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SUNUġ
2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında sorumlu kurum-kuruluşlar tarafından
Genel Müdürlüğümüze iletilen üçer aylık faaliyet raporları incelendiğinde söz konusu
Genelge‟ye ilişkin olarak şu faaliyetlerin yürütülmekte olduğu gözlenmektedir:
Kadına karşı şiddet ve töre/namus cinayetlerinin önlenmesi ve toplumda yerleşik ön
yargı ve geleneksel anlayışın değiştirilmesi amacıyla gerek Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğünce gerekse diğer kurum/kuruluşlarca hazırla nan broşürler ve afişlerin ülke
genelinde dağıtımları yapılmakta, konuya ilişkin olarak çekilen spot filmlerin ulusal ve
yerel televizyonlarda gösterimleri sağlanmaktadır.
“Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, töre/namus cinayetleri, kadının
insan hakları” konularında halkın konu ile ilgili duyarlılığını ve farkındalığını
artıracak toplantılar, paneller, konferanslar, eğitim seminerleri ile birçok kurum ve
kuruluşta personele dönük hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir.
Başta 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun olmak üzere mevzuat ve yasal
haklar konusunda halka yönelik bilgilendirme çalışmaları ve hizmet içi eğitimler
gerçekleştirilmektedir.
Çeşitli kurum ve kuruluşlarca konuya ilişkin proje ve programlar yürütülmekte,
araştırmalar yapılmaktadır.
İlk ve orta dereceli okullardaki veli toplantılarında konuya değinilmekte, velilere ve
öğrencilere dönük bilgilendirme çalışmaları yapılmakta, “okulda şiddet”e ilişkin
seminerler düzenlenmekte, anket çalışmaları yapılmakta ve raporlar hazırla nmaktadır.
Veli toplantıları ve ev ziyaretleri aracılığıyla velilerin konu hakkında bilgilendirilmesi
sağlanmaktadır.
Din görevlileri ile Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu görevlileri “Türkiye‟deki
Üniversitelerde Kadın çalışmaları”, “Töre ve Namus Cinayetler i”, “Kadının ve
Çocuğun Cinsel İstismarı”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Toplumsal Alanda ve Aile
İçinde Şiddet” vb. konularında yapılan sunumlarla eğitilmektedir. 81 İl bazında
camilerde, kadın, aile, çocuk, şiddet, töre ve namus cinayetleri konulu vaazlar
verilmekte, hutbeler okutulmaktadır.
Şiddet mağduru kadınların koruma altına alınması, kadın konukevi ve sığınma
evlerine yerleştirilmesi, yeni yaşamlarına uyum sağlamaları ve bir işe yerleştirilmeleri
amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Çeşitli belediyeler tarafından kadın sığınma evi
açma çalışmaları sürdürülmektedir.
“183 Alo Şiddet
sürdürülmektedir.

Hattı”nın

ülke

geneline

yaygınlaştırılması

çalışmaları

Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Olaylarının Önlenmesine Yönelik olarak; İstanbul
Valiliği, Hürriyet Gazetesi ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) işbirliği ile şiddet mağduru
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kadınların veya tanık olan duyarlı kişilerin ihbar ve müracaatlarını acilen
iletebilecekleri yardım ve yönlendirme hizmeti alabilecekleri bir Acil Yardım Hattı
(AYH) kurulmuştur.
Kadınlara yönelik başta okuma-yazma, bilgisayar kursları, kadınların aktif iş gücüne
katılımlarını mümkün kılacak gerekli donanımı edinmeleri amacına yönelik meslek
edindirme kursları olmak üzere çeşitli kurslar düzenlenmekte, bilinç ve farkındalık
düzeyini artırıcı eğitimler verilmekte, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri
sunulmaktadır.
Kadınlara ayni/nakdi yardım ve ücretsiz kreş hizmeti sağlanması konusundaki
çalışmalar devam etmekte, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü‟nden hizmet alan, kreş ücreti
ödeyemeyecek durumda olan kadınlara, ücretsiz kreş kontenjanından yararlanmaları
sağlanmaktadır.
Üniversitelerde yüksek lisans programlarında; kadının insan hakları, toplumsal
cinsiyet eşitliği ve hukuk gibi derslere yer verilmekte, tez çalışmalarında konuya
ilişkin araştırmalar yapılmakta, şiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda araştırma
çalışmaları desteklenmekte ve yapılmakta, konuya ilişkin konferans, panel ve
toplantılar düzenlenmekte, kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmalara katkı
sağlanmakta, eğitim çalışmaları yürütülmekte ve şiddet konusuna ilişkin projeler
geliştirilmektedir.
İçişleri Bakanlığı‟nın 2007/8 sayılı Genelgesi gereğince, Merkezi Yönetim Taşra
Teşkilatı bünyesinde, “töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik
kurullar/komiteler oluşturulmaya devam etmektedir.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü‟ çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde hazırlanan eğitim materyali
her celp döneminde vatani hizmetlerini yerine getirmekte olan erbaş ve erlerin
eğitimlerinde kullanılmakta ve yine Genel Müdürlük tarafından Türkiye Radyo
Televizyon Kurumuna "Yere Batsın Böyle Töre", "Aydınlığa Bir Adım", "Çağdaş
Köle", "Dikkat Şiddet Bulaşıcıdır", "Yurttaş Olma Hakkı", "Baş Belası Başlık" konu
başlıklarında hazırlatılan kısa süreli filmlerin izlenmesi sağlanmaktadır.
Kadın-erkek eşitliği, kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamın her
alanında kadının konumunun güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinin devlet
politikası haline getirilmesinin açık göstergesi olan Başbakanlık Genelgesi uyarınca kuruluşların
gönderdikleri dönemsel faaliyet raporlarından; Genelgedeki tedbirlerin hayata geçirilmesindeki
çalışmaların tüm taraflarca sahiplenildiği, öncelikli çalışmalar olarak kararlılıkla yürütüldüğü
görülmektedir.
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Kadın konusunda ülkemizin ulusal mekanizması olarak; kadının insan haklarının korunması ve
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal
yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını
sağlamak üzere bugüne kadar başta yasal çalışmalar olmak üzere görev alanı kapsamında çok
sayıda çalışma yürüten Genel Müdürlük, kadın erkek eşitliği konusunda farkındalık yaratma ve
duyarlılık artırmaya yönelik önemli bir bilgi birikimi ve deneyim oluşturmuştur. Ülkemizde
kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla gerek ulusal gereksinimlerden, gerekse uluslararası
yükümlülüklerimizden kaynaklanan çalışmalarda etkin rol almaktadır.
Yapılan ÇalıĢmalar:
- “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında
gerçekleştirilen, şiddet mağduru kadınlar için Emniyet Teşkilatı personeline yönelik kadına karşı
şiddet, aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı, 4320 sayılı
Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve diğer ilgili kanunların uygulanması konularında farkındalık
ve duyarlılığı artırmaya yönelik hizmet içi eğitim projesi yapılması amacıyla, İçişler i Bakanı
Sayın Abdülkadir AKSU ve Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından, 26.12.2006
tarihinde "Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler
Eğitimi Projesi Protokolü"nün imzalanmıştır. Söz konusu protokol kapsamında birinci aşamada
bölge merkezi olarak tespit edilen İstanbul, Ankara, İzmir, Van, Diyarbakır, Erzurum, Samsun,
Bursa, Kayseri, Adana, Antalya illerinde ve bağlı illerden 270 eğitici kadrosu oluşturulmuş, ikinci
aşamada ise oluşturulan eğitici kadro tarafından günümüze kadar İl Emniyet Müdürlükleri Polis
Merkezlerinde çalışan 40.000 personelin eğitimi tamamlanmıştır.
- Şiddet mağduru ve risk altındaki kadınlara sunulan sağlık hizmetleri prosedürlerinin
belirlenmesi ve buna uygun olarak eğitim programlarının düzenlenmesi amacıyla, Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
işbirliğiyle hazırlanmış olan ve 3 Ocak 2008 tarihinde imzalanan “Kadına Yönelik Aile, İçi
Şiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygula nacak Prosedürler Eğitimi Protokolü”
kapsamında, “toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetin tanımı ve türleri, şiddet olgusu, şiddetle ilgili
mitler, sağlık personelinin şiddet konusundaki inançları, tutumları, mağdura hizmet götürmede ve
genel olarak şiddetin önlenmesindeki rolü, aile içi şiddetle ilgili olarak sağlık sektöründe
çalışanların sunacağı hizmetler ve yapacağı idari işlemler, şiddetle ilgili mevzuat, diğer kurumkuruluşlarla işbirliği, iletişim, mağdurla görüşme teknikleri ve çocuk istismarını önle me”
konularında eğitimler gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, eğitim programı ve yazılı eğitim
materyali hazırlanmış, sağlık personeline yönelik eğitici eğitimleri 6-10 Ekim 2008 ile 3-7 Kasım
2008 tarihleri arasında Ankara'da, 20-24 Ekim 2008 tarihleri arasında Trabzon'da,
gerçekleştirilmiş olup, 81 İlde toplam 424 sağlık personeli eğitilmiştir. Saha eğitimleri ise Şubat
2009 itibariyle başlatılacaktır.
- 4. Ülke Programı çerçevesinde; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler
Nüfus Fonu‟nun teknik ve finansal desteği ile yürütülmekte olan “Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesinde Din Görevlilerinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi” nin pilot
eğitimleri önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir.
- 2005 yılı Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali ĠĢbirliği Programı
kapsamında Genel Müdürlükçe hazırlanan “Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin GeliĢtirilmesi
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Projesi” 2007-2008 yıllarını kapsamaktadır. Ġki bileĢenden oluĢan Proje nin “Kurumsal
Kapasitenin Güçlendirilmesi EĢleĢtirme Projesi” baĢlıklı Birinci BileĢeninde; merkezi ve
yerel otoriteler ile hükümet dıĢı kuruluĢların katılımıyla, toplumsal cinsiyet eĢitliği
konularının tüm kamu politikalarına yerleĢtirilmesi (gender mainstreaming) ve toplumsal
cinsiyet eĢitliğine iliĢkin yasaların uygulanması için Ulusal Mekanizmanın (KSGM)
güçlendirilmesi, Avrupa Birliği pratiklerine ve Müktesebata uyumlu biçimde bir Toplumsal
Cinsiyet EĢitliği Kurumu geliĢtirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Hollanda
Ġstihdam ve Sosyal ĠĢler Bakanlığı ile yürütülen EĢleĢtirme Projesi kapsamında;
2005 yılı Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği programı kapsamında
hazırlanan ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Hollanda İstihdam ve Sosyal İşler
Bakanlığı Dış İlişkiler Direktörlüğünce ortaklaşa yürütülen "Toplumsal Cinsiyet
EĢitliğinin GeliĢtirilmesi- Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi EĢleĢtirme
Projesi"nin Kapanış Toplantısı Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU, Hollanda
Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ahmed Aboutaleb, Avrupa
Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Kadın Hakları Raportörü Sayın Emine Bozkurt
ve kadın milletvekillerimizin teşrifleriyle 23 Ekim 2008 tarihinde ilgili tüm tarafların
katılımlarıyla Ankara‟da gerçekleştirilmiş olup,
proje çıktıları kamuoyu ile
paylaşılmıştır. Bahse konu Projenin Final Raporu hazırlanmaktadır. .
Proje‟nin; altıncı bileşeni kapsamında, politika uygulayıcılarına yönelik toplumsal
cinsiyet eşitliği eğitimlerinin yirmincisi 7-9 Ekim 2008 tarihlerinde Bursa‟da
gerçekleştirilmiştir.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi kapsamında kamu
politikalarına temel teşkil etmek üzere tüm tarafların katılımıyla hazırlanan Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008-2013) Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet
Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU‟nun onayının ardından sorumlu ve işbirliği kurum ve
kuruluşlara gönderilmiştir.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi kapsamında
yenilenmekte olan web sitesinin tasarımı tamamlanarak 23 Ekim 2008 tarihindeki
Kapanış Toplantısında sunulmuştur. Yeni tasarım çerçevesinde içerik düzenle me
çalışmaları devam etmektedir.
TRT‟yle ortaklaşa olarak 25‟er dakikalık 6 bölümden oluşan ve yöredeki kadının
eğitim durumu, okuryazarlık oranı, kız çocuklarına karşı ayrımcılık, erken ve akraba
evlilikleriyle mücadele, kadınların bilinçlendirilme çalışmaları, töre ve namus
cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve şiddeti önlemek için gerçekleştirilen çalışma ve
hizmetler konularını işleyen “Suç Bende Değil” adlı belgesel film hazırlanmış ve söz
konusu film 12 Ekim 2008 - 26 Kasım tarihleri arasında TRT GAP TV‟de
yayınlanmıştır. Bu konudaki çalışmaların önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesi
planlanmaktadır.
“Türkiye‟de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Alan Araştırması” konusunda veri toplama
ve veri girişi Ekim sonu itibarıyla tamamlanmıştır. İlk sonuçları içeren Türkçe ön rapor
25 Kasım 2008‟de hazırlanmış olup, Veri Analizi ve Nihai Teknik Rapor (Ana Rapor)
ile Araştırma verilerinin kullanıldığı web sayfası tasarımı üzerinde çalışılmalar
sürmektedir . 2 Aralık 2008 ve 13 Ekim 2008 tarihlerinde projenin aylık toplantıları
gerçekleştirilmiştir.Alan Araştırmasının saha çalışmaları tamamlanmış olup Şubat 2009
tarihindeki Kapanış Toplantısında Kamuoyuna sunulacaktır.
Avrupa Komisyonu Denetçileri, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi
Projesi”nin izleme ve raporlama sistemine ilişkin olarak 3 Aralık 2008 tarihinde Genel
Müdürlüğümüze bir denetim ziyareti gerçekleştirmiştir. Türkiye Proje Lideri Kadının
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Statüsü Genel Müdürü ve projeden sorumlu personel Komisyon Denetçilerine gerekli
bilgi ve belgeleri sunmuşlardır.
- BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu’nun teknik desteği ve Avrupa Komisyonu’nun mali
katkılarıyla, Genel Müdürlük tarafından yürütülen “Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin
GeliĢtirilmesi Projesinin” ikinci bileĢeni olan “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele
Projesi” kapsamında ise;
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun
(UNFPA) teknik desteği, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonunun mali katkıları
ile yürütülen "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi"nin Kapanış
Toplantısı 12 Kasım 2008 tarihinde, Ankara‟da gerçekleştirilmiştir. Devlet Bakanı
Sayın Nimet ÇUBUKÇU, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye
Temsilcisi Sayın Peer SIEBEN, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonundan
Müsteşar Sayın Holger SCHRÖDER ve kadın milletvekillerimizin teşrifleriyle
gerçekleştirilen toplantıya; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve
üniversitelerden geniş katılım sağlanmıştır.
Kadınlara yönelik hizmet sunan sivil toplum kuruluşlarında çalışan gönüllülere, kadına
yönelik aile içi şiddetle mücadele alanında temel eğitim vermek ve konuya ilişkin
eğiticilik bilgi ve becerilerini kazandırmak amacıyla 22-24 Eylül 2008 tarihlerinde
Ankara'da "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sivil Toplum Gönüllüleri
Eğitici Eğitimi" düzenlenmiştir.
10-12 Ekim 2008 tarihlerinde Ankara‟da “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle
Mücadelede Avukatlar İçin Eğitici Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.
Kadına yönelik aile içi şiddet konusunda STK‟ların medya ile etkin iletişim kurma
becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 14 Ekim 2008 tarihinde “Kadına Yönelik Aile İçi
Şiddetle Mücadelede STK‟lar için Medya İle Etkin İletişim” başlıklı bir günlük atölye
çalışması gerçekleştirilmiştir.
15 Ekim 2008 tarihinde Ankara‟da kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele sürecine
erkeklerin katılımının önemi ve sağlayacağı yararların ele alındığı “Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadelede Erkek Katılımı” konulu Konferans gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu Konferansta, dünya genelinde erkeklerin dahil olduğu en büyük etkinlik olan
Beyaz Kurdele Kampanyası‟nın kurucularından Sayın Michael KAUFMAN ana
konuşmacı olarak yer almıştır.
16-17 Ekim 2008 tarihinde Ankara‟da Sayın Michael KAUFMAN‟ın kola ylaştırıcı
olarak yer aldığı, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele sürecine erkeklerin
katılımının önemi ve sağlayacağı yararların ele alındığı “Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadelede Erkek Katılımı” konulu Atölye Çalışması gerçekleştirilmiştir.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında 16 Aralık 2008 tarihinde
Eskişehir'de düzenlenen “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Erkek Katılımı
Konferansı”nın ardından 2 günlük atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sığınmaevi Çalışanları Eğitici Eğitimi
17-21 Kasım 2008 tarihleri arasında Ankara‟da 23 kişinin katılımı ile
gerçekleştirilmiştir.
“Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü“
kapsamında 25 Kasım‟da gerçekleştirilmiş olan faaliyetlere ilişkin iletişim
materyalleri hazırlanmıştır. Hazırlanan 3 yeni spot film, izlenirliği olan zaman
dilimlerinde yerel TV kanallarında gösterilmek üzere ve bastırılan afiş, broşürler,
sağlık ocakları-okullar-toplum merkezleri- halk eğitim merkezleri gibi kamuoyunun
dikkatini çekebilecek mekanlarda sergilenmek üzere 81 İl Valiliğine gönderilmiştir.
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Söz konusu spot filmler, kadına yönelik aile içi şiddetin suç olduğu mesajının geniş
halk kitlelerine ulaşmasını sağlamak amacıyla uygun zaman dilimlerinde
gösterilmelerini sağlamak üzere TRT ile 23 ulusal kanala gönderilmiştir. Ayrıca söz
konusu gün nedeniyle gelen talepler doğrultusunda, kurum-kuruluşlara görsel ve
bilgilendirici materyaller gönderilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Müdürlüklerinde, gar ve istasyonlar ile trenlerde
2000 adet afiş sergilenmiş, biletlerle birlikte yolculara 50 000 adet bilgilendirici broşür
dağıtılmıştır.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele
Günü nedeniyle Proje Koordinatörü tarafından 24 Kasım 2008 tarihinde TGRT Haber'de
Kadına Yönelik Mücadele Projesi hakkında bilgi verilmiş olup, 25 Kasım 2008 tarihinde ise
Ata TV'de yine Proje ve Projenin çıktıları ile yukarıda bahsi geçen gün nedeniyle TRT
Trabzon Bölge Radyosuna telefon bağlantısı sağlanarak, Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları
konularında bilgi verilmiştir.

Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadeleye ilişkin mesajlar taşıyan billboardlar,
sergilenmek üzere Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Trabzon, Şanlıurfa
belediyelerine gönderilmiştir.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun teknik desteği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler
Genel Müdürlüğünün koordinasyonu ve AB‟nin mali katkılarıyla yürütülen “Kadın
Sığınma Evleri Projesi”nin kapsamında 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen
İletişim Stratejisi çalıştayına katılım sağlanmıştır.
Planlanan ÇalıĢmalar
- 2009-2010 yıllarında Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmesi planlanan
Toplumsal Cinsiyet Eşitlinin Geliştirilmesi ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ile Mücadele
eğitimlerinin ülke geneline yaygınlaştırılarak sürdürülmesi hedeflenmektedir.
- Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında çeşitli üniversitelerin
İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmiş olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve
Medya Atölyeleri‟nin 2009 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüz bünyesinde devam ettirilmesi
planlanmaktadır.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleştirilecek olan etkinlik Genel
Müdürlüğümüz ve Ordu Valiliği işbirliğiyle gerçekleştirilecektir. “Eşitlik Güçlendirir” konulu bir
panelin düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda çalışmalar sürdürülmektedir.
- Kurum ve kuruluşlar tarafından etkinliklerinde kullanılmak üzere Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğünden talep edilen afiş, film gibi görsel materyallerin dağıtımına devam edilecektir.
- Gerek kadına yönelik şiddet gerekse toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki toplantıların
düzenlenmesi sürdürülecek, diğer kamu ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara katılım
sağlanarak söz konusu konularda toplumsal bilincin oluşturulması, duyarlılık ve farkındalık
yaratılması çalışmalarının yanı sıra görsel materyallerin dağıtımına devam edilecektir.
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DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
- “Kadın Hakları, Kadın Sorunları, İnsan Hakları, Çocuk Eğitimi” gibi konularda 21 hutbe,
1928 vaaz, 177 konferans verilmiştir.
- Rize İl Müftülüğü bünyesinde “Töre ve Namus Cinayetleri” konulu 2 konferans
düzenlenmiştir.
- Samsun Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından 7 Ekim 2008‟de düzenlenen “Aile Ġçi
ġiddet, Kadına KarĢı ġiddet” adlı konferans verilmiştir.
- 18-21 Kasım 2008 tarihleri arasında Katar (Doha)‟da düzenlenen “Ailede Kadına Yönelik
Şiddet” konulu sempozyuma katılım sağlanarak bir tebliğ sunulmuştur.
- 22 Ekim 2008 tarihinde Akyurt İlçe Müftülüğünce düzenlenen “İslâmda Aile İçi İletişim”
konulu Konferansa konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır.
- Ankara İl Müftülüğünce “Aile Haftası” münasebetiyle 15 Ekim 2008 tarihinde düzenlenen
“İslamda Aile” konulu Panele Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi oturum başkanı ve Yüksek Kurul
Uzmanı panelist olarak katılım sağlamıştır.
- 20-22 Aralık 2008 tarihinde Ankara‟da Kurul üye ve uzmanlarının katıldığı “Aileye
İlişkin Sorunlar İstişare Toplantısı” düzenlenmiştir.
- Uluslararası Af Örgütünün 13 ülkede yürütmekte olduğu “Kadına Karşı Şiddet ve
Ayrımcılığın Durdurulması Projesi”nin 18-19 Ekim 2008’de Bursa’da yapılan atölye çalışmasına
toplam 25 din görevlisi katılmıştır. 2008 yılı uygulaması tamamlanan projede 100‟ün üzerinde
din görevlisi eğitim almıştır.
- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce yürütülmekte
olan proje kapsamında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu‟nun teknik ve finansal desteği ile “Kadına
KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması Projesi”nin hazırlık
toplantılarının altıncısı gerçekleştirilmiş olup, eğitim kitaplarını hazırlayacak olan komisyonun
oluşturularak materyal yazım çalışmaları tamamlanmıştır.
- Temmuz 2008‟den itibaren, Yozgat İl Müftülüğü tarafından “Kadının Ġnsan Hakları
Eğitimi Programı-(KĠHEP)” kapsamında, Kur‟an Kursu Öğreticilerine verilen eğitim projesi
devam etmektedir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu Görevlileri için hazırlanacak başvuru kitapçığında “Kadın
ve Aileye Yönelik Hukuki Düzenlemeler” bölümü bulunacaktır. İlgili mevzuatın da (C EDAW,
4320 sayılı Kanun, TCK ve Medeni Kanun‟da yapılan değişiklikler vs.) yer alması
planlanmaktadır.
- Başkanlığın yayınlarından Gençlik Sorunları ve İntihar, Şiddet ve Çocuklarımız, Değişen
Dünyada Kadın adlı cep kitaplarının Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarına dağıtımı yapılacaktır.
- Çankırı İl Müftülüğü tarafından 22 Ocak 2009‟da düzenlenecek olan “Aile Ġçi ġiddet,
Kadına KarĢı ġiddet” konferansını Din Hizmetlerinden bir Uzmanın vermesi planlanmaktadır.
- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun teknik ve finansal
desteği ile “Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması”
Projesi yapılması öngörülmektedir. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler
Nüfus Fonu‟nun birlikte yürüttüğü 4. Ülke Programı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan projede,
başta Ankara Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu görevlileri olmak üzere Ankara ilindeki bütün din
görevlilerini kapsayacak eğitimler gerçekleştirilecektir. Ankara‟da uygulanacak proje daha sonra
tüm ülkeye yayılmak üzere pilot niteliğinde olacaktır. Üç aşamada gerçekleştirilecek projenin
“program ve eğitim materyali geliştirmek” olan ilk aşaması tamamlanmış olup, ikinci aşamada
din görevlileri arasında eğitici eğitimi düzenlenecek daha sonra ise eğitici olan din görevlileri
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diğer din görevlilerine eğitimler verecektir. Ankara‟da 2009 yılında uygulanması düşünülen
projede “Kadına KarĢı ġiddet, Aile Ġçi ġiddet, Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Eğitimi, ġiddet
Mağdurlarına YaklaĢım Tarzı, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Ġlgili Diğer
Kanunların Uygulanması” konularında farkındalık ve duyarlılığı artırmak amaçlı hizmet içi
eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi hedeflenerek eğitici eğitimlerinin yapılması planlanmaktadır.
- Ankara İl Müftülüğü tarafından “Kadının Ġnsan Hakları Eğitimi Programı-KĠHEP”
kapsamında, beş pilot ilçedeki din görevlilerine eğitim verilmesi planlanmaktadır.

