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GENEL BAKIŞ

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.
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
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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 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.
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 Çalışmalar:
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.
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
iĢbirliğinde hazırlanan ve dönemin ĠçiĢleri Bakanı ile dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu
Devlet Bakanı tarafından 26.12.2006 tarihinde imzalanan "Kadına KarĢı ġiddetin
Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi Protokolü"
kapsamında, polis merkezlerinde çalıĢan 40.400 emniyet teĢkilatı personelinin eğitimi
gerçekleĢtirilmiĢ, böylece Proje planlandığı Ģekilde tamamlanmıĢtır. Ayrıca “Aile Ġçi ġiddet
Mağdurlarına ve Mağdur Çocuklara Yönelik Verilen Hizmetlerin Kurumsal Kapasitesinin
Artırılması ve ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesine ĠliĢkin Protokol”; Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Emniyet
Genel Müdürlüğü arasında 22 Ekim 2009 tarihinde imzalanmıĢtır. Söz konusu 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” kapsamında ilk uzman eğitimi 30
Nisan-07 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 gerçekleĢtirilmiĢ, toplam 24 kiĢi katılmıĢtır.
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü iĢbirliğiyle hazırlanan ve Sağlık Bakanı ile dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu
Devlet Bakanı 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. Halihazırda 60 bin personelin eğitimi
tamamlanmak üzeredir.
- Adalet Bakanlığı ile yargı mensuplarına yönelik benzer bir projenin gerçekleĢtirilmesinin
yararlı olacağı düĢüncesi ile “Kadına Yönelik ġiddetin Önlenmesinde Yargı Mensuplarının
Rolü Projesi Protokolü”, dönemin Adalet Bakanı ile Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet
Bakanı tarafından 1 Nisan 2009 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiĢtir. Aile içi Ģiddetin
yol açtığı suçlara ve Ģiddet mağduru kadınlara yönelik yargı faaliyetinde bulunan Aile
Mahkemesi Hakimleri ve Cumhuriyet Savcılarının; “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
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alanında çalışma yapan veya çeşitli faaliyet ve görevleri olan diğer kurum ve kuruluşlar ve
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği” konularında farkındalık ve duyarlılığının artırılması
amacıyla 326 yargı mensubu (168 Aile Mahkemesi Hakimi, 158 Cumhuriyet Savcısı) eğitim
seminerine katılım sağlamıĢtır.
- Ayrıca, Nisan 2010 tarihinde “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din
Görevlilerinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi” Protokolü Diyanetten
Sorumlu Devlet Bakanı ile Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı tarafından
imzalanmıĢtır.Protokol çerçevesinde düzenlenecek hizmet içi eğitim faaliyetleri aracılığıyla,
toplumda öncülük rolü bulunup vatandaĢlarla sürekli diyalog halinde olan Aile ĠrĢat ve
Rehberlik Bürosu Görevlileri ile vaizlerin, “kadına karĢı Ģiddet, aile içi Ģiddet, toplumsal
cinsiyet eĢitliği eğitimi, Ģiddet mağdurlarına yaklaĢım tarzı, 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına
Dair Kanun ve ilgili diğer kanunların uygulanması” konularında farkındalık ve duyarlılığının
artırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, 10-13 Mayıs 2010 tarihleri ve 20-24 Aralık 2010
tarihleri arasında, Ankara’da görev yapan vaiz, imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an
Kursu öğreticilerine yönelik eğitici eğitimi gerçekleĢtirilmiĢ, toplam 40 kiĢi katılmıĢtır.
Ġkinci adımda, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı tarafından yurtdıĢında görevlendirilecek din
görevlileri ve BaĢkanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürolarının
bulunduğu iller tercih edilerek proje uygulamasına devam edilecektir. Bu çerçevede eğitimler,
2011 yılında 12.000 din görevlisine ulaĢmak hedefiyle Ġç Anadolu Bölgesi’nde görev yapan
din görevlilerine yönelik olarak uygulanacaktır. 2015 yılına kadar sürdürülmesi amaçlanan
eğitimlerde hedef, Türkiye’de görev yapan 100.000 civarındaki din görevlisine ulaĢmaktır.
- 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
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.
Bu çerçevede; Genel Müdürlük tarafından; Ġlçe Halk Eğitim Müdür/Müdür
Yardımcıları, Ġlçe Tarım Müdürleri ile Ġlçe Milli Eğitim Müdürlerine yönelik olarak
“Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi” verilmektedir. 2010 yılı sonu
itibariyle 1704 kiĢiye ulaĢılan eğitim programına 2011 yılında da devam edilecektir.
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.
- Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planının izleme ve değerlendirme toplantıları
kapsamında 20 Aralık 2010 tarihinde “Kadın ve Medya”, 21 Aralık 2010 tarihinde “Kadın ve
Ekonomi”, “Kadın ve Yoksulluk”, 22 Aralık 2010 tarihinde “Kadın ve Eğitim”, 23 Aralık
2010 tarihinde “Yetki ve Karar Alma Mekanizmalarında Kadın”, 27 Aralık 2010 tarihinde
“Kadın ve Çevre”, 28 Aralık 2010 tarihinde “Kadın ve Sağlık” konulu 2010 yılı ikinci Ġzleme
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ve Değerlendirme toplantıları ilgili kurum ve kuruluĢ temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planının 2010 yılı ikinci Ġzleme
ve Değerlendirme Toplantısı 24 Aralık 2010 tarihinde ilgili kurum ve kuruluĢ temsilcilerinin
katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Geleceğin medya profesyonelleri olan iletiĢim fakültelerinde okuyan öğrencilere
toplumsal cinsiyet eĢitliği konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla Akdeniz Üniversitesi
ile iĢbirliği içerisinde 01-05 Kasım 2010 tarihleri arasında 49 öğrencinin katılımıyla
Antalya’da “Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi” çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Medya profesyonellerine toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik Ģiddet konularında
farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen “Yerel Medya Eğitimi ve Haber Yazma
Atölyesi” 18 medya profesyonelinin katılımıyla 05 Kasım 2010 tarihinde Antalya ilinde
gerçekleĢtirilmiĢtir.
- “5 Aralık Kadınların Seçme ve Seçilme Haklarını Elde Etmeleri”nin 76. Yıldönümü
münasebetiyle, 6 Aralık 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye KAVAF
baĢkanlığında, kadın milletvekilleri, sivil toplum kuruluĢu temsilcileri, kamu kurumu
yöneticilerinin katılımlarıyla Anıtkabir Ziyareti gerçekleĢtirilmiĢtir.
- 25 Ekim 2010 tarihinde “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddet Veri Tabanı” konusunun ele
alındığı Türkiye Ġstatistik Kurumu’nun Yayın ve Dağıtım Kurulu Toplantısına katılım
sağlanmıĢtır.
- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 01-05 Kasım 2010 tarihleri arasında Ankara
Kızılcahamam’da düzenlenen “18. Milli Eğitim ġurası”na katılım sağlanmıĢtır.
- 05-06 Kasım 2010 tarihlerinde Ġstanbul Kadın AraĢtırmaları Merkezi ve Ġstanbul
BüyükĢehir Belediyesi iĢbirliğinde Ġstanbul’da düzenlenen “KadınĠST Uluslararası Ġstanbul
Kadın BuluĢması”na katılım sağlanmıĢ olup, bir stant kurularak Genel Müdürlüğümüz
yayınlarının tanıtımı ve dağıtımı yapılmıĢtır.
- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 11 Kasım
2010 tarihinde Ankara Hakimevinde düzenlenen Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri
ile Koruma Kurulları DanıĢma Kurulu Toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
- 24 Kasım 2010 tarihinde Kazan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, kursiyerlere yönelik
olarak düzenlenen Kadına Yönelik ġiddet Konulu Seminere konuĢmacı düzeyinde katılım
sağlanmıĢtır.
- Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 24 Kasım 2010 tarihinde düzenlenen Toplumsal
Cinsiyet EĢitliğine ĠliĢkin 3R Metodu Eğitimine katılım sağlanmıĢtır.
- AB Komisyonu ve Belçika Dönem BaĢkanlığı tarafından 25-26 Kasım 2010 tarihlerinde
Brüksel’de düzenlenen “Kadına KarĢı ġiddet Konferansı”na katılım sağlanmıĢtır.
- 26 Kasım 2010 tarihinde Ankara’da görevli, medya okuryazarlığı dersi veren
öğretmenlere yönelik olarak “Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin Sağlanmasında Medya
Okuryazarlığının Rolü” konulu bir toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Ankara BüyükĢehir Belediyesinin belediye personeline yönelik olarak 30 Kasım 2010
tarihinde düzenlediği hizmet içi eğitim programına katılım sağlanarak “Kadın-Erkek Fırsat
EĢitliği ve Toplumsal Cinsiyet” konusunda eğitim verilmiĢtir.
- Ankara Valiliği tarafından 13 Aralık 2010 tarihinde düzenlenen “Kadına Yönelik ġiddetin
Önlenmesi Ġl Eylem Planı” toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
- BaĢbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından
13-14 Aralık 2010 tarihlerinde düzenlenen “Çocuğa Yönelik ġiddetin Önlenmesi Ulusal
Eylem Planı Hazırlık Toplantısı”na katılım sağlanmıĢtır.
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- Türkiye Belediyeler Birliği ile Ġsveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birliği (SALAR)
arasında yürütülen ve 6 farklı modülden oluĢan Belediye Ortaklık Ağları (TUSENET) Projesi
kapsamında; 12-17 Aralık 2010 tarihlerinde 3R metodu uygulamalarının incelenmesi
amacıyla Ġsveç’e yapılan çalıĢma ziyaretine katılım sağlanmıĢtır.
- ĠçiĢleri Bakanlığı ve Avrupa Konseyi Ġnsan Hakları ve Hukuk MüĢavirliği Proje Ofisi
tarafından 16-17 Aralık 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleĢtirilen “Ġnsan Hakları Eğitim
Semineri”ne katılım sağlanarak, “Kadına Yönelik ġiddet” konulu bir sunum
gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Kazan Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yürütülen Aile Eğitimi
Kursuna katılan kadınlara yönelik olarak 22 Aralık 2010 tarihinde düzenlenen Toplumsal
Cinsiyet EĢitliği Seminerine konuĢmacı olarak katılım sağlanmıĢtır.
- 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı Taslağına iliĢkin Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili kamu
kurum ve kuruluĢlarının katılımıyla gerçekleĢtirilecek olan toplantının hazırlık çalıĢmaları
gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Hazırlanan Kanun Tasarı Taslağı görüĢlerinin alınması amacıyla ilgili sivil toplum
kuruluĢlarına gönderilmiĢtir.
Planlanan Çalışmalar:
- “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı”nın, Haziran 2010’da,
ilgili tüm tarafların katılımı ve iĢbirliği ile baĢlatılan ve 2011-2015 dönemini kapsayacak
Ģekilde güncellenmesi 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” 2011 yılında da sürdürülecektir.
- Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Eğitimler
Uzman Eğitici YetiĢtirme Projesi” kapsamında uzman eğitimleri sürdürülecektir.
- Yerel medya çalıĢanlarının kadına yönelik Ģiddetle mücadeledeki rolleri ve
sorumlulukları hakkında duyarlılıklarının geliĢtirilmesi amacıyla iki adet “Kadına Yönelik
ġiddetle Mücadelede Yerel Medya ÇalıĢanlarının Rolü ve Haber Yazma Atölyesi”
düzenlenecektir.
- Medyada toplumsal cinsiyet konusundaki duyarlılığı artırmak ve geleceğin medya
profesyonellerinde toplumsal cinsiyet konusunda duyarlılık yaratmak amacıyla ĠletiĢim
Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak “Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi”
düzenlenecektir.
- 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.

