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SUNUŞ

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

 Ekonomik yetersizlik içinde olan aileler ve kadınlara yönelik olarak eğitici, bilinç düzeyini
artırıcı faaliyetler, istihdam edici kurslar düzenlenmekte, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri
sunulmaktadır.

 Şiddet mağduru kadınların koruma altına alınması, sığınma evlerine yerleştirilmesi,
kadınlara maddi destek ve psikolojik rehberlik hizmetleri sağlanması, yeni yaşamlarına uyum
sağlamaları ve bir işe yerleştirilmeleri konusundaki çalışmalara önem verilmektedir.

 Kadına karşı şiddet ve töre/namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik broşürlerin hazırlanıp
dağıtılması, toplumda yerleşik ön yargı ve geleneksel anlayışların değiştirilmesi amacıyla
halkın konu ile ilgili duyarlılığını artıracak etkinlikler yapılmaktadır.



Üniversitelerde yüksek lisans programlarında Kadının İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet
ve Hukuk gibi derslere yer verilmekte; şiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda
araştırma çalışmaları yapılmakta, konferans, panel ve toplantılar düzenlenmektedir.

Kadınerkek 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
geçirilmesi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla tüm tarafların topyekün bir mücadele ve
kararlılıkla çalışmalarını yürüttükleri bu konudaki farkındalık ve duyarlılığın arttığı
görülmektedir.

2

BAŞBAKANLIK
KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kadın konusunda ülkemizin ulusal mekanizması olarak; bugüne kadar başta yasal çalışmalar
olmak üzere görev alanı kapsamında çok sayıda çalışmalar yürüten Genel Müdürlük, kadın
erkek eşitliği konusunda farkındalık yaratma ve duyarlılık artırmaya yönelik önemli bir bilgi
birikimi ve deneyim oluşturmuş, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi uluslararası
kuruluşlardan sağladığı kaynaklarla projeler yürütmüş, AB Mali İşbirliği Programı da dahil
olmak üzere projeler yürütmeye devam etmektedir.
Genel Müdürlük, ülkemizde kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla gerek ulusal
gereksinimlerden gerekse uluslararası yükümlülüklerimizden kaynaklanan çalışmalarda etkin
rol almaktadır.
Yapılan Çalışmalar:
- 26.12.2006 tarihinde İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU ve Devlet Bakanı Sayın
Nimet ÇUBUKÇU tarafından imzalanan “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin
Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi Protokolü” kapsamında eğitim
programları düzenlenecektir.
- Emniyet Genel Müdürlüğünün bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı çalışmalara
ilaveten bu Protokol kapsamında, şiddet mağduru kadınlar için ilk adım başvuru yerleri olan
polis merkezleri ve karakollarda çalışan yaklaşık 40.400 Emniyet Teşkilatı personeline hizmet
içi eğitim programı verilecektir.
Eğitim Programında kullanılacak eğitim materyali, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliği ile hazırlanmış olup,
birinci adımda bölge merkezi olarak tespit edilen İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır,
Erzurum, Samsun, Bursa, Kayseri, Adana, Antalya illeri ve bağlı illerden eğitici kadrosu
oluşturulması amacıyla yapılacak Eğitici Eğitimi Programlarının ilki uzman eğiticiler
tarafından 2224 Mayıs 2007 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir. İkinci adımda
ise, İl Emniyet Müdürlükleri Polis Merkezlerinde ve Karakollarda çalışan 40.400 personelin
eğitimi gerçekleştirilecektir.
İki yıl sürecek eğitimler ile ilgili ölçme ve değerlendirmeler periyodik sürelerle Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
- 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca kadına yönelik şiddet ve töre/namus
cinayetleri konusunda koordinasyon görevini yürüten Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne,
söz konusu Genelgedeki tedbirler arasında yer alan “Kadınlara Yönelik Şiddet İzleme
Komitesi”nin kurulması sorumluluğu verilmiştir.
Bahsi geçen Başbakanlık Genelgesi uyarınca Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde
kurulan “Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi”nin birinci toplantısı, Kadın ve Aileden
Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU Başkanlığında 14 Mart 2007 tarihinde
Başbakanlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya, kamu kurum ve
kuruluşları ile üniversitelerden katılım sağlanmıştır. Sorumlu kuruluşlar ve ilgili kuruluşların
kadına yönelik şiddeti önleme konusunda hassasiyet ve duyarlılık içerisinde başlattıkları ve
yürütmekte oldukları çalışmalar paylaşılmış, önümüzdeki döneme ilişkin görüş ve öneriler
ifade edilmiştir.
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun
teknik ve Avrupa Komisyonu’nun mali destekleriyle yürütülmekte olan “Kadına Yönelik Aile
İçi Şiddetle Mücadele Projesi”nin tanıtım toplantısı 22 Şubat 2007 tarihinde Ankara’da
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gerçekleştirilmiştir. Tanıtım toplantısına milletvekilleri, uluslar arası kuruluşlar, kamu kurum
ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve medya kuruluşlarının temsilcileri
katılmıştır. Proje kapsamında;
· Kadına karşı aile içi şiddetin sebep ve sonuçları hakkında niteliksel ve niceliksel
araştırma yapılması,
·

Araştırma bulguları doğrultusunda bir veri tabanı oluşturulması,

·

Risk altındaki ve şiddete maruz kalan kadınlara yönelik hizmet sunum modeli
geliştirilmesi,

·

Hizmetiçi eğitim program modülleri geliştirerek kadına yönelik aile içi şiddetin
önlenmesi için bilinç ve kapasite geliştirilmesi,

·

Şiddetin önlenmesinde hedeflenen zihinsel dönüşümün gerçekleştirilmesi amacıyla
Ulusal iletişim stratejisi hazırlanması ve uygulanması planlanmaktadır.

- 2005 yılı Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında,
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce 20072008 yılları arasında Hollanda İstihdam ve Sosyal
İşler Bakanlığı ile yürütülecek “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yaygınlaştırılması Kurumsal
Kapasitenin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi” başlatılmış olup, Proje kapsamında, KSGM
personeline kurumsal gelişim, kurum içi ve dışı iletişim, proje yönetimi, toplumsal cinsiyet
eşitliği, Avrupa Birliği müktesebatı ve Avrupa Birliği politikaları konularında eğitim
programları düzenlenecek, 1996 yılından bu yana kadın konusunda hizmet veren resmi tek
merkez olan KSGM Dokümantasyon Merkezi güçlendirilecek, Hollanda’da uygulanan model
ve başarılı uygulamalar paylaşılarak toplumsal cinsiyet eşitliği kurumuna ilişkin bir taslak
model oluşturulacak, toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik politikalara temel
oluşturacak Ulusal Eylem Planı Taslağı hazırlanacak, Ulusal Eylem Planının ve toplumsal
cinsiyet eşitliği politikalarının uygulanması için tüm paydaşlarla yakın işbirliği içinde bir
İletişim Stratejisi geliştirilecek ve bu strateji medya kuruluşlarıyla uygulamaya konulacak,
toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülkemizin ana plan ve programlarına yerleştirilmesinin önemi ve
konuya ilişkin Avrupa Birliği müktesebatına vakıf olunması amacına yönelik olarak karar
vericiler, politika uzmanları ve politika uygulayıcıları için eğitim programları
gerçekleştirilecektir.
 8 Mart 2007 Dünya Kadınlar Günü’nde Nevşehir Belediyesi ile işbirliği içinde
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU,
Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Faruk N. ÖZAK’ın teşrifleri; Milletvekilleri, Sivil Toplum
Kuruluşu Temsilcileri, Akademisyenler ve halkın katılımı ile “Toplumsal Yaşamda
Kadınlarımız” konulu panel Nevşehir’de gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 1200 katılımcının
iştirak ettiği Paneldeki; “Siyaset ve Kadın”, “Medya ve Kadın”, “İş Dünyası ve
Kadın”,“Edebiyat ve Kadın” konulu oturumlarda kadın milletvekillerimizin yanı sıra
alanlarında yetkin ve deneyimli gazeteciler, işkadınları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve
akademisyenler yer almıştır. Konuşmacılar tarafından, toplumsal yaşamın her alanında
kadınların konumunun güçlendirilmesine ilişkin olarak katılımcılar bilgilendirilmiştir.
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile
yapılan işbirliği çerçevesinde Belediyeye ait 12 adet Hanımlar Lokalinde her hafta bir lokalde
olmak üzere “Kadının İnsan Hakları, Kadına Yönelik Şiddet ve Yasal Gelişmeler”konularında
seminer verilmektedir.
- Kadına yönelik şiddet konusunda yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunun
bilgilendirilmesi amacıyla radyo ve televizyon programlarına katılım sağlanmaktadır.
- Sorumlu ve ilgili kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen toplumsal
cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konulu toplantılara üst düzey katılım sağlanarak bu
konudaki gelişmeler hakkında bilgilendirmelere devam edilmektedir.
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 Mikro kredi uygulamasının ülkemiz genelinde yaygınlaştırılması amacıyla İl Özel
İdaresi Kanununun 6 ıncı maddesinin "a" bendindeki “Eğitim, Sağlık, Tarım, Sanayi ve
Ticaret; ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun
önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullar a mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve
yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binaların yapım, bakım ve
onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içerisinde
yapmakla görevli ve yetkilidir.” hükmü çerçevesinde mikro kredinin pozitif ayrımcılık
içerecek şekilde özellikle yoksul kadınlara, kadın başlı ailelere yönelik olarak uygulanması,
kadınların ekonomik açıdan güçlendirilmesi, yoksulluğun ortadan kaldırılması, kadınların
kendilerine olan özgüven ve saygılarının artması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi
bakımından büyük önem taşımaktadır.
Bu çerçevede, İl Özel İdare Kanunu'nun söz konusu maddesinin uygulanması ve
uygulamalarda yoksul kadınlara ve kadın başlı ailelere öncelik tanınması hususunda 81 İl
Valiliğimizin göstereceği hassasiyet ve duyarlılığı artırabilmek amacıyla konu bir yazı ile
İçişleri Bakanlığına iletilmiş olup ilgili Bakanlık tarafından konunun Valiliklere iletildiği
hususu tarafımıza bildirilmiştir.
 Kurum ve kuruluşlar tarafından etkinliklerinde kullanılmak üzere Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğünden talep edilen afiş, film gibi görsel materyallerin dağıtımı yapılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar,
- Kadına yönelik şiddet, töre/namus cinayetlerinin önlenmesi amacıyla, yasal, kurumsal,
eğitsel ve kültürel alanlarda alınması gereken önlemlerin, kapsamlı olarak tespit edilmesi ve
20072010 dönemini kapsayacak bir Ulusal Eylem Planı’nın hazırlanması hedeflenmektedir.
Ulusal Eylem Planı hazırlığı konusunda sorumlu kuruluş olarak görevlendirilen Genel
Müdürlük tarafından ilgili tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Üniversiteler,
Kadın Sorunları Araştırma Merkezleri ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile
çalışma toplantıları düzenlenecektir.
- “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin
Yaygınlaştırılması Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi” kapsamındaki
faaliyetlere devam edilecektir.
- “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedür ler
Eğitimi Projesi Protokolü” kapsamında eğitim programlarına devam edilecektir.
- Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki toplantıların düzenlenmesi ve düzenlenen
toplantılara katılım, görsel materyal dağıtımı çalışmalarına devam edilecektir.

AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar
- Türkiye İstatistik Kurumu işbirliğinde gerçekleştirilen “Aile Yapısı Araştırması”nın
ayrıntılı değerlendirmesi ile “Boşanma Nedenleri Araştırması” devam etmektedir.
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar
- Kadınlara yönelik şiddet ve kadın hakları konusunda ülke çapında 42 hutbe
okutulmuştur.
- Aile içi şiddet, töre ve namus cinayetleri, kadın hakları vb. konularda ülke genelinde 29
konferans verilmiştir.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Aile İçi Şiddet, Erken Evlilik (kız
çocuklarının küçük yaşta evlendirilmesi) ve Sokak Çocukları başlıklı bilgi notları; Aile ve
Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu 2006 yılına ait Aile Yapısı
Araştırması kitapçığı çoğaltılıp, 81 il müftülüğüne gönderilmiştir.
- Aylık Diyanet Dergisi’nin Ocak sayısında bütünüyle “şiddet” teması işlenmiştir. Mart
sayısı ise kadın ekiyle birlikte çıkmıştır.
- Kadın Dayanışma Vakfı’nın ev sahipliğinde KADAV, VAKAD, MOVİSİE kuruluşları
tarafından Ankara’da 16–17–18 Mart 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen “Aile İçinde Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadele” toplantısına Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan bir uzman katılmıştır.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle 10 Mart 2007 tarihinde “Din, Kadın ve
Sanat” konulu bir panel düzenlenmiştir.
- Ülke genelinde “Aile İçi İletişim, Kadın Sağlığı, Beslenme Alışkanlıkları, Çocuk ve
Gençlerle İletişim vb.” konularda Kur’an kurslarında seminerler düzenlenmiştir.
Planlanan Çalışmalar
- Aile İçi Şiddet, Töre ve Namus Cinayetleri, Kadın Hakları vb. konularda 3 ay içerisinde
46 konferans verilmesi,
- Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile İrşat ev
Rehberlik Bürosu görevlileri organizasyonuyla AnkaraSincan Cezaevinde bulunan kadın
mahkumlara yönelik bir program düzenlenmesi,
- Anneler Günü, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü ve kadınla ilgili diğer özel günlerde
kadın eğitimini ön plana çıkaran, şiddeti önlemeyi hedefleyen çalışmalar yapılması,
planlanmaktadır.
EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
- Müftülük bünyesinde kadınlara yönelik danışmanlık bürosu kurulmuştur.
- Müftülük tarafından, kadına yönelik şiddetin en ağır biçimi olan töre veya namus
cinayetleri hususunda vaaz yoluyla vatandaşlara gerekli bilgiler verilmektedir.
Planlanan Çalışmalar
- Cami görevlilerinin kendi bölgelerinde kadına yönelik şiddet olaylarını (varsa)
Müftülüğe bildirilmesi ve konunun çözümü için kadın personelle diyalog içinde olunması,
- Her ay din görevlileri aylık mutad toplantısında konunun gündeme getirilmesi,
- Vaazlarda kadına şiddet uygulanmaması hususunun anlatılması, planlanmaktadır.
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SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Antalya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
- Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından, Antalya İli Serik İlçesi İMKB Turizm ve
Otelcilik Lisesi’nde okuyan kız öğrencilere yönelik, “Aile İçi Şiddet, Cinsel Eğitim ve
İstismar” konularında seminer düzenlenmiştir.
- Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından, bir ilköğretim okulunda “aile içi iletişim
ve ergen sorunları” konulu seminer düzenlenmiştir.
- Fatih, Sütçüler Toplum Merkezleri ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nde, “Anne
Çocuk Eğitimi Projesi” uygulanmaya devam etmektedir.
- Toplum merkezleri ile Aile Danışma Merkezi’nde “Kadının İnsan Hakları Eğitimi”
Projesine devam edilmektedir.
- “Benim Ailem Projesi”, Alanya Toplum Merkezi’nde uygulanmıştır.
- Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından ekonomik yoksunluk nedeniyle
çocuklarını eğitime devam ettirmede sorun yaşayan aileler, ilgili birimlere yönlendirilmiş,
ekonomik destek almaları sağlanmıştır.
- Habipler Toplum Merkezi’nde kadınlara yönelik bilgisayar kursu verilmiş, “eğitici anne
eğitimi” programı ve okumayazma kursu başlatılmıştır.
- Sütçüler Toplum Merkezi ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından, şiddete
uğrayan kadın ve çocuk müracaatçılara hukuksal ve psikolojik destek çalışmaları
sürdürülmektedir.
- Müdürlüğün Kadın Konukevi’ne Töre ve Namus Cinayeti nedeniyle kabul edilen
kadınların, bakım ve korunması sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Toplum merkezlerinde geçen dönemde başlatılan kurs ve eğitim programlarının
uygulanması ile çocuk ve kadınların boş zamanlarını değerlendirmelerine yönelik etkinliklere
devam edilecektir.
- Kadına yönelik eğitici çalışmalara devam edilecektir.
- “Kadının İnsan Hakları Eğitimi Projesi”, Aile Danışma Merkezi, Habipler, Sütçüler ve
Şafak Toplum Merkezlerinde uygulanacaktır.
- “AnneÇocuk Eğitimi Projesi”, Aile Danışma Merkezi ve Sütçüler Toplum Merkezi’ne
devam eden kadınlara uygulanacaktır.
Ardahan İl Sosyal Hizmetler Müdür lüğü
Yapılan Çalışmalar
- Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesi Hakkında Komisyon, Ardahan Valisi başkanlığında kamu kurum ve kuruluşları ve
sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla toplanmıştır. Toplantı’da aşağıdaki konular
görüşülmüştür:
- Kolluk kuvvetlerine müracaat eden veya kolluk kuvveti tarafından tespit edilecek şiddet
mağduru kadın ve çocukların içinde bulunacakları ruhsal durum göz önünde bulundurularak
bu kişilerle ilgili yapılması gereken her türlü işlem sırasında kadın personelin gerekliliği ve
insani yaklaşım içinde ve ivedilikle yerine getirilmesi vurgulanmış, İl Emniyet Müdürlüğü de,
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yeterli kadın personelin olduğunu ve bu durumlarda kadın personel görevlendirileceğini ifade
etmişlerdir.
- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin (a) bendi gereği belediyelerin kadın ve
çocuklar için sığınma evleri açması gerekmekte olup nüfus kriteri nedeniyle Belediye
tarafından kadın sığınma evi açılmadığı tespit edilmiştir.
- İlgili Genelgeler doğrultusunda oluşturulan komite/komisyon üyelerinin üç ayda bir
toplanmasına, komitenin sekretarya hizmetlerinin Ardahan İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.
- Çeşitli sebeplerle töre veya namus cinayetine maruz kalabileceğini beyan eden/edilen
veya aile içi şiddete maruz kalmış kadınlar ve çocuklarla ilgili her tür koruma tedbiri İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğünce alınacağından İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü konuyla ilgili olarak
bilgilendirilecek, öngörülen kişilerin rızaları doğrultusunda Sosyal Hizmetlere teslimi
sağlanacaktır. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de kolluk kuvvetlerine, 24 saat ulaşılabilecek
şekilde görevlendirilen bir kadın personelin iletişim bilgilerini verecektir.
- Şiddet mağdurlarının ilgili yere sevkine kadar geçen sürede; iaşe, konaklama, tedavi ve
ulaşım giderleri vb. ihtiyaçları Ardahan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından
karşılanması kararı verilmiştir.
- Kadın sığınma evi bulunmayan İlde, mağdurların ilgili yere sevkine kadar geçecek
sürede geçici olarak korunma ve sığınmalarının sağlanması açısından, İl Sağlık Müdürlüğüne
bağlı Eğitim Tipi Sağlık Ocağında oluşturulacak bir bölüme yerleştirilmeleri kararı verilmiş
olup bu yerin gizliliğine azami önem verilecektir. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından
görevlendirilecek personel de, mağdurun sevki ve barınma sığınma döneminde geçecek süre
içinde güvenliğini sağlayacaklardır.
- Komisyon kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından töre ve namus konusunda
toplumda yerleşik önyargı ve geleneksel anlayışın değiştirilmesi amacıyla halkın konu ile
ilgili farkındalığını ve duyarlılığını artıracak şekilde eğitim faaliyeti düzenleneceği, ayrıca
diğer kurumlar da konuyla ilgili üzerlerine düşen görevleri yerine getirecekleri belirtilmiştir.
- Komisyon konuyla ilgili soruşturma sürecinde görev alan genel kolluk kuvvetleri
personeline yönelik olarak hizmet içi eğitim faaliyeti verileceği, eğitimlerde kullanılacak
eğitim materyallerinin de Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nden Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından istenileceği ve ilgili kurumlara dağıtımının sağlanacağı
kararı alınmıştır.
Bolu Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar
- 2006/17 sayılı Genelge gereği Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre
ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler konusunda koordinasyon
sağlanması amacıyla Vali Yardımcısı Başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, Abant
İzzet Baysal Üniversitesi, Belediye ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan Komite
oluşturulmuştur. Komite tarafından; konu ile ilgili olarak gerek KSGM gerekse diğer kamu
kurum ve kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri tarafından üretilen spot filmlerin elde
edilmesi ve görsel ve işitsel medyada gösterilmesinin sağlanması, kadın sığınma/konuk evi
açma durumunun değerlendirilmeye alınması kararlaştırılmıştır.
- Bolu Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı “Karaçayır Toplum Merkezi”nde daha çok
ekonomik yetersizlik içinde olan aile ve kadınlara yönelik olarak eğitici, geliştirici (bilgi
bilinç düzeyini artırmaya yönelik) faaliyetler, meslek edindirmeye yönelik istihdam edici
kurslar ve rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu kapsamda Bilgisayar, Eğitici
Anne Eğitimi, AÇEV işbirliği ile Anne Çocuk Eğitim Programı, I.Kademe Okuma Yazma
Kursu, Yaşlı Bakım ve Refakatçisi Kursu, Çocuk Bakıcılığı Kursu gibi hizmetler kadınlara
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yönelik olarak verilmektedir. MEB Halk Eğitim Merkezi ve SYDV ile işbirliği içinde
çalışmalar yürütülmektedir. Toplum merkezinde kadına yönelik yapılan güçlendirici
çalışmalar daha çok meslek edindirmeye yöneliktir.
- Toplum Merkezinde meslek edindirmeye yönelik olarak verilen her türlü kurs, proje
kapsamında planlanmakta ve uygulamaya geçirilmektedir.
- Kadın ve çocuklara yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesi konulu ve 2006/17 sayılı
Genelge İl genelinde bulunan ve benzer alanda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına
gönderilerek bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
- İl Müftülüğü konu ile ilgili olarak “İnsanlığın Kadın Anlayışı ile İslam Dininin Kadın
Anlayışı Arasında Çok Farklar Vardır" konulu bir konferans düzenlemiştir. Vaazlarda "Aile
İçi Şiddetin Çocuklar Üzerinde Bıraktığı Etkiler" konusuna yer verilmektedir. Din hizmetleri
uzmanı tarafından her hafta salı ve çarşamba günleri aile hayatı hakkında vaazlar
verilmektedir.
- Genelge kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuat çalışmaları
yapılmaktadır.

