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 Yay�n�n �çeri�ine ait tüm dü�ünce ve ifadeler proje ortaklar�na ait olup buradaki 

görü�ler AB’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görü�lerini ifade etmemektedir.  
 

2014-2015 
NEV�EH�R 

 
�Ç�NDEK�LER 
Önsöz  
Giri�  
1.C�NS�YETE YÖNEL�K ��DDET: KAVRAMSAL ÇERÇEVE  
 1.1. �iddetin Nedenleri 
 1.2. �iddetin Türleri 
  1.2.1. Fiziksel �iddet 
  1.2.2. Psiokolojik/Duygusal �iddet 
  1.2.3. Cinsel �iddet 
  1.2.4. Ekonomik �iddet 
 1.3. �iddetin Sonuçlar� 
 
2. C�NS�YETE DAYALI ��DDETLE MÜCADELEDE HUKUKSAL ÇERÇEVE  
 2.1 Uluslararas� Mevzuat  
  2.1.1. Kad�nlara Kar�� Her Türlü Ayr�mc�l���n Ortadan Kald�r�lmas� 
Sözle�mesi (CEDAW) 
  2.1.2. Birle�mi� Milletler Kad�nlara Yönelik �iddetin Ortadan Kald�r�lmas�na 
Dair Bildirge 
  2.1.3. Avrupa �nsan Haklar� Sözle�mesi 
  2.1.4. Pekin Eylem Platformu 
  2.1.5. Kad�na Yönelik �iddet ve Aile �çi �iddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye �li�kin Avrupa Konseyi Sözle�mesi (�stanbul Sözle�mesi) 
 
3. TÜRK�YE’DE C�NS�YETE DAYALI ��DDETLE MÜCADELEDE HUKUKSAL 
MEVZUAT 
 3.1 Ulusal Mevzuat 
  3.1.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasas� 
  3.1.2. 4721 Say�l� Medeni Kanun 
  3.1.3. 5237 Say�l� Türk Ceza Kanunu 
  .1.4. 4857 Say�l� �� Kanunu 
  3.1.5. 6284 Say�l� Ailenin Korunmas� ve Kad�na Yönelik �iddetin  
Önlenmesine Dair Kanun 
  3.1.2. Yerel Mevzuat  
  3.1.2.1. 6360 Say�l� Büyük�ehir ve 5393 Say�l� Belediye Kanunu 
  3.1.3. Di�er Düzenlemeler 
  3.1.4. Cinsiyete Dayal� �iddetle Mücadeleye Yönelik Uluslararas� ve Ulusal 
Mevzuat�n De�erlendirilmesi 
3.2 Cinsiyete Dayal� Mücadelede Sorumlu Kurumlar  
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  3.2.1. Kolluk Kuvvetleri 
  3.2.2. Cumhuriyet Savc�l��� 
  3.2.3. Aile Mahkemeleri 
  3.2.4. Valilik/Kaymakaml�k 
  3.2.5. Barolar 
  3.2.6. Sa�l�k Kurulu�lar� 
  3.2.7. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� (ASPB) �/�lçe Müdürlükleri 
  3.2.8. �ÖN�M/KOZA 
  3.2.9. Kad�n S���nma Evleri 
  3.2.10. Kad�n Dan��ma Merkezleri 
  3.2.11. Sosyal Yard�mla�ma Ve Dayan��ma Vak�flar� (SYDV) 
  3.2.12. ALO 183 Aile, Kad�n, Çocuk ve Engelli Dan��ma Hatt� 
 3.3 Cinsiyete Dayal� �iddetle Mücadele Eden Sivil Toplum Kurulu�lar�  
 3.4 Cinsiyete Dayal� �iddetle Mücadele Konusunda Uygulanan Ara�t�rma  
  3.4.1. Ara�t�rman�n Amaç ve Hedefleri 
  3.4.2. Ara�t�rman�n Yöntemi 
  3.4.3.Kamu Kurumlar�na Uygulanan Anketlerin De�erlendirilmesi 
  3.4.3.1. Demografik Veriler 
  3.4.3.2.Örnekleme Dahil �l/�lçelerdeki Kurumlarda Cinsiyete Dayal� Veriler 
  3.4.3.2.1. Kamu Kurumlar�nda Çal��an Personelin Cinsiyete Göre  
 Da��l�m� 
  3.4.3.2.2. Kamu Kurumlar�nda Çal��an Yöneticilerin Cinsiyete Göre 
 Da��l�m� 
  3.4.3.3. Örnekleme Dahil Olan �l/�lçelerin Cinsiyete Dayal� �iddet Karneleri 
  3.4.3.4.Ara�t�rma Bulgular� 
  3.4.4. STKtk’lara Uygulanan Anketlerin De�erlendirilmesi 
  3.4.4.1.Demografik Veriler 
  3.4.4.2. Ara�t�rma Bulgular� 
  3.4.5. Ara�t�rma Hakk�nda Genel De�erlendirme 
  3.4.6. Ara�t�rma Sonucunda Cinsiyete Dayal� �iddetle Mücadele Konusunda 
Ortaya  Ç�kan �yi Uygulamalar/Örnekler 
  3.4.6.1. Nev�ehir Valili�i 
  3.4.6.2. Nev�ehir Belediyesi 
  3.4.6.3. Nev�ehir �l Milli E�itim Müdürlü�ü 
  3.4.6.4. Nev�ehir Hac� Bekta� Veli Üniversitesi Kad�n Çal��malar� Uugulama 
Ve Ara�t�rma Merkezi (NÜKÇAM) 
  3.4.6.5. Zonguldak Kent Konseyi Kad�n Meclisi 
  3.4.6.6. K�r�ehir Kent Konseyi Kad�n Meclisi 
 
4. AVRUPA B�RL��� PAYDA�LARINDA C�NS�YETE DAYALI  
��DDETLE MÜCADELE 
 
 Hukuksal Mevzuat 
 4.2. Cinsiyete Dayal� Mücadelede Sorumlu Kurumlar ve STK’lar 
  4.2.1. Kolluk Kuvvetleri 
  4.2.2. Kad�na Yönelik �iddeti Önleme Bölgesel Komisyonu ve Refah Konseyi 
  4.2.3. Sosyal Hizmet Merkezleri ve Hastaneler 
  4.2.4. Sosyal Çal��ma Merkezi 
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 4.2.5. Kriz Merkezleri 
 4.2.6. Güvenlik Evleri 
 4.2.7. S���nma Evleri 
 4.2.8. Kad�n Dan��ma/Dinleme Merkezleri 
 4.2.9. Üniversiteler 
 4.3. Cinsiyete Dayal� �iddetle Mücadele Eden Sivil Toplum Kurulu�lar� 
 4.4. Cinsiyete Dayal� �iddetle Mücadele Konusunda Uygulanan Ara�t�rma 
 4.5. �talya, Slovenya ve Türkiye De�erlendirmeleri ve Örnekler 
 
 
 
 
5. C�NS�YETE DAYALI ��DDET� ÖNLEMEDE EYLEM PLANI TAVS�YES� 
 

 5.1. Fark�ndal�k Yaratma ve Toplumsal Cinsiyet E�itli�i Yönünde Zihniyet 
  Dönü�ümünün Sa�lanmas� 
 5.2. Kurumsal Düzenlemeler 
  5.2.1. Kad�na Yönelik �iddetle Mücadelede Sorumlu Kurum ve Kurulu�lar�n 
  Sorumluluklar�n� Duyarl� ve Çözüm Odakl� ve ��birli�i �çinde Yerine 
  Getirmesinin Sa�lanmas� 
  5.2.2.Ma�dura Hizmet Veren Personel ve Birimin Nitelikli Hizmet Sunumu 
  5.2.3. Faillerin Rehabilite Edilmesinin Sa�lay�c� Programlar�n  
 Gerçekle�tirilmesi 
  5.2.4. �lde Topumsal Cinsiyet E�itli�i ve Cinsiyete Dayal� �iddetle Mücadele  
 E�itimleri Verecek E�itici Havuzunun Olu�turulmas� 
  5.2.5. Üniversitelerde Kad�n Çal��malar� Uygulama ve Ara�t�ma Merkezlerinin  
 Yayg�nla�t�r�larak Yerel/Ulusal Düzeyde Kad�n Sorunlar�n�n 
  Çözümünde Temel Aktör Olmas�s�n�n Sa�lanmas� 
  5.2.6. Kad�n S���nma Evlerinin Niceliksel ve Niteliksel Olarak �htiyac�  
 Kar��layacak Düzeye Getirilmesi Sa�lanmal�d�r 
  5.2.7. �ÖN�M/KOZA’lerin Tüm �llere Yayg�nla�t�r�lmas� ve Uygulamadaki 
 Eksisklerinin Giderilmesi 
  5.2.8. Cinsiyete Dayal� �iddetin Önlenmesinde Medyan�n Olumlu Bir Rol 
 Üstlenmesi Sa�lanmal�d�r. 
  5.2.9. STK’lar�n Cinsiyete Dayal� �iddetle Mücadelede Kapasite Sorunlar�n�n 
 Giderilmesi ve Kamu Kurumlar� �le STK’lar Aras�nda Gereken 
 ��birli�inin Sa�lanmas�  
 5.3.Yasal Düzenlemeler 
 5.3.1. Kad�na Yönelik �iddetle Mücadele Devlet Politikas� Haline Gelmelidir. 
    5.3.2. Cinsiyete Dayal� �iddeti Önlemek Üzere Gerekli Yasal Düzenlemeler En  
  K�sa Zamanda Bu Alanda Çal��an Toplumun Tüm Aktörlerinin Kat�l�m� ve 
 ��birli�i ile Tamamlanmal�d�r. 

  
KAYNAKÇA 
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ÖNSÖZ 
 
Derne�imizin kad�na yönelik �iddetle mücadele çal��malar�nda bir dönüm noktas� olan 

bu ara�t�rma projesi ile i�birli�i yapt���m�z tüm ortaklar�m�zla çok zorlu, gayretli bir o kadar 
da verimli bir yolculu�umuz oldu. Bu çal��mam�zla tüm dünyada büyük emek verilerek 
yürütülen cinsiyete dayal� �iddetle mücadele çal��malar�na ve tarihine somut bir katk� sunmay� 
amaçlamaktay�z. Nev�ehir, K�r�ehir, Karadeniz Ere�li ve Zonguldak Belediyesi ile Nev�ehir 
Hac� Bekta� Veli Üniversitesi, C.M.C. HOPE - ONLUS, Gorizia Provincial Administration 
Monfalcone Municipality, Sacile Municipality, Association for Developing Voluntary Work 
Novo Mesto, Center za socialno delo Koper University of Primorska, Science and Research 
Centre of Koper, Association of Local Democracy Agencies, Ahiler Kalk�nma Ajans� ve 
Kapadokya Kad�n Dayan��ma Derne�i ortakl���nda 02.02.2014 -  31.10.2015 tarihleri 
aras�nda sürdürülen “‘Cinsiyete Dayal� �iddetle Mücadelede Uzmanl�k Köprüleri” ba�l�kl� 
projemiz Kad�na Yönelik �iddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’lar�n Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���’Aile �çi �iddetle Mücadelede Kad�n 
Konukevleri’projesi hibe bile�enleri Kkapsam�nda gerçekle�tirilmi�tir. 

Kapadokya Kad�n Dayan��ma Derne�i 2006 y�l�nda kuruldu�u günden beri “Kad�na 
Yönelik �iddet”, “Kad�n ve K�z Çocuklar�n�n �nsan Haklar�”, “S���nmac� Göçmen 
Mülteciler”le ilgili yerel ve ulusal düzeyde çal��malar�n� aral�ks�z bir biçimde büyük bir 
gayretle sürdürmü�tür. Bu proje ile derne�imiz Avrupal� ortaklar�m�z e�li�inde bu 
çal��malar�n� küresel düzeyde geni�letme f�rsat�n� yakalam��, Slovenya ve �talya daki 
Belediyeler, STK lar ve Üniversite ile ortak çal��ma ve deneyim payla��m� ile daha somut ve 
kal�c� çözümler üretme yönünde hedef e�i�ini yükseltmi�tir.  

Proje kapsam�nda Cinsiyete Dayal� �iddet konusunda iyi uygulamalar ve özel ihtiyaçlar 
tespit edilerek iyi uygulamalar yerinde izlenmi�tir. �talyan ve Sloven ortaklar�m�z�n ulusal ve 
yerel mevzuatlar� Türkiye mevzuat� ile birlikte kar��la�t�rmal� bir biçimde incelenmi�, olumlu 
yönlerin örnek al�nmas� hedeflenmi�tir.  

Derne�imizin yürüttü�ü bu projede Nev�ehir Hac� Bekta� Veli Üniversitesi taraf�ndan 
projemizin ulusal orta�� olan 4 ilde cinsiyete dayal� �iddet sorununun çözümünde hayati rolü 
olan temel aktörlerin -kamu kurumlar� ve STK’lar�n- cinsiyete dayal� �iddetle ilgili temel 
alg�lar�n�n tespit edildi�i bir alan çal��mas� gerçekle�tirilmi�tir. Bu alan çal��mas� ile cinsiyete 
dayal� �iddetle mücadeleye nereden ba�lan�lmas� ve nas�l bir yol izlenmesi gerekti�ine dair 
somut bir yol haritas� ç�kar�lm��t�r. Koper Primorska Üniversitesi’nin de bulunduklar� yerde 
gerçekle�tirmi� oldu�u Kad�na yönelik �iddetle ilgili alg� ve mevcut durumu tespit etti�i 
ara�t�rma da k�lavuzumuzda yer alm��t�r. 

Bu proje kapsam�nda haz�rlanan “ Kad�na Yönelik �iddet ve Cinsiyete Dayal� �iddetle 
Mücadele Klavuzu”nun �talya, Slovenya ve Türkiye’de bulunan tüm Kamu Kurum ve 
Kurulu�lar�na, STK lara rehber olaca�� umuduyla bu süreçte eme�i geçen tüm ortak ve 
i�tirakçilerimize te�ekkür ederim. 

                                                                                
 

Kapadokya Kad�n Dayan��ma Derne�i 
                                                                                          Hayriye DEM�RB�LEK 
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G�R�� 

 
Simone de Beauvoir (1993: 17) 1949 y�l�nda “… Erkek Özne’dir, Mutlak Varl�k’t�r, 

kad�nsa Öteki Cins’tir.” ifadesiyle kad�nlar�n öteki konumuna itilmesine çarp�c� bir biçimde 
dikkat çekmi�ti. Maalesef yüzlerce y�ld�r süregelen -öteki cins olarak konumland�r�lan kad�na 
yönelik- cinsiyete dayal� e�itsizli�in nedenleri ve sonuçlar� küresel çapta mücadele edilmesi 
gereken bir sorunlar yuma�� haline gelmi�tir. Dünya genelinde milyonlarca ki�i sadece kad�n 
olduklar� için ayr�mc�l��a ve �iddete u�ramaktad�r. Çok boyutlu bir sorun olan kad�na yönelik 
�iddeti ortadan kald�rmak, küresel ve ulusal düzeyde tüm kesimlerin ortak ve kararl� 
mücadelesi ve bütüncül bir yakla��mla mümkün olacakt�r. Bu çerçevede yürütülecek 
çal��malarda, disiplinler aras� bir yakla��mla, ilgili tüm taraflar�n önleme, koruma, 
cezaland�rma ve politika boyutuyla sürecin içinde yer almas� büyük önem arz etmektedir. 

 
Toplumsal cinsiyet kal�p yarg�lar� ve kültürel normlar�n besledi�i cinsiyete dayal� �iddet 

olgusunun çözümünde devletlerin bu sorunu tan�mas� ve bu yönde ciddi politikalar 
geli�tirmesi büyük önem ta��maktad�r. Sorunun varl���n� kabul etmek ve bu sorunu çözmek 
üzere kararl�, etkili ve sürdürülebilir çözümler üretmek devletlerin en temel önceliklerinden 
biri olmal�d�r. Cinsiyete dayal� �iddet sorununun çözümünde rol oynayan temel aktörlerden 
biri de bu alanda çal��an stk’lard�r. Stk’lar kad�na yönelik �iddetle mücadele amaçl� lobicilik 
ve savunuculuk faaliyetleri sürdürmekte, kad�n dan��ma merkezi ve s���nma evleri açmakta, 
kampanyalar ve çe�itli etkinliklerle kad�na yönelik �iddeti ortadan kald�rmaya dönük 
mücadeleyi aktif biçimde sürdürmektedir. Tüm bu faaliyetleri etkin ve aktif bir biçimde 
yürütebilmek için maalesef Türkiye’deki stk’lar yeterli maddi güç, nitelikli insan gücü, 
gönüllü üye, vb, kayna�a sahip de�ildir. Stk’lar�n kaynak s�k�nt�s� ve kamu kurum ve 
kurulu�lar� ile i�birli�inin yeterli düzeyde olmay��� cinsiyete dayal� �iddetle mücadele 
potansiyelini ve bu yönde yürütece�i faaliyetleri s�n�rland�rmaktad�r. STK’lar�n devletin 
cinsiyete dayal� �iddetle mücadelede yürüttü�ü ya da yürütmek zorunda oldu�u faaliyetleri 
izleme, de�erlendirme ve raporlama i�levi amaca ula��lmas�nda büyük önem ta��maktad�r.   

 
Kad�na yönelik �iddetle mücadelede yasal düzenlemelerin yeterli olmad���n� tarihsel ve 

küresel düzeyde ya�anan tecrübeler ortaya koymu�tur.  Yasal düzenlemeler kadar bu 
düzenlemelerin etkin �ekilde uygulanmas�, cinsiyet temelli �iddetten korunma ve zararlar�n 
telafisi ve faillerin yarg�ya intikal etmeleri için kad�n ve k�z çocuklar�n�n güçlenmesi ve 
korunmas�na katk� sa�lamak, ma�dura ve nihayetinde �iddet uygulayana yönelik koruma, 
tedavi, rehabilitasyon hizmetleri sunulmas� ile konu hakk�nda toplumsal fark�ndal�k ve 
duyarl�l���n art�r�lmas� da büyük önem ta��maktad�r. 

 
Cinsiyete dayal� �iddetle mücadelenin çok geni� bir yelpazede, tüm taraflar�n kapsaml� 

i�birli�i ve ortak duru�uyla çözülebilece�i inanc�yla ulusal ve uluslararas� ortaklardan olu�an 
ekibimizle “Cinsiyete Dayal� �iddetele Mücadelede Uzmanl�k Köprüleri” ba�l�kl� ara�t�rma 
projesi haz�rlanm��t�r. Türkiye'deki ortaklar aras�nda (müracaatç� olarak) "Kapadokya Kad�n 
Dayan��ma Derne�i" (KAPKAD) sivil toplum örgütü, Nev�ehir Hac� Bekta� Veli Üniversitesi 
(Kad�n Çal��malar� Uygulama ve Ara�t�rma Merkezi (NÜKÇAM)), Kapadokya Bölgesi’nden 
iki belediye (Nev�ehir, K�r�ehir), Karadeniz Bölgesinden iki belediye (Karadeniz Ere�lisi, 
Zonguldak) ve Ahiler Kalk�nma Ajans� bulunmaktad�r.  
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Uluslararas� ortaklar�m�z; �talya’dan Gorizia �l �daresi, Monfalcone ve Sacile 
belediyeleri ve sivil toplum örgütü "CMC Hope", Slovenya’dan Koper Belediyesi “Sosyal 
Yard�m Merkezi”, Koper Üniversitesi ve Novo Mesto Belediyesi’nin sivil toplum örgütü 
"Gönüllü Çal��malar� Geli�tirme Derne�i", Fransa'dan Avrupa Konseyine ait bir sivil toplum 
kurulu�u olan dernek Yerel Demokrasi Ajans� Derne�i (ALDA)’d�r. 

 
Bu proje ile cinsiyete dayal� �iddet konusunda engin bir deneyime sahip olan Türk ve 

Frans�z –�talyan-Sloven STK ve belediyelerinin kat�l�m�; kad�na kar�� �iddetle mücadele eden 
yerel ve ulusal Türk sivil toplum örgütleri için kapasite geli�tirmek desteklemek, sivil toplum 
örgütleri aras�nda i�birli�i ve bir a� olu�turulmas� ve kad�nlara hizmet vermekte olan yerel 
makamlarla ortakl�klar� te�vik etmek/desteklemek amaçlanm��t�r.  

 
Uluslararas� ortakl�kla yürütülen bu projede en büyük kazan�mlardan biri her ülkede 

cinsiyete dayal� �iddetle mücadele için gerçekle�tirilmi� olan iyi uygulamalar�n, deneyimlerin 
payla��lmas� olmu�tur. Bu olumlu deneyimler her ülke için üretilecek çözümlerde ve 
olu�turulacak politikalarda yol gösterici bir rol oynam��t�r ve oynayacakt�r. 

 
Sürdürülebilir ve i�leyen yerel, bölgesel, ulusal a�lar�n tesisi ve kad�na kar�� �iddet ve 

cinsiyet sorunlar� alan�nda çal��an uluslararas� sivil toplum örgütleri a�lar�na kat�l�m projenin 
temel hedeflerinden biri olmu�tur. Önleyici tedbirler ve yanlar�nda bulunan çocuklar�yla 
birlikte ma�durlara yard�m konusuna özel olarak odaklanmak kayd�yla, iyi uygulamalar ve 
çal��ma deneyimlerinin belirlenerek payla��m� proje hedeflerinden biri olmu� proje sürecinde 
bu hedefe ba�ar�yla ula��lm��t�r.  

 
E�itim materyallerinin geli�tirilmesine/uyarlanmas�na destek ve kad�na kar�� �iddet ve 

cinsiyete dayal� �iddetten etkilenen farkl� hedef kitleler için e�itimlerin verilmesi, kad�na kar�� 
�iddet ve cinsiyete dayal� �iddet konusunda bilinçlendirme faaliyetlerinin geli�tirilmesi ve 
uygulanmas�, fark�ndal�k kampanyalar� ve malzemelerinin organize edilmesi projede 
hedeflenen ve ba�ar�yla gerçekle�tirilen faaliyetler olmu�tur.  

 
Bu projede gerçekle�tirilen en özgün katk�lardan birisi de proje orta�� iki üniversitenin 

(Nev�ehir Hac� Bekta� Veli Üniversitesi, Koper Üniversitesi) ayr� ayr� yürütmü� oldu�u alan 
çal��malar�n�n bulgular�d�r. Cinsiyete dayal� �iddetle mücadelede hayati önem ta��yan bu 
veriler at�lacak somut ad�mlar�n belirlenmesinde ve politika üretilmesinde en temel kaynaklar 
olacakt�r. Projenin en güçlü yanlar�nda biri projenin AB-Türkiye ortakl���nda kamu kurumlar� 
ve sivil toplum örgütleri i�birli�i ile gerçekle�tirilmesidir. Cinsiyete dayal� �iddet sorununun 
etkili ve kal�c� bir biçimde çözümü; yerel, ulusal ve ulusalararas� düzeyde kamu kurumlar� ve 
stk’lar ile özel tüm kurumlar aras�nda güçlü bir ileti�im ve i�birli�i a��n�n kurulmas�na 
ba�l�d�r. Bu ara�t�rma projesi ile bu yönde önemli bir ad�m att���m�z� umuyoruz.  

 
Cinsiyete dayal� �iddetle mücadelede mevcut durum ve çözümlerle ilgili kurumlar 

hakk�nda do�ru bilgi alma ihtiyac�n� da gidermek üzere �u an elinizde tuttu�unuz k�lavuz 
haz�rlanm��t�r. Projenin en de�erli ç�kt�lar�ndan biri olan bu k�lavuzla cinsiyet e�itli�i ve 
cinsiyete dayal� �iddetle mücadelede fark�ndal��� artt�rmak ve çözüm üretmek için somut 
ad�mlar atabilmek amac�yla tüm toplumun bilgilenme ve bilinçlenmesine katk� sa�lamak 
hedeflenmi�tir.  

Ara�t�rma projesinin somut ç�kt�s� olan bu k�lavuzun geni� kitlelere ula�mas� ve ilgili 
tüm taraflara, cinsiyete dayal� �iddetle mücadelede atacaklar� ad�mlarda ���k tutmas� umudu 
ile projede yer alarak emek verenlere; Kapadokya Kad�n Dayan��ma Derne�i (Hayriye  
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Demirbilek, Ay�egül Baysal, Mukaddes Eski, �ükrü A�d�rmaz), Nev�ehir Hac� Bekta�i Veli 
Üniversitesi Kad�n Çal��malar� Uygulama ve Ara�t�rma Merkezi (Yrd. Doç. Dr. Leyla 
KAHRAMAN, Yrd. Doç. Dr. A. Burak KAHRAMAN)  Nev�ehir Belediyesi (Nermin 
Gürsoy, �ermin Tatar), K�r�ehir Belediyesi Karadeniz Ere�li Belediyesi (Meltem Göktan, Baki 
Kara, Mustafa Üresin), Zonguldak Belediyesi (Necati Akka�, R�za Kemal Cangöz), C.M.C. 
HOPE–ONLUS (Diego Santaliana, Jesmis Tescaro), Gorizia Provincial Administration (Elena 
Sgiarovello, Cristina Giuressi), Monfalcone Municipality (Nives Bacci), Sacile Municipality 
(Arianna Zanini), Association for Developing Voluntary Work Novo Mesto ( Mitja Bukovec, 
Andreja Lustek), Center za socialno delo/Koper-Center for Social Work Koper (Damjana Jurman, 
Tamara Mijatovic), University of Primorska (Ana Kralj, Tjasa Zakelj), Association of Local 
Democracy Agencies (Stanca Parac Damjanovic, Barbara Elia), Ahiler Kalk�nma Ajans� (Zeynep 
Saliha Koçin, Alper Av�ar, Muhammed Öztürk) ve projemize her a�amada destek veren Nev�ehir 
Valili�ine ve tercüman Abidin Büyükköse’ye te�ekkür ediyoruz.  K�lavuzda yer alan Eylem Plan� 
tavsiyelerinin ilgili tüm taraflar�n i�birli�i, kapsaml� ve koordineli çal��malar�yla en k�sa zamanda 
hayata geçirilebilmesi dilekleriyle. 

 
 
1.C�NS�YETE YÖNEL�K ��DDET: KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 
Cinsiyete yönelik �iddet, belirli bir cinsin salt cinsiyetinden dolay� u�rad��� �iddet 

türüdür ve bu durum özellikle kad�nlar�n dünyan�n her yerinde ya�ad��� bir sorundur. Kad�na 
yönelik �iddet Birle�mi� Milletler’in 1993 y�l�nda kabul etti�i Kad�nlara Yönelik �iddetin 
Önlenmesi Bildirgesi’nde;  

 
“Kamusal ve özel alanda gerçekle�en, kad�nlar�n fiziksel, cinsel, duygusal zarar 

görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanmas� olas�, her türlü cinsiyet temelli �iddet eylemi 
veya bu eylemin yap�laca��na ili�kin tehdit ya da zorlama ve keyfi olarak özgürlü�ün 
k�s�tlanmas�” �eklinde tan�mlanm��t�r.(http://www.bilka.org.tr/kadina-yonelik-siddetin-
ortadan-kaldirilmasi-icin-_6921.html).  

 
May�s 2011’de devletlerin imzas�na aç�lan Kad�na Yönelik �iddet ve Aile �çi �iddetin 

Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye ili�kin Avrupa Konseyi Sözlesmesi’nde ise “kad�na kar�� 
�iddetten, kad�nlara kar�� bir insan haklar� ihlali ve ayr�mc�l�k anla��laca��” ve “bu terimin 
toplumsal cinsiyete dayal� tüm �iddet eylemlerini kapsayaca��” ifade edilmektedir. Aile içi 
�iddet, aile içerisinde veya hanede veya ma�dur faille ayn� evi payla�sa da payla�masa da eski 
veya �imdiki e�ler veya partnerler aras�nda meydana gelen her tür fiziksel, cinsel, psikolojik 
veya ekonomik �iddet eylemi anlam�na gelir (Avrupa Konseyi, 2011).  

 
Dünya Bankas� verilerine göre dünya genelinde �iddet nedeniyle hayat�n� kaybeden 15-

44 ya� grubundaki kad�nlar�n say�s� kanser, s�tma, trafik kazas� ve sava�lar nedeniyle ölen 
kad�nlardan daha fazlad�r.(http://www.kadinininsanhaklari.org/kadinin-insan-haklari/ yasalar 
daki-haklarimiz/uluslararasi-sozlesmelerde-kadinin-insan-haklari/kadina-yonelik-siddet-ve-
aile-ici-siddetin-onlenmesi-ve-bunlarla-mucadeleye-iliskin-avrupa-konseyi-sozlesmesi-
istanbul-sozlesmesi-2/). Birçok toplumda kad�nlar, toplumsal s�n�f ve statülerinden ba��ms�z 
olarak �iddete maruz kalmaktad�r. Dünya Sa�l�k Örgütü’nün (WHO) ara�t�rmas�na göre, 
küresel olarak kad�nlar�n %35,6’s� fiziksel ve/veya cinsel �iddet görmektedir. Avrupa’da 
%27,2 olan bu oran, Amerika’da %36,1’e, Güneydo�u Asya’da %40,2’ye, Afrika’da 
%45,6’ya, Bat� Pasifik’te ise %68’e kadar ç�kmaktad�r. Tan�nmayan ki�iler taraf�ndan cinsel 
�iddete maruz kalan kad�nlar�n oran� ortalama %7,2’dir. (WHO, 2013). 
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Küresel düzeyde yap�lan çal��malar, kad�nlar�n, ailede, e� ya da sevgili ile ili�kilerinde, 
i�yerinde, sokakta ve e�itim kurumlar�nda yayg�n olarak fiziksel, sözel, psikolojik, cinsel ve 
ekonomik �iddet ya�ad�klar�n� ortaya koymaktad�r. Kad�na yönelik �iddet; aile içi �iddet, 
kad�n ticareti, taciz, tecavüz, namus bahanesiyle i�lenen cinayetler, zorla evlendirme, kad�n 
sünneti, k�z bebeklerin öldürülmesi gibi �ekillerde tüm dünyada yayg�n bir biçimde 
ya�anmaktad�r. Her y�l binlerce kad�n ya�ad��� �iddet nedeniyle sakat kalmakta ya da 
ölmektedir.    

 
Türkiye medyas�nda yer alan haberlere göre,“Erkekler son 5 y�lda en az 1134 kad�n 

öldürdü.” Sadece 2014 y�l�nda en az 281 kad�n öldürdü, 109 kad�n ve k�z çocu�una tecavüz 
etti / tecavüz giri�iminde bulundu, 560 kad�n� yaralad�, 140 kad�n ve k�z çocu�una cinsel 
tacizde bulundu. Her 5 kad�ndan 1’i bo�anmak veya ayr�lmak istedi�ini söyledi�i için 
öldürüldü. Öldürülen kad�nlar�n % 46’s�n� kocas�, % 16’s�n� erkek akrabalar�, % 10’u 
sevgilisi, % 6’s� eski kocas�, % 4’ü eski sevgili, % 3’ü reddedilen erkekler, % 12’si di�er 
erkekler taraf�ndan öldürüldü. �ç Anadolu Bölgesi nüfusa oranl� �iddet endeksinde 5. S�rada 
yer almakta, erkek �iddeti haberlerinin % 14’ü �ç Anadolu Bölgesi’nden gelmi�tir.” 
(http://bianet.org/bianet/kadin/161558-erkekler-2014-te-281-kadin-oldurdu) 

 
Kad�n�n Statüsü ve Sorunlar� Genel Müdürlü�ü (KSSGM) kad�na yönelik �iddetin 

farkl� boyutlar�n� belirlemek, nedenlerini tespit etmek ve bu konuda veri toplama ihtiyac�n� 
gidermek amac�yla, 2008 y�l�nda ilk defa kapsaml� bir “Türkiye’de Kad�na Yönelik Aile �çi 
�iddet Ara�t�rmas�” gerçekle�tirilmesini sa�lam��t�r. Benzer �ekilde kapsaml� çal��ma 
KSSGM taraf�ndan yapt�r�lm��t�r.(http://www.hips.hacettepe.edu.tr/TKAA2008-
Anarapor.pdf,  http://www.hips.hacettepe.edu.tr/TKAA2014_Ozet_Rapor.pdf). 

Türkiye’de Kad�na Yönelik Aile �çi �iddet 2008 ve 2014 Ara�t�rma sonuçlar�na 
ili�kin baz�  veriler �u �ekildedir: 

2014 ara�t�rmas�nda ülke genelinde ya�am�n�n herhangi bir döneminde e�i veya eski 
e�i taraf�ndanfiziksel  �iddete maruz b�rak�lan kad�nlar�n oran� %36’d�r (son on iki ayda %8). 
Bu oran�n 2008 ara�t�rmas�n %39  oldu�u görülmektedir. 

o Ya�am�n�n herhangi bir döneminde duygusal �iddet ya�ayan kad�nlar�n 
oran� %44’tür. Bu  oran�n  2014 ve 2008 ara�t�rmalar�nda de�i�medi�i gözlemlenmektedir. 
o 2014 ara�t�rmas�nda ya�am�n�n herhangi bir döneminde cinsel �iddete maruz kalan 
kad�nlar�n  oran�%12’dir  (son on iki ayda %5). 2008 ara�t�rmas�nda ise bu oran %15 
olarak  görülmektedir. 2014  ara�t�rmas�nda ya�am�n herhangi bir döneminde fiziksel veya 
cinsel  �iddetin birlikte ya�anma oran� %  38’dir. 2008 ara�t�rmas�nda ise bu oran %42’dir. 
o 2014 ara�t�rmas�nda  kentte fiziksel �iddet oran� %35 iken k�rda %37,5’tir. 2008 
ara�t�rmas�ndakentte  fiziksel �iddet oran� %38 iken k�rda %43’tür. 2014 ara�t�rma 
s�nda  ya�ad�klar� fiziksel �iddet sonucunda yaralanan kad�nlar�n oran� %26’d�r. 2008 
ara�t�rmas�nda ise bu oran %25’tir.. 
 
o 2014 ara�t�rmas�nda   en az bir kez fiziksel veya cinsel �iddete maruz kalm�� 
kad�nlardan  e�itimi olmayanlar�n oran� %43, lisans ve lisansüstü üzeri düzeyde e�itim 
alanlar�n oran� ise %21’dir. 2008 ara�t�rmas�nda ise bu oran e�itimi olmayan kad�nlar için 
%55,7’dir. 
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o 2014 ara�t�rmas�nda  ya�ad�klar� �iddeti kimseye anlatamayan kad�nlar�n oran� 
%44’tür.  2008  ara�t�rmas�nda ise bu oran %48,5’dir 
(http://kadininstatusu.aile.gov.tr/uygulamalar/turkiyede-kadin). Gebelik boyunca 10 kad�ndan 
1’i �iddet görüyor. Her 3 evlilikten biri “çocuk” evlili�idir. Ailelerde %12 olan cinsel �iddet, 
çocuk evliliklerinde %19’lara ç�k�yor. Duygusal �iddet % 50’lerdedir. Maalesef kurumsal 
ba�vuru yapan kad�n say�s� %11’dir. (http://www.hips.hacettepe.edu.tr/KKSA-
TRAnaRaporKitap26Mart.pdf). 
o Kad�nlar�n e�itim düzeyi dü�tükçe cinsel �iddete u�rama tehlikesi yine artmaktad�r. 
Bununla birlikte bo�anm��/ayr� ya�ayan kad�nlar�n cinsel �iddete maruz kalma durumu daha 
fazlala�maktad�r. 
 Ara�t�rman�n sonuçlar�, kad�na yönelik �iddetle mücadele  etmek için al�nan önlemler 
ve üretilen politikalara temel olu�turmaktad�r. 

