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Konu

: Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi

Yer

: JW Marriott Hotel/Ankara

Tarih/Saat

: 17/06/2015 saat 10:00-12:30

Toplantıya katılım: Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığı - Aslıhan KABADAYI
Toplantının amacı
Jandarma Genel Komutanlığı’nın koordinatörlüğünde yürütülen Kadına Yönelik Aile
İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi’nin tamamlanması nedeni ile proje faaliyet
sonuçlarının paylaşılması amacıyla toplanılmıştır.
Toplantıda görüşülen konular
Projenin takım lideri Sayın Marie-Ange Goessens konuşmasında; projenin amacı,
kapsamı, hedefleri, süresi ve paydaşları konusunda kısa bir sunum gerçekleştirmiştir.
Buna göre;


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin sözleşme
makamı olduğu “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi” nin toplam
bütçesinin 2 915 000 euro olduğu, sözleşmenin uygulama döneminin başlangıç
(23 Temmuz 2013) tarihinden sonraki 24 ay olduğu, Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projenin, Ecorys Danışmanlık ve
Mühendislik Ltd. Şti liderliğindeki Konsorsiyumun teknik desteği ile Jandarma
Genel Komutanlığı tarafından yürütüldüğü belirtilmiştir.



Jandarma Genel Komutanlığı’nın koordinatörlüğünde yürütülen “Kadına Yönelik
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi” ile; toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde
insan haklarının koruma altına alınması, özellikle kadınlara yönelik şiddetin
önlenmesi yönünde kurum kapasitesinin güçlendirilmesi, kadınlara yönelik şiddeti
düzenleyen kanunun daha etkili bir şekilde uygulanması için Jandarma Teşkilatı
ve diğer ulusal kurumlar arasında karşılıklı işbirliğinin sağlanması hedeflenmiştir.



Projede her düzeyde Jandarma personeli (subay, astsubay, çavuş ve er) projenin
birincil hedef grubu olarak belirlenmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TÜİK, TÜBİTAK,
Üniversiteler ve STK’lar bu projede ulusal paydaş olarak tanımlanan kurumlardır.
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Şiddetten korunan kadın oranının arttırılması ve ulusal paydaşlar arasında şiddetin
önlemesi, şiddetin ölçümü ve hizmet sunumu koordinasyonunun sağlanması
projenin amaçları arasındadır.

AB Delegasyonu Müsteşarı Sayın François Begeot konuşmasında projenin önemi ve
katkılarından bahsettikten sonra Jandarma Genel Komutanlığı Dış İlişkiler ve İnsan
Hakları Daire Başkanı Jandarma Kurmay Albay Sayın Ahmet Özkurt, proje
kapsamında Jandarma Genel Komutanlığının kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele
konusunda çalışmaları ile ilgili bir sunum yapmıştır. 24 ay süren Kadına Yönelik Aile
İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi kapsamında yapılan çalışmaları şu şekilde sıralamıştır;


İhtiyaç analizi yapıldı, yapılan ihtiyaç analizine uygun olarak proje faaliyetleri
planlandı,



Jandarma Okullar Komutanlığı’ndaki “Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele” konusundaki ders müfredatı geliştirildi,



AB’de eğitim, uygulama, kapasite açısından en iyi örnekler (Hollanda-Belçika,
Avusturya, İspanya, İtalya, Portekiz, Danimarka, İngiltere, Fransa) yerinde
incelendi. Kazanılan deneyimler, ilgili jandarma personeli ile paylaşıldı,
kitapçıklar hazırlandı,



Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri personeli arasında deneyim paylaşımı ve
sorunlara ortak çözüm oluşturmak için atölye çalışmaları gerçekleştirildi,



14 olan Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri’nin sayısı 37’ye çıkarıldı, bu sayının
81 ile yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir,



20’si uzman eğitici olmak üzere kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele
konusunda toplam 250 eğitici yetiştirildi,



Jandarma okullarından başarılı eğitmenler seçilerek İtalya’ya iki haftalık staja
gönderildi,



2 000 rütbeli jandarma personeline toplumsal cinsiyet, kadına yönelik aile içi
şiddet ile mücadelede Jandarma’nın rolü, görevi ve sorumluluklar ile 6284 sayılı
yasa ve işleyişi konusunda eğitimler verildi,



