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GENEL BAKIŞ
2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında sorumlu kurum-kuruluşlar
tarafından Genel Müdürlüğümüze iletilen üçer aylık faaliyet raporları incelendiğinde
söz konusu Genelge’ye ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetlerin yürütülmekte olduğu
gözlenmektedir:
•

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddet, Töre/Namus Cinayetleri ile
Kadının İnsan Hakları konularında halkın konu ile ilgili duyarlılığını ve
farkındalığını artıracak toplantılar, paneller, konferanslar, eğitim seminerlerinin
yanı sıra birçok kurum ve kuruluşta hizmet içi eğitimler düzenlenmekte,
hazırlanan broşür ve afişlerin ülke genelinde dağıtımları yapılmakta, konuya
ilişkin olarak çekilen spot filmlerin ulusal ve yerel televizyonlarda gösterimleri
sağlanmaktadır.

•

İçişleri Bakanlığı’nın 2007/8 sayılı Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine
Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu Genelgesi gereğince, Merkezi Yönetim
Taşra Teşkilatı bünyesinde oluşturulan Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesi’ne Yönelik Kurullar/Komiteler tarafından düzenli aralıklarla
toplantılar düzenlenmekte, alınan kararlar çerçevesinde çalışmalar
yürütülmektedir.

•

Aile içi şiddet mağdurları ile mağdur çocuklara sunulan hizmetlerde,
uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi, kurumlar arası işbirliğinin
geliştirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla, 22.10.2009 tarihinde
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasından imzalanan
Aile İçi Şiddet Mağdurlarına ve Mağdur Çocuklara Yönelik Verilen
Hizmetlerin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması ve İşbirliğinin Geliştirilmesine
İlişkin Protokol kapsamında yerel düzeyde çalışmalar yapılmaktadır.

•

Din görevlileri ile Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu görevlileri Töre ve Namus
Cinayetleri, Kadının ve Çocuğun Cinsel İstismarı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
Toplumsal Alanda ve Aile İçinde Şiddet vb. konularda yapılan sunumlarla
eğitilmektedir. 81 İl bazında camilerde, kadın, aile, çocuk, şiddet, töre ve namus
cinayetleri konulu vaazlar verilmekte, hutbeler okutulmaktadır.

•

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

•

Kadınlara ayni/nakdi yardım ve ücretsiz kreş hizmeti sağlanması konusundaki
çalışmalar devam etmektedir.

•

Kadınlara yönelik okuma-yazma, bilgisayar kursları, kadınların aktif iş gücüne
katılımlarını mümkün kılacak gerekli donanımı edinmeleri amacına yönelik
meslek edindirme kursları başta olmak üzere çeşitli kurslar düzenlenmekte,
bilinç ve farkındalık düzeyini artırıcı eğitimler verilmekte, rehberlik ve
danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
Şiddet mağduru kadınların koruma altına alınması, kadın konukevlerine
yerleştirilmesi, yeni yaşamlarına uyum sağlamaları ve bir işe yerleştirilmeleri

•
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amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Çeşitli belediyeler tarafından kadın
konukevi açma çalışmaları sürdürülmektedir.

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
- 1 Temmuz 2011 tarihinde, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kadın İzlem Merkezi
Modeli” oluşturulmasına yönelik toplantıya katılım sağlanmıştır.
- 11 Temmuz 2011 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Adalet
Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla kadına yönelik şiddet
konusunda oluşturulması planlanan Acil Eylem Planı taslağının hazırlık çalışmalarına
başlanmış; 12 Temmuz 2011 tarihinde Genel Müdürlüğümüz ve (mülga) SHÇEK
temsilcilerinin katılımıyla Acil Eylem Planı çalışmalarına devam edilmiştir.
- 20-27 Temmuz 2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon
Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma
Oranlarının Artırılması Projesi toplantılarına katılım sağlanmıştır.
- 13 Eylül 2011 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN
başkanlığında “Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarı
Taslağı” hakkında Baroların görüşlerinin paylaşıldığı yuvarlak masa toplantısı
gerçekleştirilmiştir.

- 19 Eylül 2011 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN
başkanlığında “Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarı Taslağı
Hakkında Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

