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GENEL BAKIġ
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 seminerlerinin
yanı sıra birçok kurum ve kuruluĢta hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir.
Kadına karĢı Ģiddet, töre/namus cinayetlerinin önlenmesi ve toplumda yerleĢik
ön yargı ve geleneksel anlayıĢın değiĢtirilmesi amacıyla gerek Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğünce gerekse diğer kurum/kuruluĢlarca hazırlanan broĢür ve
afiĢlerin ülke genelinde dağıtımları yapılmakta, konuya iliĢkin olarak çekilen
spot filmlerin ulusal ve yerel televizyonlarda gösterimleri sağlanmaktadır.
ĠçiĢleri Bakanlığı’nın 2007/8 sayılı Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine
Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu Genelgesi gereğince, Merkezi Yönetim
TaĢra TeĢkilatı bünyesinde oluĢturulan “Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesi”ne Yönelik Kurullar/Komiteler tarafından düzenli aralıklarla
toplantılar düzenlenmekte, alınan kararlar çerçevesinde çalıĢmalar
yürütülmektedir.
Aile içi Ģiddet mağdurları ile mağdur çocuklara sunulan hizmetlerde,
uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi, kurumlar arası iĢbirliğinin
geliĢtirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla, 22.10.2009 tarihinde
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasından imzalanan
“Aile Ġçi ġiddet Mağdurlarına ve Mağdur Çocuklara Yönelik Verilen
Hizmetlerin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması ve ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesine
ĠliĢkin Protokol” kapsamında yerel düzeyde çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.
Din görevlileri ile Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürosu görevlileri “Töre ve Namus
Cinayetleri”, “Kadının ve Çocuğun Cinsel Ġstismarı”, “Toplumsal Cinsiyet
EĢitliği”, “Toplumsal Alanda ve Aile Ġçinde ġiddet” vb. konularda yapılan
sunumlarla eğitilmektedir. 81 Ġl bazında camilerde, kadın, aile, çocuk, Ģiddet,
töre ve namus cinayetleri konulu vaazlar verilmekte, hutbeler okutulmaktadır.
BaĢta 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun olmak üzere mevzuat ve
yasal haklar konusunda halka yönelik bilgilendirme çalıĢmaları ve hizmet içi
eğitimler gerçekleĢtirilmektedir.
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Kadınlara ayni/nakdi yardım ve ücretsiz kreĢ hizmeti sağlanması konusundaki
çalıĢmalar devam etmektedir.
Kadınlara yönelik okuma-yazma, bilgisayar kursları, kadınların aktif iĢ gücüne
katılımlarını mümkün kılacak gerekli donanımı edinmeleri amacına yönelik
meslek edindirme kursları baĢta olmak üzere çeĢitli kurslar düzenlenmekte,
bilinç ve farkındalık düzeyini artırıcı eğitimler verilmekte, rehberlik ve
danıĢmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
ġiddet mağduru kadınların koruma altına alınması, kadın konukevlerine
yerleĢtirilmesi, yeni yaĢamlarına uyum sağlamaları ve bir iĢe yerleĢtirilmeleri
amacıyla çalıĢmalar yapılmaktadır. ÇeĢitli belediyeler tarafından kadın
konukevi açma çalıĢmaları sürdürülmektedir.
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 dönemsel faaliyet raporlarından;
Genelgedeki tedbirlerin hayata geçirilmesindeki çalıĢmaların tüm taraflarca
sahiplenildiği, öncelikli çalıĢmalar olarak kararlılıkla yürütüldüğü görülmektedir.
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BAġBAKANLIK
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 imzalanmıĢtır. Bu kapsamda;
- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve zorunlu ilköğretim çağında olup
ilköğretime kayıtsız olan çocukların ve okula kayıtlı olduğu hâlde devamsız
öğrencilerin eğitime eriĢim ve devamlarının önündeki engellerin ortadan kaldırılması
ve çocukların kaliteli eğitime eriĢimlerinin sağlanması konusunda yapılacak katkı ve
destek ile bu konuda yapılacak iĢ birliğinin esaslarını belirlemek amacıyla
“Ġlköğretime EriĢim ve Devamın Ġzlenmesi” iĢbirliği protokolü, Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğünün de aralarında bulunduğu BaĢbakanlık’a bağlı kuruluĢlar, Adalet,
ĠçiĢleri, DıĢiĢleri, Milli Eğitim, Sağlık, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları
arasında 13 Ocak 2011 tarihinde imzalanmıĢtır.
- Emniyet TeĢkilatı tarafından aile içi Ģiddetin önlenmesine iliĢkin gerçekleĢtirilecek
her türlü eğitim faaliyetini gerçekleĢtirebilecek, toplumsal cinsiyet algısına ve
duyarlılığına sahip bir uzman eğitici grubunun yetiĢtirilmesi ile Emniyet TeĢkilatı
içinde aile içi Ģiddetin önlenmesine iliĢkin gerçekleĢtirilecek her türlü eğitim, seminer,
sempozyum ve bilimsel aktiviteyi gerçekleĢtirebilecek bir uzman eğitici grubu
yetiĢtirilmesi ve aile içi Ģiddet olaylarına yönelik polis müdahale modelinin
oluĢturulması amacıyla “Aile Ġçi ġiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak
Prosedürler Uzman Eğitici YetiĢtirme Projesi”nin son aĢaması olan 4. Ortam Eğitimi
21-25 ġubat 2011 tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢ olup, söz konusu eğitime 23-25
ġubat 2011 tarihleri arasında katılım sağlanmıĢtır. Proje 25 ġubat 2011 tarihinde
gerçekleĢtirilen KapanıĢ ve Sertifika Töreni ile tamamlanmıĢtır.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla; BaĢbakanımız Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN’ın teĢrifleriyle Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Hatay Valiliği iĢbirliğinde
“Medeniyetlerin BuluĢma Noktası Anadolu’da Kadının Güçlendirilmesi” konulu
Kutlama Programı düzenlenmiĢtir.
- Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele konusunda hazırlanması öngörülen Genelgeye
iliĢkin olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından 11 Mart 2011 tarihinde kamu kurum ve
kuruluĢlarının katılımlarıyla bir toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir.
- 16 Mart 2011 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde Adalet
Bakanlığı ve ĠçiĢleri Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 4320 Sayılı Yasada
değiĢiklik yapılması amacıyla bir toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın 2011-2015
dönemi için güncellenmesi çalıĢmaları kapsamında 21 Mart 2011 tarihinde ilgili kamu
kurum ve kuruluĢlarının katılımı ile toplantılar gerçekleĢtirilmiĢtir.
- 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
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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 farkındalık ve duyarlılığın
artırılması” hedefleri doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından ulusal bütçe
kaynaklarıyla ülke genelindeki kamu kurum ve kuruluĢ temsilcilerine yönelik olarak
toplumsal cinsiyet eĢitliği eğitimleri düzenlenmektedir.
Bu çerçevede; Ġlçe Sosyal Hizmet Müdürleri ile Ġlçe Milli Eğitim Müdürlerine
yönelik olarak “Kadın Erkek EĢitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi”
verilmektedir. Üç gün süren eğitim programının üçüncü gününde “Kadına Yönelik
Aile Ġçi ġiddet” konusunda seminer verilmektedir. Seminerin ardından katılımcılara
katılım belgeleri, Kurum yayınlarından hazırlanan bir set ile eğitimde kullanılan
görsel materyal ve metinleri içeren dokümanlar CD ortamında verilmektedir.
- 05-07 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleĢtirilecek olan “Küresel Kadın Zirvesi”
kapsamında oluĢturulan Yönlendirme Komitesi 4. Toplantısı 15 ġubat 2011 tarihinde
Ġstanbul’da gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Kadına Yönelik ġiddet Ġzleme Komitesi’nin 5. Toplantısı 6 Nisan 2011’de
gerçekleĢtirilen 5. Toplantısına iliĢkin hazırlık çalıĢmaları tamamlanmıĢtır.
