İlkeler”Yayınların içeriği bu
çerçevede değerlendirilmekte ve yine 3984 sayılı yasanın bu konudaki getirdiği müeyyideler
uygulanmaktadır. Bu kapsamda, çocukları korunmaya yönelik, “saat sınırlaması”, “Akıllı
ĠĢaretler”, “medya okuryazarlığı” öncelikli konular olarak belirlenmiĢ ve uygulamaya
konulmuĢtur.
Mevcut Yasa kapsamında, televizyonlarda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından
yayından kaldırılan programlar yerine Ģiddete karĢı duyarlılığı arttırıcı, kaliteli ve olumlu
mesajlar veren eğitici ikame programların oluĢturması konusunda çalıĢmalar yapılması,
tedbirine iliĢkin olarak;
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yasa gereği program durdurma müeyyidesi
uygulanan kuruluĢlara ilgili programın yerine yayınlanmak üzere gönderilen “bilgilendirici,
eğitici” programları kamu kurum ve kuruluĢlarından sağlamaktadır. Dolayısıyla, Koordinatör
kurum, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü‟nce ve diğer kurum ve kuruluĢlarca hazırlanmıĢ
kadın hakları, sorunları, Ģiddet ve diğer içerikteki spot ve ikame programlar da bu kapsamda
değerlendirilmiĢ ve değerlendirilmeye devam edilecektir.
BaĢta program yapım ve yöneticileri olmak üzere televizyon programlarının üretiminin
her aĢamasında yer alan medya çalıĢanlarının “Ģiddete” iliĢkin duyarlılıklarını arttırıcı
“Toplumsal Cinsiyet EĢitliği” eğitimi almalarının sağlanması, tedbirine iliĢkin olarak;
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Koordinatör kurum Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü‟nce yürütülmüĢ olan “Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin GeliĢtirilmesi Projesi”
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kapsamında kamu kurum ve kuruluĢlarına verilen eğitime katılım sağlanmıĢ; bu eğitimde elde
edilen bilgi donanımı, RTÜK Eğitim Dairesince kurum içinde kurum personeline yönelik
olarak ayrıca kurum dıĢında ulusal, bölgesel ve yerel radyo ve televizyon kuruluĢlarını
bilgilendirmeye yönelik olarak düzenlenmekte olan seminerler aracılığı ile
gerçekleĢtirilmektedir.
Ġzleyiciye medya karĢısında “farkındalık” kazandırılması ve bilinçli izleyiciler
oluĢturulması konusunda çalıĢmalar yapılması ve izleyiciye medya okur-yazarlığının
kazandırılması için eğitim programlarının düzenlenmesi tedbiri gereğince,
2006/17 sayılı BaĢbakanlık genelgesi ve “ġĠDDET” kapsamında Çocukların ve
gençlerin televizyonun olumsuz etkilerine karĢı korunmaları amacıyla RTÜK ve Milli Eğitim
Bakanlığının iĢbirliğiyle Medya Okuryazarlığı Projesi baĢlatılmıĢtır. Bu proje ile hedeflenen,
Ülkemizin bütün çocuklarına medyada seçiciliği öğretmek, bilinçli izleyici olmalarını
sağlamaktır.
Bu proje; “YetiĢkinler”, “Öğretmenler”,”Öğrenciler” ve “Medya ÇalıĢanları” alt baĢlıklarında
yürütülmektedir.
Ayrıca, yine bilinçli izleyici oluĢumuna katkı sağlayan, anne ve babalara sorumluluk
yükleyen, (okuma yazma bilmeyen anneleri de kapsayan) çocukları ve gençliği Ģiddet ve
zararlı içerikten koruyacak bir baĢka proje, “AKILLI ĠġARETLER” sistemi de uygulamaya
konulmuĢtur.
Bunun yanı sıra, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Çocuklara ĠliĢkin oyunlar, “Akıllı
ĠĢaretler”, “Medya Okuryazarlığı Dersleri”, “Çocuklar Ġçin Ġnternet Güvenliği”ne iliĢkin
içeriği RTÜK Web sitesine yerleĢtirilmiĢtir. Bu alandaki çalıĢmalar 2009 yılı içerisinde
sürdürülecektir.
Medyanın kadın ve çocuğa yönelik “Ģiddetin” pekiĢtirilmesi ve ortadan kaldırılmasına
iliĢkin etkisini araĢtıran çalıĢmaların yapılması, tedbirine iliĢkin olarak; Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu, kamuoyuna yönelik araĢtırmalarına ve bu araĢtırma sonuçlarını kurum ve
kuruluĢlarla paylaĢmaya devam etmektedir. “Televizyon Ġzleme Eğilimleri AraĢtırması II ”
RTÜK Kamuoyu Yayın AraĢtırması ve Ölçme Dairesi BaĢkanlığı tarafından ġubat 2009‟da
yayımlanmıĢtır.