- 21 Eylül 2011 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN
başkanlığında “Sığınmaevlerinin Yeniden Yapılandırılması İstişare Kurultayı”
gerçekleştirilmiştir. 22 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirilen Yuvarlak Masa
Toplantısı’nda ise “Sığınmaevlerinin Yeniden Yapılandırılması İstişare Kurultayı”
çıktıları değerlendirilmiştir.
- 22 Eylül 2011 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN
başkanlığında “Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarı
Taslağı Hakkında Aile Mahkemesi Hakimleri İstişare Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.
- TRT GAP - Diyarbakır Radyosu’nda Kadına Yönelik Şiddetin Tanımı / Türleri,
Şiddete Uğrayan Kadınların Başvurabilecekleri Mekanizmalar ve Kadına Yönelik
Şiddet konusunda Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi
verilmiştir.
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Planlanan Çalışmalar:
- Kadının İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele konularında ilgili tüm taraflarla işbirliği yapılacak, yurt içinde düzenlenecek
faaliyet, proje, program ve toplantılara katılım sağlanacaktır.
- Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarı Taslağı
çalışmalarına devam edilmesi planlanmaktadır.
- Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 6. Toplantısının gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
- 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde yer alan “Ülke genelinde tüm kamu
kurum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör çalışanlarına yönelik toplumsal cinsiyet
eşitliği eğitimi verilmesinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.” tedbiri gereğince
ve Genel Müdürlükçe hazırlanan Stratejik Plan (2008-2012)’da yer alan “toplumsal
cinsiyet eşitliğinin kamu plan ve programlarına yansıtılabilmesi için, kadının insan
hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında, karar vericiler, uzmanlar, politika
yapıcılar ile sivil toplum kuruluşlarının bilinç düzeylerinin yükseltilmesi ile kadına
yönelik şiddet konusunda farkındalık ve duyarlılığın artırılması” hedefleri
doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından ulusal bütçe kaynaklarıyla Mart 2009
yılından bu yana ülke genelinde taşra teşkilatında çalışan kamu kurum ve kuruluş
yöneticilerine yönelik olarak “Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi”
düzenlenmektedir. Bu eğitimlere önümüzdeki dönem de devam ettirilmesi
planlanmaktadır.
- 2008-2013 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planında belirtilen hedefler
doğrultusunda, 2011 yılı ikinci altı aylık döneme ilişkin olarak izleme ve
değerlendirme toplantıları gerçekleştirilecektir. Söz konusu toplantılar, “Kadın ve
Sağlık”, “Kadın ve Eğitim”, “Yetki ve Karar Alma Sürecinde Kadın”, “Kadın ve
Medya”, “Kadın ve Çevre” ile “Kadın ve İstihdam-Yoksulluk” başlıklı altı kritik
alanda, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile 2011 yılı
Aralık ayında düzenlenecektir.
- “ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uygulamaları” konulu bir panel gerçekleştirilecektir.
- “5 Aralık Türk Kadınının Seçme Seçilme Hakkını Elde Edilişinin Yıldönümü”
dolayısıyla 5 Aralık 2011 tarihinde, kadınların seçme ve seçilme hakkını elde ettiği
günün öneminin vurgulanması ve bu hakkın kullanımına ilişkin kadınların teşvik
edilmesi amaçlarıyla bir panel düzenlenecektir.
- 6.CEDAW ülke raporu sonuçlarının/tavsiye kararlarının yaygınlaştırılması amacıyla
toplantılar yapılacaktır.
- Uluslararası kuruluşların (Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi,
EUROMED, İslam Konferansı Örgütü) toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda
düzenlediği toplantılarda Ülkemizin temsilinin sağlanması ve söz konusu kuruluşlarla
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işbirliğinin artırılması, ayrıca çeşitli ülkelerle ikili işbirliklerinin arttırılması amacıyla,
düzenlenen uluslararası toplantılara katılım sağlanacaktır. Ayrıca ülkemizde faaliyet
gösteren uluslararası kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt içinde
düzenlenen toplantılara katkı verilecektir.
- Yurt dışında
düzenlenecektir.

yaşayan

kadınlarımıza

yönelik

bilinçlendirme

-

İnsan ticareti ile mücadele konusunda toplantı yapılacaktır.

-

Balkanlarda yaşayan soydaş kadınlara yönelik seminer düzenlenecektir.

toplantısı

- Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması
Projesi Protokolü kapsamında sürdürülecek olan eğitimlere katılım sağlanacaktır.
- 2012-2016 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal
Eylem Planı hazırlanması çalışmalarına devam edilmesi planlanmaktadır.
- Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme
sağlamak amacıyla basılı ve görsel yayın hazırlanacak ve yayınların dağıtımına devam
edilecektir.

(Mülga) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Çalışmalar:
Ülke genelinde hizmet vermekte olan Toplum Merkezi, Aile Danışma Merkezi ve
Kadın Konukevlerinde koruyucu-önleyici çalışmalar sürdürülmekte ve Kadının
İnsan Hakları, Baba Destek Programı, Aile Eğitim Programı, Anne Çocuk Eğitim
Programı gibi eğitim programları da rutin olarak uygulanmaktadır. Bu merkezlerde
ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinde tüm başvuranlara sorunların çözümü
konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esireme Kurumu İl Müdürlükleri tarafından
gerçekleştirilen çalışmalar şu şekildedir;
Malatya
•

İl Müdürlüğüne ve Aile Danışma Merkezine farklı türde sosyal hizmet
modellerinden yararlanmak üzere başvuran müracaatçılara ve kadınlara 4320 sayılı
kanun, yasal hak ve yükümlülükler konularında bilgilendirmeye yönelik mesleki
çalışmalar, rehberlik ve danışmanlık yapılmaktadır.
Çanakkale

•

Toplum Merkezlerine başvuran kadın ve ailelere yönelik hukuksal, ekonomik ve
sosyal danışma hizmetleri verilmiştir.
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Aile Danışma Merkezi’nde kadına yönelik şiddet ve önlenmesi konularında
müracaatçılara rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Öğrenci ve öğretmenlere yönelik “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konusunda 2 aylık
eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir.
Çanakkale Merkez ve ilçelerde “Kadın ve Aile Sorunları, Şiddet Mağdurları”
konulu anket çalışması başlatılmış ve halen devam etmektedir.
Toplum Merkezlerinde bilgisayar kursları verilmektedir. Toplam 72 kadına
sertifika verilmiştir. Merkezlerde ayrıca okuma yazma ve girişimcilik kursları
verilmiştir.
Zonguldak
•