- 5-7 Mayıs 2011 tarihlerinde ülkemiz ev sahipliğinde düzenlenecek olan “Küresel
Kadın Zirvesi” hazırlıkları sürdürülmektedir.
4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’da DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı Taslağının hazırlık çalıĢmaları devam etmektedir.
Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından kadınlara yönelik olarak düzenlenecek
kurs/programlara iliĢkin Genel Müdürlüğümüz görüĢ ve önerileri Türkiye ĠĢ
Kurumu’na iletilmiĢtir.
CEDAW Komitesine ülkemiz aleyhine yapılan baĢvuruya iliĢkin ülke savunmamıza
temel oluĢturacak görüĢümüz DıĢiĢleri Bakanlığına iletilmiĢtir.
- 2012-2013 Programlama Dönemi için Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan
“Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin GeliĢtirilmesi II” Projesinin proje fiĢi Avrupa Birliği
Genel Sekreterliği’ne iletilmiĢtir.
-Genel Müdürlüğümüz tarafından; dağıtımda olan basılı ve görsel yayınlar, devlet ve
vakıf üniversiteleri kütüphaneleri, üniversitelerin Kadın ÇalıĢmaları Ana Bilim Dalları
ve Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri ile Ġl Halk Kütüphanelerine
gönderilmiĢtir.
- 9-10 Aralık 2010 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Kadınların ve Kız
Çocuklarının Eğitim, Öğretim Bilim ve Teknolojiye EriĢimleri” konulu toplantıya, 2526 Kasım 2010 tarihlerinde AB Komisyonu ve Belçika Dönem BaĢkanlığı tarafından
Brüksel’de düzenlenen “Kadına KarĢı ġiddet” konulu konferansa ve 12-17 Aralık
2010 tarihlerinde 3R metodu uygulamaları ile toplumsal cinsiyet eĢitliğinin ana plan
ve politikalara yerleĢtirilmesi çalıĢmalarının incelenmesi amacıyla Ġsveç’te
gerçekleĢtirilen çalıĢma ziyaretine iliĢkin raporlar hazırlanmıĢtır.
- Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı ile Toplumsal
Cinsiyet EĢitliğinin GeliĢtirilmesi Ulusal Eylem Planının 2010 yılı II. Ġzleme
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Değerlendirme Toplantılarına iliĢkin raporlar ile 2010 yılı BirleĢik Raporları
hazırlanmıĢtır.
- 22 ġubat - 4 Mart 2011 tarihlerinde New York/ABD’de gerçekleĢtirilen BirleĢmiĢ
Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 55. Oturumuna iliĢkin rapor hazırlanmıĢtır.
- Kadının Statüsü DanıĢma Kurulu VI. Toplantısında alınan kurul kararlarının
uygulanmasına iliĢkin olarak ilgili Bakanlık ve diğer kuruluĢların yaptıkları
çalıĢmaları içeren faaliyet raporu hazırlanmıĢtır.
- Türkiye’de töre ve namus cinayetleri ve erken evlilikler konularında yapılan
çalıĢmalara iliĢkin bilgi notu hazırlanmıĢtır.
- BirleĢmiĢ Milletler bünyesinde kurulan “Toplumsal Cinsiyet EĢitliği ve Kadınların
Güçlendirilmesi Birimi” bünyesinde açılan boĢ kadrolara ülkemiz tarafından
gösterilecek adaya iliĢkin özgeçmiĢ bilgileri DıĢiĢleri Bakanlığına iletilmiĢtir.
- 06 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Gençlik Federasyonu tarafından “Genç Kadınların
Evlilik ve BoĢanma Süreçlerinde YaĢadıkları Sorunlar ve KarĢılaĢtıkları ġiddet”
konusunda hazırlanması planlanan proje hakkında düzenlenen toplantıya katılım
sağlanmıĢtır.
- 11 Ocak 2011 tarihinde ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ÇalıĢma Genel
Müdürlüğü tarafından düzenlenen “ÇalıĢma Hayatında Cinsiyet EĢitliğinin
GeliĢtirilmesi Projesi” yönlendirme komitesi toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
- 15 Ocak 2011 tarihinde Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı tarafından düzenlenen
“2010’lu Yıllarda Aile Ġçi ġiddetle Mücadele” konulu konferansa konuĢmacı
düzeyinde katılım sağlanmıĢtır.
- 25 Ocak 2011 tarihinde Tüm Kadın Lobisi Derneği tarafından düzenlenen “Aile
Ġçi ġiddet ve Cinsel Ġstismar ile Mücadele” konulu panele katılım sağlanmıĢtır.
- 27 Ocak 2011 tarihinde Ankara Valiliği tarafından düzenlenen “Kadına Yönelik
ġiddetin Önlenmesi Ġl Eylem Planı” toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
- Anne Çocuk Eğitim Vakfı tarafından yürütülen “ġiddetsiz Aileler Ġçin Baba
Eğitimi” projesi kapsamında 2 ġubat 2011 tarihinde Ġstanbul’da düzenlenen atölye
çalıĢmasına katılım sağlanmıĢtır.
- 7 ġubat 2011 tarihinde TBMM Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu ile
BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iĢbirliğinde hazırlanan “Türkiye’de
Toplumsal Cinsiyet EĢitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi” Proje
Tanıtım Toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
- 8 ġubat 2011 tarihinde Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığında, “Kadına KarĢı ġiddetin
Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması Projesi Protokolü”
kapsamındaki çalıĢmaların tanıtılması amacıyla düzenlenen toplantıya katılım
sağlanmıĢtır.
- 18 ġubat 2011 tarihinde BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
tarafından “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ġçin TeĢvik Edici Bir Ortamın
Sağlanması UNDP Ortak Programı” taslağının görüĢülmesi için düzenlenen toplantıya
katılım sağlanmıĢtır.
- Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 4 Mart 2011 tarihinde 3R Metodu Eğitimi
ve Toplumsal Cinsiyet EĢitliği 2011 yılı gündeminin tartıĢılması amacıyla düzenlenen
toplantıya katılım sağlanmıĢtır.
- Hizmet-ĠĢ Sendikası tarafından düzenlenen etkinliklere katılım sağlanmıĢtır.
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ĠĢ ve Meslek Kadınları (Türkiye Soroptimist Federasyonu) tarafından Ufuk
Üniversitesinde düzenlenen panele katılım sağlanmıĢtır.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından Konya’da düzenlenen
“Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Erkek EĢitliği” konulu konferansa katılım sağlanarak,
sunum gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenen toplantıya katılım
sağlanmıĢtır.
- TBMM Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu tarafından kurulan "Eğitim
Sistemimizdeki Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin Yeri Konulu Alt Komisyon"nun 9
Mart 2011 tarihinde düzenlenen toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
- 10 Mart 2011 tarihinde, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından
düzenlenen “Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadın Paneli”ne katılım sağlanmıĢtır.
- Hürriyet Gazetesi tarafından yürütülen “Aile Ġçi ġiddete Son! Kampanyası”
kapsamında 11 Mart 2011 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde Kanadalı Uzman
Michael Kaufman'ın katılımıyla düzenlenen “Aile Ġçi ġiddete Son Kampanyası
Erkekler Eğitici Eğitimi”ne katılım sağlanmıĢtır.
Sakarya Üniversitesi Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi tarafından 18
Mart 2011 tarihinde düzenlenen “Medeniyetler Ġttifakında Kadın” konulu
Sempozyuma panelist düzeyinde katılım sağlanmıĢtır.
23 Mart 2011 tarihinde Cumhuriyet Kadınları Derneği ve BaĢkent
Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması AraĢtırma ve Uygulama
Merkezi (BÜKÇAM) iĢbirliğinde Ankara’da düzenlenen “KüreselleĢme, Yoksulluk
ve Kadın” konulu panele katılım sağlanmıĢtır.
- 24-25 Mart 2011 tarihlerinde Ġstanbul’da düzenlenen “Uluslararası Toplumsal
Cinsiyet EĢitliği BuluĢması–Daha EĢit Bir Dünya Ġçin EĢitlik Komisyonlarının Rolü”
konulu toplantıya panelist ve katılımcı olarak katılım sağlanmıĢtır.
