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Önsöz

Kadýna yönelik aile içi þiddet tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de çözüm bekleyen
önemli toplumsal sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. Bu önemli sorunla
mücadele konusunda ülkemizde özellikle son yýllarda yoðun çalýþmalar yürütülmektedir.
Bu alanda kaydedilen en önemli geliþmelerden biri kadýna yönelik þiddetle mücadeleyi
bir devlet politikasý haline getiren 2006/17 sayýlý Çocuk ve Kadýnlara Yönelik Þiddet
Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Ýçin Alýnacak Tedbirler
konulu Baþbakanlýk Genelgesidir. Söz konusu Baþbakanlýk Genelgesi ile kadýna yönelik
þiddetle mücadele alanýnda yürütülen çalýþmalarýn koordinasyon görevi Kadýnýn
Statüsü Genel Müdürlüðüne verilmiþtir. Yine ayný Genelgede Kadýna Yönelik Þiddet
Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaþama Geçirilmesinde Koordineli Çalýþmasý Gereken
Kurumlar baþlýðý altýnda, þiddete maruz kalan kadýn ve çocuklarýnýn sýðýnma ihtiyacýný
karþýlayacak yerlerin açýlmasý konusunda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumunun (SHÇEK) yanýsýra yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluþlarýna da
sorumluluklar yüklenmiþtir.
Þiddete uðrayan veya risk altýnda bulunan kadýnlarýn ve çocuklarýnýn geçici süre ile
sýðýnma ihtiyacýný karþýlayacak yerler kadýn sýðýnmaevi, kadýn sýðýnaðý, kadýn
konukevi gibi adlarla anýlmaktadýr. 5393 sayýlý Belediye Kanununun 14. maddesinde
Büyükþehir belediyeleri ile nüfusu 50.000i geçen belediyelere kadýnlar ve çocuklar
için koruma evleri açar. ifadesi ile belediyelere bu konuda görev verilmiþtir. Kadýna
Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planý: 2007-2010da da Koruyucu
Hizmet Sunumu baþlýðý altýnda kadýn konukevlerinin nitelik ve nicelik bakýmýndan
geliþtirilmesi ve sýðýnmaevi açma çalýþmalarýnýn desteklenmesi konusunda SHÇEK,
valilikler ve yerel yönetimlerin gerçekleþtireceði aktiviteler yer almaktadýr.
Ülkemizde 25i SHÇEK olmak üzere, valilikler, belediyeler ve sivil toplum kuruluþlarý
tarafýndan iþletilen toplam 49 sýðýnmaevinde hizmet sunulmaktadýr; her üç kadýndan
birinin yaþamý boyunca en az bir kez þiddete maruz kaldýðý dikkate alýnýrsa yeni
sýðýnmaevlerinin açýlmasýna, var olanlarýn da hizmet kalitesinin geliþtirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadýr. Kadýn sýðýnmaevlerinin amacý, þiddete maruz kalmýþ ya da risk altýnda

olan kadýnlara, þiddetten arýnmýþ ve insan onuruna yakýþýr koþullarda geçici olarak
sýðýnma hizmeti sunmaktýr. Sunulan hizmet, hizmet sunulan kadýnlarýn özelliklerine
ve gereksinimlerine göre farklýlaþacaktýr; ancak ülke genelinde sýðýnmaevlerinde
aranacak standartlarýn (asgari koþullarýn) tutarlýlýk göstermesi gerekmektedir. Sýðýnmaevi
standartlarýnýn belirlenmesi, kadýnlara ve çocuklara sunulacak hizmetin kalitesini
artýrmasýnýn yanýsýra izleme göstergelerinin geliþtirilmesine de katký saðlayacaktýr.
Böylece kadýnlarýn ve çocuklarýnýn gereksinimlerinin karþýlanmasý sýrasýnda sunulan
hizmetlerin denetlenmesi ve geliþtirilmesi de mümkün olacaktýr.
Kadýn sýðýnmaevi standartlarýný ve iþletim modellerini sunmak üzere hazýrlanan
Kadýn Sýðýnmaevleri Kýlavuzunun, sýðýnmaevi açacak olan ve hali hazýrda hizmet
sunmakta olan kurum ve kuruluþlar için yararlý bir kaynak olacaðýna ve uygulamalarýn
deðerlendirilmesiyle zaman içinde geliþtirileceðine inanýyorum.

Esengül Civelek
Kadýnýn Statüsü Genel Müdürü
Aralýk 2008
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Sunuþ

Kadýn Sýðýnmaevleri Kýlavuzu þiddete maruz kalmýþ ya da risk altýndaki kadýnlara ve
çocuklarýna yönelik hizmet verecek sýðýnmaevlerine iliþkin standartlarý iþletim
biçimlerini sunarak sýðýnmaevi açacak kurum ve kuruluþlara rehberlik saðlamak
amacýyla hazýrlanmýþtýr. Bu amaçla Türkiyede aile içi þiddete uðramýþ kadýnlara
sýðýnma hizmeti veren kuruluþlarýn uymakta olduklarý standartlar ile Avrupa
ülkelerinde, Kanada ve Avustralyada geliþtirilmiþ standartlar incelenerek, Türkiyenin
özgün koþullarýna uygun standartlar belirlenmiþtir. Kýlavuzun hazýrlanabilmesi için:
 Mevzuat taramasý yapýlmýþtýr. Aile içinde þiddete uðramýþ kadýnlarýn þiddet
ortamýndan uzakta korunmasýný ve bakýmýný saðlamak amacýyla sýðýnmaevi
açýlmasýna iliþkin ulusal ve uluslararasý hukuksal düzenlemeler taranmýþtýr.
 Standart taramasý yapýlmýþtýr. Ulusal mevzuatta ve uygulamada yer alan
standartlar ile 8 Avrupa ülkesinde kadýna yönelik aile içi þiddetle mücadele eden
kurum ve kuruluþlar tarafýndan Daphne 2003 Programý çerçevesinde
gerçekleþtirilen Þiddete Karþý Kadýn - Avrupa (Women Against Violence EuropeanWAVE) projesinin sonuçlarýndan , Avustralyada faaliyet gösteren Maya Kadýn
Sýðýnaðý (Maya Womens Refuge), Ýngilterede faaliyet gösteren Refuge ve
Kadýna Destek (Womens Aid) kaynaklarýndan, Kanada sýðýnmaevleri üzerine
Juristat tarafýndan gerçekleþtirilen deðerlendirmeden yararlanýlmýþtýr.
 SHÇEKe baðlý Kadýn Konukevleri Yönetmeliðinden ve uygulamalarýndan, Özel
Hukuk Tüzel Kiþileri ile Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnca Açýlan Kadýn Konukevleri
Yönetmeliðinden, Kadýn Dayanýþma Vakfý, Mor Çatý Kadýn Sýðýnaðý Vakfý, Kadýköy
Belediyesi Kadýn Konukevi, Küçükçekmece Belediyesi, Düzce Belediyesi, Ankara
1

WAVE Projesinin koordinatörlüðü Avusturya Kadýn Sýðýnaklarý Aðý tarafýndan yürütülmüþtür. Proje ortaklarý ise Portekizden AMCV,
Ýtalya Bolognadan Casa delle Done; Finlandiyadan National Womens Linedýr. Projenin ayrýca sýnýrlý ortaklarý bulunmaktadýr. Bunlar;
Yunanistan Heraklion Üniversitesi; Almanya, Womens Refuge Erftkreis; Macaristan, NANE; Avusturya, Refuge Association Viyana;
Romanyadan Artemisdir.
AMVC (The Association of Women Against Violence) 1992 yýlýnda Portekizli kadýnlar tarafýndan kurulmuþ bir dernektir. Dernek acil
yardým hattý, danýþmanlýk, sýðýnmaevi, yasal destek, bilgilendirme gibi hizmetler vermektedir. Portekizde sýðýnmaevleri sayý olarak
az olmasýna raðmen saðladýklarý hizmetlerin kalitesi yüksektir. National Womens Line Finlandiyada 24 saat hizmet veren acil telefon
hattýdýr. Dönüþümlü olarak Fince, Ýsveççe, Rusça ve Ýngilizce hizmet vermektedir. Heraklion Üniversitesi kadýna yönelik þiddetle ilgili
teorik altyapýnýn oluþturulmasý çalýþmasýna katký sunmuþtur.
NANE Macaristanda faaliyet gösteren aðýrlýklý olarak þiddete karþý toplumsal farkýndalýk çalýþmalarý yapan ve 24 saat hizmet veren
acil telefon hattýný iþleten bir kuruluþtur.
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Büyükþehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve Çankaya Belediyesi Kadýn
Sýðýnmaevleri deneyimlerinden yararlanýlmýþtýr.
 Literatür taramasý yapýlmýþ, kadýna yönelik þiddetle mücadele çalýþmalarý ve
sýðýnmaevi hizmetleri konusunda Türkçe ve Ýngilizce yayýnlar incelenmiþtir.
Taramalar gerçekleþtirildikten sonra, kamu kurum ve kuruluþlarý, sivil toplum
kuruluþlarý ve belediyelere baðlý kadýn sýðýnmaevlerinin ve sýðýnmaevini iþleten kurum
ve kuruluþlarýn yetkilileri ile toplantýlar gerçekleþtirilerek konunun tartýþýlmasý
saðlanmýþtýr. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüðü (SHÇEK), SHÇEK Ankara Kadýn Konukevi, Kadýköy Belediyesi Kadýn
Konukevi, Ankara Büyükþehir Belediyesi Kadýn Sýðýnmaevi, Çankaya Belediyesi Kadýn
Sýðýnmaevi, Mor Çatý Kadýn Danýþma Merkezi ve Kadýn Sýðýnaðý, Kadýn Dayanýþma
Vakfý Kadýn Sýðýnmaevi yetkilileriyle görüþülmüþtür.
Sýðýnmaevi ziyaretleri gerçekleþtirilmiþtir. Sýðýnmaevlerine yapýlan ziyaretlerle yerinde
inceleme yapýlmýþ ve böylece toplantýlara katýlýmý saðlanamayan SHÇEK Ankara Kadýn
Konukevi, Kadýköy Belediyesi Kadýn Konukevi ve Ankara Büyükþehir Belediyesi Kadýn
Sýðýnmaevi çalýþanlarýnýn görüþlerinin de kýlavuza yansýmasý saðlanmýþtýr. Ayrýca bu
sýðýnmaevlerinde kalan kadýnlarla odak grup çalýþmalarý yapýlarak onlarýn görüþleri
de kýlavuza yansýtýlmýþtýr.
Kadýn Sýðýnmaevi Kýlavuzu Tartýþma Dokümaný hazýrlanmýþ ve ilgili taraflarla
tartýþýlmasý için proje kapsamýnda 19-20 Ekim 2007 tarihlerinde, Ankarada iki günlük
bir çalýþtay düzenlenmiþtir. Kamu kurumu, sivil toplum kuruluþu ve belediyeye baðlý
kadýn sýðýnmaevi temsilcilerinin ve ilgili diðer kamu kurumlarýndan temsilcilerin
katýldýðý çalýþtayda, çalýþtay öncesi katýlýmcýlara gönderilen Kadýn Sýðýnmaevi Kýlavuzu
Tartýþma Dokümaný deðerlendirilmiþ, standartlarýn uygulanabilirlik düzeyleri tartýþýlmýþ
ve standartlarla paralel bir uygulamanýn gerçekleþtirilebilmesi için yapýlmasý gerekenler
gözden geçirilerek, bu çerçevede gereksinim duyulan kuruluþ modelleri ve insan
kaynaðý üzerinde görüþ alýþveriþinde bulunulmuþtur. Çalýþtayda geliþtirilen görüþler
doðrultusunda Kadýn Sýðýnmaevi Kýlavuzu yeniden düzenlenmiþtir.
Kýlavuz, proje kapsamýnda 19-20 Haziran 2008 tarihlerinde düzenlenen SHÇEKe,
valiliklere, belediyelere ve sivil toplum kuruluþlarýna baðlý olarak çalýþan Türkiyedeki
tüm sýðýnmaevlerinin yöneticilerinin davet edildiði Sýðýnmaevi/Konukevi Yönetim
Geliþtirme Çalýþtayýna katýlan 40 katýlýmcýya bir kez daha sunulmuþ ve önerileri
doðrultusunda gözden geçirilerek son halini almýþtýr.
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Kadýn Sýðýnmaevleri Kýlavuzu altý bölümden oluþmuþtur. Ýlk bölümde, kadýna yönelik
þiddet konusunda mevcut durum ortaya konmuþ, ulusal ve uluslararasý mevzuata yer
verilmiþtir. Ýkinci bölümde, sýðýnmaevleriyle ilgili yasal düzenlemeler, üçüncü bölümde,
kadýn danýþma merkezleri,dördüncü bölümde, dünyada ve Türkiyede kamu kurum
ve kuruluþlarý, belediyeler ve baðýmsýz kadýn kuruluþlarý tarafýndan iþletilen
sýðýnmaevlerinin tarihçesi gözden geçirilmiþtir. Beþinci bölümde sýðýnmaevleri çalýþma
ilkeleri yer almýþtýr. Altýncý bölümde, dünyadaki ve Türkiyedeki deneyimlerden yola
çýkarak hazýrlanan kurulum, finansman ve hizmet uygulama standartlarý ile yönetim,
denetim, vb. standartlar yer almýþtýr.
Bu kýlavuzun hazýrlanma aþamasýnda yukarýda da görüldüðü gibi aile içi þiddete maruz
kalan veya risk altýnda bulunan kadýnlara yönelik çalýþan uzmanlardan, sýðýnmaevi
yöneticilerinden, çalýþanlarýndan ve sýðýnmaevlerinde kalan kadýnlardan alýnan katkýlar
ve önerilerden yararlanýlmýþtýr.
Sýðýnmaevlerinde çalýþan psikologlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýyla ilgili bölümleri
Zehra Tosun yazmýþtýr. Ayrýca, Gülsen Ülker, Seher Gündoðan, Mualla Kurt, Ebru
Özberk, Nurperi Teker, Zekiye Özdil, Fatma Karagöz ve Ýnci Yüksel Kýlavuzun
geliþtirilmesi için görüþ ve önerilerini paylaþmýþlardýr.
Kýlavuzun hazýrlanmasýnda en önemli yol gösterici Kadýna Yönelik Þiddete Karþý
Avrupa Bilgi Ofisinin (European Information Office against Violence against Women)
önderliðinde hazýrlanan Kadýn Sýðýnaðý Açma ve Ýþletme Kýlavuzu (Away From
Violence Guidelines for Setting up and Running a Womens Refuge) olmuþtur. Sekiz
ayrý ülkenin uzman kadýnlarý tarafýndan tarafýndan hazýrlanan bu önemli doküman
Kýlavuzun içeriðine büyük katký saðlamýþtýr.
Kýlavuzu Prof. Dr. Iþýl Bulut gözden geçirip, özellikle vaka yönetimi ve sosyal inceleme
konusunda katký saðlayarak geliþmesine katkýda bulunmuþtur.

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele Projesi
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Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Kadýna yönelik aile içi þiddet, temel

keyfi olarak özgürlükten yoksun býrakma

insan haklarý ve özgürlüklerin ihlali olup,

þeklinde tanýmlanmaktadýr (BM, 2003).

kadýn-erkek arasýndaki eþit olmayan

Dünya Saðlýk Örgütü eþlerin uyguladýðý

güç iliþkilerinin sonucu ortaya çýkan

þiddeti, yakýn bir iliþkide fiziksel,

toplumsal bir sorundur. Bu sorun özel

psikolojik ya da cinsel hasara yol açan

alanda meydana geldiði için çoðu zaman

her tür davranýþ olarak tanýmlamaktadýr.

gizli tutulmakta, bu nedenle boyutlarýnýn
belirlenmesi güç olmaktadýr. Kadýna
yönelik þiddetle mücadele gerek uluslararasý yükümlülüklerimiz ve gerek ulusal
mevzuatýmýzdaki düzenlemeler kapsamýnda, devletin öncelikli sorumluluklarýndan
biri olarak tanýmlanmýþtýr.

Kadýna Yönelik Þiddet
Ýster kamusal isterse özel yaþamda
meydana gelsin, kadýnlara fiziksel,
cinsel, psikolojik acý veya ýstýrap veren
ya da verebilecek olan, cinsiyete dayalý
bir eylem, uygulama ya da bu tür
eylemlerle tehdit etme, zorlama veya
keyfi olarak özgürlükten yoksun

1.1 Þiddetin Tanýmý ve
Türleri
Birleþmiþ Milletler (BM) Kadýna Yönelik
Þiddetin Önlenmesi Bildirgesinde kadýna
yönelik þiddet, ister kamusal isterse özel
yaþamda meydana gelsin, kadýnlara
fiziksel, cinsel, psikolojik acý veya ýstýrap
veren ya da verebilecek olan, cinsiyete

býrakma dýr. (BM, 2003)
Kadýna yönelik þiddet türleri aþaðýdaki
gibi sýnýflandýrýlmaktadýr:
a. Fiziksel Þiddet: Tokat atmak, dövmek,
vurmak, itmek, ýsýrmak, kemiklerini
kýrmak, duvara vurmak, saç çekmek,
tekmelemek, yaralamak, yakmak, boðmak,
silahla yaralamak, sarsmak, vb.

dayalý bir eylem, uygulama ya da bu tür

b. Sözel Þiddet: Aþaðýlayýcý sözler

eylemlerle tehdit etme, zorlama veya

söylemek, zaaflarý ile alay etmek, aþýrý

13

14

KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ
KADIN SIÐINMAEVLERÝ KILAVUZU

genellemeler yapmak (sen hep böylesin,
bunu her zaman yaparsýn gibi), suçlamak,
küfür etmek, küçük düþürmek, hakaret
etmek, yüksek sesle baðýrmak, kadýný
çeliþki içinde býrakmak, kadýnýn
özgüvenini yitirmesine neden olmak,
korkutmak, ruhsal açýdan zedelemek,
çocuklarý vermemekle ya da kadýnýn sosyal
ve meslek yaþamýný bozmakla tehdit
etmek, vb.
c. Ekonomik Þiddet: Evin masraflarýný
karþýlamamak, aile bireylerine gerekli
harçlýðý vermemek, kadýnýn çalýþmasýna
izin vermemek, çalýþan kadýnýn parasýný
elinden almak, kadýnýn mal/mülkünü
kontrol etmek, kadýnýn nereye para
harcadýðýný kontrol etmek, para yönetimi
konusunda eleþtirmek ve etiketlemek
(müsrif kadýn gibi), vb.
d. Cinsel Þiddet: Tecavüz etmek (kadýný
istemediði zaman ve þekilde cinsel iliþkiye
zorlamak), ensest iliþkiye kalkýþmak ya da
gerçekleþtirmek, cinsel içerikli imalar
yapmak, cinsel içerikli sözcükler söylemek, çimdiklemek, fuhuþa zorlamak,
cinsel yaþamlarýnda kadýný aþaðýlayýcý
davranýþlarda bulunmak, vb.
e. Psikolojik ve Sosyal Þiddet: Kadýnla
doðrudan iletiþimi kesmek, onunla
konuþmamak, surat asmak, kadýnýn
kendisini ifade etmesini, görüþ ve
düþüncelerini açýklamasýný engellemek,
duygusal sömürü yapmak, imalý konuþmak, kadýnýn kendisine güvenini ve
saygýsýný yitirmesine neden olmak, kadýnýn
verdiði kararlara iliþkin þüphe etmesine
neden olmak, kadýnýn sosyal hayatýný katý

kurallarla sýnýrlamak, kadýnýn kendi
mantýk sürecinden þüphe etmesine neden
olmak, kadýný sürekli eleþtirmek, kadýnýn
çevresiyle baðlarýný koparmak, kadýnýn
hareket özgürlüðünü kýsýtlamak, kadýný
kýskançlýk bahanesiyle sürekli kontrol
altýnda tutmak, ailesiyle ve arkadaþlarýyla
görüþmesini engellemek, sosyal iliþkilerini
kýsýtlayarak yalnýz /desteksiz býrakmak,
herkesin önünde aþaðýlayýcý konuþmalar
yaparak utandýrmak, hastaneye yatmasý
gerekecek kadar ruhsal anlamda hasta
olduðunu söylemek, kadýnýn sevdiði
eþyalara zarar vermek, sürekli takip etmek, çirkin veya iþe yaramaz olduðunu
söylemek, aldatmak, kadýnýn çocuðuyla
ilgilenmesine engel olmak, çocuðu kadýna
karþý olumsuz etkilemek, vb.
Kadýna Yönelik Þiddet Türleri
 Fiziksel Þiddet
 Sözel Þiddet
 Ekonomik Þiddet
 Cinsel Þiddet
 Psikolojik ve Sosyal Þiddet

Sözel, psikolojik ve sosyal þiddet tek baþlýk
altýnda da ele alýnabilmektedir. Kadýnlar
çoðu kez bu þiddet türlerinden birden
fazlasýna maruz kalabilmektedir.

1.2 Þiddetin Yaygýnlýðý
Gerek dünyada gerekse Türkiyede
kadýna yönelik aile içi þiddetin ortadan
kaldýrýlmasýna yönelik gittikçe artan
çabalara raðmen, bu sorun kadýnýn ve
toplumun geliþmesinin önünde ciddi bir
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engel olarak varlýðýný sürdürmektedir.
Her gelir ve öðrenim düzeyinde, her yaþta,
evli, bekâr ya da boþanmýþ kadýnlar þiddete
maruz kalabilmektedir.
Kadýna yönelik þiddet konusunda
araþtýrmalar, özellikle 1990lardan sonra
artmaya baþlamýþ ve kadýna yönelik
þiddetin yaygýnlýðý, sebepleri ve sonuçlarý
hakkýnda önemli bilgiler elde edilmiþtir.
Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan 10 ülkede
(Bangladeþ, Etiyopya, Japonya, Brezilya,
Peru, Namibya, Samoa Ada Grubu,
Sýrbistan, Karadað, Tayland, Tanzanya)
24.000 kadýn ile görüþülerek gerçekleþtirilen araþtýr maya göre, eþleri
tarafýndan fiziksel þiddete maruz kalan
kadýnlarýn oraný %1361, cinsel þiddete
uðrayan kadýnlarýn oraný %659, duygusal
þiddete maruz kalan kadýnlarýn oraný ise
%2075 aralýðýndadýr. Söz konusu
araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn yaklaþýk
%47si ilk cinsel iliþkilerinin zorla
olduðunu bildirmektedir (WHO, 2005).
Yapýlan bir diðer araþtýrma, Amerika
Birleþik Devletlerinde her 15 saniyede bir
kadýnýn, genellikle kocasý tarafýndan
dövülmekte olduðunu ortaya koymuþtur
(BM, 2000).
Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan 2002
yýlýnda yapýlan bir baþka araþtýrma, dünya
genelinde eþleri tarafýndan þiddete
maruz kalan kadýnlarýn oranýnýn %10-69
arasýnda olduðunu ortaya koymaktadýr
(WHO, 2002). Ayný çalýþmada, þiddet gören
kadýnlarýn %20 ila %70 arasýnda deðiþen
bir bölümünün, yaþadýklarý bu þiddet
olayýndan kimseye bahsetmedikleri ya da

sadece çok yakýn arkadaþlarýna veya aile
bireylerine söyledikleri belirlenmiþtir.
Ayrýca kadýnlarýn yaþadýklarý bu sorunu
çözmek üzere, güvenlik güçlerine ya da
yardým alabilecekleri baþka bir kuruma
baþvurma oranlarýnýn çok düþük olduðu
ortaya çýkmýþtýr.
Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðünün
Medya, Þiddet ve Kadýn (1994) ve
Ailede Kadýna Karþý Þiddet ve Kadýn
Suçluluðu (1995); Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðünün Aile
Ýçi Þiddetin Sebep ve Sonuçlarý (1995)
ve Aile Ýçinde ve Toplumsal Alanda
Þiddet (1997); Arat ve Altýnay tarafýndan
yapýlan Türkiyede Kadýna Yönelik Þiddet
(2007) araþtýrmalarýnýn sonuçlarýna göre,
Türkiyede de kadýna yönelik þiddet
yaygýn bir sorundur.
Emniyet Genel Müdürlüðünün 2000-2005
yýllarý arasýnda þiddet içerikli suçlarda
maðdur olan kadýnlara iliþkin istatistiksel
verilerine göre, Aile Fertlerine Kötü
Muamele Suçunun maðdur u olan
kadýnlarýn sayýsý, 2000de 3.721, 2001de
4.586, 2002de 5.130, 2003te 5.682 ve
2004te 7.079 olarak tespit edilmiþtir
(Emniyet Genel Müdürlüðü, 2000-2005).
Aile içi þiddetin mahrem bir konu olarak
görülmesi, þiddete uðrayan kadýnlarýn çoðu
zaman güvenlik güçlerine baþvurmasýnýn
önünde bir engel teþkil etmektedir. Ýzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Adalet Yüksekokulu tarafýndan 1997
yýlýnda, Türkiye genelinde 8.619 evli veya
evlilik tecrübesi yaþamýþ kadýn ile yapýlan
ve Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Ýnsan Haklarý
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Merkezi, Sosyal ve Kriminolojik Araþtýrmalar Çalýþma Grubu tarafýndan 2003
yýlýnda tekrarlanan bir çalýþma, 1997 yýlý
sonuçlarý ile 2003 yýlý sonuçlarýnýn karþýlaþtýrýlmasýna imkân vermektedir. Bu
çalýþmalara göre, þiddete maruz kalan
kadýnlarýn kocalarýnýn davranýþlarýný polise
þikâyet etme oraný 1997 yýlýnda %29.26,
2003 yýlýnda ise %34.73 olarak belirlenmiþtir. Þiddet olayýnýn aile içinde
kalmasý, polisin veya savcýnýn bu olaya
karýþmamasý gerektiðini belirten kadýnlarýn oraný 1997 yýlýnda %28.81 iken, bu
oran çok da deðiþiklik göstermeyerek 2003
yýlýnda %28.58 olarak saptanmýþtýr
(Ýstanbul Bilgi Üniversitesi, 2003).