Planlanan Çalışmalar
- Eğitici faaliyetlerin devamı yönünde mevcut ve benzeri kursların sürdürülmesi
planlanmaktadır. Kadının ve beraberinde ailenin ve toplumun güçlendirilmesi için yapılan
çalışmalar daha çok meslek edindirme yönünde olmaktadır.
- Müdürlüğe bağlı toplum merkezinde daha çok kadınlara yönelik olarak ekonomik gelir
sağlayabilecek ve işe yerleşmelerinin ilk adımı olabilecek meslek edindirici kursların
devamının sağlanması ve yeni projelerin uygulamaya geçirilmesi düşünülmektedir.
- Kadın ve çocuklara yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesi ile ilgili olarak Genelgede
belirtilen hususlara dikkat edilmesi; İldeki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının konu ile ilgili
olarak rapor göndermeleri konusunda hassasiyet göstermelerinin sağlanması planlanmaktadır.
- İl Komitesinde alınan kararın uygulamaya geçirilmesi yönünde gerekli çalışmaların
başlatılması ve elde edilecek spot filmlerin ildeki görsel ve işitsel medyada gösterilmesinin
sağlanması planlanmaktadır.
- İl Müftülüğünün kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi konusunda toplumu
bilinçlendirme çalışmalarına devam etmesi planlanmaktadır.
Düzce İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
- Şiddete maruz kalmış, tecavüze uğramış kadınların sığınma evlerine yerleştirilmesi
sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Töre/namus cinayeti tehlikesi altında bulunan kadınların sığınma evlerine
yerleştirilmesi,18 yaş altındaki kadınların korunma altına alınması yönünde çalışmalar
yapılması planlanmaktadır.
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Edirne İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
Kaleiçi Toplum Mer kezi
- 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Daire Kanun, Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddetin
önlenmesine ilişkin gelişmeler hakkında hizmetten yararlanan kadın ve çocukların
bilgilendirilmesine başlanmıştır.
- Merkezde çocuk ve kadınların bilgilendirilmesi yanında, kişisel görüşmeler ile
sorunlarının çözümüne katkı verilmektedir.
- Aile içi şiddet mağduru bir kadının mağduriyeti yazılı müracaata gerek kalmaksızın;
şikâyete bağlı suçlar kapsamı doğrultusunda re’sen Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı
olarak bildirilmiştir.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kutlama programı yapılmıştır, “kadın ve çocuğa yönelik
şiddet” teması gündeme taşınmıştır.
- Kadının sosyal ve ekonomik statüsünü artırmaya yönelik olarak Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü ile beceri ve meslek edinme amaçlı kurslar/programlar; takı tasarımı, misk meyve
sabun yapım kurslarına 2007 yılı ilk 3 aylık döneminde 65 kadının katılımı yapılan saha
çalışması ile sağlanmıştır.
Umur Bey Menzilahir Toplum Mer kezi
- Kadın ve çocuğa yönelik şiddet konulu materyaller kullanılarak toplantılar ve bir sağlık
eğitimi toplantısı yapılmıştır.(Menapoz, aile planlaması ve temizlik konulu) ilerleyen aylarda
da toplantılar devam edecektir.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kutlama programı yapılmıştır. “Kadın ve çocuğa yönelik
şiddet” teması gündeme alınmıştır.
- Beceri ve meslek edinme amaçlı kurslar/programlar; takı tasarımı, misk meyve sabun,
ahşap boyama yapım kurslarına 2007 yılı ilk 3 aylık döneminde 63 kadının katılımı yapılan
saha çalışması ile sağlanmıştır.
Kirişhane Toplum Mer kezi
- 8 Mart Dünya kadınlar günü nedeniyle “kadın hakları” konusunda grup toplantısı
yapılmıştır.
- El becerilerini geliştirici ve aile ekonomilerine katkı amaçlı kurslar verilirken
eğitmenler ile kadınlar bilinçlendirilmektedir.
Yıldırım Toplum Mer kezi
- Kadın ve çocuğa yönelik şiddet konulu materyaller kullanılarak toplantılar yapılmıştır.
- 8 Mart Dünya Kadınlar günü kadın katılımcılarla kutlanmış olup günün anlam ve
önemine dair kadın konulu film gösterilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
Kaleiçi Toplum Mer kezi
- Sosyal hizmet uzmanı ve alanında uzman kişiler ile çalışmaların bir programiş planı
içinde yapılması,
- Kadın ve çocuğa yönelik şiddet içerikli bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik
bir programiş planı yapılması, konu ile ilgili müracaatların ivedilikle değerlendirilmesi
planlanmaktadır.
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Kirişhane Toplum Mer kezi
- Eğitimler esnasında Ailenin Korunmasına Dair Kanun hakkında bilgi verilmesi,
- Grup ve kişisel çalışmalarla bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi planlanmaktadır.
Kütahya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
- Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu
Toplantısında mevcut Kadın Konukevinin kapasitesinin artırılmasına, kolluk birimlerine
başvuran şiddet mağduru kadınlara ilişkin işlemlerin kadın personelin katılımıyla yapılmasına
karar verilmiştir.
Muş İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü:
Yapılan Çalışmalar:
- Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu
çerçevesinde İl Merkezinde ve İlçelerde komisyon toplantıları gerçekleştirilmiştir.
- Muş Valiliğince gerçekleştirilen komisyon toplantısında;
Kolluk birimlerine müracaat eden şiddet mağduru kadın ve çocukların mağduriyetlerine
binaen yapılması gereken her türlü işlemlerinin ivedilikle yerine getirilmesi,
Belediye Başkanlığınca özel güvenlik tedbirlerinin alınacağı bir Kadın ve Çocuk Sığınma
Evinin hizmete girmesinin sağlanması,
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bahsedilen konularda halkı bilgilendirici
programlar hazırlanması,
Söz konusu programların etkisi dikkate alınarak Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri
vasıtasıyla vaaz, hutbe, sohbet toplantıları vb düzenlenmesi,
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Toplum Merkezlerinde aynı
çerçevede eğitim programları yürütülmesi,
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 24 saat süresince ulaşılabilecek bir personelin
görevlendirilerek kolluk birimlerine bildirilmesi kararları alınmıştır.
- Bulanık Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen komisyon toplantısında; Müftülük
tarafından çocuğa ve kadına yönelik şiddet konusunda toplumu bilinçlendirmek üzere hutbe
ve vaazlar verilmesi, ülke genelinde 24 saat hizmet veren 155 polis ve 156 jandarma imdat
telefonlarından çocuğa ve kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesinde yararlanılması,
ilköğretime devam etmeyen, öğrenciler hakkında gerekli yasal prosedürün işletilmesi, kız
çocuklarının okullaşma oranlarının artırılması, kız öğrencilerin kesintisiz olarak öğrenimlerine
devam etmelerini sağlamak amacıyla kadın öğretmenlerden oluşan heyetle köydeki ailelere
konu ile ilgili ziyaretler düzenlenmesi, kadına ve çocuğa yönelik şiddet eylemlerine karşı
okullarda rehber öğretmenler tarafından seminer verilmesi, Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından bahsi geçen konuda olumsuz neticeler doğuran gelenek ve göreneklerin tespit
edilmesi, gerekli önlemlerin alınması, konu ile ilgili olarak okullarda resim, kompozisyon,
piyes gibi etkinlikler düzenlenmesi, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük tarafından etkileyici slogan ve başlıklar tespit edilmesi
ve bunların yerel basında yayınlatılması, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi ve
mağdurlarının müracaatlarının kolaylaştırılması amacıyla Türk Telekom’a İlçe dahilinde
telefon kulübelerinin artırılması için yazı yazılması, şiddete maruz kalan çocuk ve kadınların
kalabilmesi için geçici süreyle ilçedeki yatılı okullardan faydalanılması, İlçede vatani görevini
yapmakta olan erlere Jandarma Komutanlığı tarafından kadına ve çocuğa yönelik şiddetin
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önlenmesi ile ilgili aydınlatıcı bilgiler verilmesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü faaliyetleri
doğrultusunda sağlık kuruluşlarına gelen vatandaşların üreme sağlığı, aile planlaması, kadına
ve çocuğa yönelik şiddet konularında bilgilendirilmesi kararları alınmıştır.
- Hasköy Kaymakamlığınca, İlçedeki daire amirleri ile bazı köylere gidilmiş, konu ile
ilgili olarak vatandaşlarla sohbet toplantıları gerçekleştirilmiştir. Hasköy Kaymakamlığı
koordinasyonunda oluşturulan Komite tarafından İlçede sığınma evi bulunmadığından,
mağdurların ilgili yere sevkine kadar geçen sürede, Öğretmenevi, Emniyet Amirliği Sosyal
Tesisi ile İlçe Jandarma Sosyal Tesisi’nde konaklamaları ve bu süre zarfında mağdurların
güvenliğinin sağlanması ve gizliliğe riayet edilmesi, mağdurların ilgili yere sevkine kadar
geçen sürede; iaşe, konaklama, tedavi ve ulaşım gibi ihtiyaçlarının Belediyeler ile Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanması, töre ve namus cinayetleri ile
çocuğa ve kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin soruşturma sürecinde görev alan genel
kolluk kuvvetleri personelinin hizmet içi eğitime tabi tutulması ve kadınların bağımsız iş
yapabilme olanaklarının sağlanması amacıyla Halk Eğitim Kurslarına önem verilmesi
kararları alınmıştır. Halihazırda sağlık çalışanlarınca 1549 yaş arası kadınlara aile planlaması
ve kadın hakları konularında eğitim verilmektedir.
- Malazgirt Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan Komite tarafından, komite
görevlilerince şiddet mağduru kadın ve çocukların, yaşadıkları travmaya bağlı olarak içinde
bulundukları ruhsal durum göz önünde bulundurularak, bu kişilerin kolluk birimlerine
müracaatları halinde yapılması gereken her türlü işlem imkanlar ölçüsünde insani yaklaşım
içerisinde ivedilikle yerine getirilmesi, töre ve namus konusunda toplumda yerleşik önyargı
veya geleneksel anlayışın değiştirilmesi amacıyla konu ile ilgili duyarlılığı artıracak
etkinlikler düzenlenmesi, şiddet mağdurlarının ilgili yere sevkine kadar geçen sürede; iaşe,
konaklama, tedavi ve ulaşım gibi ihtiyaçlarının Belediye Başkanlığı, İlçe Özel İdare ve Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu kaynaklarından karşılanması, ilçede sığınma evi
bulunmadığından, mağdurların ilgili yere sevkine kadar geçen sürede geçici olarak
korunmalarının ve sığınmalarının sağlanacağı yerlerin (otel, pansiyon, misafirhane vb.)
komite tarafından tespit edilerek, genel kolluk kuvvetlerine bildirilmesi ve bu yerlerin adres
bilgileri konusunda üst seviyede gizlilik kurallarına riayet edilmesinin sağlanması kararları
alınmıştır.
Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
- Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu
Toplantısında, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı bir konukevi ve 24 saat açık bir ALO
183 “aile, kadın, çocuk ve sosyal hizmet” hattı bulunduğu, aile içi şiddete ilişkin olarak İlçe
Emniyet Müdürlüğünde On Dokuz Mayıs Üniversitesinden bir profesör tarafından verilen bir
eğitimin sürmekte olduğu belirtilmiş; töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik
olarak, tüm sosyal hizmet alanlarında sektörler arası ve toplumsal işbirliği, güç birliği ve
koordinasyonun sağlanması, toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla sivil toplum örgütleri ve
Barodan oluşan bir eğitim komitesi oluşturulması kararları alınmıştır.
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Sivas İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Sivas Aile Danışma Mer kezi Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
- Ailenin Korunmasına Dair Kanun, 2828 Sayılı SHÇEK Kanunu, 4721 Sayılı Türk
Medeni Kanunu ve 5251 Sayılı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu,
düzenlenen seminerlerde anlatılmıştır.
- SRT adlı yerel televizyon kanalında bir sosyal hizmet uzmanı tarafından “kadına
yönelik şiddet” konusu ile ilgili TV programı yapılmıştır.
- Aile Okulu Seminerleri kapsamında “kadına yönelik şiddet” konulu seminer verilmiştir.
- Eşler arası anlaşmazlıkşiddetboşanma konularına ilişkin olarak psikososyal destek ve
danışmanlık hizmeti verilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
- “Aile İçi Şiddet” konulu seminerler düzenlenmesi planlanmaktadır.

BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Bakanlığın Taşra Teşkilâtına 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve
Yargılama Usullerine Dair Kanun kapsamında kurulan ve faaliyette olan Aile Mahkemelerine
bugüne kadar 92 psikolog, 81 pedagog ve 76 sosyal çalışmacı, 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyette olan çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerine 17
psikolog, 17 pedagog ve 19 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 302 personelin ataması
yapılmıştır.
- Başbakanlığın 2006/17 Sayılı Genelgesi doğrultusunda Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü Koordinatörlüğünde “Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi” Kurulması tedbiri
kapsamında 14 Mart 2007 tarihinde yapılan Komite Toplantısına katılım sağlanmıştır.
- İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 11/01/2007 tarih ve 62634 sayılı “Töre
ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu” konulu
Genelgesi, Başkanlık tarafından çıkarılan ve tüm Yargı Teşkilatına basılı ve elektronik
ortamda gönderilen Yargı Mevzuatı Bülteni’nin 13 Şubat 2007 tarihli 327. sayısında
yayımlanmıştır.
- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi
Sözleşmesi ile Anayasamızın 10, 41 ve 90. madde hükümleri dikkate alınarak 4721 Sayılı
Kanunun 187. maddesinin üst normları ile uyumlu hale getirilmesi için değişiklik yapılması
gerektiği sonucuna varılmıştır.
- 4721 Sayılı Kanunun “Soyadı” başlıklı 321 . maddesindeki “çocuk, ana ve baba evli ise
ailenin; evli değil ise ananın soyadını taşır.” hükmü nedeniyle evlilik dışında doğan çocukla
babası arasındaki soy bağı, tanıma veya hakim hükmü ile kurulmuş olsa bile analarının nüfus
kayıtlarında kalmaya ve analarının soyadını taşımaya devam etmektedirler. Tanımak suretiyle
çocuğunu nüfusuna almak ve soyadını vermek isteyen babaların haklı yakınmaları ve hükmün
değiştirilmesi yönündeki talepleri dikkate alınmıştır.
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Planlanan Çalışmalar:
- 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
ile 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyette olan aile
mahkemeleri ile çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinde görev yapan psikolog, pedagog ve
sosyal çalışmacı unvanındaki personelin mesleki çalışma konularında uzmanlaşmalarını
sağlama ve kendilerini geliştirmelerine yönelik olarak hizmet içi eğitim programı
düzenlenmesi yönünde Adalet Akademisi Başkanlığı’nın işbirliği talebi üzerine anılan
Başkanlığın eğitim programına esas olacak şekilde talep ve görüşleri sorulmuş, bu kapsamda
hizmet içi eğitim programına dahil olunacak konulara ilişkin öneriler sunulmuştur.
- 2007 yılı için Kamu görevlerine “İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmelik” çerçevesinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı
unvanlarında söz konusu mahkemelerin iş durumları da tespit edilerek personel alımı
yapılması planlanmaktadır.
- İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve
Araştırma Merkezi ile Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü ile
Yürütülen 20052008 yılları arasında Kadın Haklarına ilişkin “Türkiye’de Kadınların İnsan
Haklarına Saygının Güçlendirilmesi” Projesi çerçevesinde, kadına karşı ayrımcılık ile şiddetin
önlenmesine katkıda bulunmak ve kilit konumunda yer alan bir meslek gurubu olan yargı
mensuplarına yönelik seminerler düzenlenerek ülkemizin taraf olduğu Uluslararası İnsan
Hakları sözleşmelerinde yer alan standartların güçlendirilmesi amacıyla aile mahkemesi
hâkimlerine yönelik iki; ceza mahkemesi hakimleri ve cumhuriyet savcılarına yönelik 2 ayrı
seminer programı düzenlenmesi planlanmaktadır.
- Başkanlık tarafından yayımlanan 2007 Yılı Eğitim Planında aile mahkemelerinde
görevli hakimler ile sosyal çalışmacıların katılımının sağlanacağı “aile içi şiddet” ve
“toplumsal cinsiyet ayrımcılığı hususundaki bakış açısının değiştirilmesi” konularına yönelik
eğitim seminerlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
TÜRKİYE İŞ KURUMU SİİRT İL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde; Haydi Kızlar Okula Projesi (Kız çocuklarının
okullaştırılması projesi) gereği okullardaki öğretmenlere ve velilere seminerler verilmektedir.
Okul çağına gelip de okula gitmeyen öğrenciler tespit edilmektedir.
- Aile bilgilendirme seminerleri yapılmıştır.
- Şiddet paneli düzenlenmiştir.
- Siirt İli Şiddet Eylem Planı hazırlanmıştır.
- Okulların her dönem veli toplantıları düzenlenmesi ve okullarda şiddet olaylarının her
ay raporlanması planlanmış, şiddet ekipleri oluşturulmuştur.
- Şiddet toplantıları yapılmış, şiddet, namus ve töre cinayeti riski taşıyan ailelerin tespit
edilmesi için plan oluşturulmuştur.
- İş Kurumu İl Müdürlüğünce kadınlara yönelik çocuk bakıcılığı kursu için Genel
Müdürlüğe teklifte bulunulmuştur. Talep Genel Müdürlüğün alt komisyonunca kabul edilip
onaylandıktan sonra ÇATOM işbirliğiyle kadınlara yönelik 15 kişilik çocuk bakıcılığı kursu
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açılacaktır. Aynı zamanda İl Müdürlüğü tarafından Sancak Arat A.Ş.’nin işçi talebine
istinaden 15 kadın el ve makine dikişçisinin istihdamı sağlanmıştır.
- İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Toplum Merkezlerinde kadınlara yönelik gelir
getirici beceri kazandırıcı kurs ve etkinliklere, takı tasarımı, ahşap boyama, dikiş nakış,
bilgisayar kurslarına devam edilmektedir.
- İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan
ve yaşı okul çağını geçmiş olan kadınlara toplum merkezleri aracılığı ile açık ilköğretim ve
lise kayıtları yapılmaktadır ve kayıt ücretleri karşılanmaktadır.
- Kadınların kamusal alana katılımlarının sağlanması ve bilinçlendirilmelerine yönelik
“çocuğun yetişmesinde ailenin önemi” konulu bir panel düzenlenmiştir. Söz konusu panele
toplum merkezlerine devam eden kadınların katılımı sağlanmıştır.
- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından; konu ile ilgili afiş ve broşürler kurum ve kuruluşlara
dağıtılmıştır.
- Sağlık kurumlarına başvuran bireylere konu hakkında danışmanlık hizmeti
verilmektedir.
- Yerel TV kanalında uzman bir ekip tarafından konu hakkında program düzenlenmesi ve
yerel basında yayınlanmak üzere basın metni düzenlenmesi planlanmaktadır.
- Çok Amaçlı Toplum Merkezi, kadın ve çocuklara yönelik şiddet hareketleriyle töre ve
namus cinayetlerinin önlenmesi amacıyla çocuklara, genç kızlara ve çocuklara yönelik eğitim
ve beceri kursları, okumayazma, biçki dikiş, el sanatları, mefruşat, bilgisayar, okul öncesi
eğitim, sağlık eğitimi vs. açmıştır. Bu programlarla kadınlar bilinçlendirilmeye
çalışılmaktadır.
- Siirt Belediyesi’nce kadın ve çocuk sığınma evleri çalışmalarını yürütmek üzere
yeniden yapılanma çalışmaları yapılmaktadır. Çocuk ve kadınlara yönelik broşürlerin basımı
için hazırlıklar ve halka açık alanlarda ve kamu hizmet birimlerinde dağıtımı çalışmalarına
başlanmıştır.
ÇSGB EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
- Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Haydi Kızlar Okula: Kız
Çocuklarının Okullulaşmasına Destek Kampanyası" yürütme kurulu üyesi olan Bölge
Müdürlüğü, Edirne'de yürütülmekte olan faaliyetlere etkin katılımını sürdürmektedir.
- 8 Mart 2007 tarihinde kutlanan "Dünya Kadınlar Günü"'nde Öz İplikİş Sendikası
Trakya Şube Başkanlığı ile Bölge Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Çalışma Hayatında
Kadın" konulu panele katılım sağlanmıştır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar
- İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU ve Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU
tarafından “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler
Eğitimi Projesi Protokolü” imzalanmıştır.
- 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda; uygulamada yerine getirilmesi
gereken hususlar bağlamında bazı kurum ve kuruluşlar ile mülki amirlikler tarafından
yapılması gereken görev ve tedbirler konusunda bir genelge hazırlamak amacı ile Jandarma
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Genel Komutanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü,
SHÇEK Genel Müdürlüğü ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımı ile
toplantı düzenlenmiştir. Hazırlanan genelge imzalanarak, yürürlüğe girmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
- “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler
Eğitimi” kapsamında birinci aşamada bölge merkezi olarak tespit edilen İstanbul, Ankara,
İzmir, Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Bursa, Kayseri, Adana, Antalya illerinde ve bağlı
illerden eğitici kadrosu oluşturulacak, ikinci aşamada ise oluşturulan eğitici kadro İl Emniyet
Müdürlükleri Polis Merkezlerinde ve Karakollarda çalışan personeli eğitilecektir.
- Hizmet içi eğitimde kullanılacak eğitim materyalleri iki kurum temsilcilerinden
oluşturulan Çalışma Grubu tarafından hazırlanmaktadır.

TUNCELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
- Başbakanlık Genelgesinde çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesi
ve törenamus cinayetlerinin önlenmesi için kurulması öngörülen Komitenin oluşturulması
için Valilik makamı ile yazışma yapılmış olup Komitenin kurulmasıyla ilgili çalışmalar
devam etmektedir.
VALİLİKLER

ADANA VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- 612 yaş arası erkek çocukları ile 617 yaş arası kız çocuklarından cinsel, fiziksel,
duygusal istismara veya ihmale uğramış olan, alkol madde bağımlılığı olan, ruhsal sorunları
nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyan ve sosyal nedenlerle sokakta yaşayan çocukların tedavi,
rehabilitasyon ve eğitimini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.
- Çocuk ve Gençlik Merkezince, eğitimini tamamlayamayan çocukların eğitimlerini
tamamlayabilmesi, henüz eğitim hayatına başlamamış çocukların da eğitime
yönlendirilmesine ilişkin ve mesleki eğitime yönelik faaliyetler sürdürülmektedir.

BARTIN VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- 2007/6 Sayılı İçişleri Genelgesi doğrultusunda Valilik tarafından "Kadına Yönelik
Şiddet, Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu
Komitesi" oluşturulmuş ve bir toplantı düzenlenmiştir.
- Amasra Kaymakamlığı tarafından, Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve
Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için İlçe Komitesi kurulmuş, Komite tarafından bu
konularda gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalara başlanılmış, eğitim sunumları yapılmış,
hizmet içi eğitimlerde bu konuya yer verilmesi için ilgili kurumlardan talepte bulunulmuş ve
kolluk birimlerine müracaat halinde veya kolluk birimlerince tespit edilen mağdurların
işlemlerinin yerine getirilmesinde imkanlar ölçüsünde kadın personel görevlendirilmiştir.
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- Ulus Kaymakamlığı tarafından, konu hakkında Kaymakamlığın hizmet bölgesinde
bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları bilgilendirilmiş, gerekli tedbirlerin alınması
hususunda çalışmalara başlanmıştır.
- Kurucaşile Kaymakamlığı tarafından, ilgili Genelge kapsamında İlçe Komitesi
kurulmuş ve çalışmalara başlanmıştır. İçişleri Genelgesi çerçevesinde Bartın İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü'nce Kurucaşile ilçesinde bir eğitim toplantısı yapılmış, konu ile ilgili
sunumlar yapılmış ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli; cami, okul ve
sağlık kuruluşlarında ise vatandaşlar konu hakkında bilgilendirilmiştir.
- İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, Bartın Belediyesi çalışanlarına,
Kurucaşile,Amasra ve Ulus ilçelerindeki kamu çalışanları ve kolluk kuvvetlerine yönelik
eğitim seminerleri verilmiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, "Kadına Yönelik
Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi" konu başlıklı makale ve bir basın bildirisi hazırlanmış,
yerel basında yayınlanmış ve Bartın TV' de konu ile ilgili bir program yapılmıştır.
- İl Müftülüğü tarafından, "Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi" konusunda bir
konferans düzenlenmiş ve konuya vaazlarda yer verilmiştir.
- İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli rütbeli personel, İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü tarafından verilen eğitim seminerlerine katılmıştır.
- Bartın Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli personel, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
tarafından verilen eğitim seminerlerine katılmıştır.
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilere yönelik olarak “akran zorbalığı problem çözme
ve öfke” konularında öğrencileri bilinçlendirme çalışmaları, şiddet eğilimi olan öğrenci
velileriyle görüşmeler yapmış, “hatalı annebaba tutumları”, “şiddetin önlenmesi ve
azaltılması ile ilgili alınacak tedbirler”, konulu seminerler düzenlemiş, şiddete eğilimli
çocukların çeşitli sosyal faaliyetlere basketbol, tiyatro vb yönlendirilmesi ve öfkeyi tanıma,
şiddet nedenleri ve önlenmesi çalışmaları yapmıştır.

BİTLİS VALİLİĞİ
Yapılan çalışmalar:
- Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, yasalar doğrultusunda çalışmalar yapılmakta,
yasaların uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar not edilmekte ve gerekli düzenlemeler için
öneri sunulmaktadır.
- Bitlis Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, mağdur durumda olan kadınların
koruma altına alınması, sığınma evlerine yerleştirilmesi, kadınlara maddi destek, psikolojik
destek sağlanması, yeni yaşamlarına uyum sağlamaları, bir işe yerleşebilmeleri için
rehberlik/el beceri kursları açma çalışmaları yapılmıştır.

BURDUR VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- Berberoğlu Vakfı Huzurevinin bir kısmı “kadın sığınma evi” olarak kullanılmaktadır.

