KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

1. Mevcut Durum
Kadına yönelik şiddet tüm dünyada hala en önemli sorun alanlarından biri olarak karşımıza
çıkmaktadır. BM Genel Kurulu’nda, Aralık 1993’te kabul edilmiş olan Kadınlara Yönelik
Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi ile kadına yönelik şiddet; “ister kamusal, isterse özel
yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veya ıstırap veren
veya verebilecek olan, cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme,
zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma” olarak tanımlanmıştır. Söz konusu
Bildirge, kadına yönelik şiddeti detaylı ve doğrudan ele alan ilk uluslararası belgedir.
Ülkemiz tarafından 2011 yılında imzalanarak onaylanan ve 1 Ağustos 2014 tarihi itibariyle
yürürlüğe giren “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” kısa adıyla “İstanbul Sözleşmesi”, kadına
yönelik şiddet alanında uluslararası bağlayıcılığa sahip ilk düzenleme olması ve başta kadınlar
olmak üzere tüm ev içi şiddet mağdurlarını kapsaması açısından önemlidir.
Kadına yönelik şiddetle mücadele hususu, ulusal düzenlemelerimizde ve temel politika
dokümanlarımızda da yer almaktadır. 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı’nda da,
önceki plan döneminde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda düzenlemeler yapıldığı
belirtilmekte; 10. Plan döneminde kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın ortadan
kaldırılabilmesi amacıyla özellikle erken çocukluktan başlayarak örgün ve yaygın eğitim
yoluyla toplumsal bilinç düzeyinin yükseltileceği belirtilmektedir.
Ayrıca 65. Hükümet Programında kadınlara yönelik şiddete karşı yasaların etkin bir şekilde
uygulanmasının sağlanacağı, kadınların şiddete uğradıklarında başvurabilecekleri, bilgi ve
destek alabilecekleri merkezlerin daha işlevsel ve erişilebilir hale getirileceği ve erken
evlilikleri önlemek amacıyla eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılacağı belirtilmektedir.
Şiddet, ne biçimde olursa olsun kadınların hayatına korku ve güvensizliği sokmakta, temel hak
ve özgürlüklerini kullanmalarını engellemektedir. Özellikle aile içi şiddet, yaygınlığı tam
olarak bilinemeyen, aile mahremiyetinin bir unsuru olarak görülerek gizlenen, bu sebeple de
mücadele edilmesi ve önlenmesi güç bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kadına yönelik aile içi şiddeti izlemek ve aile içi şiddetle mücadele etmek için göstergeler
belirlenebilmesi amacıyla, ilk kez 2008 yılında ülke genelinde “Kadına yönelik şiddetin
kaynağı ve türleri nelerdir?” sorusuna yanıt verecek olan büyük ölçekli “Türkiye’de Kadına
Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” yürütülmüş olup, 2008 yılı araştırmasının takip
araştırması niteliğinde olan ikinci araştırma ise 2014 yılında gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet 2008 ve 2014 Araştırma sonuçlarına ilişkin bazı
veriler şu şekildedir:
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 2014 araştırmasında ülke genelinde yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya eski eşi
tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranı %36’dır (son on iki ayda
%8). Bu oranın 2008 araştırmasın %39 olduğu görülmektedir.
 Yaşamının herhangi bir döneminde duygusal şiddet yaşayan kadınların oranı %44’tür.
Bu oranın 2014 ve 2008 araştırmalarında değişmediği gözlemlenmektedir.
 2014 araştırmasında yaşamının herhangi bir döneminde cinsel şiddete maruz kalan
kadınların oranı %12’dir (son on iki ayda %5). 2008 araştırmasında ise bu oran %15
olarak görülmektedir. 2014 araştırmasında yaşamın herhangi bir döneminde fiziksel
veya cinsel şiddetin birlikte yaşanma oranı % 38’dir. 2008 araştırmasında ise bu oran
%42’dir.
 2014 araştırmasında kentte fiziksel şiddet oranı %35 iken kırda %37,5’tir. 2008
araştırmasında kentte fiziksel şiddet oranı %38 iken kırda %43’tür. 2014
araştırmasında yaşadıkları fiziksel şiddet sonucunda yaralanan kadınların oranı
%26’dır. 2008 araştırmasında ise bu oran %25’tir.
 2014 araştırmasında en az bir kez fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmış
kadınlardan eğitimi olmayanların oranı %43, lisans ve lisansüstü üzeri düzeyde
eğitim alanların oranı ise %21’dir. 2008 araştırmasında ise bu oran eğitimi olmayan
kadınlar için %55,7’dir.
 2014 araştırmasında yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı
%44’tür. 2008 araştırmasında ise bu oran %48,5’dir. Geçen süre içerisinde yaklaşık
yüzde 5’lik bir düşüş yaşanmıştır.
 2014 Araştırması sonuçlarına göre erken evlilik yapan kadınların eşlerinin yaklaşık
%70’inin eşi, kendilerinden 5-9 yaş ve 10 yaş büyüktür.
 2014 Araştırması sonuçlarına göre kadınların yaşı arttıkça cinsel şiddete uğrama
tehlikesi artmaktadır, kadınların eğitim düzeyi düştükçe cinsel şiddet uğrama tehlikesi
yine artmaktadır. Bununla birlikte boşanmış/ayrı yaşayan kadınların cinsel şiddete
maruz kalma durumu daha fazlalaşmaktadır.
Söz konusu Araştırmanın Türkçe ve İngilizce Nihai Raporu basılmış, ilgili paydaşlara dağıtımı
yapılmıştır. TÜİK tarafından resmi istatistik kapsamında değerlendirilen araştırmanın
sonuçları, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için alınan önlemler ve üretilen politikalara
temel oluşturmaktadır.
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2. Yapılan Çalışmalar
a) Yasal Düzenlemeler
Ülkemiz Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığımız döneminde İstanbul’da imzaya açılan
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni (İstanbul Sözleşmesi) ilk imzalayan ülkeler arasında yer almış
olup, 24 Kasım 2011 tarihinde parlamentoda diğer ülkelerden önce onaylamış ve Resmi
Gazete’de yayınlanmasını takiben, 14 Mart 2012 tarihinde onay belgesini Avrupa Konseyi
Sekretaryasına ileten ilk ülke olmuştur.
8 Mart 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edilerek; 20 Mart
2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6284 sayılı
Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, İstanbul
Sözleşmesine paralel düzenlemeler içermekte olup amacı; “şiddete uğrayan veya şiddete
uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip
mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak
tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kanun ile; korunan kişi ile şiddet uygulayan ve uygulama ihtimali bulunan kişi hakkında
alınabilecek koruyucu ve önleyici tedbirler ayrıntıları ile düzenlenmiştir. Korunan kişi
hakkında; barınma yeri tespiti, geçici maddi yardım yapılması, psikolojik mesleki, hukuki ve
sosyal destek hizmetlerinin verilmesi, resen geçici koruma altına alınması ve kreş imkânından
faydalandırılması hakkında verilecek koruyucu tedbir kararlarının mülki amir tarafından;
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise ilgili kolluk amirlerince koruyucu tedbir kararı
alınabilecek ve kararlar verilirken delil ve belge aranmayacaktır.
Korunan kişi hakkında; işyeri ve yerleşim yerinin değiştirilmesi, aile konutu şerhi konulması
ve hayati tehlikenin bulunması halinde kimlik ve diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi
hakkında verilecek koruyucu tedbir kararlarının hakim tarafından verilmesi düzenlenmiştir.
Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali olan kişiye ise hakim tarafından; korunan kişiye
yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda
bulunmama; evden uzaklaştırılma; korunan kişi-kişilere yaklaşmasının önlenmesi; korunan
kişinin şahsi ve ev eşyalarına zarar vermemesi; silahı varsa veya silah taşıması zorunlu bir kamu
görevi ifa etse bile zimmetinde bulunan silahı ilgili birimlere teslim etmesi; alkol, uyuşturucu
veya uyarıcı madde bağımlılığı var ise hastaneye yatmak dahil muayene ve tedavisinin
sağlanması düzenlenmiştir.
Ayrıca hakim tarafından velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hakkında
karar verilebileceği, şiddet uygulayan kişi ailenin geçimini sağlayan kişi ise hakim tarafından
durumun özellikleri göz önüne alınarak talep edilmese dahi nafakaya hükmedilebileceği
düzenlenmiştir.
Şiddet uygulayan kişinin tedbir kararlarına aykırı hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne
kadar zorlama hapsine tabi tutulması düzenlenmiştir. Ayrıca, şiddetin önlenmesi ve koruyucu
ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik olarak destek ve izleme
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hizmetlerinin yedi gün yirmi dört saat esası ile yürütüleceği “Şiddet Önleme ve İzleme
Merkezleri”nin kurulması ve verilecek destek hizmetleri düzenlenmiştir.
Ayrıca Medeni Kanun, İş Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi temel kanunlarda yapılan eşitlikçi
reformlarla, Türkiye’de tüm mevzuat, kadın erkek eşitliği ilkesini gözeten ve kadına yönelik
şiddete sıfır tolerans tanıyan bir yapıya kavuşturulmuştur. 2005 yılında yürürlüğe giren 5393
sayılı Belediyeler Kanunu ile Büyükşehir Belediyeleri ve nüfusu 50 bini geçen belediyelere
kadın ve çocuklar için konukevleri açma görevi verilmiştir. Söz konusu düzenlemede 2012
yılında yapılan değişiklik ile Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 100.000’i geçen belediyelerin
kadınlar ve çocuklar için konukevleri açması “zorunlu hale” getirilmiştir. (Ayrıntılı bilgi için
bkz. “Yasal Gelişmeler”).
“Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik” 5 Ocak 2013 tarihinde;
“6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin
Uygulama Yönetmeliği” 18 Ocak 2013 tarihinde; “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
Hakkındaki Yönetmeliği” ise 17 Mart 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Bir diğer önemli düzenleme “Çocuk ve Kadına Yönelik Şiddet Hareketleri ile Töre
ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak Tedbirler” konulu 2006/17 sayılı
Başbakanlık Genelgesi olup kadına yönelik şiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda
koordinatör kurum olarak KSGM belirlenmiştir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında
kendisine verilen koordinasyon görevi çerçevesinde de çalışmalarını sürdürmektedir. Bu
kapsamda, Genelgede belirlenen sorumlu ve işbirliği kuruluşlarının Genelge kapsamında
gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgiler üçer aylık dönemler halinde izlenerek
Başbakanlığa sunulmaktadır. Dönemsel raporlar Genel Müdürlüğün web adresinde de
yayınlanmakta olup en son 37. dönem raporu hazırlanarak Başbakanlığa iletilmiştir.Ayrıca,
TBMM bünyesinde Ocak 2015’te “Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu”
oluşturulmuştur. Komisyon tarafından hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma
Komisyonu Raporu 08 Mayıs 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ( Komisyon raporu için bkz: Bölüm 1
için: https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss.717-bolum-1.pdf ; Bölüm 2 için;
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss.717-bolum-2.pdf )