Kadýnýn þiddet kýsýr döngüsü içinde
kalmasýnýn nedenlerinden biri, aile
içinde yaþanan þiddetin, ailenin mahremiyeti içinde kabul edilerek dýþarýdan
müdahalenin kabul görmemesidir. Bu
durum, þiddete uðrayan kadýnlarýn da
yaþadýklarý þiddeti içselleþtirmelerine
yol açmaktadýr. Yapýlan araþtýrmalar,
geliþmekte olan birçok ülkede kadýnlarýn,
erkeklerin þiddete baþvurmasýnýn geçerli
bir nedene dayandýðýna ve erkeklerin
eþlerini disiplin altýna alma hakkýna sahip
olduklarýna inandýklarýný göstermektedir.
Erkeði

þiddet kullanmaya iten nedenler;

erkeðin sözünü dinlememek, karþýlýk
vermek, yemeði vaktinde hazýrlamamak,
parayla ya da kýz arkadaþlarýyla ilgili

1.3 Þiddetin Kadýnlar
Üzerindeki Etkileri
Kadýna yönelik þiddet konusunda
yapýlan araþtýrmalar, þiddete maruz
kalan kadýnlarýn yaþadýklarý þiddeti
durduramadýklarý veya bundan uzaklaþamadýklarý zaman çaresizlik duygusu
yaþadýklarýný ve þiddet ortamýnda uzun
süre kalmalarý halinde bu durumun çare
sizlik duygusunun kronikleþmesine ve
kökleþmesine sebep olduðunu ortaya
çýkarmýþtýr (Aktaþ, 2006). Sýðýnmaevinde
yapýlan bir araþtýrmada, þiddete maruz
kalan kadýnlarýn sýkýntý (%89), kaygý (%83),
korku (%75), yorgunluk (%74) ve çaresizlik
(%74) duygularýný yoðun olarak yaþadýklarý
ortaya çýkmýþtýr. Araþtýrmaya katýlan
kadýnlarýn %39unun intiharý denediði
saptanmýþtýr (Karataþ, 1996).

sorular sormak ve cinsel iliþkiye girmeyi
reddetmek olarak ortaya çýkmaktadýr
(WHO, 2002). Hacettepe Üniversitesi Nüfus
Etütleri Enstitüsü tarafýndan yapýlan
2003 Yýlý Türkiye Nüfus ve Saðlýk
Araþtýrmasý ülkemizde de kadýnlarýn
eþlerinden gördükleri þiddeti haklý
görme oranlarýnýn yüksek olduðunu
göstermiþtir. Bu araþtýrmaya göre, 15-49
yaþ grubunda bulunan kadýnlarýn %39u
belirtilen nedenlerden en az birini
kocasýnýn kendisini dövmesi için haklý
bir neden olarak gördüðünü ifade
etmiþtir (TBMM 2006). 2007 yýlýnda
yürütülen Türkiyede Kadýna Yönelik
Þiddet araþtýrmasýnýn sonuçlarýna göre,
araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn yalnýzca
%10.6sý bazý durumda erkeklerin eþlerini
dövebileceklerini ifade etmiþtir (Arat ve
Altýnay, 2007).
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1.4 Þiddete Maruz Kalan
ve Risk Altýndaki Kadýna
Sunulan Hizmetler
Kadýna yönelik þiddet; sosyal hizmetler,
kolluk kuvvetleri, adalet sistemi ve saðlýk
sektörü gibi pek çok hizmet alanýnýn ortak
çabalarýyla azaltýlabilecek ve önlenebilecek
bir sorundur. Bütün bu sektörlerin bu
alanda verdikleri hizmetler üç baþlýk
altýnda ele alýnabilir: Önleyici hizmetler,
müdahale hizmetleri ve rehabilitasyon
hizmetleri2.
Önleyici hizmetler, kadýnýn þiddete
uðramasýný önlemek için belirlenen
politikalar ve bu doðrultuda yürütülen
çalýþmalardan oluþmaktadýr. Toplumdaki
kiþilerin þiddetle ilgili duyarlýðýnýn artýrýlmasýný amaçlayan eðitimden baþlayarak,
þiddete neden olan kültürel, sosyal ve
ekonomik faktörleri deðiþtirmeyi hedef
leyen, olanaklardan ve hizmetlerden eþit
yararlanmayý içeren geniþ ve kapsamlý bir
hizmet alanýný içermektedir.
Müdahale hizmetleri, þiddete uðramýþ
kadýnýn erken dönemde tanýnmasý,
güvenliðinin saðlanmasý, beden bütünlüðünün korunmasý, barýnma olanaðý
saðlanmasý ve tekrar þiddete uðramamasý
için verilen hizmetlerin tümüdür. Bu
hizmetler çeþitli kurumlarýn iþbirliði ile
sunulmaktadýr. Þiddete maruz kalan
kadýnlar, kolluk kuvvetlerine, adli birim
lere, saðlýk kuruluþlarýna, SHÇEK il ve
ilçe müdürlüklerine, barolara, toplum
merkezlerine, aile danýþma merkezlerine,
sivil toplum kuruluþlarýna (STK) ve
2

belediyelere ait danýþma merkezlerine
baþvuruda bulunup müdahale hizmetlerinden yararlanabilirler. Bu kurumlar
sýðýnmaevine yönlendirmek de dahil olmak
üzere þiddete maruz kalan kadýnlara çeþitli
hizmetler sunmaktadýr.
Rehabilitasyon hizmetleri, þiddetin
kadýn üzerinde býraktýðý olumsuz etkileri
gidermek için verilen hizmetlerdir.
Sýðýnmaevi hizmeti sonrasýnda, psikolojik
desteði sürdürmek, barýnma sorunu yaþayan kadýna ev bulmak, iþsiz ise mesleki
kurslara yönlendirip istihdama katýlmasýný
saðlamak, danýþmanlýk, fiziksel ve ruhsal
saðlýk hizmeti vermek ve benzeri hizmetler
de rehabilitasyon hizmetleri arasýnda
sayýlabilir. Bu hizmetler çeþitli kurumlarýn
iþbirliði ile sunulmaktadýr.
Sýðýnmaevine Yönlendiren Kurumlar
Sýðýnmaevine yönlendiren kurum ve
kuruluþlarýn baþlýcalarý kolluk kuvvetleri
(polis, jandarma), adli merciler ve saðlýk
kurumlarýdýr. STKlarýn ve belediyelerin
de sunduðu çeþitli hizmetler bulunmaktadýr. Bu kurumlar kadýný doðrudan
sýðýnmaevine yerleþtirmez. Sýðýnmaevine
yerleþtirme, kadýn danýþma merkezleri
aracýlýðý ile gerçekleþtirilir.
Kadýn Danýþma Merkezleri, þiddete
uðramýþ kadýnlarýn sorunlarýnýn çözümü
için profesyonel hizmet aldýklarý, kadýnýn
durumunun deðerlendirilerek ihtiyaç
duyduðu hizmetlerin belirlendiði,
sýðýnmaevi hizmetine gerek duyuyorsa bu
kararýn verildiði ilk adým kuruluþlarýdýr.
Kadýn danýþma merkezleri, SHÇEK il ve

Halk saðlýðý alanýnda bu hizmetler birincil, ikincil ve üçüncül koruma hizmetleri olarak adlandýrýlmaktadýr.
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ilçe müdürlüklerinde, belediyelerde ve
STKlarýn bünyesinde hizmet veren ve
kadýnlarýn sýðýnmaevine girmek üzere
ilk baþvuruda bulunduklarý, kadýnýn durumunu deðerlendiren ve sýðýnmaevine
kabul edilip-edilmeyeceðine karar veren
birimler olarak deðerlendirilmelidir. Kadýn
danýþma merkezleri Bölüm 3te ele
alýnmýþtýr.
Kadýn danýþma merkezleri çoðunlukla
mesai saatleri içinde hizmet vermektedir.
Kadýnlar mesai saatleri dýþýnda ALO 183
hattý aracýlýðýyla sýðýnmaevi hizmetlerine
yönlendirilebilmektedir.
ALO 183 Aile, Kadýn, Çocuk, Özürlü ve
Sosyal Hizmet Hattý, 24 saat hizmet

Kadýn Sýðýnmaevi
Aile içinde þiddete uðramýþ kadýnlarýn,
çocuklarý ile birlikte þiddetten uzak,
kendilerini güven içinde hissedebi
lecekleri, gereksinim duyduklarý
hizmetleri belirlenmiþ bir zaman
süresince alabilecekleri, yatýlý kamu
hizmeti veren kuruluþtur.
Sýðýnmaevinin Temel Özellikleri
1. Sýðýnmaevi kamu hizmeti verir.
2. Sýðýnmaevi kar amacý gütmez.
3. Sýðýnmaevinde tüm hizmetler
ücretsiz olarak sunulur.

vermekte ve sýðýnmaevine acil gereksinim

4. Sýðýnmaevinde hizmet verilen

duyan kadýný doðrudan sýðýnmaevine

kadýnýn ve çocuklarýnýn yararý

ulaþtýrmak için destek saðlamaktadýr.

gözetilir.

ALO 183e iliþkin ayrýntýlý bilgi Bölüm
6.3.1de sunulmuþtur.

5. Sýðýnmaevi belirlenmiþ bir zaman
süresince hizmet verir.
6. Sýðýnmaevi kamu hizmeti verdiði

1.5 Kadýna Yönelik Þiddetle
Mücadelede Sýðýnmaevleri
Kadýna yönelik þiddetle mücadelede
þiddete maruz kalan veya risk altýndaki
kadýna sunulan müdahale hizmetlerinden
en önemlisi sýðýnmaevlerinde sunulan
hizmetlerdir.

için þeffaftýr, hesap verebilir ve
denetlenebilir.
mekanizmalarýnýn olmamasýdýr. 2003
yýlýnda Bilgi Üniversitesi tarafýndan
yürütülen bir araþtýrma, araþtýrmaya
katýlan kadýnlarýn %93.29unun eþinin
ya da diðer aile üyelerinin þiddetine
maruz kaldýklarý zaman sýðýnabilecek-

Kadýnlarýn þiddet kýsýr döngüsü içinde

leri bir sosyal kurumun bulunmasýný

kalmalarýný etkileyen en önemli etmen,

istediklerini ortaya koymuþtur (Ýstanbul

þiddete maruz kalan ve risk altýndaki

Bilgi Üniversitesi, 2003). Bu oran

kadýnlar için yeterli destek ve koruma

1997de % 90.44 olarak belirlenmiþtir.
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Sýðýnmaevlerinde kalan kadýnlar üzerinde
yapýlan bir araþtýrma ise kadýnlarýn
þiddetle mücadele için önerdikleri
ilk çözümün iþ bulma/çalýþma olanaklarýnýn saðlanmasý, ikinci çözümün
sýðýnmaevlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý
olduðunu ortaya çýkarmýþtýr (Karataþ,
1996). TÜBÝTAK tarafýndan desteklenen
bir baþka araþtýrmaya göre, katýlan
kadýnlarýn %70 ila %85'i devletin erkekleri
eðiterek, sýðýnmaevleri açarak, bu konuda
çalýþan kuruluþlarý destekleyerek, aðýr
cezalar vererek ve polisi eðiterek, erkek
lerin eþlerine uyguladýklarý þiddeti engelleyebileceðini düþünmekte; ancak devletin
bu sorumluklarýný yerine getirmediðini
ifade etmektedir; kadýnlarýn %85i
Türkiyedeki sýðýnak sayýsýnýn yeterli olmadýðýný düþünmekte, %87si vergilerinin
sýðýnak açmak için kullanýlmasýný onaylamaktadýr (Altýnay ve Arat, 2007).
Sýðýnmaevlerinin Yaygýnlýðý. Kadýna
yönelik þiddetle mücadelede kadýn
danýþma merkezlerinin ve sýðýnmaevlerinin yaygýnlýðý önem taþýmaktadýr. Þiddete
maruz kalan kadýnýn, þiddeti uygulayanýn
cezalandýrýlmasýný talep etmesinin ve
kendi yaþantýsýný yeniden düzenleyebilmesinin temel koþulu, danýþma merkezine
ve ihtiyaçlarýna cevap verebilecek
sýðýnmaevine ulaþabilmesidir.
Avrupa Birliði standartlarýna göre nüfusu
7.500ü geçen tüm yerleþim birimlerinde
sýðýnmaevi açýlmalýdýr. Türkiyede,
13.07.2005 tarihinde yürürlüðe giren 5393
sayýlý Belediyeler Kanunu, Büyükþehir
Belediyeleri ile nüfusu 50 bini geçen

belediyelere, kadýn ve çocuklar için
koruma evleri açma yükümlülüðü getirmiþtir (m.14).
Türkiye Ýstatistik Kur umu (TÜÝK)
verilerine göre Türkiyede nüfusu 50 bini
geçen 205 yerleþim birimi bulunmaktadýr.
Bunlarýn bazýlarý il konumunda, bazýlarý
ilçe ya da ilçeye baðlý belde belediyeleridir. Bu ölçü esas alýndýðýnda örneðin
Ýstanbulda 37 kadýn sýðýnmaevinin olmasý
gerekmektedir (TUÝK, 2007).
Sýðýnmaevlerinin yeterli sayýya ulaþtýrýlmasýnýn yaný sýra, sýðýnmaevinin gizliliðini,
sýðýnmaevinde kalan kadýnlarýn güvenliðini
saðlamak ve kadýnlarýn kendi ayaklarý
üzerinde durarak hayatlarýný sürdürebilecek duruma gelmelerini desteklemek
için sýðýnmaevlerinde uluslararasý düzeyde
kabul gören standartlarda hizmet sunulmasý gerekmektedir.
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Yasal Düzenlemeler

Aile içinde þiddete mar uz kalmýþ
kadýnlarýn, çocuklarý ile birlikte þiddetten uzak, kendilerini güven içinde
hissedebilecekleri ve gereksinim
duyduklarý hizmetleri alabilecekleri
sýðýnmaevlerinin açýlmasý, gerek
Türkiyenin taraf olduðu uluslararasý
belgelerde, gerekse ulusal mevzuatta
devletin asli sorumluluklarý arasýndadýr.
Ayrýca sivil toplum kuruluþlarýnýn da
sýðýnmaevi açmalarýna ve iþletmelerine
olanak saðlayan hukuksal düzenlemeler
bulunmaktadýr.
Bu bölümde, kadýna yönelik þiddetle
mücadele ve þiddete maruz kalmýþ
ka d ý n l a r a y ö n e l i k h i z m e t s u n a n
sýðýnmaevlerine iliþkin olarak uluslararasý
mevzuat ile ülkemizdeki mevcut yasal
düzenlemeler ele alýnmaktadýr.

Gazetede yayýnlanmasý gerekmektedir.
Usulüne göre yürürlüðe konmuþ uluslararasý anlaþmalar kanun hükmündedir.
Kadýna yönelik þiddet konusunda
Türkiyenin taraf olduðu sözleþmeler ve
kararlar aþaðýda sunulmuþtur.

2.1.1 Birleþmiþ Milletler
Kadýnlara Karþý Her Türlü
Ay r ý m c ý l ý ð ý n Ö n l e n m e s i
Sözleþmesi (CEDAW)
Sözleþme 1981 yýlýnda yürürlüðe girmiþ,
Türkiye tarafýndan 19 Ocak 1986 tarihinde
onaylanmýþtýr (KSGM, 2001). Sözleþmede
kadýnlara karþý ayrým kavramý tanýmlanmýþ ve her türlü ayrýmcýlýðýn önlenmesi

2.1 Uluslararasý Hukukta
Kadýna Yönelik Þiddet
Anayasanýn 90. maddesine göre, usulüne
uygun bir biçimde imzalanan uluslararasý
sözleþmelerin ve antlaþmalarýn Türkiye
Büyük Millet Meclisince de bir kanunla
onaylanmasý ve bu kanunun Resmi

amacýyla kadýn erkek eþitliðinin saðlanmasý hedefine ulaþýlýncaya kadar taraf
devletlere bu yolda kararlý eþitlik
politikalarý izlemeleri önerilmiþtir (m.1).
Sözleþme, yasalar önünde eþitliði ve fiili
eþitliði saðlamaya yönelik olarak taraf
devletlere yükümlülük getirmektedir (m.4).
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Sözleþme taraf devletlere; her iki cinsten
birinin aþaðýlanmasýna veya üstün
görülmesine yönelik fikirlerin veya kadýn
ile erkeðin kalýplaþmýþ rollerine dayalý
önyargýlarýn, geleneksel ve diðer bütün
uygulamalarýn ortadan kaldýrýlmasýný
saðlamak amacýyla kadýn ve erkeklerin
sosyal ve kültürel davranýþ kalýplarýný
deðiþtirmek için her türlü sosyal, kültürel
ve yasal önlemleri alma yükümlülüðü
getirmiþtir (m.5).
Sözleþme taraf devletlere; kadýnlara kanun
önünde erkeklerle eþit haklar tanýma,
medeni haklar bakýmýndan kadýnlara
erkeklerinkine benzer hukuki ehliyet ve
bu ehliyeti kullanmak için eþit fýrsatlar
tanýma ve özellikle kadýnlara akit yapmada
ve mülk idaresinde eþit haklar verme ve
mahkemelerde davalarýn her aþamasýnda
eþit muamele etme yükümlülüðü getirmiþtir (m.15).
Sözleþmeye göre taraf devletler, kadýnlara
karþý evlilik ve aile iliþkileri konusunda
ayrýmý önlemek için gerekli bütün
önlemleri alacaklar ve özellikle kadýnerkek eþitliði ilkesine dayanarak kadýnlara
aþaðýdaki haklarý saðlayacaklardýr (m.16):
 Evlenmede erkeklerle eþit hak,
 Özgür olarak eþ seçme, serbest ve
tam rýza ile evlenme hakký,
 Evlilik süresince ve evliliðin son
bulmasýnda ayný hak ve sorumlu
luklar,
 Medeni durumlarýna bakýlmaksýzýn,
çocuklarla ilgili konularda ana

ve babanýn eþit hak ve sorumluluklarýnýn tanýnmasý,
 Her durumda çocuklarýn çýkarlarýnýn en ön planda gözetilmesi, ulusal
yasalarda mevcut veli, vasi, kayyum
olma ve evlat edinme veya benzeri
müesseselerde eþit hak ve sorumlu
luklar,
 Aile adý, meslek ve iþ seçimi dahil
her iki eþ (kadýn-erkek) için eþit
kiþisel haklar,
 Ücret karþýlýðý olmaksýzýn veya bir
bedel mukabilinde malýn mülkiyeti,
kazanýmý, iþletmesi, idaresi, yararlanýlmasý ve elden çýkarýlmasýnda
her iki eþe de eþit haklar saðlamasý.
Ayrýca bu maddede çocuðun erken yaþta
niþanlanmasý veya evlenmesinin hiçbir
þekilde yasal sayýlmamasý ve evlenme
asgari yaþýnýn belirlenmesi ve evlenmelerin resmi sicile kaydýnýn mecburi
olmasý için, yasama dâhil gerekli tüm
önlemlerin alýnmasý da yer almýþtýr.
Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn
Önlenmesi Sözleþmesinde, kadýna yönelik
þiddetin önlenmesine ve kadýn
sýðýnmaevlerine iliþkin ayrý maddeler
bulunmamasýna raðmen, Sözleþmenin
bütününden kadýna yönelik her türlü
þiddetin ortadan kaldýrýlmasýný amaçladýðý
sonucu çýkarýlmaktadýr. Nitekim kadýnýn
insan olarak geliþiminin ve var oluþunun
önündeki tüm engellerin kaldýrýlmasý ve
kadýn ile erkeðin kalýplaþmýþ rollerine
dayalý önyargýlarýn, geleneksel ve diðer
bütün uygulamalarýn ortadan kaldýrýlmasý
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amacýyla kadýn ve erkeklerin sosyal ve
kültürel davranýþlarýný deðiþtirmek gibi
doðrudan þiddetle iliþkilendirilebilecek
yükümlülükler öngörülmektedir. Ancak
Sözleþmede yeterince ayrýntýlý yer verilmeyen þiddet konusu, daha sonra bu
Sözleþmeye ek protokol ve tavsiye kararlarýnda daha belirgin bir biçimde ele
alýnmýþtýr.

 Uygun þartlarda çalýþma hakký,
yer almaktadýr.
Sözleþme hükümlerinin yorumunda,
ayrýmcýlýðýn ve kadýna yönelik þiddetin
uygulanmasýnýn devlet tarafýndan engellenmesinin yaný sýra, özel kiþi ve kurumlar
tarafýndan yapýlan ayrýmcýlýðý önlemek
konusunda da devlet sorumlu tutul-

CEDAW 19 Sayýlý Genel Tavsiye Kararý

maktadýr (KSGM, 2001).

CEDAW 19 sayýlý Genel Tavsiye Kararý,
kadýna yönelik þiddet konusunda hazýrlanmýþtýr (11. Oturum, 1992).

CEDAW Ek Ýhtiyari Protokol

Bu Tavsiye Kararýnda, CEDAWýn tam
olarak hayata geçebilmesi için, taraf
devletlerin kadýna yönelik þiddeti önlemek
üzere gerekli tüm önlemleri almasý
gerektiði belirtilmekte ve Sözleþmenin
1. maddesindeki ayrýmcýlýk tanýmýnýn
cinsiyet temelli þiddeti kapsadýðý
vurgulanmaktadýr. Ayrýca, kadýnýn insan
haklarý ve temel özgürlükleri kapsamýnda;
 Yaþama hakký,
 Kötü muamele, iþkence vb. görmeme
hakký,

CEDAW Ek Ýhtiyari Protokolü Türkiyede,
29 Ocak 2003 tarihinde yürürlüðe
girmiþtir. Söz konusu Protokol, Sözleþmenin uygulanmasýný denetlemekle
yükümlü olan CEDAW Komitesine,
Sözleþmenin öngördüðü haklarýn ihlal
edilmesi durumunda, bireylerce ve
gruplarca ya da onlarýn yetkilendirdiði
kiþilerce þikâyette bulunulduðunda,
þikâyeti kabul etme ve inceleme yetkisi
tanýmaktadýr (KSGM, 2001).
Protokol bugüne kadar altý baþvuruyu
karara baðlamýþtýr. Bunlardan üçü aile içi
þiddet ve evlilikle ilgilidir.

 Özgürce ve güven içinde yaþama
hakký,
 Savaþ ve çatýþmalarda uluslararasý
hukuk normlarýna uygun eþit korun
ma hakký,
 Ailede eþitlik hakký,
 En yüksek standartta fiziksel ve
zihinsel saðlýða sahip olma hakký,

2.1.2 Kadýnlara Karþý Þiddetin
Tasfiye Edilmesine Dair
Birleþmiþ Milletler Bildirisi
1993 tarihli Birleþmiþ Milletlerin Kadýnlara
Karþý Þiddetin Tasfiyesine Ýliþkin
Bildirisinin baþlangýç kýsmýnda Kadýnlara
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Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi
Sözleþmesinin etkili bir biçimde uygulanmasýnýn, kadýnlara karþý þiddetin tasfiye
edilmesine katkýda bulunacaðý ve bu
kararla birlikte düzenlenen söz konusu
bildirgenin bu süreci güçlendireceði ve
tamamlayacaðý ifade edilmektedir
(www.istanbulbarosu.org.tr/Yayinlar/Barokitaplari/ubkee.pdf). Özel olarak
kadýnlara karþý þiddet sorununu açýklýkla
ele alan Bildirinin herkes tarafýndan bil
inmesi ve uyulmasý için her türlü çabanýn
gösterilmesi istenmiþtir.

 Azýnlýk gruplara dâhil olan kadýnlar,

Bildirinin baþlangýç bölümünde kadýna
yönelik þiddet konusunda oldukça
önemli tespitler yer almaktadýr:

 Kadýnlara karþý þiddet; bütün gelir

 Kadýnlara karþý þiddet; eþitlik, geliþme ve özgürlüðün gerçekleþtirilmesine ve Kadýnlara Karþý Her Türlü
Ayrýmcýlýðýn Önlenmesine Dair Sözleþmenin tam olarak uygulanmasýna bir engel oluþturmaktadýr.

ve bunun yol açtýðý sonuçlarýn

 Kadýnlara karþý þiddet, kadýnlarýn
insan haklarýna karþý bir ihlal
oluþturmakta ve bu haklarýn ve
özgürlüklerin kullanýlmasýný zayýflatmakta veya hükümsüz kýlmaktadýr.
 Erkekler ve kadýnlar arasýndaki
eþitlikçi olmayan güç iliþkileri,
erkekler tarafýndan kadýnlar
üzerinde egemenlik kurulmasýna
ve kadýnlara ayrýmcýlýk yapýlmasýna
yol açmaktadýr.
 Bu ayrýmcýlýk sonucunda kadýnlar
erkeklere baðýmlý bir konuma
gelmektedir.

yerli kadýnlar, mülteci kadýnlar,
göçmen kadýnlar, kýrsal bölgelerde
veya uygarlýða uzak topluluklarda
yaþayan kadýnlar, bakýma muhtaç
kadýnlar, ceza veya tutukevlerindeki
kadýnlar, kýz çocuklarý, özürlü
kadýnlar, yaþlý kadýnlar ve silahlý
çatýþma bölgelerinde bulunan
kadýnlar gibi bazý kadýn gruplarý
þiddete karþý daha savunmasýz
durumdadýrlar.

gruplarýnda, her sýnýfta ve kültürde
meydana gelen yaygýn bir olgudur
tasfiye edilmesi için ivedi ve etkili
adýmlar atýlmasý gerekmektedir.
 Kadýnlara toplum içinde hukuki,
sosyal, siyasal ve ekonomik eþitlik
için saðlanan olanaklar, kadýnlara
karþý yapýlan ayrýmcýlýk nedeniyle
kullanýlamaz hale gelebilmektedir.
 Kadýn hareketleri, kadýnlara karþý
þiddet sorununun niteliðine, aþýrýlýðýna ve yaygýnlýðýna giderek artan
ölçüde dikkat çekilmesinde önemli
bir rol oynamaktadýr.
Yukarýdaki tespitlerin ýþýðýnda, kadýnlara
karþý þiddetin açýk ve anlaþýlabilir bir
tanýmýnýn yapýlmasýna, kadýnlara karþý
her türlü þiddetin tasfiye edilmesinin
açýkça düzenlenmesine, devletlerin
taþýdýklarý sorumluluklar konusunda
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taahhütte bulunmalarýna ve kadýnlara
karþý þiddetin tasfiye edilmesi için
tüm uluslararasý toplumun taahhütte
bulunmasýna ihtiyaç duyulmaktadýr.
Bildiride kadýnlara karþý þiddet; ister
kamusal isterse özel yaþamda meydana
gelsin, kadýnlara fiziksel, cinsel veya
psikolojik acý ve ýstýrap veren veya
verebilecek olan cinsiyete dayanan bir
eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme,
zorlama veya keyfi olarak özgürlükten
yoksun býrakma olarak tanýmlanmýþtýr
(m.1).
Ayrýca Bildiride kadýnlara karþý þiddet
teriminin aþaðýdaki durumlarý içerecek
þekilde anlaþýlacaðý; fakat bu durumlarla
sýnýrlý olmayacaðý yer almaktadýr:
a) Aile içinde meydana gelen
dövme, kýz çocuklarýn cinsel istismarý,
evlenirken verilen baþlýkla ilgili þiddet,
evlilik içi tecavüz, cinsel organlarý daðlama
ve kadýnlara zarar veren geleneksel
uygulamalar; eþ olmayanlar arasýndaki
þiddet, sömürmek için uygulanan þiddet
de dâhil, fiziksel, cinsel ve psikolojik þiddet
uygulanmasý,
b) Toplum içinde meydana gelen
tecavüz, cinsel istismar, çalýþma hayatýnda,
öðretim kurumlarýnda ve diðer yerlerde
cinsel taciz, kadýn satýþý ve zorla fuhuþ
yaptýrýlmasý da dâhil, fiziksel, cinsel ve
psikolojik þiddet,
c) Nerede meydana gelirse gelsin,
devlet tarafýndan iþlenen veya hoþ görülen
fiziksel, cinsel ve psikolojik þiddet (m.2).

Kadýnlar siyasal, ekonomik, sosyal,
kültürel, kiþisel veya diðer alanlardaki
insan haklarýndan ve temel özgürlüklerden
eþit bir biçimde yararlanma ve bunlarýn
korunmasýný isteme hakkýna sahiptir.
Bu haklara diðerlerinin yaný sýra,
aþaðýdakiler de dâhildir (m.3):
a) Yaþama hakký,
b) Eþitlik hakký,
c) Kiþi özgürlüðü ve güvenliði
hakký,
d) Hukukun korumasýndan eþit
biçimde yararlanma hakký,
e) Her türlü ayrýmcýlýða karþý ko
runma hakký,
f) Elde edilmesi mümkün olan en
yüksek standartta fiziksel ve ruhsal saðlýk
hakký,
g) Adil ve elveriþli koþullarda
çalýþma hakký,
h) Ýþkenceye veya diðer zalimane,
insanlýk dýþý veya onur kýrýcý muamele
veya cezaya maruz kalmama hakký.
Bildiri kadýnlara karþý þiddetin önlenmesi
konusunda devletlerin yükümlülükleri
üzerinde de durmaktadýr.
Devletler kadýnlara karþý þiddeti yasaklar
ve kadýnlara karþý þiddetin tasfiye edilmesi
konusundaki yükümlülüklerinden kaçýnmak üzere herhangi bir örf ve âdeti,
geleneði veya dinsel düþünceyi ileri

27

28

KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ
KADIN SIÐINMAEVLERÝ KILAVUZU

süremez. Devletler her türlü uygun araçla
ve hiç gecikmeksizin kadýnlara karþý
þiddeti tasfiye politikasýný yürütür. Bu
amaçla kadýnlarýn her türlü þiddete karþý
korunmalarýný saðlayacak yaklaþýmlar
geliþtirir ve en geniþ þekilde yasal, siyasal,
idari ve kültürel tedbirleri alýr; cinsiyet
konusunda duyarlý yasalar, yürürlükteki
uygulamalar ve diðer müdahaleler yoluyla
kadýnlarýn yeniden maðdur olmalarýna
meydan verilmemesini saðlar.
Ýhtiyaç bulunmasý halinde, mevcut
kaynaklarýný uluslararasý iþbirliði çatýsý
altýnda azami derecede kullanarak, þiddete
maruz kalmýþ kadýnlarýn ve gerektiði
takdirde bu kadýnlarýn çocuklarýnýn
rehabilitasyonu, bakýmý, yetiþtirilmesi ve
ýslahý konusunda kendilerine rehberlik
yapýlmasýný, saðlýk ve sosyal hizmetler,
imkânlar ve programlar gibi özel nitelikteki yardýmlar ile birlikte, yapýsal
desteklerden yararlanmalarýný saðlar ve
bu kimselerin güvenliði ile fiziksel ve
psikolojik rehabilitasyonu için gerekli her
türlü tedbiri alýr (m. 4/f, g).

Birleþmiþ Milletler Genel
Kurulunun 22 Aralýk 2003
Tarihli Toplantýsýnda Aldýðý
58/147 Sayýlý, Kadýnlara Karþý
Aile Ýçi Þiddetin Ortadan
Kaldýrýlmasý Konulu Kararý
Bu kararda,
a) Aile içi þiddetin, özel yaþamda,
genellikle cinsel iliþki ya da kan baðý ile
baðlý bireyler arasýnda vuku bulan bir

þiddet türü olduðu,
b) Aile içi þiddetin, kadýnlara
yönelik þiddetin en yaygýn, fakat en az
görünen bir türü olduðu ve sonuçlarýnýn,
maðdurlarýn yaþamlarýnýn pek çok alanýný
etkilediði,
c) Aile içi þiddetin, fiziksel,
psikolojik ve cinsel þiddet dâhil, çok çeþitli
þekillerde ortaya çýkabileceði,
d) Aile içi þiddetin toplumsal bir
sorun olduðu ve devletlerin, maðdurlarý
korumak ve aile içi þiddeti önlemek
için ciddi tedbirler almasý gerektiði
vurgulanmýþtýr.
Aile içi þiddetin önlenmesi için diðer
önlemlerle birlikte, aile içi þiddet
maðdurlarýna yasal haklarýný korumalarýnda, tedavi ve destek almalarýnda
gerekli yardýmýn saðlanmasýný ya da
yardým saðlanmasýnýn kolaylaþtýrýlmasýný ve aile içi þiddet maðdurlarý için
baþvuru merkezleri ile güvenli sýðýnaklarýn kurulmasýný da kapsayacak þekilde
çalýþmalar yapýlmasý yer almýþtýr.