25 Mart 2011 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları AraĢtırma Uygulama
Merkezi (HÜKSAM) tarafından Ankara’da düzenlenen “Eril Dil” konulu konferansa
katılım sağlanmıĢtır.
28 Mart 2011 tarihinde, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Ruh Sağlığı Daire BaĢkanlığı tarafından düzenlenen “Kadın Ġzlem Merkezi Modeli”
oluĢturulmasına yönelik toplantıya katılım sağlanmıĢtır.
28-29 Mart 2011 tarihlerinde, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi, KADER, KAGĠDER
ortaklığında Ġstanbul’da düzenlenen Kadınların Siyasi Katılımı: Ġyi Örnekler baĢlıklı
çalıĢtaya katılım sağlanmıĢtır.
Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi tarafından 29
Mart 2011 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Türkiye’de Kadının Statüsü” konulu
konferansa konuĢmacı olarak katılım sağlanmıĢtır.
30 Mart 2011 tarihinde “ÇalıĢma Hayatında Cinsiyet EĢitliğinin GeliĢtirilmesi
Projesi” çerçevesinde ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen
“ÇalıĢma Hayatında Toplumsal Cinsiyet EĢitliğini ve Kadın Erkek EĢitliği Sağlamak”
konulu çalıĢtaya katılım sağlanmıĢtır.
- 30 Mart-1 Nisan 2011 tarihlerinde Strazburg/Fransa’da düzenlenen Avrupa
Konseyi Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Yönetim Komitesi (CDEG) 46.Dönem
toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
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- 31 Mart 2011 tarihinde Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı ve Türkiye
Ekonomi Politikaları AraĢtırma Vakfı iĢbirliğinde düzenlenen Stratejik Planlama ve
Katılımcılık Atölye ÇalıĢmasına katılım sağlanmıĢtır.
- 31 Mart, 1 Nisan ve 4 Nisan 2011 tarihlerinde Ġstanbul Milletvekili Sayın Alev
DEDEGĠL’in cinsel suçlarla ilgili “Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi”nin görüĢülmesine iliĢkin Meclis Alt Komisyonu ve Adalet Komisyonu
toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.
- 5 Nisan 2011 tarihinde ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
gerçekleĢtirilen “ÇalıĢma Hayatında Cinsiyet EĢitliğinin GeliĢtirilmesi Projesi”
Yönlendirme Komitesi toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
- 5 Nisan 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonununda
Gaziantep Milletvekili Sayın Fatma ġAHĠN ve 30 milletvekilinin Kadın ve Aile
Bireylerinin Korunmasına Dair Kanun Teklifi (2/886) ile Adana Milletvekili Sayın
Nevin Gaye ERBATUR’ un 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/854) Esas Komisyon görüĢüne
iliĢkin olarak yapılan toplantıya katılım sağlanmıĢtır.
- Akdeniz Ġçin Birlik Sekretaryası tarafından kadın hakları konusunda 5 Nisan 2011
tarihinde Barselona’da düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- 2011-2015 dönemini kapsayacak “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele
Ulusal Eylem Planı”nın, Haziran 2010’da, ilgili tüm tarafların katılımı ve iĢbirliği ile
baĢlatılan güncelleme çalıĢmaları devam etmektedir.
- Toplumsal cinsiyet eĢitliğinin yaygınlaĢtırılması ve kadına yönelik Ģiddetin
önlenmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluĢları temsilcilerine yönelik olarak
yürütülen “Kadın-Erkek EĢitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitim Programı” ile “Kadına
Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Semineri” düzenlenmeye devam edilecektir.
- 2007-2010 Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nda
belirtilen hedeflere ne kadar yaklaĢıldığı ve hedeflere yönelik hangi faaliyetlerin
gerçekleĢtirildiğinin 2011 yılına iliĢkin olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi
amacıyla, 2011 yılında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluĢları temsilcilerinin katılımı
ile izleme ve değerlendirme toplantıları gerçekleĢtirilecektir.
- Kadına Yönelik ġiddet Ġzleme Komite’sinin 5. Toplantısının Nisan ayında
yapılması planlanmaktadır.
- 8 Nisan 2011 tarihinde Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem
Planı’nın güncellemesine iliĢkin 3. toplantının gerçekleĢtirilmesi planlanmaktadır.
SOSYAL HĠZMETLER VE ÇOCUK ESĠRGEME KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
Ülke genelinde hizmet vermekte olan 87 Toplum Merkezi ve 48 Aile DanıĢma
Merkezinde kadın ve çocuğa yönelik Ģiddetin önlenmesi ve bilgi / bilinç yükseltmeye
yönelik rehberlik ve danıĢmanlık hizmetleri rutin olarak sürdürülmekte ve bahse konu
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kuruluĢlarda 0-6 YaĢ Aile Eğitim Programı, 0-18 YaĢ Aile Eğitim Programı, Baba
Destek Programı, Kadının Ġnsan Hakları Programı eğitimleri sürdürülmektedir.
Ġllerde yürütülen aile danıĢmanlığı, psikolojik ve hukuksal danıĢmanlık ile grup
çalıĢmalarına devam edilmektedir.
UĢak’ta Kadının Ġnsan Hakları Eğitim Programına katılan 22 kadınla eğitim
programı sürdürülmektedir.
Trabzon ilinde hizmet veren Toplum Merkezi ve bağlı iki Ģubesi ile ilde
faaliyet
göstermekte olan bazı STK’larda kadınlara yönelik Kadının Ġnsan Hakları Eğitimi
çalıĢmaları toplam 80 kadınla sürdürülmektedir.
Farklı Kamu Kurum ve KuruluĢlarında çalıĢan 50 kadına “Toplumsal Cinsiyet
EĢitliği Eğitimi” verilmiĢtir.
Trabzon Toplum Merkezinde 0-6 yaĢ ve 7-19 yaĢ arasında çocukları olan
ailelere Aile Eğitim Programları uygulanmaktadır.
Çocukları ile ilgili iletiĢim sorunları yaĢayan ve bu konuda rehberlik ihtiyacı
duyan ailelere 7-19 YaĢ Aile Çocuk Eğitimleri devam etmekte olup, ayrıca babaların
gençlere uyum sorunları, aile içi iletiĢim, çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı,
çocuklukta olumlu davranıĢ geliĢtirme gibi temel eğitimler verilmektedir. Ġzmir’de
Aile Ġçi ġiddet konusundaki eğitimler devam etmektedir.
2010 yılında Kadın ÇalıĢmaları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi tarafından 20
kiĢilik bir üniversite öğrenci grubuna bilinçlendirme amacıyla bir eğitim semineri
verilmiĢtir.
Çanakkale’de sosyal hizmet uzmanları tarafından yönetilen açık grup
çalıĢmalarına Ekim
2007’den bu yana devam edilmektedir.
Edirne’de 140 kadın ile Aile Eğitim Programları ile ihmal ve istismar konulu
oturumlar gerçekleĢtirilmiĢtir.
Van’da Ģiddete maruz kalan ve Ģiddet uygulan kiĢilerle Ġl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü Aile DanıĢma Merkezi’nde görüĢmeler yapılmakta ve gerektiğinde Ģiddete
maruz kalan kiĢiler Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından korumaya alınmaktadır.
Bolvadin Ġlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, kamu kurum ve kuruluĢları ile
sivil toplum örgütlerine Belediye Kültür Merkezinde çocuk ve kadına yönelik Ģiddet
hareketleriyle ilgili seminer verilmiĢ, Milli Eğitim Müdürlüğü, Ġlçe Müftülüğü ve
Sağlık Grup BaĢkanlığı tarafından görevlendirilen personel tarafından Bolvadin ve
köylerinde konu ile ilgili bilgilendirme amaçlı toplantılar yapılmıĢtır.
Afyonkarahisar Rehberlik AraĢtırma Merkezi tarafından ġiddeti Önleme
Semineri düzenlenmiĢtir.