10 000 erbaş ve ere, kadına yönelik şiddet, şiddet çeşitleri, toplumsal cinsiyet
eşitliğine ilişkin eğitim verildi,
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Aile içi şiddetle mücadele konusunda uzaktan eğitim modülü hazırlandı ve proje
kapsamında oluşturulan web sitesinde açıldı,



Jandarma Genel Komutanlığı ast birlikleri tarafından, müdahale edilen kadına
yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarının takibini etkin ve tam zamanlı olarak
yapabilmek, dönemsel istatistikler oluşturabilmek, kamuoyu ile verileri doğru ve
güncel olarak paylaşabilmek maksadıyla “Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları
Takip Programı” geliştirildi,



Proje faaliyetlerinin geniş katılımlı olarak icra edilmesi, basına açık yapılması,
halk ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca
desteklenmesi sayesinde projenin tanıtımının yanı sıra, Jandarma Genel
Komutanlığı’nın da tanıtımına katkı sağladı. Personele yönelik eğitimler ve kadına
yönelik aile içi şiddete ilişkin bilgilendirme faaliyetlerinin jandarma personelinde
“olumlu” davranış değişikliklerine neden olduğu hazırlanan raporlarda tespit
edildi,



30 proje ilinde farkındalık ve koordinasyon seminerleri düzenlendi. Bu
seminerlere aile içi şiddet ile mücadele eden tüm kurum ve kuruluşlar, sivil
toplum kuruluşları, Barolar, Üniversiteler, sivil halk ve kanaat önderlerinin de
bulunduğu 10 000’nin üzerinde kişi katıldı,



Kadına yönelik aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratmak için projeyi anlatan
web sitesi oluşturuldu. Proje broşürü ile çeşitli videolar ve kamu spotu hazırlandı
ve yayınlandı. Tüm jandarma personeline açık olmak üzere fotoğraf, resim ve
hikaye yarışması düzenlendi,



Şiddete tanıklık edenler ve şiddete maruz kalan kadınlar için bilgilendirici 200 000
broşür basıldı. Bu broşürler Jandarma Karakolları aracılığı ile tüm Türkiye’ye
dağıtıldı,



Jandarma personelinin kullanımı için bir el kitabı hazırlandı ve 50 000 adet
basıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik aile içi şiddetin ne
olduğunun ve tarihsel gelişimin anlatıldığı bu kitapçıkta, kadına yönelik aile içi
şiddet konularındaki ulusal ve uluslararası kanunlar, işbirliği yapılacak kurum ve
kuruluşlar ile jandarmanın rolü gibi bölümler bulunmaktadır.



Kadına yönelik aile içi şiddet vakalarının bildirilmesine yönelik olarak konuyla
ilgili kurumların kullandıkları tüm formlar incelendi. Kurum, kuruluş, sivil toplum
örgütleri ve Baro ile yapılan görüşmeler sonrasında ortak bir form oluşturuldu.
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Proje illerinden Adana ve Zonguldak’ta şiddet mağdurlarına uygulanan prosedür
ve devamındaki hizmetler açısından ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum
örgütlerinin de içinde bulunacağı koordinasyon ve işbirliği modeli oluşturuldu.



Kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi projesinin içinden çıkan proje fikirleri
şekillendirildi. Bu doğrultuda, “Çocuk ve Kadın Kısım Amirliklerinin Kurumsal
Kapasitesinin Güçlendirilmesi” adıyla IPA-II Temel Haklar alt sektöründe bir
proje teklifi geliştirildi. Bu teklif ile Çocuk ve Kadın Kısım Amirliklerinin
tefrişatı, araç alımı ve savunuculuk/iletişim stratejisinin geliştirilerek, bu strateji
doğrultusunda uzmanlaşma öngörülmektedir.

Jandarma personeli arasında gerçekleştirilen kadına yönelik aile içi şiddet konusunda
yapılan fotoğraf, resim ve hikaye yarışması sonucunda dereceye giren personellere
plaketlerinin verilmesinin ardından toplantı bitirilmiştir.

4