b) Eylem Planları
Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında atılması gereken adımlara ilişkin bir çerçeve
sunması ve ilgili kurum kuruluşlara rehber olması açısından Eylem Planları hazırlanmaktadır.
Bu kapsamda “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları” üç yıllık dönemi
kapsayacak şekilde hazırlanmakta olup Plan’da yer alan faaliyetlerin uygulanması dönemsel
toplantılar aracılığıyla izlenmektedir.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planlarının ilki 2007 yılında hazırlanmıştır. 2012
yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ikinci kadına yönelik şiddet eylem planı
olan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2012-2015)” yürürlüğe
girerek Eylem Planının İzleme ve Değerlendirmesine ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda, 2015 yılı sonunda uygulama dönemi sona eren 2012-2015 dönemi Ulusal Eylem
Planı’nın, 2016-2020 dönemi için güncelleme ve hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. Hazırlık
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çalışmaları çerçevesinde, İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere taraf olunan uluslararası
sözleşmeler, ulusal mevzuat hükümleri, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı
2012-2015 izleme ve değerlendirme raporları, Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
Araştırması, 6284 sayılı Kanun’un Etki Analizi sonuçları ve TBMM tarafından hazırlanan
“Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu” incelenmiş; son
dönemde ortaya çıkan toplumsal ihtiyaç ve gelişmeler de göz önünde bulundurularak ilgili
kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin kadın araştırmaları
merkezlerinin katkı ve katılımları ile yeni Eylem Planının hedef, strateji ve faaliyetleri
belirlenmiştir.
Aralık 2016 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren ve ilgili kurum/kuruluşlara dağıtımı
gerçekleştirilen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2016-2020” ile;
 Mevzuat Düzenlemeleri,
 Farkındalık Yaratma ve Zihniyet Dönüşümü,
 Koruyucu ve Önleyici Hizmet Sunumu ve Şiddet Mağdurlarının Güçlenmesi,
 Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Uygulanması,
 Kurum Kuruşlar Arası İşbirliği ve Politika Geliştirme.
olmak üzere 5 temel alanda iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Eylem Planının etkin biçimde uygulanması kapsamında koordinasyon ve izleme süreci Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca; 3.Ulusal Eylem Planının 81 il düzeyinde daha etkin biçimde uygulanmasını teminen
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları hazırlanmaktadır. Bu kapsamda 20132016 yıllarında yürütülen Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi ile 26 ilde kadına karşı şiddet
konusunda destek hizmeti sunan temel kurum ve kuruluşlara yönelik mevcut durum analizleri
ve eğitim ihtiyacı analizleri çerçevesinde 4 yıllık İl Eylem Planları hazırlanmıştır.
Söz konusu eylem planlarında mevzuatın etkin uygulanması, farkındalığın artırılması, kurumsal
mekanizmaların geliştirilmesi, koordinasyon ve işbirliğinin artırılmasına dönük kapsamlı
faaliyetlere yer verilmiştir. Ayrıca her bir proje ilinde eylem planının ilk yılını değerlendirmek
üzere bir günlük yıllık faaliyet planlama toplantıları gerçekleştirilmiştir.
26 İlde hazırlanan il eylem planlarının 81 ile yaygınlaştırılmasına yönelik kılavuzlar
hazırlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

c) İzleme ve Değerlendirme
2006/17 sayılı “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus
Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler Konulu” Başbakanlık Genelgesi ile “kadına
yönelik şiddet ve töre/namus cinayetleri” koordinasyon görevi Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğüne verilmiştir.
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Başbakanlık Genelgesinde yer alan tedbirlerin takibi ve mevcut gelişmelerin değerlendirilmesi
amacıyla Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili tüm kamu kurum ve
kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Kadına Yönelik Şiddeti
İzleme Komitesi oluşturulmuştur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonuna
periyodik olarak her yıl bir defa toplanan Komite, kadına yönelik şiddet konusundaki
çalışmaları-gelişmeleri değerlendirmekte, bu konuda öneriler sunmaktadır. Komite bugüne
kadar 11 toplantı gerçekleştirmiştir.
Ayrıca; 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
hükümlerinin yerine getirilmesinde kurumlar arası koordinasyon görevi Bakanlığımız
tarafından yerine getirilmektedir. Koordinasyon görevinin yerel düzeyde etkin biçimde
gerçekleştirilmesi amacıyla; 17.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren “Şiddet Önleme ve İzleme
Merkezleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl
Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulması hüküm altına alınmıştır.
6284 sayılı Kanun kapsamında ilgili kurumlar tarafından verilen hizmetlerin koordinasyonunu
sağlanmak, ilde şiddet alanında toplanan verileri değerlendirmek, şiddetin önlenmesine yönelik
çalışmalarda bulunmak, uygulamadan kaynaklanan sorunları giderilmesine yönelik çözüm
önerileri geliştirmek gibi görevleri bulunan Komisyonlar Yönetmelikte yer alan üyelerin
katılımı ile 6 ayda bir toplanmaktadır.
Söz konusu toplantılar ŞÖNİM’ler tarafından raporlanmakta, düzenli olarak Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğüne iletilmekte, hazırlanan Genel Rapor ilgili kurum ve kuruluşlarla
paylaşılmaktadır.