Anne ve ergen iletiĢiminin iĢlendiği Annelerle Bir Fincan Kahve Projesi
uygulanmıĢtır.
Afyonkarahisar’da etkili iletiĢim ve problem çözme yöntemleri hakkında
bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır.
Natoyolu Toplum Merkezi Müdürlüğü tarafından kadına yönelik Ģiddetin
önlenmesine iliĢkin olarak paket programların yanı sıra Ģiddet konusunda sorun çözme
becerileri kazandırılması, kadının desteklenmesi ve özgüveninin geliĢtirilmesi
yönünde seminer çalıĢmaları yapılmıĢtır.

9

Ankara Aile DanıĢma Merkezi Müdürlüğü tarafından telefonla yapılan
baĢvurularda Ģiddet mağduru kadınlara Ailenin Korunmasına Dair Kanun hakkında
bilgi verilmekte ve Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezine gerekli yönlendirmeler
yapılmaktadır.
KĠHEP, AÇEP, BADEP, Benim Ailem ve 7-19 YaĢ AEP’ın yanı sıra DOVE
Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Projesi kapsamında çalıĢmalar devam etmektedir.
Denetimli Serbestlik ġube Müdürlüklerince eĢlerine Ģiddet uygulamaları
nedeniyle hüküm giymiĢ olan ve bu merkeze yönlendirilen vakalarla grup çalıĢmaları
ve çift olarak gelenlere aile danıĢmanlığı hizmetleri verilmeye devam etmektedir.
Aile Mahkemelerinden Ģiddet nedeniyle haklarında tedbir kararı verilerek
mesleki çalıĢmaların yapılması için merkeze yönlendirilen vakalara yönelik olarak
Sincan Denetimli Serbestlik ġube Müdürlüğü ile iĢbirliği halinde 22 erkek ile 7
oturumdan oluĢan bir grup çalıĢması yapılmıĢtır.
Ankara’da GölbaĢı Toplum Merkezi tarafından hizmet alanlara yönelik KĠHEP
uygulamalarının yanı sıra Müftülükte görevli kadın Kuran kursu hocalarına da KĠHEP
Eğitim Programı uygulanmıĢtır.
Erzurum Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yetiĢtirme yurdu ve çocuk
yuvalarında çalıĢan personele yönelik olarak 0-18 yaĢ Aile Eğitim Programı ile
KĠHEP Eğitim Programlarının tanıtımı yapılmıĢtır ve grup açma çalıĢmalarına
baĢlanmıĢtır. Ayrıca, Aile DanıĢma Merkezinde KĠHEP eğitim programı ile 0-18 yaĢ
Aile Eğitimi Programı için kayıt iĢlemleri baĢlatılarak grup oluĢturma çalıĢmalarına
devam edilmektedir.
Hatay Aile DanıĢma Merkezinde KĠHEP eğitim programı uygulanmaktadır.
GümüĢhane’de “ Kadının ġiddete BakıĢı” konulu anket çalıĢması yapılmıĢtır.
Manisa’da kadına yönelik Ģiddet hareketlerinin önlenmesi için yapılan bilgi ve
bilinç uyandırıcı eğitim programlarına Kadının Ġnsan Hakları ve ġiddet konuları da
eklenmiĢ olup uygulamaya baĢlanmıĢtır.
Giresun’da eĢler arası destek ve aile içi Ģiddetin engellenmesi konularında
hazırlanan sunum Toplum Merkezine gelen müracaatçılara periyodik olarak
sunulmaya devam edilmektedir.
Kadına yönelik Ģiddetin önlenmesine iliĢkin mülki idare amirlikleri ve yerel
yönetimlerce 250 adet broĢür ile 50 adet afiĢ hazırlanmıĢ olup halka açık alanlarda ve
kamu hizmet birimlerinde dağıtılmıĢtır.(Edirne)
Kadına yönelik Ģiddetle ilgili afiĢ, gazete ve dergi kupürlerinden oluĢan dikkat
çekici panolar hazırlanmıĢtır.(Antalya)
ÇeĢitli belediyelerce çocuğa ve kadına yönelik Ģiddetin önlenmesine yönelik
afiĢler hazırlanmıĢ, panolara asılmıĢtır. CD gösterimleri yapılmıĢtır.(Erzincan)
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce hazırlanmıĢ olan “Aile Ġçi ġiddetle
Mücadele” kitapçığı dağıtılmıĢtır.(Kilis)
SHÇEK’e bağlı 943 kapasiteli 43 kadın konukevi ile Ģiddet mağduru kadın ve
varsa çocuklarına yatılı bakım ve koruma hizmeti verilmekte olup, Manisa’da bir
kadın konukevi açılması konusunda çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.
Kadınlara hukuki haklarını öğretmek amacıyla düzenlenen Hukuk Günleri
kapsamında “ALO 183”
hattı ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme çalıĢmaları
yapılmıĢtır.(Erzurum)
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Söz konusu hatta iliĢkin afiĢ ve BroĢürler tüm ilçe kaymakamlıklarına ve ilde
bulunan panolara asılmıĢtır.(Hatay)
Toplum Merkezine gelen müracaatçılara “Alo 183” hattı ve kadın konukevleri
hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıĢtır.(Kırklareli)
“ALO 183” hattının tanıtımı ile ilgili SHÇEK tarafından hazırlanan afiĢ ve
broĢürler diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına dağıtılmıĢ, Ģehirde panolara
asılmıĢtır.(Kilis)
“ALO 183” hattının tanıtımı için hazırlanmıĢ afiĢ ve broĢürler
dağıtılmıĢtır.(Manisa)
“ALO 183” hattının tanıtımı ile ilgili SHÇEK tarafından hazırlanan broĢürler Ġl
ve Ġlçelerde hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluĢlarına dağıtılmıĢtır.(Kilis)
SHÇEK Merkezlerinden eğitim alan kadın ve gençlerin Bilgisayarlı Muhasebe,
Kuaförlük Eğitimi, Trikotaj Tekstil Eğitimi, Hasta ve YaĢlı Refakatçisi, Ġngilizce ve
okuma yazma kursları devam etmektedir.
Toplum Merkezlerinin açıldıkları bölgeler itibariyle özellikle kız çocuklarının
okutulup okutulmaması konusunda aileler bilinçlendirilip, zorunlu eğitimden sonra
okula gidemeyen kız çocuklarına yönelik meslek edindirme kursları uygulanmaktadır.
YetiĢkinlerin meslek edinmelerine yönelik Hasta ve YaĢlı Refakatçisi Kursu
açılmıĢtır.(Ġzmir)
53 çocuk 3-6 YaĢ Eğitim Programına, 2 çocuk ise ücretsiz kreĢ hizmetine
devam etmektedir.
SHÇEK Ġl Müdürlüklerine müracaat eden kadınlara yönelik olarak Ġl Halk
Eğitim Merkezi desteği ile El Sanatları Kursu; Bakım, Sosyal Hizmet ve
Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan kız çocuklarına yönelik Resim Kursu ve DıĢ Giyim
Tasarımı Kursu verilmektedir.(Van)
Kadınların meslek kazanmalarına yönelik bilgilendirme, okula dönüĢleri için
destekleyici ve bilgilendirici çalıĢmalar rutin uygulamalar olarak devam etmektedir.
- Jandarma TeĢkilatında kadın personel istihdamının artırılması yönünde çalıĢmalar
baĢlatılarak bu görevlilere kadın ve çocuğa yönelik Ģiddet hareketlerinin önlenmesi ile
ilgili eğitimler verilmiĢtir.(Çanakkale)
Askerlik mükellefiyeti altına girmiĢ her personele kadına ve çocuğa yönelik
Ģiddet hareketlerinin önlenmesi ile ilgili eğitim programları uygulanmakta, kadın
astsubayların katılımı ile düzenli olarak ilçe ve köy gezileri düzenlenmekte, ve konu
halka anlatılmaktadır.
SHÇEK Merkezi tarafından ġiddetin Önlenmesi ve Aileye Destek Projesi
kapsamında Ġlçe Jandarma Komutanlıklarında askerlik görevini yapan erlere eğitim
verilmiĢtir.
