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GENEL BAKIġ
2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi kapsamında sorumlu kurum-kuruluĢlar
tarafından Genel Müdürlüğümüze iletilen üçer aylık faaliyet raporları incelendiğinde
söz konusu Genelge’ye iliĢkin olarak aĢağıdaki faaliyetlerin yürütülmekte olduğu
gözlenmektedir:
 Toplumsal Cinsiyet EĢitliği, Kadına Yönelik ġiddet, Töre/Namus Cinayetleri
ile Kadının Ġnsan Hakları konularında halkın konu ile ilgili duyarlılığını ve
farkındalığını artıracak toplantılar, paneller, konferanslar, eğitim seminerlerinin
yanı sıra birçok kurum ve kuruluĢta hizmet içi eğitimler düzenlenmekte,
hazırlanan broĢür ve afiĢlerin ülke genelinde dağıtımları yapılmakta, konuya
iliĢkin olarak çekilen spot filmlerin ulusal ve yerel televizyonlarda gösterimleri
sağlanmaktadır.
 ĠçiĢleri Bakanlığı’nın 2007/8 sayılı Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine
Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu Genelgesi gereğince, Merkezi Yönetim
TaĢra TeĢkilatı bünyesinde oluĢturulan Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesi’ne Yönelik Kurullar/Komiteler tarafından düzenli aralıklarla
toplantılar düzenlenmekte, alınan kararlar çerçevesinde çalıĢmalar
yürütülmektedir.
 Aile içi Ģiddet mağdurları ile mağdur çocuklara sunulan hizmetlerde,
uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi, kurumlar arası iĢbirliğinin
geliĢtirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla, 22.10.2009 tarihinde
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasından imzalanan
Aile Ġçi ġiddet Mağdurlarına ve Mağdur Çocuklara Yönelik Verilen
Hizmetlerin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması ve ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesine
ĠliĢkin Protokol kapsamında yerel düzeyde çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.
 Din görevlileri ile Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürosu görevlileri Töre ve Namus
Cinayetleri, Kadının ve Çocuğun Cinsel Ġstismarı, Toplumsal Cinsiyet EĢitliği,
Toplumsal Alanda ve Aile Ġçinde ġiddet vb. konularda yapılan sunumlarla
eğitilmektedir. 81 Ġl bazında camilerde, kadın, aile, çocuk, Ģiddet, töre ve
namus cinayetleri konulu vaazlar verilmekte, hutbeler okutulmaktadır.
 BaĢta 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun olmak üzere mevzuat ve
yasal haklar konusunda halka yönelik bilgilendirme çalıĢmaları ve hizmet içi
eğitimler gerçekleĢtirilmektedir.
 Kadınlara ayni/nakdi yardım ve ücretsiz kreĢ hizmeti sağlanması konusundaki
çalıĢmalar devam etmektedir.
 Kadınlara yönelik okuma-yazma, bilgisayar kursları, kadınların aktif iĢ gücüne
katılımlarını mümkün kılacak gerekli donanımı edinmeleri amacına yönelik
meslek edindirme kursları baĢta olmak üzere çeĢitli kurslar düzenlenmekte,
bilinç ve farkındalık düzeyini artırıcı eğitimler verilmekte, rehberlik ve
danıĢmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
 ġiddet mağduru kadınların koruma altına alınması, kadın konukevlerine
yerleĢtirilmesi, yeni yaĢamlarına uyum sağlamaları ve bir iĢe yerleĢtirilmeleri
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amacıyla çalıĢmalar yapılmaktadır. ÇeĢitli belediyeler tarafından kadın
konukevi açma çalıĢmaları sürdürülmektedir.
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KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
-2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi’nde yer alan “Ülke genelinde tüm kamu kurum
kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör çalışanlarına yönelik toplumsal cinsiyet
eşitliği eğitimi verilmesinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.” tedbiri gereğince
ve Genel Müdürlükçe hazırlanan Stratejik Plan (2008-2012)’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 taĢra teĢkilatında çalıĢan kamu kurum ve kuruluĢ
yöneticilerine yönelik olarak “Kadın Erkek EĢitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi”
düzenlenmektedir.
Bu kapsamda, 81 ile bağlı tüm ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezi Müdürleri ile Tarım
Ġlçe Müdürlerine yönelik olarak düzenlenen eğitimler tamamlanmıĢ olup söz konusu
eğitimler 2010 yılı ikinci yarısından itibaren Ġlçe Sosyal Hizmet Müdürleri ile Ġlçe
Milli Eğitim Müdürlerine yönelik olarak verilmektedir. Üç gün süren eğitim
programının üçüncü gününde Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddet konusunda bir seminer
gerçekleĢtirilmektedir. Programa Ģu ana kadar 2038 kamu görevlisi katılım
sağlamıĢtır. Katılımcılara katılım belgelerinin yanı sıra Kurum yayınlarından
hazırlanan bir set ile eğitimde kullanılan görsel materyal ve metinleri içeren
dokümanlar CD ortamında verilmektedir.
-Kamu kurum ve kuruluĢları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluĢlarının
temsilcilerinin katılımı ile oluĢturulan Kadına Yönelik ġiddet Ġzleme Komitesi’nin 5.
toplantısı, 6 Nisan 2011 tarihinde, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın
Selma Aliye KAVAF’ın baĢkanlığında gerçekleĢtirilmiĢtir.
-Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın 2011-2015
dönemi için güncellenmesi çalıĢmaları kapsamında ilgili kurum ve kuruluĢların
katılımıyla 8 Nisan 2011 tarihinde bir toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir.
-12 Nisan 2011 tarihinde Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı tarafından Kadına KarĢı ġiddetin
Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması Projesi Protokolü
kapsamında düzenlenen istiĢare toplantısına katılım sağlanmıĢtır. Söz konusu
Proje’nin 03 Mayıs 2011 ve 10 Haziran 2011 tarihlerinde gerçekleĢtirilen eğitim
değerlendirme toplantılarına katılım sağlanmıĢtır. Ayrıca, yine aynı Protokol
kapsamında, Ġç Anadolu Bölgesi’nde görev yapan din görevlilerine yönelik eğitici
eğitimlerinin ilki 25-29 Nisan 2011, ikincisi ise 31 Mayıs-4 Haziran 2011 tarihlerinde
gerçekleĢtirilmiĢ olup söz konusu toplantılara katılım sağlanmıĢtır.
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- 18 Nisan 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
tarafından düzenlenen Ailenin Korunması konulu sempozyumda Kadına Yönelik
ġiddet’e iliĢkin bir sunum gerçekleĢtirilmiĢtir.
- 28-29 Nisan 2011 tarihlerinde Bayburt Ġl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bayburt’ta
düzenlenen Kadına KarĢı Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Seminerleri’ne konuĢmacı
düzeyinde katılım sağlanmıĢtır. Seminerlerden 3’ü kadınlara, 2’si kamu görevlilerine
yönelik olarak düzenlenmiĢ olup yaklaĢık 300 kiĢi katılım sağlamıĢtır.
- 02-04 Mayıs 2011 tarihlerinde Türkiye Belediyeler Birliği’nde düzenlenen Kadın
Sığınma Evleri ÇalıĢtayı’na konuĢmacı düzeyinde katılım sağlanmıĢtır.
-Milli