2.1.3 Dünya Kadýn
Konferanslarý
Kadýna yönelik þiddet, Dünya Kadýn
Konferanslarý ile uluslararasý kamuoyunun gündemine girmiþtir. 1975 yýlýnda
Meksikada yapýlan Dünya Kadýn
Konferansýnda kabul edilen Eylem
Planýnda ailenin ve aile bireylerinin eþitliðinin ve güvenliklerinin
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temini için eðitim programlarýnýn yapýlmasý tavsiye edilmiþtir
(un.org.tr/unic/unic_tr/belgeler.html).
Bu Konferansa paralel gerçekleþtirilen sivil
toplum kuruluþlarýnýn oturumlarýnda ise
kadýna yönelik þiddetin deðiþik biçimleri
dile getirilmiþtir.
1980 yýlýnda Kopenhagda yapýlan Ýkinci
Dünya Kadýn Konferansýnda, aile içinde
kadýna yönelik þiddetin önlenmesine
iliþkin kabul edilen ilke kararýnda, þiddet
saðlýk problemi baðlamýnda ele alýnmýþ,
kadýnlarýn ve çocuklarýn þiddetten
korunmasý için programlarýn geliþtirilmesi
konusunda çaðrý yapýlmýþtýr.
Kadýna yönelik þiddet konusu, en kapsamlý
biçimde 1985te Nairobide gerçekleþtirilen 3. Kadýn Konferansýnda ele alýnmýþtýr. Nairobide, Geleceðe Yönelik Strate
jiler kapsamýnda, kadýna yönelik þiddetin
tüm toplumlarda ortaya çýktýðý belirtilmiþ
ve ev içinde kadýna yönelik þiddet, insan
ticareti, silahlý çatýþmalarda kadýnýn
durumu gibi, kadýna yönelik þiddetin farklý
biçimleri üzerinde durulmuþtur. Geleceðe
Yönelik Stratejilerde önleyici politikalarýn
geliþtirilmesi, yasal tedbirlerin alýnmasý,
maðdurlara yönelik geniþ kapsamlý destek
mekanizmalarýnýn kurulmasý ve bu konuda
bilinç artýrýcý çalýþmalar yapýlmasý için
çaðrý yapýlmýþtýr.
1995 yýlýnda Pekinde gerçekleþtirilen IV.
Dünya Kadýn Konferansýnda kabul
edilen Pekin Deklarasyonu ve Eylem
Planý ile kadýnlara ve kýz çocuklarýna
yönelik her türden þiddetin önlenmesi
ve ortadan kaldýrýlmasý konusunda

devletlere yükümlülükler getirilmiþtir
(www.ksgm.gov.tr). Bu yükümlülük
çerçevesinde þiddete uðrayan kadýnlar
için baþvuracaklarý merkezlerin ve
sýðýnmaevlerinin sayýsýnýn artýrýlmasý,
ücretsiz danýþma, psikolojik ve yasal
yardým saðlanmasý konularýna önemli bir
vurgu yapýlmýþtýr. Eylem Platformunda,
kadýnýn özel ve kamusal alana tam ve eþit
katýlýmýnýn önündeki engellerin, kadýnlarýn
ekonomik, sosyal, kültürel yaþamda ve
siyasi karar alma mekanizmalarýnda yer
almalarý yoluyla ortadan kaldýrýlabileceði
ifade edilmiþtir. Eylem Platformu Belgesinin kadýna karþý þiddet ile ilgili
bölümünde kadýna karþý þiddetin; eþitlik,
kalkýnma ve barýþ hedefleri önündeki en
önemli engellerden biri olduðu belirtilmiþ,
toplumsal cinsiyet temelli þiddet, fiziksel,
cinsel veya psikolojik zarar ve sýkýntý
çekme ile sonuçlanacak herhangi bir
eylem olarak tanýmlanmýþtýr.

2.1.4 Avrupa Konseyi Kararlarý
Türkiyenin üyesi olduðu Avrupa Konseyi
tarafýndan da kadýna yönelik þiddet konusu
gündeme alýnmýþtýr. 20 Mart 1950de
Romada imzalanan Avrupa Ýnsan Haklarýnýn ve Temel Özgürlüklerin Korunmasýna Ýliþkin Sözleþmede, yaþama hakký,
iþkence yasaðý, özgürlük ve güvenlik, ev
lenme hakký, ayrýmcýlýk yasaðý gibi
konularýn üzerinde durulmuþ; ancak
kadýna yönelik þiddete ya da kadýnýn insan
haklarýna özel bir vurgu yapýlmamýþtýr.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin
1985 ve 1990 yýllarýnda kabul ettiði aile
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içi þiddet konusundaki Tavsiye Kararlarý
ile aile içinde gerçekleþen þiddetin hem
kadýnlarýn hem de çocuklarýn geliþmesine,
dolayýsýyla toplumun temeli olarak
tarif edilen ailenin ve aile bireylerinin
güvenliðine zarar verdiði belirtilerek,
aile ve bireylerinin korunmasý için gerekli
tedbirlerin alýnmasý üye devletlere tavsiye
edilmektedir (Council of Europe, 19851990).

maðdurlarýnýn azami güvenliðinin saðlan-

1993 yýlýnda Romada gerçekleþtirilen
Avrupa Konseyi bünyesinde Kadýn Erkek
Eþitliðinden Sor umlu 3.Bakanlar
Konferansýnda kadýna yönelik þiddetle
mücadele konusunda bir deklarasyon
yayýnlanmýþ ve ilke kararý kabul edilmiþtir.
Bu belgelerde kadýna yönelik þiddetin,
yaþama, güvenlik, özgürlük gibi temel
hak ve özgürlüklere zarar verdiði dile
getirilmiþ ve mücadele için bir Eylem Planý
geliþtirilmiþtir. Ayný Konferansta tecavüz
ve kadýnlara yönelik cinsel taciz konusun
da da bir ilke kararý kabul edilmiþtir
(Council of Europe,1993). 1997 yýlýnda
Strazburgda yapýlan Hükümet ve Devlet
Baþkanlarý Zirvesinde, kadýna yönelik
þiddet ve her türlü cinsel sömürü ile
mücadele kararlýlýðý dile getirilmiþtir
(Second Summit Final Declaration and
Action Plan,1997).

hizmetlerinin ücretsiz ve 24 saat ulaþýla-

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2002
yýlýnda kadýnlarýn þiddete karþý korunmasýna iliþkin geniþ kapsamlý bir tavsiye
kararýný kabul etmiþtir. Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesinin Kadýnlarýn
Þiddete Karþý Kor unmasýna Ýliþkin
Tavsiye Kararýnda üye devletlere, þiddet

ve arabuluculuk dâhil mümkün olan her

masý ve maðdurlarýn yeniden þiddet olayý
ile karþýlaþmalarýnýn önlenmesi için gerekli
tedbirlerin alýnmasý tavsiye edilmektedir
(Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 2002).
Bu belgede, maðdurlarýn korunmasý ve
destek hizmetlerine iliþkin olarak, maðdurlar için eþgüdümlü profesyonel kadrolarýn
saðladýðý acil ve geniþ kapsamlý destek
bilir olmasý gerektiði belirtilmektedir.
2005 yýlýnda Varþovada yapýlan zirvede
aile içi þiddet dâhil kadýnlara ve çocuklara
yönelik þiddetin ortadan kaldýrýlmasý
konusundaki kararlýlýk bir kez daha dile
getirilmiþtir (Avrupa Konseyi, 2005).
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin
14 Kasým 2006 tarihli 13 sayýlý kararýnda,
aile içi þiddetin kaynaðýnýn toplumdaki
kadýnerkek eþitsizliði olduðu, bu sorunun
coðrafi sýnýr, yaþ, ýrk ya da herhangi bir
etnik kökene mal edilemeyeceði, her ailede
ve her türlü sosyal çevrede kendini gösterebileceði dile getirilmiþtir. Þiddet ile
mücadele etmek için, ücretsiz yasal yardým
türlü yöntemin kullanýlmasý, aile içi þiddet
maðdurlarýna uzun süreli destek verilmesi
ve þiddet uygulayanlarýn tedavisinin
saðlanmasý gerektiði belir tilmiþtir
(www.ksgm.gov.tr).

BÖLÜM 2: YASAL DÜZENLEMELER

2.1.5 Çocuk Haklarýna Dair
Sözleþme
Türkiyenin 14.09.1990 tarihinde
imzalayýp, 9.12.1994 tarih ve 4058 sayýlý
Kanunla onayladýðý Sözleþmenin 19uncu
ve 34üncü maddeleri çocuða yönelik her
türlü bedensel ve zihinsel saldýrýyý ihmal
ve istismar olarak deðerlendirmekte ve
bu hallerde çocuðun korunmasýný devletin
sor umluluðu olarak gör mektedir
(www.shcek.gov.tr).

2.2 Ýç Hukukta Kadýna
Yönelik Þiddet
Kadýna yönelik þiddetle mücadelede
yararlanýlmakta olan iç hukuk düzenlemelerinden, Anayasa, Türk Ceza Kanunu,
Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunmasýna Dair Kanun, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, Belediye
Kanunu, ilgili genelgeler ve Kadýna
Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele: Ulusal
Eylem Planý 2007-2010 bu bölümde ele
alýnmýþtýr.

2.2.1 Anayasa
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Baþlangýç bölümünde her Türk vatandaþýnýn
bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eþitlik ve sosyal adalet gereklerince
yararlanarak onurlu bir yaþam sürdürme,
maddî ve manevî varlýðýný bu yönde
geliþtirme hak ve yetkisine doðuþtan sahip
olduðu belirtilmektedir.

Anayasanýn 10. maddesinde Kadýnlar ve
erkekler eþit haklara sahiptir. Devlet, bu
eþitliðin yaþama geçmesini saðlamakla
yükümlüdür. hükmü yer almaktadýr.
Anayasa, kadýn ve erkeðin eþitliðine vurgu
yaparak; herkesin dil, ýrk, renk, cinsiyet,
siyasi düþünce, felsefi inanç, din, mezhep
ve benzeri sebeplerle ayýrým gözetilmeksizin kanun önünde eþit olduðunu
hükme baðlamýþtýr.
Anayasanýn 17. maddesi, Herkes, yaþama,
maddî ve manevî varlýðýný koruma ve
geliþtirme hakkýna sahiptir. Kimseye
iþkence ve eziyet yapýlamaz; kimse insan
haysiyetiyle baðdaþmayan bir cezaya veya
muameleye tâbi tutulamaz. biçiminde
düzenlenmiþtir.
Ailenin Korunmasý baþlýðýný taþýyan
41inci maddesi Aile, Türk toplumunun
temelidir ve eþler arasýnda eþitliðe
dayanýr. þeklinde düzenlenmiþtir. Bu
maddede, ayrýca Devlet, ailenin huzur ve
refahý ile özellikle ananýn ve çocuklarýn
korunmasý ve aile planlamasýnýn öðretimi
ile uygulanmasýný saðlamak için gerekli
tedbirleri alýr, teþkilatý kurar. ifadesi yer
almaktadýr (www. tbmm. gov.tr/
Anayasa.htm).

2.2.2 Türk Ceza Kanunu
26.9.2004 yýlýnda kabul edilen ve
01.04.2005 tarihinde yürürlüðe giren yeni
Türk Ceza Kanununda (TCK) kadýna karþý
þiddet ve aile içi þiddet konularý, Kiþilere
Karþý Suçlar, Topluma Karþý Suçlar,
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Millete, Devlete Karþý Suçlar olmak
üzere üç ana kýsýmda düzenlenmiþtir.
Kiþilere Karþý Suçlar kýsmýnda, töre
saikiyle kasten öldürme suçu (m.82), kas
ten ve taksirle yaralama (m.86, m.89),
eziyet (m.96), cinsel saldýrý (m.102), çocuðun cinsel istismarý (m.103), reþit olmayanla cinsel iliþki (m.104) ve cinsel taciz
(m.105), tehdit (m.106), cebir (m.108), kiþiyi
hürriyetinden yoksun býrakma (m.109), iþ
ve çalýþma hürriyetinin ihlali (m.117),
haberleþmenin engellenmesi (m.124)
hakkýnda hükümler yer almaktadýr.
Topluma Karþý Suçlar kapsamýnda yer
alan düzenlemeler arasýnda, hayâsýzlýk
(m.225), müstehcenlik (m.226) ve fuhuþ
(m.227), birden çok evlilik, hileli evlenme,
dinsel tören (m.230), kötü muamele
(m.232), aile hukukundan kaynaklanan
yükümlülüklerin ihlali (m.233), çocuðu
kaçýrma ve alýkoyma (m.234) bulunmaktadýr.
Millete, Devlete Karþý Suçlar kýsmýnda,
yetkili hâkim ve savcý kararý olmaksýzýn,
kiþinin genital muayeneye gönderilmesi
veya bu muayenenin yapýlmasýnýn suç
olduðu hükmü (m.287) yer almaktadýr
(www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html).

2.2.3 Çocuk Koruma Kanunu
Kadýn sýðýnmaevine gereksinim duyan
kadýnlarla ilgili önemli bir düzenleme,
Çocuk Koruma Kanunu ve baðlý yönetmeliklerde Barýnma Tedbiri bölümünde
yer almaktadýr.

Bu Kanuna göre, barýnma tedbiri,
barýnma yeri olmayan çocuklu kimselere
veya hayatý tehlikede olan hamile kadýnlara uygun barýnma yeri saðlamaktýr,
(m.5).
Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen
Koruyucu ve Destekleyici Tedbir
Kararlarýnýn Uygulanmasý Hakkýnda
Yönetmelik
Yaþamýný devam ettirmek için yeterli
ve saðlýklý bir barýnma yeri olmayan
çocuklu kimselere veya hayatý tehlikede
olan hamile kadýnlar ile bunlarýn çocuklarýna uygun barýnma yeri saðlamaya
yönelik tedbire iliþkin Çocuk Koruma
Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve
Destekleyici Tedbir Kararlarýnýn Uygulanmasý Hakkýnda Yönetmelikte (m.15)
þu açýklamalara yer verilmektedir.
 Barýnma tedbiri uygulanan kimse
lerin, talepleri hâlinde kimlikleri ve
adresleri gizli tutulur.
 Barýnma tedbiri kararý verilen kim
selerin, kolluk kuvvetlerince, tedbir
kararýný uygulayacak kuruma teslim
edileceði hâllerde, bu kimselerin ilk
saðlýk kontrolü yapýldýktan sonra
teslimi saðlanýr. Bulaþýcý hastalýðý
olanlarýn tedavisi Saðlýk Bakanlýðýnca gerçekleþtirilir. Bu durumdaki
kimseler hakkýnda derhâl saðlýk ted
biri alýnmasý için mahkeme veya
çocuk hâkimine baþvurulur.
 Bu tedbirin yabancý uyruklu kimselere uygulanmasýnda, kurum tarafýndan ilgili mevzuat çerçevesinde
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yabancý uyruklu kimselerin vatandaþý olduðu ülkenin konsolosluklarý
ile irtibat saðlanýr.
 Saðlýk kontrolü ve tedaviye iliþkin
hizmetlerden doðan tüm giderler
Saðlýk Bakanlýðýnca karþýlanýr.
 Barýnma tedbiri, SHÇEK, Millî
Eðitim Bakanlýðý ve yerel yönetimler
tarafýndan yerine getirilir.
 Bakým ve barýnma tedbirlerinin
yerine getirilmesi sýrasýnda ihtiyaç
duyulan kolluk hizmetleri, ilgili birimlerden talep edilir. Kolluk birim
leri, bu talepleri geciktirmeksizin
yerine getirir. Bakým ve barýnma
tedbir kararý alýnan kiþiler ile
çocuklarýn rehabilitasyonu, eðitimi
ve diðer bakanlýklarýn görev alanýna
giren hususlarla ilgili olarak SHÇEK
tarafýndan yapýlan her türlü yardým
ve destek talepleri Millî Eðitim
Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý, Saðlýk
Bakanlýðý, ilgili diðer bakanlýklar ile
kamu kurum ve kuruluþlarý tarafýndan geciktirilmeksizin yerine
getirilir (m.17) (www.shcek.gov.tr).

2.2.4 Ailenin Korunmasýna Dair
Kanun (4320; 5636)
4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair
Kanunun temel amacý, aile içinde þiddet
uygulayan bireyi, maðdurun yaþam
alanýndan uzaklaþtýrmak ve diðer gerekli
tedbirleri uygulamaya koymak suretiyle
aile içi þiddeti önlemektir.

5636 sayýlý Kanun ile yapýlan deðiþiklikle
bu Yasa; sadece eþ ile sýnýrlý olmaktan
çýkarýlmýþ, ayný çatý altýnda yaþayan diðer
aile bireyleri ile ayný çatý altýnda yaþamayan, haklarýnda mahkemece ayrýlýk
kararý verilen aile bireylerini; yasal olarak
ayrý yaþama hakký olan veya ayrýlýk
nedeniyle ayrý konutlarda bulunan birey
leri ve evli olmalarýna raðmen fiilen ayrý
yaþayan aile bireylerini ve çocuklarý da
kapsayacak hale getirilmiþtir.
Kanunun 1.maddesinde bu kanun
kapsamýndaki baþvurularýn ve verilen
kararýn infazý için yapýlan icrai iþlemlerin
harca tabi olmadýðý ifadesine yer
verilmiþtir.
4320 Sayýlý Kanun
Temel amacý; aile içinde þiddet
uygulayan bireyi, maðdurun yaþam
alanýndan uzaklaþtýrmak ve diðer
gerekli tedbirleri uygulamaya
koymak suretiyle aile içi þiddeti
önlemektir.
Ailenin Korunmasýna Dair Kanunun
Uygulanmasý Hakkýnda Yönetmelik
4320 Sayýlý Kanunun uygulanmasýna
iliþkin Yönetmelik, 1 Mart 2008 tarihinde
yürürlüðe girmiþtir. Yönetmeliðe göre aile
bireylerinden birinin toplumsal veya özel
alanda fiziksel, cinsel, psikolojik, sözel
ve ekonomik þiddete maruz kalmasý
durumunda, þikâyet ve ihbar mercilerine
müracaat etmek suretiyle tedbir talebinde bulunabilir (www.ksgm.gov.tr/
yonetmelik6.html).
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a) Aile bireylerine karþý þiddete
veya korkuya yönelik söz ve davranýþlarda
bulunmama,

kusurlu eþin veya diðer aile bireyinin bir
saðlýk kur uluþunda muayene veya
tedavisinin saðlanmasý amacýyla hâkim,
illerde Ýl Saðlýk Müdürlüðüne, ilçelerde
Saðlýk Grup Baþkanlýðýna baþvurmasýný
kararýnda belirtir. Bu kiþiler Ýl Saðlýk
Müdürlükleri Ruh Saðlýðý Þubelerince
veya Saðlýk Grup Baþkanlýklarýnca resmî
veya kendi istekleri üzerine özel saðlýk
kurumlarýna sevk edilir. Ýlgilinin tedaviyi
sürdürüp sürdürmediði ve yapýlan iþlemin
sonucu Ýl Saðlýk Müdürlüðü veya Saðlýk
Grup Baþkanlýðý tarafýndan Cumhuriyet
Baþsavcýlýðýna bildirilir.

b) Müþterek evden uzaklaþtýrýlarak
bu evin diðer aile bireylerine tahsisi
ile bu bireylerin birlikte ya da ayrý oturmakta olduðu eve veya iþyerlerine yaklaþmama,

2.2.5 Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Kanunu
(2828)

Aile bireylerinden birinin aile içi þiddete
mar uz kaldýðýný kendilerinin veya
Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn bildirmesi
üzerine þiddetin belgelenmesi aranmaksýzýn aile mahkemesi hâkimi meselenin
mahiyetini göz önünde bulundurarak
resen kusurlu eþe ve diðer aile bireylerine
iliþkin aþaðýdaki tedbirlerden bir veya
birkaçýna veya uygun göreceði benzer
baþka tedbirlere hükmedebilir:

c) Aile bireylerinin eþyalarýna zarar
vermeme,
ç) Aile bireylerini iletiþim araçlarý
ile rahatsýz etmeme,
d) Varsa silâh veya benzeri araçlarýný
genel kolluk kuvvetlerine teslim etme,
e) Alkollü veya uyuþturucu herhangi
bir madde kullanmýþ olarak þiddet maðdurunun yaþamakta olduðu konuta veya
iþyerine gelmeme veya bu yerlerde bu
maddeleri kullanmama,
f) Bir saðlýk kuruluþuna muayene
veya tedavi için baþvurma.
Aile içi þiddete mar uz kalan aile
bireylerinden birisinin korunmasý için,

24.5.1983 tarihinde kabul edilen 2828
Sayýlý Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Kanununun amacý,
1. maddesinde korunmaya, bakýma veya
yardýma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaþlý
ve diðer kiþilere götürülen sosyal
hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek
üzere kurulan teþkilatýn kuruluþ, görev,
yetki ve sorumluluklar ile faaliyet ve
gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemek
olarak belirtilmiþtir.
Kanunun 3. maddesinde kadýn veya erkek
konukevleri, fiziksel, duygusal, cinsel ve
ekonomik istismara uðrayan kadýn veya
erkeklerin psiko-sosyal ve ekonomik
problemlerinin çözümlenmesi sýrasýnda
varsa çocuklarý ile birlikte ihtiyaçlarýný
karþýlamak amacýyla geçici bir süre
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kalabilecekleri yatýlý sosyal hizmet
kuruluþlarý olarak tanýmlanmýþtýr.
Bu Kanun kapsamýna giren sosyal
hizmetlere iliþkin faaliyetler, devletin
denetim ve gözetiminde, sivil toplum
kuruluþlarý ile halkýn gönüllü katký ve
katýlýmý da saðlanarak bir bütünlük içinde
yürütülür. Sunulacak bakým ve diðer
hizmetlerin kapsamý ve bu hizmetleri
verecek olan gerçek ve tüzel kiþilerin izin,
çalýþma usul ve esaslarý ve diðer hususlar
SHÇEK tarafýndan çýkarýlacak bir
yönetmelikle düzenlenir. Sosyal hizmetler
alanýnda faaliyet gösteren kamu kurum
ve kuruluþlarý ile gönüllü kuruluþlar
arasýnda koordinasyon ve iþbirliði tesis
edilerek güç birliði saðlanýr ve mevcut
kaynaklara en verimli þekilde iþlerlik
kazandýrýlýr (m.4).
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumuna Baðlý Kadýn Konukevleri
Yönetmeliði
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumuna Baðlý Kadýn Konukevleri
Yönetmeliði SHÇEKe baðlý konukevlerinde uygulanacak standartlarý belirle
mek üzere 12.07.1998 tarihinde yürürlüðe
girmiþtir. Bu yönetmelik ile bu kuruluþlarýn hizmet vereceði hedef kitle, uyulacak
ilkeler, yönetim biçimi, personelin nite
likleri, kadýnlara ve çocuklarýna sunulacak
hizmetlerin standartlarý belirlenmiþtir
(Ek 1).

Özel Hukuk Tüzel Kiþileri ile Kamu
Kurum ve Kuruluþlarýnca Açýlan Kadýn
Konukevleri Yönetmeliði
8.5.2001 tarihinde Resmi Gazetede
yayýmlanarak yürürlüðe giren Özel Hukuk
Tüzel Kiþileri ile Kamu Kurum ve
Kuruluþlarýnca Açýlan Kadýn Konukevleri
Yönetmeliði, SHÇEK Genel Müdürlüðü
tarafýndan, 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun
9. maddesinin (g) bendi ile 34 ve 35 inci
maddeleri gereðince düzenlenmiþtir
(Ek 2).
Ýl ve Ýlçe Ýnsan Haklarý Kurullarýnýn
Kuruluþ, Görev ve Çalýþma Esaslarý
Hakkýnda Yönetmelik
23 Kasým 2003 tarihinde yayýmlanan bu
Yönetmelik ile Ýl ve Ýlçe Ýnsan Haklarý
Kurullarýna araþtýrma ve izleme görevi
verilmiþtir (m.12).
Bu kapsamda il ve ilçe kurullarýnýn
görevleri arasýnda:
a) Ýnsan haklarýyla ilgili konularda
üniversiteler, kamu kurumlarý, sivil
toplum kuruluþlarý ve diðer kurumlarla
iþbirliði yaparak araþtýrma yapýlmasý,
yaptýrýlmasý ve rapor hazýrlanmasýný
saðlamak,
b) Kadýn, çocuk, hasta ve özürlü
haklarý ile ilgili araþtýrmalar yapmak ve
çözümler üretilmesini teþvik etmek,
c) Ýnsan haklarý uygulamalarýný
yerinde görmek amacýyla ilgili kurum ve
kuruluþlara ziyaretler gerçekleþtirmek,
yer almaktadýr.
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Bu kurul, kadýna yönelik aile içi þiddetin
önlenmesi alanýnda araþtýrma yapmak,
çözüm üretilmesini teþvik etmek ve kadýn
sýðýnmaevlerinin amacýna uygun olarak
hizmet vermesini saðlamak üzere baðýmsýz
denetim yapacak bir kurul olarak önemli
iþlevler üstlenebilir.

2.2.6 Belediye Kanunu (5393)
3.7.2005 tarihinde kabul edilen ve
13.07.2005 tarihli Resmi Gazetede
yayýmlanarak yürürlüðe giren 5393 sayýlý
Belediye Kanunu, kadýn sýðýnmaevlerinin
yaygýnlaþmasýný saðlamak üzere önemli
bir düzenleme yapmýþtýr. Bu kanuna göre
Büyükþehir Belediyeleri ile nüfusu 50 bini
geçen belediyelere kadýn ve çocuklar
için korumaevleri açma yükümlülüðü
getirilmiþtir (www.mevzuat.adalet.gov.tr/
htm/1525.html).
5393 sayýlý Belediyeler Kanunu esas
alýndýðýnda Ýstanbulda 37, Türkiyede ise
205 kadýn sýðýnmaevinin hizmet vermesi
gerekmektedir.

2.2.7 2006/17 Sayýlý Baþbakanlýk
Genelgesi Çocuk ve Kadýna
Yönelik Þiddet Hareketleri ile
Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesi Ýçin Alýnacak
Tedbirler
Türkiye Büyük Millet Meclisinde
11.10.2005 tarihinde Töre ve Namus
Cinayetleri ile Kadýnlara ve Çocuklara
Yönelik Þiddetin Sebeplerinin Araþtýrýlarak Alýnmasý Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi amacýyla bir komisyon
kurulmuþtur. Komisyon, çalýþmalarý
sonucunda, sorunun boyutlarý ve çözüm
için gerekli çalýþmalarýn belirlendiði
kapsamlý bir rapor hazýrlamýþtýr. Söz ko
nusu komisyon raporunu takiben, kadýna
yönelik þiddetin ortadan kaldýrýlmasý için
alýnmasý gereken önlemler ve sorumlu
olacak kuruluþlarýn belirlendiði 2006/17
sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi yayýmlanmýþtýr. Bu Genelge ile kadýna yönelik
þiddetle mücadele bir devlet politikasý
haline gelmiþtir.
2006/17 sayýlý Baþbakanlýk Genelgesinde
sýðýnmaevleri/konukevlerine iliþkin
düzenlemeler yapýlmýþtýr (EK 3).
Sýðýnmaevleriyle ilgili maddeler aþaðýda
verilmiþtir.

5393 Sayýlý Kanun

Hizmet Kurumlarý baþlýðý altýnda;

Madde 14. Büyükþehir belediyeleri
ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler,
kadýnlar ve çocuklar için koruma
evleri açar.

Madde 16. Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kur umu için
bütçeden ayrýlan pay artýrýlmalý, kadýn
sýðýnmaevleri/kadýn konukevleri nitelik
ve nicelik açýsýndan Avrupa Birliði
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standartlarýna uygun hale getirilmeli
ve hizmet sunacak personelin kadýn
bakýþ açýsýna sahip olmasý saðlanmalý,
anýlan merkezlerin gizlilik ilkesine uygun
olarak hizmet vermeleri konusunda gerekli
özen gösterilmelidir.

Sor umlu Kur um: Valilikler, Sosyal

Sorumlu Kurum: Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu, Devlet Planlama
Teþkilatý, yerel yönetimler.

