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SUNUŞ
2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında sorumlu kurum-kuruluşlar tarafından
Genel Müdürlüğümüze iletilen üçer aylık faaliyet raporları incelendiğinde söz konusu
Genelge’ye ilişkin olarak şu faaliyetlerin yürütülmekte olduğu gözlenmektedir:
• Kadına karşı şiddet ve töre/namus cinayetlerinin önlenmesi ve toplumda yerleşik ön
yargı ve geleneksel anlayışın değiştirilmesi amacıyla gerek Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğünce gerekse diğer kurum/kuruluşlarca hazırlanan broşürler ve afişlerin ülke
genelinde dağıtımları yapılmakta, konuya ilişkin olarak çekilen spot filmlerin ulusal ve
yerel televizyonlarda gösterimleri sağlanmaktadır.
• “Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, töre/namus cinayetleri, kadının
insan hakları” konularında halkın konu ile ilgili duyarlılığını ve farkındalığını
artıracak toplantılar, paneller, konferanslar, eğitim seminerleri ile birçok kurum ve
kuruluşta personele dönük hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir.
•

Başta 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun olmak üzere mevzuat ve yasal
haklar konusunda halka yönelik bilgilendirme çalışmaları ve hizmet içi eğitimler
gerçekleştirilmektedir.

•

Çeşitli kurum ve kuruluşlarca konuya ilişkin proje ve programlar yürütülmekte,
araştırmalar yapılmaktadır.

• İlk ve orta dereceli okullardaki veli toplantılarında konuya değinilmekte, velilere ve
öğrencilere dönük bilgilendirme çalışmaları yapılmakta, “okulda şiddet”e ilişkin
seminerler düzenlenmekte, anket çalışmaları yapılmakta ve raporlar hazırlanmaktadır.
Veli toplantıları ve ev ziyaretleri aracılığıyla velilerin konu hakkında bilgilendirilmesi
sağlanmaktadır.
• Din görevlileri ile Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu görevlileri “Türkiye’deki
Üniversitelerde Kadın çalışmaları”, “Töre ve Namus Cinayetleri”, “Kadının ve
Çocuğun Cinsel İstismarı”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Toplumsal Alanda ve Aile
İçinde Şiddet” vb. konularında yapılan sunumlarla eğitilmektedir. 81 İl bazında
camilerde, kadın, aile, çocuk, şiddet, töre ve namus cinayetleri konulu vaazlar
verilmekte, hutbeler okutulmaktadır.
• Şiddet mağduru kadınların koruma altına alınması, kadın konukevi ve sığınma
evlerine yerleştirilmesi, yeni yaşamlarına uyum sağlamaları ve bir işe yerleştirilmeleri
amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Çeşitli belediyeler tarafından kadın sığınma evi
açma çalışmaları sürdürülmektedir.
• “183 Alo Şiddet
sürdürülmektedir.
•

Hattı”nın

ülke

geneline

yaygınlaştırılması

çalışmaları

Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Olaylarının Önlenmesine Yönelik olarak; İstanbul
Valiliği, Hürriyet Gazetesi ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) işbirliği ile şiddet mağduru
kadınların veya tanık olan duyarlı kişilerin ihbar ve müracaatlarını acilen
iletebilecekleri yardım ve yönlendirme hizmeti alabilecekleri bir Acil Yardım Hattı
(AYH) kurulmuştur.

• Kadınlara yönelik başta okuma-yazma, bilgisayar kursları, kadınların aktif iş gücüne
katılımlarını mümkün kılacak gerekli donanımı edinmeleri amacına yönelik meslek
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edindirme kursları olmak üzere çeşitli kurslar düzenlenmekte, bilinç ve farkındalık
düzeyini artırıcı eğitimler verilmekte, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri
sunulmaktadır.
• Kadınlara ayni/nakdi yardım ve ücretsiz kreş hizmeti sağlanması konusundaki
çalışmalar devam etmekte, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden hizmet alan, kreş ücreti
ödeyemeyecek durumda olan kadınlara, ücretsiz kreş kontenjanından yararlanmaları
sağlanmaktadır.
• Üniversitelerde yüksek lisans programlarında; kadının insan hakları, toplumsal
cinsiyet eşitliği ve hukuk gibi derslere yer verilmekte, tez çalışmalarında konuya
ilişkin araştırmalar yapılmakta, şiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda araştırma
çalışmaları desteklenmekte ve yapılmakta, konuya ilişkin konferans, panel ve
toplantılar düzenlenmekte, kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmalara katkı
sağlanmakta, eğitim çalışmaları yürütülmekte ve şiddet konusuna ilişkin projeler
geliştirilmektedir.
• İçişleri Bakanlığı’nın 2007/8 sayılı Genelgesi gereğince, Merkezi Yönetim Taşra
Teşkilatı bünyesinde, “töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi”ne yönelik
kurullar/komiteler oluşturulmaya devam etmektedir.
• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.
• Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde hazırlanan eğitim materyali
her celp döneminde vatani hizmetlerini yerine getirmekte olan erbaş ve erlerin
eğitimlerinde kullanılmakta ve yine Genel Müdürlük tarafından Türkiye Radyo
Televizyon Kurumuna "Yere Batsın Böyle Töre", "Aydınlığa Bir Adım", "Çağdaş
Köle", "Dikkat Şiddet Bulaşıcıdır", "Yurttaş Olma Hakkı", "Baş Belası Başlık" konu
başlıklarında hazırlatılan kısa süreli filmlerin izlenmesi sağlanmaktadır.
Kadın-erkek eşitliği, kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamın her
alanında kadının konumunun güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinin devlet
politikası haline getirilmesinin açık göstergesi olan Başbakanlık Genelgesi uyarınca kuruluşların
gönderdikleri dönemsel faaliyet raporlarından; Genelgedeki tedbirlerin hayata geçirilmesindeki
çalışmaların tüm taraflarca sahiplenildiği, öncelikli çalışmalar olarak kararlılıkla yürütüldüğü
görülmektedir.
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BAŞBAKANLIK
KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kadın konusunda ülkemizin ulusal mekanizması olarak; bugüne kadar başta yasal çalışmalar
olmak üzere görev alanı kapsamında çok sayıda çalışma yürüten Genel Müdürlük, kadın
erkek eşitliği konusunda farkındalık yaratma ve duyarlılık artırmaya yönelik önemli bir bilgi
birikimi ve deneyim oluşturmuş, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi uluslar arası
kuruluşlardan sağladığı kaynaklarla projeler yürütmüştür. 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:
• 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı uygulamadan kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi amacıyla Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde ilgili kamu kurumlarının, Ankara
Barosunun ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile hazırlanmıştır.
Kanun Taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulda görüşülüp kabul edilmiş
olup 04.05.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin hukukçu temsilcilerinin katılımlarıyla
hazırlanmış ve 1 Mart 2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu
Yönetmelik ile 4320 sayılı Kanun’da yer alan tedbirler ayrıntılı olarak düzenlenmiş;
aile içi şiddet, ihbar ve şikayet gibi kavramlara açıklık getirilmiş; nafaka ve tedbir
kararlarının yerine getirilmesi ve usul işlemleri de kanun uygulayıcılara ve
vatandaşlara yol gösterecek şekilde ele alınmıştır.
• Şiddet mağduru kadınlar için ilk başvuru yeri olan 921 polis merkezi ve 276 karakolda
çalışan emniyet teşkilatı personeline yönelik Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile
Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen “Kadına Karşı Aile İçi
Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi
Protokolü” kapsamında 270 kişilik eğitici kadrosunun eğitimi tamamlanmıştır. Söz
konusu eğitici kadrosu tarafından şimdiye kadar yaklaşık 24.000 personel eğitilmiş
olup yıl sonu itibariyle 40.400 emniyet teşkilatı personelinin eğitimi
gerçekleştirilecektir.
• Şiddet mağduru ve risk altındaki kadınlara sunulan sağlık hizmetleri prosedürlerinin
belirlenmesi ve buna uygun olarak eğitim programlarının düzenlenmesi amacıyla,
Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanmış olan “Kadına Yönelik Aile, İçi
Şiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi
Protokolü” 3 Ocak 2008 tarihinde imzalanmıştır. 2 yıl süre ile uygulanacak Protokol
kapsamında gerçekleştirilecek eğitim programlarında öncelikle 500 eğiticinin
yetiştirilmesi, ardından da sahada çalışan 75.000 sağlık personeline ulaşılması
hedeflenmektedir. Eğitimler sonucunda 81 il sağlık müdürlüğü yöneticileri ile birinci,
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ikinci, ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda (hastane,
sağlık ocağı, ana çocuk sağlığı aile planlaması merkezi, vb.) çalışan doktor, hemşire,
ebe ve diğer sağlık personelinin kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede
duyarlılığının artırılması; mesleki beceri ve eğitim formasyonunun geliştirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu çerçevede eğitici eğitiminde kullanılacak eğitim materyali
hazırlıkları sürdürülmektedir. Pilot eğitim programlarının 23 Haziran 2008 tarihi
itibariyle başlatılması planlanmaktadır.
• Bunun yanı sıra, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu’nun birlikte yürüttüğü 4. Ülke Programı çerçevesinde; Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu’nun teknik ve finansal desteği ile “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din
Görevlilerinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi”, Diyanet İşleri
Başkanlığı personeline yönelik olarak gerçekleştirilecektir. Eğitimler kapsamında
başta Ankara Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu Görevlileri olmak üzere Ankara ilindeki
bütün din görevlilerinin; “toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanmasını engelleyen geleneksel kabuller, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet,
şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı, şiddetle ilgili yasal mevzuat ve genelgeler,”
konularında eğitilmesi amaçlanmaktadır. Ankara ilindeki pilot uygulamanın ve
sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından Projenin ilerleyen yıllarda diğer illere
yayılması konusunda karara varılacaktır.
• 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesinin tedbirleri arasında yer alan “2007-2010
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı” ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının, bu alanda çalışma yapan başlıca sivil toplum kuruluşlarının ve
üniversitelerin kadın araştırmaları merkezlerinin katkı ve katılımları ile Genel
Müdürlüğün koordinasyonunda hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Devlet Bakanı
Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından 9 Kasım 2007 tarihinde onaylanmasının ardından
yürürlüğe giren Ulusal Eylem Planı ile yasal düzenlemeler, toplumsal farkındalık ve
zihinsel dönüşüm, kadının sosyoekonomik durumunun güçlendirilmesi, koruyucu
hizmetler, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ve sektörler arası işbirliği olmak üzere 6
temel alanda iyileştirmeler hedeflenmektedir. Hedeflerin uygulanmasında ilgili kamu
kurum ve kuruluşları ile işbirliği kuruluşlarına çeşitli sorumluluklar verilmiştir. Eylem
Planın kitap olarak basılmış; 3000 adet Türkçe ve 500 adet İngilizce olmak üzere 3500
adet kitabın ilgili tüm kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılmıştır.
• 2005 yılı Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında
Genel Müdürlükçe hazırlanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi”
2007-2008 yıllarında gerçekleştirilecektir. İki bileşenden oluşan Projenin “Kurumsal
Kapasitenin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi” başlıklı Birinci Bileşeninde; merkezi
ve yerel otoriteler ile hükümet dışı kuruluşların katılımıyla, toplumsal cinsiyet eşitliği
konularının tüm kamu politikalarına yerleştirilmesi (gender mainstreaming) ve
toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yasaların uygulanması için Ulusal Mekanizmanın
(KSGM) güçlendirilmesi, Avrupa Birliği pratiklerine ve Müktesebata uyumlu biçimde
bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu geliştirilmesine katkıda bulunulması
amaçlanmaktadır. Hollanda İstihdam ve Sosyal İşler Bakanlığı ile yürütülen
Eşleştirme Projesi kapsamında;
− Dokümantasyon Merkezinin Güçlendirilmesi ve Web Sitesinin
Geliştirilmesi çalışmaları kapsamında "Dokümantasyon Merkezinin
Güçlendirilmesi ve Web Sitesinin Geliştirilmesi için Yapılan Analiz ve
Değerlendirme Çalışmaları ile Öneriler" başlıklı taslak rapor ışığında web
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sitesi ve kütüphane ile ilgili çalışmalara Ekim ayı itibariyle başlanmıştır ve
devam etmektedir.
− Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin kanunların uygulanmasının
desteklenmesi, AB uygulamaları ve müktesebatına uygun olarak bir
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu Taslak Modeli” oluşturulacaktır. Bu
kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Çalışma Grubu
oluşturulmuştur. 5-9 Kasım 2007 tarihlerinde AB'ye üye olan Hollanda,
Macaristan ve İrlanda'daki Eşitlik Kurumlarına çalışma grubu üyelerinin
katıldığı bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir. 19-30 Kasım 2007 tarihlerinde
ise Adalet Bakanlığından ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünden birer
temsilcinin, Hollanda'daki Eşit Muamele Komisyonunu inceleyebilmesi
için bir staj programı düzenlenmiştir. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu
Taslak Modeli” hazırlık çalışmaları sonucu bir metin oluşturulmuş,
oluşturulan bu metin hakkında paydaşların görüşlerini almak üzere
Gaziantep, Antalya, Samsun ve Bursa’da, çevre illerin de katılımıyla
gerçekleştirilen bölgesel seminerlerden ilki Gaziantep’de, ikinci seminer
ise Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Mayıs ayında ise Samsun ve Bursa’da
seminerler gerçekleştirilecektir.
− Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanmasına yönelik "Ulusal Eylem Planı
Taslağı"nın hazırlanması çalışmaları kapsamında toplumsal cinsiyet
eşitliğinin kamu plan ve programlarına yerleştirilmesi hedefine yönelik
olarak hazırlanan politika dokümanlarının konuları doğrultusunda ve
Ulusal Eylem Planı taslağının hazırlanması amacıyla oluşturulan 6 çalışma
grubunun ilk toplantısı ilgili paydaşların katılımıyla 16 ve 22 Ekim 2007
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma gruplarının ikinci toplantısı 19-26
Şubat 2008’de gerçekleştirilmiştir. Taslağın nihai haline getirilmesi
çalışmaları sürdürülmektedir.
− Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının uygulanması için bir iletişim
stratejisi geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur. İletişim Stratejisi
kapsamında oluşturulan “İletişim Koordinasyon Komitesi” ilk toplantısını
24 Eylül 2007 tarihinde, ikinci toplantısı 14 Aralık 2007 tarihinde, üçüncü
toplantısı ise 25 Nisan 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu
toplantıları takiben toplumun; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,
toplumsal cinsiyet eşitliği ve Ulusal Eylem Planı konusunda
bilgilendirilmesini kolaylaştırmak için öngörülen “İletişim Birimi”nin
kurulması çalışmaları devam etmektedir.
− Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana plan ve programlara yerleştirilmesini
hedefleyen eğitimlerde kullanılmak üzere bir toplumsal cinsiyet eşitliği el
kitabı hazırlanmıştır. Haziran-Eylül 2007 tarihleri arasında kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden yaklaşık 100
kişinin katıldığı "Eğiticiler Eğitimi" programı gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu çalışmalar kapsamında, gerçekleştirilmesi öngörülen bir diğer
faaliyet olan ve politika oluşturulması aşamasında katkı sağlayacak olan
kamu kurumlarında görevli politika uzmanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği
konusunda bilgilendirilmesini ve bu konuda farkındalıklarının arttırılmasını
amaçlayan "Uzmanlara Yönelik Eğitimler" ise tamamlanarak, kamu kurum
ve kuruluşlarında görev yapmakta olan yaklaşık 120 kişiye eğitim
verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerine,
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Belediye Başkanları, Belediye Başkan Yardımcılarına ve diğer Yerel
Yönetim Temsilcilerine yönelik olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Semineri düzenlenmiştir. Proje dâhilinde gerçekleştirilmesi öngörülen bir
diğer faaliyet ise Ankara, Gaziantep, Antalya, Samsun ve Bursa illerini
kapsamak üzere toplam 500 “politika uygulayıcısının” katılacağı toplumsal
cinsiyet eşitliği eğitimlerinin düzenlenmesidir. Bu kapsamda düzenlenen
eğitimlerin Ankara, Gaziantep ve Antalya programları tamamlanmış, her
proje ilinde dört grup olarak gerçekleştirilecek olan politika uygulayıcıları
eğitimlerinin Samsun programı ise devam etmektedir. Söz konusu
eğitimlerin sonuncusu da Bursa’da düzenlenecektir.
Söz konusu eğitimler, ‘Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle
Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler’ konulu
2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesinin ‘B. Kadına Yönelik Şiddet
Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde Koordineli
Çalışması Gereken Kurumlar’ bölümü ‘Hizmet Kurumları’ başlığı altında
yer alan 10. maddesinde “Ülke genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler ve özel sektör çalışanlarına yönelik "toplumsal cinsiyet
eşitliği" eğitimi verilmesinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.”
tedbirinin hayata geçirilmesine de katkıda bulunacaktır.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun teknik desteği ve Avrupa Komisyonu’nun
mali katkılarıyla, Genel Müdürlük tarafından yürütülen “Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesinin” ikinci bileşeni olan “Kadına Yönelik Aile
İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında ise;
− Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında; “Kadına
yönelik aile içi şiddet suçtur. Göz yumma sessiz kalma” mesajının verildiği
2 adet spot film tüm ulusal ve yerel kanallara gönderilmiştir. Filmler ulusal
ve yerel kanallarda yayınlanmaya devam etmektedir.
−

“Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Proje Yönlendirme
Komitesi”nin ikinci toplantısı 26 Mart 2008 tarihinde kamu kurum ve
kuruşları, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin kadın sorunları araştırma
ve uygulama merkezlerinden temsilcilerin katılımıyla Ankara’da
gerçekleştirilmiş, konuya ilişkin görüş ve öneriler paylaşılmıştır.

