Türkiye’de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi Projesi
Projenin amacı ne?
► Türkiye’de kadınların adalete erişimini uluslararası standartlar ve Avrupa standartları doğrultusunda
güçlendirmek; adli yardım ve adli destek hizmetlerine kadınların erişimini artırmak, bu hizmetlerin
toplumsal cinsiyet açısından duyarlılığını geliştirmek ve Türkiye’de kadınlar arasında hukuki farkındalığı
ve okuryazarlığı artırmak.

Projeden kimler faydalanacak?
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►
►
►
►
►
►

Türkiye Barolar Birliği
Adalet Bakanlığı
Yerel barolar ve adliyardım merkezleri
Adliyardım avukatları
Mağdurlara yönelik hizmet veren adli destek görevlileri
Veri toplama görevlileri
Hukuk fakülteleri
Kadınların adalete erişimini destekleyen, kadına yönelik şiddetle mücadele eden, Türkiye’de toplumsal
cinsiyet eşitliğini ve kadın haklarını destekleyen sivil toplum kuruluşları
► Özellikle dezavantajlı veya hassas durumda bulunan kadınlar da dahil (toplumsal cinsiyete dayalı şiddete
maruz kalmış kadınlar, mülteci kadınlar, kırsal bölgelerdeki kadınlar vb.) adalete, hukuki yardım, hukuki
desteğe ve bilgiye erişimde güçlüklerle karşılaşan Türkiye’deki kadınlar.

Projede neler yapılacak?
► Kadınların adalete erişimi konusunda kilit paydaşlara yönelik ihtiyaca özel kapasite geliştirme ve farkındalık
artırma faaliyetleri düzenlenecek olup, bu faaliyetler arasında; kadınların adalete ve adli yardıma erişimi
önündeki engellere dair araştırma, adli yardım avukatları ve adli destek görevlilerine yönelik eğitimler, eğitim
almış avukatlar tarafından kadınlara adli yardımın sağlanması, kadınların adalete erişiminin ölçülmesi
konusunda farkındalık artırma ve STK tarafından yürütülen kadın haklarına ilişkin farkındalık artırma
faaliyetlerinin desteklenmesi bulunmaktadır.

Neleri başarmayı hedefliyoruz?
► Türkiye’de kadınların adalete, adli yardım ve destek hizmetlerine erişiminin önündeki engeller ve bunların
nasıl kaldırılacağına ilişkin kilit paydaşlar arasında bilgi üretiminin sağlanması.
► Adli yardım ve adli destek sağlayanların kapasitelerinin artırılması suretiyle adli yardım ve adli destek
hizmetlerinin niteliğinin ve toplum cinsiyet konusunda duyarlılığının artırılması.
► Toplumsal cinsiyete duyarlı ve mağdur merkezli yaklaşımlar konusunda eğitim almış adli yardım avukatları
tarafından, hassas veya dezavantajlı gruplardan kadınlar da dahil olmak üzere seçili topluluklarda yer alan
kadınlara adli yardım ve desteğin sağlanması.

► Kadınların yasal hakları, bu hakların nasıl kullanılacağı, hukuki başvuru yolları ve mevcut hizmetler
konusunda kadınların bilgi ve farkındalığının artırılması.
► Kadınların adalete ve adli yardıma erişimlerinin ölçülmesinde adli ve istatistiki makamlar dahil olmak üzere
kilit paydaşlar arasında farkındalığın ve kavrayışın artırılması.

Projenin bütçesi ne kadar?
► Projenin toplam bütçesi 945.000 Avro ’dur.
► Yatay Destek programının tamamına ayrılan bütçe yaklaşık 41 Milyon Avro tutarındadır (%85’i Avrupa
Birliği, %15’i ise Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmektedir).

Ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabiliriz?
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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 46 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.

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