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının Temmuz 2010’da yürürlüğe giren 6002 sayılı Kanun
uyarınca yapılan değiĢiklikler kapsamında Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Aile ve
Dini Rehberlik Daire BaĢkanlığı oluĢturulmuĢtur.
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- Ġstanbul Müftülüğü tarafından 13-31 Aralık 2010 tarihlerinde Aile, ĠrĢat ve Rehberlik
Bürolarında görev alacak 106 personel için kadın, aile, yaĢlı, çocuk ve özürlü konularında
sunumların yer aldığı üç haftalık hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiĢtir.
- 13-14 Aralık 2010 tarihinde SHÇEK’in UNICEF ve Belçika Büyükelçiliği ile birlikte
yürüttüğü “Çocuğa Yönelik ġiddeti Önleme Ulusal Eylem Planı Hazırlık Toplantısı”na
katılım sağlanmıĢtır.
- 28 Aralık 2010 tarihinde yapılan Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planı Ġzleme
Toplantısı (Kadın ve Sağlık)’na katılım sağlanmıĢtır.
- 81 Ġl Müftülüğünden gelen verilere göre “Aile Ġçi ġiddet, Kadına KarĢı ġiddet, Kadın
Hakları, Töre-Namus Cinayetleri, Kız Çocuklarının OkullaĢması” gibi konularda 456 vaaz ve
6 hutbe verilmiĢ; bu konularda kadınlara yönelik 34 konferans, seminer, TV programı türünde
dini sosyal faaliyet düzenlenmiĢtir.
- Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve BirleĢmiĢ Milletler Nüfus
Fonu ile birlikte yürütülen “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin
Katkısının Sağlanması Projesi”nin ilk pilot uygulamasına Ankara’da baĢlanmıĢtır. Din
görevlilerinin farkındalık ve duyarlılığının artırılması amaçlanan projenin eğiticileri,
Ankara’nın 6 ilçesinde 1500 din görevlisine birer günlük seminer eğitimleri vermiĢtir. Ġkinci
aĢamada görev yapacak olan 20 eğiticiye de 20-24 Aralık 2010 tarihlerinde beĢ günlük eğitici
eğitimi verilmiĢtir.
- Uluslararası Af Örgütüyle müĢtereken yürütülen “Kadına KarĢı ġiddet ve Ayrımcılığın
Durdurulması Projesi” kapsamında 4-5 Aralık 2010 tarihinde ġanlıurfa’da bir atölye çalıĢması
yapılmıĢtır. 2006 yılında baĢlayan ve değiĢik illerde 15 atölye çalıĢması gerçekleĢtirilen proje
tamamlanmıĢ olup il müftüsü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, vaiz gibi kadrolarda görev
yapan 377 din görevlisi katılmıĢtır.
Planlanan Çalışmalar:
- Ankara’da uygulanan “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin
Katkısının Sağlanması Projesi”nin ikinci eğitici grubunun alan eğitimlerinin
gerçekleĢtirilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede Ankara’nın 18 ilçesinde yaklaĢık 2500 din
görevlisi bir günlük seminer programına katılacaktır.
- 6 Ocak 2011 tarihinde yurt dıĢındaki vatandaĢlara dini danıĢmanlık ve rehberlik yapmak
üzere görevlendirilen personel için düzenlenen oryantasyon eğitimi programında “Aile Ġçi
ġiddet, Kadına Yönelik ġiddet” konusunda Ankara’da iki saatlik seminer verilecektir.