SOSYAL HĠZMETLER VE ÇOCUK ESĠRGEME KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
- “Kadına yönelik şiddet konusunda zararlı gelenek ve göreneklerin tespit edilerek buna
yönelik tutum ve davranış biçimlerini değiştirmelerini sağlayıcı eğitim programları
hazırlanmalıdır. Kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesine yönelik olarak başta erkeklere
olmak üzere ailenin tüm bireylerinin eğitilmesi ve özellikle öfkenin kontrolü ve kişiler arasında
sağlıklı iletişim becerileri konusunda yaygın eğitim programlarının hazırlanmasında devletin
gerekli çalışmaları yapması gerekmektedir”. Tedbiri kapsamında;
Tüm okullarda velilere ve çocuklara kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesine dair
bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.( Afyonkarahisar)
Bölgedeki zararlı gelenek ve görenekler tespit edilerek kişilerin davranış şek illerini
değiştirmek üzere eğitim programları hazırlanmıştır.( Erzincan)
- “Diyanet İşleri Başkanlığı, töre namus cinayetlerinin önlenmesi konusunda; toplumu
bilinçlendirmek üzere hutbe ve vaazlar vermeli, yazılı ve görsel yayınlar yapmalı ve çeşitli
etkinlikler düzenlemelidir. Bu etkinliklerinde Diyanet İşleri Başkanlığı geleneksel cinsiyet rol ve
kalıplarını, ataerkil yapının olumsuzluklarını vurgulayan ahlaki söyleme sahip bir dil
kullanmalıdır.” Tedbiri kapsamında;
Camilerde vaaz ve hutbelerde kadına ve çocuğa karşı şiddet ve namus cinayetleri
konusuna yer verilmiştir.(Afyonkarahisar)
Kadınların ve erkeklerin bilinçlendirilmesi amacıyla yönelik olarak kadın ve çocuğa
yönelik şiddetin önlenmesine yönelik olarak vaazlar verilmiş, hutbeler okutulmuş ve
konferanslar düzenlenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak çalışan aile
bürolarında dini danışmanlık süreçlerinde konuya yer verilmiştir.( Antalya)
Müftülüklerce; kadına ve çocuğa yönelik şiddet hareketleri ile töre ve namus
cinayetlerinin önlenmesi ile ilgili olarak vaazlar verilmiştir. Erzincan)
Cuma günleri “İslâmda Kadının Yeri ve Çocuklarımıza Karşı Şefkat ve Merhametli
Olmak, İslâmda Aile ve Aile Sırları, Aile ve Kadın, İslam Dininde Kadına Verilen Değer
ve Önemi” konularında vaazlar verilmiştir.(Göynük)
Vaaz ve hutbelerde Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetin dinimizce de yasak olduğuna
dair konular işlenmiştir.(Van)
- “Töre namus cinayetleri konusunda devlet sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler
ortak kampanyalar düzenlemelidir. Bu kampanyalarda kadınların yanı sıra erkeklerin de şiddete
karşı bilinç yükseltici eğitim almaları sağlanmalıdır. Erkek ve kadınların alternatif davranış
biçimleri geliştirmelerine destek veren programlar oluşturulmalı, kendini ifade yollarını bulmak
ve iletişim kurma olanaklarını artırmak için sorun çözme tekniklerini anlatan programlar
geliştirilmelidir.” Tedbiri kapsamında;

9

Erkelere yönelik olarak şiddet ve şiddetle başa çıkma yöntemleri ile aile içi iletişim
konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Kadına yönelik şiddet konusunda
bireysel bilinçlendirme eğitimleri verilmiştir.( Nevşehir)
Resmi nikah törenlerinde nikah memurlarının ve belediye başkanlarının aile içi şiddetle
ilgili bilgiler verilmeye başlanmıştır.( Afyonkarahisar)
- “Töre namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik olarak yerel düzeyde temsilcilerin
katılımıyla komiteler oluşturulmalıdır.” Tedbiri kapsamında;
Şiddetin önlenmesi ile ilgili olarak kurumsal desteğin sağlanması amacıyla tüm kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak il içinde düzenli bir koordinasyonun sağlanması ve
uygulanan faaliyetlerin paylaşılması sağlanmıştır. Şiddet alt komisyonun aktif çalışması
sağlanmıştır.(Çanakkale)
Okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik olarak İl Yürütme Kurulu oluşturulmuş
ve çalışmalarına başlamıştır. Rehberlik Araştırma Merkezi bünyesinde "Şiddeti Önleme
Ekibi" oluşturulmuştur.( Erzincan)
- “Sağlık görevlileri, yargı mensupları, kolluk kuvvetleri, öğretmenler, sosyal hizmet
uzmanları, psikologlar, çocuk gelişimi uzmanları ve diğer meslek gruplarına lisans ve hizmet içi
eğitim programlarında kadına yönelik şiddet konusu yer almalıdır”. Tedbiri kapsamında;
TCK daki son değişikliklerin hizmet içi eğitim materyallerine eklenmesi ve bu bağlamda
4320 sayılı Kanun‟un uygulama pratiklerinin oluşturulması yönünde çalışmalar
yapılmıştır.( Çanakkale)
Sağlık Grup Başkanlığınca ilde hizmet veren tüm sağlık personeline kadına ve çocuğa
yönelik şiddetin tanınması, tespit edilmesi, gerekli müdahalelerin yapılması ve şiddete
uğrayan kadın ve çocukların uygun kuruluşlara yönlendirilmesi konulu eğitimler
verilmiştir. Ebe ve hemşirelerin yapmış oldukları ev ziyaretlerinde kadınlara konu
hakkında bilgiler verilmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır. (Afyonkarahisar)
Toplum Destekli Polis birim, okul müdürleri ile bölge muhtarlarına kadına ve çocuğa
yönelik şiddet ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapmışlardır. İl çapında görev yapan
ilgili personellerin eğitimi ile merkez ilçelerde görev yapan polis memurlarının
eğitimlerigerçekleştirilmiştir.(Çanakkale)
1. Basamak Sağlık Kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline gelen hastalara
yönelik olarak şiddet ve şiddeti tanımaya yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
(Kırşehir)
Kadına yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik kadın ve erkek tüm polislere ve diğer
personele hizmet içi eğitim verilmiştir. ( Bayburt)
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ,Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel
Komutanlığı personeline, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine ve diğer meslek
gruplarına konu ile ilgili eğitimler verilmiştir.( Erzincan)
- “Ülke çapında ilgili tüm sivil ve resmi kuruluşları kapsayacak"2006-2010 töre namus
cinayetlerinin önlenmesine yönelik Eylem Planı" hazırlanmalı ve uygulamaları takip edilmelidir.”
Tedbiri kapsamında;
İl İzleme Alt Komisyonu tarafından hazırlanan “ Van İl Eylem Planı” uygulanmaya
devam etmektedir. Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanarak kadınların yerel karar alma
mekanizmalarında yer almalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmıştır.(Van)
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün eğitimlerinde kullanılmak üzere Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğünden materyal talep edilmiştir. ( Bayburt)
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Planlanan ÇalıĢmalar,
- Konunun vaaz ve hutbelerde yer alması, ilgili çalışmalara devam edilmesi, İlçelerde
kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi konusunda erkeklere yönelik eğitim verilmesi
planlanmaktadır.( Afyonkarahisar)
- Konu ile ilgili olarak kadın ve erkeklere yönelik olarak yapılmış olan bilinç artırıcı vaaz,
hutbe konferans ve aile bürolarında verilen hizmetlere devam edilmesi planlanmaktadır.
(Antalya)

ANTALYA ĠL SOSYAL HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
- 16 Ekim 2008 tarihinde Vali Yardımcısı başkanlığında ilgili kurum ve kuruluş
temsilcilerinin katıldığı İl Koordinasyon Komitesi toplanmıştır.
- Toplantıda;
1. Antalya İli Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet ve Töre-Namus Cinayetleri ile
Mücadele Projesi‟nde öngörülen “Acil Yardım Hattı ve Destek ve Dayanışma
Merkezi‟nce, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Merkezde görevlendirilecek
nitelikli elemanın görevlendirilmesinin yapılması hususunda, Büyükşehir Belediyesi
nezdinde girişimde bulunulması,
2. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca, “Antalya İli Çocuk ve Kadınlara
Yönelik Şiddet ve Töre-Namus Cinayetleri ile Mücadele Projesi‟nde öngörülen “Acil
Yardım Hattı ve Destek ve Yönlendirme Merkezi” işlevini yerine getirmek üzere
kararlaştırılan Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi‟nin gerekli teşrişat ve
donanımının yapılması,
3. Antalya Valiliğince, “Acil Yardım Hattı ve Destek ve Yönlendirme Merkezi‟nde görev
yapmak üzere 1 meslek elemanı ve 1 yardımcı elemanın görevlendirilmesi,
4. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezlerinde verilmekte olan OkumaYazma ve Beceri kurslarına devam eden kursiyerlere, Antalya Barosu tarafından
verilecek olan “Kadının İnsan Hakları Eğitimi”nin verilmesi hususunda, Antalya
Barosu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerekli koordinasyonun sağlanması
kararları alınmıştır.

ARDAHAN ĠL SOSYAL HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesi Hakkında Komisyon, 20.11.2008 tarihinde Valilik Toplantı Salonun da 2006/17 sayılı
Başbakanlık ve 2007/6 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgeleri kapsamında toplanmıştır. İlgili
Genelgeler doğrultusunda yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler hakkında aşağıdaki konular
tartışılarak gerekli kararlar alınmıştır:
Şiddet mağduru kadın veya çocuğun Sosyal Hizmetlerce uygun bir yere yerleştirilene
kadar geçecek süre içersinde, konaklayacağı belirlenen yerle ilgili sıkıntılar
çözümleninceye dek Emniyetin gereken tedbirleri almasının önemi bir kez daha
vurgulanmıştır.

11

TEDAŞ ile görüşülerek kız yurdunun olduğu bölgeye ışıklandırma yapılarak gerekli
tedbirin alınmasına karar verilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğünün ortak bir çalışma yaparak, internet
kafelerin denetiminin artırılması, çocukların yasak sitelere girip girmedikleri, bu
yerlerin yönetmeliğe uygun olarak çalıştırılıp çalıştırılmadıkları, uygun olmayanların
gerekli durumlarda kapatılmama işlemlerine yönelik çalışmalar yapılmasının uygun
olacağı belirtilmiştir.

BAYBURT ĠL SOSYAL HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
- İlde şiddete maruz kalıp adliyeye intikal eden vakaların tedbir kararları verilinceye kadar
olan sürede mağdurların kalabilecekleri barınma yeri tespit çalış malarına devam edilmektedir.
- İl Emniyet Müdürlüğünce kadına yönelik şiddetin azaltılmasına ilişkin kadın ve erkek
bütün polis memurlarına ve diğer personele hizmet içi eğitim verilmiştir.
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce gönderilen afiş, broşür ve “Kadına Yönelik Aile İçi
Şiddet” spot filmlerinin ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılmıştır.
- İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce yapılacak olan eğitim çalışmalarına yardımcı olması
amacıyla Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünden istenilen materyaller sağlanmış olup, yapılacak
eğitimde yararlanılacaktır.