Madde 21. Þiddet gördüðü için
kadýn sýðýnma/konukevine yerleþtirilen

Ýþbirliði yapacak kurum ve kuruluþlar:
Üniversiteler, sivil toplum kuruluþlarý.

saðlamak ve desteklemek için kadýnlara

Madde17. Kadýn sýðýnmaevleri/
konukevlerinin kuruluþu ve iþletilmesi ile
ilgili mevzuatýn gözden geçirilerek Avrupa
Birliði standartlarý doðrultusunda yeniden
hazýrlanmasý ve yerel yönetimlere kadýn
sýðýnma/konukevi açma konusunda zorun
luluk getirilmesi saðlanmalýdýr. Açýlan
kadýn sýðýnma/konukevlerinin mevzuatta
belirtilen standartlara uygunluðu düzenli
olarak denetlenmelidir.
Sor umlu Kur um: Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüðü.
Ýþbirliði yapacak kurum ve kuruluþlar:
Yerel yönetimler, üniversiteler, sivil
toplum kuruluþlarý.
Madde 20. Sivil toplum kuruluþlarý
tarafýndan kurulmuþ ve kurulacak olan
baðýmsýz kadýn sýðýnmaevi ve kadýn
danýþma merkezlerini açma ve iþletme
giriþimleri, yerel yönetimler ve il özel
idareleri tarafýndan mali destek de dâhil
olmak üzere çok yönlü desteklenmelidir.

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüðü, yerel yönetimler.
Ýþbirliði yapacak kurum ve kuruluþlar:
Sivil toplum kuruluþlarý.

kadýnlarýn buradan çýktýktan sonra kendi
ayaklarý üzerinde durmayý baþarmalarýný
devletin sahip olduðu kaynaklardan geçici
konut tahsisi yapýlmalýdýr.
Sorumlu Kurum: Yerel yönetimler, Toplu
Konut Ýdaresi.
Ýþbirliði yapacak kurum ve kuruluþlar:
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüðü, sivil toplum
kuruluþlarý.
Eðitim baþlýðý altýnda;
Madde 4. Þiddete uðrayan
kadýnlarýn baþvurabilecekleri, rehberlik
ve danýþmanlýk hizmeti alabilecekleri
merkezlerin tanýtýmý ile kadýnlara yönelik
bilinç yükseltme ve eðitim çalýþmalarý
konusunda ulusal bir bilgilendirme
kampanyasý yürütülmelidir.
Sorumlu Kurum: Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý,
valilikler, yerel yönetimler.
Ýþbirliði yapacak kurum ve kuruluþlar:
Sivil toplum kuruluþlarý, görsel-iþitsel
medya kuruluþlarý (ulusal, bölgesel ve
yerel).

37

38

KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ
KADIN SIÐINMAEVLERÝ KILAVUZU

2.2.8 11.01.2007 Tarih ve
2007/6 Sayýlý Ýçiþleri Bakanlýðý
Emniyet Genel Müdürlüðü
Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesine Yönelik
Tedbirlerin Koordinasyonu
Konulu Genelgesi
Bu Genelgede, kadýna yönelik þiddetin
önlenmesi ve müdahale edilmesi konusun
da yapýlan düzenlemelerde uygulanacak
sürecin açýkça belirlenmiþ olmasýnýn yaný
sýra, sorumlu kuruluþlar da belirlenmiþtir
(Ek 4). Ayrýca hizmet ilkelerinden biri
olan gizlilik ilkesinin üzerinde önemle
durulmuþtur. Konuya iliþkin olarak yapýlan
düzenlemeler 5. , 7. ve 8. maddelerde yer
almaktadýr:
Madde 5. Çeþitli sebeplerle
töre veya namus cinayetine maruz
kalabileceðini beyan eden/edilen veya
aile içi þiddete maruz kalmýþ kadýnlar
ve çocuklarla ilgili her türlü koruma
tedbirinin, Ýl Sosyal Hizmetler
Müdürlükleri, ilçelerde ise sosyal hizmet
yürüten birim ya da varsa Sosyal
Hizmetler Þube Müdürlükleri haberdar
edilmek suretiyle ivedilikle alýnmasý
saðlanacak; SHÇEKe veya belediyelere
baðlý kadýn sýðýnmaevlerinde koruma
altýna alýnan bu kiþilerin bulunduklarý
yerlerle ilgili gizlilik esaslarýna en üst
seviyede riayet edilecektir.
Madde 7. Kadýn sýðýnmaevi
bulunmayan yerlerde, töre/namus
cinayetine maruz kalabileceðini beyan

eden veya somut bir olayda töre/namus
cinayetine maruz kalabileceði öngörülen
kiþilerin rýzalarý doðrultusunda, ivedilikle
sosyal hizmet birimleri haberdar edilmek
suretiyle teslim alýnmalarý saðlanacaktýr.
Ýl/Ýlçe sosyal hizmet birimleri 24 saat
ulaþýlabilecek þekilde görevlendirecekleri
personelin iletiþim bilgilerini genel kolluk
kuvvetlerine bildireceklerdir.
Madde 8. Kadýn sýðýnmaevi
bulunmayan yerlerde, maðdurlarýn ilgili
yere sevkine kadar geçen sürede geçici
olarak korunmalarýnýn ve sýðýnmalarýnýn
saðlanacaðý yerler, (otel, pansiyon,
misafirhane vb.) oluþturulan komiteler
tarafýndan tespit edilerek genel kolluk
kuvvetlerine bildirilecektir. Bu yerlerin
adres bilgileri konusunda da üst seviyede
gizlilik esaslarýna riayet edilecektir.

2.2.9 Kadýna Yönelik Aile Ýçi
Þiddetle Mücadele Ulusal
Eylem Planý 2007-2010
2006/17 sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi
uyarýnca, Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle
Mücadele Ulusal Eylem Planý 2007-2010,
tüm taraflarýn katýlýmý ve iþbirliði ile
Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðünün
koordinasyonunda hazýrlanmýþ ve
yürürlüðe girmiþtir. Ulusal Eylem Planýnýn
hazýrlýk sürecinde yapýlan geniþ katýlýmlý
toplantýlarda, atölye çalýþmalarýnda,
mevzuat ve literatür taramasýnda kamu
kurum ve kuruluþlarýnýn yaný sýra yerel
yönetimlerin, üniversitelerin ve kadýn
alanýnda çalýþmalar yürüten sivil toplum
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kuruluþlarýnýn temsilcilerinin de katkýlarý
alýnmýþtýr. Ulusal Eylem Planýndaki
amaçlar, öncelikler ve aktiviteler bu
hazýrlýk sürecinde yapýlan çalýþmalar ile
belirlenmiþtir.
Bu çerçevede hazýrlanan Kadýna Yönelik
Aile Ýçi Þiddetle Mücadele Ulusal
Eylem Planý 2007-2010 ile, ülkemizde
aile içinde kadýna yönelik her türlü
þiddetin ortadan kaldýrýlmasý için gerekli
önlemlerin tüm taraflarýn iþbirliði ile
uygulamaya konulmasý amaçlanmýþtýr.
Bu amaç doðrultusunda belirlenen hedefler
þunlardýr:
1- Toplumsal cinsiyet eþitliði ve
kadýna yönelik aile içi þiddetle mücadele
konularýnda yasal düzenlemeler yapmak
ve uygulamadaki aksaklýklarý ortadan
kaldýrmak,
2- Aile içi þiddeti doðuran ve
pekiþtiren olumsuz tutum ve davranýþlarýn
ortadan kaldýrýlmasý amacýyla, toplumsal
cinsiyet, eþitlik ve kadýna yönelik aile içi
þiddet konularýnda toplumsal farkýndalýk
yaratmak ve zihinsel dönüþümü saðlamak,
3- Kadýnýn sosyo -ekonomik
konumunun güçlendirilmesine yönelik
düzenlemeleri yapmak ve bu düzenlemelerin uygulanmasýný saðlamak,
4- Aile içi þiddet gören kadýna ve
varsa çocuklarýna yönelik ulaþýlabilir
koruyucu hizmetler düzenlemek ve
hizmetlerin uygulanmasýný saðlamak,
5- Aile içi þiddet gören kadýna
ve þiddet failine yönelik tedavi ve

rehabilitasyon hizmetlerini düzenlemek
ve hizmetlerin uygulanmasýný saðlamak,
6- Aile içi þiddet gören kadýna ve
varsa çocuk/çocuklarýna yönelik hizmet
sunumunda kurum/kuruluþ ve ilgili
sektörler arasý iþbirliði mekanizmasýný
kurmak (KSGM,2007).
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Kadýn Danýþma Merkezleri

Þiddete maruz kalan veya risk altýndaki
kadýn ilk yüz yüze baþvurusunu, SHÇEK
Ýl ve Ýlçe Müdürlüklerine (Ek 5), kadýn
kuruluþlarýnýn ya da belediyelerin kurduðu
kadýn danýþma merkezlerine yapabilir.
Danýþma merkezlerinde kadýna, sorunu
nun çözümü ile ilgili olarak var olan ku
rumlar hakkýnda bilgi verilir, hukuki ve
psikolojik danýþmanlýk saðlanýr. Baþvuran
kadýn, haklarýný öðrenerek ve danýþmanlýk
hizmetinden yararlanarak, sýðýnmaevi ve
sýðýnmaevi dýþýndaki seçenekleri daha
saðlýklý deðerlendirebilir; sorunlarýný
çözme yolu bulabilir. Danýþma merkezlerinde çeþitli seçenekler kadýnla birlikte
deðerlendirildikten sonra, kadýnýn
s ý ð ý n m a e v i n d e ka l m a s ý u y g u n s a
sýðýnmaevine yönlendirilir. Danýþma
merkezleri, sýðýnmaevi hizmetinin ilk
basamaðý iþlevini yerine getirir. Ancak bu
merkezler genellikle mesai saatlerinde
hizmet sunmaktadýr. Danýþma merkezlerinde kadýnýn önerisiyle þiddet uygulayanýn yararlanabileceði rehabilitasyon
hizmetleri de oluþturulabilir. Kadýn

özellikleri ve deðerlendirme sýrasýnda
dikkat edilecek noktalar, kadýn danýþma
merkezlerinde krize müdahale aþaðýda
sunulmuþtur. *
Kadýn Danýþma Merkezinde Sunulan
Hizmetler
 Aile içinde þiddete uðrayan kadýnlarýn baþvurularýný kabul etmek,
 Kadýnlarýn çözüm arayýþlarýna destek
olmak,
 Kadýnlara psikolojik destek sunmak.
Gerekli durumlarda onlarýn korkularýný, utanma, suçluluk, yýlgýnlýk,
yalnýzlýk, çaresizlik vb. olumsuz duygularýný yenebilmeleri için çalýþmalar yapmak,
 Kadýnlarýn bir araya geldiði, sorunlarýný paylaþtýðý, ortak çözümler
aradýðý dayanýþma toplantýlarý düzenlemek,
 Doktor, hastane, karakol, savcýlýk,
sosyal hizmetler vb. yerlere yapacaklarý baþvurularda yardýmcý olmak,

danýþma merkezlerinde sunulan hizmetler,
danýþma merkezine baþvuran kadýnlarýn
haklarý, deðerlendirme yapacak kiþilerin

* Bu bölüm KAMER 2006;2007, Sayýl ve ark., 2000den ve alan
uzmanlarýnýn görüþlerinden yararlanýlalarak hazýrlanmýþtýr.
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 Çözümü gereken hukuksal sorunlar
konusunda danýþmanlýk almalarýný
saðlamak,

saðlayan ve durumun kadýn için
öneminin ve ciddiyetinin anlaþýldýðý
duygusu veren bir ortam),

 Kadýnlarý, meslek edindirme kurslarýna yönlendirmek,

 Kadýnlarýn kendilerine iliþkin tutulan
kayýtlarý bilme hakký.

 Sýðýnmaevinde kalmak isteyen
kadýnlarýn baþvurularýný alarak
durumlarýný deðerlendirmek,

Kadýn Danýþma Merkezinde Baþvuru
Deðerlendirecek Kiþilerin Özellikleri

 Baþvurularla ilgili istatistikleri
düzenli olarak hazýrlamak,
 Aile içi þiddetle ilgili araþtýrmalar
yapmak,
 Aile içi þiddetle ilgili kamuoyu oluþturma çalýþmalarý yapmak.
Kadýn Danýþma Merkezine Baþvuran
Kadýnýn Haklarý
Danýþma merkezine baþvuran kadýna
hizmet verilirken kadýnýn aþaðýdaki haklarý
göz önünde tutulmalýdýr.
 Profesyonel destek almak,
 Saygý görmek,
 Yargýlanmamak,
 Çözüm seçeneklerini öðrenmek ve
deðerlendirebilmek için destek al
mak,

Kadýn Danýþma Merkezinde, sýðýnmaevine
girme talebi olan kadýnlarýn durumunu
deðerlendirecek çalýþanlar aþaðýdaki özellikleri taþýmalýdýr:
 Sosyal hizmet ya da psikoloji eðitimi
almýþ,
 Kadýn bakýþ açýsýna sahip (eðitim
almýþ), kadýn,
 Ýletiþim becerileri geliþmiþ,
 Kriz ve krize müdahale eðitimi almýþ.
Deðerlendirme Yaparken Dikkat
Edilecek Konular
Þiddete maruz kalan kadýnýn telefonla ya
da evden çýkarak danýþma merkezine gelmeyi baþarmasý, onun þiddetten kurtulmak
için gösterdiði çaba, fark edilmesi ve takdir
edilmesi gereken bir davranýþtýr.

 Kararý ne olursa olsun destek alacaðý
güvencesi almak,

Telefonla baþvuran kadýna danýþma
merkezine gelmesi için destek vermek,
ikinci adýmý atmasý için cesaretlendirici
olabilir; ancak gelemeyecek durumda olan
kadýn için telefonla danýþmanlýk hizmeti
vermek de önemlidir. Telefonla görüþmede;

 Uygun bir ortamda destek almak
(sakin, düzenli ve aðýrbaþlý; güven

 Kendinizi tanýtýnýz (adýnýz ve
göreviniz),

 Gizlilik ilkesine uyulacaðý güvencesi
almak,
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 Baþvuraný tanýyýnýz,
 Acil bir durum olup olmadýðýný
öðrenmeye çalýþýnýz,
 Görüþmeyi aceleye getirmeyiniz,
 Sorunu ve ihtiyaçlarý anlamaya çalýþýnýz,
 Ne yapmak istediðini sorunuz,
 Alternatifleri sununuz (Yakýnýnýzda
ilgili kuruluþlarýn telefon listesini
bulundurunuz),
 Yüz yüze görüþmeyi öneriniz,
 Bilgileri kaydediniz (bu konuda
kadýný bilgilendiriniz),
 Sakýncasý yoksa kadýna ulaþabileceðiniz bir telefon numarasý isteyiniz.
Danýþma merkezinde kadýnla yapýlan
görüþmede mekan son derece önemlidir.
Bu nedenle danýþma merkezi görüþme
mekâný sade döþenmiþ, sessiz, yeterli
düzeyde aydýnlatýlmýþ ve ýsýtýlmýþ, mahremiyeti saðlayacak koþullara sahip olmalýdýr. Dýþarýdan görülmemeli, ses yalýtýmý
iyi olmalýdýr (Yalýn ve ark. 2008).
Danýþma merkezinde kadýnla yapýlan
görüþme sýrasýnda;
 Kadýna iliþkin gerekli bilgiler öðrenilmeli, kadýn görüþme formu doldurulmalýdýr (Ek 6),
 Sorunu analiz edilmeli,
 Þimdiye kadar denediði çözüm
yollarý konuþulmalý,

 Denemediði/bilmediði seçenekler
anlatýlarak her bir seçeneðin avantajlarý ve dezavantajlarý deðerlendirilmeli,
 Danýþma merkezinden beklentileri
öðrenilmeli,
 Sýðýnmaevine girmek istiyorsa
sýðýnmaevinin koþullarý anlatýldýktan
sonra karar vermesi saðlanmalý,
 Risk deðerlendirmesi yapýlmalý,
ölüm tehdidi varsa acilen koruma
saðlanmalý (bu konuda kadýn istekli
olmadýðýnda ikna etmek için uðraþýlmalý),
 Baþvuran kadýnýn durumu sýðýnmaevinden yararlanmaya uygun deðilse, danýþma merkezinden gereksinim
duyduðu hizmeti almaya devam
edebileceði belirtilmelidir.
Kadýna iliþkin deðerlendirmeler yapýlýrken
çocuklarý varsa onlarýn durumu da göz
önünde tutulmalýdýr. Ýhtiyaca göre kadýn,
çözüm için destek olabilecek diðer hizmet
kuruluþlarýna yönlendirilmelidir.
Meslek elemaný, baþvuran kadýnýn duru
munu onunla birlikte deðerlendirmeli,
sýðýnmaevinden yararlanmasý gerektiði
konusunda karar verildiðinde kadýn,
zaman kaybetmeden sýðýnmaevine yerleþtirilmelidir.
Sýðýnmaevinden hizmet alacak kadýnlar
18 yaþ üstünde olan ya da resmi evlilik
yoluyla reþit sayýlan 17 yaþýný doldurmuþ
ve aþaðýdaki sorunlardan en az birini
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yaþayan kadýnlar sýðýnmaevinden hizmet
alabilir:

polis yardýmý ile evden aldýrmak ya

 Fiziksel, cinsel, duygusal veya
ekonomik istismara uðramýþ,

çýkmasý kadýna önerilmelidir. Polis

 Boþanma, terk edilme veya eþin
ölümü nedeniyle ekonomik ve sosyal
yoksunluk içine düþmüþ,
 Ýstenmeyen evliliklere zorlanan,
 Evlilik dýþý hamile kalan ya da çocuk
sahibi olan ve bu nedenle ailesi
tarafýndan kabul edilmeyen,
 Cezaevinden yeni çýkmýþ olup yardým ve desteðe ihtiyacý olan kadýnlar.
Barýnma ihtiyacý duyan tüm kadýnlara
sýðýnmaevi hizmeti sunulmalýdýr. Bu
nedenle farklý ihtiyaçlara cevap veren
ihtisaslaþmýþ sýðýnmaevleri de olmalýdýr.

da bir yakýnýnýn yardýmýyla evden
desteði olmadan riskli bir adrese
gitmek meslek elemaný için tehlikeli
olabilir.
 Danýþma merkezinde yapýlan
çalýþmalardan zarar gördüðünü
düþünen bir erkek, intikam almak
için bir kadýnla iþbirliði yaparak
meslek elemanýnýn ona zarar
verebileceði bir adrese gelmesini
saðlamak isteyebilir.
 Bir baþka kadýn hakkýnda bilgi almak
için danýþma merkezinden hizmet
almak istediðini belirten bir kadýn
baþvurmuþ olabilir.

Ýhtisaslaþmýþ sýðýnmaevlerinden hizmet
almasý gereken kadýnlar þunlardýr:

Geliþtirilen olasýlýklarýn meslek eleman-

 Alkol ve uyuþturucu baðýmlýlýðý olan,

mesine izin vermemek gerekir. Bu senar-

 Fuhuþu meslek edinmiþ,
 Psikiyatrik hastalýðý olan,
 Bulaþýcý hastalýðý olan.
Kadýn Danýþma Merkezinde
Karþýlaþýlabilecek Tehlikeler

larýnýn iþlerini doðru yapmasýný engelle
yolar kadýnlarý, çocuklarýný ve meslek
elemanlarýný olasý tehlikelerden korumak
için dikkat çekmeye yöneliktir.

Kadýn Danýþma Merkezinde Krize
Müdahale

Danýþma merkezi çalýþanlarý, çalýþmalarý
sýrasýnda bir takým tehlikelerle karþýlaþma
riskine sahiptir. Bu riskleri azaltmak için
aþaðýdaki noktalara dikkat edilmelidir:

Krize müdahale, genellikle psikolojik bir

 Danýþma merkezine gelmesi kadýnýn
can güvenliði açýsýndan tehlikeli ise

tepkileriyle ilgilenmek gerektiði kabul

kavram olarak ele alýnmaktadýr. Þiddete
uðrayan kadýnýn psikolojik bir kriz yaþadýðý
ve kadýn danýþma merkezinde kadýnýn kriz
edilmektedir (Sayýl ve Ark., 2000).
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Psikolojik kriz; bir olaya ya da duruma
baðlý olarak ortaya çýkan, bireyin baþa
çýkma becerilerinin geçici olarak yetersiz
kaldýðý, belirsizliðin yoðun olarak yaþandýðý
karmaþýk bir dönemi anlatýr. Krizler çevre
sel faktörlere baðlý olarak ortaya çýkar.
Bireyin kýrýlganlýðýnýn, duyarlýlýðýnýn
arttýðý bu dönemde destek programý
uygulanmalýdýr.
Krize müdahalede temel ilke, sorunu
paylaþmak, sorunu tanýmlamak ve çözüm
yollarý üzerine çalýþmaktýr.
Þiddete uðradýðý için kriz yaþayan kadýnla
acil servis koridorlarýnda, yardým isteði
ile telefonla ulaþtýðýnda ya da danýþma
merkezine geldiðinde karþýlaþýlýr.
Kadýn danýþma merkezine ya da telefon
hattýna ulaþan kadýnýn durumunu deðerlendirme sürecinde kadýna inanmak, ön
yargýlý davranmamak, iyi dinlemek ve
gerekli müdahaleyi hemen baþlatmak
önemlidir.
Þiddete uðrayan kadýn kararsýz durumdadýr. Umudun devamý, ekonomik sorunlar
ve eþten korkular kadýný kararsýz kýlar. Ne
yapacaðýný bilemez, hareketsiz ve çare
sizdir.
Krize Yaklaþým Modeli
Aktif dinleme: Yargýlamayan, anlayan,
anladýðýný yansýtan bir tutum gereklidir.
Kadýna, baþvurusunun sorunu çözmesinde
ilk ve en önemli adým olduðu ifade edilme
li, bunun bir baþarý olduðu belirtilmelidir.
Destekleme: Kadýn bir kararlýlýk gösteriyorsa bunun sürmesi için desteklen

melidir. Kararsýzlýk gösteriyorsa bu duru
mun sona ermesi ve karar verme sürecine
girilmesi yönünde kadýna destek olunmalýdýr.
Kolaylaþtýrma: Açýk uçlu sorularla hisset
tiklerini netleþtirmesine ve yansýtmasýna
yardým edilmelidir. Kadýn, içinde bulunduðu depresyon, ikili duygular, baðýmlýlýk
nedeni ile hareketsiz, donmuþ durumda
olabilir. Onu hareketlendirmek gerekir.
Görüþmecinin temel yaklaþým modeli,
gerçekçi davranmak, sýnýrlarýný belirlemek,
hoþgörülü olmak, acýsýný paylaþmak, göz
ve kulak iletiþimini korumak, saygýlý ve
yargýsýz olmak, kadýnýn düþünce ve
duygularýný tekrarlayarak doðrulatmak,
ne düþündüðünü belirlemesi için destek
lemek, çeþitli çözüm yollarý getirmek,
çözümlerde neden-niçin sorularý üzerinde
durmak, duygusal boþalýmý uzatmak,
iletiþimi sürekli kýlmak, sorun çözülene
kadar baðlantýyý kesmemek þeklinde
olmalýdýr.
Taraf olmak: Þiddete uðrayan kadýndan
yana bir tutum sergilenmelidir. Yasalar
ve bürokratik iþleyiþ hakkýnda bilgi sahibi
olunmalýdýr. Yalnýzca kriz durumu deðil,
gelecekte olabilecekler de dikkate alýnmalýdýr. Her olguda yaþamý tehdit eden
(intihar, eþten gelecek saldýrý, vb) olasýlýklarýn bulunduðu akýldan çýkarýlmamalýdýr.
Krize müdahale yaklaþýmýnda önemli
noktalar þunlardýr:
1. Kadýnýn yalnýzlýðý azaltýlmalý, kiþiler
arasý destek sistemleri geliþtirilmelidir.
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2. Kiþisel kontrol gücü artýrýlmalýdýr.
3. Kendine güven duygusu üzerinde
çalýþýlmalý, kendilik deðeri yükseltilmelidir.
4. Kadýn, davranýþlarýnýn ve kararlarýnýn sorumluluðunu üstlenebilmelidir.
5. Þiddet olgusu ve sonuçlarý hakkýnda
bilinçlendirilmelidir.
6. Kadýn, þiddet davranýþlarýnýn sonuçlarýný görmeli ve kabullenmelidir.
7. Þiddetin toplumsal boyutlarý hakkýnda bilgilendirilmelidir.
8. Kadýnýn iletiþim becerileri geliþtirilmelidir.
9. Strese dayanma ve stresli durumlarý
yatýþtýrma becerileri geliþtirilmelidir.
Kriz aþamasýnda þiddete uðramýþ kadýnla
yapýlan görüþmede, kadýnýn, durumun
üstesinden gelmek için gösterdiði
çabalar desteklenmeli; durumu üzerinde
düþünmeye ve harekete geçmeye özendirilmelidir. Kadýna düþüncelerini ve istek
lerini þekillendirmesinde, berraklaþtýrmasýnda, kararsýzlýða yol açan duygu
ve düþüncelerini belirlemesinde destek
olunmalýdýr. Kadýnýn önceki deneyimleri
gündeme getirilerek karar vermesi kolaylaþtýrýlmalýdýr. Kadýna destek olurken
görüþmeciye baðýmlý hale gelmemesine
özen gösterilmelidir. Kadýna, öyküsünü
ayrýntýlý olarak anlatýlýp biçimlendirmesinde yardým edilmelidir. Kadýn sorunlarýnýn üstesinden gelebileceði yolunda

cesaretlendirilmeli, mücadele için destek
verilmeli, giriþimde bulunmaya yönlendirilmelidir.
Kadýn danýþma merkezlerinde ilk baþvurularý alýnan kadýnlar koþullarý uygunsa
ve istiyorlarsa kadýn sýðýnmaevlerine
yönlendirilirler.

Sýðýnmaevlerinin Tarihçesi
K A D I N
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Sýðýnmaevlerinin Tarihçesi

Þiddete maruz kalan ve risk altýndaki
kadýnlarýn, çocuklarý ile birlikte þiddetten uzak, kendilerini güven içinde hissede
bilecekleri, yatýlý olarak kalabilecekleri
sýðýnmaevlerinin kurulmasý ve hizmet
sunmaya baþlamasý 1970lerde kadýn
hareketi çerçevesinde yürütülen faaliyetlerle gündeme gelmiþ ve yaygýnlaþmýþtýr;
ihtiyacýn çokluðu nedeniyle pek çok
ülkede kýsa sürede destek bulmuþtur.
Sýðýnmaevleri ülkenin ve kadýnlarýn
koþullarýna, sunduðu hizmetlere göre
çeþitlilik göstermektedir.