 
Türkiye Büyük  Millet Meclisi Genel Kurulu, 25 Kas�m 2014 tarihinde Kad�na Yönelik 

�iddetin Sebeplerinin Ara�t�r�larak Al�nmas� Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amac�yla Meclis 
Ara�t�rma Komisyonu kurulmas�na karar vermi�tir. Meclis Ara�t�rma Komisyonu 8 May�s 2015 
tarihinde haz�rlad��� 2 bölümlük raporu yay�nlad� 
(https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss.717-bolum-1.pdf, 
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss.717-bolum-2.pdf). Rapora göre çok boyutlu 
bir sorun olan kad�na yönelik �iddet sorunu; yoksulluk, i�sizlik, göç ve (çarp�k) kentle�me gibi 
olgularla ili�kilendirilmektedir. Ayr�ca toplumsal yap�ya dayal� faktörlerin yan� s�ra kad�nlar�n 
erkeklere ekonomik olarak ba��ml� olmalar�, kad�nlar�n kaynaklara eri�iminin yetersiz olmas�, 
e�itim imkanlar�na eri�imde kar��la��lan sorunlar, kay�t d��� ve/veya dü�ük ücretli/prestijli i�lerde 
istihdam veya istihdam imkanlar�n�n s�n�rl�l���, yoksulluk, i�sizlik kad�na yönelik �iddetin 
ekonomik nedenleri ve risk faktörlerini olu�turmaktad�r.  

 
Aile ve sosyal Politikalar Bakanl��� Emniyet Genel Müdürlü�ü ve Jandarma Genel 

Komutanl���’ndan al�nan veriler do�rultusunda 2013'de öldürülen kad�n say�s� 175, 2014'te 
194, 2015'in ilk 6 ay�nda ise 112 olarak tespit edilmi�tir. Sorunun ne kadar yak�c� bir sorun 
oldu�u bu verilerden de anla��lmaktad�r (http://www.gercekgundem.com/kadin-
saglik/166493/kadina-yonelik-siddet-giderek-artiyor). 

 
Cinsiyete dayal� �iddet konusu irdelenirken dikkate al�nmas� gereken bir sorunu da 

mülteci kad�nlar olu�turmaktad�r. Mülteci kad�nlar�n �iddet sarmal�ndaki konumu ayr�ca ele 
al�nmaya muhtaçt�r. S���nd�klar� ülkelerde taciz, tecavüz ve zorla evlendirme ile kar�� kar��ya 
kalan kad�nlar�n say�s�n�n artt��� iddialar�na her gün yenisi ekleniyor. Türkiye’deki mevzuata 
göre de mültecilerin ve s���nmac�lar�n ya�amak için gönderildikleri kentlerde bar�nma, 
yiyecek ve sa�l�k gibi temel ihtiyaçlar�n� kendilerinin kar��lamas� esast�r. Ancak toplumsal 
cinsiyete dayal� zulüm sonucu ya�anabilecek travma, depresyon, di�er sa�l�k sorunlar� ve 
kal�c� yaralanmalar gibi sebepler, mülteci ve s���nmac�lar�n ba�ta dil engeli olmak üzere 
birçok de�i�ik nedenden dolay� k�s�tl� olan i�gücü piyasas�na kat�l�mlar�n� ve kendilerini 
idame etme yeteneklerini daha da s�n�rlamaktad�r. Toplumsal cinsiyete dayal� �iddet sadece  
kaç��tan öncesinde ve kaç�� esnas�nda de�il; s���n�lan ülkede de k�z çocuklar�n� ve kad�nlar� 
tehdit eder. Özetle, oldukça karma��k ve dinamik olan kentsel alanlarda bu tür fiillerin önüne 
geçilmesi ve yeterli koruman�n sa�lanabilmesi; Birle�mi� Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserli�i'nin, devletin ve sivil toplum kurulu�lar�n�n i�birli�iyle sa�lanabilir 
(http://www.hyd.org.tr/multecielkitabi/kitap9.asp?idm=mands). Kapadokya Kad�n Dayan��ma 
Derne�i Mülteci kad�nlara yönelik bir çok etkinlik yapmakta ve bu konuda çal��an di�er 
stk’larla ortak çal��malara da imza atmaktad�r. 
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1.1. �iddetin Nedenleri  
Genellikle e�, ni�anl�, flört ili�kisi içinde olunan erkek, baba ve erkek karde� taraf�ndan 

uygulanan cinsiyete dayal� �iddet, kad�n� bask� alt�nda tutmay� amaçlayarak, erkek 
egemenli�inin sürdürülmesini sa�lar. Özellikle geleneksel toplumdan modern topluma geçi� 
sürecinde �iddet, kad�na biçilen ikincil konumun devam ettirilmesi amac�yla 
uygulanabilmektedir.  

�iddetin en temel nedenlerine bak�ld���nda a�a��daki gerekçeler ilk s�ralarda yer 
almaktad�r.  

• Erkek egemen toplumsal yap�da, kad�n�n erke�e göre güçsüz konumda tutulmas� ve 
toplumsal cinsiyet rolleriyle kad�n güçsüzlü�ünün peki�tirilmesi, 

• Erke�in kad�ndan üstün oldu�u inanc�, e�itsi güç ili�kisi, alg�da var olan cinsiyete 
hiyerar�isi, erke�in kad�na �iddet uygulamas�n�n me�ru olarak görülmesi, kad�n�n özne olarak 
görülmemesi, nesnele�tirilen kad�n üzerinde erke�in her türlü söz hakk�na sahip olmas� ve bu 
durumun geleneksel ve kültürel unsurlarla peki�tirilerek yeniden üretilmesi,  

• Kad�n cinselli�i üzerindeki bask�ya dayanan namus anlay���, 
• Tüm toplumsal ve siyasal kurumlara erkek egemen anlay���n hakim olmas�, kad�n�n 

karara alma mekanizmalar�ndan d��lanarak ikincil konumunun gelenekler ve politikalarla 
peki�tirilmesi,   

• Kad�n�n erke�e ekonomik olarak ba��ml� olmas�,  
• Güçsüz, �iddet ma�duru ve ihtiyaç içindeki kad�nlara devlet mekanizmas� ve stk’lar 

taraf�ndan gereken deste�in yeterli düzeyde sa�lanamamas�, 
• Çocuk bak�m�n�n devlet taraf�ndan desteklenmemesi  
• Toplumsal cinsiyet e�itsizli�inin do�urdu�u sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal 

e�itsizlikler. 
Tüm bu ve etkili olan di�er nedenler, kad�n�n �iddetle mücadelesini zorla�t�rarak 

�iddetin devam�na katk� sa�lamktad�r. 
 
1.2.�iddet Türleri 
�iddet, ço�u kez farkl� eylemleri bir arada içerir ve karma��k bir örüntüye sahiptir. 

�iddet türlerinin birbirinin içine geçmi� �ekilde uygulanmas� nedeniyle �iddeti türlere ay�rmak 
zor gibi görünse de, �iddet türlerini ay�rarak ayr�nt�l� bir biçimde tan�mlamak, �iddetin 
görünürlü�ünün artmas� ve �iddet konusunda fark�ndal���n geli�mesi aç�s�ndan önemlidir. 
(http://www.kadinininsanhaklari.org/kadinin-insan-haklari/yasalardaki-haklarimiz/siddet-
goren-kadin-ne-yapabilir/kadina-karsi-siddet-ve-siddet-turleri/). 

 
1.2.1Fiziksel �iddet: 
Bedene yönelik her türlü sald�r�, fiziksel �iddettir. Tokat, tekme ve yumruk atmak, 

sarsmak, h�rpalamak, bo�az s�kmak, ba�lamak, saç çekmek, herhangi bir cisim atmak, kesici 
ve delici aletler ya da ate�li silahlarla yaralamak, i�kence yapmak, sa�l�ks�z ko�ullarda 
ya�amaya zorlamak, sa�l�k hizmetlerinden yararlanmay� engellemek ve öldürmek gibi 
eylemler fiziksel �iddet tan�m�na dahildir. 

 
1.2.2.Psikolojik/Duygusal �iddet: 
Ki�inin bedeninden çok ruh sa�l���n� hedef alan �iddet türü psikolojik �iddettir. 

Genellikle bir defaya mahsus eylemlerden çok süreklili�i olan eylemler psikolojik �iddet 
olarak tan�mlan�r. Sürekli olarak ba��rmak, korkutmak, küfür veya hakaret etmek, aileyle, 
arkada�larla, kom�ularla görü�türmemek, giyim tarz�yla ilgili bask� yapmak, eve hapsetmek, 
çocuklardan uzakla�t�rmak, k�skançl�k bahanesiyle sürekli kontrol alt�nda tutmak, ba�kalar�yla 
k�yaslamak, sevdi�i e�ya ve hayvanlara zarar vermek, tehdit etmek, �antaj yapmak, ayn� 
�ekilde dü�ünmeye zorlamak gibi eylemler psikolojik �iddettir. 
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1.2.3. Cinsel �iddet 
Kad�n� r�za göstermedi�i herhangi bir cinsel davran��a zorlamak cinsel �iddettir. Cinsel 

�iddet, cinselli�in bir tehdit, sindirme ve kontrol etme arac� olarak kullan�lmas�n� da içerir. 
Çocuklar�n cinsel istismar�, evlilik içi ya da evlilik d��� tecavüz (ki�inin istemedi�i zamanda, 
istemedi�i �ekilde, istemedi�i biriyle cinsel ili�kiye zorlanmas� ya da yabanc� cisimlerle cinsel 
organa sald�r�), cinsel sald�r� (tecavüze varmayan her türlü istenmeyen cinsel temas; elle 
sark�nt�l�k gibi), cinsel taciz (sözlü ya da yaz�l� cinsel içerikli rahats�zl�k verici davran��lar; 
örne�in rahats�zl�k verici cinsel imalar içeren telefon mesajlar�, mektuplar), cinsel organlara zarar 
vermek, zorla cinsel içerikli yay�n izletmek, cinsel organlar� rahats�zl�k verici �ekilde te�hir 
etmek, çocuk do�urmaya veya do�urmamaya zorlamak, zorla kürtaj yapt�rtmak, fuhu�a zorlamak, 
zorla evlendirmek, bekâret kontrolü ve benzeri eylemler, cinsel �iddet olarak tan�mlan�r. 

 
8 May�s 2015 Tarihli Kad�na Yönelik �iddetin Sebeplerinin Ara�t�r�larak Al�nmas� Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi Amac�yla Kurulan Meclis Ara�t�rmas� Komisyonu Raporu’na göre;  
Türkiye’de 2002-2008 y�llar� aras�nda toplamda 61 bin 469 tecavüz olay� ya�anm��t�r. Bu tecavüz 
olaylar�na 99 bin 792 ki�i kar��m��. Bu da ya�anan tecavüz olaylar�n�n ço�unun toplu tecavüz 
olay� oldu�unu gösteriyor. Rakamlara göre 2008 y�l�nda ya�anan tecavüz olaylar�n�n 7 bin 859 
oldu�u dikkate al�nd���nda, Türkiye'de her gün ortalama 22 tecavüz olay�n�n ya�and��� ortaya 
ç�k�yor. Verilen bilgilere göre 2009-2011 y�llar� aras�nda ise toplamda 29 bin 980 tecavüz suçu 
i�lenmi�tir. 2009 y�l�nda 8 bin 571 olan tecavüz suçu, 2011 y�l�nda 10 bin 726'ya ç�km��t�r. Yine 
bu y�llar aras�nda i�lenen cinsel taciz suçu ise 35 bin 556 olmu�tur. Bu 3 y�lda cinsel taciz ve 
tecavüzden yarg�lanan san�k say�s� ise, 35 bin 556 olmu�tur. 
(https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss.717-bolum-1.pdf,). 

 
1.2.4. Ekonomik �iddet  
Ekonomik kaynaklar�n ve paran�n düzenli bir �ekilde kad�n üzerinde bir yapt�r�m, tehdit 

ve kontrol arac� olarak kullan�lmas�d�r. Ko�ullar elverdi�i halde evin masraflar�n� 
kar��lamamak, para vermemek, k�s�tl� para vermek, ailenin gelir ve giderleri konusunda bilgi 
vermemek, aileyi ilgilendiren maddi konularda fikir almadan tek ba��na karar vermek, ki�inin 
mallar�na ve gelirine el koymak, çal��mas�na engel olmak, istemedi�i i�te zorla çal��t�rmak 
gibi davran��lar ekonomik �iddettir. Ekonomik �iddet de genellikle duygusal/psikolojik �iddet 
gibi tek seferlik eylemlerden çok sürekli bir durumu tarif eder. 

 
1.3. �iddetin Sonuçlar� 
Kad�na yönelik �iddetin çok boyutlu sonuçlar� vard�r. �iddete u�rayan kad�n, çocuklar� 

ve toplum do�rudan ve dolayl� olarak �iddetten psikolojik, fiziksel, ekonomik, toplumsal ve 
siyasal olarak etkilenir. Cinsiyete dayal� �iddetin maliyeti bireyler ve toplum aç�s�ndan 
oldukça a��rd�r.  

 
Kad�n�n insan haklar�n� ihlal eden, özgürlü�ünü k�s�tlayan ve bireysel var olu�unu 

s�n�rland�ran �iddet, hem bireysel hem toplumsal düzeyde geli�meyi engellemektedir. Kad�n�n 
fiziksel, psikolojik ve cinsel sa�l���n� olumsuz yönde etkileyen �iddet, kad�nlar�n sakat 
kalmalar�na ve ölmelerine yol açan nedenlerin ba��nda gelmektedir.  

 
�iddete u�rayan kad�nlarda; utanma, suçluluk, öfke, yaln�zl�k, de�ersizlik ve yetersizlik 

hissi, dü�ük özgüven, insanlara güvenmede güçlük, çocuklara �iddet uygulama gibi sorunlar 
görülebilmektedir. Kad�n�n ya�ad��� sorunlar nedeniyle çevresiyle ileti�imi bozulmakta, 
ücretli çal��ma ya�am�na kat�lmakta zorluk ya�amakta ve toplumdaki konumu daha da 
güçsüzle�mektedir.  
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Ya�anan �iddet olaylar� tüm kad�nlar için tehdit edici ve onlar� kamusal alandan 
d��lay�c� sonuçlar do�urmaktad�r (Ülker, 2014:25). 

 
Eviçi �iddetin oldu�u bir ortamda büyüyen çocuklarda depresyon, kendini güvende 

hissetmeme, yo�un düzeyde kayg� ve korku, �iddetten kendini sorumlu görme, anneyi 
koruyamamaktan kaynakl� suçluluk duyma, isyankarl�k, içe kapanma, alt�n� �slatma, geli�im 
gerili�i, madde ba��ml�l���, suça e�ilim, evden kaçma, sokakta ya�ama, e�itim ba�ar�s�n�n 
dü�mesi gibi sorunlar olu�abilmektedir.  

 
2. C�NS�YETE DAYALI ��DDETLE MÜCADELEDE HUKUKSAL ÇERÇEVE  
 
1960’lardan ba�layarak yükselen kad�n hareketi ile dünyan�n gündemine giren kad�na 

yönelik �iddet, kad�nlar�n temel insan haklar�n� ihlal eden toplumsal bir sorundur. Son 30 
y�lda verilen mücadele sonucu, bugün art�k kad�na yönelik �iddetin önemli bir insan hakk� 
ihlali oldu�u kabul edilmektedir. 1980’lerden bu yana, uluslararas� sözle�meler ve devletler, 
giderek artan bir oranda, kad�nlar�n ayr�mc�l��a ve �iddete u�ramadan ya�ama hakk�n� 
güvence alt�na almaya çal��maktad�r. 

 
2.1 Uluslararas� Mevzuat  
Kad�na yönelik �iddeti önleme çal��malar�n�n insan haklar� ba�lam�nda sürdürülmesi 

uluslararas� sözle�melerin ulusal siyaseti düzenler nitelikte ba�lay�c� kararlar almas�yla 
kolayla�maktad�r. Kad�na yönelik �iddet ve ayr�mc�l�kla ulusal düzeyde mücadele ederken 
at�lacak olumlu ad�mlar�n belirlenmesinde uluslararas� mevzuat ve bu mevzuat do�rultusunda 
olu�mu� kurumsal yap�lar devletlerin iç hukuk gücünü de�i�tirme gücüne sahip oldu�u için 
büyük önem ta��maktad�r (Sönmez, 2014: 7-8). 

 
2.1.1. Kad�nlara Kar�� Her Türlü Ayr�mc�l���n Ortadan Kald�r�lmas� Sözle�mesi 
(CEDAW) 
BM taraf�ndan “1975-85” y�llar�n�n “Kad�n On Y�l�” olarak kabul edilmesi ve 

devam�nda Kad�nlara Kar�� Her Türlü Ayr�mc�l���n Ortadan Kald�r�lmas� Sözle�mesi’nin 
imzalanmas� tüm dünyada kad�n konusunu ülkeerin gündemine ta��m��t�r. 1979’da Birle�mi� 
Milletler taraf�ndan imzaya aç�lan ve 20 ülkenin imzas�yla 1981’de yürürlü�e giren 
sözle�meyi Türkiye üç maddesine çekince koyarak 1985’te onaylam�� ve 1986 y�l�ndan bu 
yana taraf olmu�tur (BM, 2014).  Çekincelerini 2000 y�l�nda kald�ran Türkiye, ek olarak 
olu�turulan protokol ve tavsiye kararlar�n� da kabul etmi�tir (CEDAW Komitesi, 2013; BM, 
2014).  

 
Kad�n erkek e�itli�inin fiili olarak sa�lanabilmesi amac�yla, ayr�mc�l�kla mücadelede 

ulusal eyleme yönelik gündemleri ortaya koyan CEDAW, Birle�mi� Milletler bünyesinde 
geli�tirilen insan haklar� sözle�melerinden biridir. 30 maddeden olu�an sözle�me, kad�nlar�n 
uluslararas� hak bildirgesi olarak da tan�mlanmaktad�r.  

 
180 ülkenin taraf oldu�u CEDAW, kad�nlara kar�� her türlü cinsiyete dayal� 

ayr�mc�l���n ortadan kald�r�lmas� ve kad�nlar�n insan haklar�n�n korunmas�n� öngören ve bu 
konularda taraf ülkeler üzerinde ba�lay�c� niteli�i olan ilk uluslararas� hukuk arac� olmas� 
bak�m�ndan çok önemlidir.  
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1999 y�l�nda Birle�mi� Milletler Genel Kurulu taraf�ndan CEDAW’a ek olarak kabul 
edilen �htiyari Protokol, kad�nlar�n u�rad�klar� haks�zl�klar� gidermeye yönelik olarak kendi 
ülkelerindeki hukuk sistemi içerisinde tüm yollar� denedikleri halde bir sonuç elde edemeyen  

 
kad�nlara, ba��ms�z uzmanlardan olu�an ve bir tür Avrupa �nsan Haklar� Mahkemesi (A�HM) 
olan ancak onun gibi tazminata hükmetme yetkisi bulunmayan CEDAW Komitesine bireysel 
ba�vuru yapma hakk�n� tan�maktad�r. Türkiye 2002 y�l�nda �htiyari Protokolü onaylam��t�r.  

 
CEDAW’�n maddeleri aras�nda, kad�na yönelik �iddeti do�rudan ele alan bir madde 

bulunmamaktad�r. Bu nedenle, 1992 y�l�nda CEDAW Komitesi taraf�ndan, �iddeti kad�na 
yönelik ayr�mc�l���n bir parças� ve kad�nlar�n hak ve özgürlüklerini kullanmalar�n�n önünde 
bir engel olarak tan�mlayan; hükümetlere bu tan�m çerçevesinde gerekli yasal düzenlemeler 
yapmalar� ve varolan yasal düzenlemelerini yeniden gözden geçirmeleri ça�r�s�nda bulunan 
19. Tavsiye Karar� kabul edilmi�tir.  

 
Her dört y�lda bir CEDAW Komitesine sunulmak üzere kad�nlarla ilgili geli�me ve 

sorunlar� içeren resmi rapor (ülke raporu) haz�rlanmaktad�r. Söz konusu resmi raporlara ve 
CEDAW Komitesinin de�erlendirmelerine KSGM’nin web sitesinden eri�ilebilmektedir. En 
son 2012’de ara rapor ve 2014’te de ülke raporu yaz�lm��t�r (KSGM, 2015). 

 
Sözle�me gere�i, taraf ülkelerdeki sivil toplum kurulu�lar�, ülkelerindeki kad�n erkek 

e�itsizli�iyle ilgili sorunlar� ba��ms�z ve ele�tirel bir �ekilde izlemekte ve “gölge rapor” 
yazarak CEDAW komitesine sunmaktad�r. Bu raporlar da, internette yay�nlayarak 
kamuoyuyla payla��lmaktad�r (Ajas, 2008; CEDAW STK Çal��ma Grubu, 2010). Resmi 
raporu ve gölge raporu inceleyen CEDAW komitesi, kad�nlara yönelik ayr�mc�l���n ortadan 
kald�r�labilmesi için çal��ma yap�lmas� gereken hususlara ili�kin nihai yorumlar�n� sunar. 

 
2.1.2. Birle�mi� Milletler Kad�nlara Yönelik �iddetin Ortadan Kald�r�lmas�na  
Dair Bildirge 
1993 y�l�nda Birle�mi� Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen “Kad�nlara Yönelik 

�iddetin Ortadan Kald�r�lmas�na Dair Bildirge” kad�na yönelik �iddeti ele alan ilk uluslararas� 
insan haklar� arac�d�r (BM, 1993).  

 
Bildirge, her tür �iddetin belirtilmesi, �iddetin toplumsal cinsiyet temelli niteli�inin 

vurgulanmas� ve tan�nmayan insanlar taraf�ndan uygulanan �iddetin yan� s�ra özel alanda yani 
evde, aile içi ya da d��� kad�n erkek ili�kisinde ya�anan �iddeti de kad�na yönelik �iddet olarak 
tan�mlamas�yla önem kazanm��t�r.  

 
Bildirge niteli�inde oldu�u için ba�lay�c� olmayan metin, �iddetin önlenmesi, failin 

cezaland�r�lmas� ve �iddete u�rayan kad�n�n korunmas� konular�nda devletlere dü�en 
sorumluluklar� belirtmesi ve yol göstermesi nedeniyle de önem kazanm��t�r.  
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2.1.3. Avrupa �nsan Haklar� Sözle�mesi  
Türkiye, �kinci Dünya Sava�� sonras�nda, 1949 y�l�nda, insan haklar�n� korumak 

amac�yla kurulmu� olan Avrupa Konseyi’nde kurucu üye statüsüyle yer alm��t�r. Konseyin 
ald��� kararlar, kurucu üye olmas� nedeniyle Türkiye için ba�lay�c� niteliktedir. Avrupa 
Konseyi, kurulu�uyla e� zamanl� olarak, Avrupa �nsan Haklar� Sözle�mesi ad�yla an�lan �nsan 
Haklar� ve Temel Özgürlüklerin Korunmas�na �li�kin Sözle�me’yi (1950) haz�rlam��t�r ve 
sözle�me 1953'de yürürlü�e girmi�tir. Türkiye, Avrupa �nsan Haklar� Sözle�mesi’ni 1954'te 
onaylam��, ama sözle�menin vazgeçilmez parças� olan Avrupa �nsan Haklar� Mahkemesi’ne 
(A�HM) bireysel ba�vuru hakk�n� 1987'de, A�HM'nin zorunlu yarg� yetkisini de 1990'da kabul 
etmi�tir. 

 
Avrupa �nsan Haklar� sözle�mesi do�rudan kad�na yönelik �iddete ili�kin hüküm 

içermese de, e�itlik ve ayr�mc�l�k yasa�� gibi güvenceleri düzenlemektedir (Avrupa Konseyi, 
2010). �ç hukukta adil bir sonuç alamayan �iddet gören kad�nlar�n da Avrupa �nsan Haklar� 
Mahkemesi’ne bireysel ba�vuru haklar� vard�r. Türkiye’den yap�lan bir ba�vuru sonras� 
Avrupa �nsan Haklar� Mahkemesi Türkiye’yi kad�na yönelik �iddeti önleyememekten dolay� 
ba�vurucu kad�n�n insan haklar�n� ihlalden mahkum etmi�tir (�HOP, 2015). 

 
2.1.4. Pekin Eylem Platformu 
Pekin'de gerçekle�en Dördüncü Dünya Kad�n Konferans� (1995) kad�na yönelik �iddetle 

mücadelede di�er bir dönüm noktas�n� te�kil eder. Bu konferansta Pekin Eylem Platformu on 
iki öncelikli tema belirlemi�tir. Bu temalardan birisi, kad�na yönelik �iddettir. �lgili tema, 
Kad�na Yönelik �iddetin Tasfiye Edilmesi Deklarasyonu’ndaki tan�m� onaylar ve ayr�ca 
silahl� çat��ma durumlar�nda kad�nlar�n insan haklar�n�n ihlali (özellikle “öldürme”, 
“sistematik tecavüz”, “cinsel kölelik” ve “zorla hamile b�rakma”) ile “zorla k�s�rla�t�rma”, 
“zorla kürtaj”, “zorla gebelik önleme”, “k�z çocu�unu öldürme” ve “do�um öncesi cinsiyet 
seçme”yi de bu tan�ma ekler. Pekin Eylem Platformu, kad�na yönelik �iddeti yani daha 
ayr�nt�l� bir ifadeyle, “evde veya ev d���nda gerçekle�en veya devlet taraf�ndan uygulanan 
veya göz yumulan, korku uyand�rmaya veya güvensizlik duygusu yaratmaya vb. dayal� kad�na 
yönelik �iddet davran��� veya tehdidini”, kad�nlar�n hareketlili�ini engellemesi, kaynaklara ve 
temel faaliyetlere eri�imlerini s�n�rland�rmas� nedeniyle, e�itli�e ula�ma, geli�me ve bar���n 
önündeki önemli bir engel olarak tan�mlam��t�r. Platform, ayr�ca kad�na yönelik �iddeti, hem 
“erkeklerin kad�nlar� zor kullanarak ikincil konuma ittikleri önemli mekanizmalardan biri” 
olarak görmü�, hem de “�iddet, ya�am döngüsü boyunca kad�n�n evde, i�yerinde, topluluk 
içinde ve toplumda ikincil statüsünün sürmesine yol açar” ifadesiyle, �iddeti kad�n�n erke�e 
göre ikincil konumunun sürdürülmesine yönelik bir araç olarak gördü�ünü ortaya koymu�tur 
(Kurto�lu, Bayrakçeken vd, 2014: 63, 64). 

 
Türkiye’nin 30 A�ustos - 8 Eylül 1995 tarihleri aras�nda Pekin’de yap�lan ve 189 

ülkenin kat�ld��� 4. Dünya Kad�n Konferans�’na kat�larak taahhütleri çekincesiz olarak kabul 
edip imzalad��� Pekin Eylem Platformu’nun anlay��� ve BM’nin kad�n haklar� konusundaki 
yakla��m�, toplumsal cinsiyete dayal� e�itsizlikleri ve �iddeti devlet ve toplum yap�s�na içkin, 
dolay�s�yla toplumun her alan�nda dönü�üm gerektiren bir olgu olarak de�erlendirir. Buna 
ba�l� olarak, toplumsal cinsiyet e�itli�inin geli�tirilmesi, e�itsizliklerin ve �iddetin ortadan 
kald�r�lmas� için çok aktörlü (devlet - sivil, toplum - i� dünyas�), bütünlüklü ve bütünle�mi� 
toplumsal cinsiyet e�itli�i politikalar�n�n hayata geçirilmesini öngörür. 
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2.1.5. Kad�na Yönelik �iddet ve Aile �çi �iddetin Önlenmesi ve  
Bunlarla Mücadeleye �li�kin Avrupa Konseyi Sözle�mesi (�stanbul Sözle�mesi)  
 
Kad�na yönelik �iddetle mücadele konusunda Avrupa düzeyinde ç�kar�lan ilk 

uluslararas� sözle�medir. Avrupa’daki en önemli hukuki düzenlemedir (Avrupa Konseyi, 
2011).  

Türkiye’nin Avrupa Konseyi Dönem Ba�kanl��� döneminde �stanbul’da imzaya 
aç�lm��t�r. Bu nedenle �stanbul Sözle�mesi olarak adland�r�lan sözle�menin olu�turulmas�na 
etkin bir �ekilde katk� veren Türkiye, 2011 y�l�nda ilk imzac� olarak sözle�meyi onaylam��t�r. 
6284 say�l� Ailenin Korunmas� ve Kad�na Yönelik �iddetin Önlenmesine Dair Kanun bu 
sözle�meyi esas alm��t�r. 

 
 
Sözle�mede, kad�na yönelik �iddetin kad�nla erkek aras�ndaki e�itsiz güç ili�kilerinden 

kaynakland��� ve erke�in kad�n üzerinde bask� kurmas�yla kad�n�n geli�iminin engellenmesine 
yol açt���n� vurgulanm��t�r. Bu nedenle �iddetle mücadele için önleme, koruma, kovu�turma 
ve ma�dur destek mekanizmalar� olu�turma konular�na yer verilmektedir. 

 
GREVIO olarak adland�r�lan kad�nlara yönelik �iddet ve eviçi �iddete kar�� uzman 

eylem grubu, Sözle�me’nin taraf devletlerce uygulanmas�n� izlemekle yükümlü k�l�nm��t�r. 
GREVIO izleme sonucunda raporunu yay�nlar. Bu rapor sonucunda Taraf Devletler Komitesi 
ilgili taraf devlete çe�itli tavsiyeler yay�nlar. Gerekli durumlarda GREVIO üyeleri taraf 
devleti ziyaret edebilir. 

 
Sözle�me ile kad�n s���nmaevi, t�bbi ve adli muayene, travma deste�i ve dan��manl�k 

sa�lamak üzere tecavüz, kriz veya cinsel �iddet yönlendirme merkezlerinin kurulmas� ve ülke 
çap�nda kesintisiz telefon dan��ma hatlar�n�n aç�lmas� desteklenmektedir.  

 
�iddete tan�k olanlar�n, �iddeti yetkili makamlara ihbarda bulunmas�n�n te�vik edilmesi, 

�iddet görenlere yönelik yeterli hukuksal ba�vuru yollar�n�n geli�tirilmesi ve tazminat 
ödenmesi öngörülmektedir.  

Ayr�ca taraf devletlere �iddet faillerinin, �iddet uygulamalar�n� engellemek üzere, 
failleri e�itmeyi hedefleyen programlar olu�turulmas� yükümlülü�ü de getirilmi�tir.  

 
 
3. TÜRK�YE’DE C�NS�YETE DAYALI ��DDETLE MÜCADELEDE 
HUKUKSAL MEVZUAT 
 
Türkiye’de de son y�llarda kad�na yönelik �iddetin önlenmesi yolunda önemli ad�mlar 

at�lm��t�r. Kad�na yönelik �iddetin önlenmesi için gerekli yasal düzenlemeler yap�lm��, 
�iddetle mücadele ulusal eylem plan� haz�rlanm��t�r.  

 
3.1. Ulusal Mevzuat  
Kad�na yönelik �iddeti önlemeye yönelik temel yasa ve düzenlemeler olarak; Anayasa, 

Türk Ceza Kanunu, Medeni Kanun, �� Kanunu, 6284 say�l� Ailenin Korunmas� ve Kad�na 
Yönelik �iddetin Önlenmesine Dair Kanun, Çocuk Koruma Kanunu ve Belediye Kanununda 
ilgili yasal düzenlemeler ele al�nm��t�r. 
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3.1.1.Türkiye Cumhuriyeti Anayasas� 
Anayasa, insanlar�n ya�ama hakk�n� ve bedensel bütünlü�ünü koruma alt�na al�r. 

Bedensel bütünlü�ün ihlalini, seyahat hakk�m�z�n s�n�rland�r�lmas�ndan �iddete, bedenimizle 
ilgili kendi kararlar�m�z� almam�z� engelleyen her tür davran�� olarak aç�klayabiliriz. Bu 
tan�ma göre kad�na yönelik her tür �iddet, anayasal bir hakk�m�z�n ve kad�n�n insan haklar�n�n 
ihlalidir. T.C. Anayasas�’n�n 10. Maddesi, herkesin dil, �rk, renk, cinsiyet, siyasi dü�ünce, 
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayr�m gözetmeksizin yasalar önünde e�it 
oldu�unu ifade eder: 07.05.2010 tarihinde yap�lan de�i�iklikle 10. Maddenin 2. F�kras� 
“Kad�n ve erkekler e�it haklara sahiptir. Devlet, bu e�itli�in ya�ama geçmesini sa�lamakla 
yükümlüdür. Bu maksatla al�nacak tedbirler, e�itlik ilkesine ayk�r� olarak yorumlanamaz.” 
Türkiye bu madde ile AB direktiflerine uygun olarak ilk defa pozitif ayr�mc�l��� Anayasa 
düzeyinde bir temel ilke olarak kabul etmekte, bundan da öteye devleti bu ilkeyi ya�ama 
geçirme bak�m�ndan yükümlü k�lmaktad�r (Ulucan, 2013: 372). 

 
Anayasan�n 41. Maddesi de ailenin, e�ler aras� e�itli�e dayal� oldu�unu vurgulayarak 

e�itlik ilkesini aile içinde de vurgulamaktad�r.  
 
3.1.2. 4721 Say�l� Türk Medeni Kanunu 
2002 y�l�nda e�itli�in sa�lanmas�na yönelik de�i�ikliklerle yeniden düzenlenen kanunla 

aile reisli�i kald�r�lm��, evlili�i e�lerin birlikte yönetece�i kabul edilmi�tir. Kad�n�n 
çal��mas�n�, kocan�n iznine ba�layan madde kald�r�lm��t�r. Kad�na evlilik sonras�nda e�inin 
soyad� ile birlikte kendi soyad�n� kullanma hakk� getirilmi�tir.  

 
Evlili�i ve bo�anmay� düzenleyen yasada, aile içi �iddet (pek fena muamele) bo�anma 

nedeni olarak kabul edilir.  
 