SAMSUN ĠL SOSYAL HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyon Toplantısı
25/12/2008 tarihinde Vali Yardımcısı başkanlığında yapılmıştır.
- Toplantıda;
Kadınların her türlü istismara ve hukuki yönden haksızlığa uğradığı, eğitimsiz
bırakıldığı gibi konularda önlem alınması amacı ile tüm sivil toplum kuruluşları, kamu
kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapılarak bu konuda toplumsal
bilincin yaratılması gerektiği, şiddetin farklılık gösterdiği, fiziksel şiddetin yanı sıra
duygusal şiddetin de olduğu,
İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardan Aile Danışma Merkezine başvuran aile üyelerine
eşler arası iletişimin nasıl olması gerektiği, anne-baba ve çocuk arasındaki yaşanan
sorunlar, ergenlik sorunları, ailelerin kendi kendine yeterli hale gelmesi yönünde
eğitici-geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verildiği, Kadına Yönelik
Şiddete Son Günü ile ilgili olarak Yerel Gündem 21 ile işbirliği içersinde ilköğretim
ve lise öğrencileri arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile „Kadın ve şiddet‟ temalı
kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlendiği, yarışmada dereceye giren öğrencilere
düzenlenen törende çeyrek altın hediye edildiği, risk bölgeleri olarak
değerlendirebilecek bölgelerde açılan Toplum Merkezlerinde ise aile içi ilişkiler ile
çocuk yetiştirme yöntemleri, kadının insan hakları konusunda bilinçlendirilmesine
yönelik eğitim programları ile Anne-Çocuk Eğitimi ve Baba Destek Eğitim
Programlarının uygulandığı, Çocuk ve Gençlik Merkezinde ise sokakta çalışan
çocukların rehabilitasyonu, topluma kazandırılması, meslek edindirilmesi,
sosyalleşmeleri boyutunda çalışmaların devam ettiği töre / namus algısının, bölgenin
eğitim ve sosyo-kültürel yapısına göre farklılıklar gösterdiği,
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2008 yılı içersinde Bafra, Çarşamba, Havza ilçelerinde ve Samsun İl merkezinde
olmak üzere toplam 550 polis memuruna kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik
olarak eğitimler verildiği, İlde 2008 yılını kapsayan on bir aylık döneme ilişkin resmi
kayıtlara göre 491 olay olduğu, bu rakamın 304‟nün kadına yönelik şiddet olarak
değerlendirildiği, diğer 187 vakanın ise aile bireylerine yönelik şiddeti kapsadığı,
Şiddetle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile toplantı
yapıldığı, şiddetin toplumsal boyutunun ele alınmasının doğru olacağı, şiddetin tüm
toplumu etkilediği, yalnız kadının değil erkeğin ve çocuğun da şiddete maruz kaldığı
belirtilerek, İl Yürütme Komisyonunda şiddetin genel olarak okullarda ve aile
içersinde önlenmesine yönelik çalışma yap ıldığı, kahvehanelerde Emniyet, Sağlık ve
Milli Eğitim Müdürlükleri ile ortaklaşa aile içi iletişim, etkileşim ve şiddetin
önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı, bu tür çalışmaların devamlılık arz etmesi
gerektiği, ana-baba eğitimi verildiği, Samsun İli düzeyinde geçen yıl bir Çocuk
Hakimi ile ana sınıfındaki çocuklara yönelik olumlu davranışlar kazandırmak amacı
ile eğitim çalışmaları yapıldığı, ifade edilmiştir.
Ayrıca; 2009 yılı içersinde Samsun‟da Töre ve namus cinayetlerin önlenmesine
yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili ön hazırlık yapılması ve bir program
oluşturulması amacı ile Şubat 2009 ayı içersinde konu ile ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katılacağı bir hazırlık toplantısı yapılması
kararı alınmıştır.

YOZGAT ĠL SOSYAL HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
- İl Komitesi İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün sekretaryasında 26.11.2008 tarihinde
Yozgat Valisi başkanlığında toplanmıştır.
- Toplantıda;
Çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin
önlenmesi kapsamında kolluk kuvvetleri ile diğer birimlerinin üzerlerine düşen
hizmetleri yerine getirmesine titizlikle devam edilmesine,
Kolluk Kuvvetlerinin (Jandarma, Emniyet) yapmış olduğu çalışmalarını Şubat-MayısAğustos –Kasım aylarının ilk haftasında 3‟er aylık dönemler halinde İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğüne göndermelerine, işbirliği içerisinde bulunulan diğer kurumların ise önemli
gördükleri hususları ve İstatistik bilgilerinin İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne yazılı
olarak bildirmelerine,
İlgili kurum ve kuruluşlarda kadın ve çocuklara yönelik olarak yapılacak işlemlerde
görevli personelin isim ve iletişim bilgileri yer alacak şekilde tespit edilmesi, atama yer
değiştirmelerinde bu bilgilerin güncellenmesi ve ilgili kurumlara bildirilmesine,
Sosyal Hizmetler alanında görev yapan uzman kişilerin 7 gün 24 saat esası üzerinden
görevlendirilmelerine ve belirlenen kişilerin isimlerin her ay başında Kolluk
Kuvvetlerine bildirilmesine devam edilmesine,
Şiddete maruz kalan kadınların iaşe, yol vb. giderlerinin Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı tarafından karşılanmasına devam edilmesine,
Belediyeye bağlı Kadın Konukevinde kalmakta olan kadın müracaatçıların eğitilmeler i
vb. konularda bilgilendirilmeleri amacı ile talep etmeleri üzerine bir Sosyal Çalışmacının
görevlendirilmesine,
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadına Karşı Şiddete Son
Verelim broşürünün okullarda dağıtılması konusunda Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl
Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün işbirliği içerisinde bulunmalarına,
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Kadına yönelik şiddet konusunda eğitim amaçlı panel, konferans, toplantı düzenlemek
amacı ile, Bozok Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl
Müftülüğünün işbirliği içerisinde olmalarına, eğitim vaaz ve hutbelerde kadına yönelik
şiddet konularına ağırlık verilmesine,
Belediye ve İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan bütçelerde toplumda kadının statüsünün
yükseltilmesi ve eğitilmesi ile ilgili projelere ağırlık verilmesi hususunda daha fazla
ödenek ayrılmasına,
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu spot filmlerinin kamu kurum
ve kuruluş personeline, oda, birlik ve sivil toplum üyelerine gösterilmesinin
sağlanmasına,
Kadın ve çocuklara yönelik olarak yapılan çalışmaların gizlilik içerisinde yürütülmesine
dikkat edilmesine,
Toplantıda alınan kararların İlçe Kaymakamlıklarına ve ilgili Müdürlüklere titizlikle
takip edilmek üzere gönderilmesine,
İlçe Kaymakamlıklarının bu konulardaki çalışmalarını Değerlendirme Raporları olarak
sekreterya görevi yürüten kurum olan İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine,
karar verilmiştir.
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BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
Personel Genel Müdürlüğü
- Bakanlık Taşra Teşkilâtında, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve
Yargılama Usullerine Dair Kanun kapsamında kurulan ve faaliyette bulunan Aile
Mahkemelerinde 04/12/2008 tarihi itibarıyla 84 psikolog, 80 pedagog ve 82 sosyal çalışmacı,
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyette olan çocuk ağır ceza
mahkemelerinde ise 32 psikolog, 24 pedagog ve 25 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 116
psikolog, 104 pedagog ve 107 sosyal çalışmacı görev yapmaktadır. Ayrıca, Başbakanlık Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğünce kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık aile mahkemelerinde görev
yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılara yönelik olarak "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği"
konulu 07-08-09 Ekim 2008 tarihlerinde Bursa'da düzenlenen eğitime Bursa Aile
Mahkemelerinde görev yapan 5 uzman katılmıştır.
Eğitim Dairesi BaĢkanlığı
- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Avrupa Birliği Komisyonu işbirliğiyle; Türkiye‟de
Kadınların Durumu, Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesinde Sivil Toplumun Rolü, Kadın Hakları
ve Kadın-Erkek eşitliğine AB‟nin Yaklaşımı, Kadınların Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Açıdan
Başarılı Olmalarını Sağlayan Etkenlerden Olan Eğitim, Kadının İşgücü Piyasasına Katılımı, Yerel
ve Ulusal Düzeyde Siyasi Hayata Katılımları konularının tartışıldığı “Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğini Geliştirme” TAIEX Semineri, 07-08 Ekim 2008 tarihlerinde Ankara‟da gerçekleştirilmiş
olup, Bakanlığı temsilen bir Tetkik Hâkimi katılmıştır.
- 31 Ekim-1 Kasım 2008 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen Kadın Sığınmaevleri Projesi kapsamında düzenlenen İletişim Stratejisi
Değerlendirme Toplantısına katılım sağlanmıştır.
- 12 Kasım 2008 tarihinde düzenlenen Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından
uygulanan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun mali, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun
teknik desteği ile yürütülen Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesinin Kapanış
Toplantısına katılım sağlanmıştır.
Kanunlar Genel Müdürlüğü
- 2005 yılı Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Malî İşbirliği Programı kapsamında
Avrupa Birliği Komisyonunun malî katkısı ile Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve
Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından ortaklaşa
yürütülen "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi"nde görev almak üzere Genel
Müdürlüğü temsilen bir Tetkik Hâkimi katılmıştır. Proje, resmî olarak 2007 yılı Mart ayında
başlamış olup, 23 Ekim 2008 tarihinde tamamlanmıştır.
- Proje altı bileşenden oluşmakta olup, Türkiye‟de kurulacak bir Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Kurumu için Taslak Model oluşturulması da bu bileşenlerden biridir (3. Bileşen). Projenin
anılan 3. bileşenin çalışmaları 23 Ekim 2008 tarihindeki Kapanış Toplantısıyla tamamlanmıştır.
- Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kad ına Yönelik
Aile İçi şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında15 Ekim 2008 tarihinde Ankara‟da yapılan
“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Erkek Katılımı” konulu Konferansa Genel Müdürlüğü
temsilen katılım sağlanmıştır.
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- Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, “Kadına Yönelik
Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında, 16-17 Ekim 2008 tarihlerinde Ankara‟da
düzenlenen ve kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele sürecine erkeklerin katılımının önemi ve
sağlayacağı yararların ele alındığı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Erkek Katılımı” konulu
atölye çalışmasına Genel Müdürlüğü temsilen bir Tetkik Hâkimi katılmıştır.
- Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde “Toplumsal
Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” konusunda kamu kurumları ile ilgili paydaşları bilgilendirmek ve
Ülkemizde uygulama olanaklarını değerlendirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışından konunun
uzmanlarının katılımı ile 5-6 Kasım 2008 tarihlerinde Ankara‟da düzenlenen “Cinsiyete Duyarlı
Bütçeleme Eğitim Toplantısı”na Genel Müdürlüğü temsilen bir Tetkik Hâkimi katılmıştır.
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
- 10 Ekim 2008 tarihinde Dışişleri Bakanlığında yapılan, “İnsan Ticareti ile Mücadele
Ulusal Görev Gücü 16. Toplantısı” na Genel Müdürlüğü temsilen katılım sağlanmıştır.
- 13 Ekim 2008 tarihinde Ankara Hakimevinde “Türkiye‟nin İnsan Ticareti ile Mücadele
Çabalarının Tüm İnsan Ticareti Mağdurlarının Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi” projesi
kapsamında düzenlenen çalışma grubu toplantısına Genel Müdürlüğü temsilen Daire Başkanı
Zümra Yılmaz ve Tetkik Hakimi Seval Akkaş katılmışlardır.
- 17 Ekim 2008 tarihinde Uluslararası Göç Örgütü ve İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı
işbirliği ile yürütülen “Türkiye‟nin İnsan Ticaretiyle Mücadele Çabalarının ve Tüm İnsan Ticareti
Mağdurlarının Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi‟nin 3. yürütme kurulu toplantısına
Genel Müdürlüğü temsilen katılım sağlanmıştır.
- “İnsan Ticareti ile Mücadelede STK Odaklı Yaklaşımlar-Medeniyetler İttifakı
Bağlamında Değerlendirme Toplantısı” nın Ankara‟da gerçekleştirilen “İnsan Ticaretinin
Önlenmesi ve Mağdurların Korunması Konusunda Ülkelerarası İşbirliğinin İyileştirilmesi”
konulu atölye çalışmasına Genel Müdürlüğü temsilen Tetkik Hakimleri katılmışlardır.
- “Ayrımcılıkla Mücadele” “Kadın- Erkek Eşitliği” başlıklarının da yer aldığı 19 No‟lu
“Sosyal Politika ve İstihdam Faslı Taslak Eylem Planı” Bakanlık ilgili birimlerinin görüşleri
doğrultusunda değerlendirilmiş olup, Planın Bakanlığı ilgilendiren bölümlerinde öngörülen ilave
bilgi ve düzeltmeler metin üzerinde işlenerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
iletilmiştir.
- İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyonu Daire Başkanlığı ve
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile Adalet Bakanlığı işbirliği halinde yürütülen, AB Komisyonu
tarafından finanse edilen “Türkiye‟nin İnsan Ticareti ile Mücadele Çabalarının ve Tüm İnsan
Ticareti Mağdurlarının Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesié kapsamında Türkiye ile
kaynak ülkeler arasındaki karşılıklı adli yardımlaşmanın güçlendirilmesi amacıyla Romanya,
Gürcistan, Azerbaycan, Moldova, Ukrayna, Kırgızistan, Belarus temsilcileri ile hakim ve
Cumhuriyet savcılarının katılımıyla 27-28 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul‟da yapılan “İnsan
Ticareti ile Karşılıklı Adli Yardımlaşma” konulu seminere Genel Müdürlüğü temsilen katılım
sağlanmıştır.
- 19 Aralık 2008 tarihinde Genel Müdürlük tarafından “Türkiye‟nin İnsan Ticareti ile
Mücadele Çabalarının Tüm İnsan Ticareti Mağdurlarının Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi”
projesi kapsamında düzenlenen çalışma grubu toplantısına Genel Müdürlüğü temsilen Daire
Başkanı ve Tetkik Hakimi katılmışlardır.
Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı
- Adalete Daha İyi Erişim Projesi bileşenlerinden biri olan 133 Ağır Ceza merkezinde
duruşmaların sesli ve görüntülü kayda alınması projesi kapsamında donanımlar ve UYAP ile
entegre yazılım tamamlanmış, Ankara Adliyesinde 9 Ağır Ceza Mahkemesine kurulum yapılarak
16