d) Araştırmalar
Kadına yönelik aile içi şiddeti izlemek ve aile içi şiddetle mücadele etmek için göstergeler
belirlenebilmesi amacıyla, ilk kez 2008 yılında ülke genelinde “Kadına yönelik şiddetin
kaynağı ve türleri nelerdir?” sorusuna yanıt verecek olan büyük ölçekli “Türkiye’de Kadına
Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” yürütülmüş olup, 2008 yılı araştırmasının takip
araştırması niteliğinde olan ikinci araştırma ise 2014 yılında gerçekleştirilmiştir.
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a ilişkin
olarak 2014 yılında başlayan “6284 sayılı Kanun’un Uygulanmasına Yönelik Etki Analizi
Araştırması” tamamlanmıştır. Araştırma kapsamında Kanun’un şiddet mağduru kadınlara,
şiddet uygulayanlara ve bu kişilerin çocukları ve yakınlarına nasıl yansıdığının ortaya
çıkarılması ve Kanun’un aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesinde ve şiddet
mağdurlarının korunmasında etkili olup olmadığının değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda 6284 sayılı Kanun’un uygulanmasında
karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde
çalışmalar devam etmektedir.

6

e) Veri Entegrasyon Çalışmaları
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planında “Kadına yönelik şiddet verilerinin
etkin biçimde izlenmesi amacıyla Kurumlar arası ortak veri tabanı oluşturulacaktır.” şeklinde
belirlenen faaliyet kapsamında, Bakanlığımız tarafından 6284 sayılı Kanuna istinaden verilen
tedbir kararlarının Kurumlar arası entegrasyon çalışması ile ortak bir veri sisteminde
kaydedilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Bakanlıklarımız tarafından İl Müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri, ŞÖNİM, kadın konukevi
ve ilk kabul birimleri tarafından sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin bilgileri veri tabanı
aracılığıyla izlemek, güncellenmesini sağlamak, yapılacak çalışmaları değerlendirmek ve bilgi
paylaşımında bulunmak amacıyla; “Aile Bilgi Sistemi Kadın Modülü” oluşturulmasına yönelik
çalışmalar devam etmektedir.
6284 sayılı Kanun kapsamında verilen koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının bir veri
sisteminde kaydedilmesine yönelik veri sisteminin geliştirilmesi, söz konusu sistemin
UYAP bağlantısının sağlanması yönünde çalışmalar tamamlanmış olup, 6284 sayılı Kanunun
Takip Modülü yenilenmiştir.
Ayrıca 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının UYAP üzerinden Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında gerçekleştirilen entegrasyon
çalışması tamamlanmıştır. Kararların takibi ve izlenmesinin etkinliğine katkı sağlayacak olan
"6284 Karar Takip Sistemi" Bakanlığımızın 81 İl Müdürlüğü ile Şiddet Önleme ve İzleme
Merkezlerinin(ŞÖNİM) kullanımına açılmıştır. Böylelikle, 6284 sayılı Kanun kapsamında
hükmedilen koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının elektronik ortamda İl Müdürlükleri ve
ŞÖNİM’ lere iletilmesi sağlanmış, şiddet mağduruna ulaşma süresi kısalmıştır.
Eylül 2017’de imzalanan, “İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Arasında
Bilgi Paylaşım Protokolü” ile Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen “6284 Sayılı Kanun
Kapsamında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu”nun ASPB ile elektronik
olarak paylaşılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
6284 sayılı Kanunun ilgili maddesi kapsamında şiddet mağduru hakkında hükmedilen "gizlilik"
kararlarının, Sağlık Bakanlığı, MEB, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü, SGK, Türkiye Bankalar Birliği gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla elektronik ortamda
paylaşılmasına yönelik entegrasyon için çalışmalar devam etmektedir.

f) Eğitim Çalışmaları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Türkiye’de kadın erkek fırsat eşitliğinin
güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında ilgili paydaşlara ve toplumun
farklı kesimlerinin farkındalık ve duyarlılığını artırmak amacıyla çeşitli düzeylerde eğitim,
seminer, konferans v.b. çalışmalar yapılmaktadır. Eğitimlerinin devamlılığının sağlanmak ve
etkinliğini artırmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır. Bu kapsamda
Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı
ile ASPB arasında protokoller imzalanmıştır. Söz konusu protokoller kapsamında 2006 yılından
bu yana 326 Aile Mahkemesi Hakimi ve Cumhuriyet Savcısı, 71.000 polis, 65.000 sağlık
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personeli, 47.566 din görevlisine eğitimler verilmiş; Aile Mahkemesi Hakimi ve Cumhuriyet
Savcıları, mülki idare amirleri, kamu kurum ve kuruluşlarından çeşitli düzeyde çalışanlar,
medya mensupları ve üniversite öğrencilerine yönelik seminerler düzenlenmiştir.
6284 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından KSGM tarafından Kanunun tanıtılması
amacıyla Nisan-Haziran 2012’de 16 ilde seminerler düzenlenmiştir. Seminerlerle şiddete maruz
kalan kadınlara doğrudan hizmet sunan kamu kurum/kuruluşlarında 6.500 kamu çalışanına
ulaşılmıştır.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlararası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi
ve farkındalık çalışmalarına ağırlık verilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımız
koordinasyonunda ilgili tüm kurumların katkıları ile hazırlanan ve halihazırda yürürlükte
olan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2016-2020”nin “…..kadına
yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularında toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç
kazandırmak ve zihniyet dönüşümü sağlamak” hedefi kapsamında “kadına yönelik şiddet
konusunda hizmet sunan tüm kurum kuruluş temsilcilerine ve kamuoyuna yönelik olarak
seminer, atölye çalışması vb. etkinliklerin işbirliği içinde düzenlenmesi” faaliyetine (Faaliyet
2.1.) yer verilmektedir. Söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesine yönelik kamu personelinin
kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi ve farkındalığının artırılması amacıyla
Bakanlığımız koordinasyonunda 2018 yılı içerisinde 81 ilde ilgili kurum ve kuruluşlarda görev
yapan kamu görevlilerine yönelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim
Seminerleri" gerçekleştirilmektedir.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddeti doğuran ve
pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması, toplumsal cinsiyet eşitliği,
kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularında toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç
kazandırmak ve zihniyet dönüşümünü sağlamak amacıyla yapılan halk eğitimlerinde 2016
yılında 76.251 kişiye, 2017 yılında 45.563 kişiye ulaşılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Rehberlik ve
Araştırma Merkezleri tarafından şiddeti önleme çalışmaları kapsamında 1.442 ilkokul, 1.257
ortaokul, 999 lisede toplam 28.005 öğretmen 3.639 idareci, 302789 öğrenci, 101.841 veli ve
2.830 Rehberlik öğretmenine ulaşılmıştır.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında 22 Ağustos 2013
tarihinde imzalanan “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Rolü ve
Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi Protokolü” Bu kapsamda bugüne kadar imamhatip, müezzin kayyım, vaiz, vaize, kuran kursu öğreticilerinden oluşan 537 eğitici yetiştirilmiş
ve 47.566 personelin alan eğitimleri tamamlanmıştır.
Milli Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında imzalanan
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede
Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair
Protokol”ü 3 Temmuz 2013 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Protokol ile TSK
bünyesinde vatani görevini ifa eden erbaş ve erlere yönelik olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”
ve “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konularında eğitim programlarının düzenlenmesi, var
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olan eğitim programlarının zenginleştirilerek güçlendirilmesi ve söz konusu eğitimleri verecek
personelin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.
Söz konusu protokol kapsamında dört aşamada gerçekleştirilmesi planlanan Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği” ve “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konularında eğitim
programlarının ilk aşaması olan “Uzman Eğitici Yetiştirme Programı” 85 Türk Silahlı
Kuvvetleri personelinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerin ikinci aşaması olan Eğitici
Eğitim Programı ile 343, üçüncü aşama olan Birlik Eğitici Programı ile de 7.177 Türk Silahlı
Kuvvetleri personeline ulaşılmıştır. Bu eğitimler sonrasında 463.694 acemi ve usta er/erbaşın
eğitimleri tamamlanmıştır. Ayrıca; karargâhlarda görevli Subay, Astsubay, Sivil Memur ve
askeri öğrenciler toplam 26.528 personele konferans verilmiştir
Söz konusu eğitimleri alan uzman eğiticilerin kendi birliklerinde gerçekleştirecekleri aşamalı
eğitimler aracılığı ile her yıl silahaltına alınan yaklaşık 450.000 er ve erbaşa kadına yönelik
şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitim verilmesi planlanmaktadır.
Ayrıca her yıl “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” olan
25 Kasım’da KSGM tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
25 Kasım 2017 tarihinde «Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir» kampanyası yürütülmüştür. Bu
çerçevede;
 İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın katılımı ile
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele etkinliği
gerçekleştirilmiştir.
 Basketbol ve futbol maçlarında «Kadına Şiddet İnsanlığa» yazılı pankartlar
kullanılmıştır.
 Televizyon spor programlarında kampanya logosu ekranlarda yer almıştır.
 81 İl Müdürlüğünde, 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü” kapsamında çeşitli farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
 Ülke genelinde belirli noktalar turuncu renkle aydınlatılarak BM’nin “Dünyayı
Turuncuya Boya Girişimi”ne destek sağlanmıştır.
 Açık hava reklam alanlarında spot film gösterilmiştir.
Diğer yandan, kadına yönelik şiddet konusunda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak, ilgili
tarafların sorunları ve çözüm önerilerini paylaşmalarına imkan vermek amacıyla çalıştay,
toplantı gibi etkinlikler düzenlenmektedir.
Jandarma Genel Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında 12 Nisan 2012
tarihinde imzalanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Sunulan
Hizmetlerde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesine, İşbirliği Yapılmasına ve
Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol” ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde İl
Jandarma, İlçe Jandarma ve Jandarma Karakol Komutanlıkları ile Çocuk ve Kadın Kısım
Amirliklerinde görevli personele yönelik olarak gerçekleştirilen “Çocuk Suçlarının ve Kadına
Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kurs Programı” kapsamında çeşitli dönemlerde “Toplumsal