4.1 Diðer Ülkelerdeki
Sýðýnmaevleri
Sýðýnmaevleri, fiziki istismara uðrayan ve
can güvenliði olmayan kadýnlara hizmet
vermek amacýyla kurulmuþtur. Kadýna
yönelik þiddetin ilk gündeme getirildiði
ülkelerden biri olan Ýngilterede 1970lerin
baþýnda, ilk kadýn yardým sýðýnaðý
açýlmýþtýr. Böylece sorun kamusal alanda
konuþulur hale gelmiþ ve yeni bir hizmet
türü oluþmuþtur. Ýngilterede 1971 yýlýnda
Chiswick Kadýn Merkezi açýlmýþtýr. 1975
yýlýnda kadýnlara yönelik çalýþmalar
yürüten 35 kur uluþun bir araya

gelmesiyle, Ulusal Kadýnlara Yardým Federasyonu (Womens Aid) kurulmuþtur.
Almanyada ilk sýðýnmaevi 1974 yýlýnda
Berlinde, Fransada 1976 yýlýnda Pariste
açýlmýþtýr. Ayný yýllarda Norveç, Ýsviçre
ve Ýsveçte de kadýn sýðýnmaevleri
kurulmuþtur (Yýldýrým,1998). Avusturyada
ilk kadýn sýðýnmaevi 1978 yýlýnda
açýlmýþtýr. Bu sýðýnmaevlerinin bazýlarý
kadýn kuruluþlarýnýn giriþimleriyle
kur ulmuþ ve giderleri baðýþlar ile
karþýlanmýþtýr. Bazýlarý ise giderleri
devletçe karþýlanarak ya da desteklenerek
gönüllü kadýn örgütlerince iþletilmiþtir.
Bu dönemde, baðýmsýz kadýn kuruluþlarýnca iþletilen sýðýnmaevlerinin yaný
sýra, kiliseler ya da yerel yönetimler
tarafýndan kurulup iþletilen sýðýnmaevleri
de bulunmaktadýr (KSGM, 2007).
Bu geliþmeleri takip eden yýllarda,
geliþmiþ batý ülkelerinde, danýþma
bürolarý ve sýðýnmaevleri gibi þiddete
uðrayan kadýnlara yönelik kurumsal
hizmetler yaygýnlaþmýþtýr. 1992 yýlýnda
ABDde bu kurumlarýn sayýsý 1.500e
ulaþmýþ, Kanadada hemen hemen tüm
belediyelerin sýnýrlarý içinde Kadýnýn
Eþitliði Bakanlýðýndan her yýl düzenli
kaynak aktarýlan baðýmsýz sýðýnmaevleri
kurulmuþtur (Ýlkkaracan, 1996).
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4.2 Türkiyedeki
Sýðýnmaevleri

Türkiyede baðýmsýz bir kadýn kuruluþu-

Türkiyede kamu kurumlarýna baðlý ilk
kadýn sýðýnmaevi SHÇEKe baðlý olarak
1990 yýlýnda hizmete açýlmýþtýr. Halen
SHÇEKe baðlý yirmibeþ (25) kadýn
sýðýnmaevi hizmet vermektedir (Kasým,
2008).

ve Altýndað Belediyesi iþbirliði ile

Türkiyede SHÇEK dýþýndaki ilk sýðýnmaevi
1990 yýlýnda Bakýrköy Belediyesi
tarafýndan hizmete açýlmýþtýr. Ancak bu
sýðýnmaevi Belediyede yaþanan yönetim
deðiþikliði sonucunda 1992 yýlýnda
kapatýlmýþtýr.

nun iþlettiði ilk kadýn sýðýnmaevi 1993
yýlýnda Ankarada Kadýn Dayanýþma Vakfý
kurulmuþtur. Belediyede yaþanan yönetim
deðiþikliði sonucunda 1995 yýlýnda
Altýndað Belediyesinin protokolü bozmasý
üzerine sýðýnmaevi Vakfýn binasýna
taþýnmýþ, Vakýf, öz kaynaklarý ile yürütmeye devam ettiði hizmeti, ekonomik
sorunlar nedeniyle 1999 yýlýnda sonlandýrmýþtýr. 2003 yýlýnda Yenimahalle
Belediyesi ile iþbirliði yapýlarak yeni bir
sýðýnmaevi açýlmýþtýr. Ancak Þubat 2003te
açýlan sýðýnmaevi, Belediyede yaþanan
yönetim deðiþikliði sonucunda ayný

Þiþli Belediyesi tarafýndan 1990 yýlýnda

yýlýn Ekim ayýnda kapanmýþtýr. Kadýn

açýlan sýðýnmaevi ise 1994 yýlýnda benzer

Dayanýþma Vakfý, Kasým 2005 tarihinden

biçimde kapatýlmýþtýr.

bu yana Ýnsan Ticaretiyle Mücadele

1990lý yýllardan itibaren þiddete uðrayan
kadýnlara yönelik çeþitli hizmetler, Mor
Çatý Kadýn Sýðýnaðý Vakfý, Kadýn Dayanýþma Vakfý, Kadýnlarla Dayanýþma Vakfý,
Kadýn Merkezi Vakfý, Adana Kadýn
Danýþma Merkezi ve Sýðýnmaevi, Van
Kadýn Derneði, Kýrkörük Kadýna Yönelik
Þiddetle Mücadele Kooperatifi gibi sivil
toplum kuruluþlarýnca da yürütülmeye
baþlanmýþtýr. Bu kuruluþlarýn bazýlarý
danýþma merkezlerinde hizmet sunmakta,

Sýðýnaðýný iþletmektedir. Sýðýnak birçok
kurumla iþbirliði içerisinde çalýþmaktadýr.
Ankara Büyükþehir Belediyesinden bina,
elektrik, su, doðalgaz; Ýçiþleri Bakanlýðýndan güvenlik ve kadýnlarýn sevk edilmesi; Saðlýk Bakanlýðýndan insan ticareti
maðdurlarýnýn ücretsiz saðlýk hizmeti
almalarý konularýnda destek almaktadýr.
Uluslararasý Göç Örgütü (IOM) aracýlýðýyla
Norveç Büyükelçiliði ve Ýsveç Kalkýnma
Ajansýndan maddi destek, Çankaya
Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma

bazýlarý sýðýnmaevlerinde barýnma olanaðý

Dayanýþma Vakfýndan maddi destek ve

saðlamakta, bazýlarý ise bu hizmetlerin

Dýþiþleri Bakanlýðýndan çeþitli konularda

yaný sýra aile içi þiddet konusunda kamu-

destek almýþtýr. Ancak sýðýnmaevinde

oyunun bilgilendirilmesi için kampanya-

ekonomik sýkýntýlar yaþanmakta ve proje

lar ve hizmet sunucularýna yönelik eðitim

bulunarak bu sorun çözülmeye çalýþýl-

çalýþmalarý yürütmektedir.

maktadýr (Ülker, 2007).
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Mor Çatý Kadýn Sýðýnaðý Vakfý, sýðýnak
açmak üzere 1990 yýlýnda kurulmuþ ve
1995 yýlýnda kadýn sýðýnmaevini hizmete
açmýþtýr. Ancak ekonomik sorunlar
nedeniyle kadýn sýðýnmaevi 1998 yýlýnda
kapanmýþtýr. Vakýf, 2004 yýlýnda Beyoðlu
Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfýnýn bina saðlamasý ile
yeniden sýðýnmaevi hizmeti vermeye
baþlamýþtýr. Kaymakamlýk, binanýn yaný
sýra çalýþanlarýn ücretlerini (psikolog ve
psikiyatr) ve sýðýnmaevinin yemek
giderlerini de karþýlamaktadýr. Ayrýca
yoksul vatandaþlara yapýlan ayni-nakdi
yardýmlar, sýðýnmaevinde kalan kadýnlara
da yapýlmaktadýr.
Vakýflara baðlý sýðýnmaevleri, öz kaynaklarý
yeterli deðilse belediyelerle iþbirliði
yaparak hizmet verebilmekte; ancak
sýðýnmaevi hizmetinin sürdürülmesi
belediyelerdeki yönetim deðiþikliklerinden
etkilenmektedir. Bu durumun önüne
geçilebilmesi için özel önlemlerin alýnmasý
gerekmektedir.
Küçükçekmece Belediyesi 1996 yýlýndan
bu yana kadýn sýðýnmaevi hizmetini
kesintisiz olarak vermektedir. Kuruluþun
kapasitesi 33 kadýnýn kalmasýna imkan
vermektedir. Ayrýca gereksinim duyulduðunda çocuk yataklarý da eklenmektedir.
Kadýköy Belediyesince, 2002 yýlýnda 15
kapasiteli bir kadýn konukevi hizmete
açýlmýþtýr. Bu konukevinin yeterli
olmamasý nedeniyle, 2005 yýlýnda 45 kadýn
ve 15 çocuk kapasiteli ikinci kadýn
konukevi hizmete girmiþtir. Bu kuruluþ
çoðunlukla kapasite üstü çalýþmaktadýr.

Ýlk açýlan ve bir süre ilk adým istasyonu
olarak kullanýlan konukevi bir süre hizmet
verdikten sonra mekan sorunu nedeniyle
2008de kapatýlmýþtýr.
Düzce Belediyesi 2006 yýlýndan bu yana
kadýn sýðýnmaevi hizmeti vermektedir.
Kuruluþ, 14 kadýn ile çocuklarýna hizmet
verebilecek kapasitededir.
Çankaya Belediyesi 8 Mart 2008 tarihinde
kadýn sýðýnmaevi hizmeti vermeye
baþlamýþtýr. Kuruluþ, 50 kadýn ile çocuklarýna hizmet verebilecek kapasitededir.
Türkiyede sýðýnmaevleri, SHÇEKe,
valiliklere, belediyelere baðlý olarak ya da
belediye ve kadýn kuruluþlarý iþbirliði ile
iþletilmektedir. Türkiyede halen toplam
kýrkdokuz (49) sýðýnmaevi hizmet
sunmaktadýr (SHÇEKe baðlý olanlar
dýþýndaki sýðýnmaevlerinin listesi, Kasým
2008 itibarýyla, EK 7de yer almaktadýr).
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Sýðýnmaevi Çalýþma Ýlkeleri

3

Kadýna yönelik aile içi þiddet temel
insan haklarý ve özgürlüklerin ihlali olup,
kadýnla erkek arasýndaki eþitsiz güç
iliþkilerinin sonucu ortaya çýkan toplumsal
bir sorundur. Kadýnýn yaþadýðý þiddetin
kaynaðý onun zayýf, yetersiz ya da suçlu
olmasý deðildir. Bu anlayýþ çerçevesinde,
sýðýnmaevi kuranlarýn, iþletenlerin ve
sýðýnmaevinde çalýþanlarýn, sorunu
toplumsal baðlantýlarýyla kavramasý,
gerekçesi ne olursa olsun kadýna yönelik
þiddetin kabul edilemez olduðunu
benimsemesi ve þiddete uðrayan
kadýnlarýn söylediklerine yargýlayýcý
olmadan inanmasý gerekir.
Kadýn sýðýnmaevlerinin amaçlarýna
ulaþabilmeleri için belirli ilkeler doðrultusunda kurulmalarý ve iþletilmeleri gerek
mektedir. Kadýna yönelik aile içi þiddetle
mücadele ve kadýn sýðýnmaevi deneyim
lerinden elde edilen sonuçlar ýþýðýnda
oluþturulan ilkeler aþaðýda açýklanmaktadýr:
1. Kadýnlar kendi hayatlarý ile ilgili
kararlarý kendileri vermelidir (Kendi
kaderini tayin hakký).
Sýðýnmaevinde kalan kadýn, hayatýna
iliþkin kararlarý kendisi vermelidir.

Sýðýnmaevi yönetimi, çalýþanlarý, baþka
kurum ve kuruluþlar ya da kiþiler kadýnýn
yerine karar vermemelidir.
Kadýna, güçlendirilerek hayatýnýn
kontrolünü ve varsa çocuklarýnýn sorumluluðunu yeniden almasý konusunda destek
olunmalýdýr. Kadýnýn güçlendirilmesinde
deneyim ve bilgisinin dikkate alýnmasý
gerekmektedir. Bu alanda hizmet sunanlarýn sorumluluðu, kadýna ekonomik olarak
kendi ayaklarý üzerinde durabilecek güce
kavuþmalarý için bilgi ve becerilerini
geliþtirici desteði vermek ve var olan
olanaklardan yararlanmalarýný saðlamaktýr.
2. Sýðýnmaevinde gizlilik ilkesi esastýr.
Sýðýnmaevinin adresi, telefon ve faks
numaralarý gizli tutulmalýdýr. Ýsminde
adresini bulmayý kolaylaþtýracak yer
isimleri bulunmamalýdýr. Tanýtým
broþüründe sýðýnmaevinin adresine
ulaþmayý saðlayacak herhangi bir bilgi yer
almamalýdýr. Sýðýnmaevi yeni inþa
ediliyorsa inþaat alanýnda sýðýnmaevi
olduðu belirtilmemeli, yeni açýlýyorsa
temel atma, açýlýþ vb. törenler yapýlmamalýdýr.

3
Sýðýnmaevleri, kurulduklarý amaçlara uygun ilkelere ve standartlara sahiptir. Bu kýlavuzda aile içi þiddete maruz kalan kadýnlara
hizmet veren kadýn sýðýnmaevlerine iliþkin ilkeler ve standartlar yer almaktadýr. Mültecilere, sýðýnmacýlara, evsizlere hizmet veren
sýðýnmaevlerinin ilkeleri ve standartlarý kadýn sýðýnmaevlerinin ilke ve standartlarý ile benzerlikler içermekle birlikte farklýlýklara
da sahiptir. Bu ilkeler Ekim 2007de yapýlan çalýþtayda, hazýrlanan taslak ilkelerin katýlýmcýlarla birlikte gözden geçirilmesiyle
oluþturulmuþtur.
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Sýðýnmaevine doðrudan baþvuru kabul
edilmemelidir. Hem sýðýnmaevinin
adresinin gizliliði hem de sýðýnmaevi
dýþýnda gerekli hizmetlerin verilmesi
için sýðýnmaevi, baþvurularý kabul
edecek bir danýþma merkezi ile birlikte
açýlmalýdýr. Ayrýca kadýnýn özelliklerinin
sýðýnmaevinde kalmayý gerektirecek
þekilde olup olmadýðýnýn uzmanlar tarafýndan önceden bu danýþma merkezinde
deðerlendirilmesi gerekmektedir.
Kadýnlarla ilgili hiçbir bilgi, kadýnýn onayý
olmadan sýðýnmaevi ve danýþma merkezi
tarafýndan baþkalarýna aktarýlmamalýdýr.
Kadýnýn veya çocuðunun yaþamýnýn
tehlikede olduðu durumlarda verilmesi
gereken bilgi, gerekli kiþilerle ve gerekli
olduðu kadar paylaþýlmalýdýr. Bu ilkeye
sýðýnmaevi çalýþanlarý, stajyerler ve
gönüllüler de uymalýdýr.
Gizlilik ilkesine kadýnlarýn ve çocuklarýnýn
da uymasý saðlanmalýdýr.
3. Sýðýnmaevinde kadýn ve çocuklar ile
çalýþanlarýn güvenliði saðlanmalýdýr.
Sýðýnmaevleri kadýnlarýn, çocuklarýnýn ve
çalýþanlarýn güvenliðini saðlayacak
biçimde iþletilmelidir.
Sýðýnmaevindeki güvenlik önlemleri
kadýnlarýn isteklerinden ve kararlarýndan
baðýmsýz olarak ele alýnmalýdýr. Güvenliði
saðlamak üzere emniyet kuruluþlarý ile
iþbirliði yapýlmalýdýr.
Güvenliðe kuruluþtaki herkesi ilgilendiren
bir konu olarak yaklaþýlmalý ve alýnmýþ
olan önlemlere uyulmasý saðlanmalýdýr

(Bu konu daha ayrýntýlý olarak Bölüm
5.7de ele alýnmýþtýr).
4. Sýðýnmaevi þiddet içermeyen bir
ortam olmalýdýr.
Sýðýnmaevinde þiddete hoþgörü gösterilmemelidir.
Sýðýnmaevinde, hizmet alanlar (kadýn ve
çocuklar) ile hizmet verenlerin hiç
kimseye, hiçbir þekilde, hiçbir zaman
þiddet uygulamasýna izin verilmemelidir.
5. Sýðýnmaevinde 7 gün 24 saat hizmet
verilmelidir.
Sýðýnmaevinde kalan kadýnlara 7 gün 24
saat kesintisiz hizmet verilmelidir.
Çalýþanlar buna uygun bir çalýþma
düzenine sahip olmalýdýr.
Þiddete maruz kalan kadýn acilen güvenli
bir korunma mekânýna ihtiyaç duyabilir.
Bu durumda sýðýnmaevi ya da sýðýnmaevi
öncesi hizmet veren güvenli bir mekân
günün her saatinde hizmet vermelidir.
6. Sýðýnmaevinde ücretsiz hizmet
verilmelidir.
Sýðýnmaevinde temel ilke, tüm hizmetlerin
kadýnlara ve çocuklarýna ücretsiz olarak
verilmesi olmalýdýr. Özellikle hiç geliri
olmayan ya da çok az geliri olan kadýnýn
bu bilgiye sahip olmasý son derece
önemlidir.
7. Sýðýnmaevine, kadýnlar çocuklarýyla
birlikte kabul edilmelidir.
Kadýnýn þiddet ortamýndan uzaklaþabilmesi, çocuðunun da sýðýnmaevine
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kabul edilmesine baðlýdýr. Yaþý nedeniyle sýðýnmaevine kabul edilemeyen
çocuklar için bakým ve güvenliklerinin saðlanabileceði sistem oluþturulmalýdýr.
8. Sýðýnmaevinde sunulan hizmetler
kaliteli olmalýdýr.
Sýðýnmaevinde sunulan hizmetler kaliteli
olmalýdýr. Sýðýnmaevinde, alanda uzman
kadýn çalýþanlar görev almalýdýr.
Sýðýnmaevinde kaynaklar iyi kullanýlmalý ve düzenli olarak hizmetlerin kalite
kontrolü yapýlmalýdýr. Çalýþanlar,
sýðýnmaevinde kalan kadýn ve çocuklar
tarafýndan deðerlendirmeye tabi tutulmalýdýr. Bu hem çalýþanýn deðerlendirilmesini saðlar hem de kadýn ve
çocuklarýn ihtiyaçlarýnýn daha iyi
anlaþýlmasýna yardýmcý olur.
9. Sýðýnmaevi farklýlýk gözetmeden tüm
kadýnlara hizmet vermelidir.
Sýðýnmaevinde dil, ýrk, renk, engellilik,
siyasi düþünce, din, mezhep vb. nedenlerle
ayrým gözetilmeksizin tüm kadýnlara
hizmet verilmelidir. Sýðýnmaevi hem
kadýnlarýn farklýlýklarýna saygý göstermeli,
hem de bu farklýlýklardan doðan ihtiyaçlara
cevap vermelidir.
10. Kadýnlarýn sýðýnmaevi yaþantýsýna
katýlýmlarý saðlanmalýdýr.
Kadýnlarýn sýðýnmaevindeki günlük
yaþama aktif katýlýmlarýnýn saðlanmasý
için kadýnlarýn, sýðýnmaevi yönetiminin
ve çalýþanlarýn yer aldýðý düzenli
toplantýlar yapýlmalýdýr.

11. Sýðýnmaevinde kadýn bakýþ açýsýna
sahip kadýn çalýþanlar tarafýndan
hizmet sunulmalýdýr.
Kadýna yönelik aile içi þiddet genellikle
evde bulunan erkekler tarafýndan
uygulanmaktadýr. Kadýnýn kendini tehdit
altýnda hissetmemesi için, kadýn bakýþ
açýsýna sahip kadýn çalýþanlar tarafýndan
destek sunulmalý, yardým edilmelidir;
çünkü, kadýnýn hizmet sunan erkek
çalýþanla þiddet uygulayan erkeði
aynýlaþtýrmasý ya da þiddet uygulayana
duyduðu korkuyu ve öfkeyi çalýþana
yönlendirmesi söz konusu olabilir.
12. Sýðýnmaevinde ekip çalýþmasý temel
çalýþma biçimi olmalýdýr.
Sýðýnmaevi demokratik esaslara göre
biçimlendirilmeli, yetki ve sorumluluk
çalýþanlar arasýnda paylaþýlmalý, katý
hiyerarþik-bürokratik uygulamalardan
uzak durulmalýdýr. Sýðýnmaevi çalýþanlarý
karar süreçlerine katýlmalý, verilen
hizmetlerin geliþtirilmesinde yer almalýdýr.
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Sýðýnmaevi Standartlarý

H i z m e t s u n u m u n d a s t a n d a r t l a r,
uygulamada bir örnekliði saðlamak,
hizmet kalitesini belli bir düzeyde tutmak,
kaliteyi olumsuz etkileyecek uygulama
farklýlýklarýný ortadan kaldýrmak ve
hizmet kalitesini garantilemek amacýyla
kullanýlmaktadýr. Kýlavuzun bu bölümünde
sýðýnmaevlerinin kuruluþ, finansman,
hizmet, yönetim, denetim standartlarý ile
kalite standartlarý; sýðýnmaevleri için özel
önem taþýyan güvenlik, sýðýnmaevinde
yaþam, halkla iliþkiler, iletiþim aðý kurma
ve iþbirliði standartlarý sunulmaktadýr.
Bu standartlar sýðýnmaevi kurmak ve
iþletmek isteyenlere örnek olmasý için,
aþaðýda belirtilen kaynaklardan ve konu
ile ilgili uzman deneyimlerinden yararlanýlarak hazýrlanmýþtýr.
Standartlarýn yazýlmasýnda, sekiz Avrupa
ülkesinde kadýna yönelik aile içi þiddetle
mücadele eden kurum ve kuruluþlar
tarafýndan Daphne 2003 Programý
çerçevesinde gerçekleþtirilen Þiddete
Karþý Kadýnlar-Avrupa (Women Against
Violence European-WAVE) projesinin
sonuçlarýndan, Avustralyada faaliyet
gösteren Maya Kadýn Sýðýnaðý (Maya
Womens Refuge), Ýngilterede faaliyet
gösteren Sýðýnak (Refuge) ve Kadýna

Destek (Womens Aid)in kaynaklarýndan, Kanada sýðýnmaevleri üzerine
Juristat tarafýndan gerçekleþtirilen
deðerlendirmeden, SHÇEKe baðlý Kadýn
Konukevleri Yönetmeliðinden ve uygulamalarýndan, Özel Hukuk Tüzel Kiþileri ile
Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnca Açýlan
Kadýn Konukevleri Yönetmeliðinden,
Kadýn Dayanýþma Vakfý, Mor Çatý Kadýn
Sýðýnaðý Vakfý, Kadýköy Belediyesi Kadýn
Ko n u ke v i , K ü ç ü k ç e k m e c e Ka d ý n
Sýðýnmaevi, Düzce Belediyesi Kadýn
Sýðýnmaevi, Ankara Büyükþehir Belediyesi
Kadýn Sýðýnmaevi, Tarsus Belediyesi Kadýn
Sýðýnmaevi ve Çankaya Belediyesi Kadýn
Sýðýnmaevi deneyimlerinden ve alan
uzmanlarýnýn görüþlerinden yararlanýlmýþtýr.

6.1 Kuruluþ Standartlarý
Sýðýnmaevi; kamu kurumlarý, yerel
yönetimler, kadýn çalýþmalarý yapan sivil
toplum kuruluþlarý tarafýndan ya da bu
kurum ve kuruluþlarýn iþbirliði ile açýlýr
ve iþletilir. Bir sýðýnmaevinin kurulma
aþamasýnda aþaðýdaki basamaklarýn
izlenmesi hizmetin etkililiði açýsýndan
gereklidir. Sýðýnmaevi kurulurken önce
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amaçlarý ve sunacaðý hizmetler tanýmlanmalýdýr. Mali destek alýnacak kurum
ve kuruluþlar netleþtirilmeli, destek
saðlayan kurum ve kuruluþlarla yapýlacak
sözleþmeler ile bu desteðin sürekliliði
saðlanmalýdýr. Mali desteðin büyüklüðünü,
verilecek hizmetler belirlemelidir.

6.1.1 Yasal Dayanaklar
Sýðýnmaevi belirli yasal dayanaklar
çerçevesinde kur ulur. Sýðýnmaevi
kurulmasý Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Kanunu ve Belediyeler
Kanununa dayandýrýlýr. Ýlgili yasal
düzenlemelerden, Kýlavuzun Yasal
Düzenlemeler adlý ikinci bölümünde
ayrýntýlý olarak söz edilmiþtir. Ayrýca, bu
amaçla hazýrlanmýþ olan Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Baðlý
Kadýn Konukevleri Yönetmeliði ve Özel
Hukuk Tüzel Kiþileri ile Kamu Kurum ve
Kuruluþlarýnca Açýlan Kadýn Konukevleri
Yönetmeliði ekte sunulmuþtur (Ek 1 ve
Ek 2). Halihazýrda sivil toplum kuruluþlarý
da kendi tüzüklerine göre sýðýnmaevi
açýp iþletmektedir.

6.1.2 Ýhtiyaçlarýn
Tanýmlanmasý
Sýðýnmaevi açýlacak bölgede, sýðýnmaevine
olan ihtiyaç baþlangýç aþamasýnda tanýmlanýr.
Avrupa Birliði standartlarýna göre nüfusu
7500ü geçen tüm yerleþim birimlerinde

sýðýnmaevi açýlmalýdýr. Türkiyede ise 5393
sayýlý Belediyeler Kanunu ile, nüfusu
50.000i aþan belediyelere sýðýnmaevi açma
görevi verilmiþtir (m.14).
Sýðýnmaevi açýlmadan önce, þiddete
uðrayan kadýnlara verilen hizmetlerin,
kadýna yönelik þiddetle ilgili yapýlmýþ
araþtýrmalarýn ve ulusal, uluslararasý deneyimlerin incelenmesi yararlý olacaktýr.
Sýðýnmaevi açýlacak bölgede aþaðýdaki
bilgilere ulaþýlmalýdýr:
1. Aile içi þiddetle ilgili veriler
(güvenlik güçleri, mahkemeler,
hastane kayýtlarý, kurum kayýtlarý,
vb.),
2. Toplumun sýðýnmaevine bakýþ açýsý,
3. Kadýn yoksulluðunun düzeyi.
Ýhtiyaçlar tanýmlanýrken sýðýnmaevinin
hizmet vereceði hedef grubun özellikleri
de göz önünde tutulmalýdýr. Hedef gruba
göre farklý sýðýnmaevleri açýlabilir: Aile
içi þiddet, ekonomik sorunlar, yaþ,
engellilik, insan ticareti maðdurluðu,
mültecilik, fuhuþ, saðlýk sorunlarý, vb.
Ayný sýðýnmaevinde farklý özellikleri olan
kadýnlar da kalabilir; bu durumda
ihtiyaçlar buna göre tanýmlanmalýdýr.
Sýðýnmaevlerinin bir bölümü, aile içi
þiddet de dahil olmak üzere korunaklý
bir yere ihtiyaç duyan þiddete maruz
kalan tüm kadýnlara hizmet verebilir.
Sýðýnmaevlerinin diðer bölümü ise özel
gruplara hizmet verebilir. Özel gruplara
hizmet veren sýðýnmaevleri ihtisaslaþmýþ
kuruluþlardýr.
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Tanýmlanan ihtiyaçlara, bölgenin koþullarýna ve belirlenen hedef gruplara paralel
olarak sýðýnmaevlerinin vereceði hizmetler
ve süreleri belirlenir.
Sýðýnmaevi açýlacak bölge, kapsamlý
hizmetler vermek için uygun deðilse, acil
durumlarda kadýnlarý çocuklarýyla birlikte
kýsa süreli kabul eden sýðýnmaevleri
açýlmalýdýr. Bu sýðýnmaevlerinde kadýna
ve çocuklarýna güvenli bir barýnma hizmeti
saðlanýr. Daha sonra kadýnlarýn durumlarý
deðerlendirilerek ihtiyaçlarýna uygun bir
baþka sýðýnmaevine ya da baþka bir
hizmete yönlendirilebilir.
Sýðýnmaevi açýlacak bölgenin uygun
olmasý durumunda kadýnlara deðiþen
sürelerde hizmet veren sýðýnmaevleri
açýlmalýdýr. Bu sýðýnmaevlerinde kadýnlara
ve çocuklarýna sýðýnmaevi sonrasýnda
hayatlarýný kendi baþlarýna sürdürebilmelerini saðlayýcý kapsamlý hizmet
verilir.
Bu kýlavuz, aile içi þiddete maruz kalan
kadýnlara hizmet vermek için kurulmuþ
sýðýnmaevlerine yönelik olarak hazýrlanmýþtýr.

6.1.3 Ýþbirliði Yapýlacak Kurum
ve Kuruluþlarýn Belirlenmesi
Tanýmlanmýþ gereksinimler doðrultusunda
iþbirliði yapýlacak kuruluþlar belirlenir ve
bu kuruluþlarla yapýlacak iþbirliðinin
hizmet alanlarý kararlaþtýrýlarak sürekliliðinin güvence altýna alýnmasý protokol
lerle saðlanýr. Ýþbirliði yapýlacak alanlardan

bazýlarý; mekan, iþletim giderleri, saðlýk,
eðitim, istihdam, çocuk bakýmý hizmetleri,
sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesidir.

6.1.4 Taslak Uygulama Planý
Hazýrlanmasý
Sýðýnmaevi açýlmadan önce taslak uygula
ma planý hazýrlanýr. Bu amaçla önce
ilgili yönetmelikler, düzenlemeler ve kadýn
sýðýnmaevi hizmeti veren kadýn örgütlerinin deneyimleri gözden geçirilmelidir.
Planda;
 Amaç ve hedefler belirlenmelidir,
 Hizmet sunum ilkeleri ve sistemi
oluþturulmalýdýr,
 Baþvuru için izlenecek yol belirlenmelidir,
 Sýðýnmaevinin kapasitesi, verilecek
hizmetler tanýmlanmalýdýr,
 Sýðýnmaevi için yönetim-iþletim
planý hazýrlanmalýdýr,
 Güvenlik önlemlerini de içeren bina
planý oluþturulmalýdýr (Ek 8),
 Çalýþma planý (çalýþanlarýn niteliði,
sayýsý, görev ve sorumluluklarýnýn
tanýmý, özlük haklarý, çalýþma
koþullarý vb.) yapýlmalýdýr,
 Sýðýnmaevi için iki bütçe planý
hazýrlanmalýdýr. Bütçelerden ilki
sýðýnmaevinin kurulum sürecindeki
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maliyetleri, ikincisi sýðýnmaevinin
iþletilmesi için gerekli olan aylýkyýllýk iþletim maliyetlerini içerme
lidir (Ek 9 ve Ek 10),
 Ýþbirliði yapýlacak kurumlar tespit
edilmelidir,
 Kaynak artýrým planý hazýrlamalýdýr,
 Sýðýnmaevi hizmeti sonrasýnda
kadýnlarý izleyecek ve destek olacak
bir sistem oluþturulmalýdýr.

6.1.5 Lobi Faaliyetleri ve
Kaynak Artýrýmý
Kurulma sürecinde sýðýnmaevi kurma
fikrini destekleyecek ve kaynak saðlayacak
kurum, kuruluþ ve bireylere yönelik lobi
faaliyetleri planlanýr. Bu çerçevede, kadýna
yönelik þiddetin bireyler ve toplumlar
üzerindeki olumsuz etkileri ve bu sorunun
çözümünde sýðýnmaevlerinin yararlarý
üzerine odaklanýlmalýdýr. Bu çalýþmalar
sýðýnmaevlerine dönük pozitif bir
imaj yaratýlmasýna katký sunmalýdýr.
Farkýndalýk yaratmayý amaçlayan bu
çalýþmalarda, sýðýnmaevinin farklý
yönlerini öne çýkartan her bir hedef
gr uba yönelik (politikacýlar, yerel
yönetimler, gazeteciler gibi) özel
dokümanlar hazýrlanmasý etkili olacaktýr.
Mali destek alýnmasý planlanan kurum ve
kuruluþlarla görüþmelerde, sýðýnmaevinin
açýlýþ maliyetinin yaný sýra iþletim
maliyetleri konusunda da bilgi verilerek
mali desteðin sürekliliði saðlanmalýdýr.

