Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı
Kapsamlı Kurumsal Müdahale Geliştirme Projesi
Projenin amacı ne?
► Ulusal makamların kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet vakalarına yanıt verme kapasitesini, kadına yönelik
şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve mücadele konusunda Avrupa standartlarına uygun olarak, özellikle Kadına
Yönelik şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul
Sözleşmesi) ışığında güçlendirmek.

►

Projeden kimler faydalanacak?
►
►
►
►
►
►

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurları/ şiddetten kurtulanlar;
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;
Adalet Bakanlığı;
Türkiye Adalet Akademisi;
İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı dahil)
Hakim ve savcılar, polis ve jandarma, destek hizmeti çalışanları ve adli destek memurları da dahil olmak üzere
ulusal ve yerel düzeydeki kamu görevlileri;
► Türkiye’de, kadına yönelik şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına yönelik çalışma yapan
uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları.

Projede neler yapılacak?
Proje, İstanbul Sözleşmesi denetim ve izleme organlarının tavsiyelerine dayanarak, özellikle kadına yönelik şiddeti
önleme, kadın mağdurları/hayatta kalanları şiddetten etkili şekilde koruma ve failleri kovuşturma konularında Türk
makamlarını desteklemektedir:
► Hukukçular, kolluk görevlileri, destek hizmet sağlayıcıları ve diğer kamu görevlilerine yönelik eğitim program ve
materyallerinin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi;
► Eğitici havuzunun oluşturulması ve eğitici eğitimi, kademeli eğitim ve on-line HELP (Hukukçular için İnsan Hakları
Eğitimi) eğitimleri de dahil, uzmanlaşmış eğitimlerin düzenlenmesi;
► Uygulama kılavuzu, protokol, denetim çizelgesi gibi uygulamaya yönelik araçlar geliştirilmesi;
► Uzmanlarla fikir alışverişine ve yetkililer arası tecrübe ve bilgi paylaşımına yönelik uluslararası ve yerel düzeyde
çalıştay ve seminerlerin düzenlenmesi;
► Çalışma ziyareti, diğer ülkelerin umut verici uygulamalarının paylaşımı ve basılı materyaller yoluyla farkındalığın
artırılması.

Neleri başarmayı hedefliyoruz?

► Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve mücadeleye yönelik kilit kamu yetkililerinin bilgi ve becerilerinin
artırılması;
► kadın mağdurların/şiddetten kurtulanların hak ve ihtiyaçlarına yönelik olarak destek hizmetlerinin kurumsal
mekanizmalarının güçlendirilmesi;
► yargı destek hizmetlerinin kapasitelerini artırarak kadın mağdurların/şiddetten kurtulanların adalete erişiminin
artırılması;
► kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarına yaklaşımlarında, ilgili devlet makamları ve paydaşlar arası
koordinasyonun ve işbirliğinin güçlendirilmesi;
► cinsel şiddet de dahil olmak üzere kadına yönelik şiddet vakalarına yönelik veri toplama ihtiyacı konusunda
farkındalığın artırılması.

Projenin bütçesi ne kadar?
► Projenin toplam bütçesi 800.000 Avrodur.
► Yatay Destek programının tamamına ayrılan bütçe yaklaşık 41 Million Avro tutarındadır (%85’i Avrupa Birliği,
%15’i ise Avrıpa Konseyi tarafından finnase edilmektedir).

Ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabiliriz?
►
►
►
►

Avrupa Konseyi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Departmanı: www.coe.int/en/web/genderequality
Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi internet sitesi: www.coe.int/en/web/ankara
Yatay Destek internet sitesi: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home
Marija Simić, Yatay Destek İletişim Sorumlusu, Marija.SIMIC@coe.int, +381 63 601 337
► Besnik Baka, Yatay Destek İletişim Sorumlusu, Besnik.BAKA@coe.int, +355 69 217 8430

Batı Balkanlar ve Türkiye’ye yönelik Yatay Destek hakkında
“2019-2022 Yılları için Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek”, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin bir
işbirliği girişimi olup, ilgili olması halinde, AB genişleme süreci çerçevesi de dahil olmak üzere yararlanıcıların insan
hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarında reform gündemlerini uygulamalarına ve Avrupa standartlarına
uymalarına olanak tanımaktadır. Bu üç yıllık program Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya,
Sırbistan, Türkiye ve Kosova*’daki eylemleri kapsamaktadır ve Mayıs 2019 tarihinden itibaren Avrupa Konseyi
tarafından uygulanmaktadır.
*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararı ve Uluslararası Adalet Divanı’nın
Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki görüşü ile uyumludur.
Avrupa Konseyi Avrupa kıtasının önde gelen insan hakları
kuruluşudur. Kuruluş, Avrupa Birliği’ne üye tüm ülkeler dahil
olmak üzere 47 üye ülkeden oluşmaktadır. Tüm Avrupa
Konseyi üyeleri insan hakları, demokrasi ve hukukun
üstünlüğünü korumaya yönelik Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesini imzalamıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,
Sözleşmenin üye ülkelerdeki uygulamasını denetler.
www.coe.int

Avrupa Birliği üye ülkeleri bilgi, kaynak ve geleceklerini
birleştirmeye karar vermiştir. Bu ülkeler, birlikte, kültürel çeşitlilik,
hoşgörü ve bireysel özgürlükleri korurken, istikrar, demokrasi ve
sürdürülebilir kalkınma bölgesi oluşturmuşlardır. Avrupa Birliği, bu
kazanımlarını ve değerlerini sınırları ötesindeki ülkeler ve insanlarla
da paylaşmaya kararlıdır.
www.europa.eu

Bu broşür Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin mali desteği ile hazırlanmıştır. Broşürde ifade edilen görüşler hiçbir şekilde bu
kurumların resmi görüşünü yansıttığı şeklinde yorumlanmamalıdır.