Şiddete maruz kalarak eşlerinden ayrılan kadınlara hayatlarını yeniden
düzenledikleri dönemde destek olmak amacıyla ücretsiz kreş ve ayni nakdi yardım
hizmetleri sağlanmıştır.
Şiddete maruz kalan kadınlara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti sağlanmıştır.
İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sonucu hazırlanan Evlilik Öncesi
Danışmanlık ve Aile içi Şiddet konularında bilgilendirmelere başlanmıştır.
Şiddete uğrayan kadınlar için ilk kabul bölümü kurulmuştur.
Bartın

•

İlk ve ortaöğretim velilerine yönelik aile içi şiddet, kadına ve çocuğa yönelik şiddet
konularında seminer çalışmaları yapılmıştır.
Erzurum

•

Kadınlara şiddet görmeleri halinde hangi kurumlara başvurabilecekleri, hukuki
haklarının neler olduğu ve bunları nasıl kullanabilecekleri konularında bilinç
artırmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Aile eğitim çalışmalarına katılan kadınlara hukuksal haklarını öğretmek amacıyla
hukuk günleri düzenlenmiştir.
Erzincan

•

Müftülüklerce toplumu bilinçlendirmek için çeşitli vaazlar verilmiştir.
İnsan Hakları, Ailenin Korunmasına Dair Kanun, Kadına ve Çocuğa Yönelik
Şiddet Hareketlerinin önlenmesi konuları hakkında öğrencilere bilgilendirme
çalışmaları yapılmıştır.
Çeşitli belediyelerce belediye panolarına konuya ilişkin afişler asılmış, video
gösterimi yapılmıştır.
Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları, Emniyet Müdürlükleri, Jandarma ve sivil
toplum kuruluşları personeline yönelik Kadına Yönelik Şiddet konulu hizmet içi
eğitim programları verilmiştir.
Gümüşhane

•

Kadınlara yönelik olarak Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı uygulanmıştır.
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Camilerde merkezi sistemle İslam’da Kadın Hakları ve Töre Cinayetleri konulu
vaaz verilmiş, aynı konu merkez belde ve köylerde de hutbe olarak ele alınmıştır.
Kolluk kuvvetlerinde çalışan personelin Mağdurlara Yaklaşım konusunda hizmet
içi eğitimleri tamamlanmıştır.
İl Sağlık Müdürlüğüne evlilik başvurusu için gelen çiftlere aile içi şiddet ve çocuğa
yönelik şiddet konularında farkındalık eğitimi verilmiştir.
İzmir
•

Aile İçi Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili konularda ortaöğretime
devam eden gençlere yönelik eğitimler verilmektedir.
Çocuk ve kadınlara yönelik şiddet ve önlenmesi konusunda bilinç arttırmaya
yönelik seminerler verilmektedir.
Toplum Merkezlerinde yapılan 2. Kademe Okuma Yazma kursu ve meslek
edindirme kursları tamamlanmıştır..
Kadın ve kız çocuklarının yasal haklarının korunması ve geliştirilmesiyle ilgili
sürdürülen çalışmalar çerçevesinde aile içi şiddet mağduru kadınların ihtiyaç
duydukları hizmetlere ulaşılabilirliklerini kolaylaştırmak amacıyla el broşürü
hazırlama çalışması yapılmıştır.
Bayburt

•

Kadın ve çocukların psiko-sosyal sorunlarının çözümüne ilişkin danışmanlık
hizmetleri verilmektedir.

•

Halk Eğitim Merkezlerinde ve Kültür Merkezlerinde çocuk ve kadınlara yönelik
şiddet hakkında halkın bilinçlenmesine yönelik seminerler verilmektedir.
Trabzon

•

“ Aile İçi Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konularında sağlık İl Müdürlüğü
ile birlikte eğitimler düzenlenmiştir.
Çorum

•

Halk Eğitim Merkezinde “Kadın ve Çocuğa Karşı İhmal ve İstismar” konulu
seminerler verilmiştir.
Silah altında bulunan er ve erbaşlara kadın ve çocuklara yönelik şiddetin
önlenmesiyle ilgili olarak bilgilendirme eğitimi verilmiştir.
Kars

•

Toplum Merkezlerine devam eden tüm kadınlara şiddetin nedenleri, sonuçları ve
töre cinayetleri konularında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

•

Aile Danışma Merkezinde “Aile İçi Şiddet ve Töre Cinayetleri” konularında eğitim
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Afyon
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve kadınlara yönelik şiddet ve önlenmesi
konularında seminerler düzenlenmiştir.
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İlk ve ortaöğretim velilerine yönelik aile içi şiddet, kadına ve çocuğa yönelik şiddet
konularında seminer çalışmaları yapılmıştır.
Toplum Merkezi Müdürlüğünce kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin olarak
paket programlar sunulmaktadır.
Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Sağlık Grup Başkanlığınca
görevlendirilen personel tarafından ilçe ve köylerde bilgilendirme amaçlı
toplantılar yapılmıştır.
Manisa
•