BURSA VALİLİĞİ
2006 YILI PROJ E VE ÇALIŞMALARI
Yapılan Çalışmalar:
- 01.09.2004 tarihinde Bursa Valiliği Kadının Statüsü Birimi bünyesinde ilgili kurum ve
kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları başkanlarından oluşan “Aile İçi Şiddetin Önlenmesi
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Komisyonu” kurulmuştur. Komisyon kuruluşundan bugüne “Aile İçi Şiddet ve Sorunun
Çözüm Önerileri” konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.
- “Kadına yönelik şiddet hareketlerinin” ve “Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesine” yönelik alınacak tedbirlere ilişkin olarak Komisyon, 10 dakikalık kısa bir film
hazırlamıştır.
- Komisyon hazırlanan bu kısa filmin, 25 Kasımda “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan
Kaldırılması Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla hazırlanan programda, Polis Okulu
öğrencileri ile Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, ilgili kurumkuruluşlar ve sivil toplum
kuruluş üyelerine gösterimini sağlamıştır.
- Toplu Resmi Nikâh Projesi gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında, dini nikahla
yaşayan çiftlerin resmi nikahları yapılarak çocukları ile annelerinin bir kimliğe sahip olması
sağlanmıştır.
- Aile İçi Şiddet ve Sorunun Çözüm Önerileri Projesi gerçekleştirilmiştir. Bu proje
kapsamında; il genelinde şiddetin boyutunun ve türünün belirlenmesi amacıyla anket
düzenlenmesi, “aile içi şiddet” konulu sergi, konser, “Aile İçi Şiddet Sorunu ve Çözüm
Önerileri” konulu konferans, bireysel hukuk ve psikolojik danışmanlık düzenlenmesi,
bilgilendirici ve yol gösterici broşür ve afiş hazırlanıp il genelinde dağıtımının yapılması yer
almıştır.
- Kadın Konuk Evinde barınan kadın ve çocukların psikolojik tedavilerinin sağlanması
amacıyla Kadın Konuk Evi, Kadının ve Çocuğun Ruhsal Gelişimi Projesi gerçekleştirilmiştir.
- 22.01.2006 tarihinde “İlimiz Kadın Sorunları” konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.
- Kadının Statüsü Derneği işbirliğinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, E Tipi
Kapalı Cezaevi Hükümlü Kadınlara Kutlama ve Eğlence Programı düzenlenmiştir.
- Bursa Valiliği Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Komisyonu tarafından Harmancık ilçesinde
“Aile İçi Şiddet Sorunu ve Çözüm Önerileri” konulu panel sunulmuş, hukuksal ve psikolojik
destek verilmiş, “Aile ve Kadın” konulu sergi ve broşür dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
- Bursa Valiliği Kadının Statüsü Birimi “Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Komisyonu”
tarafından Yıldırım ilçesinde “Aile İçi Şiddet Sorunu ve Çözüm Önerileri” konulu panel
sunumu, hukuksal ve psikolojik destek verilmesi, “Aile ve Kadın” konulu sergi ve broşür
dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
- 25 Kasım Dünya Şiddete Hayır Günü kapsamında, Bursa Valiliği Kadının Statüsü
Birimi “Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Komisyonu” tarafından Osmangazi ilçesinde “Aile İçi
Şiddet Sorunu ve Çözüm Önerileri” konulu konferans düzenlenmiş; Komisyon tarafından
senaryosu hazırlanan ve çekimi ilde gerçekleştirilen “Aile İçi Psikolojik Şiddet ve Sorunun
Çözüm önerileri” konulu 10 dakikalık film gösteriminin yerel televizyonlara ve ilgili
kurumlara dağıtımı yapılarak gösterimi sağlanmış, bilgilendirici broşür dağıtımı
gerçekleştirilmiştir.
2007 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN PROJ E VE ÇALIŞMALAR
Planlanan Çalışmalar:
- İlçelerde Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Komisyonu tarafından “Aile İçi Şiddet Sorunu ve
Çözüm Önerileri” konulu konferans, bireysel hukuki ve psikolojik danışmanlık düzenlenmesi,
- Bilgilendirici ve yol gösterici broşür ve afiş hazırlanarak dağıtımının il genelinde
yapılması,
- Komisyon tarafından senaryosu hazırlanan ve çekimi ilde gerçekleştirilen “Aile İçi
Psikolojik Şiddet ve Sorunun Çözüm önerileri” konulu 10 dakikalık film gösteriminin
sağlanması,
- Evliliğe Hazırlanıyorum Projesinin gerçekleştirilmesi,
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- Genç kızların ergenlik çağı sağlık sorunları, beslenme ve hijyen, kadının üreme sağlığı,
aile planlaması, menapoz öncesi ve sonrası sağlık sorunları ve beslenme konularını içine alan
Kadının Üreme Sağlığı Projesi’nin gerçekleştirilmesi,
- İşsiz, mesleği olmayan kadınların eğitimi ile hem meslek eğitimi hem de ekonomik
katkı sağlama amaçlı Yaşama Bağlayan İpek Projesi’nin gerçekleştirilmesi,
- 25 Kasım Dünya Şiddete Hayır Günü kapsamında Aile İçi İletişim konulu konferans
düzenlenmesi,
- 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesi dolayısıyla konferans
düzenlenmesi,
- 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla konferans düzenlenmesi,
- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından; emzirmenin korunması, özendirilmesi, anne sütünün
teşviki ve bebek dostu il çalışmaları yapılması,
- Adolesanlar için üreme sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmaları yapılması,
- Gebelere Demir Destek Projesinin gerçekleştirilmesi,
- Ulusal Anne Ölümleri Çalışması Projesinin gerçekleştirilmesi,
- Tarım İl Müdürlüğü tarafından; Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesinin
gerçekleştirilmesi, belli konularda kadınların eğitilmesine yönelik çalışmalar yapılması, aile
içerisinde kadının söz sahibi olması, toplumsal aktivitelere kadının katılımı,eğitimi, yayım
çalışmaları yapılması,
- Büyükşehir Belediyesi tarafından; CEDAW hakkında bilgilendirici eğitim
gerçekleştirilmesi; ayrıca Kadınların Eğitim ve Bilinçlendirme Yoluyla Toplum İçindeki
Rollerinin Güçlendirilmesi Projesinin gerçekleştirilmesi, Pekin+5 ve Bin Yıl Kalkınma
Hedefleri konusunda bilgilendirici toplantı yapılması,
- Kadınları siyasete ve aday olmaya özendirme amaçlı “Kadın ve Siyaset” projesinin
gerçekleştirilmesi,
- Türk Kadınlar Konseyi Derneği tarafından; kız öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak
amacıyla Öğrenci Bursları Projesi gerçekleştirilmesi,
- Haydi Kızlar Okula projesine destek verilmesi,
- Kadının Üreme Sağlığı ve Üreme Hakları konulu bir projenin yürütülmesi,
- Ergenlik çağındaki ilköğretim okulu öğrencileri ve kadın konulu bir projenin
yürütülmesi,
- İl Emniyet Müdürlüğü tarafından; kadına yönelik şiddet konusunda hizmet içi eğitim
verilmesi, personelin mağdurla ilgili konularda eğitilmesi, polis merkezlerindeki kadın
personel sayısının artırılmasına yönelik bir proje yürütülmesi,
- Yıldırım Belediyesi tarafından; aile planlaması konulu, doğum kontrol yöntemleri ile
ilgili eğitim programları düzenlenmesi,
- OnkoDay işbirliğinde meme kanseri ve rahim kanseri konusunda seminer
düzenlenmesi,
- Türk Kadınlar Birliği Derneği tarafından; Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Dünya’da
ve Türkiye’de mesleklerinde ilk kadınlar” konulu sergi düzenlenmesi,
- Türkİş 8. Bölge Temsilciliği tarafından sendikal bazda daha geniş bir veri tabanı
oluşturulması,
- Kadın çalışmaları alanında eksiklik ve aksaklıkların ortaya konulması ve yeni projelerin
belirlenmesi çalışmaları yapılması,
- ILO ve LTUC ile ortak bazı seminerler ve paneller düzenlenmesi,
- Kadın emeği platformunun güçlendirilmesi,
- Sendikal hakların genişletilmesi ve kadınlara yönelik toplu iş sözleşmeleri konusunda
stratejiler geliştirilmesi,
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- Uludağ Rotary Kulübü Derneği tarafından, Aile İçi Şiddet ve Aile İçi İletişim konulu
seminer düzenlenmesi,
- Bursa Soroptimist Kulübü Derneği tarafından, aile içi şiddetin önlenmesi ve sorunun
çözüm önerilerine yönelik konferans ve panelleri içeren Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi
yürütülmesi; kadının aile bütçesine katkısı, ekonomik güce sahip olmasının sağlanması amaçlı
Kadın Emeğinin Değerlendirilmesi Projesi’nin yürütülmesi, planlanmaktadır.

ÇORUM VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- Seydim Belediye Başkanlığı tarafından, mevzuat hükümleri gereğince Belediye
Başkanlığı’nı ilgilendiren konularda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
- Alaca Kaymakamlığı tarafından çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketleriyle töre ve
namus cinayetlerinin önlenmesi için alınacak tedbirlerle ilgili 2006/17 Sayılı Başbakanlık
Genelgesi doğrultusunda ilgili kurumlarla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.
- Bayat Kaymakamlığı tarafından konu ile ilgili olarak camilerde vaaz ve irşat
programları düzenlenmiş ve Kur'an Kursu öğrencilerinin bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Bayat
Kaymakamlığı bünyesindeki Cami İmam Hatiplerince görev yerlerinde aile içi şiddetin
önlenmesi konusunda bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir.
- Bayat Kaymakamlığı Uğurludağ KaymakamlığıOğuzlar Kaymakamlığı bünyesinde
konu ile ilgili olarak İlçe Müftülüğünce halkın bilinçlenmesi amacıyla bilgilendirme
yapılması, Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda resim, kompozisyon yarışmaları ve seminer
düzenlenmesi sağlanmıştır.
- Uğurludağ KaymakamlığıOğuzlar Kaymakamlığı, Alaca Kaymakamlığı bünyesinde
konu ile ilgili olarak İlçe Müftülüğünce halkın bilinçlenmesi amacıyla bilgilendirme
yapılması, Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda resim, kompozisyon yarışmaları ve seminer
düzenlenmesi sağlanmıştır.
- Boğazkale Kaymakamlığı tarafından konu hakkında yürürlükte bulunan tüm kanun ve
yönetmenlikler ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilerek bilgilendirme çalışmaları yapılmış,
yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kişi ve kuruluşların etkin şekilde
bilgilendirilmesi, konu hakkında şikâyetlerin hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve
müdahale edilebilmesi için ihbar ve şikâyet telefonları ile danışma birimlerinin oluşturulması
sağlanmıştır. İlçe Müftülüğü tarafından Cuma hutbelerinde konu hakkında vaazlar verilmiş,
Sağlık Grup Başkanlığı tarafından gerek sorumluluk sahasında gerekse sağlık ocağına gelen
hastalara konu hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Kaymakamlık dâhilinde
bulunan tüm kurumlar kendi görev alanlarında hizmet verdikleri gruplara yönelik
bilgilendirme çalışmaları yapmaktadırlar
- Dodurga Kaymakamlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli
bilgilendirme yapılmış, konu ile ilgili olarak personel ve halkın bilinçlendirilmesi talep
edilmiş, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla koordineli olarak çalışma yapılması
sağlanmıştır.
- Kargı Kaymakamlığı tarafından yapılacak çalışmalar hakkında personel, öğretmen,
öğrenci, veli ve vatandaşlara bilgiler verilmiş, okullarda öğrencilere konu ile ilgili
kompozisyonlar yazdırılmış, okullarda öğrencilere ve velilere seminerler verilmiş, CD
izlettirilmiş, tüm kurumlarca vatandaşlar bilgilendirilmiş, camilerde imam hatipler tarafından
cuma günleri konuyla ilgili açıklamalar yapılmıştır.
- Lâçin Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğünce Töre/Namus Cinayetlerinin önlenmesi
konusunda hutbe ve vaazlar verilmekte, vatandaşlara yönelik özel sohbetlerde de konu
işlenmektedir. Erkek eşlerin ekonomik zayıflığı, bilgisizlik ve eğitim eksikliği nedeniyle töre
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ve namus cinayetlerinin olduğu düşüncesi ile bu vatandaşların sistematik bir zihniyet
değişikliği için eğitilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir. Konusunda uzman kişiler
tarafından köy ve beldelerde konferanslar verilmesi gerekmektedir. Ekonomik yönden geri
kırsal bölgelerde kız çocuklarının okullara devamsızlıkları üzerinde titizlikle durulmakta olup
devamlı takipleri yapılmaktadır, İlçe Sağlık Grup Başkanlığınca mahalle ve köy gezilerinde
kadınları bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
- Oğuzlar Kaymakamlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli
bilgilendirme yapılmış, konu ile ilgili her birimin personeli ve halkın bilinçlendirmesi talep
edilmiş, konu ile ilgili olarak İlçe Müftülüğünce halkın bilinçlenmesi amacıyla bilgilendirme
yapılması, Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda resim, kompozisyon yarışmaları ve seminer
düzenlenmesi sağlanmıştır.
- Uğurludağ Kaymakamlığı bünyesinde İlçe Müftülüğünce camilerde vaaz ve irşat
çalışmaları yapılmış, Müftülük ve Sağlık Grup Başkanlığınca töre ve namus cinayetlerinin
hukuka aykırılığı eğitimi sürdürülmektedir. İlçe Emniyet Amirliğince polishalk ilişkileri ve
kadının toplumdaki yeri konuları işlenmiş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütüphane
Memurluğunca konu ile ilgili dokümanlar öğrencilere tanıtılmıştır. Milli Eğitim
Müdürlüğünce okullarda konuyla ilgili komisyon kurulması, Sağlık Grup başkanlığınca Alo
183 hattının halka duyurulması sağlanmış, konu ile ilgili olarak İlçe Müftülüğünce camilerde
vaaz ve irşat programları düzenlenmiş, İlçe Emniyet Amirliğince Polis Halk İlişkileri ve
Kadının Toplumdaki Yeri Konulu seminerler düzenlenmiş, Sağlık Grup Başkanlığınca
kadınlar bilgilendirilmiştir.
- İskilip Kaymakamlığı bünyesinde konu ile ilgili eğitim ve öğretim, Milli Eğitim
müfredatı kapsamında devam etmekte olup Töre /Namus konusunda toplumda yerleşik ön
kabulleri veya geleneksel anlayışları müfredat kapsamında irdelenmekte ve hem toplumda
hem de aile içinde demokratik yaşam biçimi öğrencilere aşılanmaya çalışılmaktadır.
Sistematik bir zihniyet dönüşümü için ders kitaplarında, günlük konuşmalarda, görsel ve
yazılı basında, sinema filmlerinde hatta akademik çalışmalarda, vaaz ve hutbelerde kullanılan
geleneksel cinsiyet rol ve kalıplarını erkek egemen zihniyetin hâkim olduğu, toplumsal
yapının yarattığı olumsuzlukları vurgulayan bir söylem geliştirme, töre ve namus konusunda
toplumda yerleşik ön kabullerin veya geleneksel anlayışın tersine çevrilmesi sağlanması
çalışmaları devam etmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce rehber öğretmenler ile yapılan
toplantıda, okullarda görülen mevcut şiddet olayları tespit edilerek çözüm önerileri getirilmiş
olup gerekli eğitimlerin verilmesi kararlaştırılmıştır. İlçe camilerinde vaaz ve hutbelerde halk
konu ile ilgili olarak aydınlatılmıştır. İskilip Belediye Başkanlığınca çocuğa yönelik şiddet
konusuna yer veren broşürlerin basılarak dağıtımı sağlanmıştır. Maddi durumu olmayan
ailelere gıda ve yakacak yardımları yapılması yönünde girişimler başlatılmıştır. İlköğretimin
zorunlu olması nedeniyle bu zorunluluğun ihlali durumunda ilgililer hakkında yasal prosedür
titizlikle işletilmektedir. Gerek bu konuda gerekse ekonomik yönden istismar edilen
çocukların takibi yapılmaktadır. Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarının
arttırılmasına yönelik olarak yapılan kampanyalardan Haydi Kızlar Okula kampanyasında
süreklilik sağlanmıştır.
- Mecitözü Kaymakamlığı tarafından işbirliği yapılan kuruluşlara konu ile ilgili eğitim;
toplantılarda ve kahvehanelerde konu ile ilgili bilgiler verilmiştir.
- Ortaköy Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce çocuk ve kadınlara yönelik
şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi konusu İlçe Halk Eğitim
Müdürlüğünce açılan kurslarla öğretmenler tarafından kursiyerlere planlı bir şekilde
anlatılmıştır. İlçe Belediye Başkanlığınca gerekli önlemler alınarak şiddet uygulamaları olup
olmadığı hususu takip edilmektedir.
- İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Emniyet Müdürlüğü personeline çocuk ve
kadına yönelik şiddet ve töre namus cinayetleri konulu bir konferans vermiştir.
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- Özel İdare Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ortak çalışmaları ile köy halkı ve
köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenerek konu hakkında olası
şikâyetlerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için irtibat telefonları ve danışmanlık
hizmetlerinin verilmesi sağlanmıştır.
- İl Jandarma Komutanlığı tarafından, halen silah altında bulunan erbaş ve erlere kadın ve
çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili olarak bilgilendirme eğitimi verilmiş, özellikle
kadına ve çocuğa yönelik asayiş olaylarının fazla olduğu bölgelerde icra edilen devriye
faaliyetlerinde umuma açık yerler ile köy veya kasabalarda yaşayan vatandaşlara konu
hakkında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulmuştur.
- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddet töre/namus cinayetleri konusunda
toplumumuzda duyarlılık yaratmak amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar gününde yerel medya ile
işbirliğine gidilerek konuyla ilgili bildiriler yayımlanmış, personelin kadına yönelik şiddeti
tanıması, tespit etmesi, gerekli mücadeleleri yapabilmesi ve şiddete uğrayan kadınları uygun
kuruluşlara yönlendirmeleriyle ilgili bilgilendirici eğitimler şubat ayı içerisinde birinci
basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan tüm doktor ve yardımcı personele verilmiştir.
- İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde personele bir konferans verilmiştir. Çocuklara
yönelik şiddet hareketleri meydana geldiğinde gerekli sağlık raporları aldırıldıktan sonra Adli
işlem yapılarak konunun detaylı incelenmesi açısından anında İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü’ne bildirilmektedir.
- İl Müftülüğü tarafından cana kıyma ve intihar, İslam’da kadın, çocuk ve gençlerin
eğitimi, ailede eğitim ve ailede şiddet, boşanma ile ilgili vaazlar verilmiş, TV konuşmaları
yapılmıştır.
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda rehberlik saatlerinde şiddet konusu
işlenmiş, okul aile birliği ve veli toplantılarında velilere yönelik aile ortamında fiziksel ve
psikolojik şiddete başvurulmaması ve şiddet döngüsünün sıfırlanması için eğitici çalışmalar
yapılmış, İlçelerde zorunlu eğitimin, çağın gerekleri doğrultusunda teknolojik gelişmelerden
de faydalanılarak devam etmesi yönünde tüm tedbirler alınmıştır.
- Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince açılan kurslarda kursiyerlere kadın ve çocuklara
yönelik şiddetlerle ilgili bilgilendirme seminerleri ve Toplumumuzda Kadının Yeri konulu
seminerler düzenlenmiştir. Çocukların kendi bedenlerini tanımalarında RAM'ın desteği
sağlanmış, eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılması konulu strateji ve eylem
planı kitapçıkları hazırlanarak okullara dağıtılmıştır.
- T.C Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce oluşturulan Web sitesinde
yayımlanan projeler takip edilmekte, İlçede bulunan ilgili kurumlarca bu doğrultuda
çalışmalar yürütülmektedir.
- Konunun aylık mutat toplantılarda tüm görevlilere duyurulması sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Kargı Kaymakamlığı tarafından okullarda rehber öğretmenler aracılığıyla konuyla ilgili
CD’ler öğrencilere izlettirilerek şiir, resim ve yazılar sergilenecek, panolarda duvar
gazetelerinde yazı ve haberler sergilenecek, konu ile ilgili film, CD gibi görüntülü yayın
yoluyla vatandaşların bilgilendirilme faaliyetleri sağlanacak, konuyla ilgili okullarda şiir,
resim ve yazılar sergilenecektir. Konu ile ilgili tiyatro metinlerinin oluşturulması ve afiş
tasarımları yapılması kararlaştırılmış, kız çocuklarının eğitilmesinin ve okula devamlarının
önemi, aile içi şiddetin boyutlarının öğrenilmesi için okullarda öğrencilere anket
uygulanmasının yapılması planlanmıştır.
- Lâçin Kaymakamlığı tarafından Kaymakamlıkça Kolluk Kuvvetleri, Belediye,
Müftülük ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile bir komite oluşturulacak,
kadınların gelişimi ve psikolojik durumları gibi konularda uzman kişilerce danışmanlık
hizmeti vermek ve halkı bilinçlendirilmek için seminerler yapılmasına zemin hazırlanacak,
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Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılacak olan kurslarda töre ve namus cinayetleri ile
ilgili seminerler düzenlenecek, İlçe İnsan Hakları Kurulu’nda konu görüşülerek Kurulca
yapılması gerekli faaliyetlerle ilgili çalışmalar başlatılacaktır.
- Mecitözü Kaymakamlığı tarafından ilgili birimlerce halka gerekli eğitim verilmesi,
konunu camilerde vaaz ve irşat programlarına dâhil edilmesi, okullarda öğrenci ve velilere
seminerler verilmesi kararlaştırılmıştır. Konu ile ilgili eğitici broşürlerin hazırlanarak ilgili
kurumlara dağıtımı sağlanacaktır. Bunun yanında yerel gazetede konunun uzmanlarınca
periyodik yazılar çıkartılması, toplantılarda ve kahvehanelerde konu ile ilgili bilgiler verilmesi
planlanmaktadır.
- Boğazkale Kaymakamlığı tarafından ilçedeki tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ve sivil
toplum örgütlerinin konu hakkında koordineli bir şekilde işbirliğine gitmeleri sağlanmıştır.
Özel İdare Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının ortak çalışmaları vasıtasıyla akşam
saatlerinde ve hafta sonlarında köy ziyaretleri yapılarak, muhtar nezdinde rasgele seçilecek
köy hanesine vatandaşlarla yüz yüze bilgilendirme ziyaretleri yapılması, Belediye
Başkanlarının konu hakkında etkinliklerinin arttırılarak vatandaşların rahatça ulaşabileceği
telefonların hazırlanması ile ihbar ve danışmanlık hizmetlerinin arttırılması, yürürlükte
bulunan kanun ve yönetmenlikler çerçevesinde kişi ve kuruluşların daha etkin
bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
- İlçedeki tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin konu hakkında
koordineli bir şekilde iş birliğine gitmeleri, konu ile ilgili olarak her kurumun seminer ve
toplantılar düzenlemesi planlanmış, konu hakkında şikâyetlerin hızlı ve doğru bir şekilde
değerlendirilmesi ve en hızlı şekilde müdahale edilebilmesi için ihbar ve şikâyet telefonları ile
danışma birimlerinin oluşturulması kararlaştırılmıştır.
- Uğurludağ Kaymakamlığı tarafından Milli Eğitim Müdürlüğüne okullarda öğrencilere
konu ile ilgili bilgiler verilmesi, İlçe Müftülüğü ve Kütüphane Memurluğunca ortak
çalışmalar yapılması, broşür hazırlanması, İlçe Müftülüğünce cami görevlilerinin de çalışma
kapsamına alınması planlanmaktadır. Sağlık Grup Başkanlığınca sosyalleştirme ve hizmette
öncelik tanıma çalışmaları yapılması planlanmış, Medeni Kanuna ilişkin eğitim verilmesi
kararlaştırılmıştır. İlçe Müftülüğünce aylık mutat toplantılarda konunun tüm görevlilere
duyurulması, Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda töre ve namus cinayeti ile ilgili araştırma
yapılması planlanmaktadır.
- İskilip Kaymakamlığı tarafından bu konuda kamu kurumları bilgilendirilmiş olup
Kaymakamlığın koordinesinde planlanan projelerin gerçekleştirilmesi için çalışmalara devam
edilecek, yıllık seminer planlarında çocuğa yönelik şiddet konusuna yer verilecektir.
- Oğuzlar Kaymakamlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli
çalışmalar yapılacaktır, konu ile ilgili olarak kurumlara yapılan yazılı ve sözlü müracaatlar
dikkate alınıp olası şiddet mağduru çocuk ve kadınlara yönelik sorunların en hızlı şekilde
çözüme kavuşturulması sağlanacaktır.
- Alaca Kaymakamlığı tarafından ilçede 2007 yılı içerisinde seminer, eğitim, şenlik,
etkinlik, broşürlerle tanıtım, sloganlarla bilgilendirme vb. çalışmalara devam edilecektir.
- Dodurga Kaymakamlığı tarafından, konu ile ilgili olarak kurumlara yapılan yazılı ve
sözlü müracaatlar dikkate alınıp, olası şiddet mağduru çocuk ve kadınların sorunları en hızlı
şekilde çözüme kavuşturulacaktır.
- Ortaköy Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığınca köy toplantıları ile kadının
günümüzdeki yeri ve önemi konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi planlanmaktadır.
- İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Halk Eğitim ile birlikte ailelere konuyla ilgili seminer
verilmesi, Müdürlük bünyesindeki şiddete uğrayan kadın ve çocukların başvuracakları
kurumlar ve acil hatlar konusunda veli toplantılarında velilerin bilgilendirilmesi, şiddete
uğrayan kadın ve çocuklar için özel birimler oluşturulması ve bu birimlerde doktor, hemşire,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının bulundurulması sağlanması, okullarda okul içinde ve
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dışında güvenliği sağlamak amacıyla ilgili kurum  kuruluşlarla işbirliğine gidilerek gerekli
tedbirlerin alınması planlanmaktadır.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile işbirliği içerisinde ihtiyaç sahiplerine yardım
yapılması ve öğrencilerin farklı alanlarda sportif faaliyetlerde bulunmaları için gerekli
faaliyetlerin artırılması sağlanacaktır. Ayrıca, Sağlık Grup Başkanlığınca kadın sığınma
evlerinin oluşturulması için faaliyetlere başlanmıştır.
- İl Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilen olay ve mağdur sayılarının
azaltılmasına yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek, köylerde öğretmen, sağlık personeli, imam
vb. şahıslar ile görüşülecek vatandaşların konu hakkında bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
Erlere eğitim verilmesi için konu eğitim programına dâhil edilmiş olup ayrıca konu hakkında
birliklerde görevli tüm rütbeli personel mevzuatı öğrenme seminerleri kapsamında
bilgilendirilecek, çocuk suçları hakkında görevlendirilen personele uzman kişiler tarafından
eğitim semineri düzenlenecektir.
- İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından konu hakkında gerekli dokümanlar
hazırlanarak basın ve yayın aracılığı ile kamuoyunun bilgilendirilmesi ve Üniversite eğitim
görevlilerinden yararlanmak suretiyle halka açık konferansların verilmesi planlanmıştır.
- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddet /töre cinayetleri konusunda
duyarlılık yaratmak amacıyla yerel medya ile işbirliğine gidilerek konuyla ilgili yayınların
yapılması sağlanacak, 2007 yılı faaliyetleri ve hizmet içi eğitim programı içerisinde sağlık
kurumlarında çalışan sağlık personelinin kadına yönelik şiddeti tanıması, tespit etmesi, gerekli
müdahaleleri yapabilmesi ve şiddete uğrayanları uygun koşullarda yönlendirmesi ile ilgili
eğitimler verilecektir.