Eğitim Bakanlığı tarafından 02-08 Mayıs 2011 tarihleri arasında Yalova
Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde 03 Mayıs 2011 tarihinde;21-22 Haziran 2011
tarihlerinde ise Erzurum’da düzenlenen Seminer kapsamında Kadına Yönelik Aile Ġçi
ġiddetle Mücadele konusuna yer verilmiĢtir.
- 18 Mayıs 2011 ve 31 Mayıs 2011 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı Projeler
Koordinasyon Merkezi BaĢkanlığı tarafından düzenlenen Özellikle Kız Çocuklarının
OkullaĢma Oranlarının Artırılması Projesi toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.
-20-27 Haziran 2011 tarihleri arasında Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planı
Ġzleme ve Değerlendirme Toplantılarında “Kadın ve Sağlık”, “Kadın ve Eğitim”,
“Kadın ve Ekonomi-Kadın ve Yoksulluk “, “Kadın ve Çevre”, “Yetki ve Karar Alma
Sürecinde Kadın”, “Kadın ve Medya” konuları iĢlenmiĢtir.
-Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı’nın 2011 Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Planı kapsamında yer
alan Kadın Erkek Fırsat EĢitliği konulu hizmet içi eğitim programına 21 Haziran 2011
tarihinde eğitici olarak katılım sağlanmıĢtır.
-TRT GAP - Diyarbakır Radyosu’nda Kadına Yönelik ġiddetin Tanımı / Türleri,
ġiddete Uğrayan Kadınların BaĢvurabilecekleri Mekanizmalar ve Kadına Yönelik
ġiddet konusunda Genel Müdürlüğümüzün yapmıĢ olduğu çalıĢmalar hakkında bilgi
verilmiĢtir.
- Kadın Ġstihdamının Artırılması ve Fırsat EĢitliğinin Sağlanması konulu BaĢbakanlık
Genelgesi kapsamında oluĢturulan Kadın Ġstihdamı Ulusal Ġzleme ve Koordinasyon
Kurulu’nun bir sonraki toplantısında sunulmak üzere Kurumumuz tarafından Genelge
çerçevesinde yapılan faaliyetlere iliĢkin hazırlanan bilgi notu ÇalıĢma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına iletilmiĢtir.
-Irak Kadın ĠĢlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın CEDAW raporu hazırlama ve
aile içi Ģiddetle mücadele konularında ülkemizden talep ettiği eğitimlere iliĢkin Genel
Müdürlüğümüz görüĢü DıĢiĢleri Bakanlığı’na iletilmiĢtir.
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-Avrupa Konseyi 121. Bakanlar Komitesi Toplantısı’nda ülkelerin imzasına açılacak
olan Kadına KarĢı ġiddet ve Aile Ġçi ġiddetle Mücadele ve Önleme SözleĢmesi’ne
iliĢkin Genel Müdürlüğümüz görüĢü DıĢiĢleri Bakanlığı’na iletilmiĢtir.
-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulara iliĢkin olarak
hazırlanan Kadının Statüsü Uzmanlık Tezlerinin basımı tamamlanmıĢ olup söz konusu
tezler arasında Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddeti Önlemede 4320 Sayılı Ailenin
Korunmasına Dair Kanun ve Değerlendirilmesi baĢlıklı tez de yer almaktadır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın ve kadına yönelik Ģiddetin ortadan
kaldırılması için mevcut mevzuatın incelenmesi, eksiklik ve uygulama aksaklıklarının
tespiti, yeni düzenlemelerin hazırlanması ve gerekli değiĢikliklerin yapılması amacıyla
toplantılar düzenlenecektir. Ayrıca, kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet
eĢitliğinin kadına yönelik Ģiddetle mücadele konularında ilgili tüm taraflarla iĢbirliği
yapılacak, yurt içinde düzenlenecek faaliyet, proje, program ve toplantılara katılım
sağlanacaktır.
- Kadına Yönelik ġiddet Ġzleme Komitesi 6. Toplantısının gerçekleĢtirilmesi
planlanmaktadır.
- Bazı Bakanlıkların yeniden yapılanması çerçevesinde 2006/17 sayılı BaĢbakanlık
Genelgesi’ne iliĢkin olarak ilgili tüm tarafların katılımıyla revizyon çalıĢmaları
planlanmaktadır.
- Kadın ve kız çocukların toplumsal konumunu doğrudan etkileyen, temel hak ve
özgürlüklerin kullanılması önünde engel teĢkil eden sorun alanları ile mücadele etmek
amacıyla “Kadına Yönelik ġiddet, Kadın ve Sağlık, Erken Evlilikler Paneli”
düzenlenecektir.
- “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Uygulamaları” konulu bir çalıĢtay
gerçekleĢtirilecektir.
- Medyanın cinsiyetçi söylemine karĢı mücadele kapsamında gündeme gelen medya
okuryazarlığının önemi ve toplumsal cinsiyetle iliĢkisi konusunda farkındalık ve
duyarlılık arttırmak ile medya okuryazarlığı eğitim programının değerlendirilmesine
yönelik olarak bir toplantı düzenlenecektir.
- Medyada toplumsal cinsiyet konusundaki duyarlılığını artırmak ve geleceğin medya
profesyonellerinde toplumsal cinsiyet konusunda duyarlılık yaratmak amacıyla
ĠletiĢim Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak iki adet “Toplumsal Cinsiyet ve Medya
Atölyesi” düzenlenecektir.
- Yerel medya çalıĢanlarının kadına yönelik Ģiddetle mücadeledeki rolleri ve
sorumlulukları hakkında duyarlılıklarının geliĢtirilmesi amacıyla iki adet “Kadına
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Yönelik ġiddetle Mücadelede Yerel Medya ÇalıĢanlarının Rolü ve Haber Yazma
Atölyesi” düzenlenecektir.
- 4320 sayılı Ailenin korunmasına Dair Kanun’un tanıtımına iliĢkin toplantılar
yapılması planlanmaktadır.
- 2008-2013 Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planında belirtilen hedefler
doğrultusunda, 2011 yılı ikinci altı aylık döneme iliĢkin olarak izleme ve
değerlendirme toplantıları gerçekleĢtirilecektir. Söz konusu toplantılar, “Kadın ve
Sağlık”, “Kadın ve Eğitim”, “Yetki ve Karar Alma Sürecinde Kadın”, “Kadın ve
Medya”, “Kadın ve Çevre” ile “Kadın ve Ġstihdam-Yoksulluk” baĢlıklı altı kritik
alanda, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluĢları temsilcilerinin katılımı ile 2011 yılı
Aralık ayında düzenlenecektir.
- 6.CEDAW ülke raporu sonuçlarının/tavsiye kararlarının yaygınlaĢtırılması amacıyla
toplantılar yapılacaktır.
- Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması
Projesi Protokolü kapsamında sürdürülecek olan eğitimlere katılım sağlanacaktır.
- 2011-2015 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal
Eylem Planı hazırlanması çalıĢmalarının tamamlanarak yürürlüğe girmesi
planlanmaktadır.
- Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme
sağlamak amacıyla basılı ve görsel yayın hazırlanacak ve yayınların dağıtımına devam
edilecektir. Bu kapsamda kadına yönelik Ģiddetle mücadele konusunu içeren bir film
yapılması planlanmaktadır.

SOSYAL HĠZMETLER VE ÇOCUK ESĠRGEME KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
-

-

-

Ülke genelinde hizmet vermekte olan 95 Toplum Merkezi ve 48 Aile DanıĢma
Merkezinde kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi ve bilgi / bilinç yükseltmeye
yönelik rehberlik ve danıĢmanlık hizmetleri rutin olarak sürdürülmekte ve bahse
konu kuruluĢlarda Kadının Ġnsan Hakları Programı (KĠHEP) eğitimleri
sürdürülmektedir. Emniyet Müdürlüğü Esenler Mahalle Polisleri ile birlikte
yürütülen çalıĢmada 2010 yılında aile içi fiziksel Ģiddet nedeniyle emniyete
baĢvurmuĢ 279 aile ile ön görüĢmelere baĢlanmıĢtır.
Ülke genelinde Genel Müdürlüğe bağlı olarak 11.05.2011 itibariyle 47 kadın
konukevi ile Ģiddet mağduru kadınlara ve varsa çocuklarına koruma ve bakım
hizmeti verilmektedir.
ALO 183, Aile, Kadın, Çocuk, Özürlü ve Sosyal Hizmet DanıĢma Hattı, sosyal
çalıĢmacı ve psikologlardan oluĢan 12 meslek elemanı ile müracaatçılara kurum
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hizmetleriyle ilgili rehberlik ve danıĢmanlık yapmakta, Ģiddet mağduru ya da risk
altındaki kadınlara ülke genelinde 24 saat hizmet vermektedir. Haziran 2010Aralık 2010 itibariyle Alo 183 hattı tarafından 11.712 çağrı değerlendirilmiĢtir.
Bunlardan 4706 müracaatçıya bilgi verilmiĢ, 7006 müracaatçıya müdahalede
bulunulması için acil müdahale ekip sorumluları, emniyet ve jandarma birimleriyle
irtibata geçilmiĢtir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esireme Kurumu Ġl Müdürlükleri tarafından
gerçekleĢtirilen çalıĢmalar Ģu Ģekildedir;
Malatya
-

Ġl Müdürlüğüne ve Aile DanıĢma Merkezine farklı türde sosyal hizmet
modellerinden yararlanmak üzere baĢvuran müracaatçılara ve kadınlara 4320 sayılı
kanun, yasal hak ve yükümlülükler konularında bilgilendirmeye yönelik mesleki
çalıĢmalar, rehberlik ve danıĢmanlık yapılmaktadır.
Çanakkale

-

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içine alan hafta boyunca Toplum Merkezine
devam eden üyeler ile kadın hakları çalıĢılmıĢ, cinsel haklara dair STK toplantısı
düzenlenmiĢtir.
Aile DanıĢma Merkezi’nde kadına yönelik Ģiddet ve önlenmesi konularında
müracaatçılara rehberlik ve danıĢmanlık hizmetleri verilmektedir.
Ekonomik Ģiddete maruz kalmıĢ kadınlara istihdama yönelik el beceri kursları
verilmekte ve kadınların maddi kazanç elde etmeleri sağlanmaktadır. Kadınlara
ekonomik destek temin etmek amacıyla Belediye ile yapılan sözleĢme
doğrultusunda 10 kadına stant açma imkanı sağlanmıĢtır. Kadınların meslek
kazanmalarına yönelik bilgilendirme, okula dönüĢleri için destekleyici ve
bilgilendirici çalıĢmalar rutin olarak devam etmektedir.
Truva ve Barbaros Toplum Merkezlerinde 53 kiĢiye sertifikalı bilgisayar eğitimi
verilmiĢtir.
Ġġ - KUR ile giriĢimcilik konusunda toplantı düzenlenmiĢ, kurumlara baĢvuru,
meslek edindirme kursları, internet üzerinden baĢvuru gibi konularda bilgiler
verilmiĢtir.
Kız Meslek Lisesi ile görüĢülerek merkez üyelere yönelik sertifikalı giriĢimcilik
eğitimi düzenlenerek, 27 kadının bu imkandan yararlanması sağlanmıĢtır.
Aile Ġçi ġiddet Mağdurları Müdahale Programı ve Cinsel ġiddet Mağdurları
Müdahale Programı personel eğitimleri, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi
ġube Müdürlüğü personeline verilmektedir.
Zonguldak

-

ġiddete maruz kalarak eĢlerinden ayrılan kadınlara hayatlarını yeniden
düzenledikleri dönemde destek olmak amacıyla ücretsiz kreĢ ve ayni nakdi yardım
hizmetleri sağlanmıĢtır.
ġiddete maruz kalan kadınlara ücretsiz hukuki danıĢmanlık hizmeti sağlanmıĢtır.
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Ġl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan iĢbirliği sonucu hazırlanan Evlilik Öncesi
DanıĢmanlık, Aile içi ġiddet konularında bilgilendirmelere baĢlanmıĢtır.
ġiddete uğrayan kadınlar için ilk kabul bölümü kurulmuĢtur.
Erzurum
-

Kadınlara Ģiddet görmeleri halinde hangi kurumlara baĢvurabilecekleri, hukuki
haklarının neler olduğu ve bunları nasıl kullanabilecekleri konularında bilinç
artırmaya yönelik çalıĢmalar yapılmıĢtır.
Aile DanıĢma Merkezi tarafından verilen aile danıĢmanlığı, psikolojik danıĢmanlık
ve grup danıĢmanlığına devam edilmiĢtir. Aile DanıĢma Merkezi ve Medical Park
Hastanesi ile iĢbirliği içerisinde Kadına Dair HerĢey konulu bir panel düzenlenmiĢ
olup KĠHEP çalıĢmalarına devam edilmiĢtir.
Erzincan