TÜRKĠYE RADYO VE TELEVĠZYON KURUMU
Yapılan ÇalıĢmalar:
Konu ile ilgili düzenli olarak kanunlarda ve yönetmeliklerde yapılan değiĢiklikler
Ģiddete maruz kalanların hakları, Ģiddet uygulayanlara öngörülen ceza ve müeyyideler
konusundaki düzenlemelerin hedefine ulaĢmasına destek vermekte ve kamuoyu sürekli olarak
bilgilendirilmektedir.
Kadın hakları konusunda yürütülen çalıĢmalara, kadına yönelik Ģiddetle ilgili
düzenlenen kampanyalara ve kadının iĢgücüne katılımını artırmak amacıyla çeĢitli illerde
yürütülen mikro-kredi uygulamalarına ve uygulama imkanlarına gerek canlı yayınlarda
gerekse bant programlarında yer verilmiĢtir.
Konu ile ilgili düzenli olarak kanunlarda ve yönetmeliklerde yapılan değiĢiklikler
Ģiddete maruz kalanların hakları, Ģiddet uygulayanlara öngörülen ceza ve müeyyideler
konusundaki düzenlemelerin hedefine ulaĢmasına destek vermekte ve kamuoyu sürekli olarak
bilgilendirilmektedir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında hazırlanan
“Beni Acıtmayın‟‟ adlı program ile, SHÇEK‟le imzalanan protokol gereği hazırlanan
“Sevgiden Mikrop Geçmez” adlı programda kız çocuklarına karĢı ayrımcılık, kadının
bilinçlendirme çalıĢmaları, ayrımcılık, töre ve namus cinayetleri konuları iĢlenmiĢtir.
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TRT Trabzon Radyosu tarafından Kadınlara Yönelik ġiddet, Töre ve Namus
Cinayetleri hususunda ele alınan konulardan bazıları Ģunlardır:
Evlilik ve aile içi çatıĢmalar
Karadeniz Kadının sorunları ve aile içi çatıĢmalar
Anne-Çocuk ve Aile içi Ģiddetin toplum iliĢkilerine yansıması
Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Günü. Kadına yönelik Ģiddetin sebepleri ve
boyutları
ġekfat-Der tarafından 1995-2008 yılları arasında 9000 kadın ve genç kızın maruz
kaldığı Ģiddet raporunun bulguları
Erzurum Radyosu Müdürlüğü tarafından Kadınlara Yönelik ġiddet, Töre ve Namus
Cinayetleri hususunda ele alınan konulardan bazıları Ģunlardır:
Ailede EĢler Arası Uyuma Etki Eden Faktörler ve Aile Ġçi ġiddet
Aile Ġçi ġiddetin Aile Fertlerine Etkisi
25 Kasım Dünya Kadına Yönelik ġiddeti Engelleme Günü/ ġiddet Üzerine
TRT GAP-Diyarbakır Radyosu Müdürlüğü tarafından Kadınlara Yönelik ġiddet, Töre
ve Namus Cinayetleri hususunda ele alınan konulardan bazıları Ģunlardır:
Kadının Toplumdaki Kimliği ve ġiddet Sonucu DeğiĢen Saygınlığı
Kadın GiriĢimciliğinin ġiddetin Azaltılmasına Yaptığı Olumlu Etkiler
ÇeĢitli TV Dizilerinin Aile Ġçi ġiddet Üzerinde Yaptığı Olumsuz Etkiler
Töre Namus Cinayetlerine Sosyolojik Bir YaklaĢım
Aile Ġçi ĠliĢkilerde ġiddetin Yeri ve Aile Olgusuna Verdiği Zaralar
Madde Bağımlılığı ve ġiddet ĠliĢkisi
Ulusal medyada kadına yönelik Ģiddet konulu araĢtırmanın Sonuçları
ĠĢ Ortamında ÇalıĢan kadının karĢı karĢıya kaldığı Ģiddet türleri ve tacizler
KAGĠDER- Kadın GiriĢimciler Derneği‟nin Töre, Namus ve ġiddete KarĢı
Mücadelesi
Kız Çocuklarına Yönelik Aile Ġçi ġiddetin Türleri ve Nedenleri
Kadınlar için “Kendini KeĢfet” Projesiyle ġiddet ve Benzeri Etkilerden Arınma Projesi
Mikro-kredi ile ekonomik özgürlüğüne kavuĢan Ģiddet,töre, namus mağduru kadın
öykülerinden çarpıcı bir örnek
Mardin Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı‟nın ġiddet Mağduru Kadınlara yönelik
çeĢitli meslek kursları
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