ERZİNCAN VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma
Komutanlığı ile sivil toplum kuruluşları ve diğer meslek grupları görevlilerine konu hakkında
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 katılmalarını
sağlamak amacıyla nakdi ve ayni yardımlar yapılmıştır.
- Çeşitli belediyelerce belediye panolarına afişler asılmış ve VCD gösterimi yapılmıştır.
- Zararlı gelenek ve görenekler tespit edilerek kişilerin davranış şekillerini
değiştirmelerini sağlayıcı eğitim programları hazırlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Yapılan çalışmaların 2007 yılında da devam edilmesi sağlanacaktır.

GAZİANTEP VALİLİĞİ
Yapılan çalışmalar:
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde; Kadın Sığınma Evi yapılması için
çalışmalara başlanmıştır.
- El beceri merkezlerinde eğitim çalışmaları verilmektedir.
- Şehitkamil Belediyesi bünyesinde, Kadın ve Çocuk İstismarı konulu bir panel
düzenlenmiştir.
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- Meslek edindirme kursları düzenlenmektedir.
- Veli toplantılarında konuya ilişkin bilgi verilmektedir.
- Kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesiyle ilgili olarak başta erkekler olmak üzere
ailenin tüm bireylerinin eğitilme çalışmaları yapılmıştır.
- Şiddete maruz kalmış kadın ve çocuklara psikolojik destek yardımında bulunulmuştur.
- Şahinbey Kaymakamlığı bünyesinde, Belediyeye bağlı mahalle evlerinde kadınlara
yönelik seminerler ve kadın günleri düzenlenmekte, okullarda öğrenciler ve veliler için
bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.
- Nizip Kaymakamlığı bünyesinde, şiddete maruz kalmış kadınlara maddi destek
sağlanmış, kadınların sığınma evlerine yerleştirilmesi gerçekleştirilmiştir.
- Türkiye İş Kurumu Gaziantep İl Müdürlüğü bünyesinde, işe yerleştirme çalışmalarında
kadınlara öncelik verilmekte, kadınların istihdamına yönelik pozitif ayrımcılık yapılmaktadır.
- Başbakanlığa bağlı GAP Projesi kapsamında Toplum Yararına Çalışma Merkezi
işbirliğiyle kendi işini kuracak kadınlara yönelik biçki, dikiş, mefruşat, nakışçılık kursu
açılmıştır.
- Araban Kaymakamlığı, Yavuzeli Kaymakamlığı bünyesinde, küçük çaplı işletmelere
imkânlar dâhilinde kadınların yerleştirilmesine çalışılmaktadır.
- İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı aracılığıyla kadın ve
bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine başta eğitim olmak üzere her türlü ayni ve nakdi
yardım yapılmaktadır.
- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde, her ay önceden
tespit edilen köylerde, köy sohbet toplantıları düzenlenmekte ve bu sohbet toplantılarında
çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetleri konusunda
vatandaşlar bilinçlendirilmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadın Sığınma Evinin faaliyete geçirilmesi,
- Eğitim çalışmalarına devam edilmesi,
- Her ay konuyla ilgili bir eğitici panel, seminer, aktivite düzenlenmesi,
- Merkez ve bağlı köylerde ikamet eden, iş kurma kabiliyet ve isteği olan kadınların İlçe
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na müracaatları halinde kredi imkânı
tanınması,
- Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın hazırlayacağı 2006–2010 Kadına Yönelik
Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı çalışmalarının izlenmesi,
- Töre ve namus cinayetleri, kadına yönelik şiddet konusunda elde edilecek verilerin
ulusal veri tabanına entegre edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
- Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda kadın hakları, toplumsal cinsiyet
konulu, özgüven artırıcı çalışmalar yapılması, planlanmaktadır.

İSTANBUL VALİLİĞİ
KADININ STATÜSÜ BİRİMİ
Yapılan Çalışmalar:
- Kadın bakışıyla Türk Ceza Kanunu Kadın Çalışma Grubunda yer alarak mevzuat
çalışmaları yapılmıştır.
- Kadına yönelik şiddet ve namus cinayetlerini önleme amaçlı konuyla ilgili kamu, sivil
toplum ve meslek odalarının katılımıyla toplantılar düzenlenmiş ve bu alana yönelik
komisyon oluşturularak çalışmaların takibi ve güncelliği sağlanmıştır.
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- Bilinç yükseltme ve kamuoyu oluşturmaya yönelik, toplantılar, TV ve Radyo sohbetleri
düzenlenmiştir.
- Bahçeşehir Üniversitesi ve Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Barışı
Kadınlar Yapar” konulu toplantıya katılım sağlanmıştır.
- Medyayla iletişim sağlanarak gerek Valilik bünyesinde gerek çeşitli kanallarda kadın
hakları bağlamında Medeni Kanun, Ceza Kanunu ve kadına yönelik şiddeti önleme
konularında bilgilendirme yapılmaktadır.
- “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” münasebetiyle, 08 Mart 2007 tarihinde İstanbul Valiliği
Kabul Salonunda Valilikte görevli kadın personelle bir toplantı düzenlenmiştir. Dünya
Kadınlar Gününün değerlendirildiği bu toplantıda, Kadının Statüsü Birimi ve İnsan Hakları İl
Masasının Kadının İnsan Hakları üzerine yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verilmiş ve günün
anısına personele armağan dağıtılmıştır.
- Hürriyet Gazetesi ile birlikte yürütülen "Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" konulu eğitim ve
bilinçlendirme projesi kapsamında, İstanbul'da 20 ilçede imam, itfaiye, emniyet personeli,
rehber öğretmenler gibi kamu personeline eğitim verilmiş olup gezici eğitim otobüsü ile halka
ve daha kalabalık topluluklar için de Halk Eğitim Merkezleri Salonlarında gerçekleştirilmiş,
iki yıldır devam eden proje kapsamında 16000 kişiye eğitim verilmiştir. Program dahilinde
çalışmalar 32 İlçe Kaymakamlığını kapsayacak şekilde devam etmektedir.
- Valilik İnsan Hakları İl Masası, Kadının Statüsü Birimi ve Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğiyle, şiddet mağduru kadınlara
başvuru, danışmanlık, yönlendirme hizmetleri yanında acil sığınma, korunma ve ayni, maddi
destek sağlanmaya çalışılmaktadır.
- Başbakanlık ve ilgili Bakanlıklar adına İlde, bir Vali Yardımcısı sorumluluğunda İnsan
Hakları İl Kurulu ve İl Masası, Kadının Statüsü Birimi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
kuruluşları marifetiyle ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğiyle yönlendirilen taleplere ve
bizzat başvuran mağdurların ihtiyaçlarına konu ve olayın özelliğine göre cevap verilmektedir.
- İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler tarafından kendi
sorumluluk alanlarında meydana gelen olaylar ve bu olayların mağdurlarıyla ilgili her türlü
idari ve adli işlemler yapılmakta ve bu olayların mağdurlarının ihtiyaçlarına cevap vermekle
görevli kuruluşlara yönlendirilmesi hizmetleri sürdürülmektedir.
- Kadın Hakları konusunda rehberlik ve hukuk danışmanlığı hizmetleri verilmekte olup
ihtiyaçları doğrultusunda başvuruda bulunan veya aile içi şiddet maruz kalmış kadınlara
yönelik can güvenliğinin sağlanması, barınma, maddi yardım, psikolojik destek ve avukatlık
hizmetleri konularında ilgili birimlere yönlendirme yapılmaktadır.
- 32 İlçe Kaymakamlığınca konuyla ilgili toplantılar düzenlenmiştir.
- Kadının İnsan Haklarının medyada ihlalini izleme amaçlı kurulan Medİz kadın grubu
içinde Valilik İnsan Hakları İl Masası Başkanı yer alarak izleme faaliyetlerini sürdürmektedir.
- Psikologlar Derneği tarafından şiddet uygulayanlar ve mağdurlar için Travma Merkezi
kurulması amaçlı projeye Valilik olarak destek verilmektedir.

Planlanan Çalışmalar:
- Özellikle güvenlik güçleri ve muhtarlıklardan başlanarak uygulamaların titizlikle
yürütülebilmesi için bilgilendirme toplantıları,
- Yasayı uygulamakla görevli karar ve infaz mercileri ve görevlileri için yapılan hizmet
içi eğitimlerin daha yoğun ve yaygın uygulanmasının sağlanması,
- Temel İnsan Hakları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki Temel Haklar, Kişi
Hakları ve Kolluğun Yetkileri( Durdurma ve Kimlik Sorma, Yakalama ve Göz Altına Alma,
Arama ve El Koyma, Hukuka Aykırı Deliller), Terör ve Organize Suçlarla Özel Mücadelede
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Soruşturma, Bilimsel Deliller ve Adli Tıp Uygulamaları, Kolluk Psikolojisi, Stresle Başa
Çıkma Teknikleri, Çatışma Çözme Yöntemleri, Kitle ve Toplum Psikolojisi, Aile İçi Şiddet
ve TCK’daki Düzenlemesi, 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği, Çocuk Hakları Koruma Kanunu Fail ve Mağdur Çocukların Kolluktaki
Durumu konularında; Emniyet Güçlerine, muhtarlara ve okul müdür ve müdür yardımcılarına
yönelik eğitim çalışmaları, yapılması, planlanmaktadır.
- Hürriyet Gazetesi, ÇEV ve Valiliğin desteklediği “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele”
konulu AB projesinde yer alan; Emniyet Teşkilatımız bünyesinde, aile içi şiddet vakaları
konularında mağdurlara destek ve yönlendirme hizmeti verecek iki birimin oluşturulması için
çalışmalar yapılmaktadır.
- Oluşturulan İl ve İlçe Komite üyeleri arasında bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla
beraber ileri bir tarihte seminer ve panel düzenlenmesine karar verilmiştir.
- İlçelerde bulunan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların onaylanarak yürürlüğe girmesini
müteakip, plan ve mülkiyet açısından uygun yer olması halinde kadın ve çocuk sığınma evi
yapımı yatırım programına alınacaktır.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- Afşin Belediyesi bünyesinde, kadınlara yönelik şiddet yaşanmaması için gerek yerel
gazetelerde, gerekse radyolar aracılığıyla konunun önemi hakkında çalışmalar yapılmaktadır.
- Nurhak Belediyesi bünyesinde, konuya ilişkin toplantılar/seminerler düzenlenmekte,
gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
- Kahramanmaraş Belediyesi bünyesinde, kadınlara meslek edindirme kurslarının
açılması,
- Kadınların üretmiş oldukları el emeklerini sergilemeleri için yer tahsis edilmesi,
- 2007 yılı içinde sığınma evleri projelerinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi,
- Afşin Belediyesi bünyesinde, kadın koruma evlerinin açılması,
- Kadına yönelik şiddetin hukukla ve insanlıkla bağdaşmadığını anlatan seminerler
düzenlenmesi,
- Göksun Kaymakamlığı bünyesinde bilgilendirme programları yapılması, seminer
düzenlenmesi, el ilanları ve broşür dağıtılması,
- İğde Belediyesi bünyesinde, kadınların hakları konusunda eğitilmeleri,
- Barış Belediyesi bünyesinde, aile içi geçimsizliklerin nedenleri,törenamus cinayetleri,
önleyici tedbirler ile ilgili toplantılar düzenlenmesi,
- Nurhak Belediyesi bünyesinde, seminer ve toplantılarla konunun gündeme getirilmesi,
kadınların hakları konusunda bilgilendirilmesi, duyulan olayların gözlemlenmesitakibi
çözülmesi,
- Yeşilkent Belediyesi bünyesinde,genelgeyle ilgili broşür hazırlanması, konuya ilişkin
seminer ve toplantılar düzenlenmesi,
- Kullartatlar Belediyesi bünyesinde, kadına yönelik şiddetin önlenmesiaile içi
geçimsizliklerin nedenleri, töre/namus cinayetleri ve önleyici tedbirler konulu
toplantılar/seminerler düzenlenmesi planlanmaktadır.
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KONYA VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar :
- 2006/17 sayılı genelge gereği kadına yönelik şiddet, töre/namus cinayetleri konusundaki
çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi kapsamında, yerel düzeyde Valilik, Emniyet, Jandarma,
Belediye, Müftülük, Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla
komisyon oluşturulmuştur.
- Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünce; çeşitli fakültelerde konu lisans ve lisansüstü
derslerde bilimsel düzeyde ele alınıp tartışılmıştır. Ayrıca yerel televizyon programlarında
öğretim elemanlarınca halkı bilinçlendirici konuşmalar yapılmıştır.
- Ayrıca, Akören MYO tarafından konu öğrencilere anlatılmıştır.
- Şiddet mağduru kadınların yaşadıkları travmaya bağlı olarak içinde bulundukları ruhsal
durum göz önüne alınıp yapılması gereken her türlü işlemin insani yaklaşım içerisinde yerine
getirilmesi konusunda personele gerekli hizmet içi eğitim verilmiştir.
- İl Milli Eğitim Müdürlüğünce; kadınlara yönelik şiddet hareketleriyle töre ve namus
cinayetlerinin önlenmesi için alınacak tedbirler okul yöneticileriyle, muhtarlar ve sağlık grup
başkanlığı ile toplantı yapılarak mevzuat yönünden bilgilendirilmiştir.
- İl Müftülüğünce; il genelinde bütün camilerde Kadın ve Şiddet’e yönelik vaaz ve hutbe
verilmiştir.
- İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadının
önemi vurgulandığı konferans düzenlenmiş ve Aile haftasında yürüyüş ve program
hazırlanmıştır. Yerel yayın kuruluşlarında konu ile ilgili program hazırlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- İlde kadına yönelik şiddetin boyutları konusunda sayısal veriler bulunmamaktadır.
Verilerin toplanması çalışmalarının başlatılması,
- Kadına yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesine yönelik broşür ve afişler hazırlanarak
bunların toplu ulaşım araçları ile kamu kurum ve kuruluşlarında, vatandaşların yoğun olduğu
yerlerde asılması ve dağıtımının sağlanması,
- Kadın erkek ayrımcılığı ortadan kalkıncaya kadar kurum ve kuruluşlar kadınlar
hakkında pozitif ayrımcılık yapılmasını politika olarak benimsemesi,
- İşe almada da kadınlar lehinde pozitif ayrımcılığın benimsenmesi ve uygulanması,
- Yerel televizyon ve gazete yöneticileri ve çalışanlarının, kadına yönelik şiddet
konusunda bilgilendirilmesi, yeterli bilgi ve belgeyle desteklenmesi ve şiddete karşı bilinç
uyandırılmasında etkin desteklerinin sağlanması,
- Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kadın sığınma evinin Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğüne devri çalışmalarının hızlandırılması,
- Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kadın sığınma evlerinde
yaşayan kadınların durumunu iyileştirici çalışmalara desteklerinin artırılması,
- Sağlık kuruluşlarında kadına yönelik şiddet mağdurları ile ilgili özel birim
oluşturulması ve tüm sağlık personelinin duyarlılığının artırılması,
- Jandarma ve Emniyet personeline verilen hizmet içi eğitim konuları arasına kadına
yönelik şiddetin ilave edilmesi, mağdur kadınların ne gibi yol izleyeceğine dair bilgilendirme
broşürlerinin hazırlanması,
- Spor kulüplerinin maçlara “Kadına Şiddete Son!’’ pankartıyla çıkmalarının sağlanması,
- Yaygın eğitim kursları vasıtasıyla bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi,
- Tüm okullarda yapılacak çalışmalarla en geniş kesime ve en ücra yörelere ulaşılarak
bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapılması,
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- Kadın yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesi konusunda toplumu bilinçlendirmek
üzere Konya ili sınırları dahilindeki camilerde hutbe ve vaazlarla konunun anlatılması, ayrıca
personele kadın ve çocuğa yönelik şiddet, töre ve namus cinayetleri konuları hakkında hizmet
içi eğitim verilmesi,
- Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünce kadına yönelik şiddet hareketiyle, töre ve namus
cinayetlerinin önlenmesi konusunda sempozyum ve konferansların düzenlenmesi,
- İlde nüfusu 50.000 i geçen belediyelerin bu görevlerini biran önce yerine getirmeleri
için çalışmaların başlatılması,
- Belediyeler, Sosyal Hizmetler ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, töre cinayeti ve
aile tehdidi altında bulunan veya şiddete uğrayan kadınların, belediyelerin ve sivil toplum
kuruluşlarının sağladığı kadın konukevlerine yerleştirilmeleri, meslek edindirme kurslarından
yararlandırma ve işe yerleştirilmeleri gibi hayatlarını güvence altına almaya dönük
çalışmaların yapılması, planlanmaktadır.

KÜTAHYA VALİLİĞİ
Kütahya İli Altıntaş Kaymakamlığı

Yapılan Çalışmalar:
- Töre ve Namus Cinayetleri Önlenme Komisyonunca, Altıntaş Belediyesince imkanlar
ölçüsünde kadın ve çocuk sığınma evleri açılmasına, şiddet mağdurlarının ilgili yere sevkine
kadar geçen sürede; iaşe konaklama tedavi ve ulaşım gibi bir takım ihtiyaçların Belediye
tarafından karşılanmasına, karar verilmiştir.
Kütahya İli Aslanapa Kaymakamlığı

Yapılan Çalışmalar:
- Töre ve Namus Cinayetleri Önlenme Komisyonu tarafından, Jandarma Komutanlığına
başvuran şiddet mağduru kadın ve çocuklara ilişkin her türlü işlemin imkanlar ölçüsünde
kadın personelin katılımıyla yapılması, Aslanapa Belediyesince imkanlar ölçüsünde kadın ve
çocuk sığınma evleri açılması, şiddet mağdurlarının ilgili yere sevkine kadar geçen sürede;
iaşe konaklama tedavi ve ulaşım gibi bir takım ihtiyaçların Belediye tarafından karşılanması,
törenamus cinayetine maruz kalabileceğini beyan eden veya somut bir olayda törenamus
cinayetine maruz kalabileceği öngörülen kişiler rızaları doğrultusunda teslim alınarak iletişim
bilgilerinin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi kararları alınmıştır.
Kütahya İli Domaniç Kaymakamlığı

Yapılan Çalışmalar:
- Töre ve Namus Cinayetleri Önlenme Komisyonu tarafından; İlçe Emniyet Amirliği ve
İlçe Jandarma Komutanlığınca kadına ve çocuğa yönelik şiddet, kadınerkek eşitliği,
toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet mağdurlarına yaklaşım konularında hizmet içi eğitimlere
ağırlık verilmesi, İlçe Belediyesince halkın görebileceği yerlere ve panolara kadına karşı
şiddet konusunda afişler hazırlanarak asılması, yoksul kız öğrencilere ekonomik destek
sağlanması, Özdomaniç Gazetesinde konuya daha çok yer verilmesi, hutbe ve vaazlarda,
Kur’an kurslarında konu hakkında bilgi verilmesi, İlçe Sağlık Başkanlığınca hizmet içi
eğitimlere kadına yönelik şiddet, şiddetin tespiti, şiddete uğrayan kadınların ilgili kuruluşlara
yönlendirilmesi gibi konuların yerleştirilmesi, İlçe Eğitim Müdürlüğünce zorunlu eğitime
devamlılığın sağlanması için gerekli önlemlerin alınması kararları alınmıştır.
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Kütahya İli Emet Kaymakamlığı

Yapılan Çalışmalar:
- Töre ve Namus Cinayetleri Önlenme Komisyonu tarafından, aile içi şiddete maruz
kalmış kadınlara yönelik olarak Sağlık Grup Başkanlığınca çalışmalar yapılması, törenamus
cinayetleri, aile içi şiddet konularında ailelerin bilgilendirilmesi, aile içi şiddete maruz kalan
kadınlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kira yardımı, maddi sıkıntı
nedeniyle aile içi şiddetin görüldüğü evlere de maddi yardım yapılması kararları alınmıştır.
Kütahya İli Şaphane Kaymakamlığı

Yapılan Çalışmalar:
- Töre ve Namus Cinayetleri Önlenme Komisyonu tarafından, hizmet sunumunda kadın
vatandaşlara öncelik verilmesi, İlçe Jandarma Komutanlığınca köy ziyaretleri yapılarak konu
hakkında vatandaşlara bilgi verilmesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kadına yönelik şiddet,
kadının toplumdaki statüsü, toplumda var olan kadına yönelik değer yargıları konularında
kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlenmesi, İlçe Müftülüğünce kadın ve çocuğa yönelik
şiddet konusunda vatandaşları bilgilendirici faaliyetler düzenlenmesi, Sağlık Grup
Başkanlığınca köy çalışmalarında yalnızca kadınlara değil erkeklere yönelik de eğitim
verilmesi kararları alınmıştır.

MALATYA VALİLİĞİ
Planlanan Çalışmalar:
- Konuya ilişkin yasa ve genelgelerin tanıtımının yapılması,
-  Töre/namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik panel düzenlenmesi,
- Töre/namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik broşür hazırlanıp dağıtılması,
- Çok amaçlı bir “toplum merkezi”nin oluşturulması,
- 4320 Sayılı Kanunun tanıtımının yapılması,
- Konuya ilişkin bir panel düzenlenmesi,
- Aile Danışma Merkezi’nin daha aktif hale getirilmesi için tanıtımının yapılması,
- İl Müdürlüğü’ne müracaat halinde, müracaatçılara kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık
hakkında bilgi verilmesi, planlanmaktadır.