6.1.6 Yerleþim Yeri
Sýðýnmaevinin yerleþim yeri, kadýn ve
çocuklarýnýn güvenliðini ve gizliliðini
s a ð l a y a c a k b i ç i m d e s e ç i l m e l i d i r.
Sýðýnmaevinin adresi gizli tutulmalýdýr.
Ancak bu küçük/kýrsal bölgelerde
sýðýnmaevi açýlmayacaðý anlamýna
gelmemelidir. Bu tip yerleþim yerleri
teknolojik güvenlik sistemlerinden daha
fazla yararlanmayý gerektirmektedir. Ayný
zamanda idari birimlerle ve kolluk
kuvvetleriyle sürekli iþbirliði yapýlarak
sýðýnmaevinin güvenliði artýrýlmalýdýr.
Sýðýnmaevi yerleþim yeri seçilirken ulaþým
olanaklarý da göz önünde tutulmalýdýr.
Sýðýnmaevinde kalan kadýnlarýn zorluk
çekmeden diðer hizmetlere ulaþabilme
ihtiyacý unutulmamalýdýr. Çocuklarýn
eðitim hizmetlerinden yararlanacaðý,
kreþe veya okula gideceði de göz ardý
edilmemelidir. Sýðýnmaevi Çalýþma Ýlkeleri
çerçevesinde gündeme getirilen gizlilik
ilkesine uygun hareket edilmelidir.
Þiddete uðrayan kadýn ve çocuklarýna
iliþkin yapýlacak risk deðerlendirmesinin
sonucuna göre gerekli görülmesi halinde
kadýn, çocuklarýyla birlikte bir baþka
kentteki sýðýnmaevine yerleþtirilmelidir.

6.1.7 Sýðýnmaevi Binasý
Sýðýnmaevi binasý kadýn ve çocuklarýnýn
ihtiyaçlarýný karþýlayacak hizmetlere
uygun planlanmalýdýr. Deneyimler,
sýðýnmaevlerinin en baþtan amaca uygun
biçimde inþa edilmesinin ideal bir
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uygulama olduðunu göstermektedir. Ancak
yeni bina inþa etme koþullarý olmadýðý
takdirde, müstakil evler ya da apartman
daireleri de odalarýn hizmete uygun
biçimde yeniden düzenlenmesi koþuluyla
kullanýlabilmektedir. Sýðýnmaevleri ayný
zamanda kamu binalarý olduðu için bu
aþamada ilgili kamu kuruluþlarýndan yasal
ve teknik destek alýnmasý gerekmektedir.
Ayrýca, sýðýnmaevlerinde özel güvenlik
önlemleri de bu aþamada düzenlenmelidir.
Sýðýnmaevi binasý kurulurken þunlar göz
önünde tutulmalýdýr:
 Kadýn ve çocuklara þiddetin
örseleyici etkilerini onarmalarýna
yardýmcý olacak þekilde, sessiz ve
huzurlu bir ortam saðlanarak hizmet
verilmelidir,
 Kadýn ve çocuklarýn bireysel
gereksinimlerine saygý duyulmalýdýr.
Mahremiyete saygý ve bireysellik
bina planý sýrasýnda temel ilke olarak
ele alýnmalýdýr,
 Sosyal yaþamý güçlendirecek
olanaklara sahip olmalýdýr (hobi
odalarý, çocuklar için oyun odasý
vb.),
 Engelli kadýnlar için uygun mimariye
ve donanýma sahip olmalýdýr,
 Sadece kadýnlarýn deðil, çocuklarýnýn
ihtiyaçlarýný da karþýlayacak biçimde
düzenlenmelidir,
 Binalar yapýlýrken yangýn ve deprem
yönetmeliklerine uyulmalýdýr.

Sýðýnmaevinin Büyüklüðü. Deneyimler
kapasite olarak büyük sýðýnmaevlerinin
kadýnlarda büyük bir otelde yaþýyor
hissi uyandýrdýðýný ortaya koymaktadýr.
Büyük sýðýnmaevlerinde bir grup olma
hissi yaþanamamakta ve kiþiler arasý
etkileþim saðlanamadýðýndan kadýnlarýn
birbirlerini tanýmalarý, duygu ve deneyim
paylaþýmlarý sýnýrlý olmaktadýr. Kadýnlar
büyük sýðýnmaevlerinde isimsiz olma
duygusu yaþayabilmektedir. Sýðýnmaevi
için en uygun sayý 15 kadýn ve çocuklarý
olarak düþünülmektedir (WAVE 2004).
Eðer çok sayýda kadýna hizmet verecekse,
sýðýnmaevi mimari açýdan küçük gruplar
bir arada olacak ve ayný çalýþanla yüz yüze
gelecek üniteler þeklinde planlanabilir.

6.1.8 Sýðýnmaevinin Bölümleri
Sýðýnmaevinde mekan düzenlemesi, orada
kalanlarýn ve çalýþanlarýn ihtiyaçlarýný
karþýlayacak ve mahremiyete saygý
gösterecek þekilde planlanýr (Ek 8).
a. Ýdare (Çalýþanlarýn Ofisleri ve
Danýþmanlýk Odalarý)
Sýðýnmaevinde çalýþanlar için ayrý odalar
olmalý, odalarda gerekli donaným
(bilgisayar, faks, telefon, vb) bulunmalý,
ayrýca gece nöbetleri için dinlenme odasý
yer almalýdýr.
Sýðýnmaevlerinde bireysel danýþmanlýk
hizmeti için en az bir oda ayrýlmalýdýr.
b. Ýlk Kabul Bölümü
Ýlk kabul bölümü 7 gün 24 saat hizmet
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vermelidir. Sýðýnmaevine kabulü yapýlan
kadýnlarýn ilk gözlemlerinin yapýldýðý, týbbi
kontrol ve tedavilerinin saðlandýðý, psikososyal ve ekonomik dur umlarýnýn
incelendiði; tek kiþilik ve gerektiðinde
çocuklarý için yatak ilavesine imkan
verecek þekilde düzenlenen bir bölümdür.
c. Yatak Odalarý (Özel Alanlar)
Her kadýn ve çocuklarý için ayrý bir oda
olmalýdýr. Odalarda ayrý banyo-tuvalet
bulunmalýdýr. Sýðýnmaevine gelen kadýn
yaþadýðý örseleyici deneyimlerden dolayý
yalnýz olmaya, düþüncelerini düzene
koymaya ve dinlenmeye ihtiyaç duymaktadýr. Bu nedenle sýðýnmaevlerinin
insanlarýn toplu yaþadýðý diðer kurumlardan (örneðin yurtlardan) farklý bir
amaçla kurulduðu göz önünde tutulmalýdýr.
d. Ortak Alanlar
Sýðýnmaevlerinde kadýnlarýn deneyimlerini
birbirleriyle paylaþmalarýný saðlayacak ve
böylece þiddetin sosyal bir olgu olduðunu
anlamalarýna imkan verecek ortak
alanlarýn olmasý gerekir. Sýðýnmaevlerinde
kadýnlar için en az iki büyük salon
bulunmalýdýr. Salonlardan biri yemek
yemek, beceri geliþtirmek, vb. amaçlarla;
diðeri ise, televizyon izlemek, törenler,
kutlamalar ve eðitim etkinlikleri düzenlemek, okumak ve bilgisayar kullanmak
gibi amaçlarla kullanýlabilir. Mutfak,
çamaþýrhane ve bir tuvalet grubu diðer
ortak kullaným alanlarýdýr. Sýðýnmaevi
planý yapýlýrken verilecek hizmetler
gözetilmelidir.

e. Diðer Alanlar
Sýðýnmaevinde mutfak ve temizlik
çalýþanlarýnýn kullanacaðý bölüm, ayrý
tuvalet grubu, eþya depolarý, arþiv, temizlik
ve çöp üniteleri, merkezi ýsýnma ile ilgili
yerler olmalýdýr.
f. Çocuk Hizmetleri Ýçin Alanlar
Sýðýnmaevinde çocuk bakýmý, oyun ve
danýþmanlýk için yeterli alan oluþturulmalýdýr. Bu kuruluþlarda, danýþmanlýk
hizmetlerinin verildiði, boþ zaman etkin
liklerinin yapýldýðý, ergenlik dönemindeki
çocuklar için düzenlenmiþ ve çok amaçlý
kullanýlabilecek ayrý odalarýn olmasý
gerekir.
Çocuk hizmetleri için ayrýlan odalar
aþaðýdaki özellikleri içermelidir:
 Oyun odasýnda, farklý yaþlardaki
çocuklar için oyuncaklar olmalýdýr,
 Oyuncaklar çocuklarýn sorunlarýný
yaratýcý yollarla çözmesini saðlayacak nitelikte olmalýdýr,
 Odalar güvenlik, iletiþim, yalnýzlýktek baþýna olma, yaratýcýlýk, hareket
etme, kendini ifade etme vb.
ihtiyaçlarý karþýlamalýdýr,
 Ayrýca anneleriyle birlikte fiziksel
etkinliklerde bulunacaklarý bir
bahçenin olmasý çocuk üzerinde
olumlu bir etki yaratmaktadýr.
Sýðýnmaevlerinin inþasýndan önce yararlanýlabilecek örnek bir mimari ihtiyaç
programý Ek 8de sunulmuþtur.
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6.2 Finansman
Standartlarý

2. Kurucusu ve iþleticisi yerel
yönetimler olan sýðýnmaevleri: Tüm
harcamalarý yerel yönetimler tarafýndan

Sýðýnmaevleri, kamu kurum ve kuruluþlarý,
yerel yönetimler ve sivil toplum
kuruluþlarý tarafýndan finanse edilebilir.
Bazý ülkelerde sýðýnmaevleri devlet, yerel
yönetimler, tüzel kiþiler ve kadýn
kuruluþlarý tarafýndan finanse edilmekte
ve iþletilmektedir. Örneðin Avusturyada
bütün sýðýnmaevleri, merkezi ya da yerel
yönetimlerin mali desteði ile kadýn
kuruluþlarý tarafýndan iþletilmektedir.
Viyanada bulunan tüm sýðýnmaevleri
belediye tarafýndan finanse edilmektedir;
belediye ile sýðýnmaevleri arasýnda
finansmanýn süresiz olacaðýna dair
anlaþma imzalanmýþtýr. Danimarkada
sýðýnmaevleri sivil toplum kuruluþlarý
tarafýndan iþletilmekte, uzman desteði ve
parasal destek yerel yönetimler tarafýndan
karþýlanmaktadýr. Bunun karþýlýðýnda
devlet, sýðýnmaevlerinin standartlara
uymasýný ve profesyonel hizmet vermesini
desteklemekte ve denetlemektedir
(KSGM, 2007 b).

finanse edilmektedir.

Türkiyede de sýðýnmaevlerinin finansmaný
çeþitli kaynaklardan saðlanabilmektedir.
Kimi sýðýnmaevleri doðrudan devlet tarafýndan finanse edilirken, kimileri yerel
yönetimlerden ve STKlardan deðiþik
alanlarda destek almaktadýr. Sýðýnmaevleri, kurucusu ve iþleticisine göre aþaðýdaki
biçimlerde sýnýflandýrýlabilir:

hizmetlerin kapsamý ve kalitesi finans-

1. Devlet tarafýndan kurulup
iþletilen sýðýnmaevleri : Tüm harcamalarý
devlet tarafýndan finanse edilmektedir.

3. Kurucusu ve iþleticisi sivil
toplum kuruluþu olan sýðýnmaevleri:
Tüm harcamalarý STKlar tarafýndan, varsa
kiþiler tarafýndan temin edilmektedir.
4. Sivil toplum kuruluþu tarafýndan
kurulup devlet iþbirliði ile iþletilen
sýðýnmaevleri: Farklý iþ bölümü olabilmek
tedir; örneðin, bina ve diðer giderler devlet
tarafýndan temin edilirken, iþletme STKlar
tarafýndan yürütülmektedir.
5. Sivil toplum kuruluþu tarafýndan
kurulup belediye iþbirliði ile iþletilen
sýðýnmaevleri: Belediyeden insan kaynaðý,
ayni, nakdi destek alýnabilmektedir.
Sýðýnmaevinin Finansmanýna Ýliþkin
Ýlkeler
Sýðýnmaevlerinin sürekliliði, verilecek
manýn kesintisiz sürmesine baðlýdýr. Bu
nedenle finansmanýn sürekliliði güvence
altýna alýnmalýdýr. Sýðýnmaevleri ile þiddete
maruz kalan ve risk altýndaki kadýnlara
hizmet ver mek devletin sor umluluðundadýr. Devlet, belediyelerle ve
STKlarla bu sorumluluðu paylaþabilir.
Sýðýnmaevi finansmanýna iliþkin ilkeler
aþaðýda yer almaktadýr:

69

70

KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ
KADIN SIÐINMAEVLERÝ KILAVUZU

Sýðýnmaevi Finansmanýna Ýliþkin Ýlkeler *
1. Finansmanýn kesintisizliði
esastýr. Sýðýnmaevlerinin finansmaný,
devlet, yerel yönetimler ya da kurulumu
ile iþletilmesinin sürekliliðini güvence
altýna alabilecek sivil toplum kuruluþlarý
tarafýndan saðlanabilir. Türkiyedeki
deneyimler kesin ve taahhüt altýna
alýnmýþ bir iþletim sistemi belirlenmediði
koþullarda sýðýnmaevi hizmetinin
kesintiye uðradýðýný göstermektedir.
Sýðýnmaevlerinin finansmanýný güvence
altýna alacak yasal belgeler düzenlenmelidir; örneðin sýðýnmaevi bir sivil
toplum kuruluþu ve yerel yönetim
iþbirliði ile iþletiliyorsa yerel yönetimlerle
uzun süreli, kesintisiz hizmet sunumunu
saðlayacak protokoller yapýlmalý,
böylelikle kaynaðýn sorunsuz aktarýmý
saðlanmalýdýr.

deðil, kurumsal düzeyde yapýlmalýdýr.

Sýðýnmaevi yönetiminin zamanýný
ve enerjisini, sunulan hizmetlerin
finansmanýný saðlamak için çaba harca
maya ayýrmasý, kadýn ve çocuklara
aktarýlacak zaman ve enerjiyi etkili
kullanmasýna, hizmetin istenen kalitede
olmasýna engel olabilir.

maliyet deðil, ihtiyaç olmalýdýr.

2. Finansman sözleþmesi, kuru
lum, iþletim ve hizmetlerin standartlara
uygun olmasýný saðlayacak maliyetleri
kapsamalý, protokol bireysel düzeyde

3. Sýðýnmaevine ayrýlan kaynak
yeterli ve kapsamlý olmalý; halkla iliþkiler,
lobi ve tanýtým faaliyetlerini de kapsamalýdýr.
4. Finansman protokolünde,
profesyonel çalýþanlarýn verdikleri
hizmetlere müdahale edilmeyeceðine
iliþkin hükümler yer almalýdýr.
5. Sýðýnmaevlerinde sunulan
hizmetler kadýn ve çocuklarý için ücretsiz
olmalýdýr.
6. Kadýn ve çocuklarýnýn uygun
sýðýnmaevine yerleþtirilmelerinde ölçüt

7. Özel destekçilerin sunduðu
katkýlar ek hizmetler için kullanýlmalýdýr
(çocuk oyun odasý, televizyon, bilgisayar
gibi). Özel destekleyicilerin katkýsý dev
letin desteði yerine konulmamalýdýr.
Özel destek; baðýþ, hediye, etkinlik
örgütlemek, yardým pazarlarý kurmak,
satýþ yeri açmak biçimlerinde olabilir.

* WAVE, 2004den yararlanýlarak hazýrlanmýþ, Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele projesi çerçevesinde
düzenlenen çalýþtaylarda katýlýmcýlarýn deðerlendirmeleriyle son hali verilmiþtir.
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Sýðýnmaevi Finansman Kaynaðý
Olarak Destek ve Baðýþ

6.3 Hizmet Standartlarý

Kadýna yönelik þiddete iliþkin lobi ve
tanýtým faaliyetleri, destek mekanizmalarýný güçlendirmenin en iyi yoludur.
Bunun için sýðýnmaevlerinin yararlarýný
anlatan özlü ve kýsa metinler hazýrlanmalýdýr.

risk altýndaki kadýnlara ve onlarýn

Metinlerde kadýna yönelik þiddeti ortadan
kaldýracak-azaltacak çözüm önerileri yer
almalýdýr.

Sýðýnmaevlerinde þiddete maruz kalan ve
yanlarýnda getirdikleri çocuklarýna çeþitli
hizmetler sunulmaktadýr. Çocuklara
verilmesi gereken hizmetlerin, kadýnlara verilen hizmetlerin gölgesinde
kalmamasý için kadýnlara ve çocuklara
yönelik hizmetler, kýlavuzda ayrý ayrý ele
alýnmýþtýr. Hizmetlerin genel kapsamýna
dair fikir verebilmek amacýyla þiddete

Desteði artýrmak için sýðýnmaevlerine
iliþkin olumlu bir izlenim yaratýlmalýdýr.

maruz kaldýðýnda kadýnýn ilk baþvuru-

Sýðýnmaevlerine destek için yapýlan iþlerin,
sýðýnmaevlerine ve þiddete karþý verilen
mücadeleye olumlu etkileri açýklanmalýdýr.

aþamalarýný ve görev alan meslek

sundan baþlayarak sunulan hizmetlerin
elemanlarýný gösteren örnek bir iþ akýþý,
sayfa 72 ve 73te sunulmuþtur:
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Sýðýnmaevine Gelen Kadýn ve Çocuklara
Sunulan Hizmetlerle Ýlgili Örnek Ýþ Akýþý

1. Kadýnýn, danýþma merkezine baþvurmasý ve yapýlan deðerlendirme
sonucunda sýðýnmaevine gönderilmesinin uygun görülmesi.
Yetkili Çalýþanlar: Sosyal çalýþmacý, psikolog

2. Kadýnýn ve varsa çocuðunun, Kadýn Danýþma Merkezi aracýlýðýyla
sýðýnmaevine güvenli bir biçimde, varsa sýðýnmaevi aracý ile ulaþtýrýlmasý.
Yetkili Çalýþanlar: Can güvenliði tehdidi söz konusu ise polis, diðer durumlarda
bu iþ için görevlendirilmiþ ve konuya iliþkin hizmet içi eðitim almýþ çalýþan

3. Sýðýnmaevinde kalan kadýnlarýn ve çocuklarýn karþýlanmasý ve yanlarýnda bulunan
güvenlik için tehlike oluþturacak araç-gereçlerin ve ilaçlarýn emanete alýnmasý.
Yetkili Çalýþanlar: Sýðýnmaevi güvenlik görevlisi, sosyal çalýþmacý, hemþire

4. Ýlk görüþmenin yapýlmasý, sýðýnmaevine iliþkin bilgilerin verilmesi, kurallarýn
açýklanmasý, kadýnýn ve çocuklarýnýn haklarýnýn bildirilmesi, günlük yaþam
ve baþvurabileceði kiþilerin tanýtýlmasý, taahhütname imzalatýlmasý.
Yetkili Çalýþanlar: Sosyal çalýþmacý

5. Kadýnýn ve çocuklarýn odalarýna yerleþtirilmesi, kullanacaklarý mekanlarla
ilgili bilgi verilmesi, kuruluþun gezdirilmesi.
Yetkili Çalýþanlar: Sosyal çalýþmacý

6. Kadýnlarýn ve çocuklarýnýn ihtiyaç analizinin yapýlmasý.
Yetkili Çalýþanlar: Sosyal çalýþmacý, psikolog, çocuk geliþimciden oluþan
ekip
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7. Ýhtiyaçlar üzerinden bireysel hizmet/müdahale planýnýn hazýrlanmasý.
Yetkili Çalýþanlar: Yönetici, sosyal çalýþmacý, psikolog, çocuk geliþimciden
oluþan ekip

8. Kadýnlara ve çocuklarýna saðlýk hizmetlerinin saðlanmasý.
Yetkili Çalýþanlar: Hemþire

9. Kadýna ve çocuða eðitim desteði verilmesi.
Yetkili Çalýþanlar: Yönetici, sosyal çalýþmacý, psikolog, çocuk geliþimci

10. Kadýna istihdam desteði saðlanmasý.
Yetkili Çalýþanlar: Yönetici, sosyal çalýþmacý, psikolog

11. Kadýna ve çocuða ihtiyaç duyulan danýþmanlýk hizmetlerinin vaka
yönetimiyle koordineli olarak saðlanmasý.
Yetkili Çalýþanlar: Psikolog, sosyal çalýþmacý, avukat, çocuk geliþimci, doktor,
hemþire, vb.

12. Kadýnýn ve çocuklarýn sosyal etkinliklere katýlýmýnýn saðlanmasý.
Yetkili Çalýþanlar: Yönetici, sosyal çalýþmacý, psikolog ve çocuk geliþimci

13. Kadýnýn sýðýnmaevinden ayrýlýþ iþlemlerinin yapýlmasý.
Yetkili Çalýþanlar: Yönetici, sosyal çalýþmacý

14. Ýzleme sisteminin geliþtirilmesi, uygulamasý.
Yetkili Çalýþanlar: Yönetici, sosyal çalýþmacý
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Bu þema ihtiyaca göre hizmet saðlayan

planlamak için yapýlacak öncelikli

diðer kurum ve kuruluþlar, avukat,

iþ, þiddete maruz kalan kadýnlarýn

psikiyatr vb. diðer meslek elemanlarý

yaþadýklarý sorunlarýn ve çözümlerinin

devreye girdikçe daha zenginleþecektir.

analiz

edilmesidir. Tablo 1de kadýnlarýn

Sýðýnmaevinde verilecek hizmetleri

önerileri verilmiþtir.

yaþadýklarý baþlýca sorunlar ve çözüm

Tablo 1: Sýðýnmaevinde Kalan Kadýnlarýn Sorunlarý ve Olasý Çözüm Yollarý

SORUNLAR

ÇÖZÜMLER

 Korunma mekanizmalarýna iliþkin bilgi
yetersizliði

 Ýlk baþvuruda danýþmanlýk

 Güvenli bir mekandan yoksunluk

 Gizlilik kurallarýna uygun güvenli bir
sýðýnakta barýnma

 Özgüven kaybý
 Öðrenilmiþ çaresizlik
 Travma
 Örseleyici deneyimler
 Yetersizlik duygusu

 Psikolojik destek mekanizmalarý
 Güçlendirme hizmetleri
 Bireysel danýþmanlýk
 Grup çalýþmalarý

 Sürekli bir gelirden yoksunluk
 Ekonomik bakýmdan baþkalarýna
baðýmlýlýk
 Yoksulluk

 Eðitim hizmetleri
 Ýstihdam desteði
 Finansal destek mekanizmalarý

 Yasal bilgi yetersizliði
 Mahkeme sürecinde yasal desteðe
ihtiyaç duyma

 Hukuksal danýþmanlýk
 Avukatlýk hizmetleri

 Sosyal yaþamdan soyutlanma
 Ýçe kapanma

 Sosyal ve kültürel etkinliklere katýlým
 Toplumsal yaþama katýlým

 Saðlýk güvencesinden yoksunluk

 Ücretsiz saðlýk hizmetleri
 Yeþil kart hizmetleri

 Sýðýnmaevi sonrasý desteðe ihtiyaç
duyma

 Ýzleme çalýþmalarý
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Sýðýnmaevlerinde verilecek hizmetleri

edilmelidir. Tablo 2de çocuklarýn

planlamak için çocuklarýn yaþadýklarý

yaþadýklarý baþlýca sorunlar ve çözümler

sorunlar ve çözümler ayrýca analiz

belirlenmeye çalýþýlmýþtýr.

Tablo 2: Sýðýnmaevinde Kalan Çocuklarýn Sorunlarý ve Olasý Çözüm Yollarý

SORUNLAR

ÇÖZÜMLER

 Güvenli bir mekandan yoksunluk

 Güvenli bir barýnak

 Aile içi þiddetin çocuk üzerindeki
etkileri

 Çocuðun ihtiyaçlarýnýn
deðerlendirilmesi ve hizmetlerin
belirlenmesi

 Özgüven kaybý
 Travma
 Korku, tedirginlik, kaygý, suçluluk

 Psikolojik destek mekanizmalarý
 Bireysel danýþmanlýk
 Grup çalýþmalarý

 Okulda baþarýsýzlýk

 Eðitim destekleri

 Mahkeme sürecine iliþkin bilgi
yetersizliði
 Mahkemeden korkma

 Yasal destek

 Ýletiþim kurmada zorlanma
 Ýçe kapanma

 Oyunla terapi
 Sanatla terapi
 Yaratýcýlýk çalýþmalarý
 Sosyal etkinliklere katýlým

 Saðlýk güvencesinin olmamasý
 Sýðýnmaevi sonrasý desteðe ihtiyaç
duyma

 Ücretsiz saðlýk hizmetleri
 Ýzleme çalýþmalarý

6.3.1 Kadýnlara Yönelik
Hizmetler
Þiddete maruz kalan kadýnlara etkili bir
sýðýnmaevi hizmeti sunmak için sýðýnmaevi
öncesi hizmetler (baþvuru), sýðýnmaevi
hizmetleri ve sýðýnmaevi sonrasý
hizmetler birlikte ve bir bütün halinde ele
alýnmaktadýr.