• Bo�anmaya neden olan olaylar için manevi ve maddi tazminat isteme hakk� bulunur.  
• E�in evden ayr�lmas� durumunda ve bo�anma davas�n�n sürdü�ü dönemde geçimin 

sa�lanmas� için nafaka talebinde bulunulur. Ayn� evde ya�arken evin geçimine katk�da 
bulunmayan e�ten nafaka istenebilmektedir.  

• E�in kendine ait ya da ortak mallar� (konut, arsa vs.) izinsiz bir �ekilde sat���n�n 
engellenmesi için tedbir karar� ald�rt�larak tapuya �erh konulabilmekte ve mal�n sat��� 
engellenebilmektedir.  

3.1.3. 5237 Say�l� Türk Ceza Kanunu  
2004'te yürürlü�e giren yeni Türk Ceza Kanunu'nda, cinsel suçlar, ki�iye kar�� i�lenen 

suçlar kapsam�na al�nm�� ve töre cinayeti yeniden tan�mlanarak insan öldürme suçunda 
a��rla�t�r�c� neden say�lm��, hâkim ve savc� karar� olmadan genital muayene yap�lmas� 
önlenmi�, tecavüz evlili�i de kapsayacak �ekilde tan�mlanm�� ve ev içi �iddet �ikâyete ba�l� 
suç olmaktan ç�kart�lm��t�r.  

 
Yaralama, eziyet etme suçlar�n�n aile bireylerine yönelik olarak i�lenmesi cezay� 

artt�rm��t�r. Ço�unlukla kad�nlara kar�� i�lenen cinsel taciz, zorla bekaret kontrolü ve tecavüz 
gibi cinsel sald�r� eylemlerinin cezaland�r�lmas� öngörülmü�tür. 

 
Yasa kapsam�nda �iddete maruz kalan ma�dur �ikayetçi olarak failinin 

cezaland�r�lmas�n� talep edebilir. Bununla beraber 6284 say�l� Ailenin Korunmas� ve Kad�na 
Yönelik �iddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsam�nda da koruma talep edilebilir. 
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Göreviyle ba�lant�l� olarak kamu ad�na soru�turmay� gerektiren bir suçun i�lendi�ini 
ö�renen ve bu durumu yetkili makamlara bildirimde bulunmayan ya da bildirimde gecikme 
gösteren kamu görevlilerine iki y�la kadar hapis cezas� verilebilmektedir. Adli kolluk görevini 
yapan kamu görevlileri için bu ceza yar� oran�nda art�r�l�r.  

 
3.1.4. 4857 Say�l� �� Kanunu 
�� kanununun i�gücü piyasas�ndaki mevcut cinsiyet temelindeki ayr�mc�l��� tüm 

boyutlar�yla azalt�lmay�/ortadan kald�rmas� beklenir. �� Kanunu, i�e al�nmada, çal��ma 
ko�ullar�nda, ücrette ve i�ten ç�kar�lmada cinsiyet ayr�mc�l��� da dahil olmak üzere hiçbir 
konuda ayr�mc�l�k yap�lamayaca��n� düzenlemekle birlikte i�e al�m esnas�nda maruz kal�nan 
ayr�mc�l��a kar��, bu yasa kapsam�nda herhangi bir düzenleme yap�lmam��t�r. Kanuna göre 
gebelik ve do�um nedeniyle de ayr�mc�l�k yap�lamaz.  

 
�� kanunu kapsam�nda kamu ve özel i�yerlerinde kre� ve gündüz bak�m evi 

yükümlülü�ü, 100-150 kad�n çal��anl� i�yerleri için tan�mlanmaktad�r. Yükümlülü�ün sadece 
kad�n çal��an say�s� üzerinden tan�mlanmas�, kad�nlar�n i�e al�mda ayr�mc�l��a maruz 
kalmas�na neden olaca�� için bu maddenin cinsiyet vurgusu olmadan ve daha dü�ük say�da 
çal��an i�yerlerii de kapsayacak biçimde de�i�tirilmesi, toplumsal cinsiyet e�itli�i yönünde 
önemli bir ad�m olacakt�r.  

 
�� yerinde taciz i� sözle�mesinin i�çi taraf�ndan feshi için geçerli bir gerekçe say�lm��t�r 

(4857 Say�l� �� Kanunu).  
4857 say�l� i� yasas�nda cinsiyetçi ayr�mc�l��a kar�� daha fazla yapt�r�m veya do�um 

izninin uzat�lmas�n� içeren olumlu yeni hükümler yer alsa da, bunlar�n uygulamaya geçmesini 
sa�lay�c� tedbirlerin al�nmas� �artt�r.   

 
3.1.5. 6284 Say�l� Ailenin Korunmas� ve Kad�na Yönelik �iddetin Önlenmesine  
Dair Kanun 
Kad�nlar ve kad�n örgütlerinin uzun y�llar süren mücadelesi sonucunda, Türkiye’de ilk 

olarak 1998 y�l�nda, kad�na yönelik �iddetle mücadeleyi özel olarak düzenleyen 4320 Say�l� 
“Ailenin Korunmas�na Dair Kanun” ç�kar�lm��t�r. Bu yasan�n yetersiz kalmas� üzerine ve 
�stanbul Sözle�mesi’nin imzalanmas� sonras�nda bu sözle�me esas al�narak “6284 Say�l� 
Ailenin Korunmas� ve Kad�na Yönelik �iddetin Önlenmesine Dair Kanun” ç�kar�lm�� olup, 
yeni yasa da kad�n örgütlerinin tüm ele�tirilerine cevap verecek nitelikte olmam��t�r. Bu ifade 
ç�kart�lm��t�r. 

 
Yasada kad�na yönelik �iddet, toplumsal cinsiyet temelinde gerçekle�en bir �iddet türü 

olarak tan�mlanmakta, �iddet sadece fiziksel olarak ele al�nmamakta, cinsel, psikolojik ve 
ekonomik �iddet bu kapsama al�nmaktad�r. Yasada yap�lan en önemli de�i�ikliklerden biri, 
medeni durum gözetmeksizin tüm kad�nlara yönelik �iddetle mücadelenin önünün aç�lmas�d�r.  

 
6284 say�l� Ailenin Korunmas� ve Kad�na Yönelik �iddetin Önlenmesine Dair Yasa, koruyucu 

ve önleyici olmak üzere iki temel tedbir karar� öngörmektedir. �iddete u�rayan veya �iddet görme 
tehlikesi alt�nda olan ki�iler hakk�nda koruyucu tedbir kararlar� al�nmaktad�r. Bunlar �iddete maruz 
kalan kad�n hakk�nda al�nacak tedbir kararlar�n� (s���nak, hukuki destek, psikolojik destek gibi) 
kapsar. Önleyici tedbir kararlar�� da �iddet uygulayan ve/veya �iddet uygulama ihtimali olan ki�i veya 
ki�iler hakk�nda al�nacak tedbir kararlar�d�r (http://www.kadinininsanhaklari.org/kadinin-insan-
haklari/yasalardaki-haklarimiz/siddet-goren-kadin-ne-yapabilir/6284-sayili-ailenin-korunmasi-ve-
kadina-yonelik-siddetin-onlenmesine-dair-yasa/).  
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�iddet Yasas�’n�n getirdi�i en önemli hususlardan biri, acil yani gecikmesinde sak�nca 
olan hallerde— �iddet olay�n�n tekrar gerçekle�mesi ihtimalinin yüksek oldu�u durumlarda—
kolluk kuvvetlerinin baz� tedbirleri alabilmesidir. Bu gibi durumlarda, kolluk güçlerinin hem 
koruyucu hem de önleyici tedbirlere, ilgili makamdan tedbir karar� olmasa bile geçici olarak 
karar verme yetkisi vard�r ve bunu kullanmal�d�r. Kolluk böyle durumlarda bu tedbirleri 
alarak ilk i�gününde ilgili makama sunmal� ve ilgili makam tedbir hakk�nda 48 saat içinde 
karar vermelidir. 

6284 say�l� Ailenin Korunmas� ve Kad�na Yönelik �iddetin Önlenmesine Dair Yasa 
kad�na yönelik �iddetle mücadele için bir mekanizman�n kurulmas�n� öngörmektedir ve 
mekanizman�n merkezinde �iddet Önleme ve �zleme Merkezi (�ÖN�M di�er ad�yla Koza) 
bulunmaktad�r. 

  
3.1.2 Yerel Mevzuat  
Yerel mevzuatta belediye ve büyük �ehir belediye yasalar�nda çok temel kimi 

sormluluklar verilmi�tir. 
 
3.1.2.1. 6360 Say�l� Büyük�ehir ve 5393 Say�l� Belediye Kanunu 
2005 tarihli Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyeleri ve nüfusu 50.000’i geçen 

belediyelere s���nmaevi açma yükümlülü�ü getirilmi�ken, bu hüküm 2012’de de�i�tirilerek 
6360 say�l� kanun ve Türkiye’de AB uyum süreci kapsam�nda ç�kan 5393 say�l� Belediye 
Kanunu’na göre nüfusu 100.000’in üstünde olan yerle�imlerdeki belediyelere, kad�n ve 
çocuklar için s���nmaevi açma zorunlulu�u getirilmi�tir. Bu de�i�iklik �iddet ma�duru 
kad�nlar�n ihtiyaçlar�n�n kar��lanamamas� anlam�na gelmi�tir. 2013 y�l� itibar�yla Türkiye’de 
143 belediyeden sadece 32’sinde s���nmaevi bulunmakta, nüfusu 100.000’i geçti�i halde 8 
ilde ise kad�n s���nmaevi bulunmamaktad�r. Bu durumu önleyici herhangi bir yapt�r�m 
mekanizmas� bulunmamaktad�r. Türkiye’nin de taraf oldu�u Birle�mi� Milletler Kad�na 
Yönelik �iddetle Mücadele Mevzuat� ve Ocak 2013’te yürürlü�ü giren “Kad�n 
Konukevlerinin Aç�lmas� ve ��letilmesi Hakk�nda Yönetmelik” uyar�nca, Türkiye nüfusunun 
yüzde 49,8’lik dilimini kapsayan kad�nlar için bu s���nmaevi say�s� yetersiz. Sözle�meler 
gere�ince; 10 bini a�k�n nüfuslu yerle�im yerlerine en az bir kad�n s���na��, 50 bini a�k�n 
nüfuslu yerle�im yerlerinde en az bir kad�n dan��ma merkezi ve her 20 bin kad�n için bir 
tecavüz kriz merkezi bulunmal�. “S���nmaevleri Ma�durlara Yeti�emiyor”, (26.08.2013). 

 
3.1.3. Di�er Düzenlemeler 
Yukar�da say�lan temel yasalar d���nda 2006 y�l�nda kad�na yönelik �iddetle mücadeleye 

ili�kin mekanizma ve uygulamalar� en kapsaml� haliyle ele alan 2006/17 say�l� “Çocuk ve 
Kad�nlara Yönelik �iddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi �çin 
Al�nacak Tedbirler” konulu Ba�bakanl�k Genelgesi ile yerel uygulamalar� düzenleyen 2007/6 
say�l� “Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu” 
�çi�leri Bakanl��� Genelgesi ç�kar�lm��t�r. Ayr�ca Kad�na Yönelik Aile �çi �iddetle Mücadele 
Ulusal Eylem Planlar� (2007-2010 ve 2012-2015) ve Toplumsal Cinsiyet E�itli�i Ulusal 
Eylem Plan� (2008-2013) haz�rlanm��t�r.  

 
2009 y�l�nda TBMM bünyesinde kurulmu� olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kad�n 

Erkek F�rsat E�itli�i Komisyonu (KEFEK) hem �iddet hem de toplumsal cinsiyet e�itli�i 
alanlar�nda faaliyet göstermektedir. KEFEK kad�n erkek e�itli�inin ve kad�n haklar�n�n 
geli�tirilmesi amac�yla cinsiyet e�itli�i ile ilgili kanun teklif ve tasar�lar�n� görü�mekte ve 
rapor sunmaktad�r. E�itlik ihlallerine ve ayr�mc�l��a dair ba�vurular� incelemesi ve toplumsal 
bilinci yükseltmek amac�yla ulusal ve uluslararas� toplant�lar ve bilimsel etkinlikler 
gerçekle�tirmekle yükümlüdür.  
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3.1.4. Cinsiyete Dayal� �iddetle Mücadeleye Yönelik Uluslararas� ve Ulusal 
Mevzuat�n De�erlendirilmesi 
Uluslararas� ve ulusal mevzuat�n eksiklikler olmakla birlikte temel düzeyde 

cisniyetecinsiyete dayal� �iddetle mücadele için çok önemli bir zemin olu�turdu�u görülmektedir. 
Cinisyete dayal� �iddetle mücadelenin en önemli ayaklar�ndan birini yasal düzenlemeler 
olu�turmaktad�r. Yaln�z yasalar�n yeterli olmad��� mücadelenin di�er bir aya��n�n önemini de 
gözler önüne sermektedir. Yasalar�n uygulanmas�. Burada da sorumu ve yetkili kurumlara, 
buradaki uygulay�c�lar�n zihniyet ve yakla��m�n�n ne kadar önem kazand��� görülmektedir. 

 
3.2 Cinsiyete Dayal� Mücadelede Sorumlu Kurumlar  
Cinsiyete dayal� �iddetle mücadelede çe�itli bilgilendirme kampanyalar� yürütülmü�, 

kad�n s���nma evlerinin say�s� art�r�lm��, emniyet ve sa�l�k çal��anlar� gibi ilgili kamu 
personeline kad�na yönelik �iddetin önlenmesine ili�kin sorumluluklar�n� ve �iddete u�ram�� 
kad�nlar�n ba�vurular�nda izleyecekleri süreçleri içeren e�itimler ba�lat�lm��t�r. Bu ad�mlar 
�iddetle mücadele aç�s�ndan çok de�erlidir. �nsanlardaki �iddet alg�s�ndaki olumsuzluklar�n 
giderilmesi uzun süreli e�itimleri gerektirmektedir. 
 
    Cinsiyete dayal� �iddetle mücadele edebilmek için yasal düzenlemelerle birilikte bu 
düzenlemeleri hayata geçirecek kurumsal düzenlemeler de yap�lm��t�r. Uluslararas� ve ulusal 
mevzuattan hareketle olu�turulan ve cinsiyete dayal� �iddetle mücadelede sorumlu olan temel 
kurumlar ve yap�lanmalar a�a��da yer almaktad�r (�ekil:1).  

�ekil:1 �iddet Ma�durunun Ba�vurabilece�i Kurum ve Kurulu�lar 
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3.2.1.  Kolluk Kuvvetleri  
Polis ve Jandarma kuvvetleri kad�na yönelik �iddetle mücadelenin hem önleyici hem de 

adli boyutunda yer almaktad�r. Önleyici görevi koruma, kollama ve gizleme faaliyetleri 
olmakla birlikte; cezalar�n ve bunun infaz�n�n kanunlara uygun olarak en k�sa sürede 
sa�lanmas�d�r. Kolluk güçleri bu görevlerini ifa ederken psikolojik, sosyolojik ve bilimsel 
anlamda destek almak, di�er sorumlu kurumlarla i�birli�i yapmak zorundad�r. 

 
Bu amaçla; 2011 y�l�nda Emniyet Genel Müdürlü�ü Asayi� Daire Ba�kanl��� 

bünyesinde Aile �çi �iddetle Mücadele �ube Müdürlü�ü kurulmu�, �l Emniyet Müdürlükleri 
içerisinde; Asayi� �ube Müdürlü�ü Cinayet Büro Amirliklerinde aile içi �iddet birimleri 
olu�turulmu�tur. Jandarma Genel Komutanl���'nda, “Aile �çi �iddetle Mücadele ve Çocuk 
�ube Müdürlü�ü” kurulmu�tur. 

 
�lçe Emniyet Müdürlüklerinde ise asayi� bürolar� (ara�t�rma sivil ekipleri) taraf�ndan 

aile içi �iddetle mücadele edilmektedir. 
  
Kolluk kuvvetleri kolluk yetkisini 08.03.2012 y�l�nda yürürlü�e giren 6284 Say�l� 

“Ailenin Korunmas� ve Kad�na Kar�� �iddetin Önlenmesine Dair Kanun”’un 3.maddesi (a) ve 
(ç) bendlerine 5.maddesi (a,b,c,d) bendlerine göre kullanmaktad�r. 

2006 y�l�n�n sonunda �çi�leri Bakanl��� ile Devlet Bakanl��� aras�nda imzalanan “Kad�na 
Kar�� �iddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler E�itimi Projesi 
Protokolü” ile Emniyet Te�kilat� personeline yönelik kad�na kar�� aile içi �iddet konusunda 
fark�ndal�k ve duyarl�l��� art�rmak için hizmet içi e�itim projesi ba�lat�lm��t�r.  

 
Polis merkezleri, jandarma karakollar�, ALO 155 Polis �mdat Hatt�, ALO 156 Jandarma 

�mdat Hatt� ço�u kez ilk ba�vuru noktalar� olmaktad�r. Haftan�n 7 günü 24 saat çal��an 155 
Polis �mdat Hatt� ve 156 Jandarma �mdat Hatt�na telefon edilerek ya da Polis ve jandarmaya, 
�iddet ma�duru kad�n�n do�rudan ba�vuru yapmas�yla ya da ba�kalar�n�n ihbar� üzerine yasal 
süreç ba�lat�lmaktad�r. Özellikle do�rudan ba�vurunun yap�lamamas� durumunda telefon 
hatlar�na ba�vuru yapmak, görü�melerin kay�t alt�na al�nmas� nedeniyle i�lemlerin 
gerçekle�tirilmesini kolayla�t�rmaktad�r. 

 
“Aile �çi �iddet Ma�durlar�na ve Ma�dur Çocuklara Yönelik Verilen Hizmetlerin 

Kurumsal Kapasitesinin Art�r�lmas� ve ��birli�inin Geli�tirilmesine �li�kin Protokol”; KSGM, 
(Mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü�ü ve Emniyet Genel 
Müdürlü�ü aras�nda, 22 Ekim 2009 tarihinde imzalanm��t�r. Protokol kapsam�nda; ülke 
genelindeki tüm polis merkezlerine Pol-Net üzerinden “Aile �çi �iddet Olaylar� Kay�t Formu” 
iletilmi�tir. Bu form ile ayr�ca polis taraf�ndan ma�durun risk de�erlendirmesi yap�larak, 
teslim edilece�i birimlerin dikkati çekilecek ve böylece ya�anmas� muhtemel olumsuz 
durumlar�n önüne geçilmesi mümkün olacakt�r. Di�er taraftan bahse konu Protokol gere�ince; 
Kad�na Yönelik Aile içi �iddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak E�itimler 
Uzman E�itici Yeti�tirme Projesi, May�s 2010-�ubat 2011 tarihleri aras�nda uygulanm��t�r 
(http://kadininstatusu.aile.gov.tr/uygulamalar/turkiyede-kadin). 

 
Ba�vurunun, “Aile içi �iddet olaylar� kay�t formu” ile kay�t alt�na al�nmas� zorunludur. 

Kolluk kuvvetleri, �ikayeti Cumhuriyet Savc�s�na bildirmekle ve onun talimat� do�rultusunda 
yasal i�lemlere ba�lamakla yükümlüdür. Kolluk, ma�duriyetin tespitinde kullan�lmak üzere 
sa�l�k raporu al�nmas� için Adli T�p ya da ba�ka bir sa�l�k kurulu�una yönlendirme yapmal�, 
�iddeti gerçekle�tiren taraflar� tespit edip savc�l��a sunulmak üzere delilleri toplamal�d�r. 
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Milli Savunma Bakanl��� ile “Toplumsal Cinsiyet E�itli�inin Sa�lanmas� ve Kad�na 
Yönelik �iddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, ��birli�i ve E�güdümün 
Art�r�lmas�na Dair Protokol” 3 Temmuz 2013 tarihinde imzalanarak yürürlü�e girmi�tir. 
Protokol ile TSK bünyesinde vatani görevini ifa eden erba� ve erlere yönelik olarak 
“Toplumsal Cinsiyet E�itli�i” ve “Kad�na Yönelik �iddetle Mücadele” konular�nda e�itim 
programlar�n�n düzenlenmesi, var olan e�itim programlar�n�n zenginle�tirilerek 
güçlendirilmesi ve söz konusu e�itimleri verecek personelin yeti�tirilmesine yönelik 
çal��malar yap�lmas� amaçlanmaktad�r. Jandarma Genel Komutanl��� ile “Kad�na Yönelik 
�iddetle Mücadele Kapsam�nda Sunulan Hizmetlerde Kurumsal Kapasitenin Geli�tirilmesine, 
��birli�i Yap�lmas�na ve E�güdümün Art�r�lmas�na Dair Protokol” 12 Nisan 2012 tarihinde 
imzalanm��t�r. 22 Kas�m 2012 tarihinde “Kad�na Yönelik �iddetle Mücadelede Kollu�un 
Rolü ve Önemi” Konferans� 2.470 Jandarma personelinin kat�l�m� ile gerçekle�tirilmi�tir 
(http://kadininstatusu.aile.gov.tr/uygulamalar/turkiyede-kadin). 

6284 say�l� kanun gere�ince, kolluk kuvvetleri gecikmesinde sak�nca bulunan hallerde; 
�iddet görenin kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulundu�u yerde veya ba�ka  
bir yerde uygun bar�nma yeri sa�lamak ve hayati tehlikesinin bulunmas� halinde, ilgilinin 
talebi üzerine veya resen geçici koruma alt�na almakla sorumludur. Ayn� �ekilde kollu�un, 
hakim taraf�ndan al�nabilecek tehdit veya hakaret içeren söz ve davran��larda bulunmama, 
uzakla�t�rma, korunan ki�inin bulundu�u konuta yakla�mama, korunan ki�inin yak�nlar�na, 
tan�klar�na ve çocuklar�na yakla�mama gibi önleyici tedbirleri alma yetkisi de vard�r.  

 
Özellikle bu kanunun 3. Maddesi ile mülki amire verilen koruyucu tedbir kararlar� 

içinde yer alan geçici koruma alt�na alma tedbirinin uygulama alan� polisin ve jandarman�n 
mevcut kadro yetersizlikleri kapsam� ile s�n�rl� kalm�� ve bu 3 y�ll�k süre zarf�nda maalesef 
kad�nlar�n ya�am hakk�na yönelik birçok vahim olay�n ya�anmas�na neden olmu�tur (Öztürk, 
2015). 

 
3.2.2. Cumhuriyet Savc�l���  
Kad�nlar adliyelerde bulunan Cumhuriyet Savc�l�klar�na do�rudan ba�vurabilecekleri 

gibi kolluk kuvvetleri arac�l���yla da ba�vurabilmektedirler. Savc�l�k, do�rudan veya adli 
kolluk arac�l���yla �iddet ma�duru kad�n�n ifadesini alarak soru�turma yapar. Soru�turma 
sonucunda gerekli gördü�ü takdirde Savc�l�k kamu davas� açar. Kamu davas�na karar 
verilmedi�i durumlarda �ikayetçinin itiraz hakk� oldu�unu belirterek takipsizlik karar� 
verebilir.  

 
6284 say�l� kanun gere�i, savc�lar da Aile Mahkemesi hakiminden koruma tedbiri 

al�nmas� için talepte bulunulabilir. Koruma karar� için kad�n�n beyan� esas al�n�r, �iddetin 
tespiti için delil ve belge istenmez. �iddete maruz kalan kad�nlar�n u�rad�klar� psikolojik ve 
fiziksel zararlar� doktor raporu ile belgelendirmelerinde fayda vard�r.  

 
Hâkimler ve Savc�lar Yüksek Kurulu'nun 2011/18 say�l� genelgesi ile savc�l�klar 

bünyesinde kad�na yönelik �iddet ve ev içi �iddet konular�nda özel bürolar�n kurulmas� karara 
ba�lanm��t�r. 
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3.2.3. Aile Mahkemeleri 
2009 y�l�nda Kad�n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanl��� ile Adalet Bakanl��� aras�nda; 

Aile mahkemesinde görev yapan hâkimler ile ayn� yerlerde görev yapan ve ev içi �iddet ile 
ilgili suçlar� soru�turan cumhuriyet savc�lar�na yönelik e�itimler için “Kad�na Yönelik 
�iddetin Önlenmesinde Yarg� Mensuplar�n�n Rolü Projesi Protokolü” imzalanm��t�r. 

 
Aile Mahkemeleri 6284 say�l� kanun gere�i aile içi �iddetin oldu�u durumda koruyucu 

ve önleyici tedbir kararlar�n� verebilmektedirler.  
 
Aile Mahkemesi hakimi �iddet göreni korumaya yönelik a�a��daki koruyucu 

tedbirlerden birine, birkaç�na veya uygun görülecek benzer tedbirlere karar verebilir. 
 
a) ��yerinin de�i�tirilmesi. 
b) Ki�inin evli olmas� halinde mü�terek yerle�im yerinden ayr� yerle�im yeri 

belirlenmesi. 
c) Tapu kütü�üne ortak ya�anan konut için “aile konutu �erhi” konulmas�. 
d) Korunan ki�i bak�m�ndan hayati tehlikenin bulunmas� ve bu tehlikenin önlenmesi için 

di�er tedbirlerin yeterli olmayaca��n�n anla��lmas� halinde ve ilgilinin ayd�nlat�lm�� r�zas�na 
dayal� olarak Tan�k Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili di�er bilgi ve 
belgelerinin de�i�tirilmesi. 

 
Aile Mahkemesi hakimi �iddet uygulayanlarla ilgili olarak a�a��daki önleyici 

tedbirlerden birine, birkaç�na veya uygun görülecek benzer tedbirlere karar verebilir: 
 
a) �iddet tehdidi, hakaret, a�a��lama veya küçük dü�ürmeyi içeren söz ve davran��larda 

bulunmamas�. 
b) Mü�terek konuttan veya bulundu�u yerden derhal uzakla�t�r�lmas� ve mü�terek 

konutun korunan ki�iye tahsis edilmesi.  
c) Korunan ki�ilere, bu ki�ilerin bulunduklar� konuta, okula ve i�yerine yakla�mamas�. 
d) Çocuklarla ilgili daha önce verilmi� bir ki�isel ili�ki kurma karar� varsa, ki�isel 

ili�kinin refakatçi e�li�inde yap�lmas�, ki�isel ili�kinin s�n�rlanmas� ya da tümüyle 
kald�r�lmas�. 

e) Gerekli görülmesi halinde korunan ki�inin, �iddete u�ramam�� olsa bile yak�nlar�na, 
tan�klar�na ve ki�isel ili�ki kurulmas�na ili�kin haller sakl� kalmak üzere çocuklar�na 
yakla�mamas�. 

f) Korunan ki�inin �ahsi e�yalar�na ve ev e�yalar�na zarar vermemesi. 
g) Korunan ki�iyi ileti�im araçlar�yla veya sair surette rahats�z etmemesi. 
h) Bulundurulmas� veya ta��nmas�na kanunen izin verilen silahlar� kollu�a teslim 

etmesi. 
i) Silah ta��mas� zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle 

zimmetinde bulunan silah� kurumuna teslim etmesi. 
j) Korunan ki�ilerin bulunduklar� yerlerde alkol ya da uyu�turucu veya uyar�c� madde 

kullanmamas� ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan ki�ilere ve bunlar�n bulunduklar� 
yerlere yakla�mamas�, ba��ml�l���n�n olmas� halinde, hastaneye yatmak dahil, muayene ve 
tedavisinin sa�lanmas�. 

k) Bir sa�l�k kurulu�una muayene veya tedavi için ba�vurmas� ve tedavisinin 
sa�lanmas�. 
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Ayr�ca hakim Çocuk Koruma Kanunu’nda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler 
ile velayet, kayy�m, nafaka ve ki�isel ili�ki kurulmas� hususlar�nda karar vermeye yetkilidir. 
�iddet uygulayan, ayn� zamanda ailenin geçimini sa�layan yahut katk�da bulunan ki�i ise 
nafakaya hükmedilmemi� olmas� kayd�yla hakim �iddet ma�durunun ya�am düzeyini göz 
önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakas�na hükmedebilir. 

 
3.2.4. Valilik/Kaymakaml�k  
Mülki amir taraf�ndan �iddet gören kad�nlar için 6284 say�l� kanun kapsam�nda 

koruyucu tedbir kararlar� al�nabilmektedir. Bunlar; �iddet gören ki�iye ve çocuklar�na bar�nma 
yeri sa�lanmas�, geçici maddi yard�m yap�lmas�, psikolojik, mesleki, hukuki, sosyal bak�mdan 
dan��manl�k hizmeti verilmesi, hayati tehlikesi varsa geçici koruma sa�lanmas�, korunan 
ki�inin çal��ma ya�am�na kat�l�m�n� desteklemek amac�yla çocuklar� için 4 ay, çal��mas� 
halinde ise 2 ayla s�n�rl� olmak üzere kre� imkan� sa�lanmas�d�r.  

 
3.2.5. Barolar  
Kad�nlara yönelik hukuki dan��ma merkezleri çal��malar� ba�ta Ankara ve �stanbul 

olmak üzere Barolar taraf�ndan ba�lat�lm��t�r. Barolar adli yard�m kurullar� ve kad�n haklar� 
merkezleri arac�l���yla �iddet gören kad�nlara hukuksal dan��manl�k vermekte ve ihtiyac� olan 
kad�nlar�n ücretsiz hukuk deste�i almas�n� sa�layarak, ücretsiz avukat görevlendirmektedir.  

 
Barolar bünyesindeki Kad�n Haklar�/Hukuku Komisyonlar� aras�nda koordinasyonu 

sa�lamak amac�yla "Türkiye Barolar Birli�i Kad�n Haklar� Komisyonlar� A��”  
 
 

(TÜBAKKOM) kurulmu�tur. Giderek artan komisyonlar�n say�s� 49’a ula�m��t�r. �iddet 
ma�duru kad�nlar�n yasal haklar�n� ö�renmesi, uygulanmas�n� talep etmesi ve uygulama 
s�ras�nda gereksinim duyduklar� hukuksal deste�i sa�lamada bu merkezler oldukça önem 
ta��maktad�r. 

 
3.2.6. Sa�l�k Kurulu�lar� 
�iddet gören kad�nlar, aile sa�l��� merkezlerine, hastanelere, acil servislere, adli t�p 

kurulu�lar�na ve ALO 112 Acil Servis Hatt�na ba�vurabilirler. �iddetin fiziksel, cinsel ve 
psikolojik etkilerinin te�his edildi�i, raporland��� ve tedavi edildi�i kurulu�lar, �iddeti polise 
bildirmekle yükümlüdür.  

 
3.2.7. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� (ASPB) �/�lçe Müdürlükleri  
2011 y�l�nda kurulan bakanl�k, kad�na yönelik �iddetle mücadele mekanizmas�n�n içinde 

önemli bir yer almaktad�r. Kad�n�n Statüsü Genel Müdürlü�ü’nün bakanl�k bünyesine 
kat�lmas�yla birlikte e�itlik ve �iddetle mücadele gibi konularda ara�t�rma yapma, çe�itli 
bilimsel etkinlikler düzenleme, politika üretme konusundaki çal��malar devam etmektedir. 

 
Bakanl���n kurulmas�ndan önce Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

(SHÇEK) bünyesinde hizmet veren ve a��rl�kl� olarak kad�nlara yönelik hizmetlerle ön plana 
ç�kan toplum merkezleri, aile dan��ma merkezleri gibi kurulu�lar, bakanl���n kurulma 
sürecinde kapat�lm��t�r. �iddet Önleme ve �zleme Merkezleri (�ÖN�M), �lk Kabul Birimleri 
ve s���nmaevleri KSGM’ye ba�l�d�r.  
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���na ba�l� il ve ilçe müdürlükleri, �iddet görmü� 
kad�nlara dan��manl�k ve rehberlik hizmeti vermekte ve yap�lan inceleme sonucunda kad�n�, 
ihtiyaç duydu�u hizmete yönlendirmektedir. 

 
Aile ve Sosyal Politikalar Baknl��� özellikle Adalet, �çi�leri ve Sa�l�k Bakanl��� ile 

i�birli�i yaparak, protokoller ve idari düzenlemelerle farkl� e�itim ve i� ak�mlar� e�li�inde 
kurumlar�n ciniyete dayal� �iddete yönelik fak�ndal���n� ve sorumlulu�unu arrt�r�c� faaliyetler 
gerçekle�tirmektedir.  

 
3.2.8. �ÖN�M 
Henüz bütün illerde yayg�nla�mam�� olan �iddet Önleme ve �zleme Merkezleri, k�sa 

ad�yla �ÖN�M’lerin oldu�u illerde ba�vurular do�rudan bu merkezlere yap�l�r. Risk 
de�erlendirmesi yap�larak ve kad�nlar�n talepleri do�rultusunda s���nmaevine yerle�tirme 
karar� al�nabilir. Riskin yüksek oldu�u durumlarda kad�nlar�n ve varsa çocuklar�n�n 
s���nmaevine yerle�meleri polis refakatinde yap�lmaktad�r. 

 
6284 say�l� kanunun yönetmeli�ine göre �ÖN�M, �iddetin önlenmesi ile �iddet ma�duru 

hakk�nda verilecek koruyucu tedbirler ile �iddet uygulayan hakk�nda verilecek önleyici 
tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmas�na yönelik güçlendirici ve destekleyici dan��manl�k, 
rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildi�i, yeterli ve gerekli uzman personelin 
görev yapt��� ve tercihen kad�n personelin istihdam edildi�i, çal��malar�n yedi gün yirmidört 
saat esas�na göre yürütüldü�ü merkezdir. 

 
�ÖN�M’ler 24 saat boyunca tek kap� sistemiyle çal��an merkezler olarak 14 pilot ilde 

(�stanbul, Ankara, �zmir, Bursa, Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Samsun, Trabzon,  
Gaziantep, �anl�urfa, Diyarbak�r ve Malatya) 2012’den itibaren farkl� tarihlerde çal��malar�na 
ba�lam��t�r. 

 
2015 y�l� içerisinde �ÖN�M’lerin 81 �lde yayg�nla�t�r�lmas� karar� al�nm�� olup, 

Erzurum, Bingöl, Mu�, Kilis, Elaz��, Sakarya, Kahramanmara�, Kocaeli, Isparta, Aksaray, 
Kars, Sivas, Ad�yaman, Zonguldak, Tekirda�, Erzincan, Gümü�hane, Eski�ehir, Çorum, 
Manisa, Çanakkale, U�ak olmak üzere 22 �lde �ÖN�M aç�lm��t�r. 2016 y�l� sonuna kadar 
�ÖN�M’lerin 81 ile yayg�nla�t�r�lmas� öngörülmektedir. 