− Geleceğin medya profesyonellerine toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına
yönelik aile içi şiddet konularında farkındalık kazandırılmasını amaçlayan
Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesinin ilk çalışması, Ankara
Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle 27 Ocak-2 Şubat 2008
tarihlerinde üniversitelerin iletişim fakültelerinden toplam 57 öğrencinin
katılımıyla düzenlenmiştir. İkinci atölye çalışması ise 30 Haziran-5
Temmuz 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
− ‘Yerel Medya Çalışanları için Temel İlkeler ve Haberleştirme’ eğitim
modülü ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.
− Yerel medya kuruluşlarının kadına yönelik şiddetle mücadeledeki rolleri ve
sorumlulukları hakkında duyarlılıklarının geliştirilmesini amaçlayan “Yerel
Medya Çalışanları için Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Haber Yazma
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Atölye Çalışması”nın pilot uygulaması 18 Nisan 2008 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirilmiştir.
− 18 Mart 2008, 1 Nisan 2008 ve 7 Nisan 2008 tarihlerinde, Ankara’da “Aile
İçi Şiddet Gören ya da Risk Altında Olan Kadınlara Hizmet Sunan
Kurumlar Arası İşbirliği ve Eşgüdüm” toplantıları Adalet Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Adli Tıp
Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
−

“Kadın Sığınmaevi Altyapı Standartları ve Alternatif Yönetim Modelleri
Belirlenmesi” hedefi kapsamında kadın sığınmaevi/konukevlerine yönelik
hizmet sunum ve yönetim modelleri geliştirilmesi çalışmaları
yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında; konuya ilişkin birikimi ve
deneyimi olan kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum
kuruluşlarının katılım ve katkılarının sağlanması amacıyla bir çalıştay
gerçekleştirilmiştir. Çalıştay esnasında yeniden gözden geçirilen Tartışma
Dokümanı, nihai hale getirilebilmesi amacıyla görüşleri alınmak üzere
tekrar katılımcı kuruluşlara gönderilmiştir. Gelen görüşler doğrultusunda
gözden geçirilen Sığınmaevi Kılavuzu taslağı üzerinde son
değerlendirmeler sürdürülmektedir.

− “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kamu Yetkililerinin Duyarlılığının
Artırılması” hedefine yönelik olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına
yönelik şiddet ve kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele konularında
gelişmiş mekanizmalara sahip, Avrupa Birliği üyesi Avusturya ve
Danimarka’ya, şiddet mağduru kadınlara hizmet sunumuna ilişkin
kuruluşlarla bir araya gelmek, deneyimleri paylaşmak ve süregelen
uygulamaları yerinde incelemek amacıyla 2007 yılında birer çalışma
ziyaretleri düzenlenmiştir.
Bu çalışma ziyaretlerinin sonucunda katılımcılar tarafından diğer ülke
hizmet sunum modellerine ilişkin olarak hazırlanan raporların sunumları,
Projenin uygulama illerinden Gaziantep’te 8 Mayıs, Şanlıurfa’da ise 9
Mayıs 2008 tarihinde geniş katılımla gerçekleştirilen “Kadına Yönelik Aile
İçi Şiddetle Mücadele” toplantılarında aile içi şiddete maruz kalan veya risk
altındaki kadınlara hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları ve meslek örgütlerinin duyarlılığı arttırılmıştır.
-

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kurumsal Mekanizmaları ile Hizmet
Sunum Modeli ve Eğitim Programları” hazırlanması hedefi ile şiddet gören
ya da risk altındaki kadınlara yönelik hizmet sunum modeli geliştirilmesi,
bu modele göre hizmet sunacak sosyal hizmet uzmanları, sağlık personeli,
kolluk kuvvetleri, yasa uygulayıcılar, medya profesyonelleri ve STK’ların
ilgili kişileri için eğitim programları hazırlanması ve eğitici eğitimleri
yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede; Eğitici Eğitimi için hazırlanan
“Yetişkin Eğitimi Kılavuzu” nihai hale getirilmiştir; Genel Müdürlüğün,
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale
Biriminin onaylamasının ardından basımı gerçekleştirilecektir.

− Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Aile İçi Şiddet, Sağlık Personeli, Sığınmaevi
Çalışanları Eğitim Paketlerinin hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.

8

Deneme eğitimlerine
sürdürülmektedir.

başlanmış

olup

değerlendirme

çalışmaları

− Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kuruluşlardan gelen talepler
doğrultusunda broşür ve görsel materyal desteği sürdürülmektedir.
• Başbakanlık Genelgesi gereğince oluşturulan Kadına Yönelik Şiddet İzleme
Komitesi’nin 2. Toplantısı ilgili kamu kuruluşları ve STK temsilcilerinin katılımı ile
Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU’nun
başkanlığında 30 Nisan 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kadına yönelik şiddetle
mücadelede gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilmiştir.
• Kadına yönelik aile içi şiddeti izlemek ve mücadele etmek için göstergeler
belirlenmesi amacıyla ilk kez ülke genelinde kadına yönelik şiddetin kaynağı ve türleri
nelerdir sorusuna yanıt verecek ülke çapında büyük ölçekli bir alan araştırması,
Merkezi Finans ve İhale Birimi ve ihaleyi kazanan konsorsiyum arasında imzalanan
sözleşme ile 30 Kasım 2007 tarihinde resmen başlamıştır. Araştırma sonuçlarının
TÜİK“ Resmi İstatistik Programı” kapsamında veri olarak değerlendirilmesi
hedeflenmektedir.
• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Genel Müdürlüğümüz ile Uşak
Belediyesi işbirliğinde, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teşrifleri,
Devlet Bakanımız Sayın Nimet ÇUBUKÇU' nun katılımlarıyla "Eşitlik Güçlendirir"
konulu panel 7 Mart 2008 tarihinde Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde
gerçekleştirilmiştir. Kadının Statüsü Genel Müdürü Esengül CİVELEK’ in oturum
başkanlığını yaptığı söz konusu panelde, Gazi Üniversitesi Tıp Etiği ve Tıp Tarihi
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU, Uluslararası Hukukçu
Kadınlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Avukat Ayşen ÖNEN ve özel sektörde
Sosyal Sorumluluk Koordinatörü Benan VEY panelist olarak yer almıştır.
• 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde Ankara Hakimevi'nde Batı Trakya'dan gelen soydaş
kadınlarımıza kadına yönelik şiddet, güvenli annelik, ergen sağlığı ve ergenlerin
dönem sorunları, stres ve stresle baş etme yolları konularını kapsayan eğitim
verilmiştir.
•

Avrupa Konseyi tarafından 21-22 Nisan 2008 tarihlerinde Strazburg/Fransa'da
düzenlenen “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Kampanyası Odak Noktaları
Konferansı”na katılım sağlanmıştır.

•

GAP Radyo-TV Danışma Üst Kurulu çalışmaları ve alınan kararlar çerçevesinde,
Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün sürdürdüğü çalışmaların
kamuoyuna etkin bir şekilde duyurulması, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılan
kadın çalışmalarının bölgeye kazandırdığı değerlerin anlatılması ve yöre halkının
bilgilendirilerek projeye katkılarının sağlanması amacıyla Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü ile TRT arasında Protokol imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında, Doğu
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan kadınları hedef kitle olarak ele alan
istihdam, eğitim ve şiddet konularında, “Beni Acıtmayın” isimli 6 bölüm ve yaklaşık
25’er dakikalık belgesel programın çekimleri tamamlanmıştır. Belgesel, 2008 yılı
içinde TRT GAP TV’de yayınlanmaya başlayacaktır.

• Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Altınokta Körler Derneği işbirliğiyle, ülkemizde
görme engelli kadınların sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespiti, çözüm önerilerinin
tartışılması ve elde edilen sonuçların ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi amacıyla
28-29 Haziran 2007 tarihlerinde Başkent Öğretmenevi’nde düzenlenen Görme Engelli
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Kadınlar Kurultayı sonuçlarının kitap olarak basımı tamamlanmış, dağıtımı
sürdürülmektedir. 3-4 Temmuz 2008’de gerçekleştirilecek “II. Görme Engelli
Kadınlar Kurultayı”nda kadına yönelik aile içi şiddet konusuna yer verilecektir.
Planlanan Çalışmalar:
− “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin
Yaygınlaştırılması Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi” kapsamındaki
faaliyetlere devam edilecektir.
− Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile TRT arasında imzalanan Protokol kapsamında
çekimleri tamamlanan ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan kadınları hedef
kitle olarak ele alan istihdam, eğitim ve şiddet konularındaki, “Beni Acıtmayın” isimli 6
bölüm ve yaklaşık 25’er dakikalık belgesel program, 2008 yılı içinde TRT GAP TV’de
yayınlanmaya başlayacaktır.
− Kurum ve kuruluşlar tarafından etkinliklerinde kullanılmak üzere Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğünden talep edilen afiş, film gibi görsel materyallerin dağıtımına devam
edilecektir.
− Gerek kadına yönelik şiddet gerekse toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki
toplantıların düzenlenmesine, düzenlenen toplantılara katılım sağlanarak söz konusu
konularda toplumsal bilincin oluşturulması, duyarlılık ve farkındalık yaratılması
sürdürülmekte olup görsel materyallerin dağıtımına devam edilecektir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
− Töre ve namus cinayetleri, aile içi şiddet ve kadın hakları konularında konferanslar
verilmiştir.
− 2005 Yılı Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı çerçevesinde
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı ile birlikte
yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi” kapsamında
gerçekleştirilen eğitimlere katılım sağlanmıştır.
− Avrupa Komisyonu ve BM Nüfus Fonu Desteğiyle Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğünce yürütülen “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında
düzenlenen eğitim seminerine katılım sağlanmıştır.
− Ankara Müftülüğü Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından din görevlileri için
ASAGEM tarafından ‘’Aile İçi Şiddet’’ konferansı organize edilmiştir.
− Aile içi iletişim, kadın hakları, töre ve namus cinayetleri ve aile içi şiddet konularında
vaazlar verilmiştir.
− Yozgat Müftülüğü tarafından, aile içi iletişim ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığı
konularında bir seminer düzenlenmiştir.
− İstanbul Müftülüğü tarafından yaklaşık 70 Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu görevlisine
“Türkiye’de Üniversitelerde Kadın Çalışmaları, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Sorunları,
Boşanma Sebepleri, Töre ve Namus Cinayetleri, Kadının Cinsel İstismarı, Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği, Toplumsal Alanda ve Aile İçinde Şiddet, Uyarıcı Madde Bağımlılığı, Yeni Türk
Medeni Kanununda ve TCK’da Kadın ve Aile ile ilgili Düzenlemeler” konularında hizmet içi
eğitim semineri verilmiştir.
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− Birleşmiş Milletler Ortak Projeleri kapsamında; Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl
Müftülüğü, Şanlıurfa Barosu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yaşam Evi
Kadın Dayanışma Derneği’nin proje ortağı olduğu ‘’Töre, Namus Algısı ve Aile İçi Şiddet
Olgusu Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Projesi’’nin uygulamaları sürdürülmektedir. Projenin
uygulama süresi, Ekim 2007- Temmuz 2008 dönemini kapsamakta olup, Şanlıurfa ili
Eyüpnebi Mahallesi Gazi Lise ikinci sınıfta okuyan öğrenciler ve ailelerinin, aile içi şiddet,
toplumsal cinsiyet eşitliği, töre ve aile içi genel sorunlar ve namus algılarındaki yanlışlıklar ile
bunların doğru bilgilerle değiştirilmesi, bu kavramların yanlış anlaşılması ve
uygulanmasından kaynaklanan cinsel, psiko-sosyal ve adli vakalar konularında eğitimler
vererek, ahlaki ve psikolojik açıdan bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmelerini sağlayarak bu
konulardaki yanlış bilgilendirmelerden kaynaklanan sorunların önlenmesine dolayısıyla da
toplumsal huzurumuza katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
− İstanbul Müftülüğü tarafından 11 Şubat 2008 tarihinde yaklaşık 70 Aile İrşat ve
Rehberlik Bürosu görevlisine verilen hizmet içi eğitim seminerinde; “aile içi iletişim”,
“toplumsal alanda ve aile içinde şiddet”, “Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunda kadın ve aile
ile ilgili düzenlemeler”, “KSGM’nin görev, yetki ve sorumlulukları’’, ‘’toplumsal cinsiyet
eşitliği”, “ailede roller, hak ve sorumluluklar”, “evlilikte duygusal zeka”, “kadının ve çocuğun
cinsel istismarı”, “ASAGEM’in görev, yetki ve sorumlulukları”, “SHÇEK’in görev, yetki ve
sorumlulukları”, “boşanma sebepleri”, “cinsel yolla bulaşan hastalıklar”, “uyarıcı ve
uyuşturucu madde bağımlılığı”, “iletişim becerileri”, “öfke ile başa çıkma yolları” konuları
ele alınmıştır.
− 81 ilden gelen veriler incelendiğinde “İslam’da Kadın Hakları”, “İslam’da Kadının
Yeri”, “İslam’ın Kadına Verdiği Değer”, “İslam’ın Kadına Bakışı” gibi farklı başlıklar altında
75 konferans düzenlenmiş olup, “Aile İçi Şiddet” konusunda iki panel yapılmıştır.
− Uluslararası Af Örgütünün 13 ülkede yürütmekte olduğu “Kadına Karşı Şiddet ve
Ayrımcılığın Durdurulması Projesi”nin beşinci atölye çalışması 9 Şubat 2008 tarihinde
Ankara’da ve 22-23 Mart 2008 tarihinde Kayseri’de yapılmış olup, toplantıya 50 din görevlisi
katılmıştır. Toplantıda “Kadın Hakları Tarihi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Öfke ve Şiddet”
konularında akademisyen ve konunun uzmanları tarafından bir seminer verilmiştir.
− Başkent Kadın Platformu Derneğinin 2008 Şubat, Mart ve Nisan aylarında yaptığı
“Halk Sağlığı Eğitimi Projesi” kapsamında, Ankara ili Etimesgut ve Keçiören ilçeleri ile
Pursaklar beldesinde bulunan Kız Kur’an Kursları öğrencilerine yönelik toplam 450 kişinin
eğitim gördüğü seminerlerde ‘’Kadın Üreme Sağlığı, Yasal Hak ve Sorumluluklar (TCK ve
Yeni Medeni Kanunda Kadına Yönelik Düzenlemeler), Çocuk Gelişimi, Kadın Sağlığında
Hijyen ve Koruyucu Hekimlik, Kadın Ruh Sağlığı, Kadınlar İçin Dengeli Beslenme ve
Sağlıklı Yaşam’’ konularına yer verilmiştir.
− Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun teknik ve
finansal desteği ile “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının
Sağlanması Projesi”nin ilk hazırlık toplantısı 22 Şubat 2008’de Ankara’da yapılmıştır.
− Ankara Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu görevlileri için 25 Nisan 2008’de Prof. Dr. Betül
ULUKOL tarafından ‘’Çocuk İhmali ve İstismarına Multidisipliner Yaklaşım’’ semineri
gerçekleştirilmiştir.
Planlanan Çalışmalar
− Birleşmiş Milletler Ortak Projeleri kapsamında Şanlıurfa Müftülüğü Aile İrşat ve
Rehberlik Bürosu tarafından “Aileyi Töre, Namus Algısı ve Aile İçi Şiddet Olgusu Yönünden
Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Projesi” Kasım ayında uygulamaya başlanacaktır.

11

− Uluslararası Af Örgütünün 13 ülkede yürütmekte olduğu “Kadına Karşı Şiddet ve
Ayrımcılığın Durdurulması Projesi”nin 2008 yılı uygulaması için 3 il belirlenerek 75 din
görevlisinin çalışmalara katılması planlanmaktadır.
− İzmir Müftülüğü tarafından Mayıs 2008’de, yaklaşık 40 Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu
görevlisine verilmesi planlanan hizmet içi eğitim seminerinde “Türkiye’de Üniversitelerde
Kadın Çalışmaları”, “Ailede Çocuğun Ahlak Eğitimi”, “Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve
Sorunları”, “Öfke ile Başa Çıkma Yolları”, “İletişim Becerileri”, “SHÇEK bünyesinde
Çocuklara Yönelik Hizmetler”, “Boşanma Sebepleri”, “Töre ve Namus Cinayetleri”,
“Kadının ve Çocuğun Cinsel İstismarı”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Toplumsal Alanda ve
Aile İçinde Şiddet”, “Uyarıcı Madde Bağımlılığı”, “Yeni Türk Medeni Kanunda ve TCK’da
Kadın ve Aile ile ilgili Düzenlemeler” konularının ele alınması planlanmaktadır.
− 2-3 Haziran 2008 tarihlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı tarafından Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu görevlileri için başvurularda karşılaşılan
kadın, aile, çocuk ve şiddet temelli konuların ele alınacağı “Tecrübe Paylaşımı” toplantısı
planlanmaktadır.
− Uluslararası Af Örgütünün 13 ülkede yürütmekte olduğu “Kadına Karşı Şiddet ve
Ayrımcılığın Durdurulması Projesi”nin 2008 yılı uygulamasında 31 Mayıs-1 Haziran 2008’de
Elazığ’da, 18-19 Ekim 2008’de Bursa’da toplam 50 din görevlisinin çalışmalara katılması
planlanmaktadır.
− Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din
Görevlilerinin Katkısının Sağlanması Projesi”nin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun birlikte yürüttüğü 4. Ülke
Programı kapsamında gerçekleştirilecek olan projede, başta Ankara Aile İrşat ve Rehberlik
Bürosu Görevlileri olmak üzere Ankara İlindeki bütün din görevlilerini kapsayacak eğitimler
gerçekleştirilecektir. Ankara’da uygulanacak proje daha sonra tüm ülkeye yayılmak üzere
pilot niteliğinde olacaktır. Üç aşamada gerçekleştirilecek projenin ilk aşamasında program ve
eğitim materyali geliştirilmek amacıyla bir çalışma komisyonu kurulacak, Komisyondan
çıkan öneriler çerçevesinde üretilecek materyaller ile din görevlileri diğer din görevlilerine
eğitim verecektir. Ankara’da 2008 yılında uygulanması düşünülen projede ‘’Kadına Karşı
Şiddet, Aile İçi Şiddet, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi, Şiddet Mağdurlarına Yaklaşım
Tarzı, 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve İlgili Diğer Kanunların
Uygulanması’’ konularında farkındalık ve duyarlılığı arttırmak amaçlı hizmet içi eğitim
faaliyetlerinin düzenlenmesi hedeflenmektedir.
GİRESUN İL MÜFTÜLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− İl genelinde 2008 yılı Ocak ayının I. haftasında "Gençliği Tehdit Eden Zararlı
Alışkanlıklar", Şubat ayının II. haftasında “Eşlerin Karşılıklı Görev ve Sorumlulukları” III.
haftasında “Çocuklarımıza Sahip Çıkalım” Mart ayının II. haftasında “Evlat, Eş ve Anne
Olarak Kadın ve Kadın Hakları” V. Haftasında “Yetim ve Kimsesiz Çocuklara Sahip
Çıkalım” konulu vaazlar yapılmış, 03 Mart 2008 Cuma günü “İslam' da Kadın Hakları”
konulu hutbe okutulmuştur.
− 16.12.2006 tarihinde “Eş Seçimi” 07.12.2006 tarihinde “Aile İçi Şiddet” ve 07.12.2006
tarihlerinde “Nisa suresinin açıklaması” işlenmiştir.
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Planlanan Çalışmalar
− İl genelinde 2008 yılı Nisan ayının III. haftasında “Hz. Peygamberin Çocuk Sevgisi”,
“Müminler Kardeştir”, Mayıs ayının II. haftasında “Anne Hakkı ve Önemi”, Haziran ayının I.
haftasında “Kadın Hakları” konulu vaazlar, 09/05/2008 Cuma günü “Aile Hayatı ve Evliliğin
Önemi”, 20/06/2008 Cuma günü “Dinimizin Eğitime Verdiği Önem” konulu hutbeler
planlanmıştır.