SAKARYA VALİLİĞİ
İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
- Erenler Belediyesince gerekli broşürler hazırlanmış, anons çalışmaları başlatılmıştır.
- Kadın sığınma evi için diğer kuruluşlarla görüşmeler başlatılmıştır.
- Karapürçek Belediyesi tarafından, halkı bu konuda bilinçlendirmek için çalışmalar
başlatılmış, broşür dağıtımı yapılmış, sanal ışıklı yazılımlarla halkı bilgilendirme suretiyle
çalışma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
- Erenler Belediyesi tarafından Emniyet, Belediye, Müftülük ve Sivil Toplum Kuruluşları
temsilcileriyle bir Komite oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır.
- Kaynarca Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’de kadına yönelik şiddet
konulu panel düzenlenmiştir.
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Planlanan Çalışmalar:
- Serdivan Belediyesi tarafından, kadınların ekonomik yönden güçlendirilmesi amacıyla
becerilerini kazanca çevirmeleri için sergi, panayır ve fuarlar düzenleme yoluyla, olanak
sağlanması,
- Sivil Toplum Örgütleri ile irtibata geçilerek geçici konut için görüşmeler yapılarak
broşür hazırlığı çalışmaları başlatılması,
- Şiddete uğrayan kadınlara başvuracakları bir Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti
kurulması,
- Erenler Belediyesi tarafından, kadın sığınma evleri kurulmasına yönelik çalışmaların
başlatılması;
- Pamukova Belediyesi tarafından, eğiticiöğretici seminerlerin verilmesi,
- Serdivan Belediyesi tarafından evlenme başvurusunda bulunanlara şiddet karşıtı
bilinçlendirici görsel CD, kitap, kılavuz ve broşür dağıtılması,
- Belediyelerin mevcut imkânları kullanmak suretiyle çalışmalarına devam etmesi,
- Serdivan Belediyesi tarafından, belediye sınırları içindeki şiddet görmüş mağdur
kadınlara anket form karakol bilgileri ve komşu şikayetleri yoluyla ulaşılması,
- Geyve Belediyesi tarafından, kadın ve çocuk sığınma evlerinin yapılması konusunda etüt
ve fizibilite çalışmaları yapılması, planlanmaktadır.

SİİRT VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- Vali Yardımcısı, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, İl Sosyal Hizmetler Müdürü, İl
Milli Eğitim Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, İl Özel İdare
Müdürü ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanından oluşan bir Komite oluşturulmuştur. Komite
toplantısında; Belediyeye bağlı olarak Kadın Sığınma Evi’nin açılması hususunda
çalışmaların başlatılması, Kadın Sığınma Evi açılıncaya kadar kadınların ve çocukların çocuk
yuvasında barındırılması, şiddet mağdurlarının ilgili yere sevkine kadar geçen sürede ve
nakilleri sırasında gerekli ihtiyaçlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından
karşılanması, töre ve namus konusunda toplumda yerleşik önyargı ve geleneksel anlayışın
değiştirilmesi amacıyla halkın konu ile ilgili duyarlılığını artıracak etkinliklerin İL Milli
Eğitim Müdürlüğü ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce yapılması, töre ve namus cinayetleri
ile kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin soruşturma sürecinde görev alan kolluk kuvvetleri
personeline yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce
yapılması kararları alınmıştır.
KAYMAKAMLIKLAR

BOZTEPE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Müftülüğü
Yapılan Çalışmalar:
- Yapılan toplantılar ile tüm personele Genelge’nin içeriği anlatılmıştır.
- Vaaz ve hutbelerde konu işlenmektedir.
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Planlanan Çalışmalar:
- Toplantılara haftalık olarak devam edilmesi ve tüm personelin konu ile ilgili hutbe
hazırlaması planlanmaktadır.

ÇAMELİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
- Töre ve Namus Cinayetlerinin önlenmesi amacıyla oluşturulan Kurul; kadına ve çocuğa
yönelik şiddet ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik olarak tespit edilen
çözümlerin işbirliği içerisinde hayata geçirilmesi kararı almıştır.

ÇUBUK KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Çubuk Jandarma Komutanlığı tarafından köylerde devriye gezilmiş, köy konaklarında
aile bireyleriyle kadına yönelik şiddet, törenamus cinayetleri konusunda görüşülmüş,
bireylere konu hakkında bilgi verilmiştir.

HALF ETİ KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- İlçe Müftülüğü tarafından; cami derslerinde konuya geniş yer verilerek kadın ve
çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi, töre ve namus cinayetlerinin İslam’da yerinin olmadığı
konusuna yer verilmiştir.
- Aile içi birlik beraberlik, sorunların şiddetle değil karşılıklı anlayışla çözülmesinin
gerekliliği konuları vaazla anlatılmıştır.
- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından; ilk ve orta dereceli okullarla Halk Eğitim
Merkezi bünyesindeki kurslarda konu ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Öğrencilerin
ve halkın bilgilendirilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.

KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Armutlu Belediyesi bünyesinde, halkın konu hakkında bilinçlenmesine yönelik
konferanslar düzenlenmektedir.
- Okumayazma, meslek kursları hizmeti verilmektedir.
- Eğitime destek olmak amacıyla yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardım
yapılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
- Armutlu Belediyesi bünyesinde, konuya ilişkin konferans, seminer, sempozyum, panel
düzenlenmesi, kadın sorunlarına ilişkin olarak belediye içinde bir birim oluşturulması, töre
cinayeti tehdidi altında bulunan kadınların sığınma evlerine yerleştirilmesi, işe
yerleştirilmeleri, bu kadınlara konut sağlanılması, meslek edindirme kursları verilmesi,
- Kemalpaşa Belediyesi bünyesinde, bir sosyal tesis yapılarak tesis içerisinde kadınlara
yönelik dernek, lokal, barınma evi niteliğinde bir bölüm oluşturulması,
- Yukarıkızılca Belediyesi bünyesinde, töre cinayeti tehdidi altında bulunan kadınların
sığınma evlerine yerleştirilmesi, bu kadınlara meslek edindirme kursları verilmesi, konut
sağlanması, hayatlarını güvence altına almaya dönük hizmetler verilmesi, planlanmaktadır.

32

KULP KAYMAKAMLIĞI
İlçe Emniyet Amir liği

Planlanan Çalışmalar:
- Kadın ve çocuklara yönelik şiddet olaylarının yaşanmaması için sorumluluk alanında
Önleyici Kolluk Faaliyetleri uygulayarak, herhangi bir olay olmadan önleme çalışmaları,
- Mahalle muhtarları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon kurularak İlçe
okullarındaki öğretmenlerin bu konuda halkı bilinçlendirmesinin sağlanması,
- Sorumluluk alanına giren okulların müdürleri ile görüşülerek aile eğitiminin önemi,
kadın ve çocuklara yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesi hakkında okullarda, ailelerin de
katılacağı toplantılar yapılması, planlanmıştır.

KOÇARLI KAYMAKAMLIĞI
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
Yapılan Çalışmalar:
Töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması amacıyla bir
koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiş olup söz konusu toplantıda;
Töre ve namus cinayetlerinin önlenmesinde görev alacak personelin hizmet içi eğitime tabi
tutularak bilinçli hale getirilmesi,
Töre cinayeti işlenmesi muhtemel görülen bazı köylerin muhtarları ve okul müdürlerinin
bilgilendirilmeleri suretiyle söz konusu kişilerle iletişimin sağlanması ve bu köylerde
bilgilendirme çalışmaları yapılması,
İlk ve ortaöğretim öğrencileri ve yetişkinlere yönelik eğitim seminerleri düzenlenmesi,
Şiddete maruz kalan anne ve çocuklarının ilgili yere sevkine kadar barınabilecekleri kadın
konukevlerinin İlçe Belediye Başkanlığı tarafından sağlanması, bahsi geçen hususa ilişkin 24
saat hizmet verecek kadın görevli istihdam edilmesi ve görev alan kişinin hizmet içi eğitime
tabi tutulması,
Sağlık Grup Başkanlığınca şiddete maruz kalmış kadın ve çocukların sağlık sorunları ile
ilgili her türlü sağlık tedbirlerinin alınması ve bu hususta eğitimli uzman personelin
görevlendirilmesi,
Cami imamlarının, aile içi şiddetin önlenmesine yönelik olarak Cuma vaazları aracılığıyla
halkı bilinçlendirmesinin sağlanması amacıyla İlçe Müftülüğü tarafından bilgilendirilmesi,
Şiddete maruz kalabilecek durumda olan anne ve çocuklarının korunması ve ilgili yere
sevkleri için gerekli kaynağın İlçe Sosyal Hizmetler Vakfınca sağlanması,
Şiddet mağdurları ile ilgili olarak kolluk birimlerine intikal eden ihbar ya da müracaatlara
ilişkin işlemlerin, Cumhuriyet Savcılarının da bilgilendirilmesi suretiyle, ilgili mevzuatlar
çerçevesinde kolluk birimlerince yerine getirilmesi,
kararları alınmıştır.

MALATYA İLİ YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI
Planlanan Çalışmalar:
- Gündüzbey Belediyesi bünyesinde; kadın ve çocuklara yönelik şiddet hareketlerinin
önlenmesi için her türlü önlemin alınmasına yönelik çalışmalar yapılması,
- Kasaba halkının bilinçlendirilmesine yönelik seminerler düzenlenmesi, planlanmaktadır.
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SARIYER KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Halk Eğitim Merkezi’nin okumayazma kurslarına destek verilmektedir.
- İnsan haklarına ilişkin konferanslar verilmektedir.
- Kadınlara el becerisi kazandıran kurslar açılmıştır, yenilerinin açılması çalışmalarına
devam edilmektedir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Konuyla ilgili olarak pilot iller seçilerek zararlı geleneklerin tespit edilmesi ile ilgili
gerekli alan çalışmaları yapılmıştır. Söz konusu alan çalışmalarından elde edilen veriler
değerlendirilip Mart 2007’de sonuçlandırılacaktır.
- Kadına ve çocuğa yönelik şiddete ilişkin olarak Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
folklor araştırmacılarınca gerçekleştirilecek bir proje hazırlanmış ve proje kapsamında Adana,
Şanlıurfa ve Van illerini kapsayan bir alan araştırması çalışması yapılmıştır. Araştırmada elde
edilen bilgiler, Genel Müdürlük tarafından daha önceki yıllarda yurt genelinde gerçekleştirilen
araştırmalar derlenerek, Bilgi ve Belge Merkezine kazandırılan konu ile ilgili dokümanlarla
desteklenerek bir rapora dönüştürülmüştür. Bu proje kapsamında, sosyal normlar, doğum ve
evlenme gelenekleri içerisinde, atasözleri ve deyimlerde, halk söylencelerinde, ve halk
türkülerinde şiddeti meşrulaştıran öğeler konularına yer verilmiştir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Er ve erbaşların toplumsal cinsiyet eşitliği/kadın hakları konusunda eğitilmeleri için
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile ortak bir çalışma başlatılmıştır.
- Törenamus cinayetleri, kadına yönelik şiddete ilişkin kısa filmler, afişler hazırlatılmış;
bunların uygun zamanlarda izlenmesi ve er ve erbaşların toplu olarak bulundukları yerlerde
sergilenmesi sağlanmaktadır.
- Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Yurt Sevgisi Eğitimi kapsamında, “Aile Kavramı ve Aile
Yapımız, Ailede Eğitim, Aile İçinde İletişim” konularında eğitim verilmektedir. Verilmekte
olan eğitimleri destekleyen ve onun devamı niteliğinde olan “Kadının İnsan Hakları ve
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konularındaki eğitimin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde er ve
erbaşlara uygulanması ile kadına karşı şiddetin önlenmesi faaliyetlerine katkı sağlayabileceği
değerlendirilmiş ve bu kapsamda Genel Kurmay Başkanlığı ile Kadın ve Aileden Sorumlu
Devlet Bakanlığı tarafından ortak bir çalışma başlatılmıştır.
- 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” konu başlıklarında altı adet kısa
süreli film hazırlatılarak çoğaltılmış ve TSK bünyesinde dağıtımı yapılarak Yurt Sevgisi
Eğitimi kapsamında erbaş ve erlere uygun zamanlarda izletilmeye başlanmıştır.
- Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile koordineli bir şekilde; “Kadına Karşı
Şiddet Suçtur”, “Töre İçin Cinayet Suçtur”, “Tecavüz ve Cinsel Taciz Suçtur”, “Kız
Çocukları Okutulmalıdır” konularında hazırlanan Başbakanlık Kadının Statüsü Genel
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Müdürlüğü tarafından çoğaltılan afişlerin TSK bünyesinde dağıtımı yapılmış, erbaş ve erlerin
gazino, okuma salonu, vb. toplu olarak bulundukları yerlerde sergilenmesine başlanmıştır.
- Söz konusu eğitimler sürekli olup her dönem uygulanmaktadır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Kolaylaştırılmış okumayazma öğretimi ile işlevsel okuryazarlık eğitimi ile okuma
yazma eğitimi verilmektedir.
- Haydi Kızlar Okula kampanyası sürdürülmektedir.
- Halk Eğitim Merkezlerinde, kadına yönelik şiddet konusunda zararlı gelenek ve
görenekler araştırılmakta, buna yönelik tutum ve davranışlarla ilgili eğitim verilmektedir.
- Etkili AnaBaba Eğitimi Programı geliştirilmiş, uygulama aşamasına getirilmiştir.
- Annebabalara yönelik töre ve namus cinayetleri konusunda uzmanlarca eğitici seminer,
toplantılar düzenlenmektedir.
- Hazırlanan ilköğretim dersleri öğretim programlarında cinsiyete dayalı ayrımcılık içeren
ifadelere yer verilmemektedir.
- Öğrencilerin şiddeti algılamasına yönelik 14 ili kapsayan bir araştırma yapılmaktadır.
- Halk Eğitimi Merkezlerinde ailelere çocuk eğitimi ve çocuk yetiştirme yöntemlerinin
verildiği Anne Çocuk Eğitimi Programı ile Benim Ailem ve Baba Destek Programı adlı
eğitim uygulamaları yapılmaktadır.
- Baba destek programına ilaveten cinsiyet ve akran eğitimi yapılmaktadır.
- Halk Eğitimi Merkezlerinde, kadına yönelik şiddet konusunda zararlı gelenek ve
göreneklerin araştırılıp buna yönelik tutum ve davranışlarla ilgili eğitim çalışmaları
yapılmıştır.
- 2007 Yılı için hizmet içi eğitim faaliyetlerinin planlama çalışmaları yapılmıştır.
- "Anne Baba Çocuk Eğitimi Projesi” kapsamında örgün ve yaygın düzeyde eğitim
verilmiştir. (Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Bünyesinde) Genç kız ve kadınlarımızın
eğitim hizmetlerinde, toplumsal ve sosyal statülerinin yükseltilmesi, kültürel yapı içerisinde
yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, istihdama yönelik olarak sektör beklentileri
doğrultusunda kültürel, sosyal ve teknolojik değişmeler doğrultusunda mesleki
yeterliliklerinin geliştirilmesi sağlanmakta ve yürütülen projelerle desteklenmektedir. Bu
projeler şunlardır:
*Yaşlı bakıcıların eğitimi projesi
*Geleneksel el sanatlarını geliştirme projesi
*Beslenme ve gıda alanlarında eğitim ve iş gücü yetiştirme projesi
*Cezaevlerindeki iş gücü kalitesinin artırılması ve girişimciliğin desteklenmesi projesi
- 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında "Haklar, Özgürlükler ve Din" ünitesine
yer verilmiştir. "Evin Okula Yakınlaştırılması ve Değişen Ana Baba Rolleri Projesi"
çerçevesinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illerindeki İmam Hatip Liselerinde aile
eğitimleri verilmektedir.
- Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde
"Etkili Anne Baba Eğitimi 719" Programı geliştirilmiştir. Pilot uygulama aşamasında olan
çalışmanın genel amacı 7 ile 19 yaş arasında çocuğa sahip ebeveynlerin çocuklarını her
anlamda daha sağlıklı yetiştirebilmelerine yardımcı olmaktır. Diğer bir amaç da çocuk sahibi
olan kadınların güçlenmesine yardımcı olmaktır.
- Şiddet, madde bağımlılığı, cinsel taciz vb. konularda yapılacak araştırmalar için
verilmekte olan eğitim araştırma ve izinlerine dair kriterler geliştirilmiştir.
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- Mesleki Rehberlik; geleceğin güvencesi ve teminatı olan gençlerin ilgi, istek ve
yetenekleri doğrultusunda doğru meslek seçimi yapmalarına yardımcı olmanın yanı sıra,
onları meslek yaşamları süresince izleyerek gereksinimlerini tespit etme ve eğitim sistemi
içerisinde yeterliliklerini geliştirme hizmetleri ile ülkemizin geleceği ve sosyoekonomik
kalkınmasına katkı sağlayacak nitelikte bireylerin yetiştirilmesi açısından büyük önem
taşımaktadır. Bu kapsamda Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılında
Mesleki Rehberlik ve Yöneltme Hizmetleri Kılavuzu hazırlanmıştır.

Planlanan Çalışmalar:
- Halk Eğitim Merkezlerinde yetişkinlere yönelik şiddet, cinsel taciz ve madde
bağımlılığı vb. konularında uzmanlar tarafından bilgilendirici eğitim verilmesi,
- Şiddet konusunu inceleyen bir araştırma çalışmasına başlanması,
- Kadına yönelik şiddet konusundaki çalışmalar ile ilgili broşür, dergi, kitap, afiş, vb.
baskı işlemlerinin yapılması,
- Hazırlanmakta olan ortaöğretim dersleri programlarında, kadına yönelik şiddet
konusunda alınacak tedbirlerin ve önerilerin dikkate alınarak değerlendirilmesi,
- Halk Eğitim Merkezlerinde yetişkinlere yönelik törenamus cinayetleri, şiddet, cinsel
taciz, madde bağımlılığı, vb. konularında uzmanlar tarafından bilgilendirici eğitim verilmesi,
- AnneÇocuk Eğitimi Programı, Benim Ailem ve baba Destek Programı gibi projelerin
konuları arasına törenamus cinayetleri konularının dâhil edilip uygulanması,
- Öğrencilerin şiddet algılamasına yönelik 14 ili kapsayan araştırma verilerinin
değerlendirilmesi,
- İlgili birimler tarafından mevzuat çalışmaları sonuçlandırıldığında, söz konusu
dokümanlara ilişkin baskı işlemlerinin yapılması,
- EğitimÖğretim Dairelerince öğretmen, idareci ve müfettişlere yönelik 14 hizmet içi
eğitim faaliyeti düzenlenmesi planlanmıştır.
IĞDIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
- 2006–2007 EğitimÖğretim yılında kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve töre cinayetlerine
ilişkin seminerler devam etmektedir.
- Şiddet ve töre cinayetlerine ilişkin anket geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadının toplumdaki yeri konulu seminer çalışmasının il genelinde yapılması
planlanmaktadır.
SİİRT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
- Halk eğitim merkezi müdürlükleri aracılığı ile okumayazma, halıkilim, yöresel el
sanatları gelişimi ile alakalı kurslar verilerek bilinç düzeyi arttırılmaya çalışılmıştır. Halk
eğitim merkezleri aracılığı ile verilen kurslarda faaliyette bulunan kadınların ürettiklerinin
karşılığını alabilmelerine olanak sağlayan sergiler ve satış günleri düzenlenmiştir. Verilen
kurslarda sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere kendi iş yerlerini açmalarında yardım
edilmiştir.
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-  Okul Rehberlik Servisleri ve Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğünce erkek
öğrencilere yönelik “Kadının Statüsü ve Toplumda Yer Alma Biçimi” ile ilgili seminerler
verilmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadına yönelik şiddet hareketleriyle töre/namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik
eğitim programları, seminerler düzenlenmesi planlanmaktadır.
- Sivil toplum kuruluşlarıyla toplantıların yapılması ve bölgenin içinde bulunduğu
sosyolojik durum itibari ile işbirliğine gidilerek ailelerin konuyla alakalı olarak
bilgilendirilme toplantılarına iştiraklerinin daha fazla sağlanması planlanmaktadır.
ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ŞIRNAK/SİLOPİ MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU
Yapılan Çalışmalar:
- Veli toplantılarında
bilgilendirilmektedir.

öğrenci

velileri,

öğretmenler

tarafından

konu

hakkında

Planlanan Çalışmalar:
- Çeşitli derslerde ilgili konular hakkında bilgilendirme yapılması planlanmaktadır.
PINARÖNÜ İLKÖĞRETİM OKULU
Yapılan Çalışmalar:
- Okuleğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik strateji ve eylem
planına göre hareket edilmektedir.
- Veli toplantılarında konuya değinilmektedir.
- Şiddete neden olan faktörlere ilişkin araştırma yapılmış olup çevre özelliğine göre
önlemler alınmaktadır.
- Bilgi Teknoloji Sınıfında konu ile ilgili bilgilendirici slâyt gösterimi yapılmaktadır.
- Eylem planlarının sunumu yoluyla velilere ulaşılmıştır.
Planlanan çalışmalar:
- Çalışmalara, ilgili yönetmelik ve eylem planları çerçevesinde devam edilmesi,
- Öğretmenlereöğrencilere yönelik sosyal etkinliklerin yapılması, planlanmaktadır.
SİLOPİ KIZ MESLEK LİSESİ
Yapılan Çalışmalar:
- 13.01.2005 tarih ve 25699 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği çerçevesinde okul bünyesinde yapılan gösteri ve etkinliklerde konu üzerinde
durulmuş öğrenciler bilgilendirilmiştir.
- Okulda düzenlenen sosyal etkinliklerle öğrencilere konu hakkında bilgi verilmiştir.
- Sergilenen oyunlar aracılığıyla öğrencilerin şiddeti kötü; sevgi, anlayış ve hoşgörüyü iyi
olgular olarak algılamaları sağlanmıştır.
- Okul içinde sınıflar arasında konuyu ele alan oyunları sergileme yarışmaları
düzenlenmiş, bu projede görev alan tüm öğrenciler ödüllendirilmiştir.
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- Okul içinde yapılan spor müsabakalarında öğrencilere centilmence davranışlar
kazandırılmaya çalışılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve Rehberlik Yönetmeliği çerçevesinde yapılan tüm
etkinliklerde konu üzerinde durulması,
- Çıkarılacak okul dergisinde konuya dikkat çekilmesi, konu ile ilgili resim kompozisyon
ve şiir yarışmaları düzenlenmesi, sevgi, anlayış ve hoşgörünün güzellikleri konularının okul
içi etkinliklerde işlenmesi,
- Öğrencilerin hazırlayacağı oyunlar ile veli toplantılarında öğrenci velilerine de bilgi
verilmesi, konuya dikkat çekilmesi,
- Okul içi etkinliklerde anlayış ve hoşgörüye dayalı tutum sergileyen öğrencilerin
ödüllendirilmesi çalışmaları yapılması, planlanmaktadır.
RAUF OSMAN KARADENİZ İLKÖĞRETİM OKULU
Yapılan Çalışmalar:
- 2006/17 Sayılı Genelgesine göre çalışmalar yapılmıştır.
- Veli toplantısında, derslerde ve diğer faaliyetlerde öğrenci ve veliler bilgilendirilmiş,
veli ziyaretlerinde konuya değinilmiştir.
- Tiyatro oyunlarında konu işlenmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
-

Veli toplantılarında ve okul aile birliği toplantılarında velilerin bilgilendirilmesi,
Öğretmenlerin konuya hassas bir şekilde eğilmelerinin sağlanması,
Tiyatro ve piyeslerde konunun ele alınması,
Okul dışında öğretmenlerin velileri, evlerde ziyaret etmesi, planlanmaktadır.