9

Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi” konularında 1'er günlük kurslar
verilmektedir.
Ayrıca, Jandarma Okullar Komutanlığında 2013/2014 öğretim yılında “Kadına Yönelik Şiddet”
ayrı bir ders olarak müfredatta yer alacak olup, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” ders kitabı
basımı gerçekleştirilmiştir.
Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Barosu Başkanlığı ve Ankara
Üniversitesi Rektörlüğü arasında “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin
6284 Sayılı Kanun’na Yönelik Hukuk Kliniği Uygulamalarında Bulunmalarına Dair
Protokol” imzalanmıştır. Protokol kapsamında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
öğrencileri Ankara İlk Kabul Birimi’nde şiddet mağdurlarına yönelik hukuki danışmanlık
hizmeti vermiştir. Söz konusu Protokol, 21 Ekim 2016 tarihinde genişletilen kapsamı ile 1 yıl
süre ile uzatılmıştır.
Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında “Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadelede İşbirliği Protokolü” 8 Mart 2015 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu Protokolün
amacı, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve
Kanun’un uygulama Yönetmeliği kapsamında sunulacak sağlık hizmetlerinin etkinliğinin
artırılması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin işbirliği
yapacağı alanların çerçevesinin, koşullarının ve tarafların yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
Bunun yanı sıra ilgili kurumlarla yapılan Protokoller çerçevesinde 18 Ekim 2012 tarihinde 3 yıl
süreli Adana ve Bursa illerinde başlatılan “Elektronik Destek Sistemi Pilot Uygulaması”;
mağdurun etkin korunmasının sağlanamaması ve ülke geneline yaygınlaştırılmasının uygun
olmayacağının değerlendirilmesi sonucu 31 Aralık 2015 tarihinde sonlandırılmıştır.
Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla; Adalet Bakanlığı Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesinde kurulu
elektronik izleme sistemi altyapısı ve elektronik kelepçe cihazlarının kullanıldığı sistem ile
şiddet uygulayan ve şiddet mağdurunun birlikte takip edileceği pilot uygulamaya Bakanlığımız,
İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı işbirliğinde başlanılmıştır. Bu doğrultuda 08 Mart 2015
tarihinde ilgili Bakanlıklar ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Teknik
Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik bir yıllık Pilot Uygulama İşbirliği
Protokolü imzalanmıştır. Protokol’ün süresinin dolması nedeniyle 1 yıl süreli “Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadelede Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik
Pilot Uygulama İşbirliği Protokolu’nun Yenilenmesi Protokolü” hazırlanmış ve 19 Nisan
2016 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
31 Mart 2017 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip
Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama kapsamında; pilot uygulama sürecinde
yaşanan gelişmelerin ve mevcut durumun değerlendirilmesi ve önümüzdeki süreçte planlanan
çalışmalara ilişkin “Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Pilot
uygulama 30 Haziran 2017 tarihinde imzalanan Protokol ile 2 yıl süreyle uzatılmış ve 4 ile daha
yaygınlaştırılmıştır. Pilot uygulama illeri olan Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya ve
Gaziantep’de Pilot uygulamaya ilişkin tanıtım toplantıları gerçekleştirilmiştir. İzleme
personeline yönelik eğitim programı gerçekleştirilmiştir.
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g) Projeler
1. KSGM tarafından, 2005 Yılı AB Katılım Öncesi Mali Yardımı Programı kapsamında
2007-2008 yıllarında yürütülen ve 2008 sonu itibariyle tamamlanan “Toplumsal
Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi”; “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Eşleştirme Projesi”, ikincisi “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi”
olmak üzere iki bileşenden oluşmuştur:
“Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi” kapsamında; KSGM’nin kurumsal
kapasitesi eğitim programları ile güçlendirilmiş; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem
Planı (2008-2013) ilgili tüm tarafların katılımı ile hazırlanmış; “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Kurumu” oluşturulmasına yönelik Tartışma Dokümanı hazırlanmış; Genel Müdürlüğün web
sayfası yenilenmiş; kamu kurum kuruluşlarının çeşitli kademelerindeki yöneticilerine yönelik
farkındalık ve duyarlılık arttırıcı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programları”
düzenlenmiştir.
“Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında aile içi şiddete maruz kalan
ve risk altındaki kadınlara hizmet sunan kurum ve kuruluşların kapasiteleri gerçekleştirilen
eğitimler, toplantı ve konferanslar aracılığıyla artırılmış, ilgili paydaşlar arasındaki iletişim ve
işbirliği güçlendirilmiş, üretilen ve sergilenmesi sağlanan görsel materyaller aracılığıyla
toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artmasına katkı sağlanmıştır. Proje kapsamında; ayrıca
ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve bu alanda çalışma
yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ve işbirliği ile “Kadına Yönelik Aile
İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007-2010” hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
Ulusal Eylem Planı’nda yer alan tedbirlerin uygulanması, Genel Müdürlük tarafından,
dönemsel toplantılar aracılığıyla izlenmiştir.
2. IPA-2009 programı kapsamında finanse edilen, ASPB’nin yararlanıcı olduğu ve 20142016 yılları arasında yürütülmüş olan, “Aile İçi Şiddetle Mücadele İçin Kadın
Konukevleri Projesi” kısa adı ile “Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında
şiddet mağduru kadınlara sağlanacak destek hizmetlerinin geliştirilmesi yoluyla 26
proje ilinde; kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının güçlendirilmesi
hedeflenmiştir.
Proje, “teknik destek” ve “hibe” olmak üzere 2 bileşenden oluşmaktadır. Teknik destek
bileşeni kapsamında 26 ili kapsayan durum analizi ile eğitim ihtiyaç analizi oluşturulmuş;
bütün proje illeri için İl Eylem Planları geliştirilmiş; şiddete maruz kalan kadınlara hizmet
veren birimlerin personeline yönelik kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği
eğitim programları düzenlenmiş ve bu eğitimlere ilişkin ve bir süpervizyon mekanizmasının
kurulmuş; şiddet mağdurlarına yönelik verilecek hizmetlerde standartlaşmanın
sağlanmasına yönelik çalışmalar geliştirilmiştir. Ayrıca hibe bileşeni kapsamında, yerel ve
ulusal düzeyde sivil toplum kuruluşlarının kadına karşı şiddete yönelik kapasitelerinin
güçlendirilmesi için 11 ilde 19 STK’na yaklaşık 3.000.000 Avro hibe desteği sağlanmıştır.
Projenin teknik destek bileşeni kapsamında;
 26 ilde kadına karşı şiddet konusunda destek hizmeti sunan temel kurum ve kuruluşlara
yönelik olarak (İlk kabul birimi, Kadın Konukevi, ŞÖNİM, Yerel Yönetimler, Valilikler,
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, ilgili STK’lar) mevcut
durum analizleri ile eğitim ihtiyacı analizleri çıkarılmıştır.
 Bu analizler çerçevesinde her bir proje ili için il eylem planlarının geliştirilmesi
çalışmaları kapsamında öncelikle danışma toplantıları, metodoloji ve şablon çalışmaları
tamamlanmıştır. Ardından her ilde 3’er günlük diyalog toplantıları düzenlenmiştir. Bu
çalışmaların sonucunda tamamlanan eylem planları uygulanmak üzere illere
gönderilmiştir. Ayrıca her bir proje ilinde eylem planının ilk yılını değerlendirmek üzere
bir günlük yıllık faaliyet planlama toplantıları gerçekleştirilmiştir.
 Polis, Sağlık Çalışanları, Hakim ve Savcılar, Yazı İşleri Müdürleri, Aile Mahkemesi
Uzmanları ve Bakanlığımız personeline yönelik eğitim modülleri hazırlanmıştır. 506
Polis, 22 Hakim ve Savcı, 125 Yazı İşleri Müdürü ve 147 Aile Mahkemesi Uzmanı ile
221 Sağlık Çalışanına yönelik eğitici eğitimleri ile 107 hakim ve savcıya yönelik üç
günlük meslek iç ve meslek öncesi eğitimler tamamlanmıştır. Bununla birlikte
Bakanlığımızda görevli 124 meslek elemanına 5 aşamalı eğitim programı
uygulanmıştır. Ayrıca Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı kadın
danışma merkezlerinde çalışan 28 personele yönelik eğitimler de tamamlanmıştır. Bu
kapsamda toplam 1.280 kişi, eğitim/eğitici eğitimlerinden faydalanmıştır. Eğitimlerin
her kurumda devamlılığını sağlamak amacıyla 31 Sağlık Bakanlığı, 30 Emniyet Genel
Müdürlüğü, 26 Adalet Bakanlığı personeline ve Bakanlığımızda görevli 124 personele
yönelik süpervizyon eğitimleri tamamlamıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
"Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi" kapsamında 2017 yılında 4.403 personele eğitim
verilmiştir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzde çalışan 94 personele yönelik 2,5 günlük
tükenmişlik eğitimleri verilmiştir.
 Şiddet mağdurlarına yönelik verilecek hizmetlerde standartlaşmanın sağlanması
amacıyla ŞÖNİM’ler, konukevi ve konukevi öncesi ve sonrası mekanizmalarının
çalışma standartları tanımlanmıştır. ŞÖNİM’ler, konukevleri ve konukevi öncesi
mekanizmaları iş akış şemaları ve çalışma standartları tanımlanması amacıyla
düzenlenen atölye çalışmasıyla kuruluşlarımızda kullanılan veya kullanılması gerekli
olan idari ve mesleki formların standartlaştırılması ve iş akışları üzerinde çalışılmıştır.
Formların ve hizmet süreçlerinin pilot uygulaması Aralık 2015 tarihinde Ankara, İzmir,
Denizli, Van, Düzce, Samsun ve Erzurum illerinde başlamıştır. Revize formlar ve
hizmet süreçleri tüm illerde kullanılmaya başlanmıştır. Formalar kullanıcı dostu (akıllı
form) haline getirilmiş olup Bakanlığımızın toplam kalite yönetim sistemine
eklenmiştir.
 İletişim stratejisi çalışmaları kapsamında; 25 Kasım 2015 tarihinde «Kadına Şiddete
Karşı Buradayım De» kampanyası başlatılmıştır. Kampanya çerçevesinde;
-