SOSYAL HĠZMETLER VE ÇOCUK ESĠRGEME KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
- Afyonkarahisar REM tarafından "Ģiddeti önleme" ile ilgili seminerler düzenlenmiĢtir.
(Afyonkarahisar)
- Ebe ve hemĢirelerin sorumluluk bölgelerindeki ev gezilerinde çocuğa yönelik Ģiddet
konusunda çalıĢmalar yapılmaktadır (Afyonkarahisar).
- Milli Eğitim Müdürlüğü, Ġlçe Müftülüğü ve sağlık görevlilerince ilçe ve köylerinde
kadına ve çocuğa yönelik Ģiddet hareketlerinin önlenmesine yönelik çalıĢmalar yapılmıĢtır
(Afyonkarahisar).
- Bolvadin Kaymakamlığı Emniyet Müdürlüğü tarafından kamu kurum / kuruluĢları ve
sivil toplum örgütlerine Belediye Kültür Merkezinde 2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelge ile
ilgili seminer verilmiĢtir (Afyonkarahisar).
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- Ülke genelinde hizmet vermekte olan toplum merkezi, aile danıĢma merkezi ve kadın
konukevlerinde koruyucu-önleyici çalıĢmalar sürdürülmekte ve Kadının Ġnsan Hakları, Baba
Destek Programı, Aile Eğitim Programları, Anne Çocuk Eğitim Programı gibi çalıĢmalar rutin
olarak uygulanmaktadır. Bu merkezlerde ve 11 Sosyal Hizmetleri Müdürlüklerinde sorunların
çözümü konusunda rehberlik ve danıĢmanlık hizmetleri verilmektedir. Ġlde hizmet vermekte
olan Aile DanıĢma Merkezleri ve Toplum Merkezlerinde kadına, çocuğa ve aileye yönelik
rehberlik ve danıĢmanlık hizmetleri sürdürülmektedir. Merkezlere baĢvuran kiĢi ve ailelere
yönelik hukuksal, ekonomik ve sosyal danıĢmanlık hizmetleri verilmekte, bireylerin
ihtiyaçları konusunda rehberlik edilmekte ve kurumsal bağlantılar konusunda bilgilendirme
yapılmaktadır. (Çanakkale).
- Kadınların meslek kazanmalarına yönelik bilgilendirme, okula dönüĢleri için destekleyici
ve bilgilendirici çalıĢmalar devam etmektedir. Truva Toplum Merkezinde kadınların el
becerilerini geliĢtirmeye yönelik beceri kursu 16 kadına yönelik olarak gerçekleĢtirilmiĢtir
(Çanakkale).
- Kadına yönelik Ģiddete iliĢkin afiĢ ve broĢürler hazırlanarak Belediye hizmet binasında
yayınlanmıĢtır ( Denizli).
- ĠI Genelinde faaliyet göstermek üzere oluĢturulmuĢ olan "ġiddeti Önleme Ekibi"
çalıĢmalarına devam etmiĢ ve okullarda güvenli ortamın sağlanması nedeniyle ĠI Yürütme
Kurulu oluĢturulmuĢ ve çalıĢmalarına baĢlamıĢtır (Erzincan).
- Ġnsan hakları, 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve 2006/17 sayılı
BaĢbakanlık Genelgesi ile ilgili öğrencilere bilgiler verilmiĢtir (Erzincan).
- Ġl Jandarma Komutanlığı emrinde kadın ve çocukla çalıĢan görevlilere konu ile ilgili
brifing verilmiĢtir (Erzincan).
- Ġlde uygulanan "Sosyal Destek Projesi" kapsamında sosyo-kültürel düzeyi düĢük köy ve
kasaba okullarında öğrenci velilerini bilgilendirmeye yönelik çocukla iletiĢim kurma, aile içi
Ģiddet, kadınların haklarını korumaya yönelik hukuksal düzenlemeler vb. konular hakkında
bilgilendirmeler yapılmıĢtır (Giresun).
- Medeni Kanun ve 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun çerçevesinde "Hukuk
Günleri" ve "Sosyal Grup ÇalıĢmaları" düzenlenmiĢtir (Giresun).
- 0-18 yaĢ çocuk sahibi olan ailelere 0-6 YaĢ Benim ailem, Baba Destek Programı ve 7-19
YaĢ Aile Eğitimi Programları ile "EĢler Arası Destek ve Aile Ġçi ġiddetin Engellenmesi"
konulu eğitim uygulanmıĢtır (Giresun).
- Aile içi Ģiddetin önlenmesi ve olabilecek olaylar öncesi ve sonrasında kolluk
görevlilerince suç mağdurlarına yaklaĢım yöntemlerinin benimsenmesi konularında, Merkez
ve Ġlçe TeĢkilatı personelinin bir kısmı hizmet içi eğitim programından geçirilmiĢtir
(GümüĢhane).
- Kadınların iĢ hayatına katılımlarını sağlamak amacı ile istihdam garantili kurslar, staj
programları giriĢimcilik eğitimleri ve meslek edindirme kursları kapsamında ĠġKUR' un açtığı
kurslara 324 kadının katılması sağlanmıĢtır (GümüĢhane).
- Her hafta ÇarĢamba günleri yapılan kadınlara yönelik vaaz ve irĢad programlarında
kadına yönelik Ģiddet konusuna yer verilmiĢtir (Karabük).
- Köy kahvelerinde erkeklere yönelik zihniyet dönüĢümü çalıĢmaları içerisinde kadına
yönelik Ģiddet ele alınmaktadır. Birliğe yeni katılan er ya da er baĢlara verilen eğitim
konularına kadına yönelik Ģiddet konusu eklenerek tüm erler eğitimden geçirilmektedir
(Karabük).
- BaĢbakanlık Genelgesi gereği töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi, temel hak ve
özgürlüklerin en üst seviyede güvence altına alınması, toplumun huzur ve güveninin
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artırılması yönünde çalıĢmalar yapılmıĢtır. Eskipazar Ġlçesinde Halk Eğitim Merkezlerinde ve
Ġlçe Müftülüğünde kursiyerlere, ilçe okullarında ise öğrencilere kadına yönelik Ģiddet ve
önlenmesi konusunda eğitimler verilmiĢtir (Karabük).
- Kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi için hazırlanan broĢür ve el ilanları dağıtılmıĢ ve
çalıĢmalar sürdürülmektedir (Karabük).
- “Annelerle Bir Fincan Kahve Projesi” uygulanmıĢtır. Bu Proje kapsamında anne- ergen
iletiĢimi, etkili iletiĢim ve problem çözme hakkında Çocuk ġubesi ve Çocuk Yuvası
görevlilerine 5395 sayılı Kanun ve uygulamalarının anlatıldığı toplantı gerçekleĢmiĢtir
(Kırıkkale).
- Cumhuriyet Polis Merkezinde görev yapan polis memurlarına yönelik “Aile içi ġiddet”
ve “Aile içi ġiddetle Mücadelede Yasal Dayanaklarımız ve Mağdur Odaklı YaklaĢım”
konularında eğitim çalıĢması baĢlatılmıĢ ve Polis Merkezlerinde ifade alan ve özellikle Aile
içi Ģiddet mağdurları ile çalıĢan 53 polis memuruna ulaĢılmıĢtır (Kırıkkale).
- Aile içi Ģiddet mağdurlarına verilmek üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü tarafından
4000 adet broĢür bastırılmıĢ ve polis merkezlerinde dağıtımı baĢlanmıĢtır. “Bir Yastıkta Bir
Ömür” Projesinin eğitim kitapçığı hazırlanmıĢ, halen basım iĢlemleri sürdürülmektedir
(Kırıkkale).
- Mardin Bilge Köyü sakinlerinin yerleĢtirildiği birimlerde kadınlara yönelik olarak okuma
-yazma kursları, ve biçki-dikiĢ ve misk sabunculuğu kursları açılarak kadınların katılımı
sağlanmıĢtır (Kırklareli).
- Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Özürlü ve Sosyal Hizmet DanıĢma Hattı; Ģiddet
mağdurlarına ya da risk altındaki kadınlara ülke genelinde 7 gün 24 saat süresince ve ücretsiz
olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Alo 183 hattı ile ilgili bilgilendirme çalıĢmaları
yapılmıĢ, konu üç gün yerel basında yer almıĢtır (Kilis).
- Töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi ile kadına ve çocuğa yönelik Ģiddetin önlenmesi
amacıyla camilerde vaaz ve hutbelerde konu ele alınmıĢtır (Kocaeli).
- Körfez ilçesinde ilgili genelgeler gereğince töre namus cinayetlerinin ve Ģiddet
hareketlerinin önlenmesine yönelik çalıĢmaları düzenlemek amacıyla komite oluĢturulmuĢtur
(Kocaeli).
- Sağlık Grup BaĢkanlığınca sağlık ocaklarında görev yapan personele Ģiddet mağdurlarını
farketme ve yardım için hangi kurumlara yönlendirme yapabilecekleri konularında
bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır. Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddet ve Sağlık Personelinin
Rolü ve Uygulanacak Prosedürler konulu eğitim, acil servis çalıĢanları ile 112 Komuta
Kontrol Merkezi çalıĢanlarına verilmiĢtir (Kocaeli).
- ġiddet vakalarına yönelik yapılan mesleki çalıĢmalar, hizmet esasları, alana yönelik
açılan kuruluĢlar, Ģiddetin önlenmesine yönelik koruyucu önleyici eğitim faaliyetleri,
konferans, panel, seminer çalıĢmaları ve bilgilendirme toplatıları yapılması planlanmıĢtır
(Kocaeli).
- Okullarda Ģiddetin önlenmesine yönelik seminerler düzenlenmiĢ ve 1922 öğrenci ve 578
veliye ulaĢılmıĢtır (Kocaeli).
- Toplum Merkezinin iĢbirliği ile "Mum Ġçinde Trabzon Tarihi" adlı proje baĢlamıĢ olup
sosyo-ekonomik seviyeleri düĢük ailelerde yaĢayan kadınlara iĢ olanağı sunularak aile
ekonomilerine katkı sağlamaları amaçlanmaktadır (Trabzon).
- Aile DanıĢma Merkezine baĢvuran kadınlara aile içi Ģiddet, kadın hakları, çocuk ve
kadına yönelik Ģiddet ve Ģiddet türleri hakkında bilgi verilmiĢtir (UĢak).
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- ġiddeti uygulayan ve Ģiddete maruz kalan kiĢilerle Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Aile
DanıĢma Merkezi'nde görüĢmeler yapılmakta ve gerektiğinde Ģiddete maruz kalan kiĢi/kiĢiler
korunma altına alınmaktadır (Van).
- 75. Yıl Toplum Merkezi DikiĢ-NakıĢ Kursu 25 kadına yönelik il Sosyal Hizmet
Müdürlüğü ve Ġl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iĢbirliği ile yapılmıĢtır (Van).
- Kadın ve Çocuk Haklarının Korunması ve bu hakların tanıtımı ile sokakta yaĢayan ve
çalıĢan çocuklara yönelik çalıĢmaların yapılabilmesi amacıyla projelerin oluĢturulması
planlanmaktadır (Van).
- Öğretim kurumları yöneticileri ile iĢbirliği yapılarak ve okul aile birliklerinden destek
alınarak çocuğa ve kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi konulu eğitim çalıĢmalarının yapılması
planlanmaktadır (Yalova).
Planlanan Çalışmalar
- Toplum Merkezinde 2010 yılı içerisinde,7-19 yaĢ Aile Eğitimi Programı ve Kadının
Ġnsan Hakları Eğitimi Grup çalıĢması yapılması planlanmaktadır (Kırıkkale).
- Aile içi Ģiddetin önlenmesine yönelik olarak yasal yaptırımlar içeren yasalar hakkında
bilgilendirme çalıĢmaları yapılması ve çok amaçlı toplum merkezi açılması planlanmaktadır
(Malatya).
- Okullarda kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi konularında eğitim verilmesi
planlanmaktadır (Kilis).
- Polis Merkezlerine bağlı köylerde kadın hakları konularında konferansların verilmesi,
liselerde Ģiddet ve Ģiddetle baĢa çıkma ile ilgili eğitim ortamlarında Ģiddetin önlenmesine
yönelik eylem planı hazırlanması, ihtiyaç duyan öğrenci ve velilere danıĢmanlık ve rehberlik
çalıĢmalarının yapılması planlanmaktadır (Erzincan).
- Kadın Hakları ile ilgili mevzuat hakkında kadınlara yönelik bilgilendirme ve
bilinçlendirme toplantılarının düzenlenmesi planlanmaktadır (Karabük).
Ekim ayından itibaren Aile Ġçi ĠletiĢim ve Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi
konularında eğitim verilmesi planlanmaktadır (UĢak).
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BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- 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 11
Kasım 2010 tarihinde gerçekleĢtirilen ikinci toplantısına Bakanlığı temsilen 1 tetkik hakimi
katılmıĢtır.
- IPA-I 2008 yılı Programlaması kapsamında 2008 yılında ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından hazırlanan “ÇalıĢma Hayatında Cinsiyet EĢitliğinin GeliĢtirilmesi
EĢleĢtirme Projesi”nin 01/12/2010 tarihinde gerçekleĢtirilen açılıĢ toplantısına Bakanlığı
temsilen bir tetkik hakimi katılmıĢtır.
- ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “ġiddete UğramıĢ Kadınlar Ġçin Sığınma
evleri Projesi”nin, 12/11/2010 tarihinde gerçekleĢtirilen kapanıĢ toplantısına Bakanlığı
temsilen bir tetkik hakimi katılmıĢtır.
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa Ek Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı Taslağına iliĢkin Bakanlık görüĢü Kanunlar Genel Müdürlüğüne iletilmiĢtir.
- Ankara Hakimevi’nde yapılan "Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve
Mağdurlarla ilgili ÇalıĢmaların GeliĢtirilmesi Projesi" kapsamında Adalet Bakanlığı ve
paydaĢ kurumların katılımı ile yapılacak olan 7. Proje Ġcra Komitesi Toplantısına katılım
sağlanmıĢtır.
- “Çocuk Adalet Sistemi” alanında "Mantıksal Çerçeve Analizi" yapmak üzere Türkiye
Adalet Akademisi BaĢkanlığı’nda gerçekleĢtirilen toplantıya katılım sağlanmıĢtır.
- ABD DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından 2001 yılından bu yana yayımlanan “Ġnsan Ticareti
Raporu”na iliĢkin olarak DıĢiĢleri Bakanlığı Göç Dairesi BaĢkanı Berlan Pars Alan’ın ABD
DıĢiĢleri Bakanlığı Ġnsan Ticaretiyle Mücadele ve Ġzleme Koordinatörü Büyükelçi Luis
CdeBaca ile ABD Büyükelçiliği’nde video konferans yöntemi ile yaptıkları görüĢmeye
katılım sağlanmıĢtır.
- 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin KuruluĢ, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
kapsamında kurulan ve faaliyette bulunan aile mahkemelerinde 06/12/2010 tarihi itibarıyla 98
psikolog, 101 pedagog ve 92 sosyal çalıĢmacı, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
kapsamında kurulan ve faaliyette olan çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinde ise 49
psikolog, 33 pedagog ve 41 sosyal çalıĢmacı olmak üzere toplam 147 psikolog, 134 pedagog
ve 133 sosyal çalıĢmacı görev yapmaktadır.

ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği GiriĢimcilik Destek Programları Uygulama
Esasları yürürlüğe konmuĢtur. Bunlar:
Yeni GiriĢimci Desteği,
ĠĢletme KuruluĢ Desteği: ĠĢletme KuruluĢ Giderleri: 3.000 TL, DanıĢmanlık: 2.000 TL,
KuruluĢ Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği: 10.000 TL,
ĠĢletme Giderleri Desteği: 12.000 TL,
Sabit Yatırım Desteği: 70.000 TL.
- Destek Oranı:
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1. ve 2. Bölge % 60 (GiriĢimcilerin kadın ve özürlü olması halinde % 70),
3. ve 4. Bölge % 70 (GiriĢimcilerin kadın ve özürlü olması halinde % 80).
- Ocak-Ekim ayları arasında tamamlanan Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimleri ile 1144
kadın giriĢimci adayı eğitilmiĢtir.
- 2010 yılı içerisinde Ģimdiye kadar gerçekleĢen KOSGEB Uygulamalı GiriĢimcilik
Eğitimi Programına toplam 820 kadın katılım sağlamıĢtır.
- ĠġGEM’lerin yanında kadın giriĢimcilere yönelik KĠġGEM’ler hayata geçirilmiĢtir.
- Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programı kapsamındaki kredi destek baĢvuruları
23 Kasım 2010 tarihinde baĢlamıĢtır.
- Marka, patent, faydalı model ve tasarım ve coğrafi iĢaretler konularında kamu ve özel
sektör kuruluĢları ile yapılan seminer, sempozyum vb. etkinliklerde giriĢimcilik yoluyla
kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını sağlamak amacıyla bilinçlendirme
faaliyetleri aracılığıyla teĢvik edilmiĢtir. 2011 yılında da benzer faaliyetler
gerçekleĢtirilecektir.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ilkesi kapsamında, Türk Patent Enstitüsü
BaĢkanlığı’nın çalıĢma alanına giren buluĢ, marka, isim hakkı ve endüstriyel tasarım gibi
konularda fikri destek verilmesi planlanmaktadır.