Toplum Merkezlerine devam eden tüm kadınlara şiddetin nedenleri, sonuçları,
başvurulacak kaynaklar ve çözüm önerileri konularında eğitim ve bilgilendirme
toplantıları düzenlenmiştir.
Ankara

•

Toplum Merkezlerine gelen kadınlara 4320 Sayılı Kanun ve Medeni Kanun
hakkında bilgi ve bireysel danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Toplum Merkezlerinde gerçekleştirilmiş olan “ Aile ve Ergen Sorunları, Aile İçi
İletişim ve Aile İçi Cinsel İstismarın Önlenmesi” konularında gerçekleştirilen
seminerlerde kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konularına ayrıntılı olarak yer
verilmiş ve 250 kadına ulaşılmıştır.
Ankara Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünce telefon ile yapılan başvurularda
şiddet mağduru kadınlara Ailenin Korunması Dair Kanun hakkında bilgi
verilmekte ve Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezine gerekli yönlendirmeler
yapılmaktadır.
Ankara Aile Danışma Merkezi, Kadın Konukevi ve İl Müdürlüğünün
koordinesinde başlatılan Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi İl Eylem Planı
çalışmaları devam etmektedir.

Planlanan Çalışmalar
Ankara
• “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi İl Eylem Planı Komitesi” taslağının son
halini vermek üzere çalışmalara devam edilecektir.
Yozgat
• Kadınların aktif iş yaşamına katılabilmelerini sağlamak amacıyla tıbbi sekreterlik,
yaşlıların evde bakımı konulu sertifika programlarının hazırlanması planlanmaktadır.
Manisa
• İl genelinde kadına ve çocuğa yönelik şiddet konularında seminerlerin
düzenlenmesi planlanmaktadır.
Malatya
• Kadına yönelik şiddet konulu geniş katılımlı bir panelin düzenlenmesi
planlanmaktadır.
Kars
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• Aile Danışma ve Toplum Merkezlerinde kadına ve çocuğa yönelik şiddet
konularında farkındalık eğitimlerinin verilmesi planlanmaktadır.
Erzurum
• Köyden kente yoğun göçün sonucunda oluşmuş mahallelerde kadına yönelik
şiddet konusunda bilinç artırıcı faaliyetler yapılması planlanmaktadır.

BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
• Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla ; Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi ile
Anayasamızın 10,41,90. Madde hükümleri dikkate alınarak, 4721 sayılı Kanunun ilgili
maddelerinin üst normlarla uyumlu hale getirilmesi için değişiklik yapılması amacıyla
taslağa ilişkin görüşler değerlendirilmektedir.
• Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı
kapsamında Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları arasında
protokol yapılması amacıyla 23.08.2011 tarihinde yapılan toplantıya katılım
sağlanmıştır.
• Bakanlığımıza bağlı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından Ailenin
Korunmasına Dair Kanun'un iyileştirilmesi amacıyla yapılabilecek çalışmaları
belirlemek ve gerekirse elde edilecek sonuçları bir projeye dönüştürerek Avrupa
Birliğinin desteğini almak amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınmıştır. Bu çerçevede;
• Gelen öneriler arasında mevzuat değişikliği teklifinin fazla olması nedeniyle
öneriler mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere Kanunlar Genel
Müdürlüğüne iletilmiştir.
• Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yürütülmekte olan Ailenin
Korunmasına Dair Kanunla İlgili Genelge Taslağına; Cumhuriyet
Başsavcılıkları tarafından söz konusu kanunun uygulanması ile ilgili görevli
özel bir büro kurulması, büro kurulmasını gerektirecek yoğunlukta bir iş
olmayan yerlerde ise belirli Cumhuriyet Savcılarının bu konuda
yetkilendirilmesi hususlarının eklenmesi talebinde bulunulmuştur.
• Ailenin Korunmasına Dair Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının
infazının etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla “elektronik kelepçe”
uygulamasının başlatılabilmesi için gerekli düzenlemenin söz konusu Kanunda
yapılması önerisi iletilmiştir.
• Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Ailenin Korunmasına Dair Kanunun
uygulanması ile görevli özel büro kurulması veya belirli Cumhuriyet
Savcılarının görevlendirilmesi hususu gerçekleştirildikten sonra, bu alanda
görevlendirilen Cumhuriyet savcılarının ve Aile Mahkemesi Hakimlerinin iyi
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•

uygulama örneği olabilecek Avrupa Birliği ülkelerine çalışma ziyareti
yapmaları konusunda işbirliği imkanları araştırılmaktadır.
AB Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) imkanlarından
faydalanarak Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Cinsiyet Eşitliği konularında ilgili
hakim ve Cumhuriyet savcılarına eğitim verilmesi için TAIEX’den talepte
bulunulmuştur.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Yapılan Çalışmalar:
•

İşçi Ceza Paraları Fonundan finanse edilen ve Dezavantajlı Gruplar Dairesi
tarafından yürütülen “Çalışma Yaşamında Risk Grupları-Mesleki Beceri
Kazandırma ve Duyarlılık Artırma Projesi”nin ikincisi 2011 yılı Şubat ayı
itibariyle başlamıştır.