Spot film, infografik film, broşür, bloknot, rozet, magnet, pankart, çanta
hazırlanmıştır.

-

Basketbol ve futbol maçlarında «Kadına Şiddete Karşı Buradayım De» yazılı
pankartlar kullanılmıştır.

-

Televizyon spor programlarında kampanya logosu ekranlarda yer almıştır.
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-

Ankara ASPB İl Müdürlüğü binası, Çanakkale’de Truva Atı, İzmir’de tarihi saat
kulesi ile TOBB binası, Ankara Büyükşehir Belediye Binası turuncu
aydınlatılarak BM «Dünyayı Turuncuya Boya» kampanyasına destek
sağlanmıştır.

-

Ankara’da açık hava reklam alanlarında spot film gösterilmiştir.

-

Bakanlığımız başta olmak üzere diğer Bakanlıklar web sayfalarında ileti mesajı
olarak kampanya logosunu ve spot filmi göstererek destek sağlamışlardır.

24 Kasım 2016 tarihinde Projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Başta proje
paydaşları İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili
kamu kurum ve kuruşları ve STK’lar ile projenin hibe bileşeni kapsamında hibe desteği
alan proje faydalanıcılarının da varlığıyla çok yönlü katılımla bir kapanış toplantısı
düzenlenmiştir.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
vesilesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde;
* Sıhhiye Mavi Masa üzerindeki dev ekranda proje kapsamında hazırlanan afişlerin
5 gün süre ile yayınlanmış,
* Metro için dev ekranda proje kapsamında hazırlanan afişlerin 5 gün süre ile
yayınlanmış,
* Proje kapsamında hazırlanan 400 adet afiş, EGO ve Raylı sistemde 5 gün süre
yayınlanmış,
* Proje kapsamında hazırlanan 100 adet afiş, Hanım Lokalleri ve Aile Yaşam
Merkezlerinde asılmıştır.
* 29 Kasım Ankara Bülteni'nde afiş ve faaliyetler haber olarak yer almıştır.
Ayrıca, paydaş kurumlarla (Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı vb.) afiş ve broşürler
paylaşılarak kurum bünyesindeki kuruluşlarda afişlerin asılması, broşürlerin dağıtılması
sağlanmıştır.
-

Farklı hedef gruplara yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda
yerel medya çalışanları, aile hekimleri, üniversite öğrencileri, muhtarlar, Sosyal
Güvenlik Kurumu personeli, hanımlar lokali eğitici ve üyeleri ile Ankara
Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve diğer kamu kurumu temsilcileri gibi farklı
hedef gruplarına ilişkin kadına yönelik şiddet konusunda bilgi ve farkındalık
kazandırmak amacıyla Konya, Kırşehir, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep, Antalya,
Samsun, İstanbul ve Ankara’da görünürlük toplantıları düzenlenmiş olup söz konusu
toplantılara toplamda 3.519 kişi katılım sağlamıştır.

-

Spot film, infografik film, broşür, bloknot, rozet, magnet, pankart ve çanta
hazırlanmıştır.

 Ulusal ve uluslararası çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesine ilişkin olarak;
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-

24-25 Ağustos 2015 tarihinde Denizli’ye, 7-8 Eylül 2015 tarihinde Samsun’a ve 6-7
Ekim 2016 tarihlerinde İzmir’e ulusal çalışma ziyareti faaliyeti kapsamında ziyaretler
gerçekleştirilmiştir.