“Annelerle Bir Fincan Kahve Projesi” uygulanmıĢ, proje kapsamında anneergen iletiĢimi, etkili iletiĢim ve problem çözme hakkında bilgilendirme çalıĢmaları
yapılmıĢtır.(Afyonkarahisar)
Aile ĠrĢat Bürolarına gelen sorular cevaplandırılmıĢ, gerekli yönlendirmeler
yapılmıĢ,
kadınların
sorunları
dinlenerek
çözümler
sunulmaya
çalıĢılmıĢtır.(Çanakkale)
Müftülük tarafından camilerde verilen vaaz ve hutbelerde çocuğa ve kadına
yönelik Ģiddet konularına yer verilmiĢtir.(Afyonkarahisar)
Müftülükler tarafından “Alo 183” hattı vaaz ve hutbelerde tanıtılmıĢtır.(Kilis)
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“Ġslam’da Kadının Yeri ve Ġslam Dininde Aileye Verilen Değer” konularında
vaaz ve hutbeler verilmiĢtir. (Kütahya)
Edirne’de yapılan Aday Memur Hizmet Ġçi Eğitim Programları’nda 6 meslek
elemanı ile katılım sağlanarak Kadına Yönelik ġiddet konusu anlatılmıĢtır.(Edirne)
Milli Eğitim Müdürlüğü, Ġl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Ġl Müdürlüğü,
Jandarma Ġl Komutanlığı, sivil toplum kuruluĢları ve diğer meslek gruplarına kadına
yönelik Ģiddet konusunda hizmet içi eğitimler verilmiĢtir.(Erzincan)
Ġl düzeyinde kadına yönelik her türlü Ģiddetin önlenmesine iliĢkin kurumlararası iĢbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve Ġl Eylem Planının oluĢturulması için
oluĢturulan Komite 29 Nisan- 27 Mayıs - 24 Haziran ve 27 Ekim 2010 tarihlerinde
toplanmıĢtır.
Sosyal Destek Projesi kapsamında sosyo- kültürel düzeyi düĢük köy ve kasaba
okullarında öğrenci velilerine çocukla sağlıklı iletiĢim, aile içi Ģiddet ve kadınların
haklarını korumaya yönelik oluĢturulan yasal düzenlememeler hakkında
bilgilendirmeler, gerekli yönlendirmeler ve seminer programları yapılmaktadır.
Planlanan ÇalıĢmalar
- Ġl Emniyet Müdürlüğü ile Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ortak çalıĢma yaparak 4320
sayılı Kanun’u ile kadına ve çocuğa yönelik Ģiddet konularında broĢürler hazırlanması
planlanmaktadır.(Manisa)
- ġiddet mağdurlarına yaklaĢım konusunda yapılması gerekenleri içeren broĢür,
kitapçık ve afiĢlerin hazırlanması planlanmaktadır.(Kütahya)
- Ġl ġiddet Komisyonu tarafından gerçekleĢtirilen toplantıda Belediye tarafından
yaptırılmakta olan kadın konukevinde il kabulde çalıĢacak personelin Ġl Sosyal
Hizmetler
Müdürlüğü
tarafından
hizmet
içi
eğitimden
geçirilmeleri
planlanmaktadır.(Gaziantep)
- Hukuk Günleri çalıĢmalarına devam edilmesi planlanmaktadır.(Erzurum)
- ġikayetlerin hızlı bir Ģekilde değerlendirilmesi ve müdahale edilmesi için ihbar ve
Ģikayet telefonları ile danıĢma birimlerinin oluĢturulması planlanmaktadır.(Manisa)
- Ġl Müftülüğü ile iĢbirliği yapılarak kadına yönelik Ģiddetin önlenmesine yönelik
eğitim verilmesi planlanmıĢtır.(UĢak)
- Yerel EĢitlik Eylem Planı Komisyonuna katılınmıĢ ve 2015 yılına kadar sürecek
eylem ve projeler ıĢığında kadın ve kız çocuklarının hayat kalitesinin yükseltilmesine
yönelik çalıĢmalar planlanmıĢtır.(UĢak)
BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yürütülen Kadına
Yönelik ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı Taslağı çalıĢmalarına Bakanlığı
temsilen 1 Tetkik Hakimi katılmıĢtır.
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde hazırlanan “Kadına
Yönelik ġiddetle Mücadele Konusunda Alınacak Tedbirler” konulu BaĢbakanlık
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Genelgesi Taslağının hazırlanması çalıĢmalarına Bakanlığı temsilen bir tetkik hakimi
katılmıĢtır.
- 2010/14 sayılı “Kadın Ġstihdamının Artırılması ve Fırsat EĢitliğinin Sağlanması”
konulu BaĢbakanlık Genelgesi uyarınca ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
koordinatörlüğünde oluĢturulan “Kadın Ġstihdamı Ġzleme ve Koordinasyon
Kurulu”nun 22 Mart 2011 tarihinde Ankara Hakimevi’nde gerçekleĢtirilen üçüncü
toplantısına Bakanlığı temsilen 1 tetkik hakimi katılmıĢtır.
- Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde 28 Mart 2011 tarihinde yapılan ve Kadın
Ġzlem Merkezi (KĠM) kurulmasını öngören toplantıya Bakanlığı temsilen 1 tetkik
hakimi katılmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde; kamu kurum ve
kuruluĢları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluĢlarının temsilcilerinin katılımı ile
oluĢturulan Kadına Yönelik ġiddet Ġzleme Komitesi’nin , 6 Nisan 2011 tarihinde
BaĢbakanlık 2 nolu Toplantı Salonu’nda düzenlenecek olan beĢinci toplantısına
Bakanlığı temsilen katılım sağlanacaktır.
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde; 2011- 2015 dönemini
kapsayan, Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı Taslak Metni’ne
son Ģeklin verilmesi amacıyla Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda
, 8 Nisan 2011 tarihinde düzenlenecek olan ikinci toplantıya Bakanlığı temsilen
katılım sağlanacaktır.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
“Aile Ġçi ġiddet Mağdurlarına ve Mağdur Çocuklara Yönelik Verilen Hizmetlerin
Kurumsal Kapasitesinin Artırılması ve ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesine ĠliĢkin Protokol
kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünde uzman personel yetiĢtirmeye yönelik
olarak yürütülmekte olan “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetin Önlenmesinde Polisin
Rolü ve Uygulanacak Eğitimler Uzman Eğitici YetiĢtirme Projesi”nin ilk uzman
eğitimi 30 Nisan-7 Mayıs 2010 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da, ikinci uzman
eğitimi 5-12 Temmuz 2010 tarihlerinde Bolu’da, üçüncü uzman eğitimi ise 22-26
Kasım 2010 tarihlerinde Bolu’da gerçekleĢtirilmiĢtir.
VALĠLĠKLER
Antalya Valiliği

Yapılan ÇalıĢmalar:
Antalya Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Merkezi ve Aile
DanıĢma Merkezi Müdürlükleri tarafından Ģiddete uğrayan kadınlara ve eĢlerine,
hukuksal danıĢmanlık ve psikolojik destek verilmiĢtir.
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Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Kadın Konukevi’ne, Töre ve Namus
Cinayeti nedeniyle kabul edilen kadınların bakım ve korunması sağlanmıĢtır.
Antalya’da ikamet eden ve “ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal
Hizmet DanıĢma Hattı’’na müracaat eden kadınlara “Acil Müdahale Ekibi” tarafından
gerekli müdahale anında yapılmaktadır.
Aile DanıĢma Merkezi ve Toplum Merkezlerinde, 4320 sayılı Ailenin
Korunmasına Dair Kanun hakkında kadınlara eğitim verilmektedir.
Ġl Müdürlüğünden hizmet alan kadınlardan kreĢ ücreti ödeyemeyecek durumda
olanların kreĢ hizmetinden ücretsiz yararlanması sağlanmaktadır.
Kadın Konukevinin fiziki Ģartlarının iyileĢtirilmesi için gerekli çalıĢmalar
yapılmaktadır.