-

Müftülüklerce toplumu bilinçlendirmek için çeĢitli vaazlar verilmiĢtir.
Ġnsan Hakları, Ailenin Korunmasına Dair Kanun, Kadına ve Çocuğa Yönelik
ġiddet Hareketlerinin önlenmesi konuları hakkında öğrencilere bilgilendirme
çalıĢmaları yapılmıĢtır.
ÇeĢitli belediyelerce belediye panolarına konuya iliĢkin afiĢler asılmıĢ, video
gösterimi yapılmıĢtır.
Milli Eğitim, Sağlık, Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma ile sivil toplum
kuruluĢları personeline yönelik Kadına Yönelik ġiddet konulu hizmet içi eğitim
programları verilmiĢtir.
Zararlı gelenek ve görenekler tespit edilerek kiĢilerin davranıĢ Ģekillerini
değiĢtirmelerini sağlayıcı programlar hazırlanmıĢtır.
Edirne

-

Kadına yönelik Ģiddetin önlenmesine iliĢkin broĢürler hazırlanmıĢ, halka açık
alanlarda ve kamu hizmet birimlerinde dağıtımları sağlanmıĢtır.
Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi ile iĢbirliği
yapılarak, ilk kabul birimlerinin belirlenmesi ve iletiĢim listesinin oluĢturulması
sağlanmıĢtır.
53 çocuk 3-6 yaĢ eğitim programına, 2 çocuk ücretsiz kreĢ hizmetine alınmıĢtır.
Kırklareli

-

Toplum Merkezlerinde yürütülmekte olan çalıĢmalara katılım sağlayan tüm
bireylere ALO 183 Hattı ve Kadın Konukevleri konulu bilgilendirme çalıĢmaları
yapılmıĢtır.
Biçki-DikiĢ kursu ve Misk Sabunculuğu kursu düzenlenmiĢtir.
GümüĢhane

-

Kadınlara yönelik olarak Kadının Ġnsan Hakları Eğitim Programı uygulanmıĢtır.
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Camilerde merkezi sistemle Ġslam’da Kadın Hakları ve Töre Cinayetleri konulu
vaaz verilmiĢ, aynı konu merkez belde ve köylerde de hutbe olarak ele alınmıĢtır.
UĢak
-

Aile Ġçi ġiddetin Nedenleri, Korunma Yolları ve Sosyal Hizmet uygulamalarını
içeren bir dizi bilgi ve bilinç artırıcı seminerler gerçekleĢtirilmiĢtir.
Bir ilköğretim okulunda Kadına ve Çocuğa Yönelik ġiddetin Önlenmesi, ġiddetle
BaĢ Etme Yolları ve Aile Ġçi ĠletiĢim konularında eğitim verilmiĢtir.
Ġlde uygulanmakta olan Yerel EĢitlik Eylem Planı Komisyonuna katılım sağlanmıĢ
ve 2015 yılına kadar devam edecek olan etkinliklere, kadınların ve kız
çocuklarının hayat kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalıĢmaların dahil
edilmesine karar verilmiĢtir. Bu çalıĢmaların devamlılığı sağlanacaktır.
Ġzmir

-

Aile Ġçi ġiddet ve Toplumsal Cinsiyet EĢitliği ile ilgili konularda ortaöğretime
devam eden gençlere yönelik eğitimler verilmektedir.
Çocuk ve kadınlara yönelik Ģiddet ve önlenmesi konusunda bilinç arttırmaya
yönelik seminerler verilmektedir.
Toplum Merkezlerinde yapılan baĢvurular değerlendirilerek ġubat ayında 2.
Kademe Okuma Yazma kursu baĢlatılmıĢtır. Ekim ayında baĢlatılan bilgisayar
kursları tamamlanmıĢ olup meslek edindirme kursları devam etmektedir.
Kadın ve kız çocuklarının yasal haklarının korunması ve geliĢtirilmesiyle ilgili
sürdürülen çalıĢmalar çerçevesinde aile içi Ģiddet mağduru kadınların ihtiyaç
duydukları hizmetlere ulaĢılabilirliklerini kolaylaĢtırmak amacıyla el broĢürü
hazırlama çalıĢması yapılmıĢtır.
Bayburt

-

Kadın ve çocukların psiko-sosyal sorunlarının çözümüne iliĢkin danıĢmanlık
hizmetleri verilmektedir.
Van

-

Halk Eğitim Merkezi desteğiyle Aile DanıĢma Merkezi’nde El Sanatları Kursu
verilmektedir.
Kadın konukevinde kalan kadınlara Okuma-Yazma Kursu ve El Sanatları Kursu
verilmektedir.
25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik ġiddete Hayır günü dolayısıyla bir söyleĢi
düzenlenmiĢtir.
Antalya

-

Ġlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kamu kuruluĢları ve sivil toplum örgütlerine
Kadına Yönelik ġiddet konulu bir seminer verilmiĢtir.
Kadına yönelik Ģiddetin önlenmesine iliĢkin broĢürler, afiĢler ve panolar
hazırlanmıĢtır.
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Afyon
-

Halk Eğitimi Müdürlüğü ve Belediye BaĢkanlığı desteği ile El Beceri Kursları ve
Çocuk GeliĢim Kursları açılmıĢtır.
Toplum Merkezi Müdürlüğünce kadına yönelik Ģiddetin önlenmesine iliĢkin olarak
paket programlar sunulmaktadır.
Milli Eğitim Müdürlüğü, Ġlçe Müftülüğü ve Sağlık Grup BaĢkanlığınca
görevlendirilen personel tarafından ilçe ve köylerde bilgilendirme amaçlı
toplantılar yapılmıĢtır.
Ankara

-

Toplum Merkezlerine gelen kadınlara 4320 Sayılı Kanun ve Medeni Kanun
hakkında bilgi ve bireysel danıĢmanlık hizmeti verilmektedir.
Ankara Aile DanıĢma Merkezi Müdürlüğünce telefon ile yapılan baĢvurularda
Ģiddet mağduru kadınlara Ailenin Korunması Dair Kanun hakkında bilgi
verilmekte ve Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezine gerekli yönlendirmeler
yapılmaktadır.
Sincan Toplum Merkezi Müdürlüğünce KĠHEP, 0-6 YaĢ Benim Ailem, Anne ve
Çocuk Eğitimi Programı uygulanmıĢtır. Merkezde ve çevrede Ģiddet konulu eğitim
çalıĢmaları ve seminerler sürmektedir.
Altındağ Toplum Merkezi Müdürlüğünce Aile Haftası kapsamında Kadına
Yönelik ġiddetle ilgili bir seminer düzenlenmiĢtir.
Ankara Aile DanıĢma Merkezi, Kadın Konukevi ve Ġl Müdürlüğünün
koordinesinde baĢlatılan Kadına Yönelik ġiddetin Önlenmesi Ġl Eylem Planı
çalıĢmaları devam etmiĢ; Nisan, Mayıs, Haziran ve Eylül aylarında toplantılar
gerçekleĢtirilmiĢtir.

Planlanan ÇalıĢmalar
Ankara
- Müftülüğe bağlı Kur’an Kursu Kursiyerlerine yönelik olarak Medeni Kanun ve
4320 sayılı Kanun hakkında bilgilendirme çalıĢmaları yapılması planlanmaktadır.
GölbaĢı Toplum Merkezince ġiddetin Önlenmesi ve Aile Destek Projesi’nin Belediye
ve Emniyet Müdürlüğünde görevli personele uygulanması planlanmaktadır. Ġlçede
bulunan Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi öğrencisi velilerine ve Ġlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünde görevli kadınlara yönelik KĠHEP uygulanması planlanmaktadır.
Turizm Otelcilik Meslek Lisesi öğrencilerine Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı
Öğretim Üyesi tarafından Toplumsal Cinsiyet Rolleri konusunda seminer verilmesi
planlanmaktadır.
Her ayın son haftası içerisinde Kadına Yönelik ġiddetin Önlenmesi Ġl Eylem Planı
Komitesi Toplantıları devam edecektir.
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Bursa
- Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma’da daha fazla kadın memurun görevlendirilmesi
ve bu memurların kadına ve çocuğa yönelik Ģiddet konusunda özel eğitim almıĢ
olmasının sağlanması planlanmaktadır.
Gaziantep
- Gaziantep Belediyesinde bir kadın konukevi açılmasına yönelik çalıĢmaların
sürdürülmesine karar verilmiĢtir.
Malatya
- Ġlgili kamu kurum ve kuruluĢları ve STK’larla iĢbirliği yapılarak seminer,
konferans ve paneller planlanmaktadır.
Çanakkale
- Proje dahilinde hizmet almak isteyen ailelere yönelik hukuksal ve psikolojik
destek programları oluĢturulmakta, Ģiddet sonrasında ailelerin korunması
hedeflenmektedir.
Erzurum
- Köyden kente göçün yoğun olduğu bölgelerde muhtarlar ve toplum liderlerinin de
desteği alınarak kadına yönelik Ģiddetin önlenmesine yönelik bilinç artırıcı faaliyetler
yapılması planlanmaktadır.
KĠHEP programlarına devam edilmesi planlanmaktadır.
Aile DanıĢma Merkezinde meslek elemanları tarafından Kız Çocuklarının Eğitimi,
Kadınların, Ailelerin ve Çocukların Eğitimi, Aile Ġçi ġiddet konularının ele alınması
planlanmaktadır.
Hukuk Günleri çalıĢmalarına devam edilmesi planlanmaktadır.
Erzincan
- Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığındaki görevli personele kurs
düzenlenmesi planlanmaktadır.
UĢak
- Ġl Müftülüğü ile iĢbirliği yapılarak kadına ve çocuğa yönelik Ģiddetin önlenmesine
yönelik olarak vaaz ve hutbelerin düzenlenmesinin sağlanması planlanmaktadır.
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BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde 13 Mayıs 2011 tarihinde yapılan ve
Kadın Ġzlem Merkezi (KĠM) kurulmasını öngören toplantıya Bakanlığı temsilen 1
tetkik hakimi katılmıĢtır.
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde; kamu kurum ve
kuruluĢları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluĢlarının temsilcilerinin katılımı ile
oluĢturulan Kadına Yönelik ġiddet Ġzleme Komitesi’nin, 6 Nisan 2011 tarihinde
düzenlenen beĢinci toplantıya Bakanlığı temsilen 1 tetkik hakimi katılmıĢtır.
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde; 2011- 2015 dönemini
kapsayan, Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı Taslak Metni’ne
son Ģeklin verilmesi amacıyla Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda
8 Nisan 2011 tarihinde düzenlenen toplantıya, Bakanlığı temsilen 1 tetkik hakimi
katılmıĢtır.
- 01.04.2011-30.06.2011 tarihleri arasında Ailenin Korunmasına Dair Kanunun
uygulanmasının iyileĢtirilmesi amacıyla, yapılabilecek çalıĢmaları belirlemek ve
gerekirse elde edilecek sonuçları bir projeye dönüĢtürerek Avrupa Birliği (AB)’nin
veya AB üyesi ülkelerin desteğini almak amacıyla çalıĢma baĢlatılmıĢtır.

ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI
Yapılan ÇalıĢmalar:
-

-

-

-

Kadınların sosyo - ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaĢamda
kadın erkek eĢitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal
kalkınma hedefine ulaĢılabilmesi için kadınların istihdamının artırılmasının
sağlanması amacıyla Kadın Ġstihdamının Artırılması ve Fırsat EĢitliğinin
Sağlanması konulu 2010/14 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi 25.05.2010 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Genelge ile oluĢturulan Kadın
Ġstihdamı Ulusal Ġzleme ve Koordinasyon Kurulu’nun sekretaryası ÇalıĢma
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Genelge kapsamında 06.07.2010
ve 11.11.2010 tarihlerinde iki toplantı yapılmıĢtır.
25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 76. maddesi ile 4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun
74. Maddesine eklenen bir cümle ile erken doğum yapan kadın iĢçilerin
doğumdan önce kullanamadıkları doğum izni sürelerini doğumdan sonra da
kullanabilmelerine imkan tanınmıĢtır.
ÇalıĢma Genel Müdürlüğünce sekretaryası yürütülmekte olan Kadın Ġstihdamı
Ulusal Ġzleme ve Koordinasyon Kurulu üçüncü toplantısı 22.03.2011 tarihinde
MüsteĢar Yardımcısı baĢkanlığında yapılmıĢtır.
ĠĢçi Ceza Paraları Fonundan finanse edilen ve Dezavantajlı Gruplar Dairesi
tarafından yürütülen ÇalıĢma YaĢamında Risk Grupları-Mesleki Beceri
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-

-

-

-

Kazandırma ve Duyarlılık Artırma Projesi Aralık 2010 sonu itibariyle
tamamlanmıĢtır.
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ÇalıĢma Genel Müdürlüğü, Türkiye ĠĢ
Kurumu Genel Müdürlüğü ve Ankara BüyükĢehir Belediyesi tarafından
imzalanan ortak protokol çerçevesinde istihdamda bulunmaması gereken bir grup
olarak çalıĢan çocukların ailelerinin bireylerine (anne ve ablalarına) yaĢlı bakımı
konusunda mesleki beceri kazandırma eğitimi verilerek hem kadınların istihdama
katılımları hem de sokakta çalıĢan çocukların sokaktan çekilerek eğitimlerine
devamlarını sağlamak amaçlanmıĢtır. Eğitimlere Ankara BüyükĢehir
Belediyesine bağlı Ankara Sokakta ÇalıĢan Çocuklar Merkezi’nde 25 Ağustos
2010 tarihinde baĢlanmıĢ, Aralık 2010 sonu itibariyle sona ermiĢtir.
Kursiyerlerden yaklaĢık %70’i huzur evlerinde yaĢlı bakımı alanında istihdam
edilmiĢlerdir. Haziran 2011 tarihi itibariyle 48 kadın kursiyer ile eğitime tekrar
baĢlanmıĢtır.
2011 yılı ġubat ayı itibariyle aynı Projenin tekrar yapılması için çalıĢmalar
baĢlanmıĢtır.
ÇalıĢma Hayatında Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin GeliĢtirilmesi konusunda
Mevzuatının AB Müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi ve söz konusu
Müktesebatın uygulanmasından sorumlu kurumların kapasitesinin geliĢtirilmesi
ve bu konuda bilinç ve duyarlılığın artırılması amacıyla IPA 1. BileĢeni 2008 yılı
Programı kapsamında hazırlanan, Almanya ÇalıĢma ve Sosyal ĠĢler Bakanlığı ve
Avusturya Ludwig Boltzman Ġnsan Hakları Enstitüsü ile birlikte 18 ay süreyle
yürütecek olan ÇalıĢma Hayatında Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin GeliĢtirilmesi
EĢleĢtirme Projesi’nin faaliyetlerine baĢlanmıĢtır. Projenin ana yaralanıcısı
ÇalıĢma Genel Müdürlüğü’dür. Diğer yararlanıcılar ise Sosyal Güvenlik Kurumu
ve Devlet Personel BaĢkanlığı’dır. Proje açılıĢ toplantısı 150 kiĢinin katılımı ile
01.12.2010 tarihinde ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılmıĢtır.
Projenin baĢladığı Eylül 2010 tarihinden bu yana Proje faaliyetleri arasında yer
alan AB Müktesebatı ile Mevzuatımızın uyumlaĢtırılması konusu ile ilgili olarak
ülkemize gelen kısa dönemli uzmanlar mevzuat karĢılaĢtırmaları yaparak konu ile
ilgili kurum yetkililerinden bilgi almıĢtır.
ÇalıĢma Genel Müdürlüğünce hazırlanan ÇalıĢma Hayatında Cinsiyet EĢitliğinin
GeliĢtirilmesi Projesi’nin birinci bileĢenini oluĢturan mevzuat eĢleĢtirme alanında
yabancı kısa dönemli uzmanlar inceleme çalıĢmalarını tamamlamıĢ olup,
çalıĢmalar sonucunda hazırlanan karĢılaĢtırmalı taslak tablolar üzerinde çalıĢma
ve incelemeler devam etmektedir. Projenin ikinci bileĢeni olan kurumsal
kapasitenin geliĢtirilmesi çerçevesinde eğitimler devam etmekte olup toplam 230
kiĢiye ÇalıĢma Hayatında Toplumsal Cinsiyet EĢitliği konusunda genel eğitim
verilmiĢtir. Anılan Proje dahilinde farkındalığın artırılması ve hassasiyetin
oluĢturulması amacıyla çalıĢma grupları oluĢturulmuĢtur.
Söz konusu Projenin eğitim bileĢeni altında yer alan ve toplamda 200 kiĢi için
verilecek olan Genel Eğitimlerden ilk ikisi 7-8 ġubat 2011 ve 9-10 ġubat 2011
tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢ olup, eğitim öncesi ve sonrasında yapılan
anketlerle katılımcıların bilgi düzeyindeki artıĢ değerlendirmeye alınmıĢtır.
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-

-

-

-

Söz konusu projenin eğitim bileĢeni altında yer alan çalıĢma gezileri kapsamında
21-25 ġubat 2011 tarihleri arasında Almanya ve Ġtalya’ya ziyaretler
düzenlenmiĢtir.
Bartın Ġġ-KUR Ġl Müdürlüğü tarafından depo sorumluluğu, ön muhasebecilik,
kasiyerlik, perdecilik, büro yönetimi ve sekreterlik, halkla iliĢkiler ve tanıtım,
ayakkabı imalatçılığı, hayvan yetiĢtiriciliği alanlarında meslek edindirme kursları
verilmiĢtir.
Bartın Ġl Tarım Müdürlüğü tarafından kadın çiftçi ve çiftçi adaylarına; örtü altı
yetiĢtiriciliği, iyotlu tuz kullanımı, bebeklerde ek besine baĢlama dönemi, gebe ve
emzikli kadınların beslenmesi, gıda muhafaza yöntemleri, gıda satın alırken
nelere dikkat edilmeli gerektiği, hijyen, ahır hijyeni ve havalandırma, tarım
sigortası konularında eğitimler düzenlenmiĢ, afiĢ ve broĢür dağıtımı yapılmıĢtır.
Safranbolu Müftülüğü tarafından Aile ĠrĢat Bürosu kurulmuĢtur. Toplantılarda
kadınlara yönelik vaaz ve irĢat programlarında kadına yönelik Ģiddetin
engellenmesi konusu iĢlenmektedir, kadına yönelik Ģiddet konusunda erkeklere
yönelik zihniyet dönüĢümünü sağlayacak eğitim programları düzenlenmektedir
ve kadınlara verilen bilinç yükseltme eğitimleri kapsamında Aile Sağlığı
Merkezinde bilgilendirme çalıĢmaları yapılmaktadır. Kadına yönelik Ģiddete
iliĢkin sorular sorulmakta ve formlara iĢlenmektedir. Mobil hizmetlerde köylerde
sorun olup olmadığı gözlenmekte ve sorgulanmaktadır. Psikolojik izlem formları
ve 15-49 yaĢ kadın formlarına izlenen veriler kaydedilmektedir. Kur’an
Kurslarına devam eden kadın öğrenci ve öğretmenlere yönelik seminer çalıĢması
yapılacak ve Ġslam’da Kadın Hakları ve Ġslam’ın Kadına Verdiği Önem konularına
iliĢkin vaaz verilmesi planlanmaktadır.

- Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı
(KOSGEB) tarafından 2011 yılında tamamlanan uygulamalı giriĢimcilik
eğitimleri kapsamında 4704 kadın giriĢimci adayı eğitilmiĢtir.
- ĠġGEM’lerin yanında kadın giriĢimcilere yönelik K-ĠġGEM’ler hayata
geçirilmiĢtir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- Kadın istihdamının önündeki en önemli engellerden biri olan çocuk bakımı
konusunda çözüm üretmek amacıyla kreĢ ve bakımevleri konusunda bir çalıĢma
baĢlatılacaktır.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan ÇalıĢmalar:
Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler
Eğitimi kapsamında birinci aĢamada bölge merkezi olarak tespit edilen Ġstanbul,
Ankara, Ġzmir, Van, Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Bursa, Kayseri, Adana, Antalya
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illerinde ve bağlı illerde 270 eğitici kadrosu oluĢturulmuĢ, ikinci aĢamada ise eğitici
kadro tarafından günümüze kadar Ġl Emniyet Müdürlüklerinde ÇalıĢan 45.000
personel eğitilmiĢtir.
- Hizmet içi eğitimde kullanılacak eğitim materyalleri Emniyet Genel Müdürlüğü
ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluĢturulan çalıĢma grubu
tarafından hazırlanmıĢtır.
- 2006/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi hükümleri doğrultusunda uygulamada
yerine getirilmesi gereken hususlar bağlamında bazı kurum ve kuruluĢlarla il
valiliklerinin neler yapması gerektiği konusunda, ĠçiĢlerine bağlı Mahalli Ġdareler
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
ve SHÇEK Genel Müdürlüğü ile koordineli bir Ģekilde Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin
Koordinasyonu konulu 11.01.2007 tarih ve 6 sayılı Genelge hazırlanarak 81 Ġl
Valiliğine tamim edilmiĢtir.

VALĠLĠKLER
Antalya Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
-Antalya Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Merkezi ve Aile DanıĢma
Merkezi Müdürlükleri tarafından Ģiddete uğrayan kadınlara ve eĢlerine, hukuksal
danıĢmanlık ve psikolojik destek verilmiĢtir.
-Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Kadın Konukevine, töre ve namus cinayeti
nedeniyle kabul edilen kadınların bakım ve korunması sağlanmıĢtır.
-Antalya’da ikamet eden ve ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet
DanıĢma Hattı’na müracaat eden kadınlara Acil Müdahale Ekibi tarafından gerekli
müdahale anında yapılmaktadır.
-Aile DanıĢma Merkezi ve Toplum Merkezlerinde kadınlara, 4320 sayılı Ailenin
Korunmasına Dair Kanun hakkında eğitim verilmektedir.
-Ġl Müdürlüğünden hizmet alan kadınlardan kreĢ ücreti ödeyemeyecek durumda
olanların kreĢ hizmetinden ücretsiz yararlanması sağlanmaktadır.
-Kadın Konukevinin fiziki Ģartlarının iyileĢtirilmesi için gerekli çalıĢmalar
yapılmaktadır.
-Toplum Merkezlerinde ve Aile DanıĢma Merkezinde Kadının Ġnsan Hakları Eğitimi
tamamlanmıĢtır.
-Toplum Merkezlerinden hizmet alan kadınların çeĢitli sosyal etkinliklere katılımı
sağlanmıĢtır.
-Toplum Merkezlerinde Anne - Çocuk Eğitimi tamamlanmıĢtır.
-Ġl Koordinasyon Komitesi, 27.01.2011 tarihinde Vali Yardımcısı BaĢkanlığında
toplanmıĢtır. Söz konusu toplantıda;
- Kadın ve çocuğa yönelik artan Ģiddet göz önüne alınarak kamu kurumları ve
STK’ların iĢbirliği halinde Ģiddetle mücadele konusunda toplumsal duyarlılığı artırıcı,
toplumu eğitici ve bilinçlendirici çalıĢmalara devam edilmesine,
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- Kadın Konukevi’nin faaliyete geçmesi için iĢlemlerin hızlandırılmasına,
- Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında okullarda ve Halk
Eğitim Merkezlerinde; Cinsel Ġstismar, Kadın Hakları, Madde Bağımlılığı, ġiddet,
Aile Eğitimi konularında eğitim verilmiĢ olup, bu eğitimlerin devam etmesine,
- Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Okul rehberlik ve
Psikolojik DanıĢma Servislerince rehberlik yapılmıĢ olup, bu çalıĢmaların devam
etmesine,
- Akdeniz Üniversitesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği iĢbirliği ile uygulanan
BarıĢ Eğitimi Projesi çerçevesinde ilköğretim okullarındaki velilere ve öğrencilere
hoĢgörü, empati, öfke kontrolü, sorun çözme gibi konularda eğitim verilmekte olup,
söz konusu eğitimlere devam edilmesine,
- Ġl Emniyet Müdürlüğünce uygulanan Zeytinköy Sosyo-Ekonomik ve Kültürel
GeliĢtirme Projesi kapsamında Ġl Sosyal Hizmet Müdürlüğüne bağlı Toplum
Merkezlerinde görevli Sosyal ÇalıĢmacılar tarafından ilköğretim okullarındaki
öğrenci, öğretmen ve velilere 0-6 YaĢ Anne Eğitimi, Ailelere Yönelik Ergen Eğitimi,
7-18 YaĢ Ergen Özellikleri, ParçalanmıĢ Ailelerin Sosyolojik ve Psikolojik Yönü,
Risk Altındaki Çocuklar konularında eğitim verilmiĢ olup, bu eğitimlerin devam
etmesine karar verilmiĢtir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
-Kadına yönelik eğitici çalıĢmalara devam edilecektir.
-Kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi için STK ve resmi kurumlar ile ortak
çalıĢmalara devam edilecektir.

Bayburt Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar
- ġiddet mağdurlarına yönelik barınma hizmeti sunulmakta ve güvenli Ģekilde
kalmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması için çalıĢmalar yapılmaktadır.
- Nisan-Mayıs-Haziran 2011 dönemi içerisinde kadın ve çocuğa yönelik 8 Ģiddet
vakası Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına intikal etmiĢ olup bu vakalara
iliĢkin gerekli tedbirler alınmıĢtır.
- Ġl Emniyet Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezlerinde ve Kültür Merkezinde
çocuk ve kadınlara yönelik Ģiddet hakkında halkın bilinçlendirilmesine yönelik
seminerler verilmektedir.
- Çayıryolu Belediye BaĢkanlığı tarafından kadına yönelik Ģiddetin önlenmesine
iliĢkin broĢürler hazırlanarak halka açık alanlarda dağıtımı sağlanmıĢtır.
Bursa Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
-

Kadın Dostu Kentler-2: Yerel Düzeyde Toplumsal Cinsiyet EĢitliğini
Güçlendirme Projesi kapsamına Bursa ili de dahil olmuĢtur.
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-

Valilik Kadının Statüsü Birimi bünyesinde EĢitlik Birimi kurulmuĢtur.

-

25 Ocak 2010 tarihinde Yerel EĢitlik Birimleri ile Kadın-Erkek Fırsat EĢitliği
Komisyonlarımızın Tanıtımı amaçlı toplantı, basına açık olarak, 800 kiĢinin
katılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu programda; kadın-erkek eĢitliğine bakıĢ, aile
içinde sorumluluk paylaĢımı ve empati konusunun iĢlendiği, toplumsal
farkındalığın yaratılması amacıyla Ötekinin Gözüyle adlı tiyatro gösterimi halka
ücretsiz olarak gerçekleĢtirilmiĢtir.

-

Kadın ve kız çocuklarının sorunlarına yönelik baĢvuru ve Ģikayetlerini almak,
yerel hizmetlere eriĢimini kolaylaĢtırmak amacıyla, BüyükĢehir Belediye
BaĢkanlığı, 17 Ġlçe Kaymakamlık ve Belediye BaĢkanlıklarında EĢitlik Birimleri
oluĢturulmuĢtur.

-

20 Nisan 2011 tarihinde Kaymakamlık ve Belediye BaĢkanlıkları EĢitlik
Birimleri sorumlularına; Kadın Hakları, Kadın ve Kız çocuklarının Eğitimi ile
Eğitime Yönelik Müracaat KuruluĢları, ġiddet Mağdurları ile ĠletiĢim Teknikleri,
Kadına Yönelik DanıĢmanlık Hizmetleri ve Yönlendirilecek Yasal Müraacat
KuruluĢları, Kadının ÇalıĢma Hayatında Yeri ve Önemi konularında eğitim
verilmiĢtir.

-

Ġl Genel Meclisi, BüyükĢehir Belediyesi ile 17 ilçe Belediye Meclislerinde
oluĢturulan Kadın-Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonları’na, en az 3, en fazla 5 kiĢi
arasında değiĢen 48 komisyon üyesi görevlendirilmiĢtir. 13 Nisan 2011 tarihinde;
komisyonların çalıĢma usulleri, kadın-erkek cinsiyet eĢitliğinin toplumsal alana
yansıması, ülkemizde yerel uygulamalar ve sonuçları, yerel yönetimlerin sosyal
hizmet alanındaki görevleri ve kadına duyarlı yerel yönetim politikaları
konularında eğitim verilmiĢtir.

-

Ġlk EĢitlik Birimi 2009 yılında Nilüfer Belediyesinde kurulmuĢ olup,
çalıĢmalarına devam etmektedir.
- Aile Ġçi ġiddet Sorunu ve Soruna Yönelik Çözüm Önerileri Projesi kapsamında
2011 yılının 1’nci yarısında 6 ilçede konferanslar düzenlenerek, 767 kadın-erkek
bilinçlendirilmiĢtir.

-

Kadının Sosyal Yönünün Güçlendirilmesi Projesi kapsamında;
17 ġubat Türk Medeni Kanununun kabulü kapsamında Resmi Nikahının
olmadığı tespit edilen 17 çiftin nikahı Sayın Vali ve eĢlerinin Ģahitliğinde
kıyılmıĢtır,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında STK iĢbirliğinde 5 ayrı program
düzenlenerek, 400 kadına yönelik kutlama ve bilinçlendirme faaliyeti
gerçekleĢtirilmiĢtir,
15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kapsamında aile kurumunun önemini
belirten program, ilgili kurum-kuruluĢlar ve yerel yönetimler iĢbirliğinde
düzenlenerek 820 kiĢide farkındalık yaratılmaya çalıĢılmıĢtır.