 
Rehberlik ve dan��manl�k hizmeti ilgili yönetmelikte a�a��daki gibi tan�mlanm��t�r: 

Korunan ki�iye, ki�inin psikolojik ve sosyo-ekonomik durumu de�erlendirilerek, haklar�, 
destek alabilece�i kurumlar, meslek edindirme kurslar�na kat�lmas�na yönelik faaliyetlerde 
bulunmay� da kapsayacak �ekilde i� bulma ve benzeri konularda geli�mesi ve uyum 
sa�lamas�, gerekli olan seçimleri, yorumlar�, planlar� yapmas� ve kararlar� vermesine 
yarayacak bilgi ve becerileri kazand�rmak ve psikolojik destek sa�lamak üzere ilgili kamu 
kurum ve kurulu�lar� ile i�birli�i içerisinde gerekli hizmetler verilir. 

 
Hakimin iste�i üzerine �iddet gören ve �iddet uygulayan ki�ilerin ki�isel, sosyal, 

ekonomik ve 6284 say�l� kanun kapsam�nda tedbir karar� verilmesi, süresinin veya �eklinin 
de�i�tirilmesi ya da aynen devam ettirilmesi için �ÖN�M de ba�vuruda bulunabilmektedir 
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3.2.9. Kad�n S���nmaevleri 
Evrensel literatür ve kullan�mdan farkl� olarak Ba�bakanl���n insiyatifiyle s���nmaevi 

yerine resmi olarak konukevi �eklinde adland�r�lan kurumlarda, �iddete u�rayan ya da u�rama 
riski alt�nda olan kad�nlar ve çocuklar�, güvenli bir �ekilde bar�nd�r�lmakta ve çe�itli 
ihtiyaçlar� kar��lanmaktad�r. Kad�n s���nmaevlerinin amac�, kuruma kabul edilen kad�nlar�n 
�iddetsiz bir ortamda, ya�ad�klar� travma ile ba�a ç�kabilmeleri, yeniden sa�l�kl� ili�kiler 
sürdürebilmelerine destek olmak üzere mesleki çal��malar yap�larak s���nmaevlerinden 
ayr�ld�ktan sonra ya�amlar�n� kendi talepleri do�rultusunda sürdürmelerini sa�lamakt�r. 

 
633 say�l� KHK ile kad�n s���nmaevleri KSGM’nin yetki ve sorumlulu�una b�rak�lm�� olup 

halen ASPB’ye  ba�l� 95 kad�n s���nmaevi; sivil toplum kurulu�lar�na ba�l� 3 ve yerel yönetimlere 
ba�l� 33 olmak üzere ülke genelinde toplam 131 s���nmaevi toplam 3.354 kapasite ile  hizmet 
vermektedir (http://kadininstatusu.aile.gov.tr/uygulamalar/turkiyede-kadin). 

 
Güvenlik amac�yla gizlili�in sa�lanmas�n�n önemli oldu�u s���nmaevlerinin adres ve 

telefonlar� gizli tutulmaktad�r.  
 
Kal�� süresi alt� aya kadard�r. Gerekli görüldü�ü takdirde bu süre uzat�labilmektedir. 
 
Güvenli bar�nma gereksiniminin ön planda tutuldu�u s���nmaevlerinde kad�nlar�n 

güçlendirilmesi için hukuki ve psikolojik dan��manl�k, t�bbi destek, maddi destek, meslek 
e�itimi ve i� bulma deste�i gibi çal��malar da yap�lmaktad�r.  

 
Baz� kad�nlar, evlerine ve kendilerine �iddet uygulayan ki�ilere geri dönmeyi tercih 

edebilirken, baz� kad�nlar kendilerine yeni bir ya�am kurup, ba��ms�z bir �ekilde ya�amay� 
tercih edebilmektedir. Kad�n�n kendine ev tutmak istemesi durumunda, geçici bir süre için 
kira yard�m� yap�labilmektedir.  

 
2013 y�l�nda 8.844 kad�n ve beraberindeki 3.804 çocuk olmak üzere toplam 12.648 

ki�i,2014 y�l�nda ise 14.123 kad�n ve beraberindeki 5742 çocuk olmak üzere toplam 19.865 
ki�i kad�n s���nmaevlerinden hizmet alm��t�r. 
(http://kadininstatusu.aile.gov.tr/uygulamalar/turkiyede-kadin). Burada da görüldü�ü üzere 
s���nmaevinde anneleriyle birlikte kalmak zorunda kalan çocuklar�n varl��� ve say�s� onlara 
yönelik özel hizmet sunum ihtiyac�n� gözler önüne sermektedir. 

 
3.2.10. Kad�n Dan��ma Merkezleri  
Kad�n Dan��ma Merkezleri, �iddet gören kad�nlar�n çe�itli sorunlar� ve ihtiyaçlar� için 

telefonla ya da do�rudan ba�vuru yoluyla destek ald�klar� merkezlerdir. Kad�nlar�n �iddetle 
mücadelesinin geli�tirilmesi amac�yla ücretsiz hukuki ve psikolojik dan��manl�k, ayni/nakdi 
destek, meslek e�itimi ve i� bulma deste�i gibi destekler verilmektedir. S���nmaevinde 
kalmak için istekte bulunan kad�nlar, s���nmaevine yönlendirilebilmekte, gerek s���nmaevinde 
kal�� süresince, gerekse sonras�nda merkezin destekleri devam edebilmektedir.  

 
3.2.11. Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Vak�flar� (SYDV) 
3294 say�l� Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��may� Te�vik Kanunu kapsam�nda il ve 

ilçelerde ihtiyac� olanlara nakdi yard�m veya e�itim/ö�retim imkan� sa�layan SYDV’ler 
bulunmaktad�r. SYDV’ler de �iddet gören ve ayl�k ve geliri bulunmayan kad�nlar�n ekonomik 
ihtiyaçlar� için ba�vurabilecekleri kurumlardand�r. 
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3.2.12. ALO 183 Aile, Kad�n, Çocuk ve Engelli Dan��ma Hatt� 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���’na ba�l� ALO 183 Sosyal Destek Hatt�, haftan�n 7 

günü 24 saat boyunca hizmet vermektedir. Di�er gruplar�n yan�s�ra �iddet gören kad�nlar da 
bilgilendirilerek ilgili hizmetlere yönlendirilmektedirler. 

 
3.3 Cinsiyete Dayal� �iddetle Mücadele Eden Sivil Toplum Kurulu�lar�  
Cinsiyete dayal� �iddetle mücadelede kad�n örgütleri, bilgi ve deneyimleri ile bu 

alandaki mücadeleleri çok önemlidir. �iddetle mücadele için örgütlenen kad�nlar sivil toplum 
kurulu�u çat�s� alt�nda bir çok faaliyet gerçekle�tirmi�tir. Temel faaliyet alanlar�n� cinsiyete 
dayal� �iddetle mücadele olarak belirleyen stk’lar; kad�n haklar�, kad�n istihdam�, kad�n 
giri�imcili�i, toplumsal cinsiyet, aile içi �iddet, kad�na yönelik �iddet gibi alanlarda lobicilik 
ve savunuculuk faaliyetleri gerçekle�tirmektedir.  

 
Ülkemizde yerel ve ulusal düzeyde cinsiyete dayal� �iddetle mücadele eden yüzlerce stk 

bulunmaktad�r. Bu stk’lar bir çok kad�na yönelik �iddet davas�na müdahil ve takipçi 
olmu�lard�r. Kad�n örgütleri, kad�n dan��ma merkezi ve s���naklar açarak ve yürüttükleri 
kampanyalar, çe�itli etkinliklerle kad�na yönelik �iddeti ortadan kald�rmaya dönük aktif bir 
mücadele sürdürmektedirler.  

 
Stk’lar�n cinsiyete dayal� �iddetle mücadelede gerçekle�tirecekleri faaliyetleri 

s�n�rland�ran en önemli unsurlardan biri maddi yetersizlikleridir. Bu sorun son y�llarda ulusal 
ve uluslararas� kurum ve kurulu�lardan proje destekleri ile çözülmeye çal���lmakla birlikte bu 
destekkekler sürüdürülebilirlik aç�s�ndan ço�u zaman yeterli olmamaktad�r.  

 
Ba�bakanl�k Hazine Müste�arl��� Merkezi Finans ve �hale Birimi “Kad�na Yönelik 

�iddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’lar�n Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe  
Program�” ile kad�na yönelik �iddet ile mücadele konusunda yerel ve ulusal STK’lar�n 
kapasite geli�imine destek vermektedir. Uluslaras� kurulu�lar, yerel kaynaklar�n harekete 
geçirilerek çal��malar�n etkilili�ini art�rma stratejileri çerçevesinde yerel ölçekli hükümet d��� 
kurulu�lar�n çal��malar�n�, özellikle proje fonlar� arac�l���yla desteklemektedir. Türkiye’de 
pek çok alanda çal��mak isteyen gönüllü kad�nlar ve kad�n kurulu�lar� en çok mali kaynak 
bulmak konusunda sorun ya�amaktad�r. Dolay�s�yla, bu mali destek mekanizmas�, yaratt��� 
sorunlar bir yana b�rak�lacak olursa, mali engeli ortadan kald�rmas� aç�s�ndan h�zla artan 
kurulu� say�s�n� aç�klayabilecek önemli bir noktad�r.  

 
3.4. Cinsiyete Dayal� �iddetle Mücadele Konusunda Uygulanan Ara�t�rma  
   
3.4.1.Ara�t�rman�n Amaç ve Hedefleri 
Bu ara�t�rma ile cinsiyete dayal� �iddet sorunsal�n�n çözümünde hayati rolü olan iki 

temel aktörün -kamu kurumlar� ve sivil toplum kurulu�lar�n�n (stk’lar�n)- öncelikle cinsiyete 
dayal� �iddet alg�lar�n� tespit etmek amaçlanm��t�r. Ara�t�rmadan elde edilen veri seti ile 
cinsiyete dayal� �iddetle mücadelenin önündeki temel engellerin/eksiklerin/sorunlar�n 
saptanmas� ve somut çözüm önerileri üretilmesine dayanak sa�lamas� amaçlanmaktad�r. 
Türkiye’de cinsiyete dayal� �iddet konusunda bir çok ara�t�rma olmakla birlikte evreninin 
kamu kurum ve kurulu�ar� ile stk’lar olarak belirlendi�i, geni� kapsama sahip s�n�rl� say�da 
çal��ma söz konusudur. Cinsiyete dayal� �iddete dair kamu kurum ve kurulu�lar� ile stk’lar�n 
genel alg�s�, stk, kamu i�birli�ine dair olu�turulan durum saptay�c� ölçe�i, elde edilen 
verilerden hareketle olu�turulan somut çözüm önerileri ve kapsam� itibar�yla bu çal��ma ile 
çözüm sürecine özgün bir katk� sunmak hedeflenmi�tir. 
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3.4.2.Ara�t�rman�n Yöntemi: 
“Kad�na Yönelik �iddetle Mücadele Konusunda Faaliyet Gösteren Ulusal Ve Yerel 

Sivil Toplum Örgütlerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi “Cinsiyete Dayal� �iddetle 
Mücadelede Uzmanl�k Köprüleri” Ara�t�rmas�nda nicel veri toplama tekni�i ile yüzyüze 
standart görü�me formu uygulanm��t�r. Ara�t�rman�n evrenini; Nev�ehir, K�r�ehir, Zonguldak 
ve Karadeniz Ere�li’deki kamu kurum ve kurulu�lar� ile buralarda kad�n konusunda faaliyet 
gösteren sivil toplum örgütleri olu�turmu�tur. 

 
Projenin Avrupal� ortaklar� benzer bir ara�t�rmay� telefonla kat�l�mc�lara ula�arak 

ara�t�rma kapsam�ndaki tüm sorular� bu �ekilde yönelterek yan�t alabilmi�lerdir. Ülkemizde 
yürütülen bu ara�t�rmada ancak yüzyüze -her zaman olmasa da- sorular�n yan�tlanmas�na 
imkan vermi� olup toplumsal güven düzeyinin dü�üklü�ü alan çal��mas�n� zorla�t�r�c� ve 
s�n�rland�r�c� bir unsur olarak kar��m�za ç�km��t�r.  

 
Ara�t�rman�n kamu kurum ve kurulu�lar� boyutunda Nev�ehir, Zonguldak, K�r�ehir ve 

Karadeniz Ere�li’nin merkez ilçelerindeki tüm kamu kurum ve kurulu�lar� ile birer ilçe 
kaymakaml���ndan 2 ki�iyi örneklem olarak tespit edilmi�tir. Görü�me formlar�n�n 
ildeki/ilçedeki tüm kamu kurum ve kurulu�lar�n�n yöneticilerine (müdür ya da müdür 
yard�mc�s�, ba�kan ya da yard�mc�s�, vali ya da yard�mc�s�, vb) ve o kurumda kad�nla ilgili 
çal��an personel var ise onunla yoksa herhangi bir çal��an personele uygulanmas� 
hedeflenmi�tir. Bu hedefe sadece K�r�ehir ilinde s�n�rland�r�c� baz� zorluklardan dolay� 
ula��lamam�� ama K�r�ehir ilinde kamu kurum kurulu�lar� ile yap�lm��t�r,  di�er birimler için 
bu hedefe ula��lm��, toplamda 37 kamu kurumundan 132 (Yüz Otuz �ki) ki�iye form 
uygulanm��t�r. Kamu kurumlar�na uygulanan görü�me formu ekte yer almaktad�r. 

 
Ara�t�man�n sivil topum boyutunda; Nev�ehir, K�r�ehir, Zonguldak ve Karadeniz 

Ere�li’nin merkez ilçelerinde aktif olarak kad�n konusunda faaliyet gösteren stk’lardan 5’er 
(be�) üye örneklem olarak hedeflenmesine ra�men 8 sivil toplum kurulu�undan toplam 37 
(Otuz yedi) üyeye görü�me formu uygulanm��t�r. K�r�ehir’de henüz kad�n konusunda çal��an 
stk olmad��� için orada soru formu uygulanamam��t�r. 

 
Ara�t�rmada kullan�lan görü�me formunun geçerlilik ve güvenirlili�i ile cevaplama 

oran� konusunda yak�n bir ili�ki oldu�u dikkate al�narak, görü�me formunda yer alan sorular�n 
düzenlenmesi, görü�me formunun tasar�m� ve formlar�n i�leyip i�lemedi�ini denetleyen ön-
çal��ma (pilot çal��man�n) yap�lmas� i�lemleri özenle gerçekle�tirilmi�tir.  

 
Uygulanan görü�me formlar�ndan elde edilen veriler sonucunda il/ilçelerde kamu kurum 

ve kurulu�lar� ile stk’lar�n cinsiyete dayal� �iddete bak��lar�, alg�lar�, çözüm önerileri, bu 
sorunu çözmeye yönelik yapt�klar� çal��malar ortaya konulmu�tur. Bu ba�lamda kamu 
kurumlar� ile stk’lar içerisinde cinsiyete dayal� �iddetle mücadelede var olan iyi uygulamalarla 
birlikte kurum ve örgüt baz�nda bu konudaki eksikler de ortaya konmu�tur. Çözüm noktas�nda 
kurumsal ve örgütsel olarak yap�lmas� gerekenler ve at�lmas� gereken ad�mlar da saptanm��t�r.  

 
3.4.3. Kamu Kurumlar�na Uygulanan Anketlerin De�erlendirilmesi 
 
3.4.3.1. Demografik Veriler 
Ara�t�rmada, Nev�ehir, Zonguldak, K�r�ehir ve Ere�li’den 37 kamu kurumundan 132 

(Yüz Otuz �ki) ki�iye anket uygulanm��t�r. Anketlerin % 36,4’i Nev�ehir’de, % 26,5’i 
Zonguldak, % 7,6’s� K�r�ehir, % 29,5’i Ere�li’de uygulanm��t�r (Tablo:1). Anket uygulanan  
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kamu çal��anlar�n�n %48,5’i kad�n 68’i % 51,5’i erkektir. Örneklem grubunun ya� aral��� en 
çok 35-45 (%40,9) ya�lar� aras�nda yo�unla�m��t�r. % 33,3’ü 45 ya� ve üzerindedir. Kamu 
çal��anlar�n�n % 50,8’i il merkezinde do�mu� olup  % 66,7’si de en uzun süre kent ve �ehir 
merkezlerinde ya�ad���n� belirtmi�tir. Ara�t�rmaya kat�lanlar�n büyük bir k�sm�n�n en uzun 
süre ya�ad��� bölge kent merkezidir. Daha da önemlisi kat�l�mc�lar�n % 85,6’s� lisans ve üzeri 
okul mezunudur (% 63,6’s� üniversite, % 16,7’si yüksek lisans, % 5,3’ü doktora) Ara�t�rmaya 
kat�lan bütün kat�l�mc�lar�n kamu kurumlar�nda çal��malar� ve belirli meslek grubuna dahil 
olmalar�, kat�l�mc�lar�n ya�ad��� çevre, e�itim düzeyi ve ekonomik gelir aç�s�ndan büyük 
oranda benzer sosyo-ekonomik düzeye sahip olduklar�n�n bir göstergesidir. 

 
Kamu çal��anlar�n�n % 85,6’s� evli, % 14,4’ü ise bekârd�r. Çal��anlar�n % 37,9’u 

memur, %18,9’u yönetici, % 16,7’si uzmand�r.  Yöneticilerin % 24’ü kad�n % 76’s� erkektir. 
Kad�n yönetici oran�ndaki dü�üklük cinsiyete dayal� i�bölümünü de yans�tmaktad�r.  

 
Kurumlar ve toplumsal cinsiyet farkl�l��� aras�nda anlaml� bir ili�ki kurulamad���ndan 

tablolar genel itibari ile yorumlanm��t�r. Demografik özelliklere bak�ld���nda örneklemin 
temsiliyet düzeyinin oldukça yüksek oldu�unu söylemek mümkündür 
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Tablo:1 Anket Uygulanan �l/�lçe ve Kurumlar 

Say� Kurum Ad� �l/�lçe Toplam 

Nev�ehir Zonguldak K�r�ehir Ere�li 

1 Valilik 2 2 1  5 

2 �l/�lçe Belediye 2 2 1 2 7 

3 �l/�lçe Özel �dare 2 2 1 1 6 
4 Aile ve Sosyal Politikalar �l/�lçe Müdürlü�ü 2 2  2 6 
5 �l/�lçe Emniyet Müdürlü�ü  2   2 4 
6 �l/�lçe Milli E�itim Müdürlü�ü 2 2 1 2 7 
7 Çevre ve �ehircilik �l/�lçe Müdürlü�ü  2  1  3 
8 Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlü�ü 2 1 1  4 
9 Afet ve Acil Durum �l/�lçe Müdürlü�ü 2 2   4 

10 G�da Tar�m ve Hayvanc�l�k �l/�lçe 
Müdürlü�ü 

2 2  2 6 

11 Tar�m ve K�rsal Kalk�nma Dest. Kurumu 
�l/�lçe Müdürlü�ü

2    2 

12 Orman ve Su ��leri �l/�lçe �ube Müdürlü�ü  2    2 
13 Orman ��letme Müdürlü�ü    2 2 
14 DS� Gen. Müdürlü�ü  2   2 
15 �l/�lçe Sa�l�k Müdürlü�ü 2 1  3 6 
16 Kamu Hast. Birli�i Gnl. Sek. 2 2   4 
17 �l/�lçe Halk Sa�l��� Müdürlü�ü  2 2 1  5 
18 Ticaret �l Müdürlü�ü 2    2 
19 Gençlik Spor �l/�lçe Müdürlü�ü 2 2 1 2 7 
20 Defterdarl�k 2    2 
21 Çal��ma ve �� Kurumu �l/�lçe Müdürlü�ü  2   2 
22 �l/�lçe Müftülük 2 1  2 5 
23 Sosyal Güvenlik �l/�lçe Müdürlü�ü  2  1  3 
24 Tapu Müdürlü�ü    2 2 
25 TÜ�K �l/�lçe Müdürlü�ü  2   2 
26 Kültür ve Turizm �l/�lçe Müdürlü�ü  2 2   4 
27 Vergi Dairesi  2  2 4 
28 �l/�lçe Jandarma Komutanl���     1 1 
29 Cumhuriyet Ba�savc�l���  2    2 
30 Üniversite 2 2  2 6 
31 Kaymakaml�k 2    2 
32 �lçe Mal Müdürlü�ü     2 2 
33 Kaymakaml�k Sos. Yard. ve Dayn.Müd.    2 2 
34 Adliye    2 2 
35 Liman Ba�kanl���    2 2 
36 Gümrük Müdürlü�ü    2 2 
37 Nüfus Müdürlü�ü    2 2 
TOPLAM 48 35 39 10 132 
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3.4.3.2.Örnekleme Dahil �l/�lçelerdeki Kurumlarda Cinsiyete Dayal� Veriler 
Alan çal��mas�nda bu verileri bizlerle payla�an kamu kurumlar�n�n verileri sadece 

burada yer almaktad�r. Genel olarak bak�ld���nda kamu kurumlar�nda çal��anlar�n niceliksel 
da��l�mnda cinsyet e�itsizli�i göze çarpmaktad�r. Bu e�itsizlik kad�n yönetici oran�na 
bak�ld���nda daha da çarp�c� bir boyuta ula�maktad�r.  

 
Kamu kurumlar�nda cinsiyet da��l�m�nda en e�itlikçi kurumlar�n; üniversiteler, milli 

e�itim ve sa�l�k kurumlar�nda oldu�u görülmektedir.  
 
3.4.3.2.1.Kamu Kurumlar�nda Çal��an Personelin Cinsiyete Göre Da��l�m� 
Örneklem dahilinde incelenen kurumlar dikkate al�nd���nda Nev�ehir’de 25 kamu 

kurumunda çal��an 23.694 personelin 7906’s� (% 33,7’si),  Zonguldak’ta 16 kamu kurumunda 
çal��an 3713 personelin 1465’i (% 39,5’i), Karadeniz Ere�li’de 36 kamu kurumunda çal��an 
5348 personelin 3363’ü (% 37,1’i) kad�nd�r. 

 
3.4.3.2.2. Kamu Kurumlar�nda Çal��an Yöneticilerin Cinsiyete Göre Da��l�m� 
Nev�ehir’de örneklem dahilinde incelenen 24 kamu kurumunda toplam 850 alt, orta ve 

üst düzey yönetici görev yapmakta olup bunlar�n sadece % 11,9’u (101’i) kad�nd�r. Üst ve 
orta düzey yöneticilerin % 11, alt düzey yöneticilerin % 13,5’i kad�nd�r.  

 
Zonguldak’ta toplam 459 yöneticinin yakla��k % 31’i (142) kad�nd�r. Üst düzey 

yöneticilerin % 16,7’si, orta düzey yöneticilerin % 38,3’ü ve alt düzey yöneticilerin % 33’ü 
kad�nd�r.  

 
Ere�li’de toplam 246 yöneticinin % 19,9’u kad�nd�r. Üst düzey yöneticilerin % 24,5’i, 

orta düzey yöneticilerin % 30’u, alt düzey yöneticilerin % 12,2’si kad�nd�r. 
 
3.4.3.3. Örnekleme Dahil Olan �l/�lçelerin Cinsiyete Dayal� �iddet Karneleri 
Örnekleme dahilindeki illerde çe�itli kurumlardan al�nan �iddet verileri a�a��daki tablolarda 

yer almaktad�r. Bu tablolarda sorumlu kurumlar�n �iddet verileri aras�nda, �iddet tan�mlar� ve 
türleri aras�nda uyu�mazl�k oldu�u dikkate çarpmaktadr. Ara�t�rmada elde edilen en önemli 
bulgulardan biri cinsiyete dayal� �iddetle mücadelede büyük önem ta��yan uyumlu ve güvenilir 
veri toplama ihtiyac�n�n henüz kar��lanmam�� oldu�udur. Bunun nedeni ildeki �iddet vakalar�n�n 
topland��� veritaban� gibi bir sistemin olmamas� ve �iddet vakalar�n�nda her kurumun kendisininin 
kay�t alt�na almas� ile �iddet vakalar�n�n mükerrer olmas�na yol açmaktad�r. 

 
Tablo: 2 Nev�ehir �l Merkezinde �iddete U�rayan Kad�n Say�s�  
 

Kurum 2012 2013 T 
�iddet Türü Fiziksel Cinsel Psikolo Toplam Fiziksel Cinse Psikolojik Toplam
�l Jandarma    173 115 288
�l Emniyet Md. 165 326 83 574 219 145 145 509 1083
�l Sa�l�k Md.    48 62 110
�l Aile Sos.Pol. Md    29 25 54
TOPLAM    824    711 1535 
 

Kaynak: Nev�ehir �l Jandarma Komutanl���, �l Emniyet Müdürlü�ü, Aile ve Sosyal 
Politikalar �l Müdürlü�ü Verileri 
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Tablo:3 Nev�ehir’de Adli Sürece Yans�yan Kad�na Yönelik �iddet Vak’alar� 

Ba�vuru ve Vak’alar Y�l 2012 2013 TOPLAM 
6284 Say�l� Kanun Arac�l���yla Önlem Al�nan Vak’a Say�s� 326 750 1076 

Koruma Talep Eden Kad�n Say�s� 147* 364* 511 
�iddet ve Taciz �ikayetiyle Ba�vuruda Bulunan Kad�n Say�s� 921 401 1322 
Aile Mahkemesine Ba�vuran Kad�n Say�s� 326 750 1076 
Kad�n Cinayetiyle Suçlanan Vak’a Say�s� 1 1 2 

 

Kaynak: Nev�ehir Cumhuriyet Ba� Savc�l��� Verileri 
*Taleplerin Tamam� Kabul Edilmi�tir. 
 
Tablo 3’te görüldü�ü üzere önlem al�nan kararlar�n çok olmas� kolluk kuvvetlerinin cinsiyete 
dayal� �iddetle mücadelede kendilerine verilmi� olan yasal sorumluluklar do�rultusunda 
hareket etti�inin bir göstergesidir.  
 
Tablo: 4 Nev�ehir’de Aile ve Sosyal Politikalar �l Müdürlü�ü’ne Di�er Kurumlardan 
Gelen Veriler Do�rultusunda 6284 Say�l� Kanun Kapsam�nda Koruyucu ve Önleyici 
Tedbir Karar� Al�nan Vak’a Say�s� 
 

Y�l 2012 2013 2014 2015 May�s Ay�na Kadar TOPLAM 
238 568 544 142 1492 

 

Tablo:5 Aile ve Sosyal Politikalar �l Müdürlü�ü Bünyesindeki Kad�n S���nma Evinde 
Kalan Kad�n ve Çocuk Say�s� 

Y�l 2014 2015 May�s Ay�na Kadar TOPLAM 
Kad�n Çocuk Kad�n Çocuk 

 113 53 46 32 244 
 

 Tablo 5’te de görüldü�ü üzere cinsiyete dayal� �iddetle mücadelede ele al�nmas� 
gereken çok önemli bir boyutunu s���nma evinde kalan çocuklar olu�turmaktad�r. S���nma 
evlerinde anneleriyle birlikte kalmak zorunda kalan çocuklara yönelik çocuk ve gençlik 
merkezi ve onlar�n ihtiyac�na uygun hizmetlerin sunulmas� ihtiyac� çok aç�k biçimde 
görülmektedir. Burada kalan çocuklar�n ciddi bir biçimde ya�ad�klar� ma�duriyet uzun vadede 
kendileri ve ülke aç�s�ndan çok yönlü olumsuz etkiler do�urmaktad�r. 

 Nev�ehir’de 2012-2013 y�l�nda �iddete u�rayan kad�n say�s�, kimi vak’alar�n mükerrer 
olma olas�l��� olsa da- 1535’dir. (Tablo:1,2,3,4,5). Aile ve Sosyal Politikalar �l Müdürlü�ü’ne 
di�er kurumlardan gelen veriler do�rultusunda 6284 Say�l� Kanun Kapsam�nda Koruyucu ve 
Önleyici Tedbir Karar� Al�nan Vak’a Say�s� 2012 y�l�ndan bugüne kadar 1492’dir. Nev�ehir 
Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye ba�layan Kad�n Dan��ma Merkezi’ne kuruldu�u 2014 
y�l� Nisan ay�ndan bugüne dek �iddete u�rayan 278 kad�n ve çocuk psikolojik ve hukuksal 
destek almak üzere ba�vuruda bulunmu�tur.  
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Tablo: 6 Zonguldak’ta Aile ve Sosyal Politikalar �l Müdürlü�ü’ne Di�er Kurumlardan 
Gelen Veriler Do�rultusunda 6284 Say�l� Kanun Kapsam�nda Koruyucu ve Önleyici 
Tedbir Karar� Al�nan Vak’a Say�s� 

 
Ba�vuru ve Vak’alar Y�l 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
6284 Say�l� Kanun 
Arac�l��� �le 

Önleyici Tedbir Karar� 
Al�nan Kad�n Say�s�

  145 

Koruyucu Tedbir Karar� 155 310 486 
TOPLAM 951 155 310 631 

 
Zonguldak’ta 20 Mart 2012 tarih ve 28239 Say� ile Resmi Gazetede yay�nlanm�� olan 

6284 Say�l� Ailenin Korunmas� Ve Kad�na Kar�� �iddetin Önlenmesine Dair Kanun 
Gere�ince 2013 y�l�ndan bu yana Mahkeme taraf�ndan; 

• �iddet ma�durlar�na yönelik 951 Koruyucu Tedbir Karar�, 
• �iddet uygulayan 145 ki�iye yönelik Önleyici Tedbir Karar� verilmi�tir.  
• �u an devam eden; 37 �iddet ma�duruna yönelik koruyucu tedbir karar� ve 2 �iddet 

uygulayana yönelik tedbir karar� bulunmaktad�r.  
• Koruyucu tedbir kararlar�n�n süresi Zonguldak’ta �u ana dek genelde 1 ay süreli 

verilmi�tir. 
Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar �l Müdürlü�üne Ba�l� Kad�n S���nma Evi’nden 

2012 y�l�ndan bu yana il içinden 53 il d���ndan 152 kad�n hizmet alm��t�r.  
 
Tablo:7 Ere�li’de Aile ve Sosyal Politikalar �l Müdürlü�ü’ne Di�er Kurumlardan 

Gelen Veriler Do�rultusunda 6284 Say�l� Kanun Kapsam�nda Koruyucu ve Önleyici 
Tedbir Karar� Al�nan Vak’a Say�s� 
 

Y�llar Önleyici Tedbir Karar� 
Al�nan Kad�n Say�s� 

Kad�n S���nma Evi 
Talepte Bulunan 
Kad�n Say�s� 

Talebinden Vazgeçen 
Kad�n Say�s� 

Kalan Kad�n 
Say�s� 

2011 10 10 9 1 
2012 81 14 9 5 
2013 114 15 12 3 
2014 88 0 0 0 

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar �l Müdürlü�ü 

 Bu veriler örneklem al�nan Nev�ehir, Zonguldak ve Ere�li’de kad�na yönelik �iddet 
vak’alar�n�n ne kadar yayg�n ve ciddi boyutta oldu�unu gözler önüne sermektedir.  
 
 K�r�ehir’e dair veriler resmi kurumlar ve projeden sorumlu il yetkilisinden talep 
edilmesine ra�men taraf�m�za iletilmedi�i için çal��mada yer almam��t�r.  
 

 3.4.3.4.Ara�t�rma Bulgular� 

 Ara�t�rma bulgular� anket sorular� do�rultusunda; Cinsiyete Dayal� �iddet Olgusuna 
Dair Alg�, Genel �iddet Alg�s�, Kurumun/Personelin Sivil Toplum Kurulu�u (Stk) Alg�s�, 
Sivil Toplum Kurulu�lar� �le �li�kisi, Kurumun Kad�na Yönelik �iddet �le �lgili Çal��malar� 
olmak üzere dört ba�l�k alt�nda ele al�nm�t�r. 
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BÖLÜM-I C�NS�YETE DAYALI ��DDET OLGUSUNA DA�R ALGI  

 Kamu kurumlar�nda çal��anlar�n % 72’si cinsiyete dayal� �iddetle ilgili verileri en çok 
kitle ileti�im araçlar� ve sosyal medyadan % 18,9’u resmi yaz��malardan edindi�ini 
belirtmi�tir.  

 Kat�l�mc�lar�n % 79,5’i kad�nlara kar�� �iddete en s�k ba�vuranlar�n e�leri oldu�unu, % 
59,1’i de eski e�i oldu�unu belirtmi�tir ( Birden çok ��k i�aretlenmi�tir). 

 Kad�na yönelik �iddete dair toplumsal cinsiyete ili�kin önermelere kat�l�m düzeyi 
kurumsal ve ki�isel düzeyde dü�ük olsa da kamu kurumlar�nda çal��anlar�n cinsiyetçi bir 
yakla��ma sahip olmas� kurumlar�n bu sorunun çözümüne katk�s� önünde ciddi bir engel 
olu�turmaktad�r (Tablo.8). 

Tablo:8 Kad�na Yönelik �iddetle �lgili Toplumsal Cinsiyet Alg�s�na Dair Önermelere 
Kat�lma 

�iddetle �lgili Kal�p Yarg�lara Kat�lma Durumu Kat�lanlar�n Say�s� 

Kad�n hak ediyorsa erkek arkada�� ona �iddet uygulayabilir. 1 
Flört ili�kisinde bir tokat �iddet say�lmaz. 5 
Flört ili�kisinde sözle taciz, hakaret, a�a��lama �iddet kapsam�na girmez. 6 
Kad�n�n �iddeti hak etti�i zamanlar vard�r. 3 
Kad�n ili�kisinde partnerinden �iddet görüyorsa bu durumu herkesten 
saklamal�d�r. 