Toplum Merkezlerinde ve Aile DanıĢma Merkezinde Kadının Ġnsan Hakları
Eğitimi devam etmektedir.
Toplum Merkezlerinde Anne Çocuk Eğitimi devam etmektedir.
Toplum Merkezlerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği çerçevesinde
kutlama programları düzenlenmiĢtir.
Toplum Merkezlerinden hizmet alan kadınların tiyatro, sinema, drama gibi
sosyal etkinliklere katılımı sağlanmıĢtır.
Toplum Merkezlerinden hizmet alan kadınlara yönelik Kadın Hakları ve Kadın
Sağlığı ile ilgili konularında uzman kiĢilerce bilgilendirme toplantıları yapılmıĢtır.
Fatih Toplum Merkezi Müdürlüğünde Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı konulu
söyleĢi düzenlenmiĢtir.
Fatih Toplum Merkezinden hizmet alan kadınların “Kadına Yönelik ġiddete
Son” konulu konferansa katılımı sağlanmıĢtır.
Sütçüler Toplum Merkezinden hizmet alan kadınların töre ve namus cinayetleri
ile ilgili toplantıya katılımı sağlanmıĢtır.
Töre ve namus cinayetlerine maruz kalma riski taĢıyan kadınlara, psikolojik
rehberlik ve danıĢma hizmeti verilmektedir.
Ġlde ikinci bir kadın konukevi açılmıĢtır.
Ġl Koordinasyon Komitesi, 27.01.2011 tarihinde Vali Yardımcısı BaĢkanlığında
toplanmıĢtır. Söz konusu toplantıda;
- Kadın ve çocuğa yönelik artan Ģiddet göz önüne alınarak kamu kurumları ve
STK’ların iĢbirliği halinde Ģiddetle mücadele konusunda toplumsal duyarlılığı artırıcı,
toplumu eğitici ve bilinçlendirici çalıĢmalara devam edilmesine,
- Kadın Konukevi’nin faaliyete geçmesi için iĢlemlerin hızlandırılmasına,
- Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak Alanya’da açılması planlanan
Kadın konukevinin faaliyete geçmesi için iĢlemlerin hızlandırılmasına karar
verilmiĢtir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- Kadına yönelik eğitici çalıĢmalara devam edilecektir.
Kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi için STK ve resmi kurumlar ile ortak
çalıĢmalara devam edilecektir.
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Ardahan Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Çocuk ve Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Ġl Komitesinin 30.12.2010 tarihli
toplantısında;
Alo 183 hattı ile ilgili broĢürlerin ilgili tüm kamu kurum ve kuruluĢlarına
dağıtıldığı ve Ardahan ili genelinde toplam 9 müracaat olduğu,
Engelsiz YaĢam Merkezi’nin açılması ile ilgili gerekli iĢlemlerin tamamlandığı
ve inĢaatın 2011 Nisan ayında baĢlayacağı,
Aile içi Ģiddet olayları ile ilgili vakalarda 2 müracaat olduğu ve gerekli
iĢlemlerin yapıldığı,
belirtilmiĢtir.
Bayburt Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar
- ġiddet mağdurlarına yönelik barınma hizmeti sunulmakta ve güvenli Ģekilde
kalmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması için çalıĢmalar yapılmaktadır.
- Ocak-ġubat-Mart 2011 dönemi içerisinde kadın ve çocuğa yönelik 7 Ģiddet vakası
Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına intikal etmiĢ olup bu vakalara iliĢkin
gerekli tedbirler alınmıĢtır.
- Çayıryolu Belediye BaĢkanlığı tarafından kadına yönelik Ģiddetin önlenmesine
iliĢkin broĢürler hazırlanarak halka açık alanlarda dağıtımı sağlanmıĢtır.
Erzincan Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün 2006/26 sayılı Genelgesi gereği Rehberlik AraĢtırma Merkezi
bünyesinde “ġiddeti Önleme Ekibi” kurulmuĢ ve çalıĢmaları devam etmektedir.
- Okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin
artırılmasına iliĢkin iĢbirliği protokolü gereği Ġl Yürütme Kurulu oluĢturulmuĢtur.
- Ġl Jandarma Komutanlığınca görevli personele ikiz görev olarak Kadın ve Çocuk
Suçları ile Ġlgili ĠĢlem Astb.lığı tespit edilip, görevleri hakkında brifingler verilmiĢtir.
- Ġnsan Hakları ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun gibi kadına ve çocuğa yönelik
Ģiddet hareketlerinin önlenmesi konusuna iliĢkin haklar ve yasalar konusunda
öğrencilere bilgi verilmekte ve geliĢmeler takip edilmektedir.
- Ġl Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Erzincan Ġli ġiddet
Eylem Planı hazırlanmıĢ ve program doğrultusunda okullarımızda çalıĢma ekibi
oluĢturulmuĢ; öfke kontrolü, çatıĢma çözümü ve stresle baĢa çıkma yolları
konularında etkinlikler düzenlenmiĢtir.
- Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gibi kadın kuruluĢları hakkında öğrencilere bilgi
verilmekte ve süreli yayınları ve medyayı takip etmeleri tavsiye edilmiĢtir.
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- Psiko-sosyal müdahale hizmetleri çerçevesinde, okul rehberlik servisleri
tarafından aile içi Ģiddet konusundaki çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.
- Ġl Milli Eğitim, Ġl Sağlık ve Ġl Emniyet Müdürlükleri ile sivil toplum kuruluĢları
ve diğer meslek grupları görevlilerine konuyla ilgili hizmet içi eğitimler verilmiĢtir.
- Müftülük tarafından toplumu bilinçlendirmek için vaazlar verilmiĢtir.
- Zorunlu eğitimin uygulanması için çalıĢmalar yapılmıĢtır.
- Zararlı gelenek ve görenekler tespit edilerek, kiĢilerin davranıĢ Ģekillerini
değiĢtirmelerini sağlayıcı eğitim programları hazırlanmıĢtır.
- Belediye panolarına afiĢler asılmıĢ ve CD gösterimi yapılmıĢtır.
- Erzincan Ġl Müftülüğünce Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürosu hizmete girmiĢtir. Bu
çerçevede kadına karĢı Ģiddet ve ayrımcılık vb. konularda çeĢitli üniversitelerden
gelen öğretim üyelerince eğitim verilmiĢtir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- Kadına Yönelik ġiddet konusunda yapılacak çalıĢmalarla ilgili Emniyet
Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığındaki görevli personele kurs düzenlenmesi
planlanmıĢtır.
- 2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi doğrultusunda çalıĢmalara devam edilmesi
sağlanacaktır.
- Polis Merkezlerine bağlı köylerde devriyeler görevlendirilip kadın hakları
konusunda konferansların verilmesi, liselerde temel önleme kapsamında Ģiddet ve
Ģiddetle baĢa çıkma ile ilgili eğitim ortamlarında Ģiddetin önlenmesine yönelik eylem
planının hazırlanması, ihtiyaç duyan öğrenci ve velilere müĢavirlik yapılması
planlanmıĢtır.
- “Türk Toplumunda Aile ve Kadın” konusunda konferans v.b. etkinlikler
düzenlenmesi planlanmaktadır.
- Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde “Aile ve Kadın” konulu öykü ve
karikatür yarıĢması düzenlenmesi planlanmaktadır.
- Türk kadınının tarihin her döneminde eĢi, ailesi, ülkesi ve milleti için daima en üst
değere layık olduğu, küçük yaĢta kız çocuklarının evlendirilmemesi gerektiği
konularında konferanslar verilmesi planlanmaktadır.
- Kimsesi olmayan kadınlara maddi destek sağlanması, kamu, özel kurum ve
kuruluĢlarla diyaloga geçilerek sağlık ve barınma yerleri yapılması planlanmaktadır.
- Töre ve namus cinayetlerinin sebepleri ve alınabilecek tedbirlere iliĢkin
öğrencilere yönelik bir konferans verilmesi planlanmaktadır.