-

Toplumsal Alanda Kadın-Erkek Fırsat EĢitliğinin Sağlanması, Yerel Alana
YerleĢtirilmesi Projesi kapsamında gerçekleĢtirilen Konferanslarla 1100 kadın ve
erkek bilinçlendirilmiĢtir.
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-

Belirtilen proje ve çalıĢmalar kapsamında, 2011 yılının 1’inci yarısında toplamda
3122 kiĢide duyarlılık ve farkındalık yaratılmıĢ ve bilinçlendirilmiĢtir.

Planlanan ÇalıĢmalar:
-

Kadın-erkek eĢitliğine yönelik çalıĢmaları, eĢgüdümü ve izlenmesini sağlamak
üzere Uludağ Üniversitesi, Baro BaĢkanlığı, ilgili kamu kurumları, yerel
yönetimler ile STK’ların katılımı ile Bursa Ġl Kadın Hakları Koordinasyon
Kurulu oluĢturulacaktır.

-

Kadınları ve kız çocuklarının hayat kalitesinin yükseltilmesine yönelik
çalıĢmalara öncelik verileceğine dair bir taahhüt belgesi olan Yerel EĢitlik Eylem
Planı hazırlanıp, uygulamaya geçirilecektir.

-

2011-2012 Yılı Aile ve Kadının Statüsünün Yükseltilmesine Yönelik proje ve
ÇalıĢmalar;
 Kadın Kütüphaneleri Projesi
 Kısıtlı Bütçe ile Kendi-Kendine Yetme Projesi
 Aile Ġçi ġiddet Sorunu ve Soruna Yönelik Çözüm Önerileri Projesi: Bu
Proje kapsamında Ailede Mutluluk ve Huzurun Sağlanması Önerileri,
Kadın-Erkek ĠletiĢimi ve Hangi Kurum ve KuruluĢlardan Maddi-Manevi
Destek Alınır konularında 17 ilçede bilgilendirici, bilinçlendirici ve
farkındalık yaratıcı konferanslar düzenlenecektir.
 Toplumsal Alanda Kadın-Erkek Fırsat EĢitliğinin Sağlanması, Yerel
Alana YerleĢtirilmesi Projesi
 Kadının Sosyal Yönünün Güçlendirilmesi Projesi