geçici muayene ve kabulü yapılmıştır. Diğer Ağır Ceza Merkezlerine kurulum ile geçici muayene
ve kabul çalışmaları devam etmektedir.
- Adalete Daha İyi Erişim Projesinin ayaklarından biri olan Adli Yardım Projesi ile ilgili
olarak paydaşlardan oluşan Komite Toplantıları yapılmış ve Türkiye'de adli yardımı geniş
kapsamlı olarak değerlendiren Final Raporu hazırlanmıştır. Ayrıca adli yardım konusunda 8
oturumda 100'er kişilik toplam 800 avukata verilmesi planlanan eğitimlerden 5‟i
gerçekleştirilmiştir. Kalan 3 eğitim 2009 yılı Ocak ve Mart aylarında gerçekleştirilecektir. Adli
Yardım Sempozyumunun 13 Şubat 2009 tarihinde yapılması, 2009 yılı ilk çeyreği içerisinde adli
yardım konusunda toplum bilinci geliştirilmesi amacıyla iki TV programı gerçekleştirilmes i, TBB
web sitesinde hazırlanan materyallerin yayınlanması planlanmıştır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- 2009 yılı için Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda eğitim planlama çalışmaları devam
edecektir.

ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
Türkiye ĠĢ Kurumu Karabük Ġl Müdürlüğü
- Karabük ĠġKUR Ġl Müdürlüğü tarafından, dönem içerisinde özel sektör işyerlerine
yapılan iş ziyaretlerinde İş Kanunu‟nun eşit davranma ilkesi başlıklı 5. Maddesi uyarınca
biyolojik ve işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça iş ilişkisinde cinsiyete dayalı ayrım
yapılamayacağı, aksi durumda aynı Kanunun 99. Maddesinde belirtilen yaptırımla karşılaşılacağı
hususunda işverenler bilgilendirilmektedir.
Türkiye ĠĢ Kurumu Bartın Ġl Müdürlüğü
- Kadınların iş kurma becerilerinin geliştirilmesi için Türkiye ĠĢ Kurumu Bartın Ġl
Müdürlüğü tarafından Ağustos – Aralık 2008 tarihleri arasında aşağıdaki faaliyetler
gerçekleştirilmiştir:
Bartın Girişim Grubu Ekolojik Gıda San. Ve Tic. A.Ş ile İkinci Özelleştirme Sosyal
Destek Projesinin Yeniden İşe Yerleştirme Hizmetleri kapsamında 17.11.2008
tarihinde tamamlanan Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikleri
Eğitimine kadın kursiyerler katılmış olup, 6‟sı aynı iş yerinde istihdam edilmiştir.
Akasya Ayakkabı San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile İkinci Özelleştirme Sosyal Destek
Projesinin Yeniden İşe Yerleştirme Hizmetleri kapsamında 04.08.2008 tarihinde 10
kadın kursiyerin katılımı ile başlatılan Ayakkabıcılık Eğitimi devam etmektedir.

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler
Eğitimi” kapsamında birinci aşamada bölge merkezi olarak tespit edilen İstanbul, Ankara, İzmir,
Van, Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Bursa, Kayseri, Adana, Antalya illerinde ve bağlı illerden
17

270 eğitici kadrosu oluşturulmuş, ikinci aşamada ise oluşturulan eğitici kadro tarafından
günümüze kadar İl Emniyet Müdürlükleri Polis Merkezlerinde çalışan 40.000 personel
eğitilmiştir.
- Hizmet içi eğitimde kullanılacak eğitim materyalleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşturulan Çalışma Grubu tarafından
hazırlanmıştır.
- 10-15/10/2008 tarihleri arasında I. aşama eğitici eğitiminde yetiştirilen eğiticiler ile ikinci
değerlendirme toplantıları yapılmıştır.
VALĠLĠKLER

Adana Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Yaz dönemi süresince kuruluşun bulunduğu bölgede ve yakın çevresinde Rotary
Toplum Merkezi ile ilgili tanıtıcı çalış malar yapılarak “şiddet” ve “şiddetin nasıl önleneceği”
konulu seminerler hakkında bilinç geliştiric i çalış malar yapılmıştır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- Şiddete zemin hazırlayan sorunlar Toplum Merkezlerinde devam eden eğitici, meslek
edindiric i, sosyalleştiric i v.b etkinliklere katılan kiş ilerin“şiddet” ve “şiddetin önlenmesi”
konulu eğitim çalış malarına katılımları sağlanmıştır.

Antalya Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Akseki Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2008-2009 öğretim
yılında İlçe Merkezi dahil 8 yerleşim biriminde öğrenci ve kadınlara yönelik Biçki-DikişBoyama-Kırk yama branşlarında kurslar açılmıştır.
- 2008 Ocak ayında Alanya İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce kadınlara yönelik açılan
160 saatlik 4. Dönem bilgisayar kursu Mayıs ayında tamamlanmıştır. El becerilerini geliştirici ve
gelir getirici el nakışı, iğne oyası, el örgüsü kursları 30 Mayıs 2008‟de tamamlanmıştır.
- İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce başlatılan 1 kademe 4. okuma yazma kursu
Temmuz‟da tamamlanacaktır.
- İbradi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 2007-2008 öğretim yılında kadınlara yönelik
meslek edinme beceri kursları açılmıştır.
- Gazipaşa Kaymakamlığı tarafından eşinden ayrılan ve ekonomik olarak zor durumda olan
kadınlardan iş yeri açmak isteyen ve şartları uyanlara yerel girişimler kapsamında proje
hazırlanarak işyeri edinmelerine katkı sağlanmaktadır.

Bartın Valiliği
Ġl Sosyal YardımlaĢ ma ve DayanıĢma Vakfı
Yapılan ÇalıĢmalar:
- 12.04.2007 tarih ve 2007/14 sayılı Mütevelli Heyeti kararınca Bartın İl Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Bartın ilinde faaliyette bulunan oteller arasında protokol
yapılmış olup, bu protokol kapsamında konu ile ilgili olarak kendilerine başvuran bir kadın
protokol şartlarına uygun olarak otele yerleştirilmiştir.
Ġl Sosyal Hizmetle r Müdürlüğü
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Yapılan ÇalıĢmalar:
- Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler Konulu Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda zihniyet
dönüşümü sağlamaya yönelik olarak, Müdürlüğe bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Aile
Danışma Merkezi Müdürlüğünce kendilerine müracaatta bulunan kişiler ile yapılan görüşmeler
sonucunda gerekli görülen vakaların aile takipleri yapılarak ailelere danışmanlık hizmeti
sunulmaktadır.

Erzincan Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
İl ve İlçelerde
- Milli Eğitim, Sağlık, Emniyet ve Jandarma ile sivil toplum kuruluşları ve diğer meslek
grupları görevlilerine bu konuyla ilgili hizmet içi eğitimler verilmiştir.
- Müftülüklerce toplumu bu konuda bilinçlendirmek için çeşitli vaazlar verilmiştir.
- Zorunlu eğitimin uygulanması için çalışmalar yapılmıştır.
- Ekonomik yönden geri bölgelerde özellikle kız çocuklarının eğitime katılmaların
sağlanması amacıyla nakdi ve ayni yardımlar yapılmıştır.
- Emniyet ve Jandarma birimlerinde daha fazla kadın memur görevlendirilerek, bu konuda
eğitim alması ve vatandaşları yönlendirmesi önerilmiştir.
- Çeşitli belediyelerce belediye panolarına afişler asılmış ve CD gösterimi yapılmıştır.
- Kadın Konukevinin şiddete maruz kalan kadınların hizmetine açılması sağlanmıştır.
- Milli Eğitim Bak.Özel Eğitim Reh.ve Danışma Hiz.Gen.Müd.nün 2006/26 sayılı genelgesi
gereği Rehberlik Araştırma Merkezi bünyesinde “Şiddeti Önleme Ekibi” kurulmuş ve çalışmaları
devam etmiştir. Ayrıca söz konusu Genel Müdürlüğün 2007/72 sayılı Genelgesi gereği okullarda
güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin
işbirliği protokolü gereği İl Yürütme Kurulu oluşturulmuştur.
- İl Jandarma Komutanlığınca emrinde görevli personele ikiz görev olarak kadın ve çocuk
suçları ile ilgili işlem Astb.lığı tespit edilip, görevleri hakkında brifingler verilmiştir.
- İl Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Erzincan İli Şiddet Eylem Planı
hazırlanmış ve program doğrultusunda okullarımızda çalışma ekipleri oluşturulmuştur. Yine
okullarımızda öfke yönetimi, çatışma çözümü, stres ve başa çıkma yolları konusunda yer alan
kazanımlara yönelik etkinlikler uygulanmaya başlanmıştır.
- Konuyla ilgili çeşitli konferanslar verilmiştir.
- Refahiye İlçesinde Kadın Konukevi şiddete maruz kalan kadınların hizmetine açılmıştır.
- Psiko-sosyal müdahale hizmetleri çerçevesinde aile içi şiddet konularındaki çalışmalar ı
okul rehberlik servisi tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
- Belde ve köylerde bulunan kahvehanelerde, kadın ve çocuğa yönelik şiddetin sebepleri
araştırılmış olup, bu tür olayların bundan sonra gelecek kuşaklara aktarılmaması için daha duyarlı
olmaları konusunda gerekli bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
- Diyanet İşleri Başkanlığınca Erzincan İl Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu
Hizmete girmiştir. Bu çerçevede kadına şiddet ve kadına karşı ayrımcılık v.b konularda çeşitli
üniversitelerden gelen öğretim üyelerince eğitim verilmiştir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- Konferanslar verilmesi sağlanmış, bez ve kağıt pankartlar- resimler hazırlanmış
vatandaşların aydınlatılması için temin edilen broşürler halkın yoğun olduğu yerlere asılması
sağlanmıştır.
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- Kadına yönelik şiddet konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili Emniyet Müdürlüğü ve
Jandarma Komutanlığındaki görevli personellere kurs tertip edilmesi planlanmıştır.
- 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda 2007 yılında başlatılan çalışmalara,
2008 yılında da devam edilmektedir.
- Karakollara bağlı köylerde devriyeler tertiplenip kadın hakları konusunda konferansların
verilmesi, liselerde şiddet ve şiddetle başa çıkma konularında eğitim verilmesi şiddetin
önlenmesine yönelik eylem planının hazırlanması, ihtiyaç duyan öğrenci ve velilere yönelik
danışmanlık yapılması planlanmıştır.
- Ekonomik geçim sıkıntısı çeken aileler, zihinsel engelli üyesi olan aileler ve eğitim
almamış ailelerin tespit edilerek ve bu ailelerle görüşülerek bilgilendirme yapılması çalışmaları
yapılacak ve.çeşitli konferanslar düzenlenecektir.
- Yörede yaşanmış olan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet olayların araştırılması ve törenin
ağırlıkta olduğu bölge ve ailelerin tespiti planlanmıştır.
- Töre ve Namus Cinayetlerinin meydana gelmemesi için merkezde ve köylerde olayların
olabileceği ailelerin tespit edilerek ailelere uzman kişilerle gerekli ziyaretlerin yapılması
planlanmıştır.
- Türk Kadını tarihin her döneminde eşi, ailesi, ülkesi ve milleti için feragat ve fedakarlıkta
daima en üst değere layık olduğu, küçük yaştaki kız çocuklarının evlendirilmemesi gerektiği,
kadınların bir meta olarak görülmemeleri konusunda konferanslar verilecektir.
- Okumak istediği halde okuma imkanı olmayan çocukların tespit edilip, eğitimlerine
destek verilmesi, kimsesi olmayan kadınlara maddi destek sağla nması (Kamu ve Özel kurum ve
kuruluşlarla diyaloga geçilerek sağlık, barınma yerleri yapılması) planlanmaktadır.