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
“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-07
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

Adana Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
Projelerle planlanan eğitim çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.
Kadına yönelik Ģiddete iliĢkin bilinç düzeyini yükselten seminerler verilmiĢtir.
Çocuk Bakıcılığı Eğitim Programı düzenlenmiĢ olup halen eğitim devam etmektedir.
Kadın hakları konusunda bilinçlendirici eğitim seminerleri, AÇEP eğitim çalıĢmaları,
Sağlık-Eğitim konusunda seminerler düzenlenmesi planlanmaktadır.
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Bartın Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- ÇeĢitli nedenlerle Aile DanıĢma Merkezi Müdürlüğüne müracaat eden veya diğer kamu
kurumlarınca yönlendirilen kiĢilere danıĢma ve rehberlik hizmeti sunulmaktadır.
- Bartın Ġl Tarım Müdürlüğü tarafından kadın çiftçi ve çiftçi adaylarına, çilek reçeli yapımı,
fasulyenin dondurularak muhafaza edilmesi, iyotlu tuz kullanımı, bebeklerde ek besine
baĢlama dönemi, gebe ve emzikli kadın beslenmesi, gıda muhafaza yöntemleri,
kooperatifçilik, kooperatif ortak iliĢkileri, süt sığırlarında bakım-besleme, ahır hijyeni, hayvan
hayat sigortası iĢlemleri, yem bitkileri vb. konularda 448 kadın çiftçiye eğitim düzenlenmiĢtir.
Konularla ilgili olarak çeĢitli afiĢ ve broĢürler dağıtılmıĢtır.
- Ġl genelinde çeĢitli kurumların iĢbirliğinde düzenlenen Örtü Altı Sebze YetiĢtiriciliği,
Hayvan YetiĢtiriciliği, El NakıĢçılığı, Kilim Dokuyuculuğu, Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
SatıĢ Elemanı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayarlı Muhasebe, WEB tasarımcılığı gibi
alanlarda Meslek Edindirme Eğitimleri düzenlenmiĢ olup, söz konusu eğitimlere kadın
kursiyerler katılmıĢtır.
- Amasra Kaymakamlığı tarafından çeĢitli kesimlerin katılımıyla Ġlçe Komitesi kurulmuĢ
olup, kadına yönelik Ģiddetle ilgili gerekli tedbirlerin alınması için çalıĢmalar baĢlatılmıĢ ve
bu konulara yönelik eğitim sunumları yapılmıĢtır.
- Amasra Kaymakamlığı tarafından hizmet içi eğitimlerde Ģiddet konusunun iĢlenmesi için
ilgili kurumlar bilgilendirilmiĢtir.
- Konuya iliĢkin camilerde vaaz ve hutbeler verilmiĢtir.
- Okullarda öğrenci ve öğrenci velilerine gerekli duyurular yapılarak alınacak tedbirler ve
bu konularda yapılacak baĢvurular hususunda bilgilendirme toplantıları yapılmıĢtır.

Bayburt Valiliği
Yapılan Çalışmalar
- ġiddet mağdurlarına yönelik barınma hizmeti sunulmakta ve güvenli Ģekilde kalmalarını
sağlayacak tedbirlerin alınması için çalıĢmalar yapılmaktadır.
- Ekim-Kasım-Aralık 2010 dönemi içerisinde kadın ve çocuğa yönelik 7 Ģiddet vakası
Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına intikal etmiĢ olup bu vakalara iliĢkin gerekli
tedbirler alınmıĢtır.
Planlanan Çalışmalar:
- Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezlerinde çocuk ve kadınlara
yönelik Ģiddet hakkında halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalıĢmalar planlanmaktadır.

Erzincan Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- 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.
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- Ġl Jandarma Komutanlığınca emrinde 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 hakkında 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;
okullarda 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.
- Psiko-sosyal müdahale hizmetleri çerçevesinde, okul rehberlik servisleri tarafından aile
içi Ģiddet konusundaki çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.
- Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü,Ġl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma ile sivil toplum
kuruluĢları ve diğer meslek grupları görevlilerine bu 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 Çalışmalar:
- 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” üzerine 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.
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Kilis Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- Çocuk ve Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Ġl Komitesinin 10.12.2010 tarihli
toplantısında;
Alo 183 hattının tanıtılması için el ilanları ve afiĢlerin SHÇEK’den istenmesi,
Köylerdeki, ilçelerdeki ve Kilis Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Alo 183 hattı
ile ilgili el ilanları ve afiĢlerin yapıĢtırılması ve halka dağıtılması,
Kamu kurum ve kuruluĢlarının giriĢlerine Alo 183 hattını tanıtan afiĢlerin ve ilanların
yapıĢtırılması,
Cuma hutbelerinde Alo 183 hattının tanıtılması
kararları alınmıĢtır.

Mersin Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
-

“Kadına Yönelik ġiddeti Önleme Komisyonu”nun 19.10.2010 tarihli toplantısında;
Hizmete giren Kadın Konukevi ve Ġlk Kabul Merkezinin iĢleyiĢine iliĢkin süreç
hakkında kurul üyelerine bilgi aktarımı yapılmasına,
Kadın Konukevine gelen kadınların geliĢ nedeni ve sayısal durumu hakkında
bilgilendirme yapılmasına,
Toplum Merkezlerinde kadın ve aileye yönelik yapılan çalıĢmalar ve uygulanan
projeler hakkında bilgilendirme yapılmasına,
Kadına Yönelik Ayrımcılığın ve ġiddetin Önlenmesi konusunda duyarlılığın
arttırılması amacıyla ilgili kuruluĢlar tarafından ne gibi çalıĢmalar yapılabileceği
konusunun gündeme alınmasına,
karar verilmiĢtir.