SİLOPİ ANADOLU LİSESİ
Yapılan Çalışmalar:
- Okul bünyesinde yapılan gösteri ve etkinliklerde konu üzerinde durulmuş öğrenciler
bilgilendirilmiştir.
- Yapılan sosyal etkinliklerle öğrencilere konu hakkında bilgi verilmiştir. Sergilenen
oyunlar aracılığıyla öğrencilerin şiddetin kötü; sevgi, anlayışın ve hoşgörünün iyi yönlerini
algılamaları sağlanmıştır.
- Öğrencilerin hazırlayacağı oyunlar ile veli toplantılarında öğrenci velilerine de bilgi
verilmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
- Çıkarılacak okul dergisinde konu üzerinde durulması, konu ile ilgili resim kompozisyon
ve şiir yarışmaları düzenlenmesi, yeri geldikçe sevgi, anlayış ve hoşgörünün güzellikleri
konularının okul içi etkinliklerde işlenmesi,
- Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve Rehberlik Yönetmeliği çerçevesinde yapılan tüm
etkinliklerde konu üzerinde durulması, planlanmaktadır.
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SİLOPİ GAZİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
Yapılan Çalışmalar:
- Kadın ve çocuk hakları konusunda velilere bilgi verilmiştir, tüm görüşmelerde konunun
hassasiyeti anlatılmıştır.
- Okul çevresinde bulunan evler ziyaret edilerek kadın ve çocuklara karşı uygulanan
şiddetin olumsuz sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.
- Şiddetin zararlarının anlatıldığı tiyatro ve skeçler hazırlanarak öğrencilere sunum
yapılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Müdürlük bünyesinde açılan kurslarda konunun işlenmesi, ilgili kuruluşlarla işbirliği
yapılması,
- Konu ile ilgili konferans düzenlenmesi, sergi vb. çalışmalar aracılığıyla bilgilendirme
çalışmalarının yapılması,
- Kulüp çalışmalarında konunun işlenmesi, planlanmaktadır.
SİLOPİ MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU
Yapılan Çalışmalar:
- Derslerin içeriğine göre bu konuda öğrencileri bilgi verilmiştir.
- Görüşülen her veliye bu konuda bilgilendirme yapılmış, ev ziyaretleri yapılarak
bilgilendirme çalışmaları düzenlenmiştir.
- Drama derslerinde konuyla ilgili oyunlar oynanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Çocuk ve kadına yönelik şiddet ile ilgili panoların oluşturulması,
- Veli toplantılarında ve velilerle birebir görüşmelerle velilerin bilgilendirilmesi,
- Drama derslerinde konuya ilişkin oyunların oynanması, planlanmıştır.
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YEREL YÖNETİMLER
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Kent Konseyi Kadınlar Meclisi
Yapılan Çalışmalar:
- Sığınma Evinin açılması çalışmalarına devam edilmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
- 2007 yılı itibari ile sığınma evinin faaliyete geçirilmesi,
- Eğitim seminerleri düzenlenmesi, planlanmaktadır.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Yapılan Çalışmalar:
- Ankara’da yaşayan ev hanımı, çalışan, öğrenci ve tüm kadınların kültürel ve sosyal
gelişimini desteklemek, toplum içinde kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olmak
amacıyla “Hanım Lokalleri” hizmete açılmıştır. Hanım Lokallerinde, kadınların, yaşadıkları
problemlere karşı bilgilendirilmelerine, yeni davranışlar edinmelerinin sağlanmasına, paneller
ve seminerler düzenlenerek iş ve ev ortamından uzaklaşıp sosyal bir hayata katılmalarının
sağlanmasına, hanımların spor yapmalarına ve bireyler arası iletişimlerini güçlendirmesine
yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Türk Kadınının yaşam sorumluluklarını hafifletme temel
hedefiyle Ankara’nın 12 farklı bölgesinde faaliyet gösteren hanım lokalleri; eğitim, sosyo
kültürel, sağlık, spor, psikososyal destek konularında kadınların tüm ihtiyaçlarına cevap
vermektedir.
- Hanım lokallerinde, kadınların karşılaştığı ya da karşılaşabileceği tüm sorunlara yönelik
Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri verilmektedir. Kadınlarımıza çağdaş yaşamın her
alanında önlerine çıkan zorluklarla bilinçli mücadele edebilmeleri için çeşitli seminerler
düzenlenmektedir.
- Hanım lokallerinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra kadının eğitimine
yönelik hizmetler de verilmektedir. Kadınların toplumda yer alma ve kendilerini ifade
edebilmeleri amacıyla kişisel yeteneklerini geliştirmeye yönelik eğitim seminerleri
verilmektedir. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu vb. kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel
kuruluşlarla işbirliği içine girilerek “Kişisel Gelişim, Kadın Hakları, Kadın ve Sağlık, Çocuk
Sağlığı, Çocuk Eğitimi, Aile İçi İletişim, vb.” konularda periyodik olarak eğitim seminerleri
düzenlenmektedir.
- Kadınları yeni bilgi ve becerilerle donatarak meslek sahibi yapmak, aile ekonomilerini
güçlendirmek, kadınlara birlikte yaşama ve planlı çalışma alışkanlığını kazandırmak,
toplumda dostluk, dayanışma ve güven duygusunu pekiştirmek, boş zamanların verimli bir
şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla Belediye Meslek Edindirme ve Beceri Kursları
açılmıştır.
- BELMEK kursları aracılığıyla Ankaralı kadınlara ekonomik özgürlüklerini
kazandırmanın yanı sıra onların toplumsal statü ve rollerini etkin biçimde yerine
getirebilmelerine imkan tanıyacak “Kişisel Gelişim” seminerleri düzenlemektedir.
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- Kadınların bir meslek sahibi olması ve el becerisi kazanması için açılan BELMEK
kurslarından Ankara’da yaşayan tüm kadınların yararlanması amacıyla yeni kurs merkezleri
faaliyete geçirilmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
- Son zamanlarda toplumsal bir sorun olarak ön plana çıkan “Töre ve Namus
Cinayetleri”, “Kadına Yönelik Şiddet” konularının nedenleri ve sonuçlarına yönelik lokallere
üye kadınların katılacağı eğitim seminerleri planlanmıştır.
- Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi, Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleri, Aile
İçi Şiddet, Kadın Hakları, konularının ele alınacağı eğitim seminerleri verilmesi hususunda
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak konunun
uzmanlarının lokallere davet edilmeleri ve bu yolla üyelerin bilgilendirilmeleri planlanmıştır.

ANKARA İLİ Altındağ Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Altındağlı kadınlara yönelik “Stres Yönetimi” semineri düzenlenmiştir.
- Toplumda herkes için bir risk olan “Madde Bağımlılığı” konusunda Altındağlı annelere
eğitim semineri düzenlenmiştir.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yapılan etkinlikler şubat ayı içerisinde
başlamıştır. “Fotoğrafçılık kursu” ve “Muhabirlik kursu” bu etkinlikler bağlamında açılmıştır.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına Altındağlı kadınlar yoğun ilgi göstermişler,
program dahilinde Okumayazma kursuna katılan Altındağlı kadınlar sertifika almışlar, Öykü
ve röportaj yarışmasına katılan kadınlara ödülleri verilmiş, TRT sunucularından Sabiha
Akdemir “medya ve kadın konulu” yarım saatlik söyleşi yapmıştır. “Kadına Karşı Şiddete
Son” eylemi için 180 mum yakılmış, halk oyunları ve konser programının yer aldığı
etkinlikler yapılmıştır.
- Altındağlı kadınlara “Ağız ve diş sağlığı” ve “Aile planlaması” konusunda
bilgilendirme yapılmıştır.
- Halen kadınlara yönelik 5 okumayazma kursu devam etmektedir.
- Altındağlı kadınlara düzenli olarak psikolog olanağı sunulmaktadır. Kültür
merkezlerimizdeki faaliyetlerden yararlanan kadınlarımıza sunulan bu imkanlardan çocuklar
ve eşleri de yararlanabilmektedir.

Antalya İli Alanya Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Alanya ilçesinde toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı arttırarak birey, aile ve
toplumun gelişmesi, katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale getirmek amacıyla SHÇEK,
Alanya Belediye Başkanlığı, Alanya Sosyal Hizmetleri Destekleme ve Geliştirme Derneği
arasında “Toplum Merkezi Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü”
imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
- Belediye tarafından kurulan “Alanya Toplum Merkezi”nde okumayazma, yabancı dil
ve “Benim Ailem” programları uygulanmaktadır.
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Antalya İli Alanya İlçesi Konaklı Belediyesi
Planlanan Çalışmalar:
- Mahalle muhtarları ile işbirliği yapılarak şiddete meyilli aileler ve bireylerin tespit
edilmesi, bunlara yönelik önleyici tedbirler alınması,
- Kadına yönelik şiddetin ve töre/namus cinayetlerinin önlenmesi için broşürler
hazırlanarak Belde içerisine asılması,
- İlçe müftülüğünün izni alınarak konunun vaazlarda halka aktarılması,
- Konuya ilişkin olarak sivil toplum kuruluşlarının katkılarının alınması, planlanmaktadır.

Antalya İli Alanya İlçesi Kestel Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik olarak, Belediye zabıta ekiplerince
oluşturulan birim yetkililerince belde halkına “Kadının toplumdaki yeri” ve “İslam’da kadına
verilen önem” hakkında bilgi verilmektedir.

Aydın İli Didim Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Kaymakamlıkta yapılan toplantıda gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Denizli İli Acıpayam İlçesi Gölcük Belediyesi
Planlanan Çalışmalar:
- 2007 yılında
planlanmaktadır.

mevzuat,

planlama

ve

uygulama

çalışmalarına

başlanması

Denizli İli Gölcük Belediyesi
Planlanan Çalışmalar:
- 2007 yılında mevzuat, planlama ve uygulama çalışmalarına yer verilecektir.
- Kadın ve çocuklar için sığınma evi açılması için gerekli çalışmalara başlanacaktır.

Edirne İli Meriç Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet ile ilgili broşür el ilanları ve afiş dağıtımı
yapılarak, bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
- Halk Eğitim Merkezinde, dikişnakış kursu açılması sağlanmıştır. Belediye tarafından
kursa destek verilmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
- Mağdur kadınlara sosyal yardım yapılması,
- Meslek edindirmeye yönelik kursların açılması, planlanmaktadır.
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Edirne İli Meriç İlçesi Küplü Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet ile ilgili broşür, el ilanları ve afiş dağıtımı
yapılarak, bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
- Halk Eğitim Merkezinde “Nakış Kursu” açılması sağlanarak, kursa belediye tarafından
destek verilmektedir.
Planlanan çalışmalar:
- Mağdur kadınlara sosyal yardım yapılması,
- Meslek edindirmeye yönelik kursların açılması, planlanmaktadır.

Erzurum İli Yakutiye İlk Kademe Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Şefkatevi Yönetmeliği Belediye Meclisinden geçerek onaylanmış, Şefkatevi Haziran
2006 tarihi itibariyle hizmete açılmıştır.
- Sefkatevi’nde barınan kadınların her türlü gıda, giyim ve sağlık ihtiyaçları
karşılanmaktadır. Kadınlara Şefkatevi’nde psikolojik destek ve sağlık hizmeti vermek için
görevlendirme yapılmıştır.
- Şefkatevi’nde Meslek Edindirme ve Beceri Kursu, sipariş alma yoluyla kursiyerlerin
kazanç elde etmelerini sağlanmaktadır.
- Beldede sosyal inceleme yapılarak şiddete maruz kalan kadınlar ve onların sorunları
tespit edilmiş, bu kadınlara sorunların aşılması konusunda Belediyenin her zaman yardımcı
olacağı telkin edilmiştir.
Planlanan çalışmalar:
- Büyük şehirlerdeki Şefkatevleriyle koordinasyon kurularak hizmet kalitesinin
arttırılması,
- Belediye bünyesinde okumayazma kursu açılması,
- Konuya ilişkin sosyal etkinliklerin arttırılması, planlanmaktadır.

Hatay İli Erzin Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Resmi olmayan evlilikler ve çocuk yaşta olanların evlilikleri önlenmeye çalışılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
- Belediye personelinin konu hakkında bilgilendirilmesi;
- Pazar yerleri, düğün salonları, toplantı ve konser alanları ve otobüslerde kadına karşı
tacizlerin zabıta personeli tarafından izlenmesi ve önlenmesi;
- Resmi olmayan evliliklerin takibi ve çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi için köy
muhtarları ile koordineli çalışılması;
- Kadına yönelik şiddeti izleme grubu olarak Belediye zabıtalarının görevlendirilmesi,
- Belediye’ye ait ALO 153’ün"Kadına Yönelik Şiddet İhbar Hattı" olarak kullanılması,
planlanmaktadır.
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IĞDIR BELEDİYESİ
Yapılan Çalışmalar:
- Kadın Sığınma Evi” projesi tamamlanmıştır.
- Töre/Namus cinayetlerine ilişkin mahallelerde toplantılar yapılmakta ve bilinçlendirme
çalışmaları devam etmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
- Bilinçlendirme çalışmaları dâhilinde seminerler düzenlenmesi,
- “Kadın Sığınma Evi” Projesine ilişkin çalışmaların başlatılması planlanmaktadır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Yapılan Çalışmalar:
- İBBKKM tarafından, şiddet mağduru 15 kadına, sığınma evlerinden sonra yeni bir
yaşam kurmaları ve hayatlarına devam edebilmeleri için, ev bulmalarında tuttukları evin
kiralarının karşılanmasında yardımcı olunmuştur. Ayrıca evlerinin eşyaları kurum tarafından
karşılanarak ihtiyaçları doğrultusunda gıda, giyim ve okuyan çocukları için eğitim yardımı
yapılmıştır.
- İBBKKM’ye başvuran şiddet mağduru 12 kadının, geçici barınma, nakit, ev eşyası ve
okuyan çocukları için eğitim ihtiyaçları, merkez tarafından karşılanmıştır.
- Kadınların sosyokültürel alanda bilinçlendirme amacıyla İBBKKM tarafından;
“Evlilik Hukuku ve Kadın” konulu seminer dizisi düzenlenmiştir.
- Hukuksal yardıma ihtiyaç duyan, başvuruda bulunan kadınlar ilgili mercilere
yönlendirilerek kurumlar arası iletişim sağlanmaktadır.
- Şiddetin önlenmesi konusunda eğitimin gerekliliği bağlamında, ilköğretim, ortaöğretim,
ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs yardımı yapılmaktadır.
- Kış aylarında sokakta yaşamak zorunda kalan kadınların Belediyenin spor tesislerinde
yer ayrılarak, geçici süre için barınmaları sağlanmakta; temizlik, sağlık, giyim ihtiyaçları yine
belediyenin ilgili kurumları tarafından karşılanmaktadır.
- Ev kadınlarının bir meslek öğrenmeleri, sosyalleşmelerini ve kendi ayakları üzerinde
durarak hayatlarına devam etmelerini sağlamaya yönelik hizmet veren İSMEK,193 kurs
merkeziyle 97 ayrı branşta eğitim vermektedir.
- İstanbul genelinde bulunan spor eğitim merkezleriyle kadınların ve çocukların zihinsel
ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır.
- Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri kanalıyla kadınları bilinçli hale getirerek sağlıklarını
korumak amacıyla tarama ve eğitim hizmetleri yürütülmektedir.
- Evde Sağlık Hizmetleri ile sosyal güvencesi olmayan; hasta, bakıma muhtaç, özürlü ve
yaşlı 1642 kadına evlerinde hizmet götürülmüştür.
- Belediye’nin Darülaceze tesislerinde kadınlara huzurlu, güvenli bir ortamda
bakılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
- Çocuk ve kadınlara yönelik şiddetle ilgili tanıtıcı ve yol gösterici broşür hazırlanması ve
dağıtılması,
- KKM bünyesinde çalışan görevli personele, çocuk ve kadınlara yönelik şiddet
hareketleriyle, şiddetin önlenmesi konusunda hizmet içi eğitim verilmesi, planlanmaktadır.
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İstanbul İli Tuzla Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
-

"Psikolojik Danışma Merkezi" kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.
"Aile İçi İletişim" semineri düzenlenmiştir.
"Eş İlişkilerinde Problemler" semineri düzenlenmiştir.
"Depresyon ve Aile" semineri düzenlenmiştir.
"Aile İçi Şiddet" semineri düzenlenmiştir.
"Fiziksel Şiddete Mazur Kalan Kadınların Hayata Uyumu" semineri düzenlenmiştir.
"Değişen Toplum ve Aile" semineri düzenlenmiştir.

Planlanan Çalışmalar:
- "Psikolojik Danışma Merkezi" bünyesinde çalışan psikologların, aile içi iletişim
konularında merkeze gelenleri ve de diğer vatandaşları aydınlatması planlanmaktadır.

İstanbul İli Tuzla Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Psikolojik Danışma Merkezi kurulmuş, faaliyete geçirilmiştir.
- Aile içi eğitim, eş ilişkilerinde problemler, depresyon ve aile, aile içi şiddet, fiziksel
şiddete uğrayan kadınların hayata uyumu, değişen toplum ve aile konularında birer seminer
düzenlenmiştir.

İstanbul İli Üsküdar Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Kadın, aile, eğitim, insan hakları konularında konferans ve seminerler düzenlenmiştir.
- Kadınların kendilerini geliştirmeleri için kurslar düzenlenmektedir.
- Kadınların toplumda geldiği yer ve kazandığı haklar, aktif olarak iş hayatında yer
almaları dolayısıyla tüketimde oynadığı rol üzerine “kadın hakları konferansları”
düzenlenmiştir.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Mor Salkım” adında kadınlara özel dergi
yayınlanmıştır.
- Belediye’ye bağlı Toplumsal Gelişim Merkezi’nin Eğitilmiş Yardımcı Kadın Projesi
kapsamında, kadınların daha nitelikli işler yapabilmesi, vasıflı birer eleman olmaları ve
bunların sonucunda maddi gelirlerini ve hayat standartlarını yükseltmek amacını güden “ev
işlerine yardımcı eleman kursu” ilk adım olarak beş mahallede başlatılmıştır.
- İlçe sınırlarındaki okuyan, maddi imkanları kısıtlı öğrencilere ekonomik yardım amaçlı
burs verilmiştir.
- Toplumsal Gelişim Merkezi Gezici Anaokulu Projesi kapsamında, maddi imkansızlıklar
ve bulunduğu bölgede anaokuluanasınıfı bulunmadığından dolayı okul öncesi eğitim
imkanından yararlanamayan çocuklar için farklı eğitim modelleriyle ücretsiz okul öncesi
eğitim veren beş gezici anaokulu 20062007 EğitimÖğretim yılı itibariyle hizmete
başlamıştır.
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İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- “Ailenin önemi, aile içi şiddetin yol açtığı tahribatlar ve sonuçları” konulu bir seminer
düzenlenmiştir.

İstanbul İli Tuzla İlçesi Akfırat Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- “Ailenin önemi, aile içi şiddetin yol açtığı tahribatlar ve sonuçları” konulu bir seminer
düzenlenmiştir.

İstanbul İli Avcılar Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların hukuki hakları konusunda
aydınlatılması amacıyla toplantılar düzenlenmekte ve kitap basılmaktadır.
- Belediye Başkanlığı düzenlediği mahalle toplantıları ile konuyu güncel tutmaya
çalışmaktadır.
- Konuya ilişkin afişler hazırlanarak merkezi yerlere asılmıştır.

İstanbul İli Güngören Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- “Aile Okulu” programı yürütülüp tamamlanmıştır.
- Eşler arası ilişkilerden çocuk eğitimine, iletişim sanatından kişisel gelişime uzanan
geniş bir yelpazede toplam yüz on saatlik dersler ve seminerlerden oluşan, uzman kişilerce
yürütülen “Kadından Topluma Eğitim Seminerleri” gerçekleştirilmiştir.
- Kadınların ve çocukların hem hukuki hem de psikolojik sorunları ile ilgilenen, tamamen
ücretsiz çalışan bir “Aile Danışma Merkezi” açılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Kişisel gelişim, güzel sanatlar ve beceri kursları açılması,
- Kadından Topluma Eğitim Seminerlerinin üçüncüsünün
planlanmaktadır.

gerçekleştirilmesi,

İstanbul İli Zeytinburnu Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Kadınlara yönelik şiddet hareketleriyle Töre/Namus cinayetlerinin önlenmesi için
alınacak tedbirlerle ilgili broşür ve diğer tanıtıcı materyaller hazırlanarak tüm kamu kurum ve
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına dağıtılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Konuyla ilgili rehberlik ve danışmanlık çalışmaları yapılması planlanmaktadır.
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Yapılan Çalışmalar:
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanununa
dayanarak, kadınlara yönelik meslek edindirme ve beceri kursları ihtiyaçlı bölgeler öncelikli
olmak üzere başlatılmıştır.
- Mahalle çalışmaları ile birebir hizmet anlayışının genişletilmesi ve alan çalışmaları
sonucunda veri tabanının oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır.
- Yerel Gündem 21 Aile İçi Şiddet Grubu /BM fonu desteği ile ortak okulailemuhtar
işbirliği projesinin uygulanması gerçekleştirilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadınlara yönelik mesleki eğitim kurslarının öncelikli bölgeler hedef olmak üzere
yaygınlaştırılması,
- Mesleki eğitim ve beceri kurs merkezlerinde kadınların ve kız çocuklarının hukuki hak
ve özgürlüklerinin bilincine varmalarını sağlayıcı seminerler verilmesi,
- Mahalle çalışmaları ile birebir hizmet anlayışının genişletilmesi, ihtiyaçların yerelde
tespiti,
- Alan çalışmaları sonucunda veri tabanının oluşturulması,
- İhtiyaç sahibi kadınlara yönelik olarak kent kültürünü tanıtma ve vapur gezisi
düzenlenmesi,
- Kadınların tiyatro oyunlarına katılımının ücretsiz olarak sağlanması,
- Kadınların kişisel başvurularına gerektiğinde acil çözümler bulunması, kurumsal
işbirliklerinin sağlanması,
- İstihdama yönelik çözüm yollarının bulunması yönünde ortak çalışmalar yapılması,
- Kadın ve kız çocuklarının hukuki hak ve özgürlüklerinin bilincine varmalarının
sağlanması,
- Diğer kurum ve kuruluşlar ile ilk kademe ve ilçe Belediyeleriyle ortak çalışmalar
yürütülmesi; bu kuruluşlara yönlendirme yapılması, destek verilmesi, planlanmaktadır.

İzmir İli Narlıdere Belediyesi:
Gün Işığı Kadın Dayanışma Merkezi
Yapılan Çalışmalar:
- Kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları özel sektörle işbirliği yapılarak, kadına
yönelik her türlü ayrımcılığın, şiddetin önlenmesi, kadının insan haklarını geliştirmek, eğitim
düzeyini yükseltmek, hayatın her alanında etkin hale gelmesini sağlama amacıyla her türlü
çalışmaya destek verilmiş, bu konuda plan/programların oluşturulmasında, politikaların
belirlenmesinde katkıda bulunulmuştur.
- Aile içidışı şiddet fizikselcinselpsikolojikekonomik şiddete uğrayan kadınların
başvuruları dinlenmekte, psikolojik destek hizmetleri sunulmaktadır.
- Kadınların, karşılaşacakları hukuksal problemler konusunda Belediyenin avukatı ve
Baro işbirliğiyle danışmanlık hizmeti verilmektedir.
- Kadına yönelik şiddet konusunda, şiddet ile karşılaşmadan önce ve sonrasında
yapacakları ile ilgili bilinçlendirme amaçlı İzmir Barosu’nca hazırlanmış broşürün dağıtımı
sağlanmıştır.
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- Kadınlara, kadın sağlığı, doğum kontrolü, anaçocuk sağlığı vb. konularında sağlık
kuruluşlarının işbirliği ile belirli periyotlarda seminerler sunulmaktadır.
- Okumayazma bilmeyen kadınlar için, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle okumayazma
kursları açılması sağlanmıştır.
- Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle 8 ay süren Anne ve Çocuk Eğitim Kursu verilmesi
sağlanmıştır.
- “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Hayır Günü”nde “Kadınlar Vardır” konulu tam gün
süren bir etkinlik yapılması sağlanmıştır.
- Şiddet gören kadınların, SHÇEK ile işbirliğiyle kadın sığınma evlerine yerleştirilmesi
sağlanmıştır.
Planlanan çalışmalar:
- Şiddete uğrayan kadınların başvurabileceği ve sığınabileceği kadın sığınma/konuk
evlerinin açılması,
- Meslek edinme kurslarının açılması,
- Kadınların yasal haklarını öğrenmelerine yönelik seminer/konferans; sinemavideo film
günleri düzenlenmesi,
- Kadın emeğinin, kültürünün ve dayanışmasının yaratılması ve geliştirilmesi konusunda
çalışmalar yapılması, planlanmaktadır.
İZMİRKEMALPAŞA YUKARIKIZILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Eğitime destek için durumu iyi olmayan öğrenci ve velilere ayni ve nakdi yardım
yapılmaktadır.
- Genç kız ve kadınlar öncelikli olmak üzere tüm bireylerin bilgi çağı ve iş yaşamının
gereklerine uygun olarak çağdaş öğretim yöntemlerini ve yaşamsal becerileri kazanmalarını
sağlamak amacıyla, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde okumayazma, meslek
kursları, sosyalkültürel kurslar (bilgisayar, arıcılık vb.) düzenlenmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
- Toplumsal kalkınmadaki farklılıkları azaltmak, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere
aileye dönük temel hizmetlerin sunumunda, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda
bulunulacaktır.
- Kadınlara ve çocuklara 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 çalışılarak, kadınların sorunlarıyla ilgili olarak
Belediyede bir birim oluşturulacak, şiddete maruz kalan kadın ve kız çocukları tespit edilecek,
şiddete uğramış kadınların sığınma evlerine yerleştirilmesi sağlanacaktır.
İZMİR İLİ KEMALPAŞA BELEDİYESİ
Yapılan Çalışmalar:
- İçerisinde kadınlara yönelik dernek, lokal, barınma evi niteliğinde bölümler de olacak
bir sosyal tesisin yapımına başlanmıştır.