2 

Kad�n ili�kisini korumak için �iddete tolerans göstermelidir. 1 
 
 
“Kad�n hak ediyorsa erkek arkada�� ona �iddet uygulayabilir.”, “Flört ili�kisinde bir 

tokat �iddet say�lmaz.”, “Flört ili�kisinde sözle taciz, hakaret, a�a��lama �iddet kapsam�na 
girmez.”, “Kad�n ili�kisini korumak için �iddete tolerans göstermelidir.”, “Kad�n�n �iddeti hak 
etti�i zamanlar vard�r.”, “Kad�n ili�kisinde partnerinden �iddet görüyorsa bu durumu 
herkesten saklamal�d�r.”, önermelerine kat�lanlar�n oran� dü�ük de olsa bu önermeleri kabul 
edenlerin s�radan insanlar olmay�p cinsiyete dayal� �iddetle mücadelede sorumlu kurumlar�n 
uygulay�c�lar�n�n olmas� duruma kritik bir önem kazand�rmaktad�r. Sözle tacizin �iddet 
kapsam�na girmedi�inin dü�ünülmesi psikolojik �iddet konusundaki fark�ndal�k düzeyinin 
dü�üklü�ünü göstermektedir. Bu önermelere kat�l�m toplumsal �iddet aç�s�ndan konunun 
öneminin bir kez daha vurgulanmas�n� gerektirmektedir. Bu önermeyi kabul edenlere cinsiyet 
aç�s�ndan bak�ld���nda önermeye kat�lanlar�n % 97,7’sinin erkek oldu�u tespit edilmi�tir. 
Kad�n�n �iddeti hak etti�i zamanlar�n olabilece�ini, kad�n hak ediyorsa erke�in ona �iddet 
uygulayabilece�ini, flört ili�kisinde bir tokad�n �iddet say�lmayaca��n�, kad�n�n ili�kisini 
korumak için �iddete tolerans göstermesi gerekti�ini dü�ünmesi kamu kurumu çal��anlar� 
aç�s�ndan çarp�c� ve üzerinde dü�ünülmesi gereken bulgular olarak tespit edilmi�tir. Bu 
önermeleri kabul eden çal��anlar�n �iddet aç�s�ndan cinsiyetçi kal�plara sahip olduklar� ortaya 
ç�km��; özellikle erkek ö�retim çal��anlarda/yöneticilerde cinsiyetçi tutum ve davran��lar�n 
daha yo�un oldu�u saptanm��t�r. Nitekim bu durum yasa uygulay�c�lar�n cinsiyete dayal� 
�iddetle mücadele yasalar�n� içselle�tirmediklerini ve bu nedenle kurumlar düzeyinde ki�isel 
dirençlerin ortaya ç�kt���n� göstermektedir. Uygulamada ortaya ç�kan bir çok sorunun 
kayna��nda da bu durumun oldu�u görülmektedir.  
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Tablo: 9 �iddete Yönelik Kal�p Yarg�lara Kat�lma 
 
�iddetle �lgili Kal�p Yarg�lara Kat�lma Durumu Kat�lanlar % 
�iddete meyilli bir e� iyi bir baba olabilir. 3,8 
Aile içinde �iddetten muzdarip olan kad�nlar evden ayr�larak bu duruma kolayca 
son verebilir.  

19,7 

Aile içinde �iddetin sebebi anl�k bir kontrol kayb�d�r.   21,2 
Aile içinde �iddet sadece yoksul veya kültürel ya da sosyal dezavantajl� 
s�n�flarda olur. 

9,1 

Kad�nlar da e�lerine kar�� �iddet uygularlar. 31,1 
�iddet özel (ki�iler aras�nda) bir sorundur. 14,4 
�iddetin temel nedeni toplumsal cinsiyet e�itsizli�ine dayal� ataerkil zihniyettir. 47,7 
Hiçbiri 17,4 

 *Birden çok ��k i�aretlenmi�tir. 

Kad�nlar�n en çok �iddete maruz kalma riski ta��d��� yeri kat�l�mc�lar % 86,4’ü evi, % 
39,4’ü sokak, % 24,2’si e�lence yerleri, % 16,7’si de i� yeri olarak yan�tlam��lard�r. 

 
Kat�l�mc�lar�n yakla��k % 72’si kad�na yönelik �iddetin son y�llarda artt���n� ya da çok 

artt���n� yakla��k % 21’i de�i�medi�ini yakla��k % 7’si de azald���n� belirtmi�tir. 
 
Tablo: 10 Kad�na Yönelik �iddetin Artmas�n�n Nedenleri 
 
�iddetin Artma Nedenleri Kat�lanlar % 
�iddetin medyada s�kça yer almas�n�n �iddeti provoke etmesi ve do�alla�t�rmas� 34,1 
Sosyal ve ekonomik ba��ms�zl���n� kazanan kad�nlar�n say�s�n�n artm�� olmas� 27,3 
Art�k daha çok kad�n bunu aç��a vuruyor. 31,1 
Medya art�k bu haberleri aç��a ç�kar�yor. 34,8 
Erkeklerin sald�rganl���n�n artm�� olmas�, 14,4 
*Birden çok ��k i�aretlenmi�tir. 
 
 
Kat�l�mc�lar�n yakla��k % 36’s� “kad�na yönelik �iddetin ilk üç nedeni nedir?” sorusuna 

“Di�er ki�iye duyulan sayg� eksikli�i”, % 16,7’si “alkol ve uyu�turucu ba��ml�l���”, % 12,1’i 
ise “dü�ük e�itim seviyesi” olarak cevap vermi�tir.  

 
�iddet ve kad�nlar�n güvenli�i konusunda –bir çal��ma grubu (örn.mahalle sakinlerinden 

olu�an çal��ma grubu) olu�turman�n yararl� olaca��n� dü�ünenlerin oran� % 69, 7’dir. 
 
Tablo:11 Kad�nlara Yönelik �iddet Olgusunu Azaltmak �çin Yap�lmas� 
Gereken �lk Üç �ey 
 
�iddetin Artma Nedenleri Kat�lanlar % 
Ülkenin ve ailelerin ekonomik ko�ullar�n� iyile�tirmek. 34,8 
Cinsiyete dayal� �iddete kar�� daha kesin yasalar ve tedbirlerin al�nmas�. 20.5 
Kad�n haklar�na daha fazla önem veren bir yasaman�n var olmas�. 17,4 
*Birden çok ��k i�aretlenmi�tir. 
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BÖLÜM-II: Genel �iddet Alg�s� Anketi 
 
Kad�nlar d���nda en s�k çocuklar�n �iddete maruz kald���n� dü�ünenlerin oran� % 91’dir. 

�kinci s�rada % 43,9’luk bir oranla ya�l�lar gelmektedir. Arkas�ndan yoksullar, e�cinseller ve 
evsizler gelmektedir.  

 
Kat�l�mc�lar�n % 75’i �iddetin kültürel �artlardan çok etkilendi�ini belirtmi�tir. 
 
Toplumdaki en önemli sorunun ne oldu�u sorusuna kar��l�k ilk s�ralarda yer alan 

cevaplar; i�sizlik, sosyal/gelir da��l�m�ndaki adaletsizlik, insan haklar�n�n ihlali, suç art��� ve 
ataerkil zihniyettir.  

 
“Toplumdaki en önemli üç sorun nedir?” sorusuna kat�l�mc�lar�n % 67,4’ü i�sizlik, % 

55,3’ü sosyal/gelir da��l�m�ndaki adaletsizlik % 44,7’si insan haklar� ihlali, % 25,8’i ataerkil 
zihniyet olarak cevap vermi�tir. 

 
Ya�ad��� yerde ki�isel güvenli�inin hiçbir zaman risk alt�nda olmad���n� dü�ünenlerin 

oran� sadece %43,2’dir.  
 
Kat�l�mc�lardan % 56,1’i modern ve güvenilir bir yurtta� kitlesinin varl���yla kendini 

daha güvende hissedece�ini belirtmi�tir.   
 
Tablo:12 Kendini Daha Güvende Hissettirecek Önlemler 
 
Tedbirler Kat�lanlar % 
Modern ve güvenilir bir yurtta� kitlesinin varl���, 56,1 
Sokaklar�n daha güvenli hale getirilmesi, 53 
Ortak kamusal alanlar�n geç saatlerde daha iyi ayd�nlat�lmas�, 37,1 
Daha çok güvenlik gücünün d��ar�da görev yapmas� 27,3 
�� Yerlerinin Geç Saatlere Kadar Aç�k Olmas�, 11,4 
*Birden çok ��k i�aretlenmi�tir. 
 
 
 
Bölüm III. Kurumun/Personelin Sivil Toplum Kurulu�u (Stk) Alg�s�, Sivil Toplum 

Kurulu�lar� �le �li�kisi 
 
Kamu kurumlar�nda çal��anlar�n % 45,5’i stk’lar� “Üyeli�i gönüllülük esas�na dayanan 

örgütler” olarak, %30,3’ü ise “Eylem ve faaliyetleri daha etkili, somut ve yayg�n sonuçlar 
do�uran örgütler” olarak tan�mlam��t�r. 

 
Kat�l�mc�lar�n % 55,3’ü stk çal��malar�na kat�ld���n�, % 43,9’u kat�lmad���n� 

belirtmi�tir. 
 
Kat�l�mc�lar�n % 53,8’i stk’lar�n güçsüz ve etkisiz oldu�unu, % 23,5’i ise yeni yeni 

geli�mekte oldu�unu belirtmi�tir. 
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Tablo:13 STK’lar�n Güçsüz ve Etkisiz Olma Nedenleri 
 
Nedenler Kat�lanlar % 
Amaçlar�n� Gerçekle�tirmeye Yönelik Eylem ve Faaliyet Yetersizli�i 12,8 
STK Temsilcilerinin olu�umu kendi ç�karlar� için Kullanmas� 9,1 
Maddi Kaynak Yetersizli�i 6,1 
Nitelikli Personel ve Üye Eksikli�i 4,6 
Yasal Altyap� Yetersizli�i 1,5 
Sorun Çözme Bilincinin Geli�memi� Olmas� 4,5 
Cevap Vermek �stemedi. 65,9 
*Birden çok ��k i�aretlenmi�tir. 
 
�l/ilçede ve Türkiye’de STK’lar�n kad�na yönelik �iddeti önlemede ba�ar�l� olabilmesi 

için yap�lmas� gerekenler konusunda cevap vermek istemeyenlerin oran� çok yüksektir (% 
65,9). Bu sonucun kamu kurumlar�nda çal��anlar�n sivil toplum kurulu�lar�n�n çal��malar� 
hakk�nda yeterli bilgiye sahip olmamalar�yla yak�ndan ilgili oldu�u söylenebilir. 
Kat�l�mc�lar�n % 12,8’i stk’lar�n güçsüz olmas�n�n nedeninin “Amaçlar�n� Gerçekle�tirmeye 
Yönelik Eylem ve Faaliyet Yetersizli�i”nin oldu�unu belirtmi�tir. 

 
Tablo:14 Kad�na Yönelik �iddeti Önlemek �çin Kamu Kurum Ve Kurulu�lar� �le 

Sivil Toplum Kurulu�lar� Aras�nda Yap�lmas� Gereken ��birli�i 
 
Kamu Kurumlar� STK �li�kisi Nas�l Olmas� Gerekti�i Kat�lanlar % 
Sivil toplum kurulu�lar�n�n faaliyetlerine; maddi, personel ve e�itim deste�i 
vererek  

49,2 

STK’larla düzenli toplant�lar düzenleyerek kar��l�kl� bilgi ve deneyim 
payla��m�nda bulunmak,  

62,1 

STK’lar�n önündeki engelleri bürokratik ve yasal engellerin a��lmas�na katk�da 
bulunmak, 

34,8 

Toplumun STK’lar ve çal��malar� hakk�nda bilgilenmesine katk�da bulunarak, 
STK’lar�n faaliyetlerine toplumsal destek sa�lamak, 

53 

*Birden çok ��k i�aretlenmi�tir. 
 

 Kat�l�mc�lar�n % 62,1’i ilde/ilçede kad�na yönelik �iddeti önlemek için kamu kurum ve 
kurulu�lar� ve sivil toplum kurulu�lar� aras�nda “STK’larla düzenli toplant�lar düzenleyerek 
kar��l�kl� bilgi ve deneyim payla��m�nda bulunmak” gerekti�ini belirtmi�lerdir. Kat�l�mc�lar�n 
% 49,2’si “STK’larla düzenli toplant�lar düzenleyerek kar��l�kl� bilgi ve deneyim 
payla��m�nda bulunmak” gerekti�ini ifade etmi�lerdir. (Birden çok cevap verilmi�tir). 

 Kat�l�mc�lar on dokuz (19) kamu kurumunun yasal olarak do�rudan ya da dolayl� 
biçimde kad�na yönelik �iddetin önlenmesi konusunda sorumlu olduklar�n�/sorumluluk 
üstlendiklerini belirtmi�tir.  
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Tablo:15 Kad�na Yönelik �iddet �le �lgili Çal��ma Yürüten Kurumlar 

Say� Kurum Ad� 

1 Valilik 

2 �l/�lçe Belediye 

3 Aile ve Sosyal Politikalar �l/�lçe Müdürlü�ü 

4 �l/�lçe Emniyet Müdürlü�ü  

5 �l/�lçe Milli E�itim Müdürlü�ü 

6 Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlü�ü 

7 �l/�lçe Sa�l�k Müdürlü�ü 

8 Kamu Hast. Birli�i Gnl. Sek. 

9 �l/�lçe Halk Sa�l��� Müdürlü�ü  

10 Gençlik Spor �l/�lçe Müdürlü�ü 

11 Çal��ma ve �� Kurumu �l/�lçe Müdürlü�ü 

12 �l/�lçe Müftülük 

13 �l/�lçe Jandarma Komutanl���  

14 Cumhuriyet Ba�savc�l���  

15 Üniversite 

16 Kaymakaml�k 

17 Kaymakaml�k Sos. Yard. ve Dayn.Müd. 

18 Adliye 
19 G�da Tar�m ve Hayvanc�l�k �l/�lçe Müdürlü�ü 
 
 (P=0,03  P<0,05 için) Kamu kurumlar� ile kad�na yönelik �iddetin önlenmesi aras�nda 
istatistiksel olarak anlaml� bir ili�ki bulunmu�tur.  
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Tablo:16 Kad�na Yönelik �iddeti Önlemede Sorumluluk Üstelenen Kurumlar ve 
Üstlendi�i Sorumluluklar 

Kad�na Yönelik �iddeti Önlemede Sorumluluk Sahibi Kurumlar ve 
Sorumluluklar� 

Kurum Ad� 

E�itlik birimi kurulmas�* 

*Valilik 
*Aile ve Sosyal Politikalar �l/�lçe 
Müdürlü�ü 
�l/�lçe Belediye, 
*�l/�lçe Müftülük 
*�l/�lçe Halk Sa�l��� Müdürlü�ü 
*Cumhuriyet Ba�savc�l��� 
*Kaymakaml�k 
*�l Kültür ve Tur. Müd. 
 

Kad�n ve erkeklere e�itimler, seminerler verilmesi 
 

*Valilik 
**Aile ve Sosyal Politikalar 
�l/�lçe Müdürlü�ü 
*�l/�lçe Belediyesi 
*�l/�lçe Müftülük 
*�l/�lçe Halk Sa�l��� Müdürlü�ü 
*Cumhuriyet Ba�savc�l��� 
*Kaymakaml�k 
*�l Kültür ve Tur. Müd. 
*G�da Tar�m ve Hayvanc�l�k 
�l/�lçe Müdürlü�ü 
* Kamu Hast. Birli�i Gnl. Sek. 

�iddete kar�� önlem al�nmas�, ailenin korunmas� 
 

*Aile ve Sosyal Politikalar �l/�lçe 
Müdürlü�ü 
*�l/ �lçe Emniyet Müdürlü�ü 
*�l/�lçe Jandarma Komutanl��� 
*Kaymakaml�k 
 *Kamu Hast. Birli�i Gnl. Sek. 

Kad�n s���nma evlerinin aç�lmas� 
 

*Aile ve Sosyal Politikalar �l/�lçe 
Müdürlü�ü 
* �l/�lçe Belediyesi 
*�l/ �lçe Emniyet Müdürlü�ü 
*�l/�lçe Halk Sa�l��� Müdürlü�ü

�iddeti cayd�r�c� yasalar�n haz�rlanmas�na katk� sa�lanmas� 
 

*Aile ve Sosyal Politikalar �l/�lçe 
Müdürlü�ü 
* �l/�lçe Belediyesi 
*�l/ �lçe Emniyet Müdürlü�ü 
*�l/�lçe Jandarma Komutanl��� 
*�l/�lçe Halk Sa�l��� Müdürlü�ü 
*�l Kültür ve Tur. Müd. 

Kad�nlara yönelik i� imkanlar�n�n iyile�tirilmesi 

*�l/ �lçe Emniyet Müdürlü�ü 
*G�da Tar�m ve Hayvanc�l�k 
�l/�lçe Müdürlü�ü 
*�l/�lçe Halk Sa�l��� Müdürlü�ü 
*Çal��ma ve �� Kurumu �l/�lçe 
Müdürlü�ü 
 

�iddet ma�duru kad�nlara i� önceli�i tan�nmas� 

*Aile ve Sosyal Politikalar �l/�lçe 
Müdürlü�ü 
*�l/ �lçe Emniyet Müdürlü�ü 
*�l/�lçe Özel �dare 
*�l/�lçe Milli E�itim Müdürlü�ü 

*Nev�ehir Yerel E�itlik Eylem Plan� do�rultusunda tüm kamu kurum ve kurulu�lar� E�itlik Birimi kurulmas� yönünde karar 
alm�� olmakla birlikte bu birimleri kurup i�levsel hale getiren kurumlar�n say�s� henüz çok s�n�rl�d�r.  
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Çal��t��� kurumun kad�na yönelik �iddetin önlenmesi/mücadelesi konusunda herhangi bir 
çal��ma yürütmekte oldu�unu belirten kat�l�mc�lar�n oran� % 34,8’dir. Bu çal��malar�n ba��nda; 
“STK’larla i�birli�i çal��malar�”, “Kad�nlara/erkeklere/gençlere/ö�rencilere yönelik bilgilendirme, 
bilinçlendirme, fark�ndal�k yaratma çal��malar�”, “Di�er kamu kurumlar�na yönelik savunuculuk 
çal��malar�” gelmektedir.  

Yap�lan ara�t�rmada kamu kurum ve kurulu�lar�n�n kad�na yönelik �iddeti önlemede kurumsal 
olarak gereken düzeyde sorumluluk üstlenmedi�i saptanm��t�r (Tablo: 15-16) .  

Kad�na yönelik �iddeti önlemede yasal olarak sorumlu�u oldu�u belirtilen kurumlar içerisinde 
çok temel kimi kurumlar�n yer almad��� ya da baz� kurumlar�n çok s�n�rl� alanda kendini 
sorumlu/görevli sayd��� görülmektedir. Kad�na yönelik �iddetin önlenmesinde yasal olarak da 
sorumlu olan �l/�lçe sa�l�k müdürlü�ü ile �l/ �lçe Milli E�itim Müdürlü�ü’nün bu kurumlar 
içerisinde yer almay��� büyük bir sorundur. Ayr�ca; yine kad�na yönelik �iddetin önlenmesinde 
yasal olarak sorumlu olan ba�ta Aile ve Sosyal Politikalar �l/�lçe Müdürlü�ü, �l/ �lçe Emniyet 
Müdürlü�ü, -Nev�ehir belediyesi hariç di�er- il/ilçe belediyelerinin kendilerini çok s�n�rl� alanda 
sorumlu görmeleri de kad�na yönelik �iddetin önlenmesi aç�s�ndan olumsuz bir durumdur. 

Çal��anlar�n kurumun kad�na yönelik �iddet sorunun çözümüne katk�s�n� de�erlendirmesi 
istendi�inde ilginç sonuçlar ortaya ç�km��t�r. 

Tablo:17 Kurumlar�n Kad�na Yönelik �iddeti Önlemeye Katk�s� 

Say� Kurum Ad� Puan 
1 2 3 4 5 

1 Valilik 20 20 20 20 20 

2 �l/�lçe Belediye  28,6 14,3  57,1 

3 �l/�lçe Özel �dare 66,7  16,7  16,7 

4 Aile ve Sosyal Politikalar �l/�lçe Müdürlü�ü  16,7 16,7 16,7 50 

5 �l/�lçe Emniyet Müdürlü�ü  25 25   50 

6 �l/�lçe Milli E�itim Müdürlü�ü 14,3 28,6 28,6  28,6 

7 �l/�lçe Sa�l�k Müdürlü�ü 66.7  33,3   

8 Kamu Hast. Birli�i Gnl. Sek. 50 50    

9 �l/�lçe Halk Sa�l��� Müdürlü�ü   60   40 

10 Gençlik Spor �l/�lçe Müdürlü�ü 14,3  14,3 28,6 42,9 

11 Çal��ma ve �� Kurumu �l/�lçe Müdürlü�ü  50  50  

12 �l/�lçe Müftülük   40  60 

13 Sosyal Güvenlik �l/�lçe Müdürlü�ü  66,7    33.3 

14 �l/�lçe Jandarma Komutanl���      100 

15 Cumhuriyet Ba�savc�l���  50 50    

16 Üniversite   50 50  

17 Kaymakaml�k Sos. Yard. ve Dayn.Müd.   100   

18 Adliye   50  50 
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 Bu soru tamamen anket uygulanan çal��anlar�n ki�isel görü�leri ve alg�lar� olup 
kurumlar�n�n kad�na yönelik �iddetin önlenmesi konusuna katk�s�n� 1’den 5’e kadar ( 1 en 
dü�ük 5 en yüksek olmak üzere) puan vererek de�erlendirmelerine dayanmaktad�r. Kad�na 
yönelik �iddeti önlemede en ba�ar�l� bulunan kurumlar; ilk 3 kurum; Jandarma Komutanl���, 
Müftülük, �l/�lçe belediyesi’dir. Kad�na yönelik �iddeti önlemede yasal sorumluluklar� olan 
kurumlar�n ba��nda gelen; Aile ve Sosyal Politikalar �l Müdürlü�ü, �l/�lçe Emniyet 
Müdürlü�ü, �l/�lçe Halk Sa�l��� Müdürlü�ü,  Sosyal Güvenlik �l/�lçe Müdürlü�ü’nün 
puanlar�n�n istenilen ve beklenen düzeyin alt�nda kald��� görülmektedir. Kurum çal��anlar� 
kurumlar�n�n bu yöndeki çal��malar�n�n yeterli olmad���n� dü�ünmektedir.  
 
 Çal��anlar�n % 33,3’ü kad�na yönelik �iddeti önleme ve mücadele konusunda “Kurum 
içi e�itim programlar�n�n (TCE, vb.) artt�r�lmas�” gerekti�ini, % 19,7’si idarecilerin bu yönde 
örnek davran�� sergilemesi gerekti�ini belirtmi�tir.  
 
Tablo:18 Kad�na Yönelik �iddeti Önlemek �çin Kurumda Yap�lmas� Gerekenler 
 
Kurumda Yap�lmas� Gerekenler Kat�lanlar % 
Kurum içi e�itim programlar�n�n (TCE, vb.) artt�r�lmas� 33,3 
�darecilerin örnek davran�� sergilemesi 19,7 
Aile ir�at bürosu güçlendirilmeli 14,4 
Stk'lar ile i�birli�i güçlendirilmeli 13,7 
Kurum içi e�itlik birimleri/kulüpleri etkinle�tirilmelidir 7,6 
Psikolojik dan��manl�k ve rehberlik birimleri kurulmal�d�r. 6,1 
Dini bilinç artt�r�lmal�. 5,3 
Özel �iddet birimleri kurulmal� ve ma�durlar takip edilip korunmal�. 5,3 
�stihdam edilen kad�n say�s� artt�r�lmal� 5,3 
 
 Nev�ehir, Zonguldak, K�r�ehir ve Ere�li’de cinsiyete dayal� �iddet oranlar�n�n yüksek 
oldu�u yerlerdendir. Projede bu anketler arac�l���yla bu sorunun çözümünde büyük rolü 
olacak olan kamu kurumlar�n�n cinsiyete dayal� �iddet alg�s�n� ve bu yönde yapt�klar� 
çal��malar�, stk’lara yakla��m�n� ortaya koymak amaçlanm��t�r. Ortaya ç�kan tabloda cinsiyete 
dayal� �iddetin somut bir olgu olarak kabul edildi�i ve son y�llarda gittikçe artt��� alg�s�n�n 
hakim oldu�u görülmü�tür.  
 
 3.4.4. STK’lara Uygulanan Anketlerin De�erlendirilmesi 
 3.4.4.1.Demografik Veriler 
 Nev�ehir, Zonguldak ve Kradeniz Ere�li’de bulunan 8 sivil toplum kurulu�una üye 
toplam 37 ki�i ile görü�me yap�lm��t�r.  
  
 Görü�ülenlerin %43’ü 46-55 ya��nda, %27’si 36-45, %13.5’i 26-35 ya� aral���ndad�r.  
Görü�ülenlerin %76’s� evlidir. %38’inin 1, %32’sinin 2, %11’inin 3 çocu�u vard�r.  
Görü�ülenlerin % 38’i üniversite mezunu, % 32’si lise, %8’i yüksek lisans, %3’ü doktora, 
%11’i ise ilkö�retim mezunudur. Görü�ülenlerin % 16’s� memur, %11’i i�çi, %11’i 
ö�retmen/avukat, %16’s� ise üst ve/veya orta düzey yöneticidir.   
 
 3.4.4.2. Ara�t�rma Bulgular� 
 Ara�t�rma bulgular� anket sorular� do�rultusunda; Sivil Toplum Kurulu�una Üyelik 
Hakk�nda Bilgiler, Cinsiyete Dayal� �iddet Olgusuna Dair Alg�, Genel �iddet Alg�s�, Sivil 
Toplum Kurulu�lar�n�n Kad�na Yönelik �iddet �le �lgili Çal��malar� olmak üzere dört ba�l�k 
alt�nda ele al�nm�t�r. 
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Tablo:19 Sivil Toplum Kurulu�una Üyelik Hakk�ndaki Bilgiler 
 
STK’n�n Ad� Say�
Nev�ehir Ekoloji ve Sosyal Hayat� Geli�tirme Derne�i 5 
Kapadokya Kad�n Dayan��ma Derne�i 4 
Nev�ehir Kad�n Derne�i 4 
Kapadokya �mece Kad�n Derne�i 5 
Emekçi Kad�nlar Dayan��ma Derne�i 5 
Zonguldak Kent Konseyi Kad�n Meclisi 5 
TSO Kad�n Giri�imciler Zonguldak 5 
Erdemirli Kad�nlar Yard�m Derne�i 4 
Toplam 37 
 

 Kat�l�mc�lara üye olduklar� STK’n�n çal��ma alanlar� soruldu�unda birden fazla cevap 
vermeleri istenmi�tir; 
 
 � Kat�l�mc�lar�n % 84’ü kad�nlara destek amaçl�,  
 � %45’i e�itim amaçl�,  
 � %32’si ise yard�mla�ma amaçl� kurulu�lar oldu�unu belirtmi�lerdir.  
 
 Kat�l�mc�lar�n yakla��k % 49’u en az 7 y�ll�k üyelerdir. 
 
 Kat�l�mc�lar�n % 51’i yönetim kurulu üyesi, %24’ü üye, %14’ü ba�kan, %10’u ba�kan 
yard�mc�s� oldu�unu belirtmi�tir. 
  
 Üyesi oldu�u stk’n�n kurulu� amac�n� kat�l�mc�lar�n % 89,2’si kad�nlara yönelik 
faaliyetler gerçekle�tirmek, % 8’i toplumun tümüne hizmet etmek, % 2,7’si ise insan 
haklar�na yönelik faaliyetler gerçekle�tirmek olarak ifade etmi�tir. 
  
 Üyesi oldu�u stk’n�n üzerindeki etkisini kat�l�mc�lar�n yakla��k % 41’i dayan��ma 
duygusunu geli�tirdi�i, % 19’u kad�n sorunlar�n kar�� duyal�l�k geli�tirdi�i,  “Dayan��ma 
duygumu geli�tirdi”, %19’u “Kad�n sorunlar�na kar�� duyarl�l�k geli�tirdi”, % 19’u siyasete 
kar�� ilgisini artt�rd���, % 16,2’si sosyal sorumluluk duygusunu geli�tirdi�i yönünde 
a.�klam��t�r. % 5,4’ü de yerel sorunlara kar�� ilgisini artt�rd���n� belirtmi�tir.  
 
 Ankete kat�lan STK üyelerine feminizm hakk�ndaki görü�leri soruldu�unda 
görü�ülenlerin % 32.4’ü kendisini feminist olarak  gördü�ünü, %32.4’ü feminist olmad���n� 
ama feminizmi gerekli gördü�ünü, % 16.2’si feminizmi  pek tasvip etmedi�ini ifade 
etmi�lerdir. Kat�l�mc�lar�n % 10.8’i bu soruya cevap vermemeyi tercih etmi�lerdir. 
 
  Bölüm III: Cinsiyete Dayal� �iddet Olgusuna Dair Bilgiler 
 Kat�l�mc�lara üyesi olduklar� STK’da kad�na yönelik �iddet ile ilgili verileri en çok 
hangi kaynaklardan ö�rendikleri soruldu�unda görü�ülenlerin % 86.5’i kitle ileti�im araçlar� 
ve sosyal medya, % 64.9’u resmi yaz��malar, % 40,5’i kurum yöneticileri, % 18,9’u 
konferanslar ve % 18,9’u ise STK’ya ba�vuran kad�nlardan ö�rendiklerini belirtmi�tir. 
 
 Kad�nlara kar�� en çok kimin �iddet uygulad��� sorusunu kat�l�mc�lar�n yakla��k % 
87’si e�, % 11’i eski e�, % 2,7’si ise partneri olarak yan�tlam��t�r. 
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 Kad�na yönelik �iddet ile ilgili çal��malarda toplumun fark�nda olmadan �iddeti nas�l 
içselle�tirdi�i ortaya ç�kmaktad�r. Daha önceki toplumsal cinsiyet çal��malar�m�zda haz�rlanan 
baz� önermeler STK üyelerine de sorulmu�tur ve bu önermelere kat�l�p kat�lmad�klar� 
istenmi�tir. Hiçbir STK üyesi bu önermelere kat�lmam��t�r.  Önermelerimiz �öyledir; 
 
 � Kad�n hak ediyorsa erkek arkada�� ona �iddet uygulayabilir.  
 � Flört ili�kisinde bir tokat �iddet say�lmaz.  
 � Flört ili�kisinde sözle taciz, hakaret,  a�a��lama �iddet kapsam�na girmez.  
 � Kad�n ili�kisini korumak için �iddeti hak etti�i zamanlar vard�r. Kad�n ili�kisinde 
partnerinden �iddet görüyorsa bu durumu herkesten saklamal�d�r.  
 � Üniversite’mizde ö�retim üyelerine ve ö�rencilerine yönelik yap�lan ankette bu 
önermelere %20’lik bir kat�lma oldu�u �a��r�larak tespit edilmi�tir.  
 � Kat�l�mc�lar�n yakla��k % 68’i kad�nlar�n en çok evinde % 32,4’ü ise i�yerinde, 
sokakta ve e�lence yerinde �iddete maruz kald���n� belirtmi�tir.  
 � Kad�na yönelik �iddetin son y�llarda ne durumda oldu�una görü�ülenlerin % 70.3’ü  
�iddetin çok artt���n�, % 21.6’s� �iddetin artt���n�, % 8.1’i ayn� oranda devam etti�ini 
belirtmi�tir. �iddet azald� diyen hiçbir görü�meci bulunmamaktad�r.   
 � �iddetin son y�llarda toplumda artt���n� söyleyenlere �iddetteki bu art���n nedenleri  
soruldu�unda a�a��daki sebepleri belirtmi�lerdir;  
 � Kat�l�mc�lar�n % 54.1’i toplumsal cinsiyet e�itsizli�inin  aileye ve toplumdaki tüm 
kurumlara hakim hale gelmesi,  
 � %13.5’i kad�nlar�n ataerkil kültüre ba�l� olarak  ikincille�tirilmi� pozisyonunun 
hükümet politikalar� ve  yasalar yolu ile peki�tirilmesi,  
 � %8.1’i kad�nlar�n sosyal ve ekonomik ba��ms�zl���nda  gerileme olmas�, 
 � %8.1’i erkeklerin sald�rgan olmas�,  
 � % 5.4’ü �iddetin medyada s�kça yer almas�n�n �iddeti  provoke etmesi ve  
do�alla�t�rmas�n� belirtmi�tir. 
 
 Görü�ülenlerin % 43.2’si �iddetin temel nedenini toplumsal cinsiyet e�itsizli�ine 
dayal� ataerkil zihniyet olarak görmektedir. 
 
  
 Görü�ülenlerin % 16.2’si aile içinde �iddetten muzdarip olan kad�nlar�n evden 
ayr�larak bu duruma son verebilecekleri ,  
% 10.8’i aile içinde �iddete sadece yoksul veya kültürel ya da sosyal dezavantajl� s�n�flarda 
olabilece�ini,  
 
 � % 2.7’si aile içinde �iddetin nedenini bir anl�k kontrol kayb� ifadesine kat�ld���n� 
belirtmi�tir.  
 
 Görü�ülenlerden kad�na yönelik �iddetin as�l nedenini öncelik s�ras�na göre ilk üçe 
göre s�ralamas� istendi�inde görü�ülenlerin; 
 
 � % 32.4’ü birinci olarak ataerkil zihniyeti,  
 � % 29.7’si dü�ük ve niteliksiz e�itim seviyesini,  
 � % 18.9’u di�er ki�iye duyulan sayg� eksikli�ini belirtmi�tir.  
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Di�er nedenler ise; �iddeti uygulayan da �iddet ma�durudur, i�sizlik, erkeklerin kad�nlar� 
daha ba��ms�z olarak kabul edememesi, �iddetin kitle ileti�im araçlar� taraf�ndan do�alla�t�r�lmas�, 
ileti�im yetisi zay�ft�r, özgüven eksikli�i, alkol ve uyu�turucu ba��ml�l���d�r.  
�iddet ve kad�nlar�n güvenli�i konusunda –bir çal��ma grubu (örn.mahalle sakinlerinden olu�an 
çal��ma grubu) olu�turman�n yararl� olaca��n� dü�ünen kat�l�mc�lar�n oran� yakla��k % 81’dir.  
 
 Kad�nlara yönelik �iddet olgusunu azaltmak için gereken üç faktörü öncelik s�ras�na 
göre ifade etmeleri istedi�inde kat�l�mc�lar�n;  
 
 � %35.1’i e�itim düzeyinin artmas�n�,  
 � % 27’si kad�nlar�n e�itli�ini kabul eden ve bunu gerçekle�tirme iradesi olan bir 
hükümetin ve hükümet politikalar�n�n varl���n�,  
 � % 21.6’s� ise cinsiyete dayal� �iddete kar�� daha kesin yasalar ve tedbirler al�nmas�n� 
ifade etmi�lerdir.  
 
 Görüldü�ü üzere �iddeti önlemede sadece sosyal tedbirler yeterli kalmamakta bu 
çözüm sürecini hükümet politikalar� ve muhakkak hukuki yapt�r�mlar da desteklemek 
zorundad�r.  
  
 Örneklem dahilinde STK’lar�n cinsiyete dayal� �iddet konusuna ayn� çizgiden 
bakt�klar� ve bu konuyu ve al�nmas� gereken önlemler konusunu içselle�tirdikleri görülmü�tür.  
 
 Bölüm IV: Genel �iddet Alg�s� 
 
 Görü�ülenlere toplumda kad�nlar d���nda en çok �iddete maruz kalan gruplar�n ya da 
ki�ilerin kimler oldu�u soruldu�unda en çok verilen cevap % 91.9 ile çocuklar olmu�tur.  
Onu s�ras� ile % 27 ile gençler, % 16.2 ile yoksullar, % 13.5 ile e�cinseller, 10.8 ile ya�l�lar, % 
10.2 ile evsizler, % 5.4 ile göçmenler izlemektedir. Görüldü�ü üzere toplumda çocuklar, 
gençler ve dezavantajl� gruplar olarak adland�r�lan ki�iler en çok �iddete maruz kalaca�� 
dü�ünülen ki�ilerdir. 
 