Karabük Valiliği
Ġl Sosyal Hizmetle r Müdürlüğü
- Aile içi şiddet konusunda Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerine ve devlet
hastanelerinde dağıtılmak üzere el kitabı gönderilmiştir.
- Danışmanlık ve tedbir uygulamaları konusunda İlde ikamet eden ve şiddet gören
kadınların şiddet görme nedenleri araştırılmış, ailesi yanından ayrılmış 3 kadın hakkında
inceleme yapılıp 3 kadına danışmanlık hizmeti verilmiş, 3 kadın ise sığınma evine gönderilmiştir.
Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü
- Mevzuat gereği yapılan çalışmalarda başvuru kabul şartlarının hizmet gerekleri
doğrultusunda belirlenmekte ve vatandaşlar arasında ayrım yapıldığı izleniminin oluşmasına
meydan vermeyecek şekilde hareket edilmektedir.
- Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen daimi ve geçici normal, özürlü, eski hükümlü
taleplerinde cinsiyet ayrımı yapılmayacak, askerlik görevini yapmış veya yapmış sayılan veya
tecilli bulunanların tamamının başvurusunu engelleyen şartlar ortadan kaldırılmıştır. Aksine
şartlar içeren talepler işleme konulmamaktadır.
- Özel sektör işyerlerine Dönem içerisinde yapılan işyeri ziyaretlerinde İş Kanunu‟nun eşit
davranma ilkesi başlıklı 5. maddesine göre işverenin, iş ilişkisinde cinsiyete dayalı ayrım
yapılamayacağı, aksi durumda aynı kanunun 99. maddesinde belirtilen yaptırımla karşı karşıya
kalınacağı uygun bir şekilde işverene bildirilmeye devam edilmektedir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
Ġl Sosyal Hizmetle r Müdürlüğü
- Aile içi şiddet ile ilgili mevzuat hakkında kadınlara yönelik bilgilendirme toplantıları
hazırlanacaktır.
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-

Aile ve kadın konularında bilinçlendirme seminerleri düzenlenecektir.

Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü
- Mevzuat gereği yapılan çalışmalarda başvuru kabul şartlarının hizmet gerekleri
doğrultusunda belirlenmesi ve vatandaşlar arasında ayrım yapıldığı izleniminin oluşmasına
meydan vermeyecek şekilde hareket edilecektir..
- “Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen daimi ve geçici normal, özürlü, eski hükümlü
taleplerinde cinsiyet ayrımı yapılmayacak, yönetmelikte belirtilen asgari askerlik görevini yapmış
veya yapmış sayılan veya tecilli bulunanların tamamının başvurusunu engelleyen şart ileri
sürülmemektedir” şeklindeki mevzuata uyulacaktır. Aksine şartlar içeren talepler işleme
konulmayacaktır.
- Kadınların istihdam olanakları ve iş kurmak için gereksinim duydukları kredi almalarını
kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmalıdır.
Ġl Sağlık Müdürlüğü
- Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlere ve halka yönelik eğitim çalışması yapılacaktır

Sakarya Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
-

Sakarya BüyükĢehir Belediyesi

- Sakarya Barosu ile Türk Ceza Hukukunda kadın ve aileyi ko ruyan mevzuatın ortak etüdü
yapılmıştır.
- Kadın konuk evinin açılması çalışmaları devam etmektedir.
- Türk Hukukunda kadın ve aileyi koruyan mevzuatın tespiti çalışmaları devam etmektedir.
- Kadın ve Aileyi koruyan mevzuatı içeren broşür hazırlanarak mahalle merkezlerinde
yapılan bilgilendirme çalışmalarında dağıtılmıştır.
- Şiddetin her türüne maruz kalan kadınların Aile Danışma Merkezinde temel ve mesleki
eğitimleri ile özgüven kazandırılmasının sağlanması yönünde çalışmaların devam et mekte olup,
psikolog ve danışmanlar tarafından hizmet verilecek randevu sistemli çalışmaları yapılmaktadır.
- Erenler Belediyesi
- Gerekli broşürler hazırlanmış, anons çalışmalarına kadın sığınma evi için diğer
kuruluşlarla görüşmelere başlanılmıştır
- Toplumu bilinçlendirmeye yönelik uygulamalar başlatılmıştır.
- Gerekli broşürlerin hazırlanıp toplumu bilinçlendirme adına yapılacak olan çalışmaları
başlatılmış olup, Alo Şiddet Hattı kurulması için girişimlerde bulunulmaktadır.
- Geyve Belediyesi
- Töre ve Namus Cinayetleri ile ilgili olarak bilgilendirilen uzlaştırıcı ve caydırıcı afiş ve
broşür dağıtımı yapılmıştır.
- Kadına Yönelik Şiddet konusunda broşür dağıtımı yoluyla bilgilendirme çalışmaları
yapılmıştır.

-

- Hanlı Belediyesi
Beldede bulunan ilköğretim okulları ile işbirliği yapılmıştır.

- Diğer Belediyeler
- Belde dahilindeki işyerlerine kadınların istihdam edilmeleri sağlanacaktır (Hanlı BldYazlık Bld-Bekirpaşa Bld.)
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- İlçedeki esnaflara ait dükkanların vitrinlerine yazılı duyuru ilanlarının yanı sıra belediyede
kullanılmakta olan iki adet sanal ışıklı yazılımla halkı bilgilendirmek suretiyle faaliyetler
gerçekleştirilmiştir. (Karapürçek Bld.)
- Belediye havuzu, öğrencilere kıyafet yardımı, tekvando ve karate kursları ve belediyeye
ait Kültür Merkezi Sosyal Tesisini toplantı vs. çalışmaları için tesis etme girişimleri
sürdürülmektedir. (Pamukova Bld.),
- Belediyeye ait hizmet binasının bir kısmında kadın sığınma evi ve 1 adet lojmanın hayata
geçirilmesi çalışmaları devam etmektedir.(Söğütlü Bld.),
- Maddi imkanlar dahilinde belde halkına töre ve namus cinayetleri hakkında bilgi
verilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. (Yazlık Bld.),
Planlanan ÇalıĢmalar:
Sakarya BüyükĢehir Belediyesi:
- Mevzuatla ilgili hak ve hukukun tanıtılması amacıyla görsel ve medya bilgilendirilmesi
çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.
- Danışma Merkezinde önleyici, koruyucu, tedbirlerinin alınması için çerçeve planlar
yapılacaktır.
- Konukevlerinde kalan kadınların rehabilitasyonu ve topluma katılma çalışmalarının
yapılması planlanmaktadır.
- Mevzuatta yer alan hakların ilgililere ve topluma duyurulmasına yönelik broşür
çalışmaları yapılması planlanmaktadır.
- Aile içi şiddeti önlemeye yönelik el broşürü ve afiş hazırlama çalışmaları devam
edecektir.
- Aile Danışma Merkezinin oluşturulması ve Kadın Konukevinin açılması çalışmaları
sürdürülmektedir.
- Evsel Kalkınma ve Ekonomik Bağımsızlık Kazandırma Projesi sürdürülecektir.
Serdivan Belediyesi
- Kadınların ekonomik yönden güçlenmesi amacıyla becerilerini kazanca çevirmeleri için
olanak sağlamak, sergi, panayır ve fuar düzenlemesi planlanmaktadır.
- Evlenme başvurularında şiddet karşıtı bilinçlendirici görsel CD, kitap, klavuz, broşür
dağıtılması planlanmaktadır.
- Anayasanın 10. maddesi ek fıkra:7/5/2004-51701 md. hayata geçirmesi konularında
çalışmalar yapılmaktadır.
- Şiddete uğrayan ve ihtiyacı olan kadınları ekonomik olarak güçlendirmek, üniversitelerin
ve sivil toplum örgütlerinin verilerini de dikkate alarak sonuç alıcı çözümler üret ilmesi
planlanmaktadır.
- Sadece şiddet görenleri değil şiddete şahit olanları ve erkekleri de bilinçlendirmek
amacıyla konuya duyarlılığı sağlama çalışmaları sürdürülmektedir.
- Hanlı ve Yazlık Belediyelerince planlanan çalışmaların mevzuat ve önerilerinin dikkate
alınması, muhtarların bilinçlendirilmesi ve okula gönderilmeyen kız çocuklarının tespiti
çalışmaları sürdürülecektir.
- Üniversitelerin Sosyoloji, Psikoloji ve Rehberlik öğrencileri ve Öğretim Görevlileri ile
işbirliği halinde tespiti yapılan alanlarda anket çalışması yap ılması, rehberlik hizmeti verilmesi
planlanmaktadır.
- Beldede ekonomik yönden geri, eğitim düzeyi düşük ve törelerini yaşatmaya meyilli
bölgelerde şiddete karşı bilinçlendirici eğitim verme, iletişim kurma yolları bulma çalışmaları
sürdürülecektir.
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- Konuyla ilgili broşür ve afiş bastırmak, halka açık alanlara asma, ko nferans ve paneller
verme çalışmaları sürdürülecektir.
- Yapılan anketlerde veri tabanı oluşturulacaktır.

-

- Hanlı Belediyesi
Uzman kişilerce irtibat sağlanıp seminerler düzenlenmesi planlanmaktadır.
Yapılan çalışmalara devam edileceği bildirilmiştir.