-

3-6 Kasım 2015 tarihleri arasında Hollanda Lahey’de gerçekleştirilen 3.Dünya Kadın
Konukevleri Konferansı’na 13 kişilik bir heyet ile katılım sağlanmıştır. Toplantı ile
Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadelede ortak akıl oluşturulması, koruma
mekanizmasında mağdurlar açısından kilit konumda bulunan sığınmaevlerinin mevcut
durumunun, kaydedilen mesafenin, iyi uygulama örneklerinin değerlendirilmesi,
gelecek perspektiflerinin ortaya konulması hedeflenmiş olup toplantıya tüm dünyadan
kadın sığınmaevleri temsilcileri, ülkelerden kamu görevlilerinin, yerel yönetim
temsilcilerinin yanı sıra uluslararası kuruluşların temsilcileri, özel sektör, sivil toplum
kuruluşları ve medya kuruluşları temsilcileri katılım sağlamıştır.

-

31 Mayıs-3 Haziran 2016 tarihleri arasında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatından 20
kişilik bir heyet ile İspanya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Kadına yönelik
şiddete ilişkin hem merkezi düzeydeki politikaların, hem de yereldeki uygulamaların
görülmesi açısından Madrid ve Madrid çevresi Çalışma ziyareti ile başta sığınma evi
öncesi ve sonrası hizmetler olmak üzere İspanya’da koruyucu hizmetlerin kadınlara
nasıl sunulduğu konusunda gözlemde bulunma ve bu konuda fikir sahibi olunması
amaçlanmıştır.

-

Ayrıca, 28-29 Kasım 2016 tarihlerinde, yabancı uzmanlar, ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile üniversitelerin katılımlarıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede
Uluslararası Deneyimler Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştayda, Faile
Yönelik Hizmetler, Psiko-Sosyal Destek ve Konukevi Sonrası Hizmetler konuları ele
alınmıştır.

Proje ile ilgili detay bilgiye www.siddetlemucadele.net adresinden erişilebilmektedir.
Projenin ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin
Güçlendirilmesi Hibe Programı’ bileşeni kapsamında;
Yerel ve ulusal düzeyde sivil toplum kuruluşlarının kadına karşı şiddete yönelik kapasitelerinin
güçlendirilmesi için 11 ilde 19 STK’ya hibe verilmiştir. 1 Şubat 2016 tarihi itibariyle 19 hibe
projesi de tamamlanmıştır. Projeler genel olarak kadına karşı şiddetin önlenmesi, kadınların
güçlendirilmesi ve haklarının korunması, kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesi gibi konularda
hazırlanmıştır. Hibe Faydalanıcılarına yönelik olarak; Hibe Uygulama Eğitimi, İletişim
Stratejisi Eğitimi ve Ara Rapor ve Final Raporu Hazırlama Eğitimi gerçekleştirilmiştir. 24
Kasım 2016 tarihinde hibe almaya hak kazanan 19 proje faydalanıcısının, projelerinin
sunumunu gerçekleştirdiği, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduğu hibe yaygınlaştırma ve
deneyim paylaşımı çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
3. Şiddet mağduru ve risk altında olan kadınların etkin bir şekilde korunması, kadın
konukevlerinin hizmet sunum kapasitesinin arttırılması ve elektronik destek sistemleri
kullanılarak şiddet mağdurlarının daha etkin şekilde korunması amacıyla “2010 IPAI programı kapsamında finanse edilen “Şiddete Maruz Kalan Kadınların
Güçlendirilmesi: Elektronik Takip ve Mal Alımı Projesi” yürütülmektedir. “teknik
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destek” ve “mal alımı” olmak üzere 2 temel bileşenden oluşan projenin mal alımı
bileşeni kapsamında 77 ilde ŞÖNİM ve Kadın Konukevleri için 135 adet (14+1) Araç
Alımı gerçekleştirilmiştir.
4. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Ülkemize sığınan Suriyelileri toplumsal cinsiyete
dayalı şiddet konusunda bilinçlendirmek, Suriyeli kadınlara ve çocuklara yönelik
şiddeti önlemek ve hizmet sunanların kapasitesini güçlendirmek amacıyla “Toplumsal
Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele ve Müdahale İnsani Yardım Programı”, BM
Nüfus Fonu, AFAD ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle yürütülmüştür..
Proje kapsamında kamp personeline ve hizmet sunanlara yönelik eğitim faaliyetleri
düzenlenmiş ve Suriyeli kadınlar arasında dayanışma inşa etmek amacıyla toplantılar
gerçekleştirilmiştir.. Ayrıca Suriyelilere yönelik olarak kadına yönelik şiddet, evlilik
yaşı, resmi nikah ve kadın haklarıyla ilgili temel bilgilendirici bir broşür hazırlanmıştır.
5. ASPB ve İngiltere Büyükelçiliği işbirliği ile gerçekleştirile “Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadelede Ulusal Politikaların Uygulanmasında Türkiye’nin Etkinliğinin
Arttırılması Projesi” kapsamında Ankara İlinde 2013 yılı Nisan ayında kadına yönelik
şiddet alanında çalışan 250 kişilik personele yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.
Söz konusu eğitimde yerel ve uluslararası uzmanlar tarafından “travma ve travmaya
müdahale yöntemleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve Hollanda’da Kadına Yönelik
Şiddetle ilgili uygulamalar” konularında bilgilendirme yapılmıştır. Söz konusu eğitimin
çıktılarının yer aldığı El Kitabı, kadına yönelik şiddet alanında çalışan personelin
faydalanması amacıyla hazırlanmıştır.
6. ASPB, İngiltere Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen
“Aile İçi Şiddet Alanında Çalışan Personele Yönelik Eğitici Eğitimi Projesi”
kapsamında Antalya ilinde 2013 yılı Ekim-Kasım aylarında ve Ankara ilinde 2014 yılı
Ocak ayında aile içi şiddetle mücadele alanında çalışan 106 kişilik personele yönelik
eğitici eğitimi düzenlenmiştir. Söz konusu eğitimde özel uzmanlar tarafından “travma
ve travmaya müdahale yöntemleri, iletişim becerileri ve sunum teknikleri” ile
Bakanlığımız personeli tarafından “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği”
konularında eğitim verilmiştir ve katılımcılara eğitici eğitimi kitapçığının dağıtımı
yapılmıştır.
7. Suriye’de devam eden savaş nedeniyle ülkemize gelen Suriye vatandaşlarının şiddet
konusunda farkındalıklarının artırılması, Suriyelilere hizmet sunan ilgili personelin
cinsiyete şiddete müdahale konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu konuda
ülkemize teknik destek sağlanması amacıyla “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle
Mücadele ve Müdahale İnsani Yardım Programı”; KSGM ve Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu (UNFPA) işbirliği ile yürütülmüştür.
8. Genel Müdürlüğümüze bağlı hizmet birimleri tarafından sunulan koruyucu ve önleyici
hizmetlerin etkin sunulabilmesi ve kuruluşlarda çalışan meslek elemanlarının,
hazırlanan eğitim materyalleri ve bu kapsamda verilecek eğitimler yoluyla
kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla Kadın Hizmet Birimlerinin Kapasite
Geliştirme Projesi yürütülmektedir.
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h) Kurumsal Hizmetler
Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede mağdurlara sunulan destek hizmetlerinin ve
kurumsal yapıların varlığı büyük önem taşımaktadır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede; Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı başta
olmak üzere diğer ilgili bakanlıklar, belediyeler, barolar ve STK’lar tarafından kurumsal hizmet
sunumu gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, kurumsal hizmet birimleri aşağıda detaylı olarak
ele alınmaktadır.
(1)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
KSGM, kadına yönelik her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi ve ortadan kaldırılması
amacıyla başta yasal çalışmalar olmak üzere, işbirliğine dayalı çalışmalar yapmakta; projeler,
kampanyalar yürütmekte; toplantı, konferans, seminerler düzenlemekte; diğer kurumkuruluşlarca yürütülen çalışmalara katkı sağlamaktadır.
Konukevlerinin 2011 yılında KSGM’ye bağlanmasıyla ise kadınlara yönelik koruyucu,
önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütme ve
koordine etme görevlerini de üstlenmiş; icracı ve taşra teşkilatına sahip bir kurum haline
gelmiştir.
Kadın konukevleri
Kadın konukevleri fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara ve ya şiddete uğrayan
kadınların, şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi,
güçlendirilmesi ve bu dönemde kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da
karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
Kadın konukevlerinin amacı, kuruma kabul edilen kadınların şiddetsiz bir ortamda, yaşadıkları
travma ile başa çıkabilmeleri, yeniden sağlıklı ilişkiler sürdürebilmelerine destek olmak üzere
mesleki çalışmalar yapılarak kadın konukevlerinden ayrıldıktan sonra yaşamlarını kendi
talepleri doğrultusunda sürdürmelerini sağlamaktır.
Kamuya bağlı ilk kadın konukevi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olarak
1990 yılında İzmir ve Ankara İllerinde hizmete açılmıştır. Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarına
bağlı ilk kadın sığınmaevi Kadın Dayanışma Vakfı tarafından 1993 yılında hizmete açılmıştır.
633 sayılı KHK ile kadın konukevleri, KSGM’ nin yetki ve sorumluluğuna bırakılmış olup
halen Bakanlığımıza bağlı 109 kadın konukevi; İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü’ne bağlı 1 kadın konukevi; sivil toplum kuruluşlarına bağlı 1 ve yerel yönetimlere
bağlı 32 olmak üzere ülke genelinde toplam 143 konukevi toplam 3.444 kapasite ile hizmet
vermektedir.
Kadın konukevlerinde kalan kadın ve beraberindeki çocukların durumlarının barınma,
sorunlarının incelenmesi ve giderilmesine yönelik mesleki çalışmalar ile birlikte kadın ve
çocuklara doğrudan ya da ilgili kuruluşlara yönlendirmek suretiyle güvenlik, danışmanlık,
psikolojik destek, hukuki destek, tıbbi sağlık desteği, eğitim desteği, geçici maddi yardım,
harçlık, kreş, mesleki eğitim kursu, grup çalışmaları, çocuklar için burs, sosyal, sanatsal ve
sportif faaliyetler vb. alanlarda destek sunulmaktadır.
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Kadın konukevlerinden hizmet alan farklı ihtiyaç gruplarına sunulan hizmetlerin, kalite ve
etkinliğinin artırılması, kadın konukevlerinde görev yapan personellere ilişkin mesleki
standartlar, binaların fiziki yapısına ilişkin asgari standartların belirlenmesi, kamu
kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla yatılı hizmet birimlerinin ihtisaslaşması
çalışmaları yürütülmektedir.
Kadın konukevlerine bağlı olarak farklı şekillerde açılmış olan ve kadınların ilk gözlemlerinin
yapıldığı, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelendiği, geçici kabulleri yapılarak iki
haftaya kadar kalabilecekleri birimler olan “İlk Kabul Birimleri”nin gerekli mevzuatının
bulunmaması, hizmet sunum standartlarının olmaması, ödenek tahsisinin yapılamaması ve
personel görevlendirmeleri konularında sorunlar yaşanması nedeniyle, Genel Müdürlüğümüzce
“Yatılı Hizmet Birimlerinin İhtisaslaşması Çalışmaları” kapsamında öncelikli olarak ilk kabul
birimleriyle ilgili çalışma başlatılmıştır.
Söz konusu çalışmalar kapsamında büyükşehirlerde ve başvuruların yoğun illerde bağımsız
binalarda kadın konukevi adı altında, başvuru yoğunluğunun az olduğu küçük illerde ise kadın
konukevine bağlı olarak ayrılan bölümlerde ilk kabul birimi hizmetleri yürütülmektedir.
Kadın konukevlerinden;