 �iddet kültürel �artlardan ne kadar etkilenmekte oldu�u sorusuna kat�l�mc�lar�n % 65’i 
çok, % 24,3’ü hiç, % 11’i ise az olarak yan�t vermi�tir.  
 
 Kat�l�mc�lara toplumda gördükleri en önemli sorunlar nelerdir diye soruldu�unda 
görü�ülenlerin; 
 � %67.6’s� sosyal adaletsizlik ve gelir da��l�m�,  
 � %35.1’i kad�na yönelik �iddeti,  
 � % 35.1’i i�sizli�i,  
 � % 10.8’i ataerkil zihniyeti toplumun önemli sorunlar� aras�nda saym��t�r.  
 
 Onu s�ras� ile insan haklar�n�n ihlal edilmesi (% 8.1), yarg�da siyasalla�ma (% 8.1) ve 
terör izlemektedir (%5.4). 
 
 Kat�l�mc�lar�n yakla��k % 11’i her zaman, % 57’si ise bazen ya�ad��� yerde ki�isel 
güvenli�inin risk alt�nda oldu�unu hissetti�ini belirtmi�tir. Bu riski hissetmedi�ini 
belirtenlerin oran� ise sadece % 24’dür.  
Kat�l�mc�lara kendilerini daha güvende hissetmeleri için hangi üç tedbirin al�nmas� gerekti�ini 
soruldu�unda görü�ülenlerin; 
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� % 56.8’i sokaklar�n daha güvenli hale getirmesini,  
� % 27’si ortak kamusal alanlar�n geç saatlerde daha fazla ayd�nlat�lmas�n�,  
� % 18.9’u ise modern ve güvenilir bir yurtta� kitlesinin varl���n� belirtmi�lerdir. 
 
Bilindi�i üzere bugün Londra’da neredeyse her kö�e ba��nda bir güvenlik kameras� 

sokaklar� ve insanlar� 7/24 izlemektedir. Fakat suç çeteleri güvenlik kameralar�n kör 
noktalar�n� bir �ekilde tespit edip kurbanlar�n� bu kör noktalarda beklemektedirler. Ve yine 
suç i�lemektedirler.  Bu nedenle bilinçli ve modern bir yurtta� risksiz bir toplum için 
elzemdir.  

Ülkemizde stk’lar�n yeterince önemsenip önemsenmedi�i sorusuna kat�l�mc�lar�n yakla��k 
% 67’si önemsenmedi�i yönünde yan�t vermi�tir.  

 
STK’lar�n devlet taraf�ndan önemsenmedi�ini dü�ününenlere nedeni soruldu�unda 

görü�ülenlerin; 
 
� % 52’si kendilerine yak�n bulmad�klar� STK’lar� d��lamalar�n�,  
� %20’si muhalefetten ve ele�tiriden ho�lanmad�klar�n�,  
� % 8’i STK’lar�n güven verici olarak kabul edilmediklerini neden olarak göstermi�lerdir.  
 
Türkiye’de STK’lar�n önemsendi�ini dü�ünenlerin  
  
� % 50’si Devlet taraf�ndan STK’lar�n kendilerine yard�mc� kurulu�lar olarak 

görüldü�ünü,  
� %8.3’ü ise STK’lar�n bar�nd�rd��� insan gücünün muhalefet yapmas�n� engelleyebilmek 

için destekledi�ini belirtmi�tir.   
� Görü�ülenlerin % 41.7’si de neden destekledi�i hakk�nda bir fikri olmad���n� ifade 

etmi�lerdir. 
 
STK’da etkinlikleri yürütürken devletle kar�� kar��ya gelerek sorun ya�ad���n�z oldu mu 

sorusuna kat�l�mc�lar�n yakla��k % 11’i evet olark yan�t vermi�tir.  
 
Mevcut yasalar�n STK’lar�n kurulu� ve etkinliklerini yeteri kadar güvence alt�na alacak 

biçimde düzenlenip düzenlenmedi�i sorusuna kat�l�mc�lar�n % 73’ü hay�r yan�t�n� vermi�tir.  
 
Nev�ehir’de ve Zonguldak’ta yap�lan görü�melerde iki ilde güçlü bir STK oldu�una 

inanma durumlar�na bak�ld���nda;  
� �ki ilde görü�ülenlerin % 40.5’i STK’lar�n yeni yeni geli�mekte oldu�unu,  
� % 43.2’si güçlü STK’lar�n oldu�unu,  
� % 16.2’si ise güçlü STK’lar�n olmad���n� belirtmi�tir.  
 
Nev�ehir ve Zonguldak’ta güçlü bir STK olmad���n� dü�ünenler genellikle �u tür belli ba�l� 

problemleri ifade etmi�lerdir.  
 
� Toplumda bilinçli bir kesimin olmay���.  
� STK’larda üye say�lar�n�n oldukça az olmas�.  
� STK’larda gönüllü olarak çal��an ki�i say�s�n�n çok az olmas�.  
� Maddi yönden imkans�zl�klar (fiziki yer bulma, kira ve giderler).  
� Devletin yard�mda bulunmamas� ya da e�it bir �ekilde yard�mda bulunmamas� devlete 

yak�n olan STK’lar�n desteklendi�i gibi olumsuzluklar görü�ülenler taraf�ndan ifade 
edilmi�tir.  
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� Görü�ülenlerin �llerinde ve Türkiye’de STK’lar�n kad�na yönelik �iddeti önlemede 
ba�ar�l� olabilmesi için yap�lmas� gerekenleri �u �ekilde özetlemi�lerdir; 

� Yasal düzenlemelerin yap�larak mevcut cezalar�n a��rla�t�r�lmas�. 
� �iddet gören kad�na avukat sa�lanmas� maddi destek olunmas�, i� gibi, s���nma evlerinin 

say�s�n�n ve kapasitesinin art�r�lmas�. 
� Kad�nlara ve çocuklara yönelik e�itim faaliyetlerinin art�r�lmas�. 
Devlet, üniversiteler, STK’lar hep birlikte e�güdümlü, ileti�im ve ortak tav�r halinde 

hareket etmek. 
� K�z çocuklar�n�n özellikle erken ya�ta evlenmesi engellenerek, okulla�ma oranlar�n� 

artt�rmak. 
� Kat�l�mc�lar�n % 70’i ilde kad�na yönelik �iddetin önelenebilmesi için stk’lar ile kamu 

kurum ve kurulu�lar� aras�ndaki ili�kinin maddi, personel ve e�itim deste�i verilerek 
gerçekle�mesi gerekti�ini ifade etmi�lerdir (Tablo:20). 
 
Tablo:20 Kad�na Yönelik �iddeti Önlemek �çin �linizde STK ile Kamu Kurum Ve 
Kurulu�lar� Aras�nda Yap�lmas� Gereken ��birli�i  
 
Kamu Kurumlar� STK �li�kisi Nas�l Olmas� Gerekti�i Kat�lanlar % 
Sivil toplum kurulu�lar�n�n faaliyetlerine; maddi, personel ve e�itim deste�i 
vererek  

70,3 

STK’larla düzenli toplant�lar düzenleyerek kar��l�kl� bilgi ve deneyim 
payla��m�nda bulunmak,  

13,5 

STK’lar�n önündeki engelleri bürokratik ve yasal engellerin a��lmas�na katk�da 
bulunmak, 

5,4 

Toplumun STK’lar ve çal��malar� hakk�nda bilgilenmesine katk�da bulunarak, 
STK’lar�n faaliyetlerine toplumsal destek sa�lamak, 

10,8 

 
 Grafik-1 
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Görü�ülenler üyesi olduklar� STK’lar�n kad�na yönelik �iddet konusuna yönelik �iddeti 
önleme ve mücadele konusunda yap�lmas� gereken faaliyetleri �öyle belirtmi�lerdir.  

� Toplumun bilinçlenmesine yönelik paneller, ortak projeler, e�itimlerin düzenlenmesi. 
Örne�in �iddete u�rayan bir kad�n�n neler yapmas� gerekti�ini çok net bilmesi gibi.  

� E�itimlerin sadece kad�nlara ve çocuklara de�il erkeklere de hatta zengin ya da fakir, 
e�itimli ya da e�itimsiz fark etmeksizin toplumun her kesimine verilmesi.  

Cezalarda verilen iyi hal indiriminin kalkmas�. 
� Tüm kamu kurum ve kurulu�lar� ile beraber ortak senkronize çal��malar�n yap�lmas�.  
� Kad�nlar�n istihdam�na yönelik i� alanlar�n�n artt�r�lmas�.  
� Kad�n hakim ve savc�lar�n �iddet vakalar�na bakmas�.  
� Medyadan kitle ileti�im araçlar�ndan daha efektif ve faydal� bir �ekilde yararlan�lmas�.  
� STK’lara gönüllü üyelerin artt�r�lmas� konusunda çal���lmas� bu konuda halka 

e�itimler verilmesi.  
� Son olarak saha çal��malar�na a��rl�k vererek konu ile ilgili net ve bilimsel bilgilere 

ula��lmas�.  
 
3.4.4. Ara�t�rma Hakk�nda Genel De�erlendirme 
Nev�ehir, Zonguldak, K�r�ehir ve Ere�li’de cinsiyete dayal� �iddet oranlar�n�n yüksek 

oldu�u yerlerdendir. Projede sorunun çözümünde büyük rolü olacak olan kamu kurumlar�n�n 
cinsiyete dayal� �iddet alg�s�n� ve bu yönde yapt�klar� çal��malar�, stk’lara yakla��m�n� ortaya 
koymak amaçlanm��t�r. Örneklem dahilindeki ill/ilçelerde kamu kurum ve kurulu�lar�n�n 
cinsiyete dayal� �iddete bak��lar�, alg�lar�, çözüm önerileri, bu sorunu çözmeye yönelik 
yapt�klar� çal��malar ortaya konulmu�tur. Bu ba�lamda kamu kurumlar� içerisinde cinsiyete 
dayal� �iddetle mücadelede var olan iyi uygulamalarla birlikte kurum baz�nda bu konudaki 
eksikler de ortaya konmu�tur. Çözüm noktas�nda kurumsal olarak yap�lmas� gerekenler ve 
at�lmas� gereken ad�mlar da saptanm��t�r.  

 
Ortaya ç�kan tabloda cinsiyete dayal� �iddetin somut bir olgu olarak kabul edildi�i ve 

son y�llarda gittikçe artt��� alg�s�n�n hakim oldu�u görülmü�tür. Bu sorunun çözümü için 
kamu kurumlar�n�n kurumsal anlamda çözmesi gereken çok ciddi sorunlar bulunmaktad�r. 
Öncelikle nitelikli ve toplumsal cinsiyet e�itli�i alg�s�na sahip personel eksikli�i dikkat 
çekmektedir. Sivil toplum kurulu�lar� ile ilgili ilgi ve bilgi düzeyinin, i� birli�inin zay�f 
oldu�u ortaya ç�km��t�r.  

 
Kurumlar�n en temel ihtiyaçlar�ndan biri pesonelin toplumsal cinsiyet e�itli�i, insan 

haklar�, kad�na yönelik �iddetler ilgili e�itilmesi, bilinçlendirilmesidir. Kad�na yönelik �iddeti 
önlemede en temel sorumlulu�u olan Aile ve Sosyal Politikalar �l Müdürlü�ü’nün de eksikleri 
oldu�u görülmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar �l/�lçe Müdürlü�ü’nün �iddet gören kad�nlara 
destek d���nda kad�nlar�n bilinçlendirilmesi konusunda büyük eksikli�i oldu�u görülmektedir. 
Bu eksikli�in kurumdan dolay� de�il kurumda çal��anlar�n alg�s� ile ilgili oldu�u da 
söylenebilir. Ayr�ca toplumdaki her kesime yönelik aile içi ve cinsiyete dayal� �iddeti önleyici 
e�itimlerin, verilmesi büyük önem ta��maktad�r. Evlilik öncesi çiftlere yönelik e�itimlerin 
uygulanmas�n�n önemine de�inilmekle birlikte bu e�itimlerin içeri�inin daha etkin ve e�itlikçi 
yönde olmas� ve uygulamaya geçirilebilirli�i önündeki engellerin kald�r�lmas� büyük önem 
ta��maktad�r. Çal��mada ç�kan en önemli bulgulardan biri de �iddete u�rama riski olan ya da 
�iddete u�rayan kad�nlara hizmet veren tüm personelin (emniyet, jandarma, adliye, sa�l�k, 
vd.) daha duyarl�, bilinçli ve çözüm odakl� olmas� gerekti�idir. Bu personelin özel olarak 
e�itime tabi tutulmas� ve bilinçlendirilmesi çok önem ta��maktad�r.  

 
 



51 
 

   

Sivil toplum kurulu�lar� cinsiyete dayal� �iddetle mücadelede bu konuda fark�ndal�k ve 
bilince sahip çok önemli aktörler olmas�na ra�men çok önemli sorunlara sahiptir. Gönüllü�ün 
ve süreklili�in, kurumsal yap�n�n/örgütlenmenin, mali gücünün zay�f olmas� bu alandaki 
çal��malar�n� büyük ölçüde s�n�rland�rmaktad�r.  

  
Kamu kurumlar� ile stk’lar�n i�birli�i cinsiyete dayal� �iddeti ortadan kald�rmada çok 

önemli bir ad�m� olu�turmaktad�r. Bu çal��mayla mevcut durum ortaya konmu� olup, saptanan 
eksiklerin ve sorunlar�n giderilmesi için bir an önce çözüme yeönelik politikalar�n hayata 
geçirilmesi gerekmektedir. Kamu kurumlar� ile sivil toplum örgütlü aras�nda güçlü ve etkili 
bir i� birli�i ve ileti�im a�r�n�n kurulmas� cinsiyete dayal� �iddetin tamamen ortadan 
kald�r�labilmesinin temel �art�d�r. Bu i�birli�i gerçekle�medi�i sürece bu sorunu tam 
anlam�yla çözmek mümkün de�ildir.  

 
Kad�na yönelik �iddetin önlenmesinde birincil sorumlulu�u olan kurumlar�n üzerine 

dü�en görevleri büyük bir titizlik ve sorumlulukla yerine getirmesi, ayr�ca di�er kamu kurum 
ve kurulu�lar� ile bu alanda çal��an stk’lar aras�nda koordinasyonu ve i�birli�ini sa�lamas� 
hayati bir önem ta��maktad�r. Bölgede kurumlar düzeyinde cinsiyete dayal� �iddetle 
mücadeleyi ciddi biçimde sekteye u�ratacak bireysel dirençler ve bunun uygulamaya 
yans�yarak aksakl�klara neden olmas� söz konusudur. Mevcut yasalar�n uygulanmas�nda ve 
uygulamada ya�anan sorunlar�n giderilmesinde uygulay�c�lar�n bireysel dirençlerinin k�r�lmas� 
mücadelenin ba�ar�ya ula�mas� aç�s�ndan büyük önem ta��maktad�r. Bunun için de toplumsal 
cinsiyet e�itli�i alg�s�n�n ve cinsiyete dayal� �iddetle mücadele bilinci ve yasalar�n�n 
içselle�tirilmesi büyük önem ta��maktad�r. 

 
Yasal olarak kendisine do�rudan verilen sorumluluklar olmasa da –ki bu konuda yasal 

olarak da hala ciddi eksiklerimiz oldu�u göz önünde bulunduruldu�unda-  kamu kurumlar�n�n 
dolayl� biçimde cinsiyete dayal� �iddeti önlemede sunabilecekleri hizmetlerin olabilece�i 
/olmas� gerekti�i yönünde gereken bilinç ve duyarl�l���n yeterli düzeyde olmad��� 
saptanm��t�r. 

 
Her gün milyonlarca kad�n ve k�z çocuk �iddete maruz kal�yor. Bu �iddet yo�unluklu 

olarak e�, eski e�, partner taraf�ndan uygulanmaktad�r. Küresel çapta bir insan haklar� ihlali 
olan kad�nlara ve k�z çocuklara yönelik �iddetin önlenmesi için yasa ve sözle�meler yetmez, 
yerel, ulusal ve küresel düzeyde i�birli�i ve mücadele �artt�r. Kad�na yönelik �iddetin bir çok 
nedeni ve boyutu vard�r ve bunu önleyerek ortadan kald�rmak için; uzun ve k�sa vadeli, 
önleyici ve koruyucu nitelikte at�lmas� gereken bir çok ad�m vard�r. Ve bu ad�mlar�n 
at�lmas�nda her kamu kurumunun sunaca�� bir katk� mutlaka vard�r. Kurum içi, kurumlar 
aras� ve stk’larla i�birli�i ve sunulan hizmetlerin cinsiyet duyarl� hale getirilmesi aç�s�ndan. 
Yerelde, ulusal düzeyde tüm kamu kurum ve kurulu�lar�n�n yasal yükümlülüklerini yerine 
getirebilmesi için tüm kamu kurum ve kurulu�lar�ndaki yönetici ve personelin öncelikle bu 
yönde bilince ve fark�ndal��a sahip olmas�, hizmet ve faaliyetlerini cinsiyete duyarl� bir 
biçimde gerçekle�tirmesi gerekmektedir.   
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3.4.5. Ara�t�rma Sonucunda Cinsiyete Dayal� �iddetle Mücadele Konusunda 
Ortaya Ç�kan �yi Uygulamalar/Örnekler 
 
Nev�ehir, Zonguldak, K�r�ehir ve Ere�li’de cinsiyete dayal� �iddet oranlar�n�n yüksek 

oldu�u yerlerdendir. Projede sorunun çözümünde büyük rolü olacak olan kamu kurumlar�n�n 
cinsiyete dayal� �iddet alg�s�n� ve bu yönde yapt�klar� çal��malar�, stk’lara yakla��m�n� ortaya 
koymak amaçlanm��t�r. Örneklem dahilindeki ill/ilçelerde kamu kurum ve kurulu�lar�n�n 
cinsiyete dayal� �iddete bak��lar�, alg�lar�, çözüm önerileri, bu sorunu çözmeye yönelik 
yapt�klar� çal��malar ortaya konulmu�tur. Bu ba�lamda kamu kurumlar� içerisinde cinsiyete 
dayal� �iddetle mücadelede var olan iyi uygulamalarla birlikte kurum baz�nda bu konudaki 
eksikler de ortaya konmu�tur. Çözüm noktas�nda kurumsal olarak yap�lmas� gerekenler ve 
at�lmas� gereken ad�mlar da saptanm��t�r.  

 
Ortaya ç�kan tabloda cinsiyete dayal� �iddetin somut bir olgu olarak kabul edildi�i ve 

son y�llarda gittikçe artt��� alg�s�n�n hakim oldu�u görülmü�tür. Bu sorunun çözümü için 
kamu kurumlar�n�n kurumsal anlamda çözmesi gereken çok ciddi sorunlar bulunmaktad�r. 
Öncelikle nitelikli ve toplumsal cinsiyet e�itli�i alg�s�na sahip personel eksikli�i dikkat 
çekmektedir. Sivil toplum kurulu�lar� ile ilgili ilgi ve bilgi düzeyinin, i� birli�inin zay�f 
oldu�u ortaya ç�km��t�r.  

 
Kurumlar�n en temel ihtiyaçlar�ndan biri pesonelin toplumsal cinsiyet e�itli�i, insan 

haklar�, kad�na yönelik �iddetler ilgili e�itilmesi, bilinçlendirilmesidir. Kad�na yönelik �iddeti 
önlemede en temel sorumlulu�u olan Aile ve Sosyal Politikalar �l Müdürlü�ü’nün de eksikleri 
oldu�u görülmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar �l/�lçe Müdürlü�ü’nün �iddet gören kad�nlara 
destek d���nda kad�nlar�n bilinçlendirilmesi konusunda büyük eksikli�i oldu�u görülmektedir. 
Bu eksikli�in kurumdan dolay� de�il kurumda çal��anlar�n alg�s� ile ilgili oldu�u da 
söylenebilir. Ayr�ca toplumdaki her kesime yönelik aile içi ve cinsiyete dayal� �iddeti önleyici 
e�itimlerin, verilmesi büyük önem ta��maktad�r. Evlilik öncesi çiftlere yönelik e�itimlerin 
uygulanmas�n�n önemine de�inilmekle birlikte bu e�itimlerin içeri�inin daha etkin ve e�itlikçi 
yönde olmas� ve uygulamaya geçirilebilirli�i önündeki engellerin kald�r�lmas� büyük önem 
ta��maktad�r. Çal��mada ç�kan en önemli bulgulardan biri de �iddete u�rama riski olan ya da 
�iddete u�rayan kad�nlara hizmet veren tüm personelin (emniyet, jandarma, adliye, sa�l�k, 
vd.) daha duyarl�, bilinçli ve çözüm odakl� olmas� gerekti�idir. Bu personelin özel olarak 
e�itime tabi tutulmas� ve bilinçlendirilmesi çok önem ta��maktad�r.  

 
Sivil toplum kurulu�lar� cinsiyete dayal� �iddetle mücadelede bu konuda fark�ndal�k ve 

bilince sahip çok önemli aktörler olmas�na ra�men çok önemli sorunlara sahiptir. Gönüllü�ün 
ve süreklili�in, kurumsal yap�n�n/örgütlenmenin, mali gücünün zay�f olmas� bu alandaki 
çal��malar�n� büyük ölçüde s�n�rland�rmaktad�r.  

  
Kamu kurumlar� ile stk’lar�n i�birli�i cinsiyete dayal� �iddeti ortadan kald�rmada çok 

önemli bir ad�m� olu�turmaktad�r. Bu çal��mayla mevcut durum ortaya konmu� olup, saptanan 
eksiklerin ve sorunlar�n giderilmesi için bir an önce çözüme yeönelik politikalar�n hayata 
geçirilmesi gerekmektedir. Kamu kurumlar� ile sivil toplum örgütlü aras�nda güçlü ve etkili 
bir i� birli�i ve ileti�im a�r�n�n kurulmas� cinsiyete dayal� �iddetin tamamen ortadan 
kald�r�labilmesinin temel �art�d�r. Bu i�birli�i gerçekle�medi�i sürece bu sorunu tam 
anlam�yla çözmek mümkün de�ildir.  

 
 
 
 



53 
 

   

Kad�na yönelik �iddetin önlenmesinde birincil sorumlulu�u olan kurumlar�n üzerine 
dü�en görevleri büyük bir titizlik ve sorumlulukla yerine getirmesi, ayr�ca di�er kamu kurum 
ve kurulu�lar� ile bu alanda çal��an stk’lar aras�nda koordinasyonu ve i�birli�ini sa�lamas� 
hayati bir önem ta��maktad�r. Bölgede kurumlar düzeyinde cinsiyete dayal� �iddetle 
mücadeleyi ciddi biçimde sekteye u�ratacak bireysel dirençler ve bunun uygulamaya 
yans�yarak aksakl�klara neden olmas� söz konusudur. Mevcut yasalar�n uygulanmas�nda ve 
uygulamada ya�anan sorunlar�n giderilmesinde uygulay�c�lar�n bireysel dirençlerinin k�r�lmas� 
mücadelenin ba�ar�ya ula�mas� aç�s�ndan büyük önem ta��maktad�r. Bunun için de toplumsal 
cinsiyet e�itli�i alg�s�n�n ve cinsiyete dayal� �iddetle mücadele bilinci ve yasalar�n�n 
içselle�tirilmesi büyük önem ta��maktad�r. 

 
Yasal olarak kendisine do�rudan verilen sorumluluklar olmasa da –ki bu konuda yasal 

olarak da hala ciddi eksiklerimiz oldu�u göz önünde bulunduruldu�unda-  kamu kurumlar�n�n 
dolayl� biçimde cinsiyete dayal� �iddeti önlemede sunabilecekleri hizmetlerin olabilece�i 
/olmas� gerekti�i yönünde gereken bilinç ve duyarl�l���n yeterli düzeyde olmad��� 
saptanm��t�r. 

 
Her gün milyonlarca kad�n ve k�z çocuk �iddete maruz kal�yor. Bu �iddet yo�unluklu 

olarak e�, eski e�, partner taraf�ndan uygulanmaktad�r. Küresel çapta bir insan haklar� ihlali 
olan kad�nlara ve k�z çocuklara yönelik �iddetin önlenmesi için yasa ve sözle�meler yetmez, 
yerel, ulusal ve küresel düzeyde i�birli�i ve mücadele �artt�r. Kad�na yönelik �iddetin bir çok 
nedeni ve boyutu vard�r ve bunu önleyerek ortadan kald�rmak için; uzun ve k�sa vadeli, 
önleyici ve koruyucu nitelikte at�lmas� gereken bir çok ad�m vard�r. Ve bu ad�mlar�n 
at�lmas�nda her kamu kurumunun sunaca�� bir katk� mutlaka vard�r. Kurum içi, kurumlar 
aras� ve stk’larla i�birli�i ve sunulan hizmetlerin cinsiyet duyarl� hale getirilmesi aç�s�ndan. 
Yerelde, ulusal düzeyde tüm kamu kurum ve kurulu�lar�n�n yasal yükümlülüklerini yerine 
getirebilmesi için tüm kamu kurum ve kurulu�lar�ndaki yönetici ve personelin öncelikle bu 
yönde bilince ve fark�ndal��a sahip olmas�, hizmet ve faaliyetlerini cinsiyete duyarl� bir 
biçimde gerçekle�tirmesi gerekmektedir.   

 
3.4.6. Ara�t�rma Sonucunda Cinsiyete Dayal� �iddetle Mücadele Konusunda 
Ortaya Ç�kan �yi Uygulamalar/Örnekler 
 
Nev�ehir’deki kamu kurumlar�nda kamu kurumlar�nda ifade 2 defa tekrarlanm�� �iddeti 

önlemeye yönelik at�lan olumlu ad�mlardan, iyi örneklerden kimileri a�a��daki �ekilde tespit 
edilmi�tir. 

 
3.4.6.1. Nev�ehir Valili�i 
Nev�ehir Valili�i cinsiyete dayal� �iddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet e�itli�i 

yönünde çok ciddi ve somut ad�mlara atm�� olup ildeki tüm kamu kurum ve urulu�lar�n� da bu 
yönde koordine etme ve harekete geçirme ba�ar�s�n� göstermi�tir. Bunun sa�lanmas�nda 
Kad�n Dostu Kentler Program�’n�n ve e�itlikçi politikalar�n hayata geçirilmesini detekleyen ve 
kararal� bir biçimde takip eden Nev�ehir Valili�inin etki ve katk�s� çok büyüktür. 

 
Nev�ehir 2006 y�l�ndan itibaren Birlemi� Milletler Biny�l Kalk�nma Hedefleri’nden 

hareketle hayata geçirilen Kad�n Dostu Kentler Program�’na ilk a�amada dahil olmu� alt� 
kentten (di�er kentler; �zmir, Kars, �anl�urfa, Trabzon ve Van) biridir.  Program�n ilk faz�na 
Birle�mi� Milletler Kurulu�lar�n�n yan� s�ra, Sabanc� Vakf�, 10 ülke hükümeti ve kad�n sivil 
toplum kurulu�lar� destek vermi�tir.  
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Kad�n dostu kentler, kentlerdeki ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi f�rsatlardan 
kad�nlar�n da e�it bir biçimde yararlanabilece�i yerle�imlerdir. Bu kentleri mümkün k�lman�n 
yolu ise kat�l�mc� yönetimi sa�layacak mekanizmalar�n yerel düzeyde olu�turulmas�, yerel 
yönetimlerin planlama ve karar süreçlerine kad�nlar�n ve toplumsal cinsiyet e�itli�i bak�� 
aç�s�n�n dahil edilmesi ve yerel yönetimler ile kad�n kurulu�lar� aras�nda diyalog ve i�birli�i 
alanlar�n�n geli�mesidir. Bu programa ilk a�amada dahil olan Nev�ehir’de Yerel E�itlik 
Mekanizmalar� (�l Kad�n Haklar� Koordinasyon Kurulu, Kad�n Erkek E�itli�i Birimleri ve 
Meclis Kad�n Erkek E�itli�i Komisyonlar�) güçlendirilmi�tir. �lde bu mekanizmalar�n 
öncülü�ünde Yerel E�itlik Eylem Planlar� (YEEP) kat�l�mc� bir yakla��m ile haz�rlanm��, �l 
Kad�n Haklar� Koordinasyon Kurulu taraf�ndan onaylanm��, kurumlar�n (�l Özel �daresi, 
Belediye, Kalk�nma Ajans�, �l Müdürlükleri) stratejik planlar�na ya da performans 
programlar�na dahil edilerek planlar�n uygulanmas� için kurumlar taraf�ndan bütçe ayr�lm��t�r. 

 
Ayr�ca Nev�ehir Valili�i �l Kad�n Haklar� Koordinasyon Kurulu bünyesinde “Kad�na 

Yönelik �iddetle Mücadele Komisyonu” ve nun kurulmu� olmas�, “Çocuk Gelinler 
Komisyonu” da kurulmu� ve çal��malar�na ba�lam��t�r. 

 
4.5.6.23.Nev�ehir Belediyesi  
Kad�na yönelik �iddetin önlenmesinde çok büyük katk� sa�layan, �iddet gören kad�nlara 

hizmet veren “Kad�n Dan��ma Merkezi kurulmu�tur. Nev�ehir Belediyesi bünyesinde hizmet 
vermeye ba�layan Kad�n Dan��ma Merkezi’ne kuruldu�u 2014 y�l� Nisan ay�ndan bugüne dek 
�iddete u�rayan 278 kad�n ve çocuk psikolojik ve hukuksal destek almak üzere ba�vuruda 
bulunmu�tur. Bu veriler Nev�ehir’de kad�na yönelik �iddet vak’alar�n�n ne kadar yayg�n ve 
ciddi boyutta oldu�unu gözler önüne sermektedir.  

 
3.4.6.3. Nev�ehir �l Milli E�itim Müdürlü�ü 
 
Nev�ehir �l Milli E�itim müdürlü�ü’nün toplumsal cinsiyet e�itli�i yönünde olumlu 

çal��malar�na rastlanm��t�r. Pilot olarak seçilen okullarda TCE kulüpleri kurulmu� ve bu kulüp 
üyeleri, ö�renci ve ö�retmenlerine akademisyen ve uzmanlar taraf�ndan ba�ta Toplumsal 
Cinsiyet E�itli�i olmak üzere çe�itli e�itimler verilmi�tir. Bu kulüpler kad�na yönelik �iddetle 
ilgili faaliyetler de yürütmektedirler.  

 
3.4.6.4. Nev�ehir Hac� Bekta� Veli Üniversitesi Kad�n Çal��malar� Uugulama Ve  
Ara�t�rma Merkezi (NÜKÇAM) 
 
2010 y�l�nda kurulan Nev�ehir Hac� Bekta� Veli Üniversitesi Kad�n Çal��malar� 

Uygulama Ve Ara�t�rma Merkezi (NÜKÇAM) yerel, ulusal ve uluslararas� düzeyde kad�n 
sorunlar�n�n çözümünde çok hayati bir rol ta��d���n�n bilinci ve sorumlulu�uyla aktif 
çal��malar yapmaktad�r.  

 
Akademik kurumsal kimli�i, sahip oldu�u bilgi ve deneyimler ile Nev�ehir Hac� Bekta� 

Veli Üniversitesi’nin ve spesifik olarak bu alana yönelik hizmet vermek üzere olu�turulmu� 
NÜKÇAM’�n, Nev�ehir’de kad�n çal��malar� aç�s�ndan kilit rol üstlenerek yönlendirici bir 
i�lev de üstlenmektedir. NÜKÇAM kad�nlara yönelik olarak hem yasal ve kurumsal olarak 
saptad��� temel amaçlar�n� ve hedeflerini yerine getirmek hem de Kad�n Dostu Kentler 
Program� kapsam�nda saptanan sorumluluklar�n� yerine getirmek üzere kurumsal aktif 
biçimde çal��maktad�r. 
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11 May�s 2011 tarihinde Sözle�me imzaya aç�ld���nda Türkiye’nin ilk imzay� atm�� 
oldu�u �stanbul Sözle�mesi’nin 14. Maddesinin “taraf devletlerin kad�n-erkek e�itli�i ve 
kad�na yönelik �iddet konular�n� e�itimin her düzeyinde müfredata eklemeleri” hayata 
geçirilmesi için tüm üniversite düzeyinde somut ad�mlar at�lm��t�r. Toplumsal Cinsiyet 
E�itli�i dersinin üniversitedeki tüm e�itim birimlerinin ders plan�na konmu�tur. ��BF Kamu 
Yönetimi Bölümü’nde 3 y�ld�r seçmeli olarak verilmekte olup yeni ders plan�nda zorunlu hale 
getirilen Toplumsal Cinsiyet Çal��malar� dersini bugüne dek yakla��k 60 ö�renci alm��t�r. 

 
Üniversitedeki tüm e�itim birimlerinde E�itlik birimleri kurularak 1 erkek 1 kad�n 

olmak üzere her birime 2 e�itlik birimi temsilcisi atanm�� olup �u an toplam otuz (30) e�itlik 
birimi temsilcisi bulunmaktad�r. E�itlik birimi temsilcilerinin toplumsal cinsiyet e�itli�i, insan 
haklar� ve cinsiyete dayal� �iddet gibi temel konularda e�itimlerinin tamamlanmas� ve bu 
yönde bilinçlendirilmeleri büyük önem ta��makta oldu�undan öncelikli faaliyetler bu yönde 
planlanm��t�r. E�itlik birimi temsilcileri; Nev�ehir Yerel E�itlik Eylem Plan� Çerçevesine 
üniversitenin üstlendi�i sorumluluklar�n, faaliyetlerin organizasyonu, düzenlenmesi, 
gerçekle�tirilmesi ve raporlanmas� yan�nda toplumsal cinsiyete e�itli�inin sa�lanmas� ve 
cinsiyete yönelik �iddetin önlenmesi konular�nda aktif bir biçimde görev almas� 
hedeflenmi�tir.  

 
3.4.6.5. Zonguldak Kent Konseyi Kad�n Meclisi 
 
1998 y�l�nda kuruldu�u günden bugüne dek aktif olarak çal��malar�n� yürüten 

Zonguldak Kent Konseyi Kad�n Meclisi birçok projeye öncülük etmi�tir. Kad�na yönelik 
�iddetle ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme toplant�lar�yla toplumsal bilincin ve 
fark�ndal�kdzüyeinin artt�r�lmas�na katk� sa�lam��t�r.  

 
  Zonguldak Kent Konseyi Kad�n Meclisi ulusal düzeyde yapt��� çal��malarla da kad�n 

sorunlar�na çözüm üretmeye çal��m��lard�r. Toplumsal Cinsiyet E�itli�inin sa�lanarak 
ayr�mc�l��a son verilmesini, kad�n�n hak etti�i yere gelebilmesi ve siyasette daha aktif olmas� 
için partilerin yönetim kurullar�nda, milletvekilli�i listelerinde, belediye meclis üyelerinde 
kad�nlar�n oranlar�n�n yüzde 50'lere ç�kar�lmas� yönünde çal��malar�n� ve taleplerini 
TBMM’ye iletmi�lerdir.   