- Erenler Belediyesi
- Sivil toplum örgütleri ile irtibata geçilerek konut için görüşmeler yapılmış olup,, broşür
hazırlama çalışmaları başlatılacaktır.
- Şiddete uğrayan kadınlara başvuracakları bir Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti
kurulması için çalışmalar başlatılmıştır.
- Üniversite, Sivil Toplum Kuruluşları, Müftülük ve Zabıta teşkilatı temsilcilerinin
katılımıyla bir komite oluşturulması için çalışmaların başlatılacağı bildirilmiştir.
- Gerekli broşür ve Alo Şiddet Hattı için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
- Töre ve Namus konusunda toplumda geleneksel anlayışı değiştirmek için çalışmalar
başlatılacaktır.
- BekirpaĢa Belediyesi
- Uzman kuruluşların çalışmalarının izlenerek bilgi alın ması planlanmaktadır.
- Uzman kuruluşların çalışmaları izlenerek bilgi alınacaktır.
- Pamukova Belediyesi
- Broşür bastırılması, eğitici öğretici seminerlerin verilmesi planlanmaktadır.
- Yazlık Belediyesi
- Uzman kuruluşların mevzuat ve önerileri dikkate alınacaktır.
- Söğütlü Belediyesi
- Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda etkin hale gelmeleri ve eğitim
düzeylerin geliştirmek için birimler oluşturmak, bu konuda sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
yapmak ve destek olmak çalışmaları planlanmaktadır.
KAYMAKAMLIKLAR

Halfeti Kaymakamlığı
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Camilerde kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin olarak vaazlar
verilmiş, Kuran- ı Kerimden ayet açıklamaları ile töre ve namus cinayetlerinin İslam‟da yerinin
olmadığı vurgulanmıştır.
- Aile içi birlik ve beraberlikten bahsedilerek sorunların şiddetle değil karşılıklı anlayışla
çözülmesinin daha uygun olduğu vaazlarla anlatılmıştır.
- Cami görevlilerinin gençlere yönelik çalışmalara ağırlık vermesi ve gençlerin bu türlü
olaylardan uzaklaştırılmasına yardımcı olunması istenilmiştir.
- Ailede birlik ve beraberliğin Milletimiz için çok önemli olduğu, şiddet uygulayan ailelerin
çocuklarının toplumda sorunlu birer birey olacağı sohbetlerde anlatılmış konu üzerinde
hassasiyetle durulmuştur.
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Planlanan ÇalıĢmalar:
- Sağlık Grup Başkanlığı ile irtibat halinde bulunarak resmi evlilik olmadan hamile kalan
kadınların tespit edilmesinden sonra koruma altına alınması ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına
bilgi verilmesi planlanmıştır.

Sarıyer Kaymakamlığı
Yapılan ÇalıĢmalar:
- SADEM Merkezinde (Sarıyer Belediyesi Aile Danışmanlık Eğitimi Merkezi) aile
problemleri yaşamakta olan toplam 280 kişiye Psikolojik Danışmanlık Hizmeti verilmiştir.

MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Vatani hizmetlerini yerine getirmekte olan er ve erbaşlara yönelik olarak; kız çocuklarının
eğitimi, kadınların istihdama ve karar mekanizmalarına katılımı, kadına karşı şiddet ve töre
cinayetleri gibi alanları da kapsayacak şekilde “Kadının İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği” konuları Genel Kurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan “TSK Müşterek Yurt Sevgisi
Eğitimi Kitabı”nın ilgili bölümlerine dahil edilmiştir.
- Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu‟na “Yere Batsın Böyle Töre”, “Aydınlığa Bir Adım”, “Çağdaş Köle”, “Dikkat Şiddet
Bulaşıcıdır”, “Yurttaş Olma Hakkı”, “Baş Belası Başlık” konularında hazırlatılan altı adet kısa
süreli film “Yurt Sevgisi Eğitimi” kapsamında er ve erbaşlara izletilmektedir.
- Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile koordineli olarak “Töre için Cinayet
Suçtur”, “Kadına Karşı Şiddet Suçtur”, “Tecavüz ve Cinsel Taciz Suçtur” ve “Kız Çocukları
Okutulmalıdır” konularında hazırlanan ve TSK bünyesinde dağıtımı yapılan afişlerin er ve
erbaşların gazino, okuma salonu, dinlenme salonu vb. toplu olarak bulundukları yerlerde
sergilenmesine devam edilmektedir.
- Kadının İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularındaki anılan eğitimler, her
celp döneminde yeni gelen ere ve erbaşlara uygulanarak tekrar edilmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yapılan ÇalıĢmalar:
- KSGM ve Sağlık Bakanlığı arasında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sağlık
Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi” konulu protokol doğrultusunda başlayan
eğitici eğitimleri tamamlanmış olup, 81 İlde toplam 424 sağlık personeli eğitilmiştir.
- Toplam 60 000 sağlık personelinin eğitilmesi için Genelge hazırlıkları tamamlanmış, saha
eğitimleri için rehberler hazırlanmış ve saha eğitimlerinde illerin planlaması hazırlanmıştır.
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YEREL YÖNETĠMLER
ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Eğitimini yarıda bırakmış kadınların eğitimlerini tamamlayabilmeleri ve aktif olarak iş
yaşamına katılmaları için ihtiyaç duydukları destek hizmeti olarak dar gelirli çalışan annelerin
çocuklarından 3-6 yaş grubu 100 çocuğa A.Y.Ç.O Vakfında ve 5-6 yaş grubu 100 çocuğa da Suna
İnan Kıraç Eğitim Parkında okul öncesi eğitim hizmeti verilmektedir.
- Kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması, kadının toplumsal yaşamdaki
yerini alması, ekonomik özgürlüğünü kazanması, kadınların kültürel, kentsel ve sosyal
gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan ve ücretsiz yürütülen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
sertifikalı Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) devam etmektedir.

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Kadın Sığınmaevi Yönetiminde tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak hareket
edilmektedir.
- Ekim 2008- Aralık 2008 tarihleri arasında Kadın Sığınmaevinde kalan hanımların ve
çocukların giyim, yemek ve her türlü özel ihtiyaçları karşılanmıştır.
- Üsküdar Belediyesi ile Huzur Ocağı Derneği‟nin ortaklaşa yürüttükleri bir proje
sonucunda kurulmuş olan Kadın Sığınmaevi 18 Ocak 2008‟de faaliyete geçmiştir. Aile içerisinde
şiddet ve baskıya maruz kalan bireyler kentsel kültür nedeni ile kendi anne babası veya
akrabalarından destek alamayan, ekonomik geliri bulunmayan kadınlar kadın sığınmaevinin
hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Sokağa itilmiş kadınların topluma kazandırılması adına iş
ev ve iş bulmalarına yardım edilmektedir.
- Belediye‟ye bağlı TOGEM (Toplumsal Gelişim Merkezi) tarafından, yardıma muhtaç
ailelere eğitim, giyim, gıda, kitap vb. yardımlar yapılmaktadır. Sağlık güvencesi olmayanlar için
yeşil kart işlemlerine başlatılmıştır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için özel eğitim okulları araştırılması planlanmakta,
okula giden çocukların okul kıyafet ve ihtiyaçları temin edilmeye çalışılmaktadır.
- Ekonomik yönden geri kalmış ve geleneksel değerlerin hakim olduğu kırsal bölgelerden
gelen kız çocukları ve kadınlara, ayrıca toplumda fiziksel, sözel, ekonomik, cinsel istismara
uğrayan kadınlara çocuklarıyla birlikte psiko-sosyal, ekonomik, hukuki, eğitimsel sorunlarına
çözüm bulabilmeleri, yeni yaşam seçeneklerini, şiddetin meşru görülmesinin yol açtığı suçluluk
duygusundan, korkularından kurtulabilmeleri ve özgüvenlerini yeniden kazanabilmeleri, üretken
hale gelerek kendilerine yetebilmeleri amacı ile, müzik, bilgisayar, el becerileri kursları, ana-baba
okulları, sağlık, vb. konularıyla ilgili çalışmalar uygulanmakta ve geliştirilmeye gayret
edilmektedir.

Ġstanbul Ġli Güngören Belediye BaĢkanlığı
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Randevu sistemi ile tamamen ücretsiz çalışan Aile Danışma Merkezi‟nde uzman bir
psikolog görev yapmakta olup, aile içi şiddete uğrayan kadınların ve çocukların psikolojik
sorunları ile ilgilenilmektedir.
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- Kadınların özgüven kazanmaları ve meslek edinmelerini amaçlayan kişisel gelişim, müzik
güzel sanatlar ve beceri kursları verilmiştir.
- “Türk Modernleşmesinde Kadın” konulu bir seminer verilmiştir.
- Belediye bünyesinde açılacak olan Merkezde kad ınların kendi ürettikleri ürünleri satarak
özgüven kazanmaları ve ekonomik kaynak sağlamaları amaçlanmaktadır. Merkezin inşası
tamamlanmış olup, tefrişat ve binanın fiziki gereksinimleri giderilmektedir.
- Kadınların sosyal ve sportif çalışmalar yapabilecekleri Merkezin yapımı tamamlanmış
olup, etkinlik hazırlıkları sürmektedir.

Ġzmir KemalpaĢa Belediye BaĢkanlığı
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Yapımı tamamlanan Sosyal Aktivite Merkezi‟nde kadınlara yönelik toplantı salonu,
aerobik salonu hizmete açılmıştır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- Sosyal Aktivite Merkezi içerisinde kadın sığınmaevi oluşturulması için çalışmalar devam
etmektedir.

Ġzmir KemalpaĢa Yukarıkızılca Belediye BaĢkanlığı
Planlanan ÇalıĢmalar:
- Töre cinayeti tehdidi altında bulunan kadınların kadın konukevine yerleştirilmelerinin
sağlanması, işe yerleştirme, konut sağlama ve meslek edindirme kurslarından yararlandırma gibi
hayatlarını güvence altına almaya dönük hizmetler verilmesine yardımcı olunacaktır.

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

Kayseri PınarbaĢı Pazarören Belediye BaĢkanlığı
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Belediye tarafından diğer kurumlardan temin edilen konuyla ilgili broşürler ve diğer
tanıtıcı materyaller bina içindeki uygun yerlere asılmıştır. Personele toplantı yapılarak konu
hakkında bilgi verilmiştir.
- Belediyede çalışan personele konuyla ilgili bilgilendirme yapılmış olup, kadına yönelik
şiddet hareketleri meydana gelmemiştir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- Belediyenin maddi imkansızlıkları ve nüfus oranları sebebi ile sığınmaevi açma imkanı
bulunmayıp şiddete maruz kalacak kadın ve çocukların diğer sığınma ve konukevlerine
yerleştirilmesi için gerekli yardım ve destek sağlanacaktır.
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ÜNĠVERSĠTELER
ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ
Kahta Meslek Yüksekokulu
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden bir öğretim elemanı konu ile ilgili bir
konferans vermiştir.
- Okul salonunda öğrencilere Töre ve Namus Cinayetlerine Karşı Koruyucu ve Önleyici
Tedbirler konulu bir eğitim CD‟si izlettirilmiştir.
GölbaĢı Meslek Yüksekokulu
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Gölbaşı‟ndaki ilköğretim
okulları ziyaret edilerek öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
- Yaz ayları içerisinde öğretim elemanları ile aile ziyaretleri yapılmıştır.
- Yerel Medya Kuruluşları ile işbirliği yapılarak aile içi şiddet konulu bilimsel araştırmalara
dayalı makaleler yazılmaktadır.

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ
Öde miĢ Sağlık Yüksekokulu
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Yüksekokulun Hemşirelik Bölümü 3. Sınıf öğrencilerine kadına yönelik şiddeti
tanımlama, gerekli müdahaleleri yapabilme ve şiddete uğrayan kadınları tespit etme ile ilgili
seminerler verilmiştir.
- “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi” ve “Kadın ve Çocuk Sağlığı” konularında tez
çalışmaları belirlenmiştir.
- “Töre ve Namus Cinayetleri” konusunda seminer verilmiştir.
- Kitle iletişim araçları yolu ile çocuk ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve töre-namus
cinayetlerinin sonuçlarını gösteren programların daha fazla yayınlanması önerilmektedir.
- Ödemiş‟teki sağlık kuruluşlarında çalışan ebe ve hemşerilere, öğrenciler tarafından
“Kadına yönelik şiddeti tespit etme ve önleme” konularında seminerler verilmiştir.
Tıp Fakültesi
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi tarafından “Lider Kadın Projesi” (Ege
Üniversitesi ve Bornova Belediyesi işbirliğiyle) çalışmaları devam etmektedir.