•

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, Türkiye İş
Kurumu Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından
imzalanan ortak protokol çerçevesinde istihdamda bulunmaması gereken bir grup
olarak çalışan çocukların ailelerinin bireylerine (anne ve ablalarına) yaşlı bakımı
konusunda mesleki beceri kazandırma eğitimi verilerek hem kadınların istihdama
katılımları hem de sokakta çalışan çocukların sokaktan çekilerek eğitimlerine
devamlarını sağlamak amaçlanmıştır. Eğitimlere Ankara Büyükşehir Belediyesine
bağlı Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi’nde Haziran 2011 tarihi itibari
ile 48 kursiyer kadın ile başlanmıştır. Kurs Kasım ayı itibariyle sona erecek olup,
en az %50 istihdam sağlanacaktır.

•

Çalışma Genel Müdürlüğünce hazırlanan Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitliğinin
Geliştirilmesi Projesi’nin birinci bileşenini oluşturan mevzuat eşleştirme alanında
hazırlanan karşılaştırmalı rapor taslağı üzerinde değerlendirme toplantısı 13-14
Eylül 2011 tarihlerinde yapılmıştır.

•

Projenin ikinci bileşeni olan Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi çerçevesinde
eğitimler devam etmekte olup toplam 250 kişiye Çalışma Hayatında Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği konusunda genel eğitim, ayrıca 60 kişilik hukukçulara ve
uzmanlara yönelik Sosyal Güvenlik Alanında Eşit Muamelenin Hukuki Boyutu
hakkında eğitimler verilmiştir.

•

Söz konusu Projenin üçüncü bileşeninde, çalışma hayatında toplumsal cinsiyet
eşitliği hakkında farkındalığın artırılması ve hassasiyetin oluşturulması amacıyla
çalışma grupları kurulmuştur. Bu grup çalışmalarını sürdürmektedir.

VALİLİKLER
Antalya Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
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•

Kadına yönelik artan şiddet göz önüne alınarak kamu kurumları ve STK’larla
işbirliği halinde şiddetle mücadele konusunda toplumsal duyarlılığı artırıcı,
toplumu eğitici ve bilinçlendirici çalışmalara devam edilmektedir.

•

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında okullarda ve
Halk Eğitim Merkezlerinde; Cinsel İstismar, Kadın Hakları, Madde Bağımlılığı,
Şiddet, Aile Eğitimi konularında eğitim verilmiş olup, bu eğitimlere devam
edilmektedir.

Planlanan Çalışmalar:
•

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Koordinasyon
Kuruluna sunulan suç mağduru kadınlarla ilgili istatistiki verilerin daha ayrıntılı
düzenlenmesi,

•

İl ilan panolarında kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik mesajların
yayınlanması,

•

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile İsveç Kalkınma ve İşbirliği
Ajansı tarafından yerel düzeyde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin desteklenmesi
amacıyla “Kadın Dostu Kent Projesi” 2011-2013 yılları arasında gerçekleştirilecek
olup, buna yönelik çalışmaların başlatılması planlanmaktadır.