2016 yılında ise 29.612 kadın ve beraberindeki 17.956 çocuk olmak üzere toplam
47.568 kişi hizmet almıştır.



2017 yılında, 33.413 kadın ve beraberindeki 23.575 çocuk olmak üzere toplam 59.988
kişi konukevlerinden hizmet almıştır.

Şiddet mağduru kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması amacıyla ilgili
kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile yürütülen çalışmalar
sonucunda;


2017 yılında, kadın konuk evlerinde kalan kadınlardan toplam 7.689’ufarkındalık
eğitimleri almış, 1.238’i okuma yazma kurslarına, 9.223’ü sosyal, sanatsal ve sportif
faaliyetlere katılmıştır. SYDV, belediye ve vakıfların yardımıyla 1.903 kadına
ekonomik destek sağlanmıştır.



2017 yılında kadın konukevlerinde kalan 5.015 kadın meslek edindirme kurslarından
yararlandırılmış, 1.027 kadın işe yerleştirilmiştir.



2017 yılında kadın konukevlerinde anneleri ile birlikte kalan 5.239 çocuk kreş ve çocuk
kulüplerinden yararlandırılmıştır.



2017 yılında kadın konukevinden hizmet alan 6.057 kadına hukuki destek sağlanmıştır.

Şiddet Önleme ve izleme Merkezleri
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hizmet vermeye başlamıştır. Bu
merkezlerde 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun kapsamında, şiddet mağduruna yönelik barınma hizmeti, geçici maddi yardım, rehberlik
ve danışmanlık hizmetleri, hayati tehlikenin bulunması halinde geçici koruma altına
alınmasının takibi ve izlenmesi, kreş yardımı, hukuki destek, tıbbi destek, istihdama yönelik
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destek, çocuklar için burs, eğitim-öğretim konusunda destek gibi konularda hizmetler
sunulmaktadır.
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, Ocak 2017 tarihi itibariyle Türkiye genelinde, Bursa,
Adana, Antalya, Ankara, Denizli, Trabzon, Samsun, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa, Mersin,
Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, Bingöl, Muş, Kilis, Elazığ, Sakarya,
Kahramanmaraş, Kocaeli, Isparta, Aksaray, Kars, Sivas, Adıyaman, Zonguldak, Erzincan,
Tekirdağ, Gümüşhane, Eskişehir, Çorum, Manisa, Çanakkale, Uşak Konya, Hatay, Düzce,
Burdur, Van, Osmaniye, Bartın, Hakkari, Tunceli, Amasya, Kayseri, Batman,Yalova,
Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Edirne, Iğdır, Karaman,
Kırıkkale, Kütahya, Rize, Sinop, Mardin , Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Muğla olmak üzere
68 ilde hizmet vermektedir. ŞÖNİM’lerin Türkiye genelinde 81 ile yaygınlaştırılmasına
yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde 2012-2017 yılları arasında 163.988 kadın, 12.832
erkek ve 41.096 çocuk olmak üzere toplam 217.996 kişi verilen hizmetlerden yararlanmıştır.
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinden 2017 yılında (Ocak-Aralık) ise 72.832 kadın, 5.711
erkek ve 13.872 çocuk olmak üzere toplam 92.415 kişi verilen hizmetlerden yararlanmıştır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri, ŞÖNİM’lerin bulunmadığı
yerlerde şiddete uğrayanlara yönelik danışmanlık, rehberlik ve sosyal destek hizmetleri sunmaktadır.
Alo 183 Sosyal Destek Hattı
ASPB bünyesinde çalışan “Alo-183 Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Danışma Hattı” şiddete
uğrayan ya da uğrama riski taşıyan, destek ve yardıma ihtiyacı olan kadın ve çocuklar için
psikolojik, hukuki ve ekonomik danışma hattı olarak çalışmakta; bu kişilere hakları konusunda
ve başvuracakları yerler hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca ihmal, istismar ve şiddet vakaları
veya töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için tedbir mahiyetindeki ihbarlarda alınmakta
olup; durumun aciliyeti göz önünde tutularak, vakanın bulunduğu ilin acil müdahale ekip
sorumlusuna ve/veya kolluk kuvvetlerine bildirilerek müdahale edilmesi sağlanmaktadır. Bu
hat, haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir ve ücretsizdir. Arapça ve Kürtçe dillerinde de
hizmet veren hattın, kısa mesaj ile iletişim özelliği ve işitme engelli bireyler için 3G özelliği de
bulunmaktadır.
(2)İçişleri Bakanlığı
Mülki Amirler
6284 sayılı Kanun kapsamında şiddete uğrayan kadına ve beraberindeki çocuklara uygun bir
barınma yeri, geçici maddi yardım, psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal destek, şiddete
uğrayan kadının can güvenliği tehlikesi bulunması durumunda geçici olarak koruma altına
alınması ve kreş imkânı sağlanması için tedbir kararı Mülki Amirler tarafından
verilebilmektedir. Şiddet mağdurları bulundukları yerdeki Valilik ve Kaymakamlıklara
başvurarak koruyucu tedbir kararları alınması talebinde bulunabilmektedir.
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Kolluk Kuvvetleri
İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kolluk kuvvetlerinin şiddeti önleme ve gereken tedbirleri alma
konusundaki rolü çok önemlidir. Polis ya da Jandarma şiddete maruz kalan kadınların ilk
başvurdukları kurumların arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra 6284 sayılı Kanun
kapsamında kolluk kuvvetlerinin tedbir kararı alabilme, karar alınmasını talep edebilme,
kararların yerine getirilmesini sağlama gibi çok geniş ve önemli görevleri bulunmaktadır.
Emniyet Genel Müdürlüğü
Merkezde Emniyet Genel Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle
Mücadele Şube Müdürlüğü, ülke çapında aile içi şiddetle mücadelede mevcut hizmetlerin
iyileştirilmesinden, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinden, şiddete maruz kalan kişiler için
tedbirlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili güvenlik hizmetlerinin koordinasyonundan sorumludur.
Yerelde ise il ve ilçe merkezlerinde polis merkezleri mevcuttur.
Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarına ilişkin polis tarafından yürütülen hizmetleri geliştirmek
ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla 11 Kasım 2015 tarihinde 81 İl Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele
Büro Amirliği kurulmuştur.
Ayrıca şiddete uğrayan kadınlar veya şiddete ya da şiddet uygulanma tehlikesine tanık olan
kişiler 7 gün 24 saat ücretsiz olarak Alo 155 Polis İmdat hattını arayabilmektedir.
Jandarma Genel Komutanlığı
Merkezde Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü,
görev alanı kapsamında mevcut hizmetlerin koordinasyonu ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile
işbirliğinden sorumludur.
2015 yılı itibariyle (37) İl Jandarma Komutanlığı’nda “Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği”, (44)
İl Jandarma Komutanlığı’nda “Çocuk ve Kadın Suçları İşlem Astsubaylığı” kadrosu teşkil
edilmiş olup; “Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri”nin 2019 yılının sonuna kadar 81 İl Jandarma
Komutanlığı’nda kurulması planlanmıştır. Diğer İlçe ve Jandarma Karakol Komutanlıklarında
“Çocuk ve Kadın Suçları İşlem Astsubaylığı” görevi kadroda ikiz olarak görevlendirilen
personel tarafından yürütülmektedir.
Ayrıca şiddete uğrayan kadınlar veya şiddete ya da şiddet uygulanma tehlikesine tanık olan
kişiler 7 gün 24 saat ücretsiz olarak Alo 156 Jandarma İmdat Hattını arayabilmektedir.
(3)Adalet Bakanlığı
Cumhuriyet Başsavcılığı
6284 sayılı Kanun kapsamında şiddete uğrayan kişiler doğrudan Cumhuriyet Savcılığına
başvurabilmektedir. Bunun yanı sıra özellikle büyükşehirlerde savcılıklar bünyesinde “Aile İçi
Şiddet Suçları Soruşturma Büroları” kurulmaya başlanmıştır. Söz konusu büroların
görevleri arasında şiddete karşı işlenen suçların soruşturmalarını takip etmek ve
sonuçlandırmak, 6284 sayılı Kanun kapsamında iş ve işlemleri gerçekleştirmek, önleyicikoruyucu tedbir kararlarının etkin bir şekilde uygulanmasını ve yerine getirilmesini denetleyip
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takip etmek yer almaktadır. Ocak 2018 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde 56
Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu bulunmaktadır.
Aile Mahkemesi
6284 sayılı Kanun kapsamındaki başvurular, Aile Mahkemesi tarafından karara
bağlanmaktadır. Şiddet mağdurları Kanundan yararlanmak için bir dilekçe ile Aile
Mahkemesine başvurulabilmektedir. Bulunulan yerde Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk
Mahkemesi yetkili ve görevli mahkemedir. Ülkemizde Ocak 2018 tarihi itibarıyla 263 faal Aile
Mahkemesi bulunmaktadır.
Adli Tıp Kurumu
Adli Tıp Kurumu şiddete maruz kalan kadınların kolluk kuvvetlerine ya da Cumhuriyet
Savcılıklarına başvurdukları zaman sağlık raporu almak için sevk edildikleri kurumdur. Adli
tıp kadına yönelik şiddet olgularında şiddet durumunu ve kadına verdiği zararı saptamada çok
önemli bir işleve sahiptir. Ocak 2018 tarihi itibarıyla hizmet veren 9 Adli Tıp Grup Başkanlığı,
72 Adli Tıp Şube Müdürlüğü bulunmaktadır.
(4) Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatlanmasında kadına yönelik şiddetle ilgili birimler Türkiye Halk
Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü – 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığıdır. Taşra teşkilatında ise İl Sağlık
Müdürlükleri mevcuttur. İllerde Aile Sağlığı Merkezi-ASM, Toplum Sağlığı Merkezi-TSM,
hastaneler kadına yönelik şiddet konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlardır. Hastanelerde
özellikle acil servis, Krize Müdahale Birimi, Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi önemlidir. Son olarak
acil sağlık müdahalesi gerektiren durumlarda, 112 Acil telefon hattı 7 gün 24 saat ücretsiz
olarak hizmet vermektedir.
(5)Diğer İlgili Kurum/Kuruluşlar
Barolara bağlı kadın danışma merkezleri, kadın hakları/hukuku komisyonu/kurulu adı altında
Medeni Kanun başta olmak üzere, temel yasalarda kadın erkek eşitliğinin sağlanması
konusunda çalışmalar yapmakta, kadın hakları ve nereye, nasıl başvurulacağı hususunda yeterli
bilgiye sahip olmayan kadınlara ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti vermektedirler.
Bünyesinde kadın hukuku komisyonu bulunan baro temsilcilerinin katılımıyla oluşan Türkiye
Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) aile içi şiddet de dahil olmak üzere,
kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılıktan kaynaklanan sorunlara çözüm getirilmesi için
çalışmalar yürütmektedir.
Şiddete uğrayan kadınlara yönelik çeşitli hizmetler, sivil toplum kuruluşlarınca da
yürütülmektedir. Bu kuruluşlar tarafından danışma merkezlerinde kadınlara hukuki ve
psikolojik destek verilmekte, gerekli hallerde de sığınma evlerinde barınma olanağı
sağlanmaktadır.
Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresine bağlı Çok Amaçlı
Toplum Merkezleri (ÇATOM) ise bölgede eğitim, yönlendirme, meslek edindirme vb.
konularda kadınlara hizmet sunmaktadır.
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[1] 2016-2017 verilerine göre 3-5 yaş grubunda kız çocuklarının net okullaşma oranı örneğin,
Ağrı (%25,21), Gümüşhane (%25,92), Şanlıurfa (%27,08) olarak gerçekleşirken Erzincan
(%53,94), Tunceli (%51,80), Giresun (%51,74)olarak gerçekleşmiştir.
[2] 2016-2017 verilerine göre kız çocuklarının okullaşma oranı Muş’ta %46.66, Ağrı’da
%50.85, Bitlis'te %53,22 iken Rize’de %100, Isparta'da %98.21, Artvin %97.66’ dır.
[3] İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa,
Diyarbakır, Samsun, Trabzon ve Malatya. Pilot illerin belirlenmesinde bu illerin nüfus
yoğunluğu, kadın konukevi ve ilk kabul birimlerinin bulunması, verilere göre aile içi şiddetin
yoğun olarak yaşanması ve emniyet teknik alt yapısının yeterli olması kriter olarak
değerlendirilmiştir.
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