Giresun Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
Giresun Müftülüğü tarafından Ocak ayında “Aile Hayatı, Anne-Baba Sevgisi”,
konulu vaaz ve hutbelerle vatandaĢlar bilgilendirilmiĢ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle kadınlara “Dinin Kadına Verdiği Değer” anlatılmıĢ, katılınan TV
programında Ġslam’ın kadınlara tanıdığı haklar, Ġslam öncesi ve sonrasında kadın
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anlatılmıĢtır. Ayrıca Sosyal Hizmetler Kadın Konukevi ziyaret edilerek kadına verilen
değerin anlamı konusunda bilgi verilmiĢtir.
Planlanan ÇalıĢmalar
2011 yılı Nisan ayında “Ġslamda EĢlerin Birbirine KarĢı Görevleri”, Mayıs
ayında “Anneler Günü ve Anne Baba” konulu vaaz ve hutbeler ile vatandaĢlar
bilgilendirilecektir.
Karabük Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Eskipazar Ġlçe Müftülüğü tarafından Kuran Kurslarında okuyan kız öğrenci ve
öğretmenlere yönelik seminer çalıĢması yapılmıĢtır.
- Eskipazar Ġlçe Müftülüğü tarafından “Ġslam’da Kadın Hakları” konulu vaaz
verilmiĢtir.
- Eskipazar Jandarma Komutanlığı tarafından birliğe katılan er ve erbaĢlara kadına
yönelik Ģiddetle ilgili eğitimler verilmiĢtir. Konu ile ilgili adli konular hakkında
Cumhuriyet Savcıları tarafından seminer verilmiĢtir.
- Karabük Ġl Sağlık Müdürlüğünde görevli aile hekimleri ve hemĢirelere yönelik
konu ile ilgili hizmetiçi eğitim verilmiĢtir.
- Eskipazar Aile Sağlığı Merkezinde polikliniğe baĢvuran hastalara bilgilendirme
çalıĢmaları yapılmaktadır. Kadına yönelik Ģiddet ile ilgili sorular sorulmakta ve
formlara iĢlenmektedir.
- Eskipazar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından mobil hizmetlerde köylerde sorun
olup olmadığı gözlenmekte ve sorgulanmaktadır. Psiko-sosyal aylık izlem formları ve
15-49 yaĢ kadın formlarına izlenen veriler kaydedilmektedir.
- Öğrenci ve velilere konu ile ilgili konferans verilmiĢ, gerekli rehberlik çalıĢmaları
yapılmıĢtır.
- Bazı Ġlköğretim okullarında töre ve namus cinayetleri nedeniyle cezaevine
düĢenlerin piĢmanlıklarının anlatıldığı slayt gösterisi düzenlenmiĢtir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- Kuran Kurslarında okuyan kız öğrenci ve kadın öğretmenlere yönelik seminer
çalıĢması devam edecektir.
- Camilerde “Ġslam’da Kadın Hakları” konulu vaaz verilecektir.
- Eskipazar Jandarma Komutanlığınca değiĢen kanunlar hakkında Cumhuriyet
Savcıları tarafından seminer verilmesi planlanmaktadır.
Sakarya Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Sakarya BüyükĢehir Belediyesi ile Sakarya Barosu, Türk Ceza Hukukunda kadın
ve aileyi koruyan mevzuatın ortak etüdüne iliĢkin çalıĢma gerçekleĢtirmiĢtir.
- Sakarya BüyükĢehir Belediyesi tarafından;
Kadın Konuk Evi açılmıĢtır.
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Konuk evlerinde kalan kadınlara yönelik rehabilitasyon çalıĢmaları
baĢlatılmıĢtır.
Aile DanıĢma Merkezi oluĢturulmuĢtur.
Aile Ġçi Etkili ĠletiĢim ve Koruyucu Ruh Sağlığı konulu eğitim seminerleri
baĢlatılmıĢtır.
Evsel Kalkınma ve Ekonomik Bağımsızlık Kazandırma Projesi yürütülmektedir.
- Ġl özel idaresi tarafından ;
Yerel EĢitlik Eylem Planı hazırlanmıĢtır.
Toplum merkezi açılmıĢtır.
Mikro kredi uygulaması baĢlatılmıĢtır.
- Erenler Belediyesi tarafından;
Gerekli broĢürler hazırlanmıĢ, anons çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.
Kadın Konukevi için diğer kuruluĢlarla görüĢmelere baĢlanmıĢtır.
Ġl Emniyet Müdürlüğü.Belediye, Ġl Müftülüğü ve sivil toplum kuruluĢları
temsilcileriyle bir komite oluĢturulması için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.
- Karasu Ġlçe Müftülüğü tarafından kadına yönelik Ģiddet ve töre ve namus
cinayetleri konularında cami görevlilerine ve öğreticilere bilgilendirme çalıĢması
yapılmıĢtır. Ayrıca söz konusu hususlar din görevlileri tarafından vaaz, hutbe ve cami
derslerinde iĢlenmiĢtir.
- Karasu Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili kanun ve mevzuatlar
incelenerek Ģiddete maruz kalan kadınların baĢvuracağı yollar, okullarda yapılan veli
toplantıları vasıtasıyla velilere anlatılmıĢtır.
- Ferizli Ġlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli tüm personele kadına yönelik
Ģiddet ve toplum hayatında kadının yeri ve önemi konulu hizmet içi eğitimler
verilmiĢtir. Ayrıca mahallelerde yaya motorize devriyeler görevlendirilmiĢtir.
- Söğütlü Belediyesi tarafından belediyeye ait hizmet binasının bir kısmının kadın
konukevi olarak kullanılması ile 1 adet lojmanın hayata geçirilmesi, Sakarya
BüyükĢehir Belediyesi ve Söğütlü Kaymakamlığıyla koordineli olarak tüm ilçede
iĢbirliği yapılmasına yönelik çalıĢmalar devam etmektedir.
- Ġl genelinde kadına ve çocuğa yönelik Ģiddet, töre ve namus cinayetleri ile ilgili
olarak broĢür ve afiĢler hazırlanmıĢ, ilan ve duyurular yapılarak, anons çalıĢmaları
baĢlatılmıĢ olup, bazı ilçelerde hazırlanan broĢürler halka dağıtılmıĢtır.
- Kadın ve çocuğa yönelik Ģiddet konusunda okullarda seminer verilerek,
bilgilendirme yapılmıĢtır.
- Karapürçek Belediyesi tarafından ilçede mevcut esnaflara ait dükkanların
vitrinlerine yazılı duyuru ilanları ile birlikte iki adet sanal ıĢıklı yazılımla halkı
bilinçlendirme suretiyle çalıĢma faaliyetleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Veli toplantılarında konuya iliĢkin bilgilendirme yapılmaktadır.
- Kaynarca Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla panel
düzenlenmiĢtir.
- Serdivan Belediyesi tarafından muhtarların bilinçlendirilmesi ve muhtarlıklardan
okula gönderilmeyen kız çocuklarının tespitinin yapılmasına yönelik çalıĢmalar
yapılmıĢtır.
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- Töre ve namus cinayetleri incelenerek cinayetlerin nedenleri ve tanımı
yapılmakta, söz konusu sorunun önlenmesinin yolları araĢtırılmaktadır.
Adapazarı Belediyesi’nin Türkiye ĠĢ Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaĢa
düzenlediği “Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi” ve “Evde Çocuk Bakımı-Çocuk Bakıcısı
Kursu” 50 kursiyerin katılımıyla tamamlanmıĢ, kursiyerlere sertifikaları dağıtılmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- Sakarya BüyükĢehir Belediyesince mevzuatla ilgili hak ve hukukun tanıtılması
amacıyla görsel ve medya bilgilendirmesi çalıĢmalarının yapılması planlanmaktadır.
- Kadına ve çocuğa yönelik Ģiddet konusunda camilerde vaaz ve hutbe verilmeye
devam edilecektir.
- Serdivan ilçesinde evlenme baĢvurusunda bulunanlara Ģiddete karĢı bilinçlendirici
CD, kitap, kılavuz ve broĢür dağıtılması planlanmaktadır.