Bayburt Valiliği
Yapılan Çalışmalar
• Şiddet mağdurlarına yönelik barınma hizmeti sunulmakta ve güvenli şekilde
kalmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması için çalışmalar yapılmaktadır.
• İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde İl Milli Eğitim, Sağlık Bakanlıkları ve Sosyal
Hizmetler Müdürlükleri işbirliğinde SODES Projesi kapsamında kadına ve çocuğa
karşı şiddetin önlenmesi amacıyla kadın ve erkeklere yönelik belli aralıklarla
uzmanlarca seminerler verilmiş, el broşürleri dağıtılmış, bilboardlarda afişler
asılmıştır.
• 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünde
ildeki kurum temsilcilerinin iştiraki ile seminerler düzenlenmiştir.
• İl Emniyet Müdürlüğünün başlattığı ailelere yönelik anket çalışması yapılmış, bu
anket çalışması sırasında kadına ve çocuğa yönelik şiddetle ilgili uyarıcı el broşürleri
dağıtılmıştır.
• Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında ilimizde meydana gelen kadın ve çocuğa
yönelik altı şiddet olayı sonucu bu kişiler İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından
teslim alınarak aileleriyle görüşmek suretiyle danışmanlık hizmeti verilmiş, şiddet
uygulamasının devam etmemesi konusunda dikkatleri çekilerek mağdurlar ailelerine
teslim edilmiştir. Teslim edilen kişilerden herhangi bir şikayet gelmemiştir.
• İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezlerinde çocuk ve kadına
yönelik şiddet hakkında halkın bilinçlendirilmesine yönelik seminerler verilmektedir.
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Erzincan Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
• Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün 2006/26 sayılı Genelgesi gereğince Rehberlik Araştırma Merkezi
bünyesinde Şiddeti Önleme Ekibi kurulmuş ve çalışmaları devam etmektedir.
• Okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin
artırılmasına ilişkin işbirliği protokolü gereği İl Yürütme Kurulu oluşturulmuştur.
• İl Jandarma Komutanlığınca görevli personele ikiz görev olarak Kadın ve Çocuk
Suçları ile İlgili görevleri hakkında brifingler verilmiştir.
• İnsan Hakları ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun gibi kadına ve çocuğa yönelik
şiddet hareketlerinin önlenmesi konusuna ilişkin haklar ve yasalar konusunda
öğrencilere bilgi verilmekte ve gelişmeler takip edilmektedir.
• İl Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Erzincan İli Şiddet
Eylem Planı hazırlanmış ve program doğrultusunda okullarda çalışma ekibi
oluşturulmuş; Öfke Kontrolü, Çatışma Çözümleri ve Stresle Başa Çıkma Yolları
konularında etkinlikler düzenlenmiştir.
• Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gibi kadın kuruluşları hakkında öğrencilere bilgi
verilmekte ve süreli yayınları ve medyayı takip etmeleri tavsiye edilmektedir.
• Psiko-sosyal müdahale hizmetleri çerçevesinde, okul rehberlik servisleri
tarafından aile içi şiddet konusundaki çalışmalara başlanmıştır.
• İl Milli Eğitim, Sağlık ve Emniyet Müdürlükleri ile sivil toplum kuruluşları ve
diğer meslek grupları görevlilerine konuyla ilgili hizmet içi eğitimler verilmiştir.
• Müftülük tarafından toplumu bilinçlendirmek için vaazlar verilmiştir.
• Zorunlu eğitimin uygulanması için çalışmalar yapılmıştır.
• Zararlı gelenek ve görenekler tespit edilerek, kişilerin davranış şekillerini
değiştirmelerini sağlayıcı eğitim programları hazırlanmıştır.
• Belediye panolarına afişler asılmış ve CD gösterimi yapılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
• Kadına Yönelik Şiddet konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili Emniyet
Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığındaki görevli personele kurs düzenlenmesi
planlanmıştır.
• Köylerde kadın hakları konusunda konferansların verilmesi, liselerde şiddet ve
şiddetle başa çıkma ile eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesine yönelik eylem
planının hazırlanması, ihtiyaç duyan öğrenci ve velilere müşavirlik yapılması
planlanmıştır.
• Kimsesi olmayan kadınlara maddi destek sağlanması, kamu, özel kurum ve
kuruluşlarla diyaloga geçilerek sağlık ve barınma yerleri yapılması planlanmaktadır.
• Töre ve namus cinayetlerinin sebepleri ve alınabilecek tedbirlere ilişkin
öğrencilere yönelik bir konferans verilmesi planlanmaktadır.
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Kilis Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
• Çocuk ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Komitesi 17.06.2011 tarihinde
Vali Yardımcısı başkanlığında toplanmıştır. Söz konusu toplantıda sosyolog ve sosyal
çalışmacıların şiddet mağduru kadınlar ve aileleriyle birebir görüşerek sorunların tespiti
ve ilgili kurumlara çözümü yönünde bildirimde bulunulmasına, Halk Eğitim Merkezinin
ve ÇATOM’un çocuk ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim vermesine,
çocuk ve kadın hakları konusunda camilerde hutbe verilmesine ve sorunlu ailelerin aile
danışma merkezlerine yönlendirilmesine karar verilmiştir.
Sakarya Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
• Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Barosu, Türk Ceza Hukuku’nda kadın
ve aileyi koruyan mevzuatın ortak etüdüne ilişkin çalışma gerçekleştirmiştir.
• Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından;
• Kadın Konukevi açılmıştır.
• Konukevlerinde kalan kadınlara yönelik rehabilitasyon çalışmaları başlatılmıştır.
• Aile Danışma Merkezi oluşturulmuştur.
• Kadın ve Aileyi koruyan mevzuatı içeren broşürler hazırlanarak, mahalle
merkezlerinde yapılan bilgilendirme çalışmalarında dağıtılmıştır.
• Aile İçi Etkili İletişim ve Koruyucu Ruh Sağlığı konulu eğitim seminerleri
başlatılmıştır.
• Evsel Kalkınma ve Ekonomik Bağımsızlık Kazandırma Projesi yürütülmektedir.
• İl Özel İdaresi tarafından;
• Anayasada töre ve namus cinayetlerini önleyici mevzuatın tespiti ve topluma
duyurulması çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.
• Töre ve namus cinayetlerinin önlemeye yönelik eylem planı hazırlanmış, bu yönde
çalışan kurumlara destek verilmiştir.
• Toplum Merkezi açılmıştır.
• Yerel Eşitlik Planı Eylem hazırlanmıştır.
• Mikro kredi uygulaması başlatılmıştır.
• Erenler Belediyesi tarafından;
• Gerekli broşürler hazırlanmış, anons çalışmaları başlatılmıştır.
• Alo Şiddet Hattı kurulması için çalışmalara başlanmıştır.
• Kadın Konukevi için diğer kuruluşlarla görüşmelere başlanmıştır.
• İl Emniyet Müdürlüğü, Belediye, İl Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşları
temsilcileriyle bir komite oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır.
• Karasu İlçe Müftülüğü tarafından kadına yönelik şiddet ve töre ve namus
cinayetleri konularında cami görevlilerine ve öğreticilere bilgilendirme çalışması
yapılmıştır. Ayrıca söz konusu hususlar din görevlileri tarafından vaaz, hutbe ve cami
derslerinde işlenmiştir.
• Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili kanun ve mevzuatlar
incelenerek şiddete maruz kalan kadınların başvuracağı yollar, okullarda yapılan veli
toplantıları vasıtasıyla velilere anlatılmıştır.
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•
Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şiddet nedeniyle parçalanmış
ailelerin durumlarıyla ilgili seminerler verilmiştir.
• Ferizli İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli tüm personele Kadına Yönelik
Şiddet ile Toplum Hayatında Kadının Yeri ve Önemi konulu hizmet içi eğitimler
verilmiştir. Ayrıca, mahallelerde yaya ve motorize devriyeler görevlendirilmiştir.
• Söğütlü Belediyesi tarafından belediyeye ait hizmet binasının bir kısmının kadın
konukevi olarak kullanılması ile 1 adet lojmanın hayata geçirilmesi ile Sakarya
Büyükşehir Belediyesi ve Söğütlü Kaymakamlığıyla koordineli olarak tüm ilçede
işbirliği yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
• İl genelinde Kadına Ve Çocuğa Yönelik Şiddet, Töre Ve Namus Cinayetleri ile
ilgili olarak broşür ve afişler hazırlanmış, ilan ve duyurular yapılarak, anons
çalışmaları başlatılmış olup, bazı ilçelerde hazırlanan broşürler halka dağıtılmıştır.
• Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddet konusunda okullarda seminer verilerek,
bilgilendirme yapılmıştır.
• Karapürçek Belediyesi tarafından ilçede mevcut esnaflara ait dükkanların
vitrinlerine yazılı duyuru ilanları ile birlikte iki adet sanal ışıklı yazılımla halkı
bilinçlendirme suretiyle çalışma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
• Veli toplantılarında konuya ilişkin bilgilendirme yapılmaktadır.
• Töre ve namus cinayetleri incelenerek cinayetlerin nedenleri ve tanımı yapılmakta,
söz konusu sorunun önlenmesinin yolları araştırılmaktadır.
• Adapazarı Belediyesi’nin Türkiye İş Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile
ortaklaşa düzenlediği Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ve Evde Çocuk Bakımı-Çocuk Bakıcısı
Kursu 50 kursiyerin katılımıyla tamamlanmış, kursiyerlere sertifikaları dağıtılmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
• Sakarya Büyükşehir Belediyesince mevzuatla ilgili hak ve hukukun tanıtılması
amacıyla görsel ve medya bilgilendirmesi çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.
• Kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda camilerde vaaz ve hutbe verilmeye
devam edilecektir.
• Serdivan ilçesinde evlenme başvurusunda bulunanlara şiddete karşı bilinçlendirici
CD, kitap, kılavuz ve broşür dağıtılması planlanmaktadır.
• Karasu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerine
İlişkin Araştırma Çalışması yapılması planlanmaktadır.
• Serdivan Belediyesi tarafından muhtarların bilinçlendirilmesi ve muhtarlıklardan
okula gönderilmeyen kız çocuklarının tespitinin yapılmasına yönelik çalışmalar
yapılması planlanmaktadır.
• Taraklı İlçesine kadın konukevi yapılması planlanmaktadır.
• Erenler Belediyesince geçici konut için sivil toplum örgütleri ile görüşmelerin
başlatılması planlanmaktadır.
• Kadınların ekonomik yönden güçlenmesi amacıyla becerilerini kazanca
çevirmeleri için gerekli olanakların sağlanması planlanmaktadır.
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• Konukevlerinde kalan kadınlara yönelik rehabilitasyon ve topluma kazandırılma
çalışmaları ile Danışma Merkezinde önleyici-koruyucu tedbirlerin alınması için
çerçeve planlar yapılacaktır.
• Çalışmaların daha da geliştirilerek kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel
alanlarda etkin hale getirilmesi, eğitim düzeylerini geliştirmek için birimler
oluşturulması ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması
planlanmaktadır.
• Serdivan ilçesinde şiddete uğrayan ve konukevlerinde ihtiyacı olan kadınların
ekonomik olarak güçlendirilmesi; üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin
verilerinin dikkate alınarak çözümler üretilmesi, bölgede şiddet görüp çaresiz kalan
kadınlara ulaşılması planlanmaktadır.
• Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şiddetin her türüne maruz kalan
kadınların Aile Danışma Merkezinde temel ve mesleki eğitimleri ile özgüven
kazandırılmasının sağlanması yönünde çalışmalara devam edilerek psikolog ve
danışmanlar tarafından randevu sistemli çalışmalara başlanacaktır.
• Mevzuatta yer alan hakların ilgililere ve topluma duyurulmasına yönelik broşür ve
afiş çalışmalarına devam edilecektir.