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− Rize ilinde; Aile Danışma Merkezinde aile içi şiddet nedeniyle müracaat eden kadınlara
bireysel danışmanlık hizmeti ile 4320 sayılı Kanun hakkında bilgi verilmektedir. Aile içi
şiddet ve ailenin korunmasına dair kanun ve kadın hakları konusunda seminer çalışması
yapılmıştır.
− İzmir ilinde; 4320 sayılı Kanunun tanıtımına yönelik rehberlik çalışmaları ve konuyla
ilgili seminerler düzenlenmiş, uluslararası kadına yönelik şiddete son etkinlikleri çerçevesinde
düzenlenen panele katılım sağlanmış, Sosyal Hizmetlerin yürüttüğü projelerle ilgili kamuoyu
bilgilendirilmiştir. Yerel TV kanallarında, canlı yayın programlarında kadının insan hakları
eğitimi tanıtımı yapılmış medya ve aile içi şiddet konulu program gerçekleştirilmiştir.
− Bursa ilinde; 5 kadın okuma yazma kursundan yararlandırılmıştır.
− Iğdır ilinde; Toplum Merkezinde, meslek ve beceri edindirme kursları düzenlenmiştir.
53 kadın okuma yazma kursundan yararlanmış, rehber öğretmenlerle şiddetin tanınması ve
gerekli müdahalelerin yapılması amacıyla çeşitli toplantılar gerçekleştirilmiş ve gerekli okul
çalışmalarına başlanması yönünde bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. 8 Mart Dünya
Kadınlar Gününde aile içi şiddet ve kadın hakları konulu seminerler düzenlenerek basında yer
alması sağlanmıştır.
− Antalya ilinde; Toplum Merkezi ve Aile Danışma Merkezinde şiddete uğrayan kadın ve
çocuklara hukuksal destek çalışmaları yapılmıştır. Toplum Merkezinde aile içi şiddet ve
istismar konulu bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Şiddete uğrayan kadınlara yönelik acil
müdahale ekibi oluşturulmuştur.
− Yalova ilinde; belediyelere ait kadın destek biriminde, aile içi şiddet konulu seminer
düzenlenmiştir. Konuyla ilgili olarak kolluk kuvvetlerine, barodan da destek alınarak, hizmet
içi eğitim verilmiştir.
− Ardahan ilinde; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde aile içi şiddet konusuna yönelik
eğitim seminerleri yapılmış, şiddete uğrama riski bulunan, şiddete uğramış kadınlara yasal
anlamda kendilerini koruyabilmeleri için bilgilendirme çalışması yapılmıştır.
− Çorum ilinde; Kaymakamlıklara bağlı kurumlara, emniyet ve jandarma birimlerine konu
ile ilgili mevzuat ve diğer bilgileri içeren eğitim materyali gönderilmiş, sağlık kuruluşlarında
görev yapan personele şiddete uğramış kadının tanınması, gerekli müdahalenin ve
yönlendirmenin yapılması için bilgilendirici eğitim çalışmaları yapılmıştır. Uğurludağ
İlçesinde; Sağlık Grup Başkanlığınca hizmet içi eğitim ve halk eğitimi çalışmaları yapılmıştır.
− Çanakkale ilinde; konuyla ilgili olarak sağlık ocağı personeline kuruluş bünyesinde
hizmet içi eğitim verilmiştir.
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− Erzincan ilinde; Milli Eğitim, Sağlık, Emniyet, Jandarma, STK ve diğer meslek
gruplarına konu ile ilgili hizmet içi eğitimler verilmiştir.
− Erzurum ilinde; Milli Eğitim, Halk Eğitim, İtfaiye ve Emniyet mensuplarına konu ile
ilgili seminerler düzenlenmiştir.
− Amasya ilinde; Valilik bünyesinde kadın-aile danışma hizmetleri merkezi açılarak,
merkezde görevli sosyal çalışmacı, psikolog ve avukat görevlendirilerek şiddete uğramış
kadın ve çocuklar için özel bir çalışma başlatılmıştır.
− Yozgat ilinde; kadına yönelik şiddet konuları toplantılar şeklinde kadınlara anlatılmakta
olup, 1036 kadın ve 50 erkeğe ulaşılmış, ayrıca broşürler hazırlanarak dağıtılmaktadır.
− Bursa ilinde; 3 çocuk ücretsiz kreş ve gündüz bakımevi hizmetinden yararlandırılmıştır.
− Sakarya ilinde; ücretsiz meslek edindirme kursları düzenlenmekte, bu kurslara katılan
kadınların çocuklarına ücretsiz kreş hizmeti ve ayni nakdi yardım hizmetleri verilmektedir.
Konunun görsel ve işitsel basında yer alması sağlanmıştır.
− Hakkari ilinde; İş Kurumu Müdürlüğü tarafından kadınların iş gücüne katılımlarının
sağlanması amacıyla mesleki eğitimler verilerek, katılım kursiyerlere ödenecek gündelik
ücretle teşvik edilmiştir.
− Kırşehir ilinde; yerel TV’ de kadın ve çocuğa yönelik şiddet hareketleri ile ilgili bir TV
programı yapılarak kadın ve çocukların bilinçlendirilmesi ve halkın şiddete karşı duyarlılık
kazanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
− Şırnak ilinde; kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili spot filmlerin 25 Kasım- 30 Aralık
tarihleri arasında yerel TV kanallarında gösterimi yapılmıştır.
− Konya ilinde; basın açıklaması yapılarak, aile içi şiddet konusunda yerel basının ilgisi
çekilerek, konu ile ilgili bir TV programı yapılmıştır. Aile içi şiddet konusunda panel
düzenlenmiştir.
− Gaziantep ilinde; 2007 yılında 20 kapasiteli SHÇEK’e bağlı kadın konukevi açılmıştır.
Konu ile ilgili seminerler düzenlenmiş, Alo 183 hattının tanıtımına yönelik veli
toplantılarında ve ev ve işyeri ziyaretlerinde bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
− Çorum-Dodurga Kaymakamlığı’nda; Ülke genelinde hizmet vermekte olan Toplum
Merkezleri ile Aile Danışma Merkezlerinde Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, Aile İçi
Şiddetten Korunma ve Bilinçlendirme Eğitim Programı uygulanmaktadır. Okullarda, konu ile
ilgili resim, kompozisyon yarışmaları ve seminerler düzenlenmiştir.
− Sivas İlinde; Okullarda II. kademe öğrencilerine performans ödevlerinde kadın hakları
ile ilgili çalışma konuları verilerek konu ile ilgili bilgi edinmeleri amaçlanmıştır. Aile, kadın
ve çocuk gruplarına aile okulu seminerleri düzenlenmiştir
− Tunceli İlinde; Konu ile ilgili broşürler üretilmiş ve dağıtılmıştır.
− Manisa İlinde; Toplum Merkezinde, şiddetin nedenleri, başvurulacak kaynaklar, çözüm
önerileri konularında eğitim, bilgilendirme ve sohbet toplantıları gerçekleştirilmiştir. Kadına
yönelik çalışan STK'lar, Toplum Merkezinde ayda bir kez kadınlara yönelik olarak
bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmektedir.
− İzmir İli Karaburun İlçesi Mordoğan Belediyesinin düzenlemiş olduğu konferansta eşler
arası ilişkiler, aile içi şiddet, şiddet türleri, kadına yönelik şiddet ve şiddeti önlemeye yönelik
stratejiler konusunda halk bilinçlendirilmiştir. Çeşitli ilçelerde 5 ilköğretim okulu öğrenci ve
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velilerine yönelik 7-19 yaş Aile Eğitimi Programı, eşler arası ilişkiler ve madde kullanımını
önlemeye yönelik eğitimler başlatılmıştır.
− Çanakkale İlinde; Toplum Merkezlerine gelen tüm kadın gruplarına, kadın ve çocuğa
yönelik şiddet konusunda bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Okullarda kadın ve çocuğa
yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla dönem başında eylem planı hazırlanmış ve uygulanmaya
başlanmıştır. Toplum Merkezlerinde Kadının insan Hakları Eğitim Programı verilmiştir.
− Amasya İlinde; Kadın hakları ve yeni Medeni Kanun konusunda panel düzenlenmiştir.
Aile içi şiddetin önlenmesi için veli toplantılarında ailelere eğitim verilmiştir, il Jandarma
Komutanlığınca sorumluluk alanındaki köylerde toplum destekli güvenlik hizmeti
kapsamında, aile içi şiddetin önlenmesi konusunda toplantılar düzenlenerek eğitimler
verilmiştir. KSGM den temin edilen materyaller köylerde bu eğitimler sırasında dağıtılmıştır.
− Bartın İlinde; Toplum merkezinde, şiddetin ne olduğu, uğranılan şiddet türleri
konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Çocuk ihmal ve istismarı, kadına yönelik
şiddet, Ailenin Korunmasına Dair Kanunun uygulanması ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma
Kanununun sosyal hizmet uygulaması hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
belirlenen 11pilot okulda velilere yönelik bir dizi eğitim çalışması başlatılmıştır.
− Muş İlinde; Tüm ilçe ve Beldeleri kapsayan geniş kapsamlı olarak töre ve namus
cinayetlerinin önlenmesine yönelik eğitimler verilmiştir
− Ardahan İlinde; Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Müftülük personelleri
ile öğrencilere ve muhtarlara (Toplam 488 kişi) konu ile ilgili bilgilendirme semineri verilmiş
ve broşürler dağıtılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
− Rize ilinde, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla şiddet mağduru kadınların 4320 sayılı
Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve gerekli danışmanlık hizmeti verilmesi amacıyla Aile
Danışma Merkezine yönlendirilmesi hususunda işbirliği yapılması planlanmaktadır. Aile içi
şiddet ve ailenin korunmasına dair kanun ve kadın hakları hakkında seminer çalışmaları
STK’lar ile işbirliği yapılarak yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Kadın hakları, aile içi
iletişim, aile planlaması, kadın sağlığı vb. konuları içeren bir eğitim projesi düzenlenmesi
kararlaştırılmıştır.
− Ardahan ilinde, 4320 sayılı yasayla ilgili halkın genelini kapsayacak şekilde eğitim
verilmesi planlanmaktadır.
− Kırşehir ilinde, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda tüm kurum ve
kuruluşlarla eğitim çalışmalarının yapılmasına devam edilecektir. Özellikle kadınların şiddete
hayır demesini öğrenmesini sağlamak için, öncelikle kadınlara yönelik eğitim programlarının
ve panellerinin düzenlenmesine devam edilmesi planlanmaktadır.
− Iğdır ilinde, kadın hakları ile ilgili olarak toplumu bilinçlendirmek üzere ebelere eğitim
verilmesi planlanmıştır. Kadın konukevi açılması amacıyla Belediye ile görüşmeler
yapılmıştır. Şiddete uğramış kadınların geçici olarak kalacağı yerin temininde Belediye ile
işbirliği kararı alınmıştır.
− Erzincan ilinde, kadına yönelik şiddet konusunda Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma
Komutanlığındaki görevli personele eğitim verilmesi planlanmıştır.
− Çorum ilinde, Sağlık Grup Başkanlığınca Anayasa’da yer alan kadın erkek eşitliği
konusunda eğitim yapılması planlanmıştır. Boğazkale ilçesinde, şiddete uğrayan kadınlara
hızlı ve etkin müdahale için ihbar ve şikayet telefonları danışma birimleri oluşturulması
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planlanmıştır. Kadına yönelik şiddet ve töre cinayetlerinin önlenmesi konusunda duyarlılık
yaratmak için yerel medya ile işbirliği yaparak programlar yayınlanmasının sağlanması
planlamaktadır. İl ve ilçelerde konu ile ilgili seminer, eğitim, şenlik etkinlik, broşür, tanıtım
ve slogan çalışmaları ile okullardaki çocuklara yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam
edilmesi planlanmıştır.
− Manisa ilinde, konu ile ilgili el broşürü hazırlanmış olup, son düzenlemeleri
yapılmaktadır. Yerel basında periyodik olarak konunun işlenmesi ile ilgili olarak görüşmeler
başlatılmıştır. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesine yönelik olarak il genelinde
STK'ların da katılacağı bir konferans düzenlenmesi planlanmıştır.
− Şırnak ilinde, aile içi şiddetle ilgili afiş ve broşürlerin dağıtımı yapılacaktır.
− Yalova ilinde, kadınları güçlendirme amacıyla, kadına yönelik mikro kredi sağlanması
için girişimlerde bulunma kararı alınmıştır. Kuruluşların, hizmet alımı ihalelerinde kadın
istihdamına yönelik pozitif ayrımcılığını sağlamak yönünde karar alınmış ve bunun
uygulamaya geçirilmesi planlanmıştır. İlde bulunan kuruluş amirleri ve yerel yöneticilere
kadın istihdamında pozitif ayrımcılık yapmaları yönünde bilgilendirme toplantısı yapılması
planlanmaktadır. İlin özel sektöründe kadın istihdamı yaratan işverenlerin Valilik web
sayfasında ilan edilerek kadın istihdam edilmesini teşvik edip ödüllendirmeleri planlanmıştır.
− Amasya ilinde, kadının ekonomik durumunun güçlendirilmesi için meslek edindirme
kurslarının arttırılması ve istihdamda daha fazla yer alması için İŞKUR bünyesinde çalışmalar
yapılması planlanmıştır.
− Sakarya ilinde,
planlanmaktadır.

konunun

medyada

yer

almasının

sürekliliğinin

sağlanması

− Ordu ilinde, belediye ve baro işbirliği ile kadın konukevi açılması planlanmış, açılacak
kuruluşa kurum olarak danışmanlık hizmeti verileceği karara bağlanmıştır.
− Sivas ilinde, kadın konukevi açılması çalışmaları başlatılmış olup, 2008 yılı içinde
hizmete açılması planlanmaktadır.
− İzmir İlinde; Kadın meclisi üyeleri ile Kadının İnsan Hakları Eğitim Programının
uygulaması planlanmaktadır.
− Adana İlinde; Üniversite ve Kadın Koruma Derneği ile işbirliği yapılarak, bilinç
düzeyini arttırıcı çalışmaların düzenlenmesi planlanmaktadır. Konu ile ilgili tüm ilçeleri
kapsayacak şekilde, seminerler düzenlenmesi ve broşürler hazırlanması planlanmaktadır.
− Muş İlinde; Veli toplantılarında konu ile ilgili bilgi aktarımı planlanmaktadır.
− Gaziantep İlinde; ilköğretim okullarında seçmeli ders olarak insan hakları derslerinin
konulması, kadının insan haklarına yönelik eğitimler verilmesi, askerlik hizmetini yapan er ve
erbaşlar ile camilerde çok sayıda erkeğe kadına yönelik şiddet konusunda eğitim
düzenlenmesi ve kadın konukevi açılması planlanmaktadır.
ANTALYA İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde eşler arası anlaşmazlıklarda çiftlere, cinsiyete
dayalı ayrımcılık ve eşitsizliği ortadan kaldıracak danışmanlık hizmetleri verilmiştir.
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− Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde, şiddete uğrayan kadın müracaatçılara yönelik
hukuksal bilgilendirme - yasal işlemler ve sosyal – psikolojik destek hizmeti verilmiştir.
− Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünce, 11.03.2008 tarihinde Habipler Toplum
Merkezinde ‘’ Kadının İnsan Hakları Örgütlenmesi “ konusunda toplantı yapılmıştır.
− Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünce, 12.03.2008 tarihinde Şafak Toplum Merkezinde
“ Kadına Yönelik Şiddet “ konferansı verilmiştir.
− Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünce 13.03.2008 tarihinde Kepezaltı Toplum
Merkezinde “ Kadına Yönelik Şiddet “ konusunda konferans verilmiştir.
− Sütçüler Toplum Merkezi Müdürlüğünce, 25 haftalık anne çocuk eğitim programı
uygulanmaya devam etmektedir.
− Sütçüler Toplum Merkezi Müdürlüğünce, AÇEP Çocuk grubundan sanat ve kültür
grubu oluşturulmuş olup, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gönüllü öğretmeni tarafından
çalışmalar yürütülmektedir.
− Sütçüler Toplum Merkezi Müdürlüğünce, 1. sınıflara yönelik sosyalleştirici grup
oluşturulmuş olup, ÇYDD gönüllü öğretmeni tarafından çalışmalar yürütülmektedir.
− Şafak ve Sütçüler Toplum Merkezi Müdürlüğünce, ekonomik yoksunluk nedeni ile
çocuklarını eğitime devam ettirmede sorun yaşayan ailelerin ilgili birimlere yönlendirilerek
destek almaları sağlanmıştır.
− Fatih Toplum Merkezince, merkezden hizmet alan çocuklara “183 - Aile, Çocuk, Kadın
ve Sosyal Hizmet ve Özürlü Çağrı Merkezi” hakkında bilgi verilmiştir.
− Fatih Toplum Merkezinden hizmet alan müracaatçıların ilköğretim 2. kademe
öğrencilerinden oluşan bir gruba, “Aile İçi Şiddet ve Cinsel İstismar” konulu bilgilendirme
toplantısı yapılmıştır.
− Habipler Toplum Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan Protokol gereği,
Kurumda 2 grup halinde hazırlık sınıfı açılmış olup halen faaliyeti devam etmektedir.
− Habipler Toplum Merkezince, İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan işbirliği ile Merkezden
yararlanan 10-24 yaşları arası psikolojik sorunları olan çocukların Gençlik Merkezinden
yararlanmaları sağlanmıştır.
− Habipler Toplum Merkezince, 0-6 yaş aralığında çocuğu olan annelere uygulanan
“Benim Ailem” eğitim programı şubat ayı içinde başlatılmıştır.
− Konyaaltı Toplum Merkezince, Kadınlara yönelik çocuk bakımı eğitimi kursu açılmış
olup, kurs devam etmektedir.
− Antalya ilinde ikamet etmekte olup, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve 24 saat hizmet veren, “Alo 183 Aile, Kadın,
Çocuk Ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı”na müracaat eden kadınlara, ilde oluşturulan
“Acil Müdahale Ekibi” tarafından gerekli mesleki müdahale anında yapılmaktadır.
− Müdürlüğe bağlı Kadın Konukevi’ne, Töre ve Namus Cinayeti nedeniyle kabul edilen
kadınların, bakım ve korunması sağlanmıştır.
− Aile Danışma Merkezi ile İlde faaliyet gösteren bütün Toplum Merkezlerinde, 4320
sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un tanıtılmasına yönelik olarak, kadınlara eğitim
verilmektedir.
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− İl Müdürlüğünde hizmet alan kadınlardan, kreş ücreti ödeyemeyecek durumda olanlara,
İl Müdürlüğü ücretsiz kreş kontenjanından yararlanmaları sağlanmaktadır.
− Kadın Konukevinin fiziki koşullarının, günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi için
gerekli özen gösterilmektedir.
− Töre ve namus cinayetlerine maruz kalma riski taşıyan kadınlara, gerekli psikolojik
rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.
− Alanya Toplum Merkezince Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Kadın Olmak paneli
Kültür Merkezinde düzenlenmiş 100 kadar kadına hukuksal, sağlık, toplumsal yaşamda kadın
ve şiddet konularında sunum yapılmıştır.
− Sütçüler, Şafak, Kepezaltı, Konyaaltı, Habipler, Fatih, Alanya Toplum Merkezi ve Aile
Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından, şiddete uğrayan kadınlara ve eşlerine, hukuksal
danışmanlık ve psikolojik destek verilmiştir.
− “Kadının İnsan Hakları Eğitimi Projesi”, Aile Danışma Merkezi ve tüm toplum
merkezlerinde uygulanmıştır.
− “Anne Çocuk Eğitimi Projesi”, Aile Danışma Merkezi, Fatih ve Sütçüler Toplum
Merkezine devam eden kadınlara uygulanmıştır.
− Fatih Toplum
uygulanmaktadır.