a. Sýðýnmaevi Öncesi Hizmetler
Þiddete uðrayan kadýn için, gereksinim

duyduðu her an, haftanýn 7 günü 24 saat
baþvurabileceði bir baþvuru sistemi
gerekmektedir.
Baþvuru: Kadýnlarýn gizlilik ve güvenlik
nedeniyle sýðýnmaevine doðr udan
baþvurmalarý söz konusu deðildir. Þiddete
maruz kalan veya risk altýndaki kadýn, ilk
baþvuruyu SHÇEK Alo 183 Hattý ile
telefonla ya da SHÇEKte, belediyelerde
ve STKlarda danýþma merkezlerine
doðrudan baþvurarak gerçekleþtirebilir.
Polis merkezleri de ilk baþvuru yerleri
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arasýnda sayýlabilir. Ýlk baþvuru kadýn
tarafýndan yapýlabildiði gibi ihbar sistemi
de iþletilebilir. Sýðýnmaevi talebiyle
baþvuran her kadýnýn sýðýnmaevine girmesi
gerekmeyebilir. Bu nedenle, sýðýnmaevi
dýþýnda bir mekanda kadýnla görüþüp
talebini birlikte deðerlendirmeye olanak
verecek bir hizmet sistemi oluþturulmasý
gerekmektedir. Bu sistemde koruyucu
ve önleyici hizmetlerle rehberlik ve
yönlendirme hizmetlerine iliþkin bilgilendirme yapýlmalýdýr. Bu hizmet sosyal
çalýþmacý veya psikolog tarafýndan yerine
getirilmelidir.
Sýðýnmaevi kurma düþüncesi geliþtirilirken
ilk baþvuru yeri plana dahil edilmelidir.
Alo Yardým Hatlarý: Mesai saatleri
dýþýnda da baþvuruya olanak saðlayan 24
saat açýk telefon hattýdýr. Bu hizmetin
halihazýrdaki uygulamasý SHÇEK hizmeti
olarak sürdürülen ALO 183 Aile, Kadýn,
Çocuk, Özürlü ve Sosyal Hizmet Hattý
dýr. Bu sistem, kadýný sorunun çözümü
için var olan kurumlar ve sunduklarý
hizmetler hakkýnda bilgilendirir, gerektiðinde ihtiyaçlarýna uygun kurumlara
yönlendirir ve yardým talep eden kadýna
ulaþýr. Eðer kadýn sýðýnmaevine gitmeye
karar verdiyse, bir buluþma noktasý
belirlenir ya da kadýn bulunduðu noktadan
alýnýr.
Sýðýnmaevi hizmeti verecek olan her
kuruluþun benzer bir hat kurmasý kadýnlarýn hizmete ulaþmasýný kolaylaþtýracaktýr. 24 saat telefonla danýþmanlýk
hizmetinin verilebilmesi için aþaðýdaki

modeller uygulanabilir:
 Danýþma merkezleri yalnýzca mesai
saatlerinde hizmet vermektedir. Gün
boyunca danýþma merkezinden
cevap verilen telefon hattý, gece
bir baþka telefona yönlendirebilir.
SHÇEK bu amaçla 24 saat
ulaþýlabilecek þekilde Alo 183le
hizmet vermektedir. Benzer bir
hizmetle diðer danýþma merkezlerine de destek verilmelidir.
 Baþka kurumlar tarafýndan verilen
yardým hattý, kriz anlarýnda
sýðýnmaeviyle iletiþime geçebilir.
Benzer bir hat belli bir kampanya
çerçevesinde Ýstanbulda hizmet
vermektedir.
Danýþma Merkezleri: Ýlk yüz yüze
baþvuru, danýþma merkezlerine, SHÇEK
Ýl ve Ýlçe Müdürlüðüne, kadýn kuruluþlarýnýn ya da belediyelerin kurduðu
kadýn danýþma merkezlerine vb. yapýlabilir.
Danýþma merkezinde kadýn, sorunun
çözümü konusunda var olan kurumlar
hakkýnda bilgilendirilir, hukuki ve
psikolojik danýþmanlýk saðlanýr. Baþvuran
kadýn, haklarýný öðrendiðinde, danýþmanlýk hizmeti aldýðýnda, sýðýnmaevi ve
sýðýnmaevi dýþýndaki seçenekleri daha
saðlýklý deðerlendirerek sorunlarýný
çözme yolu arayabilir. Çeþitli seçenekler
kadýnla birlikte deðerlendirildikten
sonra, kadýnýn sýðýnmaevinde kalmasý
uygunsa sýðýnmaevine yönlendirilir.
Sýðýnmaevinde kalma kararýný kadýnýn
kendisi vermelidir. Bu yönüyle danýþma
merkezleri, sýðýnmaevi hizmetinin ilk
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basamaðý iþlevini yerine getirir. Ancak bu
merkezler genellikle mesai saatlerinde
hizmet sunmaktadýr. Danýþma merkezlerinde kadýnýn önerisiyle þiddet uygulayanýn yararlanabileceði rehabilitasyon
hizmetleri de oluþturulabilir. Kadýn
danýþma merkezlerinde sunulan hizmetler,
danýþma merkezine baþvuran kadýnlarýn
haklarý, deðerlendirme yapacak kiþilerin
özellikleri ve deðerlendirme sýrasýnda
dikkat edilecek noktalar ayrýntýlý olarak
3.Bölümde sunulmuþtur.
Polis Merkezleri: Þiddete uðrayan kadýnýn
baþvurabileceði bir baþka yer polis
merkezleridir. Polis merkezinde görevli
polislerin, kendi yetkileri, kadýna yönelik
þiddet, kadýnlarýn hukuki haklarý, kadýna
hizmet veren kuruluþlar vb. konularda
eðitim almýþ olmalarý baþvuran kadýný
doðru yönlendirmelerini saðlayacaktýr.
Polis merkezinde görev alan polisin, kadýný
bilgilendirmesi, 4320 sayýlý Ailenin
Korunmasýna Dair Kanundan söz etmesi
ya da uygulanmasýný saðlamasý gibi deðiþik
müdahaleleri söz konusu olabilir. Polis
merkezine gelen kadýn, sýðýnmaevinde
kalmak istiyorsa en kýsa sürede iþlemleri
yapýlmalý, danýþma merkezlerine
yönlendirilmelidir.
Þiddete maruz kalan veya risk altýndaki
kadýn diðer kamu kurum ve kuruluþlarý
ve kadýn kuruluþlarý aracýlýðýyla da
sýðýnmaevi öncesi ilk basamak görevi
gören danýþma merkezi hizmetine
ulaþabilir.
Ka d ý n s ý ð ý n m a e v i o l a n y e r l e r d e
sýðýnmaevinde kalmak isteyen ve
durumlarý uygun görülen kadýnlarýn her

saatte sýðýnmaevine eriþimleri saðlanmalýdýr.
Kadýn sýðýnmaevi bulunmayan yerlerde
kadýnýn, sýðýnmaevine ulaþýncaya kadar
geçici olarak kalmasýný saðlayacak güvenli
yerler (otel, pansiyon, misafirhane vb)
belirlenmelidir. Bu hizmet, kurumlararasý
koordinasyon ile gizlilik kurallarýna özen
gösterilerek yürütülmelidir.
Kullanýlan bütün sistemlerde kadýnýn
þiddet içeren ortamdan ihtiyaç duyduðu
an uzaklaþabilmesi için gerekli önlemler
alýnmalýdýr. Kadýn kýsa bir süre için bile
olsa þiddet içeren veya güvenli olmayan
ortamda býrakýlmamalýdýr. Kadýnýn ulaþým
güvenliði ve sýðýnmaevine gidene kadar
kalabileceði güvenli bir mekan saðlanmalýdýr (Bkz. Ýçiþleri Bakanlýðý Genelgesi
EK 4).

b. Sýðýnmaevinde Sunulan Hizmetler
Kadýn danýþma merkezlerinde uzmanlar
tarafýndan ilk görüþmeleri yapýlan
kadýnlar sýðýnmaevinde kalmaya uygun
bulunurlarsa sýðýnmaevinde kalmak üzere
iþlemler baþlatýlmaktadýr. Sýðýnmaevinde
kalabilecek olan kadýnlarda bazý koþullar
aranmaktadýr. Bu koþullar sýðýnmaevlerinin kuruluþ amacýna ve baðlý olduðu
kuruluþun ilkelerine göre deðiþebilir.
Sýðýnmaevinden hizmet alacak kadýnlar:
SHÇEK Yönetmeliðine göre, 18 yaþýný
bitirmiþ olan ya da resmi evlilik yoluyla
reþit sayýlan 17 yaþýný doldurmuþ ve
aþaðýdaki sorunlardan en az birini yaþayan
kadýnlar sýðýnmaevinden hizmet alabilir.
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Sýðýnmaevinde Hizmet Verilen Kadýnlar
 Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik
istismara uðramýþ,
 Boþanma, terk edilme veya eþin
ölümü nedeniyle ekonomik ve sosyal
yoksunluk içine düþmüþ,
 Ýstenmeyen evliliklere zorlanan,

 Psikiyatrik hastalýðý olan,
 Bulaþýcý hastalýðý olan kadýnlardýr.
Sýðýnmaevlerinde sunulan hizmetler þöyle
sýnýflandýrýlabilir:
1) Kabul Hizmetleri,
2) Sosyal Ýnceleme, Deðerlendirme ve
Bireysel Hizmet Planýnýn Yapýlmasý,

 Evlilik dýþý hamile kalan ya da çocuk
sahibi olan ve bu nedenle ailesi
tarafýndan kabul edilmeyen,

3) Danýþmanlýk Hizmetleri,

 Cezaevinden yeni çýkmýþ olup, yardým ve desteðe ihtiyacý olan kadýnlar.

5) Saðlýk Hizmetleri,

Kanadada 15 yaþýnda genç kýzlar
da sýðýnmaevlerinde kalabilmektedir;
Þiddete Karþý Kadýnlar  Avrupa ilkesel
olarak yaþ sýnýrý konulmamasýndan yanadýr ancak eðer baþvuran yasal olarak reþit
deðilse sýðýnmaevlerinin çocuk birimleriyle
birlikte çalýþmalarý önerilmektedir (WAVE
2004). Ýsveçte reþit olmayan genç kadýnlar için özel mekanlar kurulmuþtur.
Türkiyede 18 yaþýn altýndaki çocuk sayýlan
kiþiler SHÇEKin korumasýndan yararlanmaktadýr.
Barýnma ihtiyacý duyan tüm kadýnlara
sýðýnmaevi hizmeti sunulmalýdýr. Bu
nedenle farklý ihtiyaçlara cevap veren
ihtisaslaþmýþ sýðýnmaevleri de olmalýdýr.
Ýhtisaslaþmýþ sýðýnmaevlerinden hizmet
almasý gereken kadýnlar:
 Alkol ve uyuþturucu baðýmlýlýðý olan,
 Fuhuþu meslek edinmiþ,

4) Güçlendirme Hizmetleri,

6) Sýðýnmaevinden Ayrýlmaya Hazýrlýk
Hizmetleri.
1. Kabul Hizmetleri
Kadýn Danýþma Merkezlerinde ilk
görüþmede durumu deðerlendirilen ve
sýðýnmaevinde kalmasý uygun görülen
kadýnlarýn sýðýnmaevine kabul iþlemleri
belirlenmiþ bir süreç doðrultusunda sosyal
çalýþmacý tarafýndan yapýlýr. Kadýna,
sýðýnmaevinde kendisinin ve çocuklarýnýn
güvenli barýnma, saðlýklý beslenme ve
giyim gereksinimlerinin saðlanacaðý
güvencesi verilir.
Kadýnýn kendini hazýr hissettiði en kýsa
zamanda Ýlk Kabul Formu doldurulmalýdýr
(Ek 11). Ýlk görüþmede kadýnla güven
iliþkisinin kurulmasý önemlidir. Kadýn
ve çocuklarýna sýðýnmaevinde verilen
hizmetler, çalýþanlar, haklarý ve sorumluluklarý hakkýnda bilgi verilir. Kabulde
kadýnýn ve çocuklarýnýn ihtiyaçlarý, karþý
karþýya olduklarý riskler doðru tespit
edilmelidir.

BÖLÜM 6 : SIÐINMAEVÝ STANDARTLARI

2. Sosyal Ýnceleme, Deðerlendirme ve

Sýðýnmaevinde kalmaya karar veren

Bireysel Hizmet Planýnýn Yapýlmasý

her kadýn için ayrý bir hizmet planý

Kadýn ve çocuklarý için sýðýnmaevinde kalýnan ilk günlerin önemi bilinmeli ve bu
süreçte gerekli deðerlendirmeler yapýlarak
verilecek hizmetler belirlenmedir.

oluþturulmalýdýr. Bu planýn her aþamasý,
kadýnýn kendi yaþamý ve çocuklarýnýn yaþamýna iliþkin kararlarda sorumluluk almasýný saðlayacak biçimde
düzenlenmelidir. Sýðýnmaevine gelen

Sýðýnmaevinde kalan kadýn, ilk günlerde

kadýna ilk kabul sýrasýnda doldurulan Ýlk

sýðýnmaevine, çalýþanlara ve yeni koþullara

Kabul Formu, kendisi ve çocuðu hakkýnda

alýþma süreci yaþar. Sýðýnmaevindeki ilk

yeterli bilgi edinilmesini saðlamaz. Bu

birkaç gün çok önemlidir, bu sürede kadýna

form, kadýnýn sýðýnmaevine kabulünü

iyi bir danýþmanlýk hizmeti sunulmalýdýr;

saðlarken kendisi ve varsa çocuðu

çünkü kadýn bu süreçte þiddetin üzerinde

hakkýnda çok genel, güncel bilgiler için

býraktýðý yýkýcý-örseleyici etkileri onarmaya

kullanýlabilir. Ancak, kadýn ve çocuðu için

baþlamakta, gereksinim ve ilgilerini dýþa

bireysel hizmet planý hazýrlamak amacýyla

vurmakta ve sonraki aþamalar için karar

daha geniþ çapta inceleme yapmaya ihtiyaç

vermektedir. Bu aþama birkaç saatten,

vardýr. Bu süreç, Sosyal Ýnceleme

günlere ya da haftalara kadar uzayabil-

sürecidir ve her kadýnýn özel durumuna

mektedir.

göre belli bir süre alýr. Bu süre içinde

Sýðýnmaevinde Kalma
Sýðýnmaevinde kalmak ya da geri
dönmek kadýnýn vereceði bir karardýr ve saygý duyulmasý gerekir.
Kadýn bu aþamada sýðýnmaevinde kalýp
kalmayacaðýna da karar vermektedir.
Sýðýnmaevinde kalmak ya da geri dönmek
kadýnýn vereceði bir karardýr ve saygý

kadýnlarýn ve çocuklarýn ihtiyaçlarý ayrý
ayrý incelenir ve sýðýnmaevinde kalacaklarý
süre göz önünde bulundurularak bireysel
hizmet planý hazýrlanýr.
Ýlk Kabul Formu kesinlikle bir anket
gibi doldurulmamalýdýr. Her bir özellik
çevresi içinde birey anlayýþýyla deðerlendirilmelidir. Çünkü çevre, sorunlarý
yaratan olduðu gibi sorunlarýn çözümünde
de kullanýlan önemli bir kaynaktýr. Kadýný

duyulmasý gerekir. Ancak kadýna eve geri

ve varsa çocuðu her bir özellik açýsýndan

dönse bile istediði an sýðýnmaevine tekrar

deðerlendiren Sosyal Ýnceleme Raporu (Ek

dönebileceðinin güvencesi verilmelidir.

12) sosyal çalýþmacý tarafýndan yazýldýktan

Kadýn eðer eþine geri dönmek isterse,

sonra, psikolog, çocuk geliþimci, yönetici

kendisini ve çocuklarýný þiddetten koru-

ve sosyal çalýþmacý bir araya gelerek

yabilmesi için stratejiler geliþtirmesinde

bireysel hizmet planýný oluþturmalýdýr.

destek olunmalýdýr.

Bu planda öncelikle, fiziksel veya ruhsal
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tedavi, çocuðun okula devamý vb. acil
ihtiyaçlara yer vermek gerekir. Daha
sonra da nelerin, nasýl deðiþtirileceðinin
planý yapýlýr. Yani kadýna ve çocuðuna
sýðýnmaevinde kalacaklarý süre içinde
ne tür hizmetler verileceðine karar
verilir. Kadýna ve çocuðuna ayrý ayrý
a) hizmetlerin nasýl verileceði, b) hizmetin
kim/kimler tarafýndan verileceði, c) verilen
hizmetlerin nasýl deðerlendirileceði, d) ne
zaman verileceði belirlenir. Yöneticinin
sosyal çalýþmacý olmasý bu süreci kolaylaþtýrabilir.
Bireysel Hizmet Planý
 Hizmetlerin nasýl verileceði,
 Hizmetin kim/kimler
tarafýndan verileceði,
 Verilen hizmetlerin nasýl
deðerlendirileceði,
 Ne zaman verileceði,
belirlenir.
Bireysel hizmet planý, deðiþen koþullara
göre gözden geçirilmeye açýk olmalýdýr.
Planýn hazýrlanmasýnda ve uygulanmasýnda kadýnýn isteði temel alýnmalýdýr.

Kadýna sýðýnmaevine geldiði andan
baþlayarak sýðýnmaevinde kaldýðý süre
boyunca danýþmanlýk hizmeti sunulmalýdýr.
Danýþmanlýk hizmeti sunulurken
aþaðýdaki hususlara dikkat edilmelidir:
Sýðýnmaevinde yapýlan ilk görüþme,
kadýnla danýþman arasýnda güvene dayalý
iletiþimin kurulmasý için önemlidir.
Danýþman, profesyonel görüþme teknikleri
kapsamýnda kadýný dikkatle dinlemeli,
kadýný yardým almaya teþvik etmeli ve
ihtiyaçlarýný tanýmlamaya çalýþmalýdýr.
Kadýn ilk görüþmeden sonra ister
sýðýnmaevinde kalmaya, isterse geri
dönmeye karar versin; yargýlayýcý olmayan
profesyonel destek alma hakkýna sahip
olduðu kabul edilmelidir. Danýþman
tarafýndan kadýna, verdiði tüm bilgilerin
gizli kalacaðýna dair güvence verilmelidir.
Kadýn danýþma merkezinde durumlarý
deðerlendirildikten sonra, bazý kadýnlarýn
sýðýnmaevinde kalmalarý uygun
görülmeyebilir ya da bazý kadýnlar
sýðýnmaevinde kalmak istemeyebilir.
Gizlilik ve Güvenlik Kurallarý

3) Danýþmanlýk Hizmetleri

 Kurallara uyma konusunda bilgilendirme yapýlýr.

Danýþmanlýk, þiddetin kadýn üzerinde

 Kurallarýn gerekçeleri anlatýlýr.

yarattýðý etkileri en aza indirmek ve kadýný
güçlendirerek kendi kararlarýný vermesini
saðlamak üzere sunulan, kadýný ve
ihtiyaçlarýný genel olarak tanýmayý ve

 Kurallar yazýlý olarak kadýna verilir.
Sýðýnmaevinde kalmaya karar veren ve

sýðýnmaevi olanaklarýný kadýna tanýtmayý

durumlarý uygun görülen kadýn, sýðýnma-

amaçlayan profesyonel bir hizmettir.

evinin gizlilik ve güvenlik kurallarýna
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uyma konusunda bilgilendirilmelidir. Bu
kurallarýn gerekçeleri anlatýlmalýdýr. Bilgilerin bir bölümü kadýna yazýlý olarak
verilmelidir. Ayrýca kadýn, sýðýnmaevine
ait bilgilerin þiddet uygulayana verilme
mesi konusunda uyarýlmalýdýr. Güvenlik
önlemlerinin amacý, kadýnlarý kontrol
altýnda tutmak deðil, kadýnlarýn ve çocuklarýnýn can güvenliðini korumak olmalýdýr.
Güvenlik Önlemlerinin Amacý
Kadýnlarý kontrol altýnda tutmak
deðil, kadýnlarýn ve çocuklarýnýn can
güvenliðini korumak olmalýdýr.
Alýnan bütün önlemler bu amaca uygun
düzenlenmelidir. Kadýna danýþmanlýk
sýrasýnda, destek alabileceði farklý
mekanizmalar ve hizmet sunan kurumlar
hakkýnda bilgi verilmelidir.
Sýðýnmaevinde göçmen ya da azýnlýklara
mensup kadýnlara hizmet verilebilmelidir.
Sýðýnmaevinde bu hizmeti verebilecek
çalýþanlarýn olmasý ve kadýnlarýn gereksinimlerine uygun hizmet verebilmeleri,
sýðýnmaevinin verimliliði ve etkililiði
açýsýndan önemlidir. Azýnlýklarla ve
göçmenlerle çalýþýrken sosyo-kültürel
yapýlarýný bilmek ve saygý göstermek
gerekir.
Bu hizmet, danýþmanlýk verilecek sorun
alanýna göre, sosyal çalýþmacý, psikolog,
avukat, çocuk geliþimci ve ilgili baþka
uzmanlar tarafýndan sunulabilir.
Psikolojik Danýþmanlýk: Her kadýna özgü
psikolojik danýþmanlýk ve destek programý

hazýrlanýr. Psikolojik danýþmanlýðýn amacý,
kadýný güçlendirmek, kendi kararlarýný
kendisinin vermesine yardýmcý olmaktýr;
hiçbir biçimde kadýnýn yerine karar ver
mek ve hareket etmek deðildir. Psikolojik
danýþmanlýk kadýnlarý tanýmayý ve kadýnlarýn kendilerini tanýmalarýna, güçlü ve
zayýf yönlerinin farkýna varmalarýna, iç
görü kazanmalarýna ve kendilerini kabul
etmelerine yardýmcý olmayý hedeflemek
tedir. Kadýnla yapýlan ilk görüþmeden
sonra deðerlendirme yapýlmalý ve bunun
ýþýðýnda her kadýna özgü psikolojik danýþmanlýk ve destek programý hazýrlanmalýdýr.
Gereksinim duyulduðunda gr upla
psikolojik danýþmanlýk da yöntemlerden
biri olarak kullanýlabilir.
Kadýnlar kendi kararlarýný vermek için
desteðe ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle
kadýnda güçlü olduðu, kararlarýný verebileceði ve uygulayabileceði duygusunu
yaratmak, psikolojik danýþmanlýk sürecinde önemsenmelidir. Bu da güçlenme
çalýþmalarý ve þiddetten dolayý zedelenen
özsaygýnýn onarýlmasý yoluyla mümkün
kýlýnabilir.
Psikolojik danýþmanlýk sýrasýnda kadýnýn
istediði her an deneyimlerini aktarmasýna
izin verilmelidir. Ancak konuþmak,
deneyimlerinden ve yaþadýklarýndan söz
etmeye baþlamak için kadýnlarýn uzun bir
zamana ihtiyaç duyabilecekleri de kabul
edilmelidir.
Danýþmanýn desteðiyle kadýn, þiddet
uygulayan eþin, gücü elinde tutmak ve
onu kontrol etmek için hangi stratejileri
kullandýðýný anlayabilir ve bu stratejilere
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karþý direnme ve korunma mekanizmalarý
geliþtirebilir.
Psikolojik danýþmanlýk psikologlar tarafýndan yerine getirilmelidir.

bireysel deðil, toplumsal bir sorun
olduðunun farkýna varmasýna yardýmcý
olmaktadýr.
Grup çalýþmalarýnda farklý yöntemler

Yasal Danýþmanlýk: Kadýnlar yasal
haklarý konusunda bilgilendirilir ve destek
almalarý saðlanýr. Sýðýnmaevinde yasal
haklarla ilgili bilgilendirme toplantýlarý
planlanmalýdýr. Bilgi aktarýmý, kadýn bakýþ
açýsýna sahip avukatlar tarafýndan yapýlmalýdýr.

(yaratýcý drama, eðitim gruplarý, bilinç

Yargý sürecinde de kadýna destek olunmalý,
mahkemeye gitmesi gereken kadýna
bu süreçte danýþmanlýk verilmelidir.
Duruþma çaðrýsý geldiðinde mahkemeye
giderken kadýna refakatçi temin edilebilir,
mahkemede yer alacak kiþiler, görevliler
ve süreç hakkýnda bilgi verilebilir.

Sýðýnmaevleri, kadýnlar için bir eðitim

4) Güçlendirme Hizmetleri
Güçlendirme hizmetleri yöneticinin ve
diðer meslek elemanlarýnýn desteði ile
duruma göre sosyal çalýþmacý veya
psikolog tarafýndan yerine getirilir.

yükseltme gruplarý vb) kullanýlabilir.
Kadýnlarý geliþtirmek, eðitmek, sosyalleþtirmek veya sorunlarý ile baþ etme
becerileri kazandýrmak amacýyla grup
çalýþmalarý planlanabilir.
Eðitim ve Ýstihdam Destekleri:
merkezi iþlevi görebilmeli; kadýna þiddetsiz
iliþki, iletiþim vb. beceri eðitimlerinin yaný
sýra okuma-yazma öðrenmesi, mesleki
eðitim almasý, iþini kurmasý, iþ bulmasý
ya da çalýþmasý için gerekli eðitimler
verilebilmelidir.
Sýðýnmaevinde kalan kadýnlarýn geliþ
zamanlarý, kalýþ süreleri, ihtiyaçlarý ve
bireysel özellikleri yakýn çevrede var olan
eðitim olanaklarýndan yararlanmak için
uygun olmayabilir. Eðitim ve istihdam

Grup Çalýþmalarý ile Destek: Kadýnlarýn þiddetin örseleyici etkilerinden
kurtulabilmeleri ve yaþadýklarýný deðerlendirebilmeleri için grup çalýþmalarý
düzenlenmelidir.

destekleri küçük gruplar halinde veya

Grup çalýþmalarý kadýnda yalnýz olmadýðý
duygusunu yaratmayý hedeflemektedir.
Grup çalýþmalarý, kadýnýn kendisine ve
toplumsal çevreye iliþkin farkýndalýk
oluþturmasýný, kendi sesini duymasýný ve
duyurmasýný saðlamaktadýr. Deneyim
aktarýmý yoluyla kadýna yönelik þiddetin

lidir. Bunun için öncelikle kadýnýn eðitim

bireysel düzeyde planlanmalýdýr. Her bir
kadýna koþullarýna ve ihtiyaçlarýna uygun
eðitimin verilmesi kadýnýn güçlenmesi ve
sorunlarýyla baþa çýkabilmesi için önemve istihdam açýsýndan ihtiyaçlarýnýn,
güçlerinin tanýmlanmasý ve ona göre
müdahale planý yapýlmasý gerekir. Benzer
ihtiyacý ve özellikleri olan kadýnlara ilgili
hizmetler 2-5 kiþilik küçük gruplar halinde
verilebilir.
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Kadýnlarýn bir üst eðitime devam etmek
istemeleri ya da buna teþvik edilmeleri,

Ýþ Danýþmanlýðý

çocuklarýn okul kayýtlarý, okul nakilleri

 Kadýnýn becerilerinin tespiti,

ve yatýlý okula yerleþtirilmeleri konu-

 Kadýna uygun iþlerin belirlenmesi,

larýnda Milli Eðitim Bakanlýðý ile iþbirliði
yapýlýr.
Ýstihdam alanýndaki hizmetler devlete
baðlý eðitim ve istihdam kurumlarý ile
alanda çalýþma yürüten sivil toplum kuruluþlarý iþbirliðiyle yürütülebilir. Gelir artýrýcý faaliyetler kapsamýnda kadýn kooperatifleri ile ortak çalýþmalar yapýlabilir.
Ýþe yerleþmek isteyen kadýnlara sýðýnmaevinde iþ danýþmanlýðý hizmeti verilmelidir.
Bu hizmetin içeriði, kadýnýn becerilerinin
tespit edilmesini, kadýna uygun iþlerin
belirlenmesini, iþ baþvurularýnýn yapýlmasýný, özgeçmiþ hazýrlanmasýný, iþ görüþmelerine hazýrlýðý ve çalýþma sürecinde
danýþmanlýðý kapsamalýdýr. Ýstihdam için
kurumlarla iþbirliði yapýldýðýnda, kadýnýn
içinde bulunduðu durumun zorluklarý
yerine, yetenekleri ön plana çýkarýlmalýdýr.
Þiddet, kadýnýn istihdama katýlýmýnda ve
bu alanda eþitlik saðlanmasýnda önemli
bir engeldir. Þiddet uygulayan kiþinin
kadýnýn iþyerine gelerek þiddet içeren
davranýþlar sergilemesi kadýnýn iþini
kaybetmesine neden olabilmektedir.
Böylesi durumlarda, iþyeriyle görüþüp
gerekli güvenlik önlemlerinin alýnmasý
sonuç verebilir (þiddet uygulayýcýsýnýn
iþyerine giriþine izin verilmemesi, yasal
olarak iþyeri çevresinde bulunmasýnýn
yasaklanmasý vb.).

 Ýþ baþvurularý yapýlýrken destek
verilmesi,
 Özgeçmiþ hazýrlama,
 Ýþ görüþmesine hazýrlama,
 Çalýþma sürecinde danýþmanlýk.
Finansal Destek: Herhangi bir gelire
sahip olmayan kadýnlara ve çocuklarýna
bireysel ihtiyaçlarý için kaynak saðlanýr.
Sýðýnmaevi, kadýnýn finansal anlamdaki
yasal haklarýnýn takibini yapmalýdýr.
Örneðin iþsizlik sigortasýndan yararlanma
hakký ve baþvurusu, yeþil kart çýkarýlmasý, nafaka alýmý ve diðer iþlemler
sýðýnmaevlerinde sosyal çalýþmacýlar
tarafýndan takip edilebilir.
To p l u m s a l Ya þ a m a , S o s y a l v e
Kültürel Etkinliklere Katýlým Desteði:
Sýðýnmaevlerinde, kadýnýn topluma
yabancýlaþmasýnýn önüne geçecek, sosyal
yaþama katýlýmýný saðlayacak etkinlikler
düzenlenir. Etkinliklere katýlmak ve sosyal
hayatýn içinde yer almak kadýnýn yaþamýný
deðerlendirmesi, yön vermesi ve kendini
deðerli hissetmesi açýsýndan önemlidir.
Bu nedenle sýðýnmaevinde film gösterimleri düzenlemek, kadýnlar arasýnda pasta,
yemek yapma, þarký söyleme, fýkra
anlatma yarýþmalarý; tiyatro grubu
oluþturma gibi etkinliklere yer vermek;
yoga, aerobik, jimnastik ve benzeri,
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çalýþmalar kadýnlarýn zamanlarýný iyi
geçirmelerinin yaný sýra güçlenmelerini
de saðlar. Benzer programlar çocuklar için
de uygulanabilir.
Sýðýnmaevi hizmeti sunulurken sosyal
etkinlikler konusunda kamu kurumlarýndan, kadýn örgütlerinden, dernekler
den veya vakýflardan destek alýnabilir.
Sýðýnmaevlerinin özellikle sosyal etkinlik
düzenleme konusunda yaþadýðý sýkýntýlar
düþünülürse, diðer kurumlarýn bu alanda
vereceði destek, þiddete maruz kalan
kadýnýn toplumsal ve sosyal hayata
katýlýmý konusunda önemli katkýlarda
bulunacaktýr.
Çocuk Bakýmý ve Eðitimi Konusunda
Destek: Çocuðun sorunlarýný çözebilmek
için anneyle birlikte çalýþmak, çocuklarýn
ihtiyaçlarýnýn daha iyi karþýlanmasýný
saðlamaktadýr. Bazý durumlarda çocukla
çalýþan uzmanlar, anneyle de bireysel
düzeyde çalýþabilmektedir. Amaç, çocuðun
ihtiyaçlarýný, korkularýný, sorunlarýný
paylaþmak ve çözülmesine destek olmaktýr.
Bu süreçte çocuða yardýmcý olmasý için
anneye de destek saðlanmalýdýr.
Ayrýca, sýðýnmaevinde kaldýðý süre içerisinde saðlýkla ilgili, hukuksal vb. destek
almak veya diðer nedenlerle sýðýnmaevi
dýþýnda olmasý gereken durumlarda, anneye, çocuk bakýmý hizmetlerini saðlamak
konusunda da sýðýnmaevi yönetimine
sorumluluk düþmektedir. Benzer bir biçim
de okul çaðýndaki çocuklarýn okulla ilgili
performanslarýný artýrmak üzere de
eðitim verilerek anne güçlendirilebilir.