Sakarya Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
- 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.
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 Proiesi yürütülmektedir.
- Erenler Belediyesi tarafından;
Gerekli broĢürler hazırlanmıĢ, anons çalıĢmaları baĢlatılmıĢ,
Kadın Sığınma Evi için diğer kuruluĢlarla görüĢmelere baĢlanmıĢ,
Emniyet Belediye, Müftülük ve sivil toplum kuruluĢları temsilcileriyle bir komite
oluĢturulması için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.
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- 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 sığınma
evi ve 1 adet lojmanın hayata geçirilmesi, Sakarya BüyükĢehir Belediyesi ve Söğütlü
Kaymakamlığı ile koordineli olarak tüm ilçede iĢbirliği yapılmasına yönelik çalıĢmalar devam
etmektedir.
- Ġl genelinde kadına ve çocuğa yönelik Ģiddet, töre ve namus cinayetleri ile ilgili olarak
broĢürler 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.
- Serdivan Belediyesince üniversitelerin Sosyoloji, Psikoloji ve Rehberlik Bölümü
öğrencileri ve öğretim görevlileri ile iĢ birliği halinde rehberlik hizmeti verilmektedir.
- Serdivan Belediyesi tarafından muhtarların bilinçlendirilmesi ve muhtarlıklardan okula
gönderilmeyen kız çocuklarının tespitinin yapılmasına yönelik çalıĢmalar yapılmıĢtır.
- Serdivan ilçesinde evlenme baĢvurusunda bulunanlara Ģiddete karĢı bilinçlendirici CD,
kitap, kılavuz ve broĢür dağıtılmaktadır.
- Töre ve namus cinayetleri incelenerek cinayetlerin nedenleri ve tanımı yapılmakta, söz
konusu sorunun önlenmesinin yolları araĢtırılmaktadır.
- Adapazarı Belediyesinin Türkiye ĠĢ Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaĢa
düzenlediği “Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi” ve “Evde Çocuk Bakımı-Çocuk Bakıcısı Kursu” 50
kursiyerin katılımıyla baĢlamıĢtır.
Planlanan Çalışmalar:
- 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.
- Karasu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kadına yönelik Ģiddetin nedenlerine iliĢkin
araĢtırma çalıĢması yapılması planlanmaktadır.
- Taraklı ilçesine kadın sığınma evi yapılması planlanmaktadır.
- Geyve Belediyesince kadın sığınma evlerinin yapılması konusunda etüd ve fizibilite
çalıĢmalarının yapılması planlanmaktadır.
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- Erenler Belediyesince geçici konut için sivil toplum örgütleri ile görüĢmelerin
baĢlatılması planlanmaktadır.
- Kadınların ekonomik yönden güçlenmesi amacıyla becerilerini kazanca çevirmeleri için
fuar, sergi, panayır düzenlemesi planlanmaktadır.
- Konuk evlerinde 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 ve eğitim düzeylerini geliĢtirmek için birimler oluĢturulması ve bu konuda
sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği yapılması planlanmaktadır.
- Serdivan ilçesinde Ģiddete uğrayan ve sığınma evlerinde 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 Çalışmalar:
- Ġl Koordinasyon Komitesi, 23.11.2010 tarihinde Vali Yardımcısı BaĢkanlığında
toplanmıĢtır. Söz konusu toplantıda;
Aile içi Ģiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi kapsamında
kolluk kuvvetleri ile diğer birimlerin üzerlerine düĢen hizmetleri yerine getirmesine
titizlikle devam edilmesine,
Kolluk Kuvvetlerinin (Jandarma, Emniyet) yapmıĢ olduğu çalıĢmalarını yılın OcakNisan-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 bildirime 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,
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Belediyeye bağlı Kadın Konukevinde kalmakta olan kadın müracaatçıların bilgi ve
bilinç düzeylerini geliĢtirmeleri amacıyla talep etmeleri üzerine ayda en az bir kez
çalıĢma yapılmasına,
Kadına yönelik Ģiddet konularında eğitim amaçlı panel, konferans, toplantı düzenlemek
amacı ile Bozok Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Ġl Sağlık Müdürlüğü, 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 içi Ģiddete son konulu
sunumun 3’er aylık dönemler halinde uygulanmasına, Emniyet Müdürlüğünde çalıĢan
kadın polis memuru ve diğer görevli personele “Kadının Ġnsan Hakları Eğitim
Programı”na katılımları için planlama yapılmasına, bu amaçla Ġlçe Emniyet
Müdürlüğüne yazı yazılmasına,
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, Kaymakamlıkların konuyu titizlikle
takip etmeleri hususunda Kaymakamlıklara yazı yazılmasına,
Çocukların kaybolma ve kaçırılma olaylarına karĢı Milli Eğitim Müdürlüğünce aileler
ve öğretmenlerin bilgilendirilmesine karar verilmiĢtir.
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YEREL YÖNETĠMLER
Bayburt Ġli Çayıryolu Belediye BaĢkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- Belediye tarafından kadına yönelik Ģiddetin önlenmesine iliĢkin broĢürler hazırlanarak
halka açık alanlarda dağıtımı sağlanmıĢtır.

Ġstanbul Ġli Güngören Belediye BaĢkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- 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 Çalışmalar:
-

Her ay Kadın Eğitimi Seminerleri düzenlenmesi planlanmıĢtır.

Ġstanbul Ġli Üsküdar Belediye BaĢkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- Üsküdar Belediyesine ait sığınma evinde, kadınlara psikolojik destek sunulmakta, sağlık
hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmakta, gerekli durumlarda ayni-nakdi yardımda
bulunulmaktadır.
- Sığınma evinde kalan kadınların çocukları için ise ücretsiz kreĢ hizmeti verilmektedir.
- GerçekleĢtirilen sosyal faaliyetler, meslek edindirme ve el beceri kursları aracılığıyla da
kadınların sığınma evinde ve sığınma evi sonrası süreçte maddi ve manevi anlamda
güçlendirilmeleri amaçlanmaktadır.
- Sığınma evi sonrası süreçte de ev kurma aĢamasında olan kadınlara maddi ve manevi
destek sağlanmaktadır.

Isparta Ġli Kozluçay Belediye BaĢkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
-

Konuya iliĢkin mevzuat hakkında bilgilendirme çalıĢması yapılmıĢtır.