Merkezince,

“Çocuk

Bakıcılığı

ve

Eğitmenliği”

programı

− Fatih ve Sütçüler Toplum Merkezlerinde “Benim Ailem” projesi uygulanmıştır.
Planlanan Çalışmalar
− Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünce okula uyum sorunu yaşayan çocuklara ve
ailelerine, eğitimlerini devam ettirmelerine yönelik, mesleki çalışmalar devam edecektir.
− Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünce, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında;
Ailelere danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilecektir.
− Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünce, aile içi şiddete maruz kalan çocuklara psikolojik
destek hizmeti ve ailelere çocuk yetiştirme konusunda danışmanlık hizmeti verilecektir.
− Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünce, ebeveynlere çocuk yetiştirmede cinsiyete dayalı
ayrımcılığı ortadan kaldıracak danışmanlık hizmeti verilecektir.
− Toplum Merkezleri ile Aile Danışma Merkezinde daha önceden başlatılan projelere
devam edilecektir.
− Kadına yönelik eğitici çalışmalara devam edilecektir.
− Müdürlüğe bağlı Kadın Konukevi’ne, Töre ve Namus Cinayeti nedeniyle kabul edilen
kadınların, bakım ve korunmasına devam edilecektir.
− Fatih Toplum Merkezimize devam eden müracaatçılara, “0–6 Yaş Benim Ailem
Eğitim”i uygulanacaktır.
− Fatih Toplum Merkezinde “Çocuk Bakıcılığı ve Eğitmenliği” kursu davam edecektir.
− Fatih Toplum Merkezinde “Anne Çocuk Eğitimi Projesi” devam edecektir.
− Fatih Toplum Merkezinde “Kadın İnsan Hakları Eğitim Projesi” devam edecektir.
− Aile Danışma Merkezimiz ile Toplum Merkezlerimizde daha önceden başlatılan
projeler uygulanmaya devam edilecektir.
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ARDAHAN İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün kolluk kuvvetlerine iletişim bilgileri verilen ve
kendisine 24 saat ulaşılabilecek şekilde görevlendirilen Sosyal Hizmet Uzmanı kadın
personelin görevine devam etmektedir.
− 4320 sayılı “Ailenin Korunmasına Dair Yasa’’nın tanıtılmasına yönelik olarak Sosyal
Hizmet Uzmanı tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sadece merkezdeki öğretmenlerine
eğitim verilmiştir.
− Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nden talep edilen broşürlerin dağıtımı
yapılmıştır.
− İl Emniyet Müdürlüğü’nden bir personel “Aile İçi Şiddet Eğitimi’’ almıştır.
− İl Müftülüğünce, camilerde kadın ve çocuğa yönelik şiddet konusunda hutbe verilmiştir.
− Şiddet uygulayan kişilere yönelik bir çalışma başlatılmıştır.
Planlanan Çalışmalar
− Ardahan İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet
Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Hakkında Komisyon 6.
Toplantısında; Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı öğretmenlerin “Töre ve Namus Cinayetleri
ve Aile İçi Şiddet’’ konularında eğitime tabi tutularak bu alanda öğrenciler ve veliler ile
çalışma yapması kararını almıştır.
BAYBURT İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− Kadınlara yönelik şiddetin önlenebilmesi için Vali Yardımcısının Başkanlığında bir
komite oluşturulmuştur.
− Şiddete maruz kalıp adliyeye intikal eden vakaların tedbir kararları verilinceye kadar
olan sürede mağdurların kalabilecekleri barınma yeri tespit çalışmaları başlatılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
− Ailelerin şiddete yönelik duyarlılığını arttırmak için komitede görev alan kurumlar
eğitme yönelik çalışmalar yapmayı planlamışlardır.
− İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce yapılacak olan eğitim çalışmalarına yardımcı olmak
amacıyla Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünden gerekli materyaller istenecektir.
ÇANAKKALE İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− Kadınlara yönelik şiddet olaylarında mağdurların haklarının olduğunu ve acil aranması
gereken telefonları bildirir el broşürü hazırlanıp dağıtımı yapılmıştır.
− Zorla fuhuş yaptırıldıkları yönünde bilgi sahibi olunan kadın mağdurların kurtarılması
amacıyla bir operasyon başlatılmıştır.
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− İl çapında konu ile ilgili görev yapan profesyoneller tarafından, İl Emniyet Müdürlüğü
ve İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının Toplumsal Cinsiyet Rolleri konusunda bilinçlendirilme
çalışmaları yapılmıştır.
− Mevcut olan Çanakkale Toplum Merkezi faaliyetlerini konu çerçevesinde geliştirme
çalışmaları yapılmış, Belediye ile işbirliği yapılarak 2 Toplum Merkezi açılmış ve aktif hale
getirilmiştir.
− Kadın istihdamının arttırılmasına yönelik olarak, proje danışmanlığı hizmeti sunulmuş,
projedeki bütün kadınlara KİHP Eğitimi verilmiş, Küçük El Sanatları Atölyesi
oluşturulmasında rehberlik hizmeti sunulmuş ve Kadın Kooperatiflerinin kurulması
sağlanmıştır.
− Ekonomik şiddet ile mücadele kapsamında, ekonomik şiddet ile ilgili bilgilendirme
çalışmaları yapılmış ekonomik şiddete karşı örgütlenme çalışmaları başlatılmıştır. 2000
yılında Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği kurulmuş olup, Dernek 2001 yılında Kadın
Danışma Merkezi olmuştur.
− Kadının el ürünlerini satabilmesi için şehrin en işlek yerinde açık pazar oluşturulmuştur.
− Şiddet türleri, etkileri, şiddete karşı strateji ile şiddet karşısında işbirliği yapılacak
çalışmalar ile insan hakları, kadın hakları konularında sokak söyleşileri, açık alan toplantıları
ve kahvehane toplantıları gerçekleştirilmiştir.
− Medeni Kanun ve T.C.K değişikliklerinde Baro ile çalışılarak değişiklik önerilerinin
hazırlanması sürecinde bulunulmuştur.
− Geniş katılımlı toplantılar düzenleyerek, değişen kanunlar hakkında kadınlar
bilinçlendirilmiştir.
− STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları ve vatandaşlar ile 4320 sayılı Kanun Yasa
hakkında tartışma ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.
− Taciz konusunda aileleri bilgilendirme amacıyla, 2000-2006 yılları arasında her 19
Kasım günü ‘’Işığını Yak Mektubunu Bırak’’ mum eylemi düzenlenmiştir.
− 18 Mart Üniversitesinde kadınlara yönelik şiddet ile ilgili öğrenci eğitim projesi devam
etmektedir.
− Merkez ve ilçe karakollarında görev yapan tüm jandarmalar; şiddet, şiddeti önleme,
şiddet mağdurları ile mülakat yapma ve 4320’nin uygulamaları, kurumsal çözülmeler vb.
konularını içeren eğitim programını tamamlamışlardır.
− Grup çalışmaları yolu ile yıl içinde KİHEP eğitimi almış olan 450 kadına ulaşılmış, yeni
yasal değişiklikler katılımcılar ile paylaşılmış, 2008 yılında şiddet ile ilgili yürütülecek
çalışmalar hakkında ortak rapor hazırlanmış olup, bu yılki toplantıda TCK daki cinsel haklar
ele alınmış ve kadın istismarı ile ilgili bir sonuç bildirisi hazırlanmıştır.
− Kadının İnsan Hakları Eğitim Projesi kapsamında, 1998 yılından günümüze kadar
binden fazla Çanakkaleli kadın bu eğitimden faydalanmıştır.
− Şiddeti önleme ile ilgili kurumsal destek kapsamında, mevcut olan 3 toplum merkezinin
faaliyetlerinde; şiddet, şiddet ile baş etme, toplumsal cinsiyet, çocuk ve kadın istismarını
önlemeye yönelik konuların öncelikli olarak ele alınmış olup, aile gruplarının artırılarak
sürdürülmesine önem verilmiştir.
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− Kadın istihdamının arttırılması kapsamında, kadınların meslek kazanmalarına yönelik
bilgilendirme çalışmaları ile okula dönüşleri için destekleyici ve bilgilendirici çalışmalar
devam etmektedir.
− İş-Kur ile bir toplantı gerçekleştirilerek mevcut olanaklardan kadınların faydalanmasına
yönelik görüş oluşturulmuştur.
− El sanatlarının satışına yönelik bir kermes düzenlenmiştir.
− Çanakkale Kadın Girişimciler Kooperatifine danışmanlık yapılarak ürün tanıtım
katalogu ve kuruluş tanıtım CD’leri hazırlanmıştır.
− Toplum Merkezinin tüm kadın katılımcılarına ekonomik haklar ile ilgili kısa süreli
eğitimler yapılmaktadır.
− Her alanda şiddete karşı farkındalık yaratma amacına yönelik olarak Sosyal Hizmet
Uzmanları tarafından yönetilen grup çalışmaları yapılmıştır.
− Kadınlar İçin Üreme Sağlığı Projesi kapsamında; bilgilendirme toplantıları, sağlık
taramaları, cinsel şiddet ile ilgili farkındalık yaratma çalışmaları tamamlanmıştır.
− Şiddeti Önleme İçin Yürüyen Toplum Merkezi Projesi (Yürüyen Otobüs Projesi)
kapsamında; tüm proje çalışması tamamlanmış olup, projeye kaynak aranmaktadır.
− Biz Bir Aileyiz Danışma Projesi devam etmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
− İlkokul velilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapılması planlanmaktadır.
− Öğretmenlerin toplumsal cinsiyet ayrımcılığı
çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.