48

KEMALPAŞA ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
- Kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için merkezi otoriteler
ve yerel yönetimler işbirliği ile, halkımıza bu konuda belli aralıklarla konferanslar
verilmektedir.
- Eğitime destek için durumu iyi olmayan öğrenci ve velilere ayni ve nakdi yardım
yapılmaktadır.
- Genç kız ve kadınlar öncelikli olmak üzere tüm bireylerin bilgi çağı ve iş yaşamının
gereklerine uygun olarak çağdaş öğretim yöntemlerini ve yaşamsal becerileri kazanmalarını
sağlamak amacıyla, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde okumayazma, meslek
kursları, sosyalkültürel kurslar(bilgisayar,arıcılık,vb.) düzenlenmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
- Toplumsal kalkınmadaki farklılıkları azaltmak, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere
aileye dönük temel hizmetlerin sunumunda, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda
bulunulacaktır.
- Kadınlara ve çocuklara 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 çalışılarak, kadınların sorunlarıyla ilgili olarak
Belediyede bir birim oluşturulacak, şiddete maruz kalan kadın ve kız çocukları tespit edilecek,
şiddete uğramış kadınların sığınma evlerine yerleştirilmesi sağlanacaktır.

Bağıvar İlk Kademe Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Konu hakkında belde ve mahalle kahvelerinde halkı bilinçlendirme çalışmaları
yapılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Özel toplantıların yapılması planlanmaktadır.

Kırşehir İli Hacıbektaş Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- "Doğum kontrol, kadın hastalıkları" üzerine konferans düzenlenmiştir.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlamalar yapılmıştır.

Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi Pazarören Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Belediyede diğer kurumlardan temin edilen, konuyla ilgili broşürler ve diğer tanıtıcı
materyaller bina içerisine asılmıştır.
-  Personele toplantı yoluyla konu hakkında bilgi verilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
- Şiddete maruz kalma olasılığı yüksek olan kadınların belde dışındaki sığınma ve konuk
evlerine yerleştirilmesine yönelik gerekli yardım ve desteğin verilmesi planlanmaktadır.
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Konya İli Selçuklu Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Selçuklu Belediyesi tarafından 1999 yılında tamamlanan ve 16 daireden oluşan
Şefkatevleri, kocasından ayrılmış ve yardıma muhtaç kadınların yaşaması için planlanmıştır.
Burada kalan kadınlar ve ailelerinin masrafları Selçuklu Belediyesi tarafından
karşılanmaktadır. Hocacihan bölgesinde yer alan Şefkatevlerinde 16 daireye ek olarak 2006
yılında 32 dairelik bir inşaat başlatılmıştır. Şefkatevleri, İstanbul'da düzenlenen Yerel
Yönetimler Fuarında Sosyal içerikli en iyi proje ödülünü kazanmıştır.
- Genç kızların ve ev kadınlarının meslek sahibi olmalarını amaçlayan SELMEK
(Selçuklu Meslek Edindirme Kursları) 5 ayrı branşta faaliyet göstermektedir. Hocacihan
100.Yıl Mahallesi, Selçuk Mahallesi ve Dumlupınar Mahallesinde faaliyet gösteren
kurslardan her yıl 250 öğrenci mezun olmaktadır. Burada ev hanımları ve genç kızlara meslek
kazandırılması yanında sosyal ve sağlık içerikli eğitim seminerleri verilmektedir.
- Katılımcı Kent Yönetimi ve kadınların kent yönetimine katılmaları amacıyla her yıl 8
Mart tarihinde Kadınlar Kurultayı toplanmaktadır. Kadınların Belediye yönetimi ile ilgili
fikirlerini sunduğu, dilek ve şikâyetlerini dile getirdiği Kadınlar Kurultayına her yıl yüzlerce
kadın katılmaktadır.
- Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Kadınlar Meclisi,
kadınlara yönelik olarak çalışmalar yapmaktadır. Meclis üyeleri tarafından değerlendirilen
konular daha sonra Selçuklu Belediye Meclisinde görüşülmektedir. Kadınlar Meclisi ilçede
yaşayan kadınların birlik ve beraberliğini artırmakta ve dar gelirli ailelere sosyal yardım
yapmaktadır.
- Ev kadınlarının ve genç kızların el emeklerini ve çeyizlik ürünlerini değerlendirmeleri
için kurulan Çeyiz Pazarı her hafta cumartesi günü hizmet vermektedir. Ev kadınları ve genç
kızların yanı sıra engelli vatandaşların da faydalandığı Çeyiz Pazarında el işi ürünler
satılmaktadır. Üretici ve tüketici arasında direkt bir bağın kurulduğu bu çalışma Türkiye'de bir
ilk olmuştur.
- Selçuklu Belediyesi tarafından kadınlara yönelik olarak eğitim seminerleri
düzenlenmektedir. Bu seminerlerin amacı ev kadınlarını farklı konularda bilgilendirmek ve
yaşamlarına destek olmaktır. Kadınlardan gelen eğitim istekleri ilgili birimlerce incelenmekte
ve arzu edilen konularla ilgili olarak konuşmacılar davet edilmektedir.
- Selçuklu Belediyesi Konya'da bir ilki gerçekleştirmiş ve Annelik Okulu açmıştır. Bu
okula devem eden ev hanımları ve çalışan annelere, çocuk sağlığı, çocuk bakımı, sosyal ve
psikolojik çocuk yetiştirme dersleri konularında eğitimler verilmiştir. Annelik Okulu'nu
başarıyla bitirenlere sertifika verilmiştir. Yılda üç ayrı dönemde düzenlenen Annelik Okulu
büyük bir ilgi ile karşılanmıştır.
- Okul Aile Birlikleri ile birlikte haftanın bir günü eğitim verilmektedir. Bu eğitime
ilköğretim okullarının birinci sınıflarında okuyan öğrencilerin anneleri davet edilmektedir. Bu
seminerlerde aile sağlığı, kadın sağlığı, aile içi iletişim, güvenli yaşamın sırları konularında
bilgi verilmektedir. Her hafta ayrı bir okulun birinci sınıf anneleri davet edilmektedir. Katılım
üst seviyede gerçekleşmektedir.

Manisa İli Salihli İlçesi Taytan Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Geçen üç aylık dönem içinde kadınların psikolojik ve fiziksel olarak etkilenmesine
neden olan aile içi şiddete ilişkin toplantılar düzenlenmiştir.
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Planlanan Çalışmalar:
- Kadına yönelik Şiddetin önüne geçebilmek amacıyla halkımızı bilgilendirici toplantılar,
düzenlenmesi, brifingler verilmesi planlanmaktadır.
- Aile içi şiddete maruz kalan kadınların toplum içindeki yerini güçlendirmek ve
kendilerine olan güvenlerini yeniden kazandırmak amacıyla bilgilendirici broşürlerin
bastırılıp dağıtılması planlanmaktadır.

Manisa İli Salihli İlçesi Beyoba Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Genelgeye göre uygun ortam oluşması halinde kamu kurumları ile koordineli olarak
çözümler üretilmesi planlanmaktadır.

MANİSA İLİ AKHİSAR İLÇESİ Süleymanlı Belediyesi
Planlanan Çalışmalar:
- Kadına yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesine ilişkin seminerlerin düzenlenmesi
planlanmaktadır.

MANİSA İLİ AKHİSAR İLÇESİ Medar Belediyesi
Planlanan Çalışmalar:
- Kadına yönelik şiddet hareketlerinin önlenmesine ilişkin seminerlerin düzenlenmesi
planlanmaktadır.

Manisa İli, Akhisar İlçesi
Yapılan Çalışmalar:
- Kayalıoğlu Belediyesi bünyesinde, kadınların ekonomik özgürlüklerinin geliştirilmesi
amacıyla süs bitkileri ve çiçekçilik kursu açılmıştır.
- Akselendi Belediyesi bünyesinde kadına yönelik şiddeti önlemeye ilişkin çalışmalara
başlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Kayalıoğlu Belediyesi bünyesinde, kadınlara ve genç kızlara yönelik eğitim
faaliyetlerinin daha geniş ve değişik konularda düzenlenmesi hedeflenmektedir.

MANİSA İLİ Mecidiye Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Kasabadaki genç kızların istihdamı için Akhisar Halk Eğitim merkezi ile birlikte biçki –
dikiş kursları açılmaktadır.
- Kadınların Sağlık Ocağında yapılan toplantılara katılımları sağlanmıştır.
- Kasabada şiddete maruz kalan kadın olup olmadığı araştırılmıştır.
- Kimsesiz kadın ve çocuklara yiyecek yardımı yapılmaktadır.
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Planlanan Çalışmalar:
- Kasabadaki genç kız ve kadınların istihdamı için çeşitli kursların açılması
planlanmaktadır.

Nevşehir İli ÜrgüpMustafapaşa Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- 2007 Şubat ayı içerisinde kadın ve çocuk hakları konusunda bilgilendirme toplantısının
ikincisi yapılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- İnsan hakları ve kadın hakları ile ilgili proje hazırlanmış olup UNDP’ye gönderilmiştir.
Maddi destek bulunduğu takdirde uygulamaya geçilecektir.

Gürpınar İlk Kademe Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- AÇEV’LE birlikte okuma yazma bilmeyen kadınlara, okuma yazma kurslarına katılma
olanağı sunulmaktadır, vatandaşlardan talep olduğu sürece okumayazma kursları
sürdürülecektir.

SİVAS BELEDİYESİ
Yapılan Çalışmalar:
- Belediyeye bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne çeşitli nedenlerle şiddete maruz
kaldığını belirterek yardım talebinde bulunan kadınlara başta barınma olmak üzere, yiyecek,
giyecek ve psikolojik destek mahiyetinde yönlendirmelerde bulunulmuştur.
- Yürütülen faaliyetlerde mahalle muhtarlıklarından ve sivil toplum kuruluşlarından da
yararlanılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
- Şiddet gören kadınlara yönelik olarak ilerleyen aylarda kadın sığınma evleri
oluşturulması, şiddet gören kadınların korunması ve topluma kazandırılması planlanmaktadır.

Trabzon İli Beşikdüzü Belediyesi
Planlanan Çalışmalar:
- Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin broşür hazırlanarak bu broşürlerin halka
açık yerlerde dağıtılması;
- İlçe sınırları içinde STK’lar tarafından kurulacak olan bağımsız kadın sığınma evinin
yapımına ayni ve nakdi yardım sağlanması,
- İlçe sınırları içinde şiddete maruz kalan kadınların, kirasının Belediyece ödenmesi
yoluyla barınma sağlanması;
- Şiddete uğrayan kadınlara yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti bürosu kurulması;
planlanmaktadır.
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Kayalıoğlu Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
- Kadınların ekonomik özgürlüklerinin geliştirilmesi amacıyla İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Kaymakamlık onayı ile Halk Eğitim Müdürlüğünce Belediye binasında tahsis
edilen odada “Süs bitkileri ve çiçekçilik” kursu açılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadınlara yönelik eğitim faaliyetlerinin daha geniş ve değişik konularda düzenlenmesi
planlanmaktadır.

ÜNİVERSİTELER
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:.
- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde, Adli Tıp Anabilim Dalı
tarafından Çocuk ve Kadınlara Yönelik şiddet konusunda Emniyet ile işbirliği
sürdürülmektedir. Mezuniyet öncesi ders programı içerisinde yer alan Adli Tıp Stajlarında da
bu konular okutulmaktadır.
- Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Yüksekokul öğrencilerine “çocuk ve
kadınlara yönelik şiddet” konularında bilgiler verilmekte, Genelge doğrultusunda çalışmalar
sürdürülmektedir.
- Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda “Çocuk ve
kadınlara yönelik şiddet hareketleriyle töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için alınacak
tedbirler” konusu, güz yarıyılında okutulan davranış bilimleri dersinde öğretim elemanları
tarafından işlenmektedir.
- Akdeniz Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Üniversitede Yaşam
Kültürü” dersine yer verilmektedir.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine öğrencilerin katılımı sağlanmış ve bu
etkinliklerde kadının ekonomideki yeri vurgulanmıştır. İşçi ve yardımcı personel alımlarında
cinsiyetin değil bilginin ön planda değerlendirilmesi gerektiği danışmanlık dersleri aracılığı
ile öğrencilere vurgulanması müfredata alınmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği bünyesinde doktor, hemşire ve sosyal
hizmet uzmanı arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanması planlanmaktadır.
- Akdeniz Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu bünyesinde müfredata alınan konuların
derslerde uygulanması planlanmaktadır.
- Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı tarafından, popüler müzikteki
(arabesk, pop vb) dinleyicinin ilgisini çekmeye yönelik yazılan ve duygu sömürüsü içeren
sözlerin yapıcı olarak düzeltilmesine ve televizyon kanallarında gösterilen müzik kliplerindeki
şiddet, gurur, namus vb. başlıklar altında insanları tahrik etmeye yönelik görüntülere bilinçli
olarak kısıtlamalar getirilmesine yönelik çalışmalar yapılması planlamaktadır.
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FATİH ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:
- Başta acil servis çalışanları olmak üzere tüm sağlık personelinin, kadına yönelik şiddeti
tespit etmeleri durumunda gerekli müdahaleleri yaparak ilgili kuruluşlara yönlendirilmeleri ve
gerekli bildirimleri yapmaları konusunda bilgilendirilmiştir.
- Konuya ilişkin bir uzmanlık tezi çalışmasına halen devam edilmektedir.
- Tıp fakültesi tarafından yayınlanan sağlıkkültürsanat ve magazin dergisi “Yaşama
Sanatı”nda konu hakkında halkı bilinçlendirmeye ve sağlıklı iletişim sağlamaya yönelik
yazılar yayınlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Yaşama Sanatı dergisinde konuya ilişkin yazılar verilmeye devam edilmesi,
- Tıp Fakültesi bünyesinde bir adet psikoloğun görev alması, aile iletişimi konusunda
çalışmalar yapılması,
- Fakültede görev yapmakta olan akademik ve idari personelin hizmet içi eğitim
programlarında kadına yönelik şiddet/namus cinayetleri konusuna yer verilmesi, personelin
konu hakkında daha bilinçli ve duyarlı olmaları konusunda çalışmalar yapılması,
planlanmaktadır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Yapılan Çalışmalar:
- Konuya ilişkin olarak düzenlenmiş konferanslara katılım sağlanmıştır.
- Kadına yönelik şiddete karşı sağlık hizmeti ve tıbbi destek amacıyla kurulan birimin
faaliyetlerinin geliştirilmesi ve merkezle koordinasyonu sağlanmıştır.
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü toplantılarına başkan düzeyinde katılım sağlanmıştır.
- Kadına yönelik şiddeti önleme çalışma grubunun bünyesinde gerçekleştirilecek
Türkiye’de namus cinayetlerinin toplumsal zemini konusunda söyleşi programı
düzenlenmiştir.
- Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri ve konuyla ilgili olan tüm fakülte
temsilcilerinin katıldığı bir Kadın Platformu oluşturulmuştur.
Planlanan Çalışmalar:
- Delawere Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile karşılıklı
görüşme ve işbirliği sağlanarak ileriye yönelik hedefler saptanmıştır.
- Uluslar arası katılımlı bir kongre yapılması planlanmıştır.
TIP FAKÜLTESİ
Yapılan Çalışmalar:
- Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Çalışma Grubu oluşturulmuştur, hastanenin insan
kaynakları bölümünde “İletişim Masası” kurulmuştur, çalışmalar buradan yürütülmektedir.
- “Namus Cinayetlerinin Toplumsal Zemini” adlı bir söyleşi yapılmıştır.
- Konuya ilişkin olarak kurum içinde eğitim verilmiştir.
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Planlanan Çalışmalar:
- Şiddet mağduru kadınların doğrudan başvurabilecekleri sağlık sorunlarına yönelik
yardım, sosyal hizmetler ve hukuk alanında danışmanlık alabilecekleri, KSGMSHÇEKSTK
ile etkin işbirliği yürüten bir “Kadına Yönelik Şiddet Başvuru Poliklinik”i kurulması
planlanmaktadır.
MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Planlanan Çalışmalar:
- Ailede kadınların ve erkeklerin aile içi şiddet tutumlarını saptamak üzere bir araştırma
ön hazırlığı,
- Konuya ilişkin anket düzenlenerek, veri toplanması, verilerin analizi ve
değerlendirilmesi,
- Ailede şiddet konusunda sonuçlanan araştırma bulgularının yaygınlaştırılması,
- Öğrencilere derslerde konuya ilişkin power point sunumu yapılması, planlanmaktadır.

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Planlanan Çalışmalar:
- “Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre Ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine
İçin Alınacak Tedbirler” konusu ile ilgili konferans verilmesi planlanmaktadır.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:
- Toplumun kırılgan kesimlerindeki insanlara hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti
sağlanarak bu kesimlerin ve onlar vasıtasıyla da toplumun güçlendirilmesi amacıyla Pro Bono
Projesi yürütülmektedir. Danışmanlık hizmeti haftanın belli günü belli saatlerde ilgili
STK’nın belirlediği yerde bulunularak hak ihlaline maruz kalmış kimselere yüz yüze
verilmekte, bazen daha sonra telefon vasıtasıyla da mağdura yardım devam etmektedir.
- Hukuk Kliniği ve Pro Bono projeleri kapsamında içinde kadına yönelik şiddetin de yer
aldığı konularda bilgilendirici broşürler hazırlanarak üniversite çevresinde dağıtımı
yapılmıştır. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın katkısı ile dört hukuk bürosundan sekiz
avukatın katıldığı yoğun bir eğitim düzenlenmiştir.
- Pro Bono ve Hukuk Kliniği çerçevesinde başvuruda bulunan mağdurlar haklarıyla ilgili
bilgilendirilmektedir. Mağdurlar arasında aile içi şiddet sebebiyle başvuruda bulunan kadınlar
da yer almaktadır. Kadınlara 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, Medeni Hukuk ve
Ceza Hukuku çerçevesinde yararlanabilecekleri başvuru yolları hakkında bilgi verilmektedir.
Proje kapsamında sivil toplum kuruluşları ile hukuk büroları arasında bir hizmet ağı modeli
yaratılmaya çalışılmaktadır.
- Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Çalışma Grubu oluşturulmuştur.
Çalışma grubu bu amaca yönelik olarak Türkiye’de şiddet ve ayrımcılığa ilişkin mevzuatın
uluslar arası standartlar bağlamında yorumlanması, kadınlara yönelik eğitim ve araştırma
projelerinin yürütülmesi, şiddet ve ayrımcılık mağduru kadınlara yönelik hukuki
bilgilendirme konularında çalışmalar yürütmektedir.
- İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı’na Kadının İnsan Hakları, Toplumsal
Cinsiyet ve Hukuk, İnsan Hakları Aktivizmi gibi dersler yerleştirilmiştir.
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- 2006–2007 akademik yılının ikinci yarısının başında Hukuk Kliniği’nin tanıtımını
yapmak amacıyla Beyoğlu Bölgesi’nde yer alan muhtarlar ziyaret edilmiş, Dolapdere
Kampüsü çevresinde oturan vatandaşlara ücretsiz hukuki bilgi verdiğimiz kendilerine iletilmiş
ve hazırlanan broşürler dağıtılmıştır.
- Gerek Hukuk Fakültesi gerek İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
bünyesinde kadın haklarına ilişkin yürütülen faaliyetlerde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil
toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem
verilmekte, bu nedenle düzenlenen faaliyetlere kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri birlikte davet edilerek diyalog ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır.
- “Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında
yargı mensuplarına yönelik bir dizi seminer yapılmıştır ve yapılması planlanmaktadır. Bu
seminerler bağlamında kadına yönelik şiddet konusunda uluslararası hukuki çerçeve,
Türkiye’de kadına yönelik şiddet gibi konular ele alınmakta ve oturumlar uygulamacıların
yaşadıkları sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı platformlar olarak
şekillendirilmektedir.
- Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi bağlamında
kadınlara ilişkin uluslar arası sözleşmeler ve kadın hakları ihlallerine ilişkin uluslar arası
mekanizmalarca alınmış örnek kararlar yayınlanmak üzere derlenmekte, çevirileri
yapılmaktadır.
- “Hâkimlerin Gözünden Türk Toplumunda ve Yargı Sürecinde Kadın Erkek Eşitliği”
başlıklı bir anket çalışmasının yapılması ve ayrıca kadının insan haklarına ilişkin belli başlı
uluslararası belgelerin çevirilerinin yapılarak basılması planlanmıştır.