Yozgat Valiliği
Yapılan Çalışmalar:
• İl Koordinasyon Komitesi, 12.08.2010 tarihinde Vali Yardımcısı Başkanlığında
toplanmıştır. Söz konusu toplantıda;
•
Aile içi şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi kapsamında
kolluk kuvvetleri ile diğer birimlerin sorumluluk alanlarındaki hizmetleri yerine
getirmelerine titizlikle devam edilmesine,
•
Kolluk Kuvvetlerinin yapmış olduğu çalışmalarını yılın Ocak-Nisan-TemmuzEkim aylarının ilk haftasında 3’er aylık dönemler halinde İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğüne göndermelerine, bu amaçla İl Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına,
işbirliği içerisinde bulunan diğer kurumların ise önemli gördükleri hususları ve
istatistik bilgileri İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmelerine, devam
edilmesine,
•
İlgili kurum ve kuruluşlarda kadın ve çocuklara yapılacak işlemlerde görevli
personelin isim ve iletişim bilgileri yer alacak şekilde tespit edilmesine ve atama yer
değiştirilmelerinde bu bilgilerin güncellenmesi ve ilgili kurumlara bildirilmesine,
•
Sosyal Hizmetler alanında görev yapan kişilerin 7 gün 24 saat esası üzerinden
görevlendirilmelerine ve belirlenen kişilerin isimlerinin her ay başında kolluk
kuvvetlerine bildirimine devam edilmesine ve Sosyal Çalışma görevlilerinin değişen
ev adreslerinin ya da cep telefonlarının güncel tutulmasına,
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•
Şiddete maruz kalan ve sosyo-ekonomik yoksunluk yaşayan kadınlara Yozgat
Barosu tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesine, boşanma sürecindeki
giderlerinin Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından karşılanmasının devam edilmesine,
•
Kadına yönelik şiddet konusunda eğitim amaçlı panel, konferans vb. toplantılar
düzenlemek amacı ile Bozok Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık
Müdürlüğü ve İl Müftülüğü’nün işbirliği içerisinde olmalarına, işbirliği ve
yardımlaşmanın devam etmesine,
•
İl Jandarma Komutanlığında Er ve Erbaşlara yönelik Aile İçi Şiddete Son
konulu sunumun 3’er aylık dönemler halinde uygulanmasına,
•
Kaymakamlıklar, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, Yozgat Belediye
Başkanlığı, Bozok Üniversitesi vb. kuruluşlara dağıtımı yapılan Aile İçi Şiddet konulu
broşürlerin gerek görüldüğü takdirde çoğaltılarak dağıtımının gerçekleştirilmesine
devam edilmesine,
•
Kadın ve çocuklara yönelik yapılan çalışmaların gizlilik içerisinde
yürütülmesine dikkat edilmesine,
•
Toplantıda alınan kararların İlçe Kaymakamlıklarına ve ilgili Müdürlüklere
takip edilmek üzere gönderilmesine,
•
İlçe Kaymakamlarının bu konulardaki çalışmalarını Değerlendirme Raporları
olarak İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne göndermelerine devam edilmesine,
•
Aileler ve öğretmenlerin; çocukların kaybolma ve kaçırılma olaylarına karşı
Milli Eğitim Müdürlüğünce bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