konusunda eğitimlerine

yönelik

− 2008 yılı içerisinde en az 100 kadının eğitilmesi planlanmaktadır.
− Eğitimden geçmiş en az 500 kadın her yıl bir araya getirilerek, Kadına Karşı Şiddet ile
ilgili yapılacak çalışmaları planlamaları ve yapılan değişiklikleri tartışmaları planlanmaktadır.
− 5395 sayılı kanun ve uygulamalarının kamuoyu ile paylaşılması ve içselleştirilmesi
planlanmaktadır.
− Şiddet Alt Komisyonu ile yapılacak çalışmalar ile 4320 sayılı kanunun uygulanmasında
(TCK değişikliğinden kaynaklanan) yaşanan aksaklıkların tartışılarak giderilmesine yönelik
bir stratejinin oluşturulması planlanmaktadır.
− Şiddet ile ilgili mevcut mevzuatın yapılacak grup toplantılarındaki üyelere aktarılması
planlanmaktadır.
− Şiddeti önleme çalışmaları kapsamında, aileler ile yürütülecek çalışmalarda kullanılacak
özel eklerin hazırlanması planlanmaktadır.
− TCK’daki son değişikliklerin eğitim materyallerine aktarılması ve bu bağlamda
güncelleme yapılması planlanmaktadır.
− Şiddet konusundaki eğitim çalışmalarının, diğer meslek gruplarına periyodik olarak
ulaşılması hedeflenmektedir.
− Baro ile işbirliği yaparak adli personelin TCE eğitimlerinin tamamlanması
planlanmaktadır.
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− 2008 yılında TCK’daki değişmesi gereken maddeler ile ilgili çalışma grubunun
oluşturulması planlanmaktadır.
− İş Kur ile işbirliği yapılarak istihdam odaklı meslek edindirme kurslarına ağırlık
verilmesi planlanmaktadır.
− KİHEP yeni çözümler ile hazırlanan Kadınlarla Mor Dizi’nin yerel kanallarda
gösterimine başlanacaktır. Aynı materyal ile ilgili ilçelerde kısa süreli eğitim çalışmaları
gerçekleştirilecektir.
− Biz Bir Aileyiz Danışma Projesi kapsamında; uygulama kapsamı genişletilerek yeni evli
ya da evlenecek olan çiftlere de yer verilmesi planlanmaktadır.
− Engelli ailelere yönelik çalışmalar kapsamında; cinsel gelişim ve sağlık ve engellilerin
cinsel istismardan korunmasına dair kamuoyu bilgilendirme çalışmalarına yer verilmesi
planlanmaktadır.
MUŞ İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− Töre ve namus konusunda toplumda yer alan yerleşik önyargı ve geleneksel anlayışın
değiştirilmesi amacıyla, İlçe Jandarma Komutanlığınca Köylere çıkartılan devriyeler
vasıtasıyla toplantılar yapılarak halkı bilinçlendirme çalışmaları devam etmektedir.
− Muş İli Hasköy ve Düzkışla Belediyeleri tarafından bu tür olayların meydana
gelmesinde en büyük etkinin aile yapısı ile ilgili olduğu, halkın okur yazarlık seviyesinin
yükseltilmesi, küçük yaşlarda kız çocuklarının evlendirilememelerine yönelik olarak gerek
okullarda gerekse toplumda uyarılarda bulunulmakta, yine küçük yaştaki kızların aileleri
tarafından başlık parası için zorla evlendirilmelerine karşı başlık parasının ortadan kaldırılarak
bu tür evlenmeleri önüne geçilmesine çalışılmaktadır.
− Sağlık ekipleri tarafından 15- 49 yaş arası kadınlara aile planlaması ve kadın hakları ile
ilgili eğitimler verilmekte, Sağlık görevlileri, güvenlik kuvvetleri, öğretmenler ve diğer
meslek gruplarının hizmet içi eğitim programlarında kadına yönelik şiddet konusuna yer
verilmektedir. Sağlık hizmeti sunan kurumlarda çalışan sağlık personelinin kadına yönelik
şiddeti tanıması, tespit etmesi, gerekli müdahaleleri yapabilmesi ve şiddete uğrayan kadınların
uygun kuruluşlara yönlendirilmelerini için gerekli altyapının oluşturulması yönünde
çalışmalar yapılmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü’nün desteğiyle de üreme sağlığı ve kadına
yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili eğitimler rutin aşı dönemlerindeki Köy Gezilerinde
verilmektedir.
− Okul Aile Birlikleri toplantılarında konunun hassasiyeti üzerinde Sosyal Bilgiler ve
Vatandaşlık Ders Öğretmenleri tarafından eğitimler verilmekte olup, aile içi şiddet
konularının gelişimi ve alınacak önlemlerle ilgili çalışmalara devam edilmektedir
Planlanan Çalışmalar
− Hasköy İlçe Belediyesi tarafından Çok Amaçlı Toplum Merkezi kurmak üzere bir proje
hazırlanmış olup, bu projeyle kadının sosyal yaşama katılımı hedeflenmektedir. ‘’Halı ve
Kilim Atölyesi Projesi’’ hazırlanmış olup, söz konusu proje ile yaklaşık 150 kadına iş imkanı
sağlamak ve kadınların ekonomik-sosyal hayata kazandırılması amaçlanmakta olup, konu
hakkında gerekli çalışmalar devam etmektedir.
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SAMSUN İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− Polis merkezlerinde kadın polis memurları görev almakta olup, eğiticilerin eğitimi
yapılmış ve konuyla ilgili dört personel bu eğitimi almıştır.
− Koruyucu-önleyici çalışmalar kapsamında, Aile Danışma Merkezi tarafından ailelerin
bilgilendirme çalışmalarına katılımları sağlanmış olup, eşler arası anlaşmazlık, aile içi iletişim
gibi konularda merkez tarafından hizmet sunulmaktadır.
− Kadın sığınma evlerinin açılmasına yönelik olarak AB’den gereken kaynak alınmıştır.
− Yerel Gündem 21 Kadınlar Konseyi tarafından diğer STK’ların işbirliğiyle “Kadına
Karşı Şiddete Son Uluslararası Günü’’ programı yapılmıştır.
− Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatları aracılığıyla konuyla ilgili yapılan
çalışmalara destek vermekte, bilgilendirme faaliyetleri yapmakta ve baroya başvuran
kadınlara hukuki destek sağlamaktadır.
− Psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, okul kayıtlarında ailenin ve çocuğun
ihtiyaçlarını belirleyip, ihtiyaçların giderilmesi suretiyle kayıtlar yapılmaktadır. Her
öğrencinin öğrenci ruhsal dosyası bulunmaktadır.
− Ondokuz Mayıs Üniversitesi kadına yönelik şiddetle ilgili üniversite son sınıf
öğrencilerine, acilde çalışan öğrencilere şiddetin psikolojik ve tıbbi yönüyle ilgili eğitim
çalışmaları yapılmış, çeşitli meslek elemanlarına konuyla ilgili eğitim verilmiş ve öğrenciler
şiddetle ilgili bilimsel çalışmalar yapmıştır.
Planlanan Çalışmalar
− Kadınların kısa süreli- geçici kalabilecekleri yer ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi
katkı verecektir.
− Gençlik Merkezi kurma çalışmaları devam etmekte olup, Merkezin akşam saatlerinde
ailelere tahsis edilebileceği ve koruyucu-önleyici faaliyetlerin bu merkezde de
yürütülebileceği planlanmaktadır.
− Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından Mayıs 2008’de şiddetle ilgili bir kongre
yapılacaktır. Muş İli Hasköy İlçesine bağlı Aşağı Üçdam, Yukarı Üçdam, Yarkaya,
Elmabulak ve Azıklı köylerine, İlçede görev yapan daire amirleri ile ziyaret edilerek,
buralarda yaşayan vatandaşlarla sohbet toplantıları yapılmış ve İlçede de kadınlara yönelik
şiddet olayları, töre ve namus adına işlenen cinayetler hakkında eğitimler verilmiştir.
AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
− Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından 2007 yılı içerisinde ‘’4320
Sayılı Ailenin Korunması Yasası ve Yasanın Uygulanmasının Aileler ve Toplumsal Yapı
Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Araştırması’’ gerçekleştirilmiş olup, 4320 sayılı
kanunla ilgili olarak uygulama safhalarında kanunun muhatapları ve kanunun sorunları
çözmedeki yeterliliğini görmek amacıyla yapılmış niteliksel bir araştırmadır.
− Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen bir diğer araştırma ise; “İnternet Kullanımı
ve Aile Araştırması’’ olup, ailelerin, yeni bir iletişim aracı olarak, internet kullanımlarının
kendi üzerlerinde ne gibi etkiler bırakıp dönüşümler yarattığını belirlemek amacıyla
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tasarlanmış bir araştırmadır. Tüm Türkiye’yi temsil edecek toplam 26 ilde 2000 hane
üzerinden gerçekleştirilmiş araştırma kitaplaştırılarak kamunun hizmetine sunulmuştur.
Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen diğer araştırmalar ise şunlardır;
− “Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı Araştırması’’ ulusal medyada
çıkan haberlerin üreticileri olarak medya profesyonellerinin aile algılamalarının nasıl
olduğunu tespit etmek amacıyla hem niceliksel hem de niteliksel araştırma metotlarının
uygulandığı bir araştırma olup, bu araştırma için ulusal medyada, TV radyo, gazete, dergi ve
internet haberciliği çalışanların 304’üyle anket, 56’sıyla da mülakat yapılmıştır. Araştırmanın
kitap haline getirilmesi çalışmaları devam etmektedir.
− “Aile Destek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Kalite Standartları Geliştirmesi
Projesi’’ Araştırmasının amacı, Türkiye’de ailelere yönelik hizmetleri uluslararası standartlar
ve uygulamalar ışığında tespit etmek (değerlendirmek) ve ailelere yönelik hizmetlerde kalite
standartlarını geliştirmektir. Bu araştırma nicel ve nitel tasarımları içermektedir. Araştırmanın
nicel kısmında aile hizmeti kuruluş yöneticileri ve bu kuruluşlardan hizmet alan ailelerle
görüşmeler yer almaktadır. Ailelere yönelik hizmetlerle ilgili temel kurum olan SHÇEK’in
illerdeki üst düzey temsilcileri ile yapılan derinlemesine görüşmeler araştırmanın nitel
desenini oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 68 kuruluş yöneticisi ve bu kuruluşlardan
hizmet alan 318 kişi ile görüşülmüştür.
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BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
− Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğümde yürütülen ve Şubat 2008’de
çalışmaları tamamlanan 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanmasına
İlişkin Yönetmelik çalışmalarına Adalet Bakanlığı/Kanunlar Genel Müdürlüğünden 2 Tetkik
Hâkimi katılmıştır.
− Adalet Bakanlığının 2008 Yılı Eğitim Plânı uygulaması kapsamında ve İngiltere’nin
Ankara Büyükelçiliği ile 2007 yılından itibaren yürütülen işbirliği çalışmaları çerçevesinde,
“Ceza Adalet Sisteminde Suçla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar” konulu proje kapsamında
yürütülen bir dizi seminerden dördüncüsü olan “Aile İçi Şiddet ve Namus Cinayetleri” konulu
seminer, 07 Ocak 2008 tarihinde 100 adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı,
Akademisyenler ve Askeri Yargı temsilcilerinin katılımıyla Diyarbakır’da gerçekleştirilmiştir.
− İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yürütülen “Türkiye’de
Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında; Adalet Bakanlığı/
Eğitim Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile müştereken,
kadına karşı ayrımcılık ve şiddetin önlenmesine hukuk aracılığıyla katkıda bulunmak
amacıyla yargı mensuplarına yönelik olarak yapılması planlanan toplam dört seminerden ilki,
23–26 Ekim 2007 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiş olup; söz konusu proje
kapsamında Kadının İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Hukuk Standartları, Uluslararası
İnsan Hakları Hukukunda Toplumsal Cinsiyet Temelinde Ayrımcılık Yasağı, CEDAW
Sözleşmesi, Koruduğu Haklar, İzlenmesi, Taraf Devletler Bakımından Hukuki Etkisi, Avrupa
Konseyi ve Avrupa Birliği kapsamında ve Türk Hukukunda Kadına Karşı Ayrımcılık
Yasağının Yorumlanması, Türk Hukukunda Ve Uygulamada Eşler Arası Eşitlik, CEDAW
Komitesinin Kararları Ve Sözleşmeye Taraf Devletler Bakımından Hukuk Etkisi, Kadına
Karşı Şiddete Dair Uluslararası Hukuki Çerçeve, Kadına Karşı Şiddetin Sonucu Olarak
Psikolojik Zarar, Sağlık Raporunun Delil Olarak Kabulü, Türk Hukukunda Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesi ve Şiddete Maruz Kalındığında Hak Arama Yollarına ilişkin konuların
yer aldığı ve tartışıldığı seminerlerden ikincisi, 15 aile mahkemesi hâkimi ve 10 Cumhuriyet
savcısının katılımıyla, 05-08 Şubat 2008 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
− “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında 18 Mart 2008
tarihinde gerçekleştirilen “Aile İçi Şiddet Gören ya da Risk Altında Olan Kadınlara Hizmet
Sunan Kurumlararası İşbirliği ve Eşgüdüm” toplantısına bir Aile Mahkemesi hakimi ile iki
Cumhuriyet Savcısının katılımı sağlanmıştır.
− Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Aile İçi Şiddetle Mücadele
Projesi”nin 26 Mart 2008 tarihinde düzenlenen yönlendirme komitesinin ikinci toplantısına
Adalet Bakanlığı/ Eğitim Dairesi Başkanlığından katılım sağlanmıştır.
− “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında 01 Nisan 2008 ve 07
Nisan 2008 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen “Aile İçi Şiddet Gören yada Risk Altında
Olan Kadınlara Hizmet Sunan Kurumlararası İşbirliği ve Eşgüdüm” toplantısına Adalet
Bakanlığı/ Eğitim Dairesi Başkanlığından katılım sağlanmıştır.
− Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce kamu kurum ve kuruluşları ile
Adalet Bakanlığı aile mahkemelerinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılara
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yönelik olarak Ankara'da 18-19-20 Mart 2008, Gaziantep'te 15-16-17 Nisan 2008, Antalya'da
27-28-29 Mayıs 2008, Samsun'da 24-25-26 Haziran 2008 ve Bursa'da 7-8-9 Ekim 2008
tarihlerinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi düzenlenmesi kararlaştırılmış olup, bu
çerçevede 18-19-20 Mart 2008 tarihinde Ankara'da düzenlenen ilk eğitime Ankara Aile
Mahkemelerinde görev yapan 19 uzmanın katılımı sağlamıştır.
− Adalet Bakanlığı/Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, “Kadın Erkek
Eşitliğini İzleme Kurulu Kanun Teklifi” hakkında Hükümet görüşüne esas olacak Bakanlık
görüşlerinin oluşturulması için 15/02/2008 tarihinde İlgili birimlerin temsilcileriyle bir
toplantı gerçekleştirmiştir.
− 28 Şubat 2008 tarihinde Brüksel’de yapılan 7 no’lu “Bölgesel Gelişmeler, Sosyal
Politika ve İstihdam” faslı 7. Alt Komite Toplantısına “Kadın-erkek eşitliği” ve “Ayrımcılık
yapmama” konuları ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı/Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
tarafından katılım sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
− Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 2008 Yılı Eğitim Plânında, 2006/17
sayılı “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleri ile Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler” konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Aile
Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemelerinde görevli hakimler ve Cumhuriyet savcıları ile sosyal
çalışma görevlilerinin katılımının sağlanacağı “Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı”, “Çocuklara
Karşı Şiddete Yaklaşım” ve “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun”, konularında
Diyarbakır, Adana ve İstanbul’da eğitim seminerlerinin düzenleneceği yer almakta olup, bu
kapsamda planlama çalışmaları devam etmektedir.
− 2005 Yılı Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Malî İşbirliği Programı kapsamında
Avrupa Birliği Komisyonu'nun malî katkısı ile Başbakanlık Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü ve Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından
ortaklaşa yürütülen "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi" nde görev almak
üzere Adalet Bakanlığı/Kanunlar Genel Müdürlüğünden bir Tetkik Hâkim
görevlendirilmiştir. Proje resmî olarak Mart 2007’de başlamış olup Kasım 2008’de
tamamlanacaktır.
− “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” si altı bileşenden oluşmakta
olup, Türkiye’de kurulacak bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu için bir taslak model
oluşturulmasına (3. Bileşen) ilişkin Proje çalışmaları devam etmektedir.
− Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı 2008 Yılı Eğitim Plânında 2006/17 sayılı
“Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleri ile Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi
İçin Alınacak Tedbirler” konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Aile Mahkemeleri ve
Çocuk Mahkemelerinde görevli hakimler ve Cumhuriyet savcıları ile sosyal çalışma
görevlilerinin katılımının sağlanacağı “Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı”, “Çocuklara Karşı
Şiddete Yaklaşım” ve “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun”, konularında
Diyarbakır, Adana ve İstanbul’da eğitim seminerlerinin düzenleneceği yer almakta olup, bu
Kapsamda planlama çalışmaları devam etmektedir.
− İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yürütülen “Türkiye’de
Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında; Adalet Bakanlığı/
Eğitim Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile müştereken, ceza
hakimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik iki ayrı seminer düzenlenecektir.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
− 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümleri doğrultusunda uygulamada yerine
getirilmesi gereken hususlar bağlamında bazı kurum ve kuruluşlar ile il valiliklerinin neler
yapması gerektiği konusunda, İçişleri Bakanlığına bağlı İller İdaresi Genel Müdürlüğü,
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Başbakanlık Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü, Başbakanlık SHÇEK Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘’Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Korodinasyonu’’ konulu 11.01.2007 tarih ve 6 sayılı
Genelge hazırlanarak 81 İl Valiliğine tamim yapılmıştır.
− İçişleri eski Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU ve Devlet Bakanı Sayın Nimet
ÇUBUKÇU tarafından “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak
Prosedürler Eğitimi Projesi Protokolü imzalanmıştır.
− Hizmet içi eğitimde kullanılacak eğitim materyalleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşturulan Çalışma Grubu tarafından
hazırlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
− Emniyet Teşkilatı içinde İstanbul’un her iki yakasında (Anadolu ve Avrupa) şiddet
vakaları ile ilgilenecek birimlerin kurulması planlanmaktadır.
− Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler
Eğitimi’’ kapsamında birinci aşamada bölge merkezi olarak tespit edilen İstanbul, Ankara,
İzmir, Van, Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Bursa, Kayseri, Adana, Antalya illerinde ve bağlı
illerden 270 eğitici kadrosu oluşturulmuş, ikinci aşamada ise oluşturulan eğitici kadro
tarafından İl Emniyet Müdürlükleri Polis Merkezlerinde çalışan personel eğitilecektir.
− 2008 yılı içerisinde I. Aşama eğitici eğitiminde yetiştirilen eğiticiler ile değerlendirme
toplantıları yapılması planlanmıştır.
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VALİLİKLER
ÇORUM VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
Alaca Kaymakamlığı:
− Çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketleriyle töre ve namus cinayetlerinin
önlenmesi için alınacak tedbirlerle ilgili olarak Başbakanlık tarafından çıkartılan ve
04.07.2006 tarih 26218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/17 sayılı
Genelge, ilçede bulunan ilgili kurumlara gönderilmiş ve ilgili kurumlar bilgilendirilmiş, konu
hakkında gerekli hassasiyetin gönderilmesi ve takip edilmesi, titizlikle uygulanması
istenmiştir.
− İlçe Müftülüğünce konuya ilişkin olarak Cuma vaazlarında ilçe halkına yönelik
bilgilendirmeler yapılmıştır.
− İlçede alınan duyum ve ihbarlar doğrultusunda Kaymakamlık görevlilerince tespit
olunan sorunlu ve şiddete eğimli aileler vakıf elemanlarınca ziyaret edilmekte ekonomik
sorunları ve sosyal ihtiyaçları giderilmektedir.
− İlçede faaliyet gösteren yerel basınla irtibata geçilmiş olup, Yerel basından halkın bu
konularda bilgilendirilmesine yönelik çeşitli yayımlar ve makaleler hazırlatılması istenmiştir.
2008 yılında da çalışmalar sürdürülecektir.
− Kadına karşı şiddetin önlenmesinde polisin rolü konusunda ve uygulanacak prosedürler
hakkında personele hizmet içi eğitim verilmiştir.
− İlçede bulunan ilgili kurumlarca, aile içi şiddet, kadın istihdamı kadın ve eğitim, kadın
ve sağlık, kadına yönelik şiddet, kadının siyaset ve karar mekanizmalarına katılımı, kadın
istihdamının geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlara yönelik zararlı uygulamalar,
şiddet, taciz, ihmal ve sömürünün azaltılması, vb. konularda ilçe halkı bilinçlendirilmekte ve
bu yönde uygulama çalışmaları devam etmektedir.
− T.C Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce oluşturulan Web sitesinde
yayımlanan projeler takip edilmekte, İlçede bulunan ilgili kurumlarca bu doğrultuda
çalışmalar yürütülmektedir.
− Özel İdare Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının ortak çalışmaları vasıtasıyla
akşam saatlerinde ve hafta sonlarında köy ziyaretleri yapılarak muhtar nezdinde rastgele
seçilecek köy hanesinde vatandaşlarla yüz yüze bilgilendirme ziyaretleri yapılması, Belediye
Başkanlarının konu hakkında etkinliklerinin arttırılarak, vatandaşların rahatça ulaşabileceği
telefonların hazırlanması ile ihbar ve danışmanlık hizmetlerinin arttırılması sağlanacaktır.
− İlçede bulunan ilgili kurumlarca, aile içi şiddet, kadın istihdamı, kadın ve eğitim, kadın
ve sağlık, kadına yönelik şiddet, kadının siyaset ve karar mekanizmalarına katılımı, kadın
istihdamının geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlara yönelik zararlı uygulamalar,
şiddet, taciz, ihmal ve sömürünün azaltılması vb. konularda ilçe halkı bilinçlendirilmekte ve
bu yönde uygulama çalışmaları devam etmektedir.
İl Jandarma Komutanlığı:
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− İl Jandarma Komutanlığıca halen silah altında bulunan erbaş ve erlere kadın ve
çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili olarak bilgilendirme eğitimi verilmiştir.
− Birliklerden görevlendirilen devriyelerin umuma açık yerler ile köy veya kasabalarda
karşılaştıkları vatandaşlara konu hakkında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmaktadır.
− Bölgede şiddete uğrayan kadın ve çocukların hangi sosyal kesime ait olduğunun tespit
edilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
− Çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketleriyle töre ve namus cinayetlerinin
önlenmesi için alınacak tedbirlerle ilgili olarak Başbakanlık tarafından çıkartılan ve
04.07.2006 tarih ve 26218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/17sayılı
Genelge doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Boğazkale Kaymakamlığı:
− Konu hakkında şikayetlerin hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi, konuya en hızlı
şekilde müdahale edilebilmesi için ihbar ve şikayet telefonları ile danışma birimleri
oluşturulacaktır
− 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. Özel İdare Müdürlüğü ve İlçe
Jandarma Komutanlığı ortak çalışmaları ile köy halkı ve köy muhtarlarına yönelik
bilgilendirme toplantıları düzenlenerek konu hakkında olası şikayetlerin hızlı bir şekilde
değerlendirilmesi için irtibat telefonları ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi sağlanmıştır.
Dodurga Kaymakamlığı:
− İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketlerinin
önlenmesi ile ilgili her birimin kendi branşlarına göre personelini ve halkı bilinçlendirmesi
için çalışmalar başlatılmıştır.
Tuğlu Belediye Başkanlığı:
− 4320 sayılı yasa hakkında aileyi bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır.
− İlçe dahilinde bulunan tüm kurumlar kendi görev alanlarında hizmet verdikleri gruplara
yönelik bilgilendirme çalışmaları yapmaktadırlar
İsklilip Kaymakamlığı
− İlçe Müftülüğünün mutat aylık toplantılarında müftülük görevlilerine, çok sayıda erkek
çalışan istihdam eden kuruluşlarda kadına yönelik şiddet konusunda erkeklere yönelik
zihniyet dönüşümünün sağlanması için gerekli bilgiler verilmiştir. Bu dönüşümün
sağlanabilmesi için gerekli çabanın sarf edilmesi talebinde bulunulmuştur.
− Şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri kadına yönelik bilinç yükseltme eğitim
konusu mevcut kız kur’an kursu öğrencilerine anlatılmış ve yapacakları programda konuya
ağırlık verilerek kadınların bilinçlenmesi konusunda yardımcı olunması istenmiştir.
− Toplumda kadın ve erkek eşitliği ile ilgili olarak, okullarda hizmette kadın erkek ayrımı
yapılmadan hizmet verilmekte gerektiğinde kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmaya
çalışılmaktadır.
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Planlanan Çalışmalar:
Alaca Kaymakamlığı:
− Ev ziyaretlerinin her yıl yapılması amaçlanmıştır.
− İlçede 2008 yılı içerisinde seminer, eğitim, şenlik, etkinlik, broşürlerle tanıtım,
sloganlarla bilgilendirme vb. çalışmalar yapılacaktır.
− Özel İdare Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının ortak çalışmaları vasıtasıyla
akşam saatlerinde ve hafta sonlarında köy ziyaretleri yapılarak muhtar nezdinde rastgele
seçilecek köy hanesinde vatandaşlarla yüz yüze bilgilendirme ziyaretleri yapılması, Belediye
Başkanlarının konu hakkında etkinliklerinin arttırılarak, vatandaşların rahatça ulaşabileceği
telefonların hazırlanması ile ihbar ve danışmanlık hizmetlerinin arttırılması sağlanacaktır.
− Başbakanlık tarafından çıkartılan 04.07.2006 tarih 26218 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 2006 /17 sayılı Genelge doğrultusunda, İlçede bulunan ilgili
kurumlarla çalışmalar titizlikle yürütülecektir.
Dodurga Kaymakamlığı
− İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak çalışma yapılması sağlanacaktır.
− İlçemiz Müftülüğünce kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda hutbe merkezi
sistem vaazlarımızla cemaatin toplumun aydınlatılması için gerekli bilgiler ve açıklamalar
yapılmıştır.
− Bu konuda kamu kurumları bilgilendirilmiş. Yapılan çalışma ve ileriye dönük projeler
istenmiş olup, Kaymakamlığın koordinesinde planlanan projeler gerçekleştirilecektir.
İl Jandarma Komutanlığı:
− Bundan sonra yeni tertip edilecek erlere de kadın ve çocuklara yönelik şiddetin
önlenmesi ile ilgili olarak bilgilendirme eğitimi verilmesi için konu eğitim programına dahil
edilmiştir
− Şiddete uğradığı tespit edilen mağdurların şartlarının iyileştirilmesine yönelik neler
yapılabileceğine dair çalışmalara devam edilecektir.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
− Kadınların ve Çocuklara Yönelik Şiddet Olaylarının Önlenmesine Yönelik olarak;
İstanbul Valiliği, il genelinde alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar kapsamında; Valilik,
Hürriyet Gazetesi, Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) işbirliği ile şiddet mağduru kadınların veya
tanık olan duyarlı kişilerin ihbar ve müracaatlarını acilen iletebilecekleri yardım ve
yönlendirme hizmeti alabilecekleri bir Acil Yardım Hattı (AYH) kurulmuştur.
− Acil Yardım Hattında 7 gün 24 saat bir psikolog, hafta içi yarım gün ise bir avukat
görev yapmaktadır. Bazı günler eğitim almış gönüllü psikologlar ve proje koordinatörü de
Acil Yardım Hattı’na destek olmaktadır. Ayrıca görev yapan Psikologlar ve Avukatlarla
düzenli olarak süpervizyon çalışması yapılmaktadır.
− Acil Yardım
gerçekleştirilmiştir.