Planlanan Çalışmalar:
- Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında
yargı mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarına yönelik seminerlerin devamı,
- Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında
kadın haklarına ilişkin uluslar arası belgeleri içeren bir yayının hazırlanması,
- Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın hakları savunuculuğu alanında ve ayrıca kadınların
yaşadığı insan hakları ihlalleri karşısında kullanabilecekleri uluslar arası mekanizmalar
konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla üçer günlük iki seminer yapılması,
- Pro Bono Projesinin geliştirilerek daha çok büro ve STK ile çalışması, bu amaçla
İstanbul’da Projesi’ni tanıtan geniş çaplı bir toplantı düzenlenmesi, bu toplantı sayesinde daha
çok hukuk bürosuna ve avukata ulaşılması,
- Hukuk Kliniği ve Pro Bono projeleri kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşa da
ulaşabilmek amacıyla resimli ve büyük boyda posterler ve afişler hazırlanması,
- Türkiye’de İnsan Ticareti Mağdurlarının Tanımlanması ve Yönlendirme Mekanizmaları
Üzerine Araştırma raporunun yayınlanması, planlanmaktadır.
- “Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında
ilgili devlet kurumu temsilcilerinin, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşları
temsilcilerinin katılacağı iki yuvarlak masa toplantısı düzenlenecektir. Bu toplantılar
kadınların insan haklarına ilişkin geleceğe yönelik ortak bir çalışma zemini yaratmayı ve bir
eylem planı oluşturmayı hedeflemektedir.
- “Türkiye’de İnsan Ticareti Mağdurlarının Tanımlanması ve Yönlendirme
Mekanizmaları Üzerine Araştırma” konulu araştırmaya ilişkin rapor 2007 yılında
yayımlanacaktır.
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- “Hâkimlerin Gözünden Türk Toplumunda ve Yargı Sürecinde Kadın Erkek Eşitliği”
başlıklı bir anket çalışmasının yapılması ve ayrıca kadının insan haklarına ilişkin belli başlı
uluslararası belgelerin çevirilerinin yapılarak basılması planlanmaktadır.
- “Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesinde
Aile Mahkemesi ve Ceza Mahkemesi hâkimlerine ve savcılara yönelik bir dizi seminer
düzenlenmesi planlanmaktadır.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Planlanan Çalışmalar:
- Deontoloji derslerinde 2 saatlik sürenin bu konulara ayrılması,
- Şiddete maruz kalanlarla ilgili olarak Tıp Fakültesi’nde yapılabilecek işler için bir birim
oluşturulması,
- Tıp Fakültesi’nde psikolog kadrosunda bir elemanın istihdam edilmesi ve şiddete maruz
kalan kişilerle ilgili çalışmalara yardımcı olması, ACİL serviste çalışanların bu konularda
eğitilmesi, bir sosyal hizmet uzmanının istihdam edilmesi,
- Üniversite öğrencilerinin bu konulardaki bilgi ve düşüncelerinin saptanabilmesi için
anket çalışmalarının yapılması,
- Üniversitede kurulu olan “ Kadın Sorunlarını Araştırma Merkezi”nin faal duruma
geçirilmesi, planlanmaktadır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:
- İletişim Fakültesi araştırma görevlilerince konuya ilişkin makale çalışmaları yapılmıştır,
bunlar yurt dışında düzenlenen bir sempozyumda da sunulmuştur.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:
- İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen planlama dahilinde ilgili ve görevli
personel için, kitle birey ilişkisi, suç ve davranış kapsamında eğitim programı
gerçekleştirilmiştir.
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen aday öğretmenlerin ve farklı
birimlerde görev yapan öğretmenlerin eğitimleri programına ve suçşiddetkadın ve çocuk
ilişkisi ile bölgede yaşanan olayları irdeleyiciçözümleyici eğitimci tutumlarını içeren eğitici
çalışmalara katkı sağlanmıştır.
- TRT Bölge Radyosu işbirliği ile toplum ve ailede şiddet içeriğini de konu edinen eğitici
programlar dizisi Üniversite öğretim elemanlarının katkısı ile sürdürülmüştür.
- Yerel ve ulusal basınyayın organları kapsamında Trabzon ve bölgedeki şiddet ve
alınabilecek önlemlerle ilgili farklı programa katılım ve gazete yazıları ile konunun toplum
gündeminde tartışılması, çözümleyici önlemlerin alınması için gündem üretilmesine katkı
sağlanmıştır.
- Trabzon Çocuk Mahkemesi uzmanları ile Trabzon Cezaevinde cana ve mala karşı
işlenmiş suçların psikososyal kökenlerini araştırmak üzere sürdürülen çalışmaya ilişkin veri
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toplama işlemleri tamamlanmak üzeredir. Araştırma sonuçları bilimsel değerlendirmeler
eşliğinde tamamlanarak ilgili birimler ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
- Son günlerde bölgede yoğunlaşan şiddet olayları ile ilgili durum tespiti, öneri ve
araştırma faaliyetlerinde bulunmak üzere TBMM Araştırma Komisyonunda bir öğretim
elemanı görevlendirilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
- İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve talep iletilen kurumlar kapsamında aile
çocukyetişkin eğitim çalışmaları yürütülecektir.
- İl Milli Eğitim ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından programa alınan aileöğretmen
emniyet mensuplarını bilgilendirici eğitici çalışmalara Üniversite tarafından gerekli uzman
desteği sürdürülecektir.
- TRT Bölge Radyosu ile 2007 yılı için planlanan eğitici çalışmalar yürütülecektir.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:
- İdari, akademik personel ve öğrenciler ilgili konu hakkında bilgilendirilmiştir.
- Konuyla ilgili konferanslar verilmiştir.
- Töre ve namus cinayetlerini engellemek amaçlı toplantılarkonferanslar düzenlenmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
- Konuya ilişkin konferanslar verilmesi,
- Özellikle törenamus cinayetlerinin yaygın olduğu bölgelerden gelen öğrencilerin bu
konu hakkında bilinçlendirmelerinin sağlanması, bu öğrencilerle görüş alışverişinde
bulunulması yönünde çalışmalar yapılması,
- İnternetten sağlanan bilgilerin depolanarak, konuyla ilgili dokümanlar elde edilmesi,
- Kadının değerini anlatan konferanslar düzenlenmesi, planlanmaktadır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar:.
- Mersin Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 7 yıldan beri her
yıl Halk Eğitim’in dikişnakış kursiyerlerine yönelik aile içi şiddet, 4320 Sayılı Yasa, çocuk
eğitimi, aile planlanması, kadın sağlığı, Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi
Sözleşmesi, aile iletişimi vb. konuların yer aldığı bir dizi eğitim semineri sürdürmektedir.
- Mersin Sağlık Yüksekokulu “Sağlıklı Yaşam” öğrenci topluluğu 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde “Aile İçi Şiddet ve Önlenmesi” konulu sunu ve
söyleşi gerçekleştirilmiştir.
- Aile içi şiddet ve önlenmesi konusunda halka ve çeşitli kurum çalışanlarına (emniyet,
jandarma, müftülük vb.) yönelik düzenlenen konferanslara konuşmacı olarak katılım
sağlanmış ve katkı verilmiştir.
- Sağlık Yüksekokulunun lisans ve yüksek lisans derslerinde kadına yönelik şiddet
konusu yer almaktadır. Hemşirelik ve Ebelik eğitiminde mezunlar; gerek kadın bakış açısı
gerekse kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve namus/töre cinayetleri konusunda istenilen
düzeyde bir bilince sahip olarak mezun olmaktadırlar.
- Konuya ilişkin tez çalışmaları yapılmaktadır
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Planlanan Çalışmalar:
- “Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin Kadın Sorununa Bakışı” ve “Mersin Üniversitesi
Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddet Önlenmesine İlişkin Görüşleri” konusunda planlanan
araştırma çalışması sürdürülmektedir.
- Konuya ilişkin araştırma çalışmaları yüksek lisans düzeyinde sürdürülmektedir.

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY)
Yapılan Çalışmalar:
- MKÜ Kadın Sorunları Araştırma Komisyonu, 6 Şubat 2007’de kurulmuş ve kendi
içerisinde 8 kişilik bir yönetim kurulu oluşturmuştur. Kadın Sorunları Araştırma
Komisyonunun faaliyetlerini düzenleyecek çalışma esasları belirlenmiştir.
- Kadın sorunları ile ilişkili kamu kuruluşları ile görüşülerek konu ile ilgili mevcut
birimler tespit edilmiş ve böylece mevcut çalışmalar hakkında bilgi edinilmesi ve ortak
çalışmalar yürütme hakkında fikir alışverişinde bulunulması sağlanmıştır.
- Son 2 yıla ait asayiş olaylarına ilişkin veriler incelenmek üzere İl Emniyet
Müdürlüğünden alınmıştır.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hem üniversite düzeyinde hem de il düzeyinde
sivil toplum örgütleriyle beraber etkinlikler düzenlemiştir.
- Kadın sorunları ve haklarının işlendiği dersler ve bu dersleri veren ve bu konularda
araştırmalar yapan öğretim elemanlarının tespitine yönelik üniversite birimlerinde çalışma
başlatılmıştır.
- 27 Mart 2007 tarihinde, Sosyal Pedagog Daniala Mursaloğlu ve Avukat Meral
Asfuroğlu tarafından “Aile ve Çocuğun Korunması İle İlgili Yasal Düzenlemeler” konulu bir
panel gerçekleştirilmiştir.
- Komisyonun amacını belirten bir afiş hazırlanmış ve üniversite birimlerine dağıtılmıştır.
- 2007 yılına ilişkin faaliyet raporu hazırlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadına Yönelik Şiddet, Türleri ve Nedenleri konusunda bir projenin hazırlanması,
- Hatay il bünyesinde yer alan ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte
bir kurultay düzenlenmesi,
- Üniversite birimlerinde kadın ve çocuğa yönelik şiddet ile ilgili müfredatın
güncellenmesine ilişkin çalışmaların yapılması,
- Yerel gazetelerde, radyo ve televizyon kanallarında konuyla ilgili bilgilerin paylaşılması
planlanmıştır.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Yapılan Çalışmalar:
- İktisadi İdari Bilimler Fakültesince lisans ve lisansüstü derslerde konu, bilimsel düzeyde
ele alınıp tartışılmış ve öğrencilere konuya ilişkin ödevler verilmiştir.
- Şiddeti önleme konulu konferans verilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
- Cihanbeyli Meslek Yüksek Okulu tarafından 4 Nisan 2007’de konferans düzenlenmesi,

59

- İktisat Fakültesince akademik personelin tez ve seminer vermesi için teşvik edilmesi
kararlaştırılmış, ayrıca panel düzenlenmesi planlanmıştır.
- Yerel medya ile ortak yayınlar takip edilmesi,
- Sivil toplum örgütleri ile işbirliği ederek konferans ve seminerler verilmesi,
- ŞefkatDer tarafından, kadına yönelik şiddeti önleme projesi danışmanlığı yapılması,
planlanmaktadır.

DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR
SENDİKALAR
Tür kiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Yapılan Çalışmalar:
- Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
(CEDAW) çerçevesinde öngörülen “Gölge Rapor” hazırlık çalışmaları için oluşturulan
CEDAW Ankara Sivil Toplum Yürütme Kurulu’na Konfederasyon da davet edilmiştir. Kadın
Dernekleri Federasyonu’nun Sekreterya hizmetlerini yürüttüğü Yürütme Kurulu’na katılan
Konfederasyon, söz konusu raporun hazırlanması sürecinde sivil toplum örgütleri ile
Konfederasyonun temel çalışma alanını oluşturan istihdam ve başta eğitim olmak üzere diğer
ilgili alanlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaşarak işbirliğinin geliştirilmesinde rol
oynayacaktır.
- Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın girişimi ile başlatılıp AB’ne
üyelik hedefi doğrultusunda kamu temsilcileri, sosyal taraflar, akademisyenler ve sivil toplum
kuruluşu temsilcilerinin katkıları ile geliştirilen “Ulusal Kadın Politikası Eylem Planı 2007
2011” hazırlık çalışmalarının üçüncü ve son toplantısı 16 Ocak 2007 tarihinde TİSK’in ev
sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.
- Konfederasyonun aylık yayın organı olan İşveren Dergisi’nde “Kadınlar ve Gençler”
özel bölümü açılmıştır. 2007 yılının ilk sayısı ile başlayan bu süreçte Konfederasyonun
faaliyetleri ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yürütülmekte olan diğer çalışmalara ve
çeşitli araştırma sonuçlarına da yer verilecektir. (İşveren Dergisi internet adresi
http://www.tisk.org.tr/isveren.asp’dir)
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından Nisan 2007Aralık 2008 tarihleri arasında
yürütülecek olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” çalışmalarında
Konfederasyon da yer alacaktır. Söz konusu Proje kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin
geliştirilmesi çerçevesinde hükümet politikalarına temel oluşturacak Ulusal Eylem Planı
Taslağı’nın hazırlanması, gelecekte kurulması planlanan toplumsal cinsiyet eşitliği
kurumunun oluşumunda sosyal tarafların da yer alması ve bu konuda da işbirliğinin
öngörülmesi dikkatle değerlendirilmektedir.
- Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı tarafından hazırlanan “Avrupa’daki Türk Kadını:
Almanya Örneğinden Hareketle Avrupa’da Yaşayan Türk Kadın Göçmenlerin Konumuna
Dair Bir Analiz” başlıklı araştırma yayınlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Sosyal Diyalog Projesi çalışmalarına Haziran 2007’ye kadar devam edilmesi
planlanmaktadır.
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MEDYA KURULUŞLARI
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
Yapılan Çalışmalar
- Tüm yayıncılık alanına katkı sağlayacak 444 11 78 RTÜK İletişim Merkezi faaliyete
geçirilmiş, böylece radyo ve televizyon kuruluşlarının oto kontrol mekanizmalarının daha
sağlıklı çalışmasına katkıda bulunulması sağlanmıştır.
- RTÜK Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan
“Televizyon Haberleri İzleme Eğilimleri Araştırması”nın sonuçları, televizyonların haber
birimlerinin sorumlularıyla, yapılan bir toplantıda paylaşılmış, yayınların hassasiyet içinde
yapılması zorunluluğuna dikkat çekilmiştir.
- Yayın kuruluşlarının yayınlarının denetlenmesi sonucu, RTÜK mevzuatında yer alan,
çocukları ve kadınları korumaya yönelik hükümler kapsamında çeşitli yaptırımlar
uygulanmıştır.
- Konuya ilişkin olarak düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıştır.
- Bilinçli izleyicinin oluşturulması ve farkındalığın yaratılmasına yol gösterici rol
oynayacak araştırmaların yapılması, Türkiye’de görsel ve işitsel medya veri tabanı
oluşturulması amacıyla, Türkiye İstatistik Kurumu ile bir işbirliği protokolü imzalanmış ve
yürürlüğe girmiştir.
- İzleyiciye dönük olarak kadın ve çocuk içerikli araştırmalara devam edilmektedir.
- Sağlık haberleri, sır dizileri, magazin programları, sihirli diziler, kadın kuşağı
programları gibi yayınlarla ilgili ihtisas raporları hazırlamak ve bu çerçevede yayınların
izlenmesi, değerlendirilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla ilgili
alanlarda akademisyenlerden ve uzmanlardan oluşacak bir Akademik Çalışma Kurulu
oluşturulmasına ilişkin çalışma başlatılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde konuya ilişkin olarak
ihtiyaç duyulacak yapımların sağlanmasında, gerek medya ve şiddet konusundaki çözüm
önerilerinin yaşama geçirilmesinde koordineli çalışması gereken, işbirliği yapılacak kurum ve
kuruluşlardan temini, gerekse yeniden üretimiyle bir arşiv havuzu oluşturulmasına
çalışılacaktır.

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Radyo Dairesi Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
- Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Çukurova, Hatay
Radyolarında yayınlanan programlarda, “kadına ve çocuğa yönelik şiddet, töre ve namus
cinayetleri, çocuk ve gençlerde madde bağımlılığı, kadın sorunları” konuları ele alınmıştır.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “kadın hakları” konusunu işleyen programlara yer
verilmiştir.
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ÜSKÜDAR RADYO TV A.Ş. (RADYO ONBEŞ)
Yapılan Çalışmalar:
- Radyo,2003 yılında yayın faaliyetine başlamış ve kuruluşunun hemen ardından yayın
ilkelerini belirleyerek bütün programcı ve çalışanlarına tebliğ ederek öz denetim ve kontrolün
yapılacağını belirtmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadınların bilinçlendirilmesi, şiddet ve töre cinayetleri gibi hususlar planlamaya
alınmış, çeşitli programlarda bu konunun işlenmesi için programcılara bilgi verilmiştir.
MELTEM TV
Yapılan Çalışmalar:
- Haftalık eğitim toplantıları ve seminerler yapılmaktadır.
- “Kadın Gözüyle Doktorunuz Sizinle” ve “Nazım Usta ile Yemek Keyfi” gibi
programlar yayınlanmaktadır.
Planlanan Çalışmalar :
- Töre ve namus cinayetlerinin önüne geçilmesine yönelik programların yapımı
planlanmaktadır.
SAMANYOLU TELEVİZYONU
Yapılan Çalışmalar:
- Programların yapım öncesi aşamasından başlayarak bütün aşamalar, ilgili kurulları
tarafından titizlikle denetlenip incelenmekte, yapılan denetimde mutlaka yürürlükteki mevzuat
ile Samanyolu yayın ilke ve prensipleri dikkate alınarak yapım ekibi düşünce itibaren
yönlendirilmektedir.
- İzleyici Temsilcisi ve RTÜK İletişim Merkezi tarafından derlenen bilgi ve öneriler
programlara göre ayrılmaktadır.
- Gerek Basın Ahlak Yasası, gerekse RTÜK mevzuatı ve bu konuda Devlet tarafından
kabul edilmiş olan bütün mevzuata personelin uyması konusu takip edilmektedir.
- Dizi filmlerin içeriğinde; çocuk istismarı, cinsiyet ayırımı, şiddet, pornografi, kadını
aşağılayıcı, incitici sözler gibi hususların kötülüklerine daha çok yer verilmektedir.
- Televizyon tarafından üretilen programların yayın saatleri evde ve işte çalışan kadınlara
göre tespit edilmekte olup yayınlanan bu filmlerin daha çok izleyiciye ulaştırılması için yayın
planlamaları buna göre yapılmaktadır.
- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile
benzeri Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen seminer ve eğitimlere ilgili
personelin katılımı sağlanmaktadır.
Planlanan Çalışmalar
- Bu konuda düzenlenecek her türlü seminer ve eğitime medya desteği verilmesi,
- Bu konuda çeşitli araştırmaların incelenip analiz edilerek, daha çok seyirciye ulaşılması
için gerekli ilave kaynak ayrılması,
- Onaydan geçmeyen reklâmların maddi ve manevi zarar oluşturmaması bakımından
reklâm ajanslarına yönelik çalışmalar yapılması,
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- İmkân olduğu takdirde kurul toplantılarına, konusunda uzman olan akademiysen,
sosyolog, psikolog ve benzeri branşlarda görev yapan kişilerden ve bu alanda çalışan
kurumlardan daha çok faydalanılması planlanmaktadır.
BURÇ FM
Yapılan Çalışmalar:
- Bu konuda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından düzenlenen ve başarılı olan
medya okuryazarlığı eğitimine katkı verilmektedir.
- Programların yapım öncesi aşamasından başlayarak bütün aşamaları ilgili kurullar
tarafından titizlikle denetlenip incelenmekte, yapılan denetimde yürürlükteki mevzuat ile Burç
FM yayın ilke ve prensipleri dikkate alınarak yapım ekibi düşünce aşamasından itibaren
yönlendirilmektedir.
- Hazırlanan radyo programlarının içeriğinde çocuk istismarı, cinsiyet ayırımı, şiddet,
pornografi, kadını aşağılayıcı, incitici sözler gibi hususların kötülüklerine daha çok yer
verilmektedir.
- Radyoda yayınlanması için ulaştırılan reklamlar, önce reklam kuruluna intikal
ettirilmekte, burada yapılan incelemeden sonra yayınlanıp yayınlanmayacağı; hangi saatte
veya hangi kuşakta yayınlayacağına karar verilmektedir.
- Yapılan programlar ile sunulan bilgilerin, verilen mesajların dinleyici tarafından nasıl
karşılandığı konusunda geri dönüşüm alınmakta olup gelen talepler doğrultusunda yeni
şekillendirmeler yapılmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
- Konuya ilişkin olarak düzenlenecek her türlü seminer ve eğitime medya desteği
verilmesi planlanmaktadır.
- Konuyla ilgili çeşitli araştırmalar incelenmekte ve analiz edilmekte olup daha çok
dinleyiciye ulaşılması için gerekli ek kaynak ayrılması planlanmaktadır.
AKRA TELEVİZYON HABERCİLİK VE YAPIM AŞ AKRA FM
Yapılan Çalışmalar:
- “Değişen Toplum Gelişen Aile” Programı 2007 yeni yayın döneminde başlatılmıştır.
Program kapsamında her hafta çocuk ve aile ekseninde tüm konular ele alınmaya
çalışılmaktadır.
- “Söz Ola” Programı; 2007 yeni yayın döneminde başlatılmıştır. Program çerçevesinde
yazar, sanatçı, akademisyen kadınlar konuk edilerek, onlarla söyleşi yapılmakta; genel olarak
uğraştıkları meslek dallarında yaşadıkları sıkıntılar, kazandıkları başarılar diğer kadınlara
örnek gösterilmektedir.
- “Evlilik Okulu” adlı programda özellikle eşler arasında sağlıklı iletişim, ergenlik
sorunları, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı konuları işlenmektedir.
- “Şen Haneler” adlı programda genel itibariyle kadın ve çocuklarla ilgili konulara yer
verilmektedir.
- “Aile Frekansı” programında çocuk ve ergen psikolojisi, bilinçli anababa tutumları
konuları ele alınmıştır.
- 2007 Ocaktan itibaren yayınlanan programlar içinde anneler ve eşler, anne ve çocuk
arasındaki ilişki, anneliğin çocuk açısından önemi ve güven, güven eksikliği ve içe dönüklük,
annelerin duygusal eksiklikleri ve depresyon, eş seçimi, neden evleniyoruz, eşlerin birbirlerini
tanımaları, sağlıklı iletişim konularına yer verilmiştir.
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DÜNYA RADYO YAYINCILIK A.Ş.
Yapılan Çalışmalar:
- Yayın planlanmasında, yayının içeriğinde, yayınlanan müzik eserlerinde ve diğer
yapımlarda çocuk istismarı, cinsiyet ayrımcılığı, şiddet, pornografi, kadını küçültücü, incitici
ve önyargı içeren yayınların yapılmaması için Dünya Radyo Tüzüğünde de belirtilen bir etik
kurul görev yapmaktadır.
- Müzik eserlerinden, verilen mesajlara, reklâmlardan hazırlanan prodüksiyonlara varana
kadar tüm yayınlar, Radyo Yayın Kurulunda bütünüyle ele alınmakta, denetlendikten sonra
yayınlanmaktadır.
- Bir tiyatro ekibi kurulmuş ve bu tiyatro ekibi ile “Kadının Adı Var” oyunu sergilenmeye
başlanmıştır.
- Kadınların sadece ev işlerinde ve diğer işlerde değil siyasette de var olacağını
göstermek için toplumun önemli kademelerinde görev alan kadınlar mikrofonla
buluşturulmaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
- Kadının toplumsal dönüşümünü sağlayacak bilgilendirici programların yapılması için
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili sivil toplum örgütleri ile irtibata
geçilmesi,
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu programların yıl içerisinde
radyoda yayınlanması ile ilgili olarak Genel Müdürlük ile ortak çalışmalar yapılması,
planlanmaktadır.
KANAL D
Yapılan Çalışmalar:
- Kanal D, “Menekşe” adlı dizinin hazırlıklarına devam etmektedir. Dizinin içinde
“Menekşeler Solmasın” adı altında sosyal bir kampanya başlatılacaktır.
- Seda SAYAN’ın sunumundaki “Sabahların Sultanı” programı, töre cinayetleri, kadın ve
çocuğa yönelik şiddet konularına hassasiyetle eğilmektedir. Ekrana taşınan gerçek hayattan
alınmış ve her evde yaşanma olasılığı yüksek olan olaylar gözler önüne serilmekte, izleyiciler
bilinçlendirilmeye çalışılmaktadır.
- Hazırlanan yayınlarda sevgisizliğinsaygısızlığın şiddet eğilimini arttırdığı, şiddetin yol
açacağı sorunlar, anlaşmazlık yaşanması durumunda sorunun yasal yollarla giderilmesi
gerektiği, aile yapısının bozulmasına öncelikle aile içi şiddetin yol açtığı, şiddetin çocuk
gelişimi üzerindeki olumsuz etkisi, izleyiciye anlatılmaktadır.
- Esra CEYHAN’la programı tarafından, namus cinayeti veya töre cinayeti olarak
adlandırılan cinayetlerin, toplumda kişiye, yöreye ve zamana göre değişen ahlaki normların
dışına çıktığı varsayılan kız çocuklarına ve kadınlara yöneltilen şiddet türü olduğu, görev
olarak verilen cinayeti işleyen 1516 yaşındaki erkek çocuklarının gururla cezalarını çekmekte
ve tamamladıktan sonra toplumun içerisine bir katil olarak değil, bir kader kurbanı, şerefini
kurtaran bir kahraman rolünde dönmekte olduğu, bunun da problemin altyapısının
oluşumunda ortaya çıkan en önemli sorun olarak ortaya çıktığı düşünceleriyle Türk kadını ve
hakları ve çocuk konularında eğitici yayınlar yapılmaktadır.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ n de yapılan yayında kendi alanlarında başarılı Türk
kadınları konuk edilmiş, topluma önemli mesajlar verilmeye çalışılmıştır.
- Dobra Dobra, klasik bir magazin programcılığı anlayışının dışında kalmaya özen
göstererek, toplumu ilgilendiren sorunlarda çözüm üretmeye ve gerektiğinde öncülük
yapmaya özen göstermiş, bu anlayış çerçevesinde kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet
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olayları karşısında taraf olmuş ve yaşanan acıların azaltılması yönünde sorumlu bir yayıncılık
göstermiştir. Yayınlarda şiddet gören kadınların başvurabilecekleri Devlet denetimindeki
Kadın Sığınma Evleri ve Kadın Dayanışma Merkezleri hakkında bilgi verilmiştir.
- Arena programında, kadınaçocuğa yönelik şiddete ve töre cinayetlerine ilişkin
haberlere yer verilmiş, toplum içinde dayak olgusunun aslında kabul gördüğü gerçeği ortaya
konmuştur.
ALEM FM
Yapılan Çalışmalar:
- Yayın planlamasında şiddet, pornografi, kadını küçültücü, incitici ve önyargılı yayınlar
yapılmamasına özellikle dikkat edilmektedir.
- Kadınerkek ayrımı gözetmeksizin kitap ve kültürsanat faaliyeti tanıtımları devam
etmektedir.
- Uçan Süpürge, Morçatı vb. sivil toplum kuruluşlarına programlarda yer verilmiş, onlarla
ilgili bilgiler verilmiştir.
- Aynı zamanda kadınlara yönelik kitap tanıtımı yapılmıştır.
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