Kayseri Ġli Pazarören Belediye BaĢkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- Belediye tarafından diğer kurumlardan temin edilen konuyla ilgili broĢürler ve diğer
tanıtıcı materyaller bina içindeki uygun yerlere asılmıĢtır.
- Personele konuyla ilgili bilgilendirme yapılmıĢtır.
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ÜNĠVERSĠTELER
KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Yapılan Çalışmalar:
- Trabzon Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Ticaret Odası iĢbirliği ile iĢsiz ev
kadınlarının istihdamına yönelik Yardımcı Eğitici YetiĢtirme Proje baĢlatılmıĢtır.Ayrıca, risk
altındaki kadınların eğitilmeleri, aile bütçesine katkı sağlayabilmeleri ve olumsuz yaĢam
koĢullarının getirebileceği olası riskleri önlenmesi amacıyla bir proje yürütülmektedir.
- Risk altındaki aile ve çocukların istihdamı ve olası problemleri önlemeye yönelik ĠçiĢleri
Bakanlığı ile TOBB tarafından hazırlanan projeye katılımcı sağlanmaktadır. Bu alandaki
destek aile içi Ģiddet/istismara yönelik olumsuz olayları önleyici rolü olduğu değerlendirilen
faaliyetlere yönelik sürdürülmektedir.
- TRT Bölge Radyosu iĢbirliği ile toplumu ve aileleri Ģiddet, kadın ve çocukların istismarı,
suç içerici tutumlar hakkında bilgilendirme çalıĢmalarına devam edilmiĢtir. Çocuk ve
kadınlara uygulanan Ģiddet ile aile içi Ģiddeti konu alan, tanım ve düzeylerini, baĢvuru ve
yardım esaslarını içeren konuĢmalara yer verilmiĢtir. Fiziksel, ekonomik ve cinsel
istismarlarla ilgili eğitsel, hukuki konular tartıĢılmıĢtır. Ergenlik dönemi, özürlüler ve risk
altındaki çocuk ve kadınlara yönelik eğitici, bilgilendirici yayınlar gerçekleĢtirilmektedir.
- Aile eğitim çalıĢmaları yürütülmüĢtür.
- Etik eğitimi kapsamında öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlükleri yöneticilerine çocuk
eğitimi ve cinsiyet eĢitliği ile ilgili etik konuları ve uygulamaları içeren eğitimler verilmiĢtir.
- Üniversite bünyesindeki konuya iliĢkin araĢtırma, yayın ve tez çalıĢmaları
sürdürülmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
- Yardımcı personel ve destek eğitim personeli yetiĢtirme projesi kapsamında özel eğitim
gerektiren çocuklara yönelik destek eğiticisi yetiĢtirilmesi planlanmaktadır.
- ĠletiĢim modelleri, problem çözme becerileri geliĢtirme, cinsiyet eĢitliği ve Ģiddetin
engellenmesi ile ilgili olacak Ģekilde eğitim çalıĢmaları yapılması planlanmaktadır.
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DĠĞER KURUM VE KURULUġLAR
TÜRKĠYE RADYO-TELEVĠZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Ekim, Kasım ve Aralık
aylarında, çocuk ve kadına yönelik Ģiddet hareketleriyle töre ve namus cinayetlerinin
önlenmesi konularında 23 radyo ve 5 televizyon programı yayınlanmıĢtır. Ayrıca TRT
Belgesel Kanalında çeĢitli tarihlerde spot filmlere yer verilmiĢtir.
- Söz konusu dönem içinde yayınlanan haber bültenlerinde ilgili konulara yer verilmiĢtir.

RADYO VE TELEVĠZYON ÜST KURULU
Yapılan Çalışmalar
- Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin Sağlanması ve Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddete ĠliĢkin
Duyarlılığın Arttırılmasına yönelik hedef ve stratejilerin gerçekleĢtirilmesi süreci, RTÜK
Eğitim Dairesince kurum içinde kurum personelini bilgilendirmeye yönelik olarak
düzenlenmekte olan aylık seminerlerin kapsamı ile iliĢkilendirilmiĢtir.
- RTÜK Eğitim Dairesince kurum dıĢında ulusal, bölgesel ve yerel radyo ve televizyon
kuruluĢlarını bilgilendirmeye yönelik olarak düzenlenmekte olan seminerlerin kapsamına
“Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin Sağlanması”, “ġiddet” ve “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddete
ĠliĢkin Duyarlılığın Artırılması”na yönelik tedbirin gerçekleĢtirilmesi konusu dahil edilmiĢ,
“2011 yılı Eğitim Programı”nda da yer alması sağlanmıĢtır.
- 25/26 Mayıs 2010 tarihinde Ankara, Çankırı, EskiĢehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Bolu.
Düzce, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak radyo ve televizyon kuruluĢlarının katılımı
ile EskiĢehir’de Medya çalıĢanlarına yönelik “Toplumsal Cinsiyet EĢitliği ve Medya” Eğitim
Semineri gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Ġzleyiciye medya karĢısında "farkındalık" kazandırılması, bilinçli izleyiciler
oluĢturulması, konusunda çalıĢmalar yapılması ve izleyiciye medya okur-yazarlığının
kazandırılmasına iliĢkin tedbirin gerçekleĢtirilmesine yönelik, 2006/17 sayılı BaĢbakanlık
Genelgesi ve “ġĠDDET” kapsamında, çocukların ve gençlerin televizyonun olumsuz
etkilerine karĢı korunması amacıyla RTÜK ve Milli Eğitim Bakanlığının iĢbirliğiyle Medya
Okuryazarlığı Projesi baĢlatılmıĢtır. "YetiĢkinler", "Öğretmenler", "Öğrenciler" ve "Medya
ÇalıĢanları" alt baĢlıklarında yürütülmekte olan proje ile hedeflenen, Ülkemizin bütün
çocuklarına medyada seçiciliği öğretmek ve bilinçli izleyici olmalarını sağlamaktır.
- Ayrıca, Radyo ve Televizyon Yayınlarının genel akıĢında çocuk istismarı ile cinsiyet
ayrımı, Ģiddet, pornografi, kadını küçültücü, incitici ve önyargılı yayınların yapılmaması,
3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları hakkında Kanun’un “Yayın
Ġlkeleri”ne iliĢkin 4. Maddesi ile Sınır Tanımayan Televizyon Direktifine uyum sürecinde
yeniden gözden geçirilen ilgili Yönetmelikler kapsamda, çocukları korumaya yönelik; "Saat
Sınırlaması", “Akıllı ĠĢaretler", "Medya okuryazarlığı", "Ġyi Uykular Çocuklar" öncelikli
projeler olarak belirlenmiĢ ve uygulamaya konulmuĢtur. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile
Türkiye UyuĢturucu ve UyuĢturucu Bağımlılığı Ġzleme Merkezi (TUBĠM) tarafından,
akademisyenlerin katkılarıyla "Madde ve Madde Kullanımı ile Mücadelede Görsel- ĠĢitsel
Medyanın Rolü" adlı kitapçık hazırlanarak kamuoyu ile paylaĢılmıĢtır.
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