Hattını

tanıtan

broşür
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− İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı kolluk kuvvetleri Acil Yardım Hattı ile daha fazla
işbirliği içerisinde hareket etmektedirler.
− Acil Yardım Hattı’na gelen aramalar sadece İstanbul ile sınırlı olmasına rağmen,
İstanbul dışından hatta ülke dışından aramaların ve yardım taleplerinin olduğu görülmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
− Proje başlangıcında yapılan toplantılarda düşünüldüğü şekilde Emniyet Teşkilatı içinde
İstanbul’un her iki yakasında (Anadolu ve Avrupa) şiddet vakaları ile ilgilenecek birimlerin
kurulması planlanmaktadır.
− Özellikle gece ve hafta sonu gelen acil vakaların geçici sığınma ihtiyaçlarını
karşılayacak SHÇEK’e bağlı ara istasyon sayısının arttırılması düşünülmektedir.
− Yerel yönetimlerin sığınma evi açma konusunda daha fazla teşvik edilmesi ve
özendirilmesi önerilmektedir.
SAKARYA VALİLİĞİ
Yapılan Çalışmalar:
− Kaynarca Belediyesi tarafından; Emniyet ve Jandarma Komutanlıklarınca şiddet
olgularının doğru tanımlanarak değerlendirilmesinin sağlanması, rehberlik ve danışmanlık
hizmetlerinin devamının sağlanması, vaazlarda ve hutbelerde işlenmesine, okullardaki
çalışmaların arttırılarak devam ettirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.
− Erenler Belediyesi tarafından; gerekli broşürler hazırlanıp toplumu bilinçlendirme adına
çalışmalar ile ALO ŞİDDET HATTI kurulması için çalışmalar başlatılmıştır.
− Çamlıca Belediyesi tarafından; Okul Aile Birlikleri ve Halk Günü toplantılarında konu
hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.
− Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından; Kadın ve aileyi koruyan mevzuatı içeren
broşür hazırlanarak, mahalle merkezlerinde yapılan bilgilendirme çalışmalarında dağıtılmıştır.
− Sakarya Büyükşehir ve Kaynarca Belediyeleri tarafından; Evsel Kalkınma ve Ekonomik
Bağımsızlık Kazandırma Projesi devam etmektedir.
− Erenler Belediyesi tarafından; Müftülük ve Zabıta Teşkilatı temsilcilerinin katılımlarıyla
bir komite oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır.
− Kaynarca Belediyesi tarafından; kadının psikososyal durumunu destekleme projelerinin
uygulanması, seminerlerin düzenlenmesi, konu ile ilgili toplantı ve duyuruların yapılması
çalışmaları sürdürülmektedir.
− Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından; şiddetin her türüne maruz kalmış kadının
mahalle merkezlerinde temel ve mesleki eğitimleri ile özgüven kazandırılmasının sağlanması
yönünde mahalle merkezlerinde çalışmalar devam etmekte olup, Psikolog ve Avukat
Danışmanlar tarafından hizmet verilecek randevu sistemli çalışmaları yapılmaktadır.
− Erenler Belediyesi tarafından; gerekli broşürlerin bastırılması ve ALO ŞİDDET HATTI
için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
− Pamukova Belediyesi tarafından; Belediye Kültür Merkezi Sosyal Tesisinin toplantı vb.
çalışmalar için tesis edilmesi düşünülmektedir.
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− Yazlık Belediyesi tarafından; Belde halkına töre ve namus cinayetleri hakkında bilgi
verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.
− Bekirpaşa Belediyesi tarafından; Belde sınırları içinde bulunan işyerlerine kadınların
istihdam etmeleri sağlanacaktır.
− Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından; şiddet ve töre cinayetlerinin yok edilmesine
yönelik broşür, afiş, billboard çalışmaları hazırlıkları tamamlanmış olup Ekim ayından
itibaren asılacaktır. Aile Danışma Merkezi, Kadın Gelişim Merkezi ve Kadın Konuk Evi’nin
açılması planlanmaktadır.
− Kaynarca Belediyesi tarafından; kadınlara yönelik panel düzenlenmesi ve eğitici
çalışmaların devamlılığının sağlanması ile, kadının psikososyal durumunu destekleme
projelerinin uygulanması, seminerler düzenlenmesi ve duyuruların yapılması planlanmaktadır.
− Pamukova Belediyesi tarafından; Eğitici-öğretici
seminerlerin düzenlenmesi planlanmaktadır.

broşürlerin

bastırılması

ve

− Çamlıca Belediyesi tarafından; diğer kamu ve sivil toplum kuruluşları ile görüş
alışverişlerinde bulunulması ve ortak çalışmaların yapılması planlanmaktadır.
− Bekirpaşa Belediyesi tarafından; konu ile ilgili uzman kuruluşlardan faydalanılması
planlanmaktadır.
− Hanlı Belediyesi tarafından; Konunun uzmanları ile irtibat sağlanıp seminer
düzenlenmesi planlanmıştır.
− Yazlık Belediyesi tarafından; konunun uzmanlarının desteğine başvurularak proje
geliştirilmesi planlanmaktadır.
TUNCELİ VALİLİĞİ
(İl Emniyet Müdürlüğü)
Yapılan Çalışmalar:
− Kadına karşı şiddetin önlenmesinde polisin rolü konusunda ve uygulanacak prosedürler
hakkında personele hizmet içi eğitim verilmiştir.