Erzincan Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün 2006/26 sayılı Genelgesi gereğince Rehberlik AraĢtırma Merkezi
bünyesinde ġiddeti Önleme Ekibi kurulmuĢ ve çalıĢmaları devam etmektedir.
- Okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin
artırılmasına iliĢkin iĢbirliği protokolü gereği Ġl Yürütme Kurulu oluĢturulmuĢtur.
- Ġl Jandarma Komutanlığınca görevli personele ikiz görev olarak Kadın ve Çocuk
Suçları ile Ġlgili görevleri hakkında brifingler verilmiĢtir.
- Ġnsan Hakları ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun gibi kadına ve çocuğa yönelik
Ģiddet hareketlerinin önlenmesi konusuna iliĢkin haklar ve yasalar konusunda
öğrencilere bilgi verilmekte ve geliĢmeler takip edilmektedir.
- Ġl Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Erzincan Ġli ġiddet
Eylem Planı hazırlanmıĢ ve program doğrultusunda okullarımızda çalıĢma ekibi
oluĢturulmuĢ; Öfke kontrolü, çatıĢma çözümleri ve Stresle BaĢa Çıkma Yolları
konularında etkinlikler düzenlenmiĢtir.
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- Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gibi kadın kuruluĢları hakkında öğrencilere bilgi
verilmekte ve süreli yayınları ve medyayı takip etmeleri tavsiye edilmektedir.
- Psiko-sosyal müdahale hizmetleri çerçevesinde, okul rehberlik servisleri
tarafından aile içi Ģiddet konusundaki çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.
- Ġl Milli Eğitim, Sağlık ve Emniyet Müdürlükleri ile sivil toplum kuruluĢları ve
diğer meslek grupları görevlilerine konuyla ilgili hizmet içi eğitimler verilmiĢtir.
- Müftülük tarafından toplumu bilinçlendirmek için vaazlar verilmiĢtir.
- Zorunlu eğitimin uygulanması için çalıĢmalar yapılmıĢtır.
- Zararlı gelenek ve görenekler tespit edilerek, kiĢilerin davranıĢ Ģekillerini
değiĢtirmelerini sağlayıcı eğitim programları hazırlanmıĢtır.
- Belediye panolarına afiĢler asılmıĢ ve CD gösterimi yapılmıĢtır.
- Erzincan Ġl Müftülüğünce Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürosu hizmete girmiĢtir. Bu
çerçevede kadına karĢı Ģiddet ve ayrımcılık vb. konularda çeĢitli üniversitelerden
gelen öğretim üyelerince eğitim verilmiĢtir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- Kadına Yönelik ġiddet konusunda yapılacak çalıĢmalarla ilgili Emniyet
Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığındaki görevli personele kurs düzenlenmesi
planlanmıĢtır.
- Köylerde kadın hakları konusunda konferansların verilmesi, liselerde Ģiddet ve
Ģiddetle baĢa çıkma ile eğitim ortamlarında Ģiddetin önlenmesine yönelik eylem
planının hazırlanması, ihtiyaç duyan öğrenci ve velilere müĢavirlik yapılması
planlanmıĢtır.
- Kimsesi olmayan kadınlara maddi destek sağlanması, kamu, özel kurum ve
kuruluĢlarla diyaloga geçilerek sağlık ve barınma yerleri yapılması planlanmaktadır.
- Töre ve namus cinayetlerinin sebepleri ve alınabilecek tedbirlere iliĢkin
öğrencilere yönelik bir konferans verilmesi planlanmaktadır.
Karabük Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Karabük Ġl Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil Servis ile 112 Komuta Kontrol
Merkezi çalıĢanlarına, tüm devlet hastaneleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde
çalıĢanlara, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına Kadına Yönelik Aile Ġçi
ġiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler konulu
eğitim verilmiĢtir. ġiddet gören mağdurlara gerekli yasal bildirimler yapılmıĢtır.
- Ovacık Ġlçe Jandarma Komutanlığı tarafından köylerde bulunan kahvehanelerde
erkeklere yönelik zihniyet dönüĢümü sağlayıcı çalıĢmalar yapılmaktadır.
- Kadına yönelik Ģiddet konusunda Ovacık Ġlçe Sağlık Müdürlüğü personeli hizmet
içi eğitim almıĢtır. Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezine baĢvuran vatandaĢlara
eğitim verilmekte ve bu konuda Ģikayeti olan kadınlara ev ziyareti gerçekleĢtirilmekte,
yasal iĢlemler yapılmaktadır.
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- 2006/17 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi kapsamında Karabük iġ-KUR Müdürlüğü
tarafından gerçekleĢtirilen faaliyetler Ģunlardır:
- Mevzuat gereği yapılan çalıĢmalarda baĢvuru kabul Ģartlarının hizmet
gerekleri doğrultusunda belirlenmesine özen gösterilmekte, vatandaĢlar arasında
cinsiyet dahil herhangi bir Ģekilde ayrım yapıldığı izleniminin oluĢmasına meydan
vermeyecek Ģekilde hareket edilmektedir.
- Özel iĢyerlerine yapılan ziyaretlerde, ĠĢ Kanunu’nun EĢit Davranma Ġlkesi
baĢlıklı 5. Maddesine göre iĢverenin iĢ iliĢkisinde cinsiyete dayalı ayrım
yapamayacağı, aksi durumda aynı Kanun’un 99. Maddesinde belirtilen yaptırımla
karĢı karĢıya kalacağı iĢverene bildirilmektedir. Bu kapsamda ay içinde yaklaĢık 433
çalıĢanı olan 25 iĢyeri bilgilendirilmiĢtir.
- 2006/17 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi kapsamında Karabük Ġl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından gerçekleĢtirilen faaliyetler Ģunlardır:
- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürütülen Eylem Planları
doğrultusunda eğitim kurumlarında Ģiddetin önlenmesine yönelik çalıĢma ekipleri
oluĢturulmuĢtur.
- Tüm Ġlköğretim velileri, oluĢturulan proje dahilinde 6 saatlik Çocuk Eğitimi
seminerine katılmıĢtır.
- Okullarda Ģiddetin önlenmesine yönelik çalıĢma ekipleri oluĢturulmuĢ ve
eylem planları hazırlanmıĢtır.
- Problem Çözme, Duyguları Ġfade Etme, Farklı DüĢüncelere Saygı, Kavgadan
Uzak Durma ve Empati ile Ġlgili Bireysel Faaliyetler ve Grup Etkinlikleri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Riskli YaĢam ġartlarından Korunma, Önleme Ve Müdahale konusunda
öğrenci velilerine broĢürler gönderilmiĢtir.
- Okul dıĢında güvenliği sağlamak amacıyla emniyetle iĢbirliği yapılarak gerekli
tedbirler alınmıĢtır.
- Aile içi iletiĢim konusunda çalıĢmalar yapılmıĢtır.
- Sosyo-ekonomik düzeyi düĢük olan yerleĢim birimlerindeki 2 Ġlköğretim
okulunda öğrencilerin ders saatleri dıĢında çocuk istismarını önlemek amacıyla
Okulum Evim projesi yürütülmektedir.
- 2006/17 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi kapsamında Karabük Ġl Müftülüğü
tarafından gerçekleĢtirilen faaliyetler Ģunlardır:
- 2011 yılı Ocak-ġubat-Mart ayları içerisinde değiĢik zamanlarda konferans ve
paneller düzenlenmiĢ, Aile ĠrĢat ve Rehberlik Büroları kurulmuĢtur.
- Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürosunca; Camilerde Aile Ġçi ġiddet konusunda hutbe
vaazlar verilmektedir.
- Ailede, Toplumda Sevgi ve HoĢgörü konulu bir Program düzenlenmiĢtir.
Hanımlarla BaĢ BaĢa adlı etkinlik ile Kur’an Kursu öğretmenleri tarafından kadın
cemaatler aydınlatılmaya devam edilecektir.
- 2006/17 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi kapsamında Yenice ve Yortan Ġlçe Belediye
BaĢkanlıkları tarafından gerçekleĢtirilen faaliyetler Ģunlardır:
- Belediye sığınma evi ile ilgili fizibilite çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.
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- Ġlçe belediye sınırları ve köylerinde meydana gelebilecek çocuğa yönelik
Ģiddet konusunda kolluk kuvvetleri ile birlikte kamuya açık yerlerde ailelere ve
çocuklara Ģiddet konusunda bilgi verilmeye baĢlanmıĢtır. ġiddet hakkında broĢürler
basılması için çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.
- 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin a bendine göre Sosyal
Hizmetler Ġl Müdürlüğü ile bağlantı sağlanarak ihtiyaç duyan çocukların bu kuruluĢa
yerleĢtirilmesi için çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- Karabük Ġl Sağlık Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitimler ile öğrenci velilerine
yönelik bilinçlendirme eğitimi verilecek; Halk Eğitim Merkezinde ve yerel radyoda
program yapılacaktır. Yapılan aktiviteler Valilik Makamı Ġl Planlama ve
Koordinasyon Müdürlüğüne bildirilecektir.
- Ovacık Ġlçe Jandarma Komutanlığı ile Ġlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından,
sorumluluk bölgesinde Ģiddete maruz kalan kadınlar Ovacık Belediyesi ile iĢbirliği
kurularak Karabük Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğüne ve Kadın Konukevine
yönlendirilecektir.
- Karabük Ġġ-KUR Müdürlüğü tarafından, iĢ yerlerine yapılan ziyaretlerde, kadın
ve erkek arasındaki ekonomik eĢitsizliğin ortadan kaldırılması için iĢverenlere gerekli
bilgilendirmeler yapılacaktır.
- Karabük Ġl Müftülüğü tarafından, Aile Rehberlik ve ĠrĢat Bürosunda her gün bir
ilahiyatçı personel görevlendirilecektir. ġiddete maruz kalan kadınlara öğleden sonra
Aile Rehberlik ve ĠrĢat Bürosunda kadın nöbetçiler refakat edecektir.
- Ovacık Ġlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kadına yönelik Ģiddet konusunda halka
yönelik mekanlarda eğitimler planlanmaktadır. Ayrıca Ġl Sağlık Müdürlüğünden
istenilen afiĢler, halkın görebileceği alanlara asılacaktır.
Kilis Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
Çocuk ve Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Ġl Komitesi 16.03.2011 tarihinde Vali
Yardımcısı baĢkanlığında toplanmıĢtır. Söz konusu toplantıda sosyolog ve sosyal
çalıĢmacıların Ģiddet mağduru kadınlar ve aileleriyle birebir görüĢerek sorunların
tespiti ve ilgili kurumlara çözümü yönünde bildirimde bulunulmasına ve rehber
öğretmenlerin, Halk Eğitim Merkezi ve ÇATOM’un çocuk ve kadına yönelik Ģiddetle
mücadele konusunda bilinçlendirme ve eğitim çalıĢmaları yapmasına ve yapılan
çalıĢmaların Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiĢtir.
Sakarya Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Sakarya BüyükĢehir Belediyesi ile Sakarya Barosu, Türk Ceza Hukuku’nda kadın
ve aileyi koruyan mevzuatın ortak etüdüne iliĢkin çalıĢma gerçekleĢtirmiĢtir.
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Sakarya BüyükĢehir Belediyesi tarafından;
-Kadın Konukevi açılmıĢtır.
-Konukevlerinde kalan kadınlara yönelik rehabilitasyon çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.
-Aile DanıĢma Merkezi oluĢturulmuĢtur.
-Aile Ġçi Etkili ĠletiĢim ve Koruyucu Ruh Sağlığı konulu eğitim seminerleri
baĢlatılmıĢtır.
-Evsel Kalkınma ve Ekonomik Bağımsızlık Kazandırma Projesi yürütülmektedir.
Ġl özel idaresi tarafından;
-Yerel EĢitlik Eylem Planı hazırlanmıĢtır.
-Toplum merkezi açılmıĢtır.
-Mikro kredi uygulaması baĢlatılmıĢtır.
Erenler Belediyesi tarafından;
-Gerekli broĢürler hazırlanmıĢ, anons çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.
-Kadın Konukevi için diğer kuruluĢlarla görüĢmelere baĢlanmıĢtır.
-Ġl Emniyet Müdürlüğü, Belediye, Ġl Müftülüğü ve sivil toplum kuruluĢları
temsilcileriyle bir komite oluĢturulması için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.
- Karasu Ġlçe Müftülüğü tarafından kadına yönelik Ģiddet ve töre ve namus
cinayetleri konularında cami görevlilerine ve öğreticilere bilgilendirme çalıĢması
yapılmıĢtır. Ayrıca söz konusu hususlar din görevlileri tarafından vaaz, hutbe ve cami
derslerinde iĢlenmiĢtir.
- Karasu Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili kanun ve mevzuatlar
incelenerek Ģiddete maruz kalan kadınların baĢvuracağı yollar, okullarda yapılan veli
toplantıları vasıtasıyla velilere anlatılmıĢtır.
- Ferizli Ġlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli tüm personele Kadına Yönelik
ġiddet Ve Toplum Hayatında Kadının Yeri Ve Önemi konulu hizmet içi eğitimler
verilmiĢtir. Ayrıca mahallelerde yaya, motorize devriyeler görevlendirilmiĢtir.
- Söğütlü Belediyesi tarafından belediyeye ait hizmet binasının bir kısmının kadın
konukevi olarak kullanılması ile 1 adet lojmanın hayata geçirilmesi, Sakarya
BüyükĢehir Belediyesi ve Söğütlü Kaymakamlığıyla koordineli olarak tüm ilçede
iĢbirliği yapılmasına yönelik çalıĢmalar devam etmektedir.
- Ġl genelinde Kadına Ve Çocuğa Yönelik ġiddet, Töre Ve Namus Cinayetleri ile
ilgili olarak broĢür ve afiĢler hazırlanmıĢ, ilan ve duyurular yapılarak, anons
çalıĢmaları baĢlatılmıĢ olup, bazı ilçelerde hazırlanan broĢürler halka dağıtılmıĢtır.
- Kadın ve Çocuğa Yönelik ġiddet konusunda okullarda seminer verilerek,
bilgilendirme yapılmıĢtır.
- Karapürçek Belediyesi tarafından ilçede mevcut esnaflara ait dükkanların
vitrinlerine yazılı duyuru ilanları ile birlikte iki adet sanal ıĢıklı yazılımla halkı
bilinçlendirme suretiyle çalıĢma faaliyetleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Veli toplantılarında konuya iliĢkin bilgilendirme yapılmaktadır.
- Kaynarca Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla panel
düzenlenmiĢtir.
- Serdivan Belediyesi tarafından muhtarların bilinçlendirilmesi ve muhtarlıklardan
okula gönderilmeyen kız çocuklarının tespitinin yapılmasına yönelik çalıĢmalar
yapılmıĢtır.
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- Töre ve namus cinayetleri incelenerek cinayetlerin nedenleri ve tanımı
yapılmakta, söz konusu sorunun önlenmesinin yolları araĢtırılmaktadır.
Adapazarı Belediyesi’nin Türkiye ĠĢ Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile
ortaklaĢa düzenlediği Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi ve Evde Çocuk Bakımı-Çocuk
Bakıcısı Kursu 50 kursiyerin katılımıyla tamamlanmıĢ, kursiyerlere sertifikaları
dağıtılmıĢtır.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- Sakarya BüyükĢehir Belediyesince mevzuatla ilgili hak ve hukukun tanıtılması
amacıyla görsel ve medya bilgilendirmesi çalıĢmalarının yapılması planlanmaktadır.
- Kadına ve çocuğa yönelik Ģiddet konusunda camilerde vaaz ve hutbe verilmeye
devam edilecektir.
- Serdivan ilçesinde evlenme baĢvurusunda bulunanlara Ģiddete karĢı bilinçlendirici
CD, kitap, kılavuz ve broĢür dağıtılması planlanmaktadır.
- Karasu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik ġiddetin Nedenlerine
ĠliĢkin AraĢtırma ÇalıĢması yapılması planlanmaktadır.
- Taraklı ilçesine kadın konukevi yapılması planlanmaktadır.
- Erenler Belediyesince geçici konut için sivil toplum örgütleri ile görüĢmelerin
baĢlatılması planlanmaktadır.
- Kadınların ekonomik yönden güçlenmesi amacıyla becerilerini kazanca
çevirmeleri için gerekli olanakların sağlanması planlanmaktadır.
- Konukevlerinde kalan kadınlara yönelik rehabilitasyon ve topluma kazandırılma
çalıĢmaları ile DanıĢma Merkezinde önleyici-koruyucu tedbirlerin alınması için
çerçeve planlar yapılacaktır.
- ÇalıĢmaların daha da geliĢtirilerek kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel
alanlarda etkin hale getirilmesi, eğitim düzeylerini geliĢtirmek için birimler
oluĢturulması ve bu konuda sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği yapılması
planlanmaktadır.
- Serdivan ilçesinde Ģiddete uğrayan ve konukevlerinde ihtiyacı olan kadınların
ekonomik olarak güçlendirilmesi; üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin
verilerinin dikkate alınarak çözümler üretilmesi, bölgede Ģiddet görüp çaresiz kalan
kadınlara ulaĢılması planlanmaktadır.
- Sakarya BüyükĢehir Belediyesi tarafından Ģiddetin her türüne maruz kalan
kadınların Aile DanıĢma Merkezinde temel ve mesleki eğitimleri ile özgüven
kazandırılmasının sağlanması yönünde çalıĢmalara devam edilerek psikolog ve
danıĢmanlar tarafından randevu sistemli çalıĢmalara baĢlanacaktır.
- Mevzuatta yer alan hakların ilgililere ve topluma duyurulmasına yönelik broĢür ve
afiĢ çalıĢmalarına devam edilecektir.