- Karasu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kadına yönelik Ģiddetin nedenlerine
iliĢkin araĢtırma çalıĢması yapılması planlanmaktadır.
- Taraklı ilçesine kadın konukevi yapılması planlanmaktadır.
- Erenler Belediyesince geçici konut için sivil toplum örgütleri ile görüĢmelerin
baĢlatılması planlanmaktadır.
- Kadınların ekonomik yönden güçlenmesi amacıyla becerilerini kazanca
çevirmeleri için olanakların sağlanması planlanmaktadır.
- Konukevlerinde kalan kadınlara yönelik rehabilitasyon, topluma kazandırılma
çalıĢmaları; DanıĢma Merkezinde önleyici, koruyucu tedbirlerin alınması için çerçeve
planlar yapılacaktır.
- ÇalıĢmaların daha da geliĢtirilerek kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel
alanlarda etkin hale getirilmesi, eğitim düzeylerini geliĢtirmek için birimler
oluĢturulması ve bu konuda sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği yapılması
planlanmaktadır.
- Serdivan ilçesinde Ģiddete uğrayan ve konukevlerinde ihtiyacı olan kadınların
ekonomik olarak güçlendirilmesi; üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin
verilerinin dikkate alınarak çözümler üretilmesi, bölgede Ģiddet görüp çaresiz kalan
kadınlara ulaĢılması planlanmaktadır.
- Sakarya BüyükĢehir Belediyesi tarafından Ģiddetin her türüne maruz kalan
kadınların Aile DanıĢma Merkezinde temel ve mesleki eğitimleri ile özgüven
kazandırılmasının sağlanması yönünde çalıĢmalara devam edilerek psikolog ve
danıĢmanlar tarafından randevu sistemli çalıĢmalara baĢlanacaktır.
- Mevzuatta yer alan hakların ilgililere ve topluma duyurulmasına yönelik broĢür ve
afiĢ çalıĢmalarına devam edilecektir.
Yozgat Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Ġl Koordinasyon Komitesi, 28.01.2010 tarihinde Vali Yardımcısı BaĢkanlığında
toplanmıĢtır. Söz konusu toplantıda;
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Aile içi Ģiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi
kapsamında kolluk kuvvetleri ile diğer birimlerin sorumluluk alanlarındaki hizmetleri
yerine getirmesine titizlikle devam edilmesine,
Kolluk Kuvvetlerinin (Jandarma, Emniyet) yapmıĢ olduğu çalıĢmalarını yılın
Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim aylarının ilk haftasında 3’er aylık dönemler halinde Ġl
Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne göndermelerine, Ġl Emniyet Müdürlüğüne bu amaçla
yazı yazılmasına, iĢbirliği içerisinde bulunan diğer kurumların ise önemli gördükleri
hususları ve istatistik bilgileri Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne yazılı olarak
bildirmelerine,
Ġlgili kurum ve kuruluĢlarda kadın ve çocuklara yapılacak iĢlemlerde görevli
personelin isim ve iletiĢim bilgileri yer alacak Ģekilde tespit edilmesine ve atama yer
değiĢtirilmelerinde bu bilgilerin güncellenmesi ve ilgili kurumlara bildirilmesine,
Sosyal Hizmetler alanında görev yapan kiĢilerin 7 gün 24 saat esası üzerinden
görevlendirilmelerine ve belirlenen kiĢilerin isimlerinin her ay baĢında kolluk
kuvvetlerine bildirimine devam edilmesine ve Sosyal ÇalıĢma görevlilerinin değiĢen
ev adreslerinin ya da cep telefonlarının güncel tutulmasına,
ġiddete maruz kalan ve sosyo-ekonomik yoksunluk yaĢayan kadınlara Yozgat
Barosu tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesine, boĢanma sürecindeki
giderlerinin Sosyal YardımlaĢma Vakfı tarafından karĢılanmasının devam edilmesine,
Kadına yönelik Ģiddet konularında eğitim amaçlı panel, konferans vb.
toplantılar düzenlemek amacı ile Bozok Üniversitesi, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ġl
Sağlık Müdürlüğü ve Ġl Müftülüğü’nün iĢbirliği içerisinde olmalarına, eğitim vaaz ve
hutbelerde kadına yönelik Ģiddet konularına ağırlık verilmesine, Belediye ve sivil
toplum kuruluĢlarının da bu konuda yapacakları çalıĢmaların önemine, iĢbirliği ve
yardımlaĢmanın devam etmesine ve Ġl Müftülüğünün toplantılara katılmasına,
Ġl Jandarma Komutanlığında Er ve ErbaĢlara yönelik Aile Ġçi ġiddete Son
konulu sunumun 3’er aylık dönemler halinde uygulanmasına,
Kaymakamlıklar, kamu kuruluĢları, sivil toplum örgütleri, Yozgat Belediye
BaĢkanlığı, Bozok Üniversitesi vb. kuruluĢlara dağıtımı yapılan Aile Ġçi ġiddet konulu
broĢürlerin gerek görüldüğü takdirde kuruluĢlarca çoğaltılarak dağıtımının
gerçekleĢtirilmesine,
Kadın ve çocuklara yönelik yapılan çalıĢmaların gizlilik içerisinde
yürütülmesine dikkat edilmesine,
Toplantıda alınan kararların Ġlçe Kaymakamlıklarına ve ilgili Müdürlüklere
takip edilmek üzere gönderilmesine,
Ġlçe Kaymakamlarının bu konulardaki çalıĢmalarını Değerlendirme Raporları
olarak Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne göndermelerine,
Çocukların kaybolma ve kaçırılma olaylarına karĢı Milli Eğitim Müdürlüğünce
aileler ve öğretmenlerin bilgilendirilmesine karar verilmiĢtir.
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YEREL YÖNETĠMLER
Ġstanbul Ġli Güngören Belediye BaĢkanlığı
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Aile DanıĢma Merkezinde aile içi Ģiddete uğrayan kadınların ve çocukların hem
hukuki hem de psikolojik sorunlarıyla ilgilenilmiĢtir.
- Kadınların özgüven kazanmaları ve meslek edinmelerini amaçlayan kurslar
açılmıĢtır.
- Belediye bünyesinde faaliyete geçen Merkezde; kadınların kendi ürettikleri
ürünleri satarak, özgüven kazanmaları ve ekonomik kaynak sağlamaları
amaçlanmıĢtır.
- Kadın ve Gençlik Merkezinde sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmektedir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
-

Her ay Kadın Eğitimi Seminerleri düzenlenmesi planlanmıĢtır.

Ġstanbul Ġli Üsküdar Belediye BaĢkanlığı
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Üsküdar Belediyesine ait konukevinde, kadınlara psikolojik destek sunulmakta,
sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmakta, gerekli durumlarda ayni-nakdi
yardımda bulunulmaktadır.
- Konukevinde kalan kadınların çocukları için ise ücretsiz kreĢ hizmeti
verilmektedir.
- GerçekleĢtirilen sosyal faaliyetler, meslek edindirme ve el beceri kursları
aracılığıyla da kadınların konukevinde kaldıkları süre boyunca ve sonraki süreçte
maddi ve manevi anlamda güçlendirilmeleri amaçlanmaktadır.
- Konukevi sonrası süreçte de ev kurma aĢamasında olan kadınlara kreĢ hizmeti
verilmektedir.
- Daha önce ev kurulan kadınların kendilerine yetemedikleri noktada yemek ve bazı
ihtiyaçları giderilmeye çalıĢılmaktadır.
- Ev kuran kadınlara yapılan mutad ziyaretler devam etmektedir.
- Söz konusu kadınlara mali destek olabilmek için Ġstanbul Kalkınma Ajansına
proje sunulmuĢtur.
- Konukevinde kalanlara motivasyon olması açısından bazı misafirler davet
edilmiĢtir.
Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü’nden kurumda çalıĢan psikolog ve sosyal çalıĢmacılara
yönelik eğitim verilmesi konusunda yazıĢmalar yapılmıĢtır.

21