KAYMAKAMLIKLAR
İSTANBUL SARIYER KAYMAKAMLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
− Sarıyer Belediye Başkanlığı’nca Ocak-Şubat ve Mart ayları içerisinde SADEM (Sarıyer
Belediyesi Aile Danışmanlık Eğitimi Merkezi)’de ailevi problemler yaşamakta olan 175
kadın, 130 erkek toplam 205 kişiye Psikolojik Danışmanlık Hizmeti verilmiştir.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
− Anne-Baba-Çocuk Eğitimi Projesi kapsamında örgün ve yaygın düzeyde eğitim
verilmektedir.
− Genç kız ve kadınlarımızın eğitim hizmetlerinde; toplumsal ve sosyal statülerinin
yükseltilmesi, kültürel yapı içerisinde yaşam kalitesinin artırılması, istihdama yönelik olarak
sektör beklentileri doğrultusunda kültürel, sosyal ve teknolojik değişmelere uyum sağlamaları
amacıyla çeşitli projelerle (Yaşlı Bakıcıların Eğitimi Projesi, Geleneksel El Sanatlarını
Geliştirme Projesi, Beslenme ve Gıda Alanlarında Eğitim ve İş Gücü Yetiştirme Projesi,
Cezaevlerinde İş Gücü Kalitesinin Artırılması ve Girişimciliğin Desteklenmesi)
desteklenmektedir.
− Ortaöğretim kurumlarında okutulan seçmeli dersler arasında yer alan Sosyoloji ile
Demokrasi ve İnsan Hakları derslerinde kadın hakları ile ilgili konulara yer verilmiştir.
− Ortaöğretim kurumlarında okutulan seçmeli dersler arasında yer alan Sosyoloji
derslerinde evlilik konusuna yer verilmiştir.
− Ortaöğretim kurumlarında okutulan ve zorunlu dersler arasında yer alan Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi ile seçmeli dersler arasında yer alan Sosyoloji kitaplarında aile kurumunun
önemini belirten metinlere yer verilmiştir.
− Ankara, İstanbul, Konya illeri Büyükşehir Belediyeleri ile yapılan protokollerle
Belediyelerin ailelere yönelik oluşturduğu sosyal tesislerin, eğitim programlarının
uygulanmasında etkin ve işlevsel kullanılması için işbirliğine gidilmektedir.
− ‘’Aile Eğitimi’’ Programlarıyla Aile Yapısının Önemi, Çocuğun Gelişim Evreleri,
Anne-Baba-Çocuk İlişkisi, Çocukta Uyum ve Davranış Bozukluğunun Farkında Olma,Ders
Çalışma Alışkanlığı Kazandırma ve Madde Bağımlılığı Tehlikesinin Farkında Olma
konularında ailelere bilinçlendirme eğitimi verilmektedir. (CD ve spot yayınları mevcuttur.)
− Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı İşbirliğinde anne çocuk sağlığı, aile
planlaması yöntemleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar HIV/AIDS konularında
bilgilendirilmeleri ve toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla ‘’Aile Sağlığı Eğitim Projesi’’
uygulanmaktadır. Bu proje kapsamında; Doğu ve Güney-Doğu Bölgelerinde 19 ilde toplam
518 formatör öğretmen eğitimden geçirilmiş olup, toplam 120.621 kursiyer eğitilmiştir.
− Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından, konu ile ilgili 8 adet spot film
yapılmış ve bu filmler İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile Rehberlik Araştırma Merkezlerine
gönderilmiş ve GAP TV’de yayınlanması sağlanmıştır.
− Psikolojik destek kapsamında ‘’Web Tabanlı Öğretmen ve Öğrenciyi Bilgilendirme ve
Değerlendirme Eğitim Projesi’’ çalışmaları devam etmektedir.
− Şiddet konusunda 14 ili kapsayan medya etkisine yönelik araştırmalar yapılmıştır.
− Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından halk eğitim merkezlerinde ‘’Aile
Eğitimi Modeli’’ kapsamında kurslar verilmiştir.
− Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 2005-2006 Öğretim yılında
Halk Eğitim Merkezlerinde okuma-yazma kursları, meslek kursları sosyal kültürel kurslarında
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vatandaşlık eğitimi gerçekleştirmek için aile eğitimi modülü programları çerçevesinde
kursiyerler bilinçlendirilmiştir.
− Töre ve namus cinayetleri ile ilgili olarak kadının evlilik, eş seçimi vb. konularında
bilinçlendirilmesi açısından ‘’Anne-Baba-Çocuk Eğitimi Projesi’’ kapsamında eğitimler
verilmektedir. Valiliklere gönderilen bir yazı ile proje kapsamındaki konular içerisine töre ve
namus cinayetleri konusunun da alınması bu konuda bilinçlendirme eğitiminin verilmesi
istenmiştir.
− Valiliklere gönderilen bir yazı ile, erkeklere verilen eğitimlerin önemli olduğu
vurgulanarak, erkeklere ulaşmada güçlüklerle karşılaşılması nedeniyle kamu/özel kurum,
kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, verilen eğitimlerden daha fazla
oranda yararlanmalarının sağlanması ve proje kapsamında verilen konu başlıklarının günümüz
ihtiyaçlarına göre güncellenmesi, özelikle de kız çocuklarının eğitiminin öneminin sıkça
vurgulanması konularında bilinçlendirme eğitiminin verilmesi istenmiş ve bu çalışmalar
devam etmektedir.
− Medyada töre ve namus cinayetlerinin yansımaları, veliler ve öğrenciler üzerinde
etkilerinin araştırma verileri tamamlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
− Valiliklere bir yazı gönderilerek proje kapsamındaki konular içerisine kadına karşı
şiddet konusunun da alınması ve erkeklere verilen eğitimlerin yoğunlaştırılması konularında
da bilinçlendirme eğitiminin verilmesi istenmiştir.
− Halk Eğitim Merkezlerinde açılacak kurslarda, kursa katılacak kursiyerlere töre ve
namus cinayetleri ile ilgili konuların anlatılması planlanmaktadır.
− Halk eğitimi faaliyetlerinin toplum tabanlı hale getirmek bakımından sektörlerle
işbirliği çalışmalarının geliştirilmesi planlanmaktadır.
− Açılacak okuma yazma ve meslek kurslarına yeni katılacak kursiyerlere de konu ile
ilgili bilgiler verilmesi planlanmaktadır.
− Medyada töre ve namus cinayetlerinin yansımaları, veliler ve öğrenciler üzerinde
etkilerinin araştırma veri analizinin yapılması planlanmaktadır.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yapılan Çalışmalar:
− 03.01.2008 tarihinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı arasında
‘’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler
Eğitimi’’ konulu bir protokol imzalanmıştır.
− Protokol doğrultusunda Temel Sağlık Hizmetleri Tedavi Hizmetleri ve Sağlık Eğitimi
Genel Müdürlükleri ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından izleme komisyonu
kurulmuştur.
− Her hafta düzenlenen toplantılarla iş akış şemaları ve izlenecek protokoller
belirlenmiştir.
− Eğitici modüllerinin yazımına başlanmıştır.
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YEREL YÖNETİMLER
Aksaray İli Taşpınar Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
− Belediye tarafından insanların toplu olarak bulunduğu ortamlarda (dini ve milli
bayramlar, törenler ve toplantılar) genelge çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları
yapılmaktadır.
Bayburt İli Çayıryolu Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
− Belediye tarafından şiddetin önlenmesine ilişkin broşürler hazırlanarak halka açık
alanlarda dağıtımı sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
− Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin çalışmalar planlı ve düzenli bir şekilde
devam edecektir.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Yapılan Çalışmalar:
− İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi (KKM) tarafından, şiddet
mağduru 5 kadına, sığınma evlerinden sonra yeni bir yaşam kurmaları ve hayatlarına devam
edebilmeleri için, ev bulmalarında, tuttukları evin kiralarının karşılanmasında yardımcı
olundu. Ayrıca evlerinin eşyaları kurum tarafından karşılanarak ihtiyaçları doğrultusunda
gıda, giyim ve okuyan çocukları için eğitim yardımı yapılmıştır.
− KKM’ ye başvuran şiddet mağduru 203 kadının ve çocuğun, geçici barınma, nakit, ev
eşyası ve okuyan çocukları için eğitim ihtiyaçları, merkez tarafından karşılanmıştır.
− KKM Bakırköy Şubesinde Ocak ayının ilk haftası “Kasnakta Tığla Boncuk İşleme”
kursunun üçüncüsü başlatılmış olup, iki aylık periyotlarla düzenlenen kursun üçüncüsünde 20
kadına eğitim verilmiştir.
− Aralık 2007’de Milli Eğitim Bakanlığı’yla ortaklaşa yürütülen proje ile KKM Bakırköy
Şubesi’nde mesleği olmayan kadınları eğitmek ve meslek sahibi yapmak amacıyla “Ev
Hizmetleri Eğitim Programı” kursu başlatılmış olup, 5 ay sürecek olan kursa 22 kadın devam
etmektedir.
− KKM Bakırköy Şubesi’nde gerçekleştirilen “Ev Hizmetleri Eğitim Programı”na devam
eden kadınlara, 2 Ocak 2008’de KKM Bakırköy Şubesi’nde, “Aile İçi İletişim” konulu
seminer verilmiş olup, Bakırköy Ruh ve sinir Hastalıkları Hastanesi Doktoru Nedim Havle
tarafından verilen seminere 35 kadın katılım sağlamıştır.
− KKM Bakırköy Şubesi’nde gerçekleştirilen “Ev Hizmetleri Eğitim Programı”na devam
eden kadınlara, 9 Ocak 2008’de KKM Bakırköy Şubesi’nde, “Ev Kazaları ve İlk Yardım”
konulu seminer düzenlenmiş olup,. Med-Line tarafından verilen seminere 40 kadın katılım
sağlamıştır.
− KKM Bakırköy Şubesi’nde gerçekleştirilen “Ev Hizmetleri Eğitim Programı”na devam
eden kadınlara, 21 Ocak 2008’de KKM Bakırköy Şubesi’nde, “Salon ve Bahçe Bitkilerinin
Bakımı” konusunda seminer verilmiş olup, İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden konunun
uzmanı tarafından verilen seminere 35 kadın katılım sağlamıştır.
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− KKM Bakırköy Şubesi’nde gerçekleştirilen “Ev Hizmetleri Eğitim Programı”na devam
eden kadınlara, 20 Şubat 2008’de KKM Bakırköy Şubesi’nde, “Ev ve İş Yeri Temizliği”
konusunda seminer verilmiş olup, Özel bir temizlik şirketi tarafından verilen seminere 35
kadın katılım sağlamıştır.
− KKM Bakırköy Şubesi’nde gerçekleştirilen “Ev Hizmetleri Eğitim Programı”na devam
eden kadınlara, 27 Şubat 2008 tarihinde KKM Bakırköy Şubesi’nde, “Tüketici Hakları”
konusunda eğitim verilmiş olup, Tüketiciler Derneği tarafından verilen seminere 40 kadın
katılım sağlamıştır.
− KKM Bakırköy Şubesi olarak 21 Ocak 2008’de Bakırköy Cem Karaca Kültür
Merkezi’nde, “ Gençlik ve Ergenlik Dönemi Problemleri, Aile İçi İletişim” konusunda eğitim
semineri düzenlenmiş olup, Ergen Psikiyatrisi Dr. Ahmet Türkcan’ın konuşmacı olduğu
seminere 340 kadın katılım sağlamıştır.
− KKM Bakırköy Şubesi’nde gerçekleştirilen “Ev Hizmetleri Eğitim Programı”na devam
eden kadınlara, 26 Mart 2008’de KKM Bakırköy Şubesi’nde “Cilt Bakımı ve Deri Hastalıları”
konulu seminer verilmiş olup, bir dermetolog ve cilt bakım uzmanı tarafından gerçekleştirilen
seminere toplamda 40 kadın katılım sağlamıştır.
− İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi’nin İstanbul Kadın
Araştırmaları Merkezi (İKAM) işbirliğiyle düzenlediği, “Kadın Dostu Kente Doğru İstanbul”
paneli 6 Mart 2008’de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılmış olup, 2 bin kadının
katılımcı olduğu panelde, İstanbul’un kadın dostu bir kent olabilmesi için yapılması
gerekenler ele alınmıştır.
− 7-13 Mart 2008 tarihleri arasında, KKM tarafından “3. KKM Film Günleri”
düzenlenmiş olup, ücretsiz gerçekleştirilen film günleri organizasyonu kapsamında; Beyoğlu
Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi ve Kartal Bülent
Ecevit Kültür Merkez’inde eş zamanlı film gösterimleri, Tarık Zafer Tunaya Kültür
Merkezi’nde “Dizi Filmler ve Kadınların Yaşantılarına Etkisi” ve “Kadınlara Karşı Şiddet ve
Medya” konulu paneller ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda, Türk
Sineması’nın kadın konulu filmleri afişlerinden oluşan “Afişlerdeki Kadınlar” konulu sergi
etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca katılımcılara KKM tarafından hazırlanan çocuk ve
kadınlara yönelik şiddetle ilgili tanıtıcı ve yol gösterici (şiddete uğrayanlar için
başvurabilecekleri merkezler, yapılabilecekler ve izlenebilecek yollar ) broşür dağıtılmıştır.
− Kadınlarının bir meslek öğrenmelerini, sosyalleşmelerini ve kendi ayakları üzerinde
durarak hayatlarına devam etmelerine yönelik hizmet veren İSMEK, 183 kurs merkeziyle 87
ayrı branşta, 29.693 kadına eğitim vermektedir.
− 30 Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi ve 5 Görüntüleme Merkezinde 44.292 kadına kemik
erimesi, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, genital enfeksiyon ve kalp damar hastalıkları risk
taraması yapılmış ve sağlık konularında eğitim verilmiştir. 340 gebe/lohusa kadın, 0-6 yaş
grubu çocuk sağlık ve gelişim açısından testlerden geçirilerek takibe alınmıştır. Toplam 5800
kadın ve çocukla 12 800 yüz yüze görüşme yapılarak psikolojik danışmanlık hizmeti verilmiş,
1200 gelişim testi uygulanmıştır.
− Evde Sağlık Hizmetleri ile sosyal güvencesi olmayan; hasta, bakıma muhtaç, özürlü ve
yaşlı 2.394 kadına evinde hizmet götürülmüştür.
− Kurumun Darülaceze tesislerinde 324 kadın sakine huzur ve güven içinde
bakılmaktadır.
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− Kurumun, özürlülerin kapasitelerini geliştirmek, yaşam koşullarını iyileştirmek,
bağımsızlaşmalarına destek olmak, toplumsal gelişmelerden pay almalarını sağlamak
amacıyla yürüttüğü bilgilendirme yönlendirme danışmanlık, sosyal servis, psikososyal servis,
tıbbi rehabilitasyon hizmetleri, medikal yardımlar ve çeşitli sosyal faaliyetlere yeni kayıt
altına alınan 950 özürlü kadın katılmıştır.
− Korunmaya muhtaç 6-12 ve 13-18 yaş arası çocukların hayata adapte olmaları, birey
bazında girişken, cesaretli, kendilerine yetebilen kişiler olmalarını sağlamak amacıyla
barınma, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı çocuk evinde 23 ü kız çocuğu, 24 ü erkek
çocuk olmak üzere toplam 47 çocuk hizmet almaktadır.
Planlanan Çalışmalar:
− KKM bünyesinde çalışan görevli personele, çocuk ve kadınlara yönelik şiddet
hareketleriyle, şiddetin önlenmesi konusunda hizmet içi eğitim verilmesi planlanmaktadır.
− KKM bünyesinde, sağlık danışmanlığı, koruyucu hekimlik, hukuk danışmanlığı, aile içi
şiddet gibi konularda bilgilendirici ve yol gösterici olmak amacıyla kadın dayanışma hattı
kurulması planlanmaktadır.
− KKM Bakırköy Şubesinde; 20 kadına girişimcilik eğitimi verilmesi planlanmaktadır.
Böylece kadınlar kendi işlerini kurabileceklerdir.
− KKM Bakırköy Şubesinde; Temmuz ayına kadar her ay farklı bir konuda, kadınlara
yönelik seminer düzenlenmesi planlanmaktadır.
İstanbul İli Büyük Çekmece İlçesi Gürpınar İlk Kademe Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
− İş arayan kadınların iş yerlerine yönlendirilmeleri ve aile ekonomilerine katkı
sağlamaları için evlerine iş temin edilmesi kapsamında bölgedeki firmalarla görüşülüp iş
olanakları sağlanmıştır.
− Maddi durumu düşük olan kadınlara erzak, kömür ve kıyafet yardımı yapılmış, hamile
olan kadınlara doğumu için maddi yardımda bulunulmuştur.
− 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yemek ziyafeti verilmiştir.
− Okuma-Yazma bilmeyen kadınlar için okullarda kurslar başlatılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
− Bölgedeki görüşme yapılmayan diğer firmalarla iletişime geçip iş olanaklarının
arttırılması planlanmaktadır.
İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi Bolluca İlk Kademe Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
− Çocuk ve kadınların bilgi ve becerilerini arttırarak bir meslek edindirmek amacıyla
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışma ile İSMEK kursları açılmıştır.
− Eğitim, kültür, sosyal spor vb. çalışmalar devam etmektedir.
− Bilgisayar, dikiş, nakış, yabancı dil eğitimi kursları devam etmektedir.
− İSMEK ile ortaklaşa bir sergi düzenlenmiştir.
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Planlanan Çalışmalar:
− Kapalı Spor Kompleksi yapımı tamamlanacaktır.
− Uzakdoğu sporu eğitimi verilecektir.
− İSMEK tarafından ‘’Hat Sanatı Eğitimi’’ verilmesi planlanmaktadır.
İstanbul İli Güngören Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
− Aile Danışma Merkezi tarafından, aile içi şiddete uğrayan kadınların hem hukuki, hem
de psikolojik sorunları ile ilgilenilmekte olup, Merkezde uzman bir psikolog ve bir avukat
görev yapmaktadır.
− Kadınların öz güven kazanmaları ve meslek edinmelerini amaçlayan kişisel gelişim,
müzik, güzel sanatlar ve beceri kursları devam etmektedir. (ahşap boyama, rölyef, bilgisayar
ve gitar kursları)
− Bir dizi etkinlikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanmıştır.
− “İletişim Sanatı’’ konulu bir broşür hazırlatılarak İlçede ikamet eden kadınlara dağıtımı
yapılmıştır.
− Bir Psikolog tarafından “Davranış Bozuklukları’’ konulu bir seminer verilmiştir.
− Kadın Eğitim Seminerleri düzenlenmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
− Belediye bünyesinde açılacak olan “Kadın Emeğini Değerlendirme Merkezi’’inde
kadınların kendi ürettikleri ürünleri satarak öz güven kazanmaları ve ekonomik kaynak
sağlamaları amaçlanmaktadır.
− İlçedeki ailelere yönelik sosyo-demografik alan taraması için ön çalışmalar sürmekte
olup, anket geliştirilmektedir.
− Kadın Eğitim Seminerlerinin her ay yapılması planlanmaktadır.
İstanbul İli Samandıra İlk Kademe Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
− Kadına ve Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili olarak “Kadına Yönelik Şiddete
Göz Yumma Sessiz Kalma’’ broşürü yaptırılmış ve belde halkına dağıtılmıştır.
İstanbul İli Üsküdar Belediyesi
Yapılan Çalışmalar:
− Çocuk istismarı, suça itilen çocuklar, sokak çocukları, sokakta çalışan çocuklar konuları
ele alınmış olup, çocukla ilgili çalışan, çocuk polisi, SHÇEK ile sivil toplum kuruluşları ve
akademisyenlerin verdiği hizmetlerin değerlendirilmesi yapılmaktadır.
− Kadın, Aile, Eğitim ve İnsan Hakları konulu konferans ve seminerler düzenlenmiştir.
− Ev hanımlarından oluşan Türk Sanat Müziği Korosu bir konser vermiştir.
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− IV. Üsküdar Kadın Platformu gerçekleştirilmiş, “Mor Salkım’’ adında kadınlara özel
dergi yayımlanmıştır.
− Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM)’in Eğitilmiş Yardımcı Kadın Projesi
kapsamında, “Ev İşlerine Yardımcı Eleman Kursu’’ ilk adım olarak beş mahallede
başlatılmıştır.
İzmir İli Armutlu Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
− Kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için merkez otoriteler ve
yerel yönetimler işbirliği ile, halka bu konuda belli aralıklarla konferanslar verilmektedir.
− Genç kız ve kadınlara öncelikli olmak üzere tüm bireylere bilgi çağı ve iş yaşamının
gereklerine uygun olarak çağdaş öğrenim yöntemleri ile yaşamsal becerileri kazanmaları
sağlanmaktadır.
− Buna yönelik olarak okuma-yazma, meslek kursları (biçki, dikiş, nakış, ahşap boyama
vb.) sosyal-kültürel kurslar (bilgisayar, arıcılık vb.) gibi hizmetleri sunmak amacıyla;
Belediye, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile beldede bu konularda etkin ve istihdam
kolaylığı olan alan ve dal programlarına yönelik eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.
− Kadınların günlük hayatlarını etkileyecek yaşamsal iyileştirmelerin sağlanması, şiddet
mağdurunun rehabilitesi, topluma yük olmadan ayaklarının üzerinde durabilmesi için, özel ve
kamu kuruluşlarının desteği ile sorunlarına çözüm aranmaktadır.
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 kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için bu konularda ilgili
birimlerle işbirliği içerisinde konferans, seminer, sempozyum, panel, çalışma atölyeleri vs.
gibi etkinliklere aktif katılım sağlanacaktır.
− Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışarak, kadınların sorunlarıyla ilgili olarak
belediye bünyesinde bir birim kurulacak, şiddete maruz kalan kadın ve kız çocuklarını tespit
edebilecek, şiddete uğramış kadınları sığınma evlerine teslim edilecek ve yetkili mercilere
bildirilecektir.
− Töre cinayeti tehdidi altında bulunan kadınların kadın konukevine yerleştirilmelerinin
sağlanması, işe yerleştirme, konut sağlama ve meslek edindirme kurslarından yararlandırma
gibi hayatlarını güvence altına almaya dönük hizmetler verilmesine yardımcı olunacaktır.
İzmir İli Kemalpaşa Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
− Şiddete uğrayan kadınların sığınabilecekleri sosyal tesis inşası devam etmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
− Bu tesis içerisinde, kadınlara yönelik dernek, lokal, barınma evi niteliğinde bir bölüm
oluşturulması planlanmıştır.
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Kayseri İli Pınarbaşı Pazarören Kasabası Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
− Pazarören Belediye Başkanlığı tarafından; diğer kurumlardan temin edilen konuyla ilgili
broşürler ve diğer tanıtıcı materyaller bina içindeki uygun yerlere asılmış, personele toplantı
yapılarak konu hakkında bilgi verilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
− Belediye Başkanlığı tarafından; maddi imkansızlıkları nedeni ile sığınma evleri yapma
imkanı bulunmayıp, şiddete maruz kalacak kadın ve çocukların diğer sığınma ve konuk
evlerine yerleştirilmesi için gerekli yardım ve destek sağlanacaktır.
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ÜNİVERSİTELER
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar
− 20 Temmuz 2007 tarihinde ilçe halkına yönelik olarak Yüksekokulumuz öğretim
elemanlarından Öğretim Görevlisi Mehmet AKÇA tarafından “Aile İçi Şiddet” konulu CD
gösterimi eşliğinde toplantı gerçekleştirilerek bilgi verilmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
− Gölbaşı Belediyesi ile işbirliği yapılarak 2007 yılı Kasım ayı içerisinde ilçe halkına
yönelik, aile içi şiddete maruz kalmış kadın ve çocuklara yönelik bilgilendirme çalışması
yapılması planlanmaktadır.
− Yerel Medya Kuruluşları ile işbirliği yapılarak aile içi şiddet konulu bilimsel
araştırmalara dayalı makaleler yazılması planlanmaktadır.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar
− Kurumun sağlık hizmetleri veriyor olması, cinsiyete göre alımı zorunlu kılmakla birlikte
bu okullarda mezun olan kadın eleman sayısının fazla olması, hemşirelik ve spesifik bazı
bölümlerin dışında cinsiyetten çok işe göre personel alımı gerçekleşmiştir.
− Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Yüksekokulun ilgili derslerinde
öğrencilere insan hakları ve temel özgürlüklerin tanınması, bunları kullanma, yararlanma ve
bu hakların korunması hakkında ağırlıklı bilgiler verilmiştir.
− Kumluca Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul bünyesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
kapsamında 7 Mart 2008 Cuma günü “Sevgi, Saygı ve Şiddet” konulu bir konferans
düzenlenmiştir.
− Korkuteli Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul bünyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü
kapsamında “İş Yaşamında Kadın Yöneticiler” konulu konferans düzenlenmiştir.
− Akseki Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul ilgili konuda “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları”
dersi kapsamında; “Çocuk Hakları Bildirgesi, Çocuk İstismarı” konularında seminerler
düzenlenmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
− Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı; televizyon kanallarında gösterilen
müzik klipleri ve dizilerdeki şiddet, gurur, namus vb. başlıklar altında insanları tahrik etmeye
yönelik görüntülere bilinçli olarak kısıtlamalar getirilmesini önermektedir.
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
KADIN ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KADUM)
Yapılan Çalışmalar
− Merkezin Yönetim Kurulu üyeleri konuya ilişkin olarak çeşitli kuruluşlarca yapılan
toplantı, seminer ve diğer etkinliklere katılım sağlamıştır.
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− Üniversitede öğrencilere yönelik kadın-erkek eşitliği ile anılan konularda açık
oturumlar, panel ve seminerler düzenlenmiştir.
− Konu ile ilgili olarak diğer üniversite ve kuruluşların temsilcilerince konferanslar
verilmiştir.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Planlanan Çalışmalar:
− Birimimizde Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus
Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Önlemler ile ilgili olarak Araştırma ve Uygulama
Merkezi bünyesinde şiddete maruz kalan kadın ve çocuklar için özel birim oluşturularak
müracaat eden hastaların her türlü tedavilerinin yapılması sağlanacaktır.
− Ayrıca Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenecek konu ile ilgili bilgilendirme ve
sosyal destek programlarına katılımcı olarak destek verilecektir.
−
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar
− Acil Tıp Ana Bilim Dalı bünyesinde hasta başı asistan eğitimi yapılmıştır.
− İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu’nda Ebelik Bölümü 2. Sınıf öğrencilerine “Gebelikte
Şiddet’’, 4. Sınıf öğrencilerine de “Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Danışmanlık ve
Danışmanlık Merkezleri’’ konulu seminerler verilmiştir.
− ÖDEMİŞ YÜKSEK OKULU:

• 4. Sınıf öğrencilerine Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi
programında “Fiziksel ve Ruhsal Sağlığı Bozulmuş Kişilerde Şiddeti
Önlemeye Yönelik İstismar’’ konusu işlenmiştir.
• Yüksekokulun 2. Sınıf öğrencilerine, Sağlık Sosyolojisi dersi içerisinde, kadına
ve çocuğa yönelik şiddet konuları işlenmektedir.
• Yüksekokulun 4. Sınıf öğrencilerine Halk Sağlığı Hemşireliği dersi
kapsamında “Kadına Yönelik Şiddet’’ seminer konusu olarak işlenmiştir.
• 4. Sınıf öğrencilerine, Halk Sağlığı Hemşireliği dersi uygulamasında, Ödemiş
İlçesi’ndeki Sağlık Ocakları’ında annelere aile içi ilişkiler ile ilgili seminerler
verilmektedir.
• Yüksekokul Hemşirelik Bölümü 3. Sınıf lisans öğrencilerine “Töre ve Namus
Cinayetleri’’ konusunda seminer verilmiştir.
− TIP FAKÜLTESİ:

• Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı bünyesinde, Genital Mutilasyon seminer sunumu
gerçekleşmiştir.
• Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı bünyesinde, I. Kadın Sağlığı Kongresi’nde
“Kadına Yönelik Şiddet’’ kongresinin düzenlemesine katılım sağlanmıştır.
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• Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı bünyesinde, Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencilerine
yönelik 2 saat teorik ve 2 saat uygulama olmak üzere “Üreme Hakkı’’ dersi
konulmuştur.
• Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı bünyesinde; Türkiye Aile Planlaması Derneği
kadının statüsünü yükseltmeye yönelik iş edindirme ve aile planlaması
konularında eğitim organizasyonları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Halkın
Üniversitesi Projesi (Ege Üniversitesi ve Bornova Belediyesi İşbirliği)
kapsamındaki ‘’Lider Kadın Projesi’’ çalışmaları devam edilmektedir.
− İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