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
Çocuk GeliĢimi Eğitimi Bölümü
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Kadınlara yönelik şiddet hareketleri ile Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin
alınan önlemler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:
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Geleceğin öğretmenleri olan öğrencilere ilgili derslerde “Çocuk ve Kadına Yönelik
Şiddet Hareketleri ile Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi” konusunda öğretim
elemanlarınca bilgi verilmiştir.
Aile içi ilişkilerin değerlendirilmesine yönelik yüksek lisans tezi hazırlanmıştır.
Çocuk Hakları, Çocuk Refahı ve Koruma ve Toplumsal Hizmet çalışmaları gibi lisans
derslerinde “Çocuk ve Kadına Yönelik Şiddet Hareketleri ile Töre ve Namus
Cinayetlerinin Önlenmesi” konusunun önemi üzerinde durulmuştur.
Çocuk İhmal ve istismarı konusuna yönelik olarak “Çocuklarımızı Suçtan Korumak,
Geleceğimizi Korumaktır” başlıklı panel düzenlenmiştir.
Öğretim elemanları çeşitli eğitim-öğretim kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak
çocuk ve aile konularında seminerlere katılmıştır.
Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Seçmeli derslerde “ Çocuk, Kadın ve Şiddet, Şiddetin önlenmesi” konularına ağırlık
verilmiştir.
- “Şiddetin Bireye ve Topluma verdiği Zararlar “ konulu Konferans düzenlenmiştir.
- Yaz tatili nedeniyle Anadolunun çeşitli bölgelerine giden bir grup öğrenciye bulundukları
yörelerde “ Şiddetin Çeşitleri-Boyutları ve Bireye Topluma Etkileri” konulu inceleme ve
araştırma ödevleri verilmiştir.
- Anadolunun çeşitli yörelerindeki şiddet inceleme sonuçları daha büyük öğrenci grup larına
tartışmalı olarak sunulmuştur.

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Yapılan ÇalıĢmalar
- Bölgede töre kavramı ve sosyal uzantıları ile ilgili belirgin bir yapı ve problemin
bulunmaması nedeniyle proje ve araştırma faaliyetleri daha çok şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı
kapsamında projeler ele alınmıştır. Bölge ile ilgili gözlenen ihtiyaç ve problem daha çok bu alanda
ele alınmaktadır. fakülte öğretim elemanlarının yer aldığı farklı üniversite -sivil kuruluşların
işbirliğiyle şiddet ve alınacak önlemlerle ilgili ülke çapında eğitici ve soruna müdahale içerikli
kapsamlı bir proje hazırlanmıştır.
- Ergenlik dönemindeki öğrencilerin saldırganlık eğilimleri ile öfke ve sosyal problem
çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi adlı yüksek lisans tezi tamamlanmışt ır. Şiddet ve
akran istismarı ile ilgili yeni araştırmalar sürdürülecektir.
- İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar bünyesinde aile eğitimi çalışmaları
sürdürülmektedir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- Aile eğitimi çalışmaları sistemli ve düzenli bir şekilde okul çalışma takvimlerine uygun
olarak sürdürülecektir.
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MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ
Kadın Sorunlarını AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
Yapılan ÇalıĢmalar:
- İhsaniye Mahallesinde yaşayan kadınlara yönelik “Yaratıcı Drama ile İletişim Becerileri
Geliştirme Kursu” düzenlenmiştir. 20 kadının katıldığı ve 22 Ekim 2008 tarihinde başlayan söz
konusu kurs 02 Aralık 2008 tarihinde tamamlanıştır.
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DĠĞER KURUM VE KURULUġLAR
RADYO VE TELEVĠZYON ÜST KURULU
Yapılan ÇalıĢmalar
- AB Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin (24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 Mükerrer
sayılı RG) Türkiye Ulusal Programında Kültür ve Görsel İşitsel Politikanın öncelikler bölümünde
yer alan; “Küçüklerin ve insan onurunun korunmasında güçlü ve etkili bir seviyenin elde
edilmesine yönelik ulusal çerçeveleri geliştire rek Avrupa görsel- işitsel ve bilgi hizmetleri
endüstrisinin rekabet edebilirliğinin geliştirilmesi hakkındaki 24 Eylül 1998 tarihli Konsey
Tavsiye Kararı (31998H0560) Yeni Medya hizmetlerinin gelişimi çerçevesinde öz-denetimin rolü
hakkındaki 27 Eylül 1999 tarihli Konsey Sonuç Kararı‟na (31999Y1006(02) ilişkin olarak yayın
kuruluşlarının kendi öz-denetim birimlerini kurarak bir an önce kurumsal yayıncılığın gereği
kendi sorumlu yayıncılık ilkelerini yerleştirmeleri”, tedbirine ilişkin olarak;
RTÜK; yayıncı kuruluşların özdenetim mekanizmalarını kurmalarının ve
geliştirmelerinin çözümüne katkı sağlamak amacıyla ve ulusal televizyon kanallarının da
işbirliği ile, öncelikle 29 Eylül 2006 tarihinde ulusal televizyon kanallarında
“ĠzleyiciTtemsilciliği” uygulaması başlatmıştır.
Bu uygulama kapsamında, sistemi destekleyen 444 1 178 RTÜK İletişim Merkezinin,
amaç, hedef ve kapasitesi genişletilerek, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu‟na gelen
“izleyici önerileri, beğenileri ve şikayetleri” değerlendirilmekte ayrıca, bu şikayetler
ilgili televizyon kanallarının “İzleyici Temsilcilerine” de aktarılarak bu döngüde,
otokontrolün ve özdenetimin sağlanmasına çalışılmaktadır.
- Yayın Planlamasında, genel yayın akışı içinde, yayın içeriğinde, çocuk istismarı ile
cinsiyet ayrımı, şiddet, pornografi, kadını küçültücü, incitici ve önyargılı yayınların yapılmaması
için yayın kanallarının kendi “ETĠK” değerlerini yerleştirmeleri ve yayın kimliğini öne
çıkarmalarının sağlanması, tedbirine ilişkin olarak;
Bu öncelikli konuda, 3984 sayılı Kanunda öngördüğü yönetmelikler hazırlamıştır.
Ayrıca, Yönetmeliklerin hazırlanma sürecinde, AB televizyon yayıncılığıyla ilgili üye
devletlerdeki kanun, yönetmelik veya idari kurallarda yer alan belirli hükümlerin
koordinasyonu konusundaki 89/552/EEC sayılı Konsey Direktifine değişiklik getiren 30
Haziran 1997 tarih ve 97/36/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi (Sınır
Tanımayan Televizyon Direktifi) ve Avrupa Konseyi Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi
(ETS 132) referans noktası olarak dikkate alınmış ve reklamlar, tele-alışveriş ve
küçüklerin korunması gibi konularda uyum sağlanmaya çalışılmıştır.
Ayrıca 3984 Sayılı Yasanın Yayın İlkelerini içeren 4. Maddesine ilave Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu ile Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından, Türkiye‟de
televizyon yayıncılığı alanında yaşanan sorunlar karşısında yayın kuruluşlarının, ortak
bir etik davranış zemini oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda
hazırlanan ve imzalanan “Yayıncılık Etik Ġlkeleri” bu sorumluluğa dahil edilmiştir.
Bu kapsamda, Yayın Planlamasında, genel yayın akışı içinde, yayın içeriğinde, çocuk
istismarı ile cinsiyet ayrımı, şiddet, pornografi, kadını küçültücü, incitici ve önyargılı
yayınların yapılmaması için, 3984 sayılı Kanun ile belirlenmiş olan Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu‟nun yayın izleme ve denetleme yükümlülüğünün daha etkin bir
şekilde yerine getirilmesi amacıyla “Sayısal Kayıt ArĢiv ve Analiz Sistemi” de
kurulmuştur.
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- Özellikle radyonun yaygın gücü ve tüm ailenin birlikte olduğu, televizyo n izlediği
saatlerde ve yayının genel akışında “çocuk programları” özellikle “REKLAM
KUġAKLARI”nda çocuk istismarının önlenmesi, tedbirine ilişkin olarak;
RTÜK kuruluş amacına uygun olarak; Radyo ve Televizyonların yayının genel akışında
“çocuk programları” ve özellikle “reklam kuĢakları”nda çocuk istismarının önlenmesi
kapsamında tavizsiz uyguladığı hukuki çerçeve 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayınları hakkında Kanun‟un “Yayın Ġlkeleri”ne ilişkin Madde 4. Sınır
Tanımayan Televizyon Direktifine uyum kapsamında değiştirilen ilgili Yönetmelikler ve
saptanmış olan “ Etik Ġlkeler”Yayınların içeriği bu çerçevede değerlendirilmekte ve
yine 3984 sayılı yasanın bu konudaki getirdiği müeyyideler uygulanmaktadır.
- Mevcut Yasa kapsamında, televizyonlarda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından
yayından kaldırılan programlar yerine şiddete karşı duyarlılığı arttırıcı, kaliteli ve olumlu mesajlar
veren eğitici ikame programların oluşturması konusunda çalışmalar yapılması, tedbirine ilişkin
olarak;
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yasa gereği program durdurma müeyyidesi uygulanan
kuruluşlara ilgili programın yerine yayınlanmak üzere gönderilen “bilgilendirici, eğitici”
programları kamu kurum ve kuruluşlarından sağlamaktadır. Dolayısıyla, Koordinatör
kurum, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü‟nce ve diğer kurum ve kuruluşlarca
hazırlanmış kadın hakları, sorunları, şiddet ve diğer içerikteki spot ve ikame programlar
da bu kapsamda değerlendirilmiş ve değerlendirilmeye devam edilecektir.
- Başta program yapım ve yöneticileri olmak üzere televizyon programlarının üretiminin
her aşamasında yer alan medya çalışanlarının “şiddete” ilişkin duyarlılıklarını arttırıcı
“Toplumsal Cinsiyet EĢitliği” eğitimi almalarının sağlanması, tedbirine ilişkin olarak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Koordinatör kurum Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü‟nce yürütülmekte olan “Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin GeliĢtirilmesi
Projesi” kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına verilen eğitime katılım sağlanmıştır.
Bu eğitimde elde edilen bilgi donanımı, RTÜK Eğitim Dairesince kurum içinde kurum
personeline yönelik olarak ayrıca kurum dışında ulusal, bölgesel ve yerel radyo ve
televizyon kuruluşlarını bilgilendirmeye yönelik olarak düzenlenmekte olan seminerler
aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.
2006/17 sayılı Başbakanlık genelgesi ve “ŞİDDET” kapsamında Çocukların ve
gençlerin televizyonun olumsuz etkilerine karşı korunmaları amacıyla RTÜK ve Milli
Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle Medya Okuryazarlığı Projesi başlatılmıştır. Bu proje ile
hedeflenen, Ülkemizin bütün çocuklarına medyada seçiciliği öğretmek, bilinçli izleyici
olmalarını sağlamaktır.
Bu proje; “Yetişkinler”, “Öğretmenler”,”Öğrenciler” ve “Medya Çalışanları” alt
başlıklarında yürütülmektedir.
Ayrıca, yine bilinçli izleyici oluşumuna katkı sağlayan, anne ve babalara sorumluluk
yükleyen, (okuma yazma bilmeyen anneleri de kapsayan) çocukları ve gençliği şiddet
ve zararlı içerikten koruyacak bir başka proje, “AKILLI ĠġARETLER” sistemi de
uygulamaya konulmuştur.
“Akıllı İşaretler” televizyon programlarının içeriğiyle ilgili bilgilendirici bir
sınıflandırma sistemidir. Akıllı işaretler sisteminin başlıca amacı, televizyon
yayıncılarının anne babaların ve genelde toplumun, televizyonun olası zararlı
etkilerinden çocukları ve gençleri koruma sorumluluğunu yerine getirmelerine yardımcı
olmaktadır.
Ayrıca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Çocuklara İlişkin Oyunlar, Akıllı İşaretler
(Uyarıcı Sembol Sistemi), Medya Okuryazarlığı Dersleri, Çocuklar İçin İnternet
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Güvenliğine ilişkin içeriği RTÜK Web Sitesine yerleştirmiştir. Bu alandaki
çalışmalarımız 2009 yılında da aralıksız sürdürülecektir.
- Medyanın kadın ve çocuğa yönelik “şiddetin” pekiştirilmesi ve ortadan kaldırılmasına
ilişkin etkisini araştıran çalışmaların yapılması, tedbirine ilişkin olarak;
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, söz konusu alanda Kamuoyuna yönelik
araştırmalarına ve bu araştırma sonuçlarını kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya devam
etmektedir.
Ayrıca; ''444 1 178'' RTÜK İletişim Merkezine gelen her konudaki
bildirimi titizlikle değerlendirmektedir.
Planlanan ÇalıĢmalar
- İzleyiciye medya karşısında “farkındalık” kazandırılması ve bilinçli izleyiciler (öncelikle
ebeveynler) oluşturulması konusunda çalışmalar yapılması ve izleyiciye medya okur-yazarlığının
kazandırılması için eğitim programlarının düzenlenmesi planlanmaktadır.
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