 
3.4.5.2. K�r�ehir Kent Konseyi Kad�n Meclisi 
 
2008 y�l�nda kurulan K��ehir Kent Konseyi bünyesinde olu�turulan yakla��k 100 üyeli 

Kad�n Meclisi ortak ya�am bilincine yönelik çal��malar gerçekle�tirmektedir. K�r�ehir Kamu 
Hastaneleri Birli�i ile birlikte, geni� kat�l�ml�, “Kad�n Kanserleri” ve “Çocu�um �çin Ne 
Yapabilirim?” adl� iki adet e�itim semineri düzenlenmi�tir. Kad�n istihdam�na yönelik olarak 
“mikro kredi” uygulamas�n� hayata geçirmek üzere kad�nlara yönelik bir bilgilendirme 
toplant�s� düzenlenmi�tir. K�r�ehir’de bulunan kad�n esnaflar Ahi �enlikleri’ne davet edilmi� 
ve birlikte faaliyette bulunulmas�na yönelik giri�imlerde bulunulmu�tur (Kocao�lu, 2014:11). 
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4.4. AVRUPA B�RL��� PAYDA�LARINDA C�NS�YETE DAYALI ��DDETLE 
MÜCADELE  
 
Avrupa Birli�i üyesi ve projenin pada�� olan �talya ve Slovenya’da da cinsiyete dayal� 

�iddetle yo�un biçimde mücadele edilmektedir. Eldeki veriler cinsiyet temelli �iddetin 
varl���n� ortaya koymaktad�r. BM �statistik Bölümü (UNSTATS) verilerine göre 1995-2006 
döneminde hayat�nda en az bir kez fiziksel �iddete maruz kalan kad�nlar�n oranlar� �talya’da  
%14’tür.  

 
(http://bianet.org/files/doc_files/000/000/643/original/kadina_yonelik_siddet_uep12-

15.pdf). �talya’da her üç günde bir kad�n sevgilisi, e�i ya da eski e�i taraf�ndan 
öldürülmektedir (http://www.yenihayat.de/kadin/kadina-yoenelik-siddete-hayir). 

 
Yakla��k her 2 günde 1 kad�n�n aile içi �iddet sonucu hayat�n� kaybetti�i �talya’da 2000-

2012 aras�nda ortalama 171 kad�n öldürülmü�tür. 16-70 ya� aras� kad�nlar�n yakla��k yüzde 
32’si partnerlerinden ya da aile içindeki bir erkekten �iddet görmekte ancak �iddet gören 
kad�nlar�n sadece yüzde 7 kadar� ihbarda 
bulunmaktad�r(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/13589/italyan_universitesinde_ka
dina_siddeti_onleme_dersi.html). 

 
2013 y�l�nda Slovenya’da Türlerine göre �iddete U�rayan Kad�n Say�s� 
 

�iddet Türü  Fiziksel Psikolojik Cinsel Ekonomik Kötü Davran�� 
Umursamama 

Say�  2120 2448 100 276 49 
 
2013 y�l�nda Slovenya’da bütün sosyal hizmet merkezlerinde tespit edilen �iddet vak’as� 

say�s� 2793’dür. �iddet ma�duru say�s� 3959’dur. Hala �iddet görmeye devam eden ma�dur 
say�s� 2633’tür.  

 
Slovenya’da aile içi �iddet konusunda 696 vakaya k�s�tlama karar� ve 486 di�er 

�ekillerde müdahalede bulunulmu�tur (2013 Bölge Müdahalesi). 
 
2010 y�l�nda 83 vaka, 2011 y�l�nda 112 vaka, 2012 y�l�nda 80 vaka ve 2013 y�l�nda 87 

vaka kaydedilmi�tir. Yine Slovenya’da 2013 y�l�nda 2793 vakada 3959 ma�dur ve 2633 
�iddet faili kaydedilmi�tir. 

 
�iddet uygulayanlar�n say�s�n�n art�p artmad���na dair yap�lan ara�t�rmada patriarkal bir 

toplum olan Slovenya’da �iddetin zaten hep oldu�u ama art�k kad�nlar�n mücadele etmeye 
ba�lad��� ortaya konmu�tur. 

 
Projenin Avrupal� ortaklar�nda da görüldü�ü üzere cinsiyete dayal� �iddet tüm dünyan�n 

en temel sorunlar�ndan birini olu�turmakta ve ulusal mücadele mekanizmalar� d���nda küresel 
bir i�birli�ini de gerektirmektedir. 
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4.1 AB Payda�lar�nda; Cinsiyete Dayal� �iddetle Mücadelede  
Ulusal ve YerelHukuksal Mevzuat 
 
�talyan Anayasas� e�itlikçi bir yakla��m sergilemektedir. 37, 48, 51 ve 117. Maddeler 

özellikle kad�nlar�n e�itli�ine vurgu yapmakta devletin bu e�itli�i ya�ama geçirmek için özel 
önlemler al�nabilece�i belirtilmektedir . 

(http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/10-
%C4%B0TALYA%20319-354.pdf). 

Kad�na yönelik �iddetle ilgili yasal düzenlemeler �talya ve Slovenya’da daha derinlere 
inmeye ba�lam��t�r. Özellikle taciz, i�yerinde taciz, i� yerinde tacize u�rayan kad�nlara 
yönelik yeni yasalar ç�kar�lm��t�r. Yasa yap�c�lar da bu konularda daha duyarl�lar ve bilinçli 
bir biçimde hareket etmektedir. 

 
.Slovenya’da “Aile �çi �iddeti Önleme Yasas�” 2008 y�l�nda ç�kar�lm��, kamuoyunun 

�iddet konusundaki görü�lerinin de�i�imine büyük katk�da bulunmu�tur. �nsanlar�n 
fark�ndal�k kazanmalar� sa�lanm��t�r. 2013 y�l�nda aile içi �iddet vak’alar�n�n say�s�nda % 6 
art�� görülmü�tür. 

 
Slovenya Parlamentosu, 3 Mart 2015’te mevcut Aile Kanunu’nda e�cinsel çiftlere e�it 

haklar tan�yan de�i�ikli�i 28’e kar�� 51 oyla kabul etmi�tir 
(http://kaosgl.org/sayfa.php?id=18888). 

 
�talya Piemonte Bölge Mahkemesi �ubat 2013’te bundan böyle vatanda�l��a geçmek 

isteyen yabanc�lardan, kad�nlara �iddet uygulayan ve hakk�nda suç duyurusu bulunan 
erkeklere bu hakk�n tan�nmayaca��n� bir tamimle duyurdu. Mahkeme “Kad�nlara �iddet 
uygulamak �talya’ya uyum sa�layamad���n�n bir kan�t�d�r. Bu durumda vatanda� olunamaz” 
aç�klamas� yapt� (http://www.hurriyet.com.tr/kadina-siddet-uygulayana-vatandaslik-yok-
22566043). 

 
�talya ve Slovenya’da cinsiyete yönelik �iddetle mücadelede rol oynayan temel AB ve 

uluslararas� mevzuat a�a��da yer almaktad�r: 
 
- Avrupa Birli�i Anla�mas�, (TEU) Madde 2 ve madde 3(3) ve Birli�i'nin ��leyi�i 

Anla�mas� (TFEU), Madde 8, ikinci bendi  
- Avrupa Birli�i Temel Haklar Bildirgesi, Madde 23  
- �nsan Haklar� ve Özgürlüklerinin Korunmas�na �li�kin Avrupa Sözle�mesi (A�HS) 
- 1948 tarihli Evrensel �nsan Haklar� Bildirgesi 
- 1979 tarihli BM Kad�na Kar�� Her Türlü Ayr�mc�l���n Yok Edilmesi Sözle�mesi 

(CEDAW),  
- 1949 tarihli BM �nsan Ticaretinin ve Ba�kalar�n�n Fahi�eli�inin Sömürülmesinin 

Önlenmesi Sözle�mesi  
- Dördüncü Dünya Kad�n Konferans� ile 15 Eylül 1995'te kabul edilen Pekin 

Deklarasyonu ve Eylem Plan� ve akabinde bunun sonuç belgesi olarak Birle�mi� Milletler 
Pekin + 5 (2000),  Pekin + 10 (2005),ve Pekin + 15 (2010) özel oturumlar� ile Pekin + 20 
Gözden Geçirme Konferans� Sonuç Belgesi 

- Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 12 Haziran 2013 tarih ve 606/2013 Hukuki 
Konularda Koruma Önlemlerinin Kar��l�kl� Olarak Tan�nmas� Yönetmeli�i  
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- Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 15 Temmuz 2003 tarih ve 1567/2003 Say�l� 
Geli�mekte Olan Ülkelerde Üreme ve Cinsel Sa�l�k ve Haklar� Konusundaki Politikalar ve 
Faaliyetlere Destek Hakk�nda Yönetmelik, 

- 2001/220/JHA say�l� Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi yerine geçen 25 Ekim 
2012 tarihli 2012/29/EU say�l�, Suç Ma�durlar�n�n Haklar�, Desteklenmesi ve Korunmas�yla 
ilgili Asgari Standartlar�n Olu�turulmas� Direktifi, 

- 13 Aral�k 2011 tarihli 2011/99/AB say�l� Avrupa Koruma Kararlar� Hakk�ndaki 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi, 

- 2002/629/JHA say�l� Konsey Çerçeve Karar�n�n yerine geçen 5 Nisan 2011 tarihli 
2011/36/EU say�l� �nsan Kaçakç�l��� ile Mücadele ve Önlenmesi ile Ma�durlar�n� Koruma 
Hakk�nda Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi, 

- 86/613/EEC say�l� Konsey Direktifini ilga eden 7 Temmuz 2010 tarihli ve 2010/41/EU 
say�l� Serbest Mesleklerde ��tigal Eden Kad�n ve Erkekler Aras�nda E�it Muamele �lkesinin 
Uygulanmas� Hakk�ndaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi, 

- 96/34/EC say�l� Direktifi ilga eden ve BUSINESS EUROPE, UEAPME, CEEP ve 
ETUC taraf�ndan kararla�t�r�lan Ebeveyn �zni Hakk�ndaki Gözden Geçirilmi� Çerçeve 
Anla�mas�n�n Uygulanmas� Hakk�nda 2010/18/EU say�l� ve 8 Mart 2010 tarihli Konsey 
Direktifi, 

- 5 Temmuz 2006 tarih ve 2006/54/EC say�l�, Kad�n ve Erke�in �stihdam ve Meslek 
(Yeniden) Edinme Konular�nda F�rsat E�itli�i Ve E�it Muamele Prensibinin Uygulanmas� 
Hakk�ndaki Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 

- 19 Ekim 1992 tarihli, 92/85/EEC say�l�, Hamile, Yeni Do�um Yapm�� veya Emziren 
��çilerin �� Esnas�ndaki Sa�l���n� Ve Güvenli�ini Geli�tirmeyi Te�vik Etmek Al�nacak 
Önlemlerin Getirilmesi Hakk�ndaki Konsey Direktifi (89/391/EEC Say�l� Direktif, Madde 
16(1)Anlam�n� Çerçevesinde Onuncu Bireysel Direktif), 

- Avrupa Birli�i Adalet Divan� taraf�ndan Test-Achats davas�nda al�nan 1 Mart 2011 
(C-236/09) tarihli  yarg� ve Kad�n ve Erke�in Mal ve Hizmetlerden Yararlanma ve Tedarik 
Konusunda E�it Muamele �lkesini Uygulama Hakk�ndaki 2004/113/EC Direktif, 

- Kad�na Yönelik �iddetin ve Aile �çi �iddetle Mücadele ve Önlenmesi Hakk�ndaki 
Avrupa Konseyi Sözle�mesi (�stanbul Sözle�mesi)  

- Avrupa Konseyi taraf�ndan Mart 2011 tarihinde kabul edilen Avrupa Cinsiyet E�itli�i 
Pakt� (2011-2020), 

- 5 Mart 2010 tarihinde aç�klanan “Kad�n ve Erkek E�itli�inin Güçlendirilmesi için 
Taahhüt: Anayasal Bir Kad�n Bildirgesi” ba�l�kl� Komisyon Karar� (COM (2010) 0078 ), 

- 21 Eylül 2010 tarihinde aç�klanan “2010-2015 Kad�nlar ve Erkek E�itli�i için Strateji” 
ba�l�kl� Komisyon Karar� (COM (2010) 0491 ), 

• -3 Mart 2010 tarihinde aç�klanan “AB 2020: Ak�ll�, Sürdürülebilir ve Kapsaml� 
büyüme için bir Avrupa Stratejisi” ba�l�kl� Komisyon Karar� (COM (2010) 2020 ), 

- 20 Eylül 2011 tarihinde aç�klanan “Büyümenin Desteklenmesi ve Meslekler - 
Avrupa'n�n Yüksek Ö�renim Sistemlerinin Modernizasyonu �çin Bir Gündem” ba�l�kl� 
Komisyon Karar� (COM (2011) 0567 ), 

- 16 Eylül 2013 tarihli, “Kad�n ve Erkek E�itli�i Stratejisi (2010-2015) 'Ara Dönem 
Revizyonu” ba�l�kl� Komisyon Personeli Çal��ma Belgesi (SWD(2013)0339), 

- 8 Mart 2010 tarihli “Kad�n-Erkek E�itli�i ve Kalk�nmada Kad�nlar�n Güçlendirilmesi 
Konusunda AB Eylem Plan� (2010-2015)” ba�l�kl� Komisyon Personel Çal��ma Belgesi 
(SWD(2010)0265), 

- 19-20 Haziran 2014 �stihdam, Sosyal Politika, Sa�l�k ve Tüketici ��leri Konseyi 
Ç�kar�mlar� 
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- Avrupa Parlamentosu Politika Departman� C taraf�ndan yap�lan “2014 y�l�nda 
yay�nlanan Pekin Eylem Platformunun hedeflerine eri�mede bir katk� olarak, Kad�n ve Erkek 
E�itli�i Stratejisi 2010-2015’in De�erlendirilmesi Çal��mas�” ba�l�kl� çal��ma 

- Temel Haklar Avrupa Ajans� (FRA) taraf�ndan Mart 2014 tarihinde yay�nlanan 
“Kad�na Kar�� �iddet –AB Çap�nda bir Ara�t�rma. Ana Sonuçlar” ba�l�kl� rapor, 

 
- Temel Haklar Avrupa Ajans� (FRA) taraf�ndan Ekim 2014 tarihinde yay�nlanan “11 

AB Üyesi Ülkede Roman Kad�nlara Kar�� Ayr�mc�l�k ve Ya�am Ko�ullar�” ba�l�kl� rapor, 
- Temel Haklar Avrupa Ajans� (FRA) taraf�ndan Aral�k 2014 tarihinde yay�nlanan 

“AB’de Trans Olmak - AB LGBT Ara�t�rmas�n�n Kar��la�t�rmal� Analizi” ba�l�kl� FRA rapor 
- 15 Haziran 1995 tarihinde Pekin’de gerçekle�en Dördüncü Dünya Kad�n 

Konferans�'n�n kararlar�: 'E�itlik, Kalk�nma ve Bar��”, 10 Mart 2005’te Dördüncü Dünya 
Kad�n Konferans�n�n devam� olarak – Eylem Platformu, Pekin + 10 ve 25 �ubat 2010 
tarihinde Pekin + 15- BM Cinsiyet E�itli�i Eylem Platformu”, 

- Avrupa Birli�i'nde Kad�n ve Erkek E�itli�i -2009 akabinde 10 �ubat 2010, 8 �ubat 
2011 tarihinde Avrupa Birli�i'nde Kad�n ve Erkek E�itli�i - 2010 ve 13 Mart 2012 tarihinde 
Avrupa Birli�i'nde Kad�n ve Erkek E�itli�i - 2011 ve 10 Mart 2015 tarihinde Avrupa 
Birli�i'nde Kad�n ve Erkek E�itli�i – 2013’te kaydedilen ilerlemeler hakk�ndaki kararlar, 

• -12 Eylül 2013 tarihli, e�it i� veya e�it de�erde i� için erkek ve kad�n i�çilere e�it ücret 
ilkesini uygulamaya yönelik karar, 

- 12 Mart 2013 tarihli, AB’de cinsiyet kal�pla�malar�n� ortadan kald�rmaya yönelik 
karar, 

- 17 Haziran 2010 tarihli, finansal kriz ve ekonomik krizlerin cinsiyete yönelik 
hususlar�yla ilgili kararlar ve 12 Mart 2013 tarihli, ekonomik krizin kad�n erkek e�itli�i ve 
kad�n haklar� etkisi ile ilgili karar, 

- 6 �ubat 2013 tarihli BM CSW 57. Oturumunda al�nan karar: Kad�n ve K�z Çocuklara 
Yönelik Her Türlü �iddetin Ortadan Kald�r�lmas� ve Önlenmesi, 

- 24 May�s 2012 tarihli, Komisyona e�it i� veya e�it de�erde i� için erkek ve kad�n 
i�çilere e�it ücret ilkesini uygulamaya dair tavsiyeleri de içeren karar, 

– 20 Kas�m 2013 tarihli, bir Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi önergesi olarak, 
borsalarda kay�tl� �irketlerin yönetim kurulunda olmayan yöneticileri aras�ndaki cinsiyet 
dengesinin geli�tirilmesi ve ilgili tedbirlerin al�nmas�, 

- 25 �ubat 2014 tarihli, Kad�na Kar�� �iddet ile Mücadele Komisyonu için önerileri 
içeren karar, 

- 6 �ubat 2014 tarihli, Avrupa Ekonomik Politika Koordinasyon Dönemi karar�:  Y�ll�k 
Büyüme Ara�t�rmas� 2014, 

- �çtüzük, 52. Madde  
- Kad�n Haklar� ve Toplumsal Cinsiyet E�itli�i Komitesi Raporu ve Komitenin �stihdam 

ve Sosyal ��ler ile ilgili Görü�ü (A8-0163/2015 ), 
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araya gelerek üyelere sorumluluk yüklenmi� ve bu sorumluluklara uyma zorunlulu�u 
getirilerek bu yönde yapt�r�m öngörülmü�tür. 

Protokol ve yap�lan çal��malar Hem kamu kurum ve kurulu�lar�n�n hem de kad�n 
konusunda çal��an stk’lar�n birlikte çal��mas� aç�s�ndan büyük önem ta��maktad�r. Cinsiyete 
dayal� �iddetin ortadan kald�r�labilmesi için etki do�uracak, sonuç al�nacak gerçek 
çal��malar�n yap�lmas� gerekmekte ve protokol bunu sa�lamaktad�r. Özellikle stk’lar�n 
gönüllük esas�na göre çal��malar� çok de�erlidir. 

�iddetle mücadele �talya’n�n devlet politikas� haline geldi�i için bu alanda faaliyet 
gösteren stk’lar faaliyetlerinde zorlukla kar��la�mamaktad�r. “Cinsiyete dayal� �iddetin 
önlenmesi” öncelikle devlet politikas� haline getirilmeli ve �talya’da bu ad�m at�lm��t�r. 
Ayr�ca trans bireylerin, haklar�n�n korunmas�na da büyük önem verilmektedir. 

 

 

4.2.3. Sosyal Hizmet Merkezleri ve Hastaneler 

Yak�n zamanlarda kurulan Sosyal Hizmet Merkezleri özellikle s�n�rl� say�da bulunan 
hastanelerle i�birli�i içerisinde �iddet ma�durlar�n� tespit etmektedir. Bu merkez �iddet 
ma�duru kad�nlara hizmet vermektedir. Hastane �iddet ma�durunu tespit ederek 
tan�mlamaktad�r. Büyük bir psikolojik travma geçirmi� olabilen ma�durlara bu merkezde 
bireysel hizmet verilmektedir. 

4.2.4. Sosyal Çal��ma Merkezi 

Slovenya’da her türlü e�itim, aile, vb. hizmet ve faaliyet bir kamu kurumu olan Sosyal 
Çal��ma Merkezi üzerinden yürütülmektedir. Kurum Çal��ma, Aile ve Sosyal E�itlik 
Bakanl��� bünyesinde hizmet vermektedir. Kurulu� yasas� do�rultusunda hizmet veren bu 
merkezlerde ailelere ve çocuklara koruyucu bak�m hizmetleri verilmektedir. Slovenya’da bu 
�ekilde 62 merkez vard�r. Merkezler bölgeler �eklinde ayr�lm��t�r. Merkezin sadece �iddet 
ma�durlar�na de�il ihtiyaç duyan herkese hizmet verme yasal yükümlülü�ü bulunmaktad�r. 
(Engellilere, evsizlere, vd.) 

�iddete u�rayan kad�n polisin de görü�ü al�narak güvenli�inin sa�lanmas� için kad�n 
s���nma evine -ki�isel güvenli�i ne kadar gerektiriyorsa o kadar süreli�ine- 
yerle�tirilebilmektedir.   

Merkezde �iddetle ilgili birimler bulunmaktad�r. Aile içi �iddet konusunda bölgesel 
koordinasyon merkezi yard�m ve destek sa�lamaktad�r. Birim bölgede aile içi �iddete 
müdahale edilebilece�i görevleri yerine getirmektedir. Birim aile içi �iddetin ya�and���n� 
tespit etme ve bunu önleme konusunda hem karar verici hem de yap�lacaklar� koordine edici 
bir pozisyonda bulunmaktad�r. �iddet konusunda geni� bir organizasyon a�� mevcuttur. 
Bölgede aile içi �iddetle ilgili gözlem ve analiz çal��malar� burada yap�lmaktad�r.  
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Sosyal Çal��ma Merkezinin belli ba�l� görevleri a�a��da yer almaktad�r: 

• Bir kamu kurulu�u olarak yürürlükteki yasalar taraf�ndan kendisine verilen görevler, 

• �lk sosyal destek hizmetleri, ki�isel destek ve aile yuvas�na yard�m, 

• Sosyal güvencesi olmayanlara maddi destek, 

• Sosyal bask� alt�nda olanlara, toplum içerisinde ve ailede rollerini gerçekle�tirmek 
suretiyle toplumla tekrar bütünle�melerini sa�layacak yeterlilik için f�rsatlar olu�turma. 

• Toplumda sosyal refah faaliyetlerini koordine etme 

• Kamu fonlar�n� kullanma haklar�ndan yararlanmak için tek nokta 

• Çocuk ve ailenin refah� / çocu�un korunmas�, babal���n kabulü, bo�anma davalar�nda 
dan��manl�k, aile içerisinde i�kence veya kötü muamele �üphe, bak�c�l�k, evlat edinme, 
vesayet, çocuklarla adli konular d���nda ilgilenme, küçükler için senato nezdinde haz�rl�k 
prosedürleri,  

• Ma�durlar� aile içi �iddetten koruma - koordinasyon rolü  

Merkez hem �iddet kurbanlar� hem de suçu i�leyen faillerle birlikte çal��maktad�r. 
Kurbanlar/ma�durlar maruz kald�klar� �iddet konusunda bilinçlendirilmekte, �iddetten nas�l 
korunacaklar� ve �iddetle nas�l mücadele edeceklerine bilgilendirilmekte ve 
yönlendirilmektedir. 

�iddet uygulayarak suç i�leyenler ise özellikle yapt�klar�n�n hukuki sonuçlar� konusuna 
bilgilendirilmektedir. Merkezle bu konuda çal��an bir stk �iddetin faili olan suçlular� topluma 
kazand�rma ve bu suçu i�lemekten al�koymaya ve �iddeti önlemeye yönelik çal��malar 
yapmaktad�r.  

2011 y�l�nda Sosyal Çal��ma Merkezi bünyesinde Günlük Bak�m Merkezleri 
kurulmu�tur. Bu merkezin hedef kitlesini 6-18 ya� aras�ndaki çocuklar ve gençler 
olu�turmaktad�r. Burada �iddete daha az maruz kalm��, daha az tehlikede bulunan ve ö�renme 
güçlü�ü çeken çocuk ve gençlere hizmet verilmektedir. 

4.2.5. Kriz Merkezleri 

Slovenya’da 2 tür kriz merkezi vard�r. Bu kriz merkezlerinden biri �iddet ma�duru 
kad�n ve çocuklar için di�eri çocuk ve gençlere yönelik aktif hizmet vermektedir. Ayr�ca 1 
tane güvenevi var. 2 �iddeti önleme servisi 1 de �iddetin önlenmesine yönelik bölgesel 
koordinasyon merkezi bulunmaktad�r. Müdahale merkezinde �iddet ma�duru polisle 
görü�mekte ondan sonra da kriz merkezine götürülmektedir. Müdahale merkezi bir 
koordinasyon sa�lamaktad�r. 

Bu merkezlerde ilk yard�m, bireysel psikolojik destek yan�nda ma�durun fark�ndal���n� 
artt�rma ve bilinçlendirme hizmetleri sunulmakta.  

Bu merkezde yürütülen programlar ücretsiz bilgilendirmeyi ve telefonla bilgilendirmeyi 
de içermektedir.  
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4.2.6. Güvenlik Evleri/S���nma Evleri 

Burada; �iddet ma�duru kad�nlara, annelere ve çocuklara hizmet verilmektedir. Burada 
çok yo�un bir biçimde hizmet sunumuna ihtiyaç duyulabiliyor. Genelde en fazla 6 aya kadar 
buralardan faydalan�lmakta. Erkek çocuklar ise 15 ya��na kadar ancak burada kalabilmekte. 
Burada yo�un bir biçimde �iddet ma�durlar�na psiko-sosyal destek verilmektedir. 

�iddete u�rayan ma�durlara hizmet sunumunda ilk ad�m kriz merkezidir. E�er sorun 
devam ediyorsa ma�durlar güvenli evlere/s���nma evlerine yönlendirilmektedir. Burada 
ma�durlara do�rudan bar�nma hizmeti verilmektedir. Buras� 11 belediye ve ilgili bakanl�k 
taraf�ndan finanse edilmektedir. 

Güvenli evler gözden uzak yerlerdedir ve y�l boyunca acil durumlarda 24 saat 
konaklama hizmeti sunmaktad�r. 21 güne kadar k�sa konaklama mümkündür. Kendini ev 
içinde güvende hissetmeyen ma�durlar�n kendilerini daha güvede hissetmeleri sa�lanmaya 
çal���l�yor.  

 Bunun d���nda ise tehdit unsurlar� ortadan kalkana kadar konaklaman�n sa�lanmas� da 
mümkün.  

Slovenya’da 3 güvenli ev bulunmaktad�r. Bunun d���nda kamuya ait olan maternity 
house denilen annelik evleri mevcut. 2014 y�l�nda bu evlerden 300 kad�n 279 çocuk 
faydalanm��t�r. 

2014 y�l�nda sadece Koper’daki güvenli evden 76 kad�n ve çocuk faydalanm��t�r. 1 
defada 7 kad�n ve 15 çocu�a hizmet verebilecek kapasite sahiptir buras�. 

 4.2.7. Kad�n Dan��ma/Dinleme Merkezleri 

 Dinleme merkezlerinin say�s�n�n artt�r�lmas� planlanmaktad�r. Kad�n dan��ma/dinleme 
merkezlerinde �iddet ma�durlar� sorunlar�n� dile getirmekteler.  
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4.2.8.Üniversiteler 

 Üniversiteler ayr�mc�l�k konusunda fark�ndal�k ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bu 
yönde üniversite içinde ve d��ar�da e�itim çal��malar�n� gerçekle�tirmektedirler.  

 Cinsiyete dayal� �iddetle ilgili olarak cinsiyete dayal� ayr�mlar�n, toplumsal cinsiyet 
kal�plar�n�n yanl�� oldu�u e�itimlerde anlat�lmakta, �iddetten nas�l kurtulunaca��na dair 
kampanyalar düzenlenmektedir. Ço�u üniversitede sadece bu konuyla ilgili çal��an ö�retim 
üyeleri bulunmaktad�r. �talya Bologna Üniversitesi, kad�na kar�� �iddete yönelik bir zorunlu 
dersi 2013 y�l� itibar�yla müfredat�na eklemi�tir 
(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/13589/italyan_universitesinde_kadina_siddeti_o
nleme_dersi.html). 

 4.3. Cinsiyete Dayal� �iddetle Mücadele Eden Sivil Toplum Kurulu�lar� 

 �talya’da sivil toplum örgütü olan “Pin Code” oldukça kad�nlara yönelik 
çal��malar�nda oldukça ba�ar�l� olmu�. Protokol dahilinde pek çok kurs açm��, e�itim 
vermi�tir. Pediatri, jinekoloji, ilk yard�m, vb. konularda. Belediyelere, doktorlara ve özellikle 
bu alanda çal��anlara da e�itim verilmi�tir. Fark�ndal���n artt�r�l�p bu konuda daha duyarl� bir 
yakla��m sergilenmesi için. Bu sunulan hizmet kalitesini geli�tirmi�tir.  

 1995’lerde feminist bir örgüt olarak faaliyet göstermi� 2002’de ise bugünkü 
konumunu alm�� olan. �talya’da SOS Rosa Sivil Toplum Örgütü’nde uzmanlarla birlikte 18 
ki�i çal��maktad�r. Di�er kamu kurum ve kurulu�lar� ile çok yönlü bir ili�ki a�� olan dernekte 
�iddet ma�duru kad�nlar� ya�ad�klar� �iddetten uzakla�t�rmak için onlara ciddi biçimde destek 
verilmektedir. 

 Stk’n�n verdi�i hizmetlerde iki nokta büyük önem ta��makta; 

 • Öncelikle ma�dur kad�nlar�n mevcut durumlar�n�n fark�na var�lmas� uzman 
gönüllüler arac�l���yla sa�lanmakta.  

 • �kinci �iddet ma�duru kad�nlar�n çocuklar� da sosyal hizmetlerden faydalanmaktad�r. 
�htiyaçlar bu ili�ki a�� içerisinde (kamu kurum ve kurulu�lar�, stk’lar, özel banka) taraf�ndan 
kar��lanmaktad�r. 

 1997 y�l�nda kurulan Da Donna A Donna derne�i de SOS Rosa ile benzer alanda 
faaliyet göstermektedir. 2001 y�l�nda da �iddetle Mücadele Merkezi kurulmu�tur. Özellikle 
aile içi �iddette yo�unla�an dernek taraf�ndan aile içi �iddet gören ma�durlara en az haftada 
bir kez ziyaret gerçekle�tirilmektedir.  

 Stk’lar�n faaliyetleri proje gibi ele al�nmakta kamu otoriteleri faaliyetlerini belli bir 
süre desteklemektedir. Harcamalar düzenli olarak kontrol edilmektedir. E�er stk ba�ar�l� 
bulunursa süre bitiminde destek süresi yenilenebiliyor ve ek düzenlemeler yap�labiliyor. 
Ba�ar�l� bulundu�u sürece stk’lar devlet taraf�ndan desteklenmektedir. Ba�ar�l� oldukça stk’lar 
bölgesel ve ulusal destek alarak büyüyere di�er kurulu�larla ileti�ime geçebiliyorlar. 
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Stk’lar ma�dur kad�nlar�n �iddete ma�ruz kald���n�n bilincine varmas� sa�lamakta, 
spesifik sorunlar�na yönelik spesifik çözümler üretmektedir. Daha sonra avukat ve sosyal 
yard�m hizmetler görevlisinin yard�m� ile önce kad�n�n mekansal sonra hukuksal ayr�l��� 
sa�lanmaktad�r. 

 Stk’da verilen hizmetlerin temel amac� kad�nlar�n otonom/kendi ba��na hareket 
edebilen bir birey haline getirilmesidir. Ekonomik ba��ms�zl�klar� kazanmalar�, i� bulmalar� 
bunu sa�lamada çok önemlidir. 

 

4.4. Cinsiyete Dayal� �iddetle Mücadele Konusunda Uygulanan Ara�t�rma 

2004-2006 y�llar� aras�nda bireylerle telefon görü�mesi yoluyla gerçekle�tirilen ve 1006 
ki�iyle yap�lan ara�t�rma Slovenya’da Aile içi �iddete yönelik bugüne de�in yürütülen en 
büyük proje olma özelli�ini ta��maktad�r. Slovenya Ara�t�rma Vakf� ve �lgili Bakanl�k 
taraf�ndan finanse edilmi�tir bu proje. Yap�lan ara�t�rma �iddetin nedeni/kayna��, Slovenya’da 
aile içi �iddetin ne oldu�una dair bir çal��mad�r. 

 

Ara�t�rmadan Baz� Çarp�c� Veriler: 
 
Ara�t�rmaya kat�lanlar�n 
 • Aile içi �iddeti alg�lama biçimi 
% 10,4’ü bu sorunun yayg�n olmad���n�, % 57,3’ü bu sorunun çok yayg�n oldu�unu, 
 • % 67,3’ü bunun sosyal % 32,7’si özel alana ait bir problem oldu�unu, 
 • % 84’ü evin içinde uyguland���n� 
 • % 84,4’ü kad�nlara hiçbir �ekilde �iddet uygulanmamas� gerekti�ini, % 9’u hak etti�inde 
�iddet uygulanabilece�ini, 
 • %70’i tokat�n aile içi �iddet oldu�unu, % 25’i öyle olmad���n�, 
 • Kad�nlar�n % 44,4’ü erkeklerin % 25,6’s� Aileyi bir arada tutmak için kad�na 1 ya da 2 kez 
tokat at�labilece�ini,  
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• Kad�nlar�n % 9,7’si, erkeklerin % 16,5’i e�er erkek kar�s�n� dövüyorsa bunun k�skançl�k göstergesi 
oldu�u ve kar�s�n� sevdi�i anlam�na geldi�ini, 
 • Kad�nlar�n % 8,’ü erkeklerin % 8,9’u e�er kom�usunun evinde aile içi �iddete tan�k olursa 
kesinlikle polise haber vermeyece�ini, 
 • % 18’i kad�n dayak yiyorsa sorumlusunun kendisi oldu�unu,  
 • % 30’u �iddetin/istismar edici davran���n bireylerin do�as�nda oldu�unu 
Belirtmi�tir.  
 • Hangi hareketlerin �iddet olarak tan�mlanaca�� konusunda kad�nlar�n verdi�i cevaplar 
a�a��da yer almaktad�r. 
 
 

 
Davran�� 

Kad�n 
Evet 
% 

Hay�r 
% 

Cepleri Kontrol Etme 49,3 50.7 
Gelirleri Kontrol Etme 60,9 38,1 
Bir Kereli�ine Tokat 63,6  
�ahsi e-postalar�n aç�lmas� 67,9  
Tehdit Etme 83  
Hakaret 87,4  
Zorla Cinsel �li�ki 92,4  
Cinsel A�a��lama 93,1  

 
 Sonuçlardan Slovenya’da hala baz� �iddet türlerine kar�� tolerans gösterildi�i 
anla��lmaktad�r. 
 