YEREL YÖNETİMLER
İstanbul İli Güngören Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
• Aile Danışma Merkezinde aile içi şiddete uğrayan kadınların ve çocukların hem
hukuki hem de psikolojik sorunlarıyla ilgilenilmiştir.
• Kadınların özgüven kazanmaları ve meslek edinmelerini amaçlayan kurslar
açılmıştır.
• Kadın ve Gençlik Merkezinde sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmektedir.
Planlanan Çalışmalar:
•

Her ay Kadın Eğitimi Seminerleri düzenlenmesi planlanmıştır.

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
• Üsküdar Belediyesine ait konukevinde, kadınlara psikolojik destek sunulmakta,
acil sağlık sorunları giderilmekte, gerek görülen kişiler Sosyal Dayanışma ve
Yardımlaşma Vakıflarına ve bazı sivil toplum kuruluşlarına yönlendirilmektedir.
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Sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmakta, gerekli durumlarda ayni-nakdi
yardımda bulunulmaktadır.
• Bir kadın, güvenlik sertifikası için kursa gönderilmiştir.
• Hukuki destek isteyen kadınlar İstanbul Barosuna yönlendirilmektedir.
• Kadınların talebi halinde açık liseye gönderilmeleri, ihtiyacı olanlara ev kurulması
sağlanmıştır.
•
Doğal güzellikleri olan çeşitli mekanlara geziler düzenlemiş, haftalık seminerleri
düzenlenmiş, böylece kadınlara motivasyon sağlanmıştır.
• Kurumdan ayrılan kadınlara destek olunmaya devam edilmektedir.
• Konukevinde kalan kadınların çocukları için kreşte SHÇEK ve STK’larla işbirliği
yapılarak çeşitli eğitici faaliyetler yürütülmüştür.
• Kadın Konukevleri ile karşılıklı istişare etmek ve işbirliğini geliştirmek amacıyla
yapılan toplantılara devam edilmektedir.
Bayburt İli Çayıryolu Belediye Başkanlığı
Yapılan Çalışmalar:
• Kadına şiddetin önlenmesine ilişkin broşürler hazırlanarak halka açık alanlarda
dağıtımı sağlanmıştır.
Planlanan Çalışmalar:
• Kadına şiddetin önlenmesine ilişkin çalışmalara düzenli bir şekilde devam
edilmesi planlanmaktadır.
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