24

Samsun Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu
toplantısı 15.03.2011 tarihinde Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Aile DanıĢma Merkezi
Müdürü baĢkanlığında yapılmıĢtır. Toplantıya Ġl Jandarma Komutanlığından, Ġl Milli
Eğitim Müdürlüğünden, Ġl Özel Ġdaresinden, Ġl Sağlık Müdürlüğünden, Ġl
Müftülüğünden, Yerel Gündem 21 Kadınlar Konseyinden, Türk Üniversiteli Kadınlar
Derneğinden, Türk Kadınlar Konseyinden ve Cumhuriyet Kadınları Derneğinden
katılım sağlanmıĢtır. Toplantıda Ģiddete maruz kalan kadınlara yönelik
yapılabilecekler, konukevi hizmetleri, okullarda ailelere ve çocuklara verilen
eğitimler, eğitim sistemindeki aksaklıklar ve yapılabilecekler, kentteki erken
evlilikler, kolluk kuvvetlerinin kadına yönelik Ģiddet vakalarına yaklaĢımları
konularında bilgi ve deneyim paylaĢımında bulunulmuĢtur.
Yozgat Valiliği
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Ġl Koordinasyon Komitesi, 30.05.2010 tarihinde Vali Yardımcısı BaĢkanlığında
toplanmıĢtır. Söz konusu toplantıda;

Aile içi Ģiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi
kapsamında kolluk kuvvetleri ile diğer birimlerin sorumluluk alanlarındaki hizmetleri
yerine getirmelerine titizlikle devam edilmesine,

Kolluk Kuvvetlerinin (Jandarma, Emniyet) yapmıĢ olduğu çalıĢmalarını yılın
Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim aylarının ilk haftasında 3’er aylık dönemler halinde Ġl
Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne göndermelerine, bu amaçla Ġl Emniyet Müdürlüğüne
yazı yazılmasına, iĢbirliği içerisinde bulunan diğer kurumların ise önemli gördükleri
hususları ve istatistik bilgileri Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne yazılı olarak
bildirmelerine,

Ġlgili kurum ve kuruluĢlarda kadın ve çocuklara yapılacak iĢlemlerde görevli
personelin isim ve iletiĢim bilgileri yer alacak Ģekilde tespit edilmesine ve atama yer
değiĢtirilmelerinde bu bilgilerin güncellenmesi ve ilgili kurumlara bildirilmesine,

Sosyal Hizmetler alanında görev yapan kiĢilerin 7 gün 24 saat esası üzerinden
görevlendirilmelerine ve belirlenen kiĢilerin isimlerinin her ay baĢında kolluk
kuvvetlerine bildirimine devam edilmesine ve Sosyal ÇalıĢma görevlilerinin değiĢen
ev adreslerinin ya da cep telefonlarının güncel tutulmasına,

ġiddete maruz kalan ve sosyo-ekonomik yoksunluk yaĢayan kadınlara Yozgat
Barosu tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesine, boĢanma sürecindeki
giderlerinin Sosyal YardımlaĢma Vakfı tarafından karĢılanmasının devam edilmesine,

Kadına yönelik Ģiddet konusunda eğitim amaçlı panel, konferans vb. toplantılar
düzenlemek amacı ile Bozok Üniversitesi, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ġl Sağlık
Müdürlüğü ve Ġl Müftülüğü’nün iĢbirliği içerisinde olmalarına, iĢbirliği ve
yardımlaĢmanın devam etmesine,
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Ġl Jandarma Komutanlığında Er ve ErbaĢlara yönelik Aile Ġçi ġiddete Son
konulu sunumun 3’er aylık dönemler halinde uygulanmasına,

Kaymakamlıklar, kamu kuruluĢları, sivil toplum örgütleri, Yozgat Belediye
BaĢkanlığı, Bozok Üniversitesi vb. kuruluĢlara dağıtımı yapılan Aile Ġçi ġiddet konulu
broĢürlerin gerek görüldüğü takdirde kuruluĢlarca çoğaltılarak dağıtımının
gerçekleĢtirilmesine,

Kadın ve çocuklara yönelik yapılan çalıĢmaların gizlilik içerisinde
yürütülmesine dikkat edilmesine,

Toplantıda alınan kararların Ġlçe Kaymakamlıklarına ve ilgili Müdürlüklere
takip edilmek üzere gönderilmesine,

Ġlçe Kaymakamlarının bu konulardaki çalıĢmalarını Değerlendirme Raporları
olarak Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne göndermelerine,

Aileler ve öğretmenlerin; çocukların kaybolma ve kaçırılma olaylarına karĢı
Milli Eğitim Müdürlüğünce bilgilendirilmesine karar verilmiĢtir.
Planlanan ÇalıĢmalar:
- Koordinasyon ve iĢbirliğinin sağlanabilmesi için Haziran 2011 ayı içerisinde
görevli personelin toplanmasına karar verilmiĢtir.
YEREL YÖNETĠMLER
Ġzmir Ġli KemalpaĢa Belediye BaĢkanlığı
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Kadın DanıĢma Merkezi etkinliği olan Pazartesi BuluĢmaları’nın afiĢlerinin
basımı tamamlanmıĢ, dağıtımı Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir.
- Pazartesi BuluĢmaları kapsamında Kadın DanıĢma Merkezi’nin Tanıtımı, Aile
Ġçi ĠletiĢim, Ergenlik Problemleri ve KemalpaĢa’da Kadın Olmak konuları iĢlenmiĢtir.
- Kadın DanıĢma Merkezi’ne baĢvuran kadınlara psikolojik ve hukuksal
danıĢmanlık hizmeti sunulmuĢtur.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadın Hakları ve Kadına Yönelik
ġiddet konulu seminer verilmiĢtir.
Ġstanbul Ġli Güngören Belediye BaĢkanlığı
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Aile DanıĢma Merkezinde aile içi Ģiddete uğrayan kadınların ve çocukların hem
hukuki hem de psikolojik sorunlarıyla ilgilenilmiĢtir.
- Kadınların özgüven kazanmaları ve meslek edinmelerini amaçlayan kurslar
açılmıĢtır.
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- Belediye bünyesinde faaliyete geçen Merkezde; kadınların kendi ürettikleri
ürünleri satarak, özgüven kazanmaları ve ekonomik kaynak sağlamaları
amaçlanmıĢtır.
- Kadın ve Gençlik Merkezinde sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmektedir.

Planlanan ÇalıĢmalar:
Her ay Kadın Eğitimi Seminerleri düzenlenmesi planlanmıĢtır.

-

Ġstanbul Ġli Üsküdar Belediye BaĢkanlığı
Yapılan ÇalıĢmalar:
- Üsküdar Belediyesine ait konukevinde, kadınlara psikolojik destek sunulmakta,
sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmakta, gerekli durumlarda ayni-nakdi
yardımda bulunulmaktadır.
- Konukevinde kalan kadınların çocukları için ise ücretsiz kreĢ hizmeti
verilmektedir.
- GerçekleĢtirilen sosyal faaliyetler, meslek edindirme ve el beceri kursları
aracılığıyla da kadınların konukevinde kaldıkları süre boyunca ve sonraki süreçte
maddi ve manevi anlamda güçlendirilmeleri amaçlanmaktadır.
- Daha önce ev kuran kadınların kendilerine yetemedikleri noktada yemek ve bazı
ihtiyaçları giderilmeye çalıĢılmaktadır.
- Ev kuran kadınlara yapılan mutat ziyaretler devam etmektedir.
- Konukevinde kalanlara motivasyon olması açısından bazı misafirler davet
edilmiĢtir.
- Kadın Konukevleri ile karĢılıklı istiĢare etmek ve iĢbirliğini geliĢtirmek amacıyla
ayda bir toplantı düzenlenmektedir.

DĠĞER KURUM VE KURULUġLAR
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
Yapılan ÇalıĢmalar:
-

Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin Sağlanması, ġiddet ve Kadına Yönelik Aile Ġçi
ġiddete ĠliĢkin Duyarlılığın Arttırılmasına yönelik tedbirin gerçekleĢmesinde,
koordinatör kurum KSGM tarafından kurum çalıĢanlarına eğitim verilmiĢ ve
ilgili personelin eğitici eğitimi alması sağlanmıĢtır. Bu konuların 2011 Yılı
Eğitim Programında yer alması sağlanmıĢtır.
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-

Toplumsal Cinsiyet EĢitliğinin Sağlanması ve Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddete
ĠliĢkin Duyarlılığın Arttırılmasına yönelik çalıĢmalar kurum içinde aylık
seminerlerin kapsamı ile iliĢkilendirilmiĢtir.

-

Medya çalıĢanlarına yönelik son Toplumsal Cinsiyet EĢitliği ve Medya Eğitim
Semineri 25-26 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleĢtirilmiĢtir.

-

Çocukların ve gençlerin televizyonun olumsuz etkilerine karĢı korunması
amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının iĢbirliğiyle Medya Okuryazarlığı Projesi
baĢlatılmıĢtır.

-

Saat Sınırlaması, Akıllı ĠĢaretler, Medya Okuryazarlığı, Ġyi Uykular Çocuklar
Projeleri uygulamaya konulmuĢtur.

Planlanan ÇalıĢmalar:
-

Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planı (2008-2013)’nda yer alan Kadın
ve Medya baĢlıklı alanın hedef ve stratejilerine uygun olarak RTÜK çalıĢanları
ile 2011 yılı Eğitim Programında yerel ve bölgesel medya kuruluĢlarının
çalıĢanlarına yönelik eğitim seminerlerine devam edilmesi planlanmıĢtır.
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