  
 Ara�t�rma sonuçlar�; Slovenya’da hala �iddete tolerans gösterildi�ini, �iddetin hala 
özel bir problem olarak görüldü�ünü, alkol kullan�m�n�n ço�unlukla �iddeti me�ru k�ld���n�, 
erkeklerin �iddete daha toleransl� bakt���n� göstermi�tir. Ara�t�rma ayr�ca hem �iddet 
uygulayan� me�ru k�lan hem de �iddete maruz kalan� suçlu bulan �ehir efsanelerinin, 
hikayelerin varl���n� ve �iddet üzerindeki etkisini de ortaya ç�karm��t�r. 
 
 Ara�t�rmadan aile içi �iddete ikili bir yakla��m�n oldu�u sonucuna var�lm��t�r. Her ne 
kadar aile içi �iddet eskiden oldu�u gibi özel alana ait bir problem olarak görülmeyip bir 
kamu problemi olarak görülse de hala �iddete tolerans gösterildi�i ortaya konmu�tur.  
 
 Son 20 y�lda Slovenya’da aile içi �iddetin tan�nmas�, fark�na var�lmas� konusunda 
büyük bir ba�ar� sa�lanm��t�r. Bu tan�nma yollar�ndan en önemli ad�m� 1998 y�l�nda kullanma 
geçen yard�m telefonlar� SOS olu�turmu�tur. �iddete u�rayanlar�n tespiti konusunda iyi bir 
ileti�im a�� olu�turulmu�tur. Ula��labilirlikte bazen bölgesel farl�l�klar olsa da bu hizmet 
sunumuna engel olu�turmamaktad�r.  
 
 Uluslararas� Kad�na Yönelik �iddeti Önleme etkinlikleri bu yönde fark�ndal��� 
artt�rmak üzere düzenlenmektedir. Bu etkinlikler konusunda her kurumun kendine özgü bir 
tarz� var. Bir örnek; kültürel, siyasal ve sosyal alanda tan�nm�� önde gelen ki�ilerin �iddeti 
engelleme ve �iddetle mücadele konusunda etkinliklere kat�mlar� ve bu yönde mesaj 
vermeleridir. Ba�ka bir örnek de genel olarak �iddete kar�� oldu�unu belli etmek üzere 
k�rm�z�, özel olarak aile içi �iddete ka�� oldu�unu belirtmek üzere beyaz kurdele takmakt�r. 
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Aile içi �iddet toplumsal cinsiyetin olu�umu ile çok yak�ndan ilgilidir. Özellikle evlili�in 
kad�nlara yükledi�i sorumluluklar ve kad�nlar�n bunlar� reddetmesi, aile içi �iddeti otaya 
ç�karabilmektedir. Bu yönde bir beyanname/sözle�me haz�rlanm��t�r. Burada art�k kad�nlar�n 
uyanmas� ve harekete geçmesi gerekti�i ifade edilmektedir. Beyannameyi olu�turan her bir 
cümle farkl� renkle yaz�lm��t�r.  
 
 Yap�lan çal��malarda genel amaç kad�nlar�n �iddet konusunda fark�ndal���n� 
geli�tirmektir. Yap�lan ara�t�rma �iddetin nedeni/kayna��, Slovenya’da aile içi �iddetin ne 
oldu�una dair bir çal��mad�r.   
 
 
 
 4.45 �talya Slovenya ve Türkiye De�erlendirmeleri ve Örnekler 
  
 Bu bölüm,  Cinsiyete Dayal� �iddetle Mücadelede Uzmanl�k Köprüleri projemizde 
ortak olan �talya –Slovenya örneklerinin Türkiye’den ziyarete giden ortaklar�n rapor , gözlem 
ve görü�leri do�rultusunda haz�rlanm��t�r. 
 
 Yabanc� ortaklar�m�zda kad�na yönelik �iddetle(KY�) mücadelede sivil toplum 
kurulu�lar�n�n ( STK) devletin bir kurumu gibi çal��t��� gözlenmi�. Ayr�ca sivil toplum 
kurulu�lar�n�n (�talya-Slovenya) devlet deste�inin tam oldu�unu her sene yap�lan toplant�larla 
bütçelerinin bir bölümünü sivil toplum kurulu�lar�na ay�rd�klar�n� belirtmi�lerdir. Bu bütçeden 
sivil toplum Kurulu�lar� kiralar�n�, elektrik, su, ileti�im giderlerini kar��lamaktad�rlar. 
 
 �talya ve Slovenya’daki sivil toplum kurulu�lar�nda çal��an ki�iler Türkiye’deki gibi 
gönüllülük esas�na dayanmaktad�r. Say�lar� daha fazla ve uzman ki�ilerin çoklu�u dikkat 
çekmektedir. 
 
 �talya ve Slovenya’da �iddet gören kad�n i�lerinin takibi için vekil tayin ediyor. 
Türkiye’de bu i�i kad�n dan��ma merkezleri ve kad�n sivil toplum kurulu�lar� yapmaktad�r. 
 Yasal mevzuat i�leyi�inde uygulaman�n tam anlam�yla yap�ld��� asgari aksakl�klar�n 
ya�and��� belirtilmi�tir. 
 
 Kad�n dan��ma merkezlerinde ve sivil toplum kurulu�lar�nda Türkiye’de oldu�u gibi 
ba�vurular gizli tutulmakta ve ma�durun talebi üzerine doktor, avukat, psikiyatri gibi 
konusunda uzman ki�ilere yönlendirilmektedir. Ma�durun ihtiyac�n� kendi belirlemesi ve 
karar�n� bizzat kendisinin talep etmesi gerekmektedir. 
 
 Çocuk ve gençler için emniyet birimlerinde özel ifade odalar�n�n olmas� ikinci bir 
travma ya�amas�n� engellemektedir. Sa�l�kl� bir ortamda al�nan ifadeler çocuk ve genç için 
ilerleyen günlerde hayat�n� etkileyecek olumsuz durumlardan korumaktad�r. 
 
 �talya ve Slovenya örneklerinde s���nmaevinden ç�kan kad�nlara ücretsiz ev verilmekte 
ve devlet i� imkanlar�n� sunmaktad�r. 
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          5. Cinsiyete Dayal� �iddeti Önlemede Eylem Plan� Tavsiyesi 
  
 Bu ara�t�rma projesinden elde edilen verilerden hareketle cinsiyete dayal� �iddetle 
mücadelede yol haritas� olarak kullan�labilecek bir eylem plan�n�n hayata geçirilmesi 
gereklili�i çok aç�k bir biçimde ortaya konmu�tur. Elde edilen somut bulgular cinsiyete dayal� 
�iddetle mücadelede mevcut eksiklikleri ve sorunlar� ortaya koymakta, yap�lan durum 
tespitininden hareketle acilen bu sorunlara bütünsel olarak çözüm üretilmesi zorunlulu�unu 
gözler önüne sermektedir. Ba�ta kamu kurumlar� olmak üzere toplumdaki tüm payda�lar�n bu 
süreçte üzerine dü�en hayati sorumluluklar bulunmakatad�r. Pek tabi ki en büyük rol devlete 
ve kamu kurumlar�na dü�mektedir. Sivil toplum kurulu�lar�n�n cinsiyete dayal� �iddetle 
mücadelede daha güçlü ve ba�ar�l� birer aktör haline gelebilmesi de her �eyden önce devletin 
deste�i ve stk’lar�n kapasitelerinin geli�tirilmesi ile mümkün olacakt�r. Çok köklü bir tarihsel, 
kültürel, toplumsal ve siyasal temele sahip olan cinsiyete dayal� e�itsizlik ve �iddet sorununun 
çözümü toplumdaki tüm unsurlar�n sorumluluk payla��m� ve kararl� bir i�irli�i ile mümkün 
olacakt�r. Elinizde bulunan bu k�lavuzda toplumun tüm aktörlerine yönelik yol haritas�  
 
 
niteli�inde eylem plan� tavsiyeleri bulunmaktad�r. Bu tavsiyelerin fark�ndal�k, bilinç ve 
kararl�l�kla dikkate al�nmas� ve birer politikaya dönü�türülerek hayata geçirilmesi cinsiyete 
dayal� �iddetin önlenmesinde çok kölü ad�mlar at�lmas�na semin haz�rlayacakt�r.  
Çal��ma bulgular�ndan hareketle eylem plan� tavsiyeleri s�n�fland�r�larak öneriler �eklinde 
sunulmu�tur. 
 
 5.1. Fark�ndal�k Yaratma ve Toplumsal Cinsiyet E�itli�i Yönünde Zihniyet 
Dönü�ümünün Sa�lanmas� 
  
Alanda çal��an profesyonellere, özellikle kanun uygulay�c�lar�na, kolluk güçlerine, sa�l�k 
çal��anlar�na, sosyal çal��mac�lara toplumsal cinsiyet e�itli�i ve kad�na yönelik �iddet 
konular�nda e�itim verilmesi ve fark�ndal���n art�r�lmas� yönünde çal��malar yap�lmal�d�r. 
 
 Tüm kurumlar�n en temel ihtiyaçlar�ndan çal��anlar�n biri toplumsal cinsiyet e�itli�i, 
insan haklar�, kad�na yönelik �iddetle ilgili e�itilmesi, bilinçlendirilmesidir. Tüm kamu kurum 
ve kurulu�lar�n�n ba�ta yöneticileri olmak üzere tüm çal��anlar�na en k�sa zamanda bir 
program dahilinde toplumsal cinsiyet e�itli�i, kad�n ve insan haklar�, cinsiyete dayal� �iddet 
konular�nda e�itim ve bilinçlendirme çal��malar�n�n yap�lmas� gerekmektedir. Bu e�itimler 
uzun vadeye yay�larak düzenli aral�klarla tekrarlanmal�d�r.  
 
 Çal��ma kapsam�nda kurum yöneticilerinin önemli oran�n�n erkek egemen anlay��a 
sahip oldu�u ve kurum içinde de bu yönde politikalar geli�tirmi� oldu�u gözlenmi�tir. “Kad�n� 
aileden ba��ms�z dü�ünmeyen”, kad�nlar� “erkeklere emanet” olarak tan�mlayan, cinsiyete 
dayal� �iddetin temel nedenini kad�nlar�n haklar�n� savunmas�, erke�i tahrik etmesi olarak 
aç�klayan, “daya��n cennetten ç�kma” oldu�unu savunan, pozitif ayr�mc�l��� evdeki i� 
yükünden dolay� kad�nlar�n gece çal��t�r�lmamas� ve d�� görevlere mümkün oldu�unca 
gönderilmemesi olarak yorumlayan yöneticiler kad�na geleneksel/ikincil/ataerkil düzeyde 
bak��lar�n� ortaya koymu�tur. Bu zihniyet ve bu yöndeki uygulamalar kad�n�n çal��ma 
hayat�ndaki konumunu olumsuz yönde etkilemekte ve kad�n� özel alana hapsetmekte, 
toplumsal cinsiyete dayal� i� bölümü gere�i kad�n�; annelik, ev i�leri, aile ve çocuk bak�m� ile 
sorumlu tutmaktad�r.  
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 Tüm e�itim kurumlar�ndaki yönetici, ö�retmen ve ö�rencilere toplumsal cinsiyet 
e�itli�i e�itimi verilmesi de büyük önem ta��maktad�r. �stanbul Sözle�mesi bu konuda gereken 
alt yap�y� ve ba�lay�c�l��� sunmaktad�r. Buna paralel olarak en k�sa zamanda toplumsal 
cinsiyet e�itli�i ve toplumsal cinsiyete dayal� �iddet konular�n�n her düzeyde örgün ve yayg�n 
e�itim müfredat�na entegre edilmesini sa�lamal� ve bu yolla hem toplumsal cinsiyet e�itli�i 
anlay���n�n yayg�nla�t�r�lmas�na hem de toplumsal cinsiyete dayal� �iddete gösterilen 
toplumsal ho�görünün ortadan kald�r�lmas�na çal��mal�d�r. Bu e�itim �iddete kar�� bilinç 
geli�tirilmesi ve engellenmesi yönünde önemli olacakt�r. �iddeti temelden ortadan 
kald�rabilmek için kre�ler ve ana s�n�flar dahil 0-6 ya� aras� çocuklara uzman pedagoglar�n 
önerileri do�rultusunda haz�rlanm�� programlarla toplumsal cinsiyet e�itli�i ve kendini, 
bedenini korumas�n�n ö�retilmesi sa�lanml�d�r.  
 
 Askerlik toplumumuzda çok önemli ve tüm erkek vatanda�lar�n hayat�nda önem 
ta��yan bir dönemdir. Askerlik hizmeti s�ras�nda da toplumsal cinsiyet e�itli�i e�itiminin 
askerlik e�itim program� içerisinde yer almas� toplumsal bilinçlenme aç�s�ndan büyük katk� 
sa�layacakt�r.  
 
  
 
Genel olarak kamunun toplumsal cinsiyete ili�kin önyarg�lar�n� ortadan kald�rmay� 
hedefleyen, toplumsal cinsiyete dayal� �iddet biçimlerine ve görünümlerine ili�kin çal��malar 
yap�lmal�d�r. Kamuya yönelik e�itim ve bilgilendirme çal��malar�na h�z verilmeli, mahalle, 
ilçe ve il düzeyinde çe�itli programlar arac�l���yla fark�ndal���n artt�r�lmas� sa�lanmal�d�r. 
 
 Politika üreticisi siyasetçilerin bilgilendirilmesi ve toplumsal cisniyet e�itli�i alg�s�n�n 
benimsenmesi ve yaygnla�t�r�lmas� için önce yerelden ba�lanarak bilinçlendirme ve 
fark�ndal�k artt�r�c� programlar�n düzenlenmesi büyük önem ta��maktad�r. Tabnadan tavana 
tüm toplumda toplumsal cinsiyet e�itli�i alg�s�n� yerle�tirmek, insan haklar� de�erlerini hakim 
k�lmak ve cinsiyete dayal� �iddet konusunda bilinçlendirme ve önleyici çal��malar� 
yayg�nla�t�rmak e�itlikçi politikalar�n hayata geçirilebilmesinin ön ko�uludur.   
 
5.2. Kurumsal Düzenlemeler 
 
5.2.1. Kad�na Yönelik �iddetle Mücadelede Sorumlu Kurum ve Kurulu�lar�n 
Sorumluluklar�n� Duyarl� ve Çözüm Odakl� ve ��birli�i �çinde Yerine Getirmesinin 
Sa�lanmas� 
  
 Kad�na yönelik �iddeti önlemede en temel sorumlulu�u olan Aile ve Sosyal Politikalar 
�l Müdürlü�ü’nün de eksikleri oldu�u görülmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar �l/�lçe 
Müdürlü�ü’nün �iddet gören kad�nlara destek d���nda kad�nlar�n bilinçlendirilmesi konusunda 
büyük eksikli�i oldu�u görülmektedir. Ayr�ca toplumdaki her kesime yönelik aile içi ve 
cinsiyete dayal� �iddeti önleyici e�itimlerin, verilmesi büyük önem ta��maktad�r. Evlilik 
öncesi çiftlere yönelik e�itimlerin uygulanmas�n�n önemine de�inilmekle birlikte bu 
e�itimlerin içeri�inin daha etkin ve e�itlikçi yönde olmas� ve uygulamaya geçirilebilirli�i 
önündeki engellerin kald�r�lmas� büyük önem ta��maktad�r.  
 
  
 
 
 
 
 



70 
 

   

Bedensel yaralar� sarmak için t�bb� tedavi, ruhsal destek yeterli de�ildir. �iddet ya�ad���n� 
bildirenlere t�bbi rapor, rehabilitasyon deste�i, yasal ba�vuru olanaklar� ve �iddetsiz bir ya�am 
sa�lamak için önlemler geli�tirilmelidir. Ma�durun ba��ms�z bir biçimde hayat�n� yeniden 
kurabilmesi ve devam edebilmesi için sürdürülebilir politikalar�n ve deste�in sa�lanmas� 
�artt�r. K�sa süreli önlemler ma�durun yeni bir ya�am kurmas�na yetmez. Kad�n�n güçlenmesi 
ve kendi ba��na ayakta durabilmesi cinsiyete dayal� �iddetle mücadelesinde ba�ar�l� olabilmesi 
için �artt�r. Sorumlu kamu kurumlar� ma�dur kad�na bu deste�i verebilmelidir. Aksi takdirde 
kad�n tekrar �iddet sarmal�na teslim olacakt�r.  
 
 Sorumlu olan tüm kamu kurum ve kurulu�lar�nda çal��an personelin Türkiye’de ç�kan 
Kad�na Yönelik �iddet Yasalar�n� tam olarak bilmesi ve uygulamas� sa�lanmal�d�r. Bunun 
için ilgili yasalardaki de�i�ikliklere paralel olarak düzenli biçimde ilgili personele bu konunun 
uzmanlar� taraf�ndan e�itim verilmesi sa�lanmal�d�r.  
 
 Cinsiyete dayal� �iddetle mücadele için ç�kar�lm�� tüm yasal düzenlemelerin ilgili 
kamu kurum ve kurulu�unda çal��an personel taraf�ndan bilinmesi gerekmektedir. Bu yöndeki 
bilgi eksikli�i ma�durlar�n hak kayb�na ve ma�duriyetlerinin sürmesine ve artmas�na neden 
olmaktad�r. Bu nedenle ilgili personelin bu alandaki yasal mevzuata hakim olmas� için idari 
tüm düzenlemelerin kurum yönetimi taraf�ndan yap�lmas� gerekmektedir. Ayr�ca sivil toplum 
kurulu�lar� ve di�er kamu kurum ve kurulu�lar� ile ortak çal��ma alanlar�na dair protokol 
imzalanmas� da sorumluluk payla��m� ve daha h�zl� çözüm üretilmesi için büyük önem 
ta��maktad�r. Cinsiyete dayal� �iddetle mücadelede sorumlu tüm kurumlar aras�nda böyle bir 
i�birli�i ve ileti�im a��n�n kurulmas� en k�sa zamanda sa�lanmal�d�r. 
 
 Kad�na kar�� �iddetin önlenmesi politikalar�nda ba�ar�l� bir de�erlendirme ve planlama 
yapabilmek için Valilik �l Kad�n Haklar� Koordinasyon Kurulu koordinatörlü�ünde genel 
nüfusa, ma�dur ve fail karakteristiklerine, toplumsal cinsiyete dayal� �iddetin boyutu, türleri, 
yerel görünümleri ve niteli�i hakk�nda cinsiyet ayr�m�n� içeren istatistiksel veri toplamal� ve 
ara�t�rma yap�mal�d�r. Tüm illerde bu �ekilde durum tespiti yap�lmas� bir zorunluluktur. 
Yap�lan çal��malar ve toplanan verilerde �iddetin �iddet gören üzerindeki sonuçlar�n� ve 
etkilerini aç��a vuracak veriler toplamal�d�r. �iddetle mücadelenin her a�amas�n�n 
belgelenmesini sa�lamal�d�r. Bu çal��malar özellikle yereldeki üniverstenin katk�s�yla 
akademik bir nitelikte gerçekle�tirilmelidir.  
 
 BM Kad�n Dostu Kentler Projesi kapsam�nda olu�turulan ba�ar�l� yasal ve kurumsal 
yap�n�n tüm illere yay�lmas� cisniyete dayal� �iddetle mücadelede somut ad�mlar at�lmas�na 
zemin haz�rlayacakt�r. Tüm kamu kurum ve kurulu�lar� ile stk’lar�n i�birli�ini sa�layan ve 
Valili�in koordine etti�i bu örgütlenme sayesinde bu alanda i�birli�i ve politika geli�tirme 
imkan� bulunacakt�r. Ayr�ca olu�turulan �l Kad�n Haklar� Koordinasyon Kurulu, E�itlik 
birimleri, �iddet ve Çocuk Gelinler Komisyonlar� da bu yönde yap�lacak çal��malara büyük 
bir güç ve ivme katacakt�r. 
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5.2.2.Ma�dura Hizmet Veren Personel ve Birimin Nitelikli Hizmet Sunumu 
  
 Sürece dâhil olan kamu görevlilerinin (kolluk güçleri, sa�l�k personeli vb.) �iddet 
uygulayan�n ya�ama hakk�n� koruyabilmeleri, �iddet görene maruz kald��� �iddeti gözetecek 
biçimde gerekli özeni gösterebilmeleri ve hassas gruplar� te�his edebilmeleri için e�itim 
verilmesi yönünde çal��malar yapmal�d�r. Çal��mada ç�kan en önemli bulgulardan biri de 
�iddete u�rama riski olan ya da �iddete u�rayan kad�nlara hizmet veren tüm personelin 
(emniyet, jandarma, adliye, sa�l�k, vd.) daha duyarl�, bilinçli ve çözüm odakl� olmas� 
gerekti�idir. Bu personelin özel olarak e�itime tabi tutulmas� ve bilinçlendirilmesi çok önem 
ta��maktad�r. 
 
 Sa�l�k çal��anlar� bu tür riskli durumlar saptand���nda risk alt�ndaki kad�n�n korunmas� 
için neler yap�labilece�i ve i�birli�i yap�lacak yerler konusunda bilgi sahibi olmal�d�r. 
Ma�durlar�n kamusal sa�l�k ve sosyal destek sistemlerine ula�malar� sa�lanmal�d�r. 
 
 5.2.3. Faillerin Rehabilite Edilmesinin Sa�lay�c� Programlar�n Gerçekle�tirilmesi 
 
 �iddet faillerinin cezai yasal yapt�r�mlara u�ramas� yan�nda bu ki�ilerin ehabilite 
edilmesini sa�lay�c� programlar�n titizlikle planlanarak uygulamaya geçirilmesi de uzun 
vadede cinsiyete dayal� �iddetin önlenmesi aç�s�ndan büyük önem ta��maktad�r. Adli süreçte 
zorunlu olarak rehabilitasyon programlar�na dahil olma karar�n�n verilmesi bu ki�ilerin 
topluma kaznd�r�lmas� aç�s�ndan da büyük önem ta��maktad�r. �lgili kurumlar�n ibirli�i 
içerisinde uzmanlar e�li�inde uygun programlar�n haz�rlan�p uygulanmas� gerekmektedir.  
 
 5.2.4. �lde Topumsal Cinsiyet E�itli�i ve Cinsiyete Dayal� �iddetle Mücadele 
E�itimleri Verecek E�itici Havuzunun Olu�turulmas� 
 
 Valilik E�itlik birimi koordinatörlü�ünde bu konuda çal��an uzman ve 
akademisyenlerden bir e�itici havuzu olu�turulmal�d�r. Nev�ehir bu konuda �ansl�d�r. 
Üniversite, baro ve kad�n stk’lar�n bu konuda çal��an birikimli ve nitelikli personelleri 
bulunmaktad�r. Bu kadrolar�n kamu kurum ve kurulu�lar� ile ihtiyac� olan stk ve özel 
kurulu�lara da toplumsal cinsiyet e�itli�i, insan haklar�, cinsiyete dayal� �iddet, vb. konularda  
 
e�itim vermeleri daha sistematik ve verimli olacakt�r. Ayr�ca tüm bu e�itimleri il düzeyinde 
(kamu kurum ve kurulu�la�n e�itlik birimi temsilcileri ve stk’lardan olu�an) denetleme ve 
izleme birimleri kurulursa çal��malar�n verimlili�i yönünde olumlu geri bildirimler al�nmas� 
da mümkün olacakt�r.   
 
 5.2.5. Üniversitelerde Kad�n Çal��malar� Uygulama ve Ara�t�ma Merkezlerinin 
Yayg�nla�t�r�larak Yerel/Ulusal Düzeyde Kad�n Sorunlar�n�n Çözümünde Temel Aktör 
Olmas�s�n�n Sa�lanmas� 
 
 Üniversiteler ba��ms�z bilginin üretildi�i ve ö�retildi�i dü�ünce merkezleri olarak 
akademik niteli�iyle bir çok toplumsal sorunun çözümünde rol alabilecek temel aktörlerden 
biridir. Üniversitelerde kurulan kad�n çal��malar� uygulama ve ara�t�rma merkezleri yerel ve 
ulusal i�birlikleriyle kad�nlar�n sorunlar� özellikle cinsiyete dayal� �iddet sorununun 
kaynaklar�n�n tespiti ve çözümünde bilimsel çal��malar�yla yönlendirici ve çözüm üretici bir 
konumda bulunacakt�r. Elde edilen bilimsel verilerin siyasa üreticilerle bulu�turulmas� ve 
birer politikaya dönü�mesi �iddet sorunsal�n�n çözümü için büyük önem ta��yacakt�r.  
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 5.2.6. Kad�n S���nma Evlerinin Niceliksel ve Niteliksel Olarak �htiyac� 
Kar��layacak Düzeye Getirilmesi Sa�lanmal�d�r.  
   
 Kad�n s���nma evleri ile ilgili sorunlar h�zla a��lmal�d�r. S���nma evlerinde çal��an 
personelin özel e�itimden geçmi�, bilgili ve bilinçli, cinsiyete dayal� �iddet konusunda 
duyarl�l��a sahip olmas� sunulan hizmetin kalitesi için büyük önem ta��maktad�r. Burada 
çal��an personel say�s� da büyük önem ta��maktad�r. Yeterli düzeyde uzman ve personelin 
çal��mas� ve burada çal��an personelin düzenli aral�klarla provizyon deste�i almas�n�n 
sa�lanmas� gerekemektedir. Y�prat�c� ve yorucu bir ortamda hizmet veren bu personelin 
ihtiyaçlar� da göz önünde bulundurulmal�d�r. 
  
 S���nmaevinde kalan kad�nlara koruyucu hizmet sunumu gerçekle�tirilmelidir. Ayr�ca 
en önemli unsurlardan biri s���nma evinde kalan �iddet ma�durlar�n�n güçlendirilmesidir.  
 
 S���nma evlerinin en temel sorunlar�ndan biri gizlili�inin korunmas� ve güvenli�inin 
sa�lanmas�d�r. Bu konuda kurum çal��nalar� kadar halk�n da bilinçli olmas� burada kalan 
kad�nlar�n güvenli�i için büyük önem ta��maktad�r.   
 
 Kad�n s���nma evlerinde anneleriyle kalmak zorunda kalan çocuklara yönelik 
hizmetlerin de en k�sa zamanda devreye girmesi gerekmektedir. Bu çocuklar�n psikolojik, 
toplumsal, kültürel, e�itsel ihtiyaçlar�n� kar��lamaya yönelik çocuk merkezleri, oyun alanlar� 
vb. hizmet sunumunun titizlikle planlan�p hizmete sunulmas� büyük önem ta��maktad�r. 
 
 5.2.7. �ÖN�M/KOZA’lerin Tüm �llere Yayg�nla�t�r�lmas� ve Uygulamadaki 
Eksisklerinin Giderilmesi 
 
 Uygulamaya konulan �iddet Önleme ve �zleme Merkez (�ÖN�M) modeli yeniden de- 
�erlendirilerek daha etkin ve verimli olacak bir yakla��m ile Türkiye geneline yayg�nla�- 
t�r�lmal�d�r. 
 
 Özellikle cinsel �iddet ma�durlar�n�n bildirimini kolayla�t�racak ve ikincil travmalara 
neden olmayacak nitelikte hizmet verecek modeller geli�tirilmelidir. 
�iddet ma�duru kad�nlar k�sa vadeli ve ba��ml� hale getiren yard�m anlay��� ile de�il 
sürdürülebilir ve güçlendirmeye yönelik bir anlay��la desteklenmelidir. 
 
 5.2.8. Cinsiyete Dayal� �iddetin Önlenmesinde Medyan�n Olumlu Bir Rol 
Üstlenmesi Sa�lanmal�d�r. 
   
 Kad�na yönelik �iddetin önlenmesinde yaz�l� ve görsel bas�na da büyük görev 
dü�tü�ünü dü�mektedir. Medya, kad�na yönelik �iddet ve tecavüz haberlerini kamuoyuna 
aktar�rken, haber dilini do�ru kullanmal�, etik de�erlere uymal�, tecavüzün içerdi�i �iddeti 
arka plana itmemeli ve tecavüzü erotize edici tutumlardan uzak durmal�d�r. Bas�n�n, suçu 
i�leyen erke�e de�il, ma�dur kad�n�n özelliklerine odaklanmas� �iddetin sorumlusunun 
ma�dur oldu�u biçiminde bir yan�lsama yaratabilmektedir. Buna dikkat edilmelidir. 
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         5.2.9. STK’lar�n Cinsiyete Dayal� �iddetle Mücadelede Kapasite Sorunlar�n�n 
Giderilmesi ve Kamu Kurumlar� �le STK’lar Aras�nda Gereken ��birli�inin Sa�lanmas�  
 
 STK’lar�n toplumsal cinsiyet e�itli�i perspektifi ile sürekli, sistematik, ba��ms�z bir 
izleme gelene�i ile cinsiyet e�itli�i alan�nda gerçekle�tirilen her türlü faaliyetin etkin 
sistematik ve sürekli izlenmesi için gereken; bilgi, teknik donan�m ve ileti�im olanaklar�na 
sahip olmas� büyük önem ta��maktad�r. STK’lar�n bir ço�u maddi s�k�nt� ve nitelikli personel 
s�k�nt�s� ya�amaktad�r. Bu eksikler stk’lar�n çal��malar�n� büyük ölçüde sekteye 
u�ratmaktad�r.  
  
 STK’lar ile kamu kurum ve kurulu�lar� aras�nda etkin ve sürdürülebilir bir i�birli�inin 
kurulmas� büyük önem ta��maktad�r. Cinsiyete dayal� �iddetle mücadele konusunda çal��an 
kad�n/Sivil Toplum Kurulu�lar�n�n bu faaliyetlerini gerçekle�tirebilmesi için ihtiyaç 
duyduklar� hizmet ve taleplerinin kamu kurumlar� taraf�ndan kar��lanmas�, çal��malar�na 
destek verilmesi kurulan i�birli�inin ba�ar�ya ula�mas�n� mümkün k�lacakt�r. 
 
Kad�n örgütleri ve politika üretenler aras�nda i�birli�i ve ileti�imin geli�tirilmesi yoluyla, 
Türkiye'de toplumsal cinsiyet temelli e�itsizliklere ve �iddete duyarl� politikalar�n 
belirlenmesi sa�lanabilir. Ayn� zamanda stk’lar kamu politikalar�n�, yasal düzenlemeleri ve 
uygulamalar� toplumsal cinsiyet perspektifi ile olu�turulan göstergeler �����nda izleyerek ve 
de�erlendirerek cinsiyete dayal� �iddetle mücadelede somut geli�meler sa�lanmas�na büyük 
katk�s� olacakt�r. Stk’lar�n izleme, de�erlendirme ve raporlama i�levi hayti bir önem 
ta��maktad�r.  
 
 5.3.Yasal Düzenlemeler 
 
 5.3.1. Kad�na Yönelik �iddetle Mücadele Devlet Politikas� Haline Gelmelidir. 
 
 Cinsiyete Dayal� �iddetle mücadelede at�lmas� gereken ilk ve en önemli ad�m devletin 
ve tüm kademelerindeki yöneticilerin toplumsal cinsiyet e�itli�ini ve cinsiyete dayal� �iddeti 
tan�mas�, kabul etmesi ve bunun ulusal bir politika haline getirilmesidir. Devletin bu konuda 
gereken hassasiyeti göstermesi bu konuda gereken yasal düzenlemeleri yapmas� ve 
uygulamadaki eksiklikler ve yapt�r�mlar konusunda taviz vermemesi cinsiyete dayal� �iddetle 
mücadeleye büyük h�z kazand�racakt�r.   
 
  
Kad�na yönelik �iddetle, özellikle aile üyelerinden gelen �iddetle mücadele uzun soluklu, 
sistemli ve tavizsiz olarak gündemde yer almal�d�r. Aile içi cinayetler mercek alt�na 
al�nmal�d�r. Bir yak�n�n�n �iddetine maruz kalma riski yüksek olan gruplar�n erken devrede 
saptanmas� ve müdahale edilmesi sa�lanmal�d�r. 
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 5.3.2. Cinsiyete Dayal� �iddeti Önlemek Üzere Gerekli Yasal Düzenlemeler En 
K�sa Zamanda Bu Alanda Çal��an Toplumun Tüm Aktörlerinin Kat�l�m� ve ��birli�i ile 
Tamamlanmal�d�r. 
  
 Cinsiyete dayal� �iddetle mücadele konusunda yap�lacak tüm yasal düzenlemelerde bu 
alanda çal��an tüm uzmanlar�n, stk’lar�n ve kurumlar�n müzakere edebilece�i bir platform 
olu�turulmal�d�r. ��birli�i içerisinde ve konuya hakim olanlar�n önrileri ve uygulamadaki 
eksikleri gidermek üzere yap�lacak çal��malardan ç�kacak yasal düzenlemeler ancak ihtiyaca 
cevap verebilir nitelik ta��yacakt�r. Ayr�ca kamu kurum ve kurulu�lar�n�n bu yönde 
faaliyetlerini izleyen stk raporlar� bu konuda en temel ba�vru kayna�� olmal�d�r.  
 
 �iddet ma�durlar�n�n adalete eri�iminin sa�lanmas� için mevzuat haz�rlamal� ve bu 
mevzuat�n i�leyi�ine dair çal��malar yap�lmal�d�r. �iddet ma�duru kad�nlar�n korunmas�na 
ili�kin tedbir kararlar�n�n etkinli�i de�erlendirilerek uygulamadaki sorunlar, özellikle tedbir 
kararlar�na uyulmamas� halinde uygulanacak yapt�r�mlara ili�kin düzenlemeler yeniden 
gözden geçirilmeli ve bu kararlar�n uygulanabilirli�i artt�r�lmal�d�r. 
 
 Ceza Kanunu’ndaki “Haksiz Tahrik” ve kad�na kar�� �iddet davalar�nda uygulanan 
“haks�z tahrik indirimleri” kald�r�lmal�, TCK’nin 29. maddesi uygulanmamal�d�r. 
 
 Birle�mi� Milletler Kad�na Yönelik �iddetle Mücadele Mevzuat� ve Ocak 2013’te 
yürürlü�ü giren “Kad�n Konukevlerinin Aç�lmas� ve ��letilmesi Hakk�nda Yönetmelik” 
uyar�nca 10 bini a�k�n nüfuslu yerle�im yerlerine en az bir kad�n s���na��, 50 bini a�k�n 
nüfuslu yerle�im yerlerinde en az bir kad�n dan��ma merkezi ve her 20 bin kad�n için bir 
tecavüz kriz merkezi bulunmas� düzenlemesinin bir an önce yasal haz�rl�klar�n�n yap�larak 
hayata geçirilmesi sa�lanmal�d�r. Bu yönde tüm kamu kurum ve kurulu�lar� ile stk’lar�n talebi 
ve kararl�l��� sonuç almada etkili olacakt�r. 
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