1.Kadın Sağlığı Kongresinde:
• Hemşirelik ve Ebelik Sempozyum Kongrelerinde “Kadına Yönelik Şiddete
Bakış Açısının İncelenmesi’’ konulu poster bildirisi gerçekleştirilmiştir.
• “Töre ve Namus Cinayetlerinin Basında Yer Alma Şekli’’ konulu sözel
bildiride bulunulmuştur.
• “Ebelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddet Hakkındaki Bilgi ve Tutumları’’
konulu sözle bildiride bulunulmuştur.
Planlanan Çalışmalar:
− Ödemiş Sağlık Yüksekokulu tarafından;
• Kitle iletişim araçlarında, çocuk ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve töre
cinayetlerinin sonuçlarını gösteren programlara daha fazla yer verilmesi,
• Çocuk ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve töre cinayetlerinin sonuçlarını
gösteren araştırma ve tezlerin daha fazla yapılması önerilmektedir.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar
− Kadına yönelik şiddet konusu Üniversitenin Sağlık Yüksekokulunda gerek lisans gerek
yüksek lisans derslerinde geniş ölçüde yer almaktadır. Özellikle “Çocuk Sağlığı
Hemşireliği’’, “Ruh Sağlığı Hemşireliği’’ ve “Halk Sağlığı Hemşireliği’’ derslerinde konu
öğrenciler tarafından seminerler biçiminde tartışılmakta ve uygulamalarda ele alınmaktadır.
Hemşirelik ve Ebelik eğitiminde mezunlar; gerek kadın bakış açısı gerekse kadına ve çocuğa
yönelik şiddet ve namus/töre cinayetleri konusunda istenilen düzeyde bir bilinçle donanmış
olarak mezun olmaktadırlar.
− “Mersin’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde ve Polikliniklerinde Çalışan Hemşire
ve Ebelerin Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yaklaşımı’’ Yrd. Doç. Dr. Nazife AKAN
− “Şanlıurfa İli Hızmanlı Mahallesinde Yaşayan 15-49 Yaş Evli Kadınların Aile İçi
Şiddet Görme Durumları’’ Yrd. Doç. Dr. Nazife AKAN
− “Anksiyete İle Baş Etme Eğitiminin Kadınların Anksiyete Düzeylerine Etkisi’’ Yrd.
Doç. Dr. Serpil TÜRKLEŞ
− “Gebelik, Kadına Uygulanan Şiddeti Azaltıyor mu? ‘’ Öğr. Gör. Mehtap AKÇINAR,
Öğr. Gör. Tuba GÜNER
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− “Mersin 5 Nolu Sağlık Ocağına Başvuran Kadınların Şiddete Uğrama Durumlarının
İncelenmesi’’ Öğr. Gör. Tuba GÜNER
Yukarıda adı geçen konularda seminerler vermişlerdir.
KADIN ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KADUM)

− Merkez 8 yıldan beri her yıl Halk Eğitim’in dikiş-nakış kursiyerlerine yönelik aile içi
şiddet, 4320 sayılı yasa, çocuk eğitimi, aile planlaması, kadın sağlığı, kadına yönelik her türlü
ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi, aile iletişimi vb. konuların yer aldığı bir dizi eğitim
semineri sürdürmektedir.
− 8 Mart 2008’de yapılan söyleşide 120 kadına 4320 sayılı yasa hakkında Barodan bir
avukat aracılığıyla bilgi sunulmuştur.
Planlanan Çalışmalar:
− Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi “Mersin ilindeki Hemşirelerin
Şiddet Belirtilerini Tanıma Düzeyleri’’ konusunda yüksek lisans tezi yürütmektedir.
KADIN ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KADUM)

− Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin “Kadın Sorununa Bakışı’’ ve “Mersin Üniversitesi
Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Görüşleri’’ konusunda planlanan
araştırma çalışması sürmektedir.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Yapılan Çalışmalar
− “Türkiye' de Kadın Olmak” konulu konferans düzenlenmiştir.
Planlanan Çalışmalar:
− Dünya Kadınlar Günü kapsamında İlçemizde ve Üniversitemizce yapılacak etkinliklere
katılım en üst düzeyde sağlanması.
− Yüksekokulumuz bünyesinde sempozyumlar ve bildirimler sunulması.
− 2007-2008 eğitim ve öğretim döneminde de Kadına yönelik şiddet hareketleri, töre ve
namus cinayetlerinin toplum yaşamına etkileri ve insan hakları ihlaline dikkat çekici sunum
ve bildirilerin verilmesine devam edilecektir.
− Yüksekokul öğrencilerine, Kadınlara Yönelik Faaliyet Gösteren Uluslararası ve Ulusal
Resmi Kurum ve Üniversite Birimleri hakkında bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Türk
kadının çağdaş yaşamdaki yeri, önemi ve rolü hakkında bilgilendirici sunumlar ve konu ile
ilgili iletişim araç ve gereçlerinin yararlı kullanımı ve önemi hakkında bilgiler verilecektir.
− Dezavantajlı grup içinde yer alan kadınların toplum içinde farklılıklarının yaratılması,
− Kadınlara hakları anlatılarak bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmeleri,
− Kadın Danışma Merkezlerinin kurulması planlanmaktadır.
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DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
Yapılan Çalışmalar
− Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Televizyon Yayıncıları Derneği 29 Eylül 2006
tarihi itibariyle ulusal televizyon kanallarında “izleyici temsilciliği’’ uygulaması başlatmıştır.
İzleyici temsilciliği uygulaması ile televizyon kanallarında özdenetim, otokontrolün kurulması
da amaçlanmaktadır.
− Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından,
Türkiye’de televizyon yayıncılığı alanında yaşanan sorunlar karşısında yayın kuruluşlarının,
etrafında uzlaşacakları ortak bir etik davranış zemini oluşturulması amacıyla yürütülen
çalışmalar sonucunda hazırlanan “Yayıncılık Etik İlkeleri’’ imzalanmıştır. Bunları içinde:
a. Şiddeti teşvik etmemeye ve meşrulaştırmamaya özen göstermek,
b. Özel hayata ve mahremiyete saygılı olmak,
c. Kadınların sorunlarına duyarlı olmak ve kadınları nesneleştirmekten kaçınmak, alt
başlıklarındaki ilkelerde yer almıştır.
− Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yasa gereği program durdurma müeyyidesi
uygulanan kuruluşlara ilgili programın yerine yayınlanmak üzere gönderilen “bilgilendirirci,
eğitici’’ programları kamu kurum ve kuruluşlarından sağlamaktadır. Dolayısıyla, Koordinatör
kurum Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nce hazırlanmış kadın hakları, sorunları, şiddet ve
diğer içerikteki spot ve ikame programlar da bu kapsamda değerlendirilecektir.
− Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Koordinatör kurum Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yaygınlaştırılması Projesi
kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına verilen eğitime katılmıştır. Bu kapsamda elde
edilen bilgi donanımı, gerek kurum içinde ve gerekse de RTÜK Eğitim Dairesince
yürütülmekte olan, 2008 yılı ‘’Eğitim Planı’’na yansıtılmıştır.
− 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Şiddet kapsamında çocukların ve gençlerin
televizyonun olumsuz etkilerine karşı korunmaları amacıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle medya okuryazarlığı projesi başlatılmıştır. Bu proje
ile beş ilköğretim okulunda pilot olarak başlatılan medya okuryazarlığı dersi 2007-2008
öğretim yılından itibaren Türkiye genelinde 35 bin ilköğretim okulunda 6, 7 veya 8. Sınıflarda
okutulacak olan seçmeli medya okuryazarlığı dersini öğrenciler istedikleri dersi her yıl tercih
edip alabilecekler bu konuda hedef her yıl 1,5 milyon çocuğa ulaşmaktır.
− Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, kadın izleyicilerin şiddet, televizyon izleme
eğilimlerini belirlemeye yönelik olarak, örneklemi Türkiye genelini kapsayan bir kamuoyu
araştırması yapmıştır. 21 ilde, 18 ve daha yukarı yaştaki toplam 4086 kadının katılımıyla
gerçekleşen araştırma, kadınların televizyon izleme sürelerini, en çok izledikleri kanalları, en
beğendikleri program türlerini, televizyon programlarıyla ilgili kanaatlerini, reklamlardan ne
kadar etkilendiklerini, programlarla ilgili istek ve beklentilerini ortaya çıkarmış olup, bu
araştırma sonuçları radyo ve televizyon kuruluşlarına da iletilmiştir.
− Ayrıca; Radyo ve televizyon yayınları hakkında vatandaşların görüşlerini almak ve daha
sağlıklı değerlendirmeler yapmak amacıyla kurulan ve ‘’444 1 178’’ RTÜK İletişim
Merkezine gelen her konudaki şikayet de titizlikle incelenmektedir.
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TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar
− Çocuğa ve kadına yönelik şiddet ile töre ve namus adına işlenen cinayetlerin önlenmesi
konusuna dönem içinde yurt dışında yaşayan Türkleri ilgilendiren boyutuyla ve gündeme
paralel olarak gerek canlı yayınlarda gerekse bant programlarında yer verilmiş, bu konu
kapsamında devlet yetkilileri ve ilgili kurumlar tarafından yapılan açıklamalar haber
bültenleri kanalıyla dinleyenlere duyurulmuştur.
− Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereği “Beni Acıtmayın’’
programında aşağıdaki konular ele alınacaktır.
• Yöredeki kadının eğitim durumu
• Kız çocuklarına karşı ayrımcılık
• Kadının bilinçlendirme çalışmaları
• Ayrımcılık, töre ve namus cinayetleri
• Yörede kadına yönelik şiddet
− Konu ile ilgili olarak, kanunlarda ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler, şiddete
maruz kadınların hakları, şiddet uygulayanlara öngörülen ceza ve müeyyideler konusundaki
düzenlemelerin hedefine ulaşmasına destek verilmektedir. Kamuoyu sürekli olarak
bilgilendirilmektedir.
− Hafta içi 4 gün TRT-GAP’ta yayınlanan ‘’Hayatın Renkleri’’ programında gündeme
göre kadınlara yönelik şiddet konusu ele alınmaktadır.
− TRT GAP-Diyarbakır Radyosu Müdürlüğü tarafından Ocak-Şubat- Mart 2008’de
Kadınlara Yönelik Şiddet, Töre ve Namus Cinayetleri hususunda ele alınan konulardan
bazıları şunlardır.
• DİKAD – Diyarbakır İş Kadınları Derneği töre ve namus mağduru kadınlara iş
imkanı tanıyor.
• Van-Özalp Kaymakamlığı’nın kadınlara yönelik ‘’Bin Umut Projesi’’
• Eşler arası iletişimde şiddet
• Şiddet Mağduru kadınlara verilecek eğitim
• Aile içi şiddet “Acil Yardım Hattı’’ devreye girdi.
• Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Tacizler
• Şiddete Karşın Kadın Hakları
• Ülkemizde kadına yönelik şiddetin ulaştığı boyutlar ve yeni yasal düzenlemeler
• Diyarbakır’da töre ve namus mağduru kadınlar için “Bir Umut Projesi’’
• ÇATOM’ların şiddet-töre ve namus cinayetleri ile yaptığı mücadeleler
• Töre ve şiddet mağduru kadınların psikolojik durumu ve tedavi yöntemleri
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• Televizyon dizilerinde yer verilen şiddet, töre ve namus cinayetleri rollerinin
toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri.
− Ankara Radyosu Müdürlüğü tarafından Ocak-Şubat- Mart 2008’de Kadınlara Yönelik
Şiddet, Töre ve Namus Cinayetleri hususunda ele alınan konulardan bazıları şunlardır.
• Çalışma hayatında kadının yeri
• KAGİDER’in kadın girişimcileri desteklemesi
• Aile içi şiddet konusunda sağlık personeli eğitilecek
• Çalışan kadına yönelik şiddet ile ev kadınına yönelik şiddet arasındaki fark
nedir?
• Yerel yönetimler ve kadın. Kadının siyasete katılması önündeki engeller
nelerdir?
• Kanunlarımızda kadına yönelik düzenlemeler
− Erzurum Radyosu Müdürlüğü tarafından Ocak-Şubat- Mart 2008’de Kadınlara Yönelik
Şiddet, Töre ve Namus Cinayetleri hususunda ele alınan konulardan bazıları şunlardır.
• Kadına yönelik şiddetin kadın açısından tanımlanması
• Aile bireylerinin birbirlerine karşı davranışları ve aile içi iletişim.
• Dünya kadınlar günü ve kadının toplumdaki yeri.
-İstanbul Radyosu Müdürlüğü tarafından Ocak-Şubat- Mart 2008’de ele alınan Kadınlara
Yönelik Şiddet, Töre ve Namus Cinayetleri Konularından bazıları şunlardır.
• Sağlık Bakanlığı ile Aileden Sorumlu Devlet Bakanı’nın ortak yürüttüğü
çalışma ile sağlık personeli kadına yönelik şiddet konusunda eğitilecektir.
• Hürriyet Gazetesi ‘’Aile İçi Şiddete Son Kampanyası’’ çerçevesinde açılan
“Acil Yardım Hattı’’ 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
• Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile İpek Yolu Kadın Kooperatifi
ortaklığıyla Mardin’de kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık
yaratma projesi uygulanacaktır.
• 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun yürürlüğe girdikten 10 yıl sonra
nasıl uygulanacağını bildiren yönetmelik çıkmıştır.
• Dünyada 5 kadından biri fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kalmaktadır.
− Trabzon Radyosu Müdürlüğü tarafından Ocak-Şubat- Mart 2008’de ele alınan
Kadınlara Yönelik Şiddet, Töre ve Namus Cinayetleri Konularından bazıları şunlardır.
• TÜBİTAK destekli olarak yapılan töre ve namus cinayeti işleyen cezaevindeki
mahkumlarla görüşme yapılması, görüşmelerden çıkan sonuçların
değerlendirilmesi,
• Trabzon aile yapısı ve problemleri, Türkiye Trabzon karşılaştırması,
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− Çukurova Radyosu Müdürlüğü tarafından Ocak-Şubat- Mart 2008’de ele alınan
Kadınlara Yönelik Şiddet, Töre ve Namus Cinayetleri Konularından bazıları şunlardır.
• Şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama ihtimali olan kadınların izlemesi gereken
yollar,
• Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde sağlık personeline verilecek eğitim,
• Şiddete uğrayan kadınların şikayet sonrası yaşadığı sorunlar ve öneriler,
• Kadına yönelik şiddetin çeşitleri, önleme yolları ve yapılması gerekenler,
Planlanan Çalışmalar:
− Konuyla ilgili çalışmalar haber olarak ekrana getirilecek, haber programlarında da
ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
− TRT Ankara TV tarafından hazırlanan ve ilk 13 bölümü yayınlanan ‘’Umutla
Yaşamak’’ programının yeni bölümlerinin çekilmesine ve bu program çerçevesinde kadınlara
yönelik şiddet konusunun işlenmesine karar verilmiş olup, çekimlere başlanmıştır.
TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Yapılan Çalışmalar:
− Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 2008 yılının ilk üç ayında, kadına
yönelik ayrımcılığın önlenmesine hizmet eden kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefleyen
istatistik çalışmaları, basın bültenleri ve kitap yayını ile kadınlara yönelik eğitim faaliyeti yer
almıştır.
− Konfederasyonun Ocak 2008’de yayınladığı ‘’OECD Ülkelerinde Kadınlar ve
Erkekler’’ adlı yayınında cinsiyete göre analiz yapılmasına hizmet eden çok sayıda kritik
gösterge seçilerek, eldeki mevcut veriler ülkeler itibariyle karşılaştırılmıştır. Söz konusu
yayının ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı ivedilikle yapılmış, yayından çarpıcı verilerin yer
aldığı Basın Açıklamasında ise Konfederasyon dikkatleri bazı OECD verilerine çekmiştir.
Örneğin, OECD verilerine göre Ülkemizde, 25-64 yaş grubundaki kadınların sadece %7,1’i
yüksek öğrenim mezunu iken, bu oran Kanada’da %47,8’ e çıkmakta, OECD ortalaması ise
%24,8 düzeyinde seyretmektedir. Anılan oran Meksika’da bile Türkiye’nin iki katı olmuştur.
− Aynı şekilde, 5 Şubat 2008 tarihli Basın Açıklaması’nda Konfederasyon, ülkemizdeki
25-29 yaş grubundaki genç kızlardan %66’sının ne öğrenim gördüğünü ne de çalıştığını
belirtmiştir. Çağdışı nitelikteki bu durumun alarm zili olarak kabul edilmesi ve genç kızların
eğitimden ve istihdamdan dışlanmasına son verecek bir seferberlik başlatılarak “Kadının yeri
evidir’’ yaklaşımının terk edilmesi gerektiği görüşü dile getirilmiştir.
− TÜİK’in Kasım 2007 işgücü istatistiklerine göre yılda 237 bin kadın işgücü
piyasasından çıkarak evine çekilmiştir. Kadınların işgücüne katılma oranı %23;4 gerilemiştir.
− Söz konusu dönem içinde yayınlanan Avrupa Birliği Komisyonu’nun kaynaklarına
göre, Türkiye, karar alma süreçlerinde kadın ve erkekler açısından oldukça geri düzeydedir.
2007 yılı genel seçimlerinde kadın milletvekili oranını %4’ten %9’a çıkarmış olmasına
rağmen ülkemiz %23’lük AB ortalamasının ve %18’lik dünya ortalamasının çok gerisindedir.
Kadın-erkek eşitliği açısından kamu bürokrasisindeki kadın oranı ‘’sıfır’’ düzeyinde iken,
özel sektör %11’lik AB ortalamasını yakalayarak Türkiye’nin yüzünü ağartmıştır.
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− Konfederasyon bu dönem içinde Türk kadınlarının karşı karşıya kaldığı işgücü
piyasasından çekilme ve karar süreçlerinde temsil edilememe gibi önemli sorunlara dikkat
çekmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla iki farklı haber bülteni yayınlamıştır.
− 2008 ilk 3 aylık döneminde Konfederasyonun bir diğer çalışması ise, Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen Sivil Toplum Kuruluşları Hibe Programı kapsamında “Katılım
Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Kadınların “Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve ihtiyari Protokol Hakkında
Bilinçlendirilmesi, Yetkin Kılınması ve Sivil Topluma Katılımlarının Arttırılması projesi’’
kapsamında Türkiye’nin 81 ilinden gelen 81 kadın dernekleri Federasyonu temsilcisine
yönelik olarak “CEDAW Türkiye’de Hangi Aşamadadır- Çalışma Hayatında Kadın ve
Yasalar’’ ve “CEDAW Çalışma Hayatında Şu Ana Kadar Diğer Ülkelerde Nasıl
Uygulanmıştır’’ konulu sunumlar olmuştur. Söz konusu eğitim programı kapsamında 81 ilden
gelen kadınlar özellikle çalışma hayatı, iş kanunu ve kadınlarla ilgili hükümleri, çocuk bakım
hizmetlerinin finansmanı ve bakım hizmetlerinde uluslararası örnekler hakkında
bilgilendirilmişlerdir.
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