5) Saðlýk Hizmetleri
Sýðýnmaevinde kalan kadýnlara ve
çocuklarýna her türlü saðlýk hizmeti
ücretsiz olarak sunulur. Gereken saðlýk
müdahalelerinin yapýlabilmesi, maruz
kaldýklarý þiddetin etkilerinin giderilmesi
amacýyla kadýnlarýn sýðýnmaevine kabulü
aþamasýnda kendisinin ve çocuklarýnýn
saðlýk durumlarýna iliþkin bilgi alýnýr
(alerji, kronik hastalýklar vb); saðlýk
muayeneleri yapýlýr, tedavileri saðlanýr.
Gerekiyorsa psikiyatrik tedavilerinin
yapýlmasý saðlanýr.
Sýðýnmaevinde hizmet sunulurken farklý
ihtiyaçlara sahip engelli, hamile ya da özel
saðlýk hizmetine ihtiyaç duyan kadýnlarýn
durumlarý dikkate alýnýr. Hamile kadýnlar
için de gereksinimlerini karþýlamayý
öngören düzenlemeler yapýlmalýdýr.
Kadýnlara ve çocuklarýna gerekirse yeþil
kart temin edilerek tedavileri gerçekleþtirilmelidir. Sýðýnmaevinde kalan
kadýnlara ve çocuklara verilen saðlýk
hizmetlerinin izlenmesi sýðýnmaevi
hemþiresinin sorumluluðunda olmalýdýr.
6) Sýðýnmaevinden Ayrýlmaya Hazýrlýk
Hizmetleri
Kadýnlar sýðýnmaevinden ayrýlmadan önce
ayrýlma koþullarý belirlenmiþ olmalýdýr.
Kalma süresi dolmuþ olsa bile, kadýnlarýn
sýðýnmaevinden ayrýlabilmesi için aþaðýdaki koþullarýn saðlanmasý gereklidir.
 Kadýnýn düzenli bir gelire kavuþmasý,
 Kadýna güvenli bir ev saðlanmasý,
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 Evine dönen kadýnýn yeniden þiddete
uðramasýný engelleyecek bir plan
oluþturulmasý,
 Çocuklarýnýn ihtiyaçlarýný karþýlayacak hizmetlerin (okul, kreþ, yurt,
yatýlý bölge okulu vb.) planlanmasý,
 Sýðýnmaevinden ayrýldýktan sonra
verilecek izleme, destek ve danýþmanlýk hizmetleri için bilgilendirme
ve plan yapýlmasýdýr.
Bu koþullar saðlanmadan ayrýlmak isteyen
kadýn herhangi bir biçimde sýðýnmaevinde
kalmaya zorlanmamalý, kadýnýn kendi
kararý esas alýnmalýdýr.
Sýðýnmaevinden hizmet almýþ olan kadýn,
Ek 13te bulunan Sýðýnmaevinden Ayrýlma
Formu ve istiyorsa Ek 14te bulunan
Sýðýnmaevi Deðerlendirme Formunu
doldurduktan sonra sýðýnmaevinden
ayrýlabilir.

c. Sýðýnmaevi Sonrasý Hizmetler
Sýðýnmaevinden ayrýlan kadýnýn yeni
hayatýna uyum saðlayabilmesi için kadýn
danýþma merkezi aracýlýðýyla izleme ve
destekleme hizmeti sunulur.
Kadýn þiddete uðradýðý zaman tekrar
sýðýnmaevine gelebileceðini bilmelidir.
Ancak amaç kadýnýn kendi ayaklarý
üstünde durmasýný ve yaþamýný yönlendirmesini saðlamak olmalýdýr. Bunu
saðlamak için toplumsal kaynaklar
harekete geçirilmelidir ( Örneðin, ev tutan
kadýna Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Vakfý, sivil toplum kuruluþlarý ve gönül-

lüler tarafýndan ev, ev eþyasý ve benzeri
yardýmlarýn saðlanmasý, eþine ya da
ailesine dönen kadýnýn bulunduðu ilde
varsa kadýn danýþma merkezi ve aile
danýþma merkezi aracýlýðýyla danýþmanlýk
hizmetinin belirli bir süre ve düzenli
aralýklarla almasýnýn saðlanmasý vb.).
Kadýna sýðýnmaevinden ayrýldýktan sonra
da kadýn danýþma merkezleri aracýlýðýyla
destek ve danýþmanlýk saðlanmalýdýr.
Sýðýnmaevinden çýkan kadýnýn yaþamýný
yeniden yapýlandýrabilmesi için iþ bulmasý
çok önemlidir. Ýþ ortamýnýn güvenilir ve
destekleyici olmasý, yardým için iþ verme
deðil, iþyerinin ihtiyacý olduðu için o iþe
yerleþtirme önemlidir; çünkü yardým
için verilen iþlerde iliþkilerin acýma,
koruma, kollama biçiminde olmasý, özel
durumunun herkes tarafýndan bilinmesi,
kadýnýn örselenmesine neden olmaktadýr.
Ýþyeri kadýnýn güçlenmesini, kendisi ve
çocuklarý ile ilgili olarak baðýmsýzca karar
vermesini, kendi ayaklarý üzerinde
durabileceðine dair güven kazanmasýný
saðlayacak bir ortam olmalýdýr .
Sýðýnmaevinden ayrýlan kadýnýn yapýlan
plan gereðince belirlenen kaynaklardan
yararlanma süreci, yönetici ve sosyal
çalýþmacý tarafýndan izlenmeli, gerekli
görüldüðünde yeni planlar yapýlmalýdýr.

6.3.2 Kadýnla Birlikte Gelen
Çocuklara Yönelik Hizmetler
Sýðýnmaevleri planlanýrken, ilkeleri
belirlenirken ve hizmetleri tanýmlanýrken,
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sýðýnmaevlerinde anneleriyle birlikte
kalacak olan çocuklar göz önünde tutulmalý, çocuklara yönelik özgün hizmetler
tanýmlanmalý ve hizmetler çocuklarýn
yararý gözetilerek belirlenmelidir. Bu
hizmetlerden yararlananlar arasýnda en
gelli çocuklarýn olabileceði de dikkate
alýnmalýdýr.
Sýðýnmaevlerine gelen kadýnlar çoðunlukla
çocuklarý ile birlikte gelmektedir. Çocuklara verilen hizmetler kadýnlara verilen
hizmetlerin gölgesinde kalmamalýdýr.
Sýðýnmaevleri sadece þiddete uðrayan
kadýnlar için deðil, onlarýn çocuklarý için
de sýðýnak olabilmelidir; çünkü aile içi
þiddet sadece kadýn üzerinde deðil, çocuk
üzerinde de örseleyici etki yaratmaktadýr.
Þiddet ortamýnda çocuk da þiddete maruz
kalmakta ya da bu þiddete tanýk olmaktadýr. Her iki durumda da þiddetten olum
suz etkilenmektedir.
Çocuða yönelik hizmetlerin amaçlarý
aþaðýdaki gibi belirlenmiþtir:
 Çocuðun duygusal ve fiziksel olarak
kendini güvende hissetmesini
saðlamak,
 Çocuðun fiziksel, duygusal ve
zihinsel geliþimine yardýmcý olmak,
 Çocuk-anne iliþkisini geliþtirmek.
Sýðýnmaevlerine kadýnýn 0-12 yaþ arasý
çocuklarý kabul edilmelidir. Kýz çocuklarý
için yaþ sýnýrý olmamalý, 12 yaþ üstü erkek
çocuklarýn anneleriyle birlikte kalmalarýna
çocuðun yararý gözetilerek uzmanlar
tarafýndan karar verilmelidir.

Çocuða Yönelik Hizmetlerin Amacý
 Çocuðun duygusal ve fiziksel olarak
kendini güvende hissetmesini saðlamak,
 Çocuðun fiziksel, duygusal ve
zihinsel geliþimine yardýmcý olmak,
 Çocuk-anne iliþkisini geliþtirmektir.

a. Sýðýnmaevi Öncesi Hizmetler
Sýðýnmaevine kabulden önce anne ile birlikte çocuðun durumu deðerlendirilir;
çocuðun annesi ile birlikte sýðýnmaevinde
kalmasýna karar verilmiþse hizmet planlamasý yapýlýrken çocuðun gereksinimleri
de dikkate alýnýr.
Çocukla ilgili kararlar, yaþýna uygun olarak
çocuðun katýlýmýyla verilmelidir. Yaþanan
sorunlarýn ve yaþamlarýnda ortaya çýkan
deðiþikliklerin çocuk üzerindeki etkisi göz
önünde tutulmalýdýr.

b. Sýðýnmaevi Sürecinde Verilecek
Hizmetler
Sýðýnmaevinde çocuða kapsamlý, çok
yönlü ve kaliteli hizmet sunulmalýdýr.
Sýðýnmaevine geldiðinde çocuðun duygusal
bir kriz içinde olabileceði göz önünde
tutulmalýdýr. Bu nedenle çocuða yönelik
hizmetler; krizin üstesinden gelme, psikososyal destek, tedavi ve grup dinamikleri
çalýþmalarýný kapsamalýdýr. Þiddete maruz
kalan çocukta öz saygý kaybý, tedirginlik,
sinirlilik, kapasite kullanýmýnda azalma,
uyku, yeme bozukluðu, yataðýný ýslatma,
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psikosomatik sorunlar görülebilmektedir.
Yaþanan þiddet ve sýðýnmaevine gelmek,
kadýn kadar çocuðun hayatýný da etkilemektedir. Sýðýnmaevlerinde çalýþanlarýn
deneyimleri, sýðýnmaevinde kalýþ süreci
içinde çocuklarda çeþitli sorunlarýn (korku,
endiþe, hüzün, suçluluk vb) görüldüðünü
göstermektedir.

Uyum sorununu en aza indirmek, olum-

Bu sorunlar sosyal çevreden ayrýlma, yeni
hayata hýzlý uyum saðlamasýnýn beklen
mesi, sýðýnmaevindeki yaþam koþullarýna
uyum saðlamakta güçlük çekmesi (toplu
yaþama, mahremiyetin olmamasý, diðer
kalanlar tarafýndan duygusal baskýya
maruz kalmasý vb.) ve annenin, duygusal
veya fiziksel yetersizliði gibi durumlarda
daha yoðun olarak görülmektedir (WAVE
2004).

çocuk için ayrýca oluþturmalý, çocuk

Sýðýnmaevinde kalan çocuklar, krizin
çözülmesine, duygusal desteðe, fizikseltýbbi müdahaleye, eðitim sistemi ile
iþbirliðine, yasal çocuk koruma hizmetlerine, eðitim desteðine ihtiyaç duymaktadýrlar. Çocuðun bu ihtiyaçlarý karþýlanmalý, ayrýca bu süreç içinde çocuðuyla
saðlýklý bir iliþki geliþtirebilmesi için
anneye de ebeveyn eðitimi verilmelidir.
1. Çocuklarýn Sýðýnmaevine Kabulü ve
Sosyal Ýncelemelerinin Yapýlmasý
Kadýnlarýn çocuklarýnýn sýðýnmaevine
kabul iþlemleri belirlenmiþ bir süreç
doðrultusunda sosyal çalýþmacý ya da
psikolog tarafýndan yapýlýr. Sýðýnmaevleri
çocuklarýn alýþkýn olduklarý ortamlardan çok farklýdýr. Bu nedenle çocuklar
uyum problemi yaþayabilmektedirler.

suz etkilerini hafifletmek için, kabul
sürecinden baþlayarak çocukla özel olarak
ilgilenilmelidir. Özel olarak çocukla
ilgilenme, onun için de ayrý bir sosyal
incelemenin yapýlmasýný ve bu doðrultuda
hizmet planýnýn geliþtirilmesini içerir.
Sosyal çalýþmacý, sosyal inceleme raporunu
için de bireysel hizmet planý hazýrlamalýdýr.
Bu plan, yönetici, psikolog, çocuk geliþimci
ve sosyal çalýþmacý tarafýndan oluþturulmuþ bir ekip tarafýndan deðerlendirilerek ne tür hizmetlerin kimler tarafýndan verileceðine karar verilmelidir.
Çocuk, sýðýnmaevine geliþinden itibaren
ayrý bir birey olarak kabul edilmelidir.
Bunun için kabulde;
 Çocuða sýðýnmaevinin amaçlarý,
hedefleri, faaliyetleri açýklanmalýdýr,
 Çocuða sýðýnmaevinin kurallarý
aktarýlmalýdýr,
 Çocuðun yaþýna göre kurallar yazýlý
hale getirilmelidir,
 Çocuða sýðýnmaevinin güvenli bir
yer olduðu örnekler gösterilerek
anlatýlmalýdýr. Örneðin çocuk güvenlik görevlisi ile tanýþtýrýlabilir.
Koruma önlemleri gösterilebilir.
Sýðýnmaevinin güvenlik planý ve bu
nun gerekçeleri çocuða açýk, basit
ve yaþýna uygun olarak anlatýlmalýdýr.
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2. Bireysel Danýþmanlýk
Her çocuða özgü bireysel danýþmanlýk ve
destek programý hazýrlanmalýdýr. Bireysel
danýþmanlýk, çocukta onu destekleyen
bir ortamda bulunduðu duygusunu
yerleþtirmek ve çocuðun yetiþkinlerle
güven iliþkisi kurabilmesini saðlamak için
önemlidir. Bu güven iliþkisi çocuðun
sonraki dönemlerde kuracaðý iliþkiler
için model olmalýdýr.
Bireysel danýþmanlýk çalýþmalarýnda
çocuðun duygularýna ve ihtiyaçlarýna
yoðunlaþýlmalýdýr. Korku, karmaþa,
kýzgýnlýk, suçluluk, çocukta en fazla
görülen duygulardýr. Danýþman çocuða
deneyimlerini aktarmasý ve yetiþkinlerin
þiddetinden dolayý suçlu olmadýðý
konularýnda yardým etmelidir.
Bireysel danýþmanlýkta çocuðun
özsaygýsýný güçlendirmek önemlidir.
Çocukla bireysel danýþmanlýk çalýþmasý
yapýlýrken uygun bir yaklaþým gösterilmelidir. Bunun için çocuða, konuþmak
ve açýklamak istemediði konularda
zorlanmayacaðý, onayý alýnmadýðý ve
istemediði sürece verdiði hiçbir bilginin
baþkalarýna aktarýlmayacaðý açýk bir
biçimde söylenmelidir.
Bireysel danýþmanlýk hizmetleri çocuklara
her zaman belirlenmiþ zaman ve
mekanda, formel kurallar çerçevesinde
verilmeyebilir, kimi zaman farklý yollar
da kullanýlabilir. Çocuklarla oyun
oynamak, ergenlerle dýþarýda birlikte
zaman geçirmek, anneleriyle birlikte
hangi kurumlardan yardým alabileceklerini

konuþmak vb. yoluna gidilebilir. Ergenlerle
çalýþýrken, þiddet içeren tavýrlarý ve sosyal
deðiþimi konuþmak yararlý olabilir.
Þiddetin suç olduðuna ve hiç kimsenin
baþkasýna zarar vermeye hakký olmadýðýna
iliþkin konuþulmalýdýr.
Çocuklarla çalýþma biçimi, çocuðun yaþý
ve geliþim özellikleri dikkate alýnarak
belirlenmelidir.
Çocukla çalýþýrken þiddet uygulayan ile
þiddete uðrayan kadýn arasýndaki dinamik
anlaþýlmaya çalýþýlmalý, çalýþma sýrasýnda
bu durum hesaba katýlmalýdýr.
Bireysel danýþmanlýk ve destek programý,
ihtiyaca göre, sosyal çalýþmacý, psikolog
ve çocuk geliþimcisi tarafýndan yürütülmelidir.
3. Çocuðun Güçlendirilmesi
Sýðýnmaevinde kaldýðý sürece çocuðun
güçlendirilmesi amacýyla çocuklarla grup
çalýþmalarý yapýlabilir, çocuða eðitim
desteði verilebilir ve gerekirse mahkeme
sürecinde de destek olunabilir. Bu destek
lerin kapsamý aþaðýda açýklanmýþtýr.
Grup Çalýþmasý ile Destek: Çocuðun
þiddetin örseleyici etkilerinden kurtulabilmesi ve kendini ifade edebilmesi için grup
çalýþmalarý düzenlenir. Grup çalýþmalarý,
çocuklarýn birbirlerini desteklemesini,
iletiþimde yeni ve etkili yollar öðrenmesini,
duygularýný, düþüncelerini, ihtiyaçlarýný
paylaþmasýný saðlamaktadýr. Grup çalýþmalarýnýn amacý çocuða, þiddetin üzerindeki
olumsuz etkilerini gidermesi, þiddeti ve
þiddetin sorumlularýný tanýmlamasý,
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Çocuklara Danýþmanlýk Verilirken Uyulmasý Gereken Temel Ýlkeler
 Çocuklarla görüþme rahat, sakin,
huzurlu bir ortamda yapýlmalýdýr.
 Neden danýþmanlýk aldýðý çocuða
açýklanmalýdýr.
 Çocuða þiddetin onun hatasý olmadýðý açýk bir biçimde anlatýlmalýdýr.
 Açýk, basit ve doðrudan cümleler
kurulmalý, niçin ile baþlayan
sorular sorulmamalýdýr. Niçin ile
baþlayan sorular çocuðun savunma
mekanizmasý geliþtirmesine ve
kendisini suçlu hissetmesine neden
olabilir.
 Çocukla hangi bilgilerin kime
verilmesi/verilmemesi gerektiði
hakkýnda konuþulmalýdýr.
 Çocuða, kimi zaman argo kelimeler
kullansa da kendi diliyle cinsel
problemlerini konuþma fýrsatý
verilmelidir.
 Çocukla iletiþim kurarken dinle
meye özel bir önem verilmeli,
konuþurken göz temasý kurulmalýdýr.

 Duygular; özellikle korku, tehdit,
kararsýzlýk hakkýnda konuþulmalýdýr.
 Çocuðun dokunmaya karþý
geliþtirdiði olumsuz tepki dikkate
alýnmalýdýr (dokunmak kötü
muamelenin oluþtuðu koþullarý
çaðrýþtýrabilir).
 Resim çizmek, kuklalarla oynamak
çocuklarýn kötü muameleyi
anlatmalarý için kullanabilecekleri
en kolay yöntemlerdir.
 Þiddet uygulayana iliþkin olumsuz
deðerlendirmeler yapmamaya
dikkat edilmelidir.
 Çocuðun þiddet uygulayana yönelik
duygularýný ifade etmesi saðlanmalýdýr.
 Çocukla görüþme sýrasýnda çocuðun
tutamayacaðý sözler vermesini
istemekten özellikle kaçýnýlmalýdýr.
 Görüþmenin sonunda güvendiði
için çocuða teþekkür edilmeli ve
bir sonraki aþama açýklanmalýdýr.

duygularýný ifade etmesi, iletiþim becerile

çocuklarýn yaþý, kültürel farklýlýklarý ve

rini geliþtirmesi, öz saygýsýný güçlendirmesi

engellilik durumlarý hesaba katýlmalýdýr.

ve sosyal iletiþim aðý kurmasý için yardýmcý

Grup çalýþmalarý özellikle ergenlerde çok

olmaktýr.

etkilidir. Ergenlik dönemi, yetiþkinlere,

Grup çalýþmalarý çerçevesinde eðitici, geliþ-

otoriteye baþkaldýrma dönemi olduðu için,

tirici, sosyalleþtirici ve sorun çözücü grup-

ergenler birbirlerini daha çok dinler ve

lar oluþturulabilir. Grup çalýþmalarýnda

birbirlerinden etkilenir.
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Grup çalýþmasý, ihtiyaca göre, sosyal

olarak okul baþarýlarýnda istenilen

çalýþmacý, psikolog ve çocuk geliþimcisi

düzeye ulaþamazlar; bu durumlarda okul

tarafýndan yürütülmelidir.

saatleri dýþýnda destekleyici eðitim

Eðitim Desteði: Sýðýnmaevinde çocuða
eðitim desteði verilmelidir. Çocuk, hiçbir
koþulda eðitimden uzak kalmamalýdýr.

almalarý için de sýðýnmaevi yönetiminin
düzenleme yapmasý gerekebilir (Kadýnýn
Güçlendirilmesi baþlýðý altýnda anneye
çocukla etkili iletiþim kurmasý ve eðitimine

Okul öncesi çocuklar için ilgili çalýþanlarýn

destek olmasý konularýnda destek

yapacaðý deðerlendirme çerçevesinde,

olunabileceðinden söz edilmiþti).

anne ile çalýþma, ücretsiz kreþ olanaðý;
okul çaðý çocuklarý için okul eðitimi ve
derslerine destek hizmetleri saðlanmalýdýr. Eðitim sürecinde olmak, yaþamýn
olaðan akýþýný saðlamak sýðýnmaevinin
çocuklar üzerinde yaratabileceði olumsuz
etkileri azaltmakta önemlidir. Okul öncesi
eðitim ve okul eðitimi ile ilgili olarak Milli
Eðitim Bakanlýðý il, ilçe teþkilatýyla ve
okul yöneticileriyle yakýn iþbirliði yapmak
gerekir. Çocuklarýn okul kayýtlarýný
izleyerek kadýnýn hangi sýðýnmaevinde
kalmakta olduðu tespit edilebileceðinden
bu iþbirliði özel önem taþýmaktadýr.
Kadýnýn ve çocuklarýn hangi sýðýnmaevinde
kaldýklarýnýn þiddet uygulayan tarafýndan
tespit edilmesi gizlilik ilkesini ihlal
edeceðinden ve risk yaratacaðýndan bu
konuda önlem alýnmasý gerekir.
Bazý durumlarda çocuklar aile ortamýnda
yaþadýklarý olumsuzluklar nedeniyle ya
da kendi zihinsel vb. özelliklerine baðlý

Mahkeme Sürecindeki Destek: Mah
keme çocuk için yeni ve zor bir deneyimdir.
Mahkemeye gitmesi gereken çocuða bu
süreçte destek olunmalýdýr.
Çocuða Destek Olmak Ýçin:
 Dur uþma çaðrýsý geldiðinde
mahkemeye çocukla ve annesiyle
birlikte gidilmelidir.
 Mahkemede görev alan ilgili
sosyal çalýþmacý ile önceden
görüþülerek mahkeme sürecinde
çocuðun psikolojik açýdan zarar
görmesi önlenmelidir.
 Çocuðun geliþim düzeyine uygun
olarak çocuða, mahkemede
yer alacak kiþiler, görevliler ve
süreç hakkýnda bilgi önceden
verilmelidir.
 Çocuðun mahkeme süreci ile ilgili
tüm sorularý onun anlayacaðý
þekilde cevaplandýrýlmalý, gerekirse duygusal destek saðlanmalýdýr.
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Bu destek verilirken kadýnlarda olduðu
gibi sýðýnmaevinde kalan her bir çocuðun
da bireysel olarak deðerlendirilmesi,
ihtiyaç duyulan farklý hizmetlerin ve
profesyonel müdahalenin vaka yönetimi
kapsamýnda yapýlmasý gerekir. Böylece
hiçbir ihtiyaç ya da sorun atlanmamýþ
olur. Sýðýnmaevinde veya dýþarýdan
verilen hizmetlerin koordineli bir biçimde
çocuða ulaþtýrýlmasý konusunda gerekli
takip sosyal çalýþmacý tarafýndan yerine
getirilmelidir.
Çocukla Çalýþýrken Kullanýlabilecek
Yöntemler: Çocukla çalýþýrken çocuðun
geliþimine katkýda bulunacak çeþitli
yöntemler kullanýlmalýdýr:
 Oyun: Oyun çocuðun doðal iletiþim
kurma biçimidir. Oyun terapisi,
geliþimsel veya duygusal olarak
kendisini ifade edemeyen, duygularýný ve düþüncelerini açýklayamayan çocuklarla çalýþýrken
yararlý bir yöntemdir. Bu yöntem,
korkularýný, kötü muameleye iliþkin
tedirginliðini yönetme, þiddetin
etkilerine iliþkin duygularýný ifade
etme, var olan bilgisini gösterme ve
iliþkilerini anlamlandýrmada çocuða
yardýmcý olmaktadýr.

etkinlikleri yapmasý için uygun or
tam saðlanmalýdýr. Eðitsel faaliyetler,
çocuða eðitim sürecinde yardým et
meyi içermektedir. Çocuk okula gi
diyorsa derslerinde yardýmcý olunmalýdýr.
 Sosyal Etkinlikler: Kutlamalar,
törenler, diðer çocuklarla bir araya
geldiði eðlenceler gibi sosyal
etkinlikler çocuðun toplumsal
iliþkilerini geliþtirir ve kendini
deðerli hissetmesini saðlar.
Çocuk bakýmý ve eðitimi alanýnda
çalýþma yürütenler, alanýn gerektirdiði
özel niteliklerle donatýlmýþ olmalýdýr.
Sýðýnmaevinde psikolog, sosyal çalýþmacý,
çocuk geliþimciler ve çocuk bakýcýlarý,
anne ile birlikte, bir ekip halinde
çalýþmalýdýr. Gönüllülerden de çocuk
bakýmý ve eðitimi konusunda destek
alýnabilir.
Sýðýnmaevinde çocuðun herkesten daha
çok annesine ihtiyacý vardýr, anne bu
konuda yönlendirilmelidir. Þiddete uðrayan
kadýnlar da çocuklarýna þiddet uygulayabilmektedir. Bu durumda sýðýnmaevi
çalýþanlarý çocukla birlikte, þiddet uygu
layan anne ile de çalýþma yürütmelidir.

 Sanat: Resim, müzik, yaratýcý
drama gibi sanat dallarýnýn çocuk
çalýþmalarýnda kullanýlmasý çocuðun
geliþimine katkýda bulunmaktadýr.

Sýðýnmaevinde þiddete hiçbir biçimde

 Yaratýcýlýk ve Eðitsel Faaliyetler:
Çocuða yaratýcýlýðýný ortaya koyabileceði ve kendisini ifade edebileceði

mahkeme personeli gibi meslek elemanlarý

hoþgörü gösterilmemelidir.
Anne ile çalýþan uzmanlar, gerekli durum
larda terapistler, polis, avukat, savcý,
ile iþbirliði yapma ve ekip halinde çalýþma
becerisine sahip olmalýdýr.
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Her sýðýnmaevinde çalýþan psikolog ve
sosyal çalýþmacý çocuklarla da ilgilenmek
zorundadýr. Ayrýca çocuk sayýsýna göre
yeterli sayýda çocuk geliþimcinin bulunmasý önemlidir. Böylelikle çocuklara verilecek hizmetlerin tam olarak yerine getirilmesi, deneyimlerin paylaþýmýnýn kolaylaþtýrýlmasý, hastalýk izinlerinde ve tatillerde hizmetlerin kesintisiz verilmesi
saðlanabilir.
Çocuklarýn olumlu bir erkek rol modeli ile
iletiþim kurmasý için bir erkek çocuk
geliþimci ile sýðýnmaevi dýþýnda zaman
geçirmeleri saðlanabilir.

c. Sýðýnmaevi Sonrasý Hizmetler
Sýðýnmaevinden ayrýlan çocuðun yeni
hayatýna uyum saðlayabilmesi için izleme
ve destekleme sistemi oluþturulur.
Çocuk sýðýnmaevinden annesi ile birlikte
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6. 4. Yönetim Standartlarý 6.4.1 Sýðýnmaevi Yönetiminde
Sýðýnmaevi yönetimi, etik deðerlere
özen gösteren, þeffaf, bilgi üretimini
ve paylaþýmýný, yönetime katýlýmý,
ekip çalýþmasýný temel alan ve hesap
verebilir bir yapýda olmalýdýr. Yönetimin
çalýþanlara, sýðýnmaevinde kalanlara
ve topluma karþý sorumluluðu vardýr.
Yönetim aldýðý kararlarýn hesabýný
her durumda bütün paydaþlara verebilmelidir.
Hedeflerine ulaþmak isteyen her
kurum gibi sýðýnmaevleri de hedefleri
ile uyumlu örgüt yapýsýna ve modeline
ihtiyaç duyar. Hedeflerin niteliði örgütün
de niteliðini, yapýsýný, iþleyiþ biçimini
belirler. Bu nedenle kadýn sýðýnmaevlerinin örgütlenme biçimi, sýðýnmaevinin
amaçlarýný ve ilkelerini göz önünde
tutmak zorundadýr. Aksi takdirde örgütsel
yapý, amaç ve ilkeler arasýnda çýkabilecek
çatýþma, hizmetin yerine getirilememesi
ile sonuçlanýr. Katý hiyerarþik yönetim
modelleri (uyulacak kurallarýn esnek
olmamasý) kadýnýn kendi hayatýyla ilgili
karar ver mesini ve güçlenmesini
engelleyebilir. Daha önce de belirtildiði
g i b i ka d ý n s ý ð ý n m a e v l e r i a ç ý k ç a
tanýmlanmýþ amaçlara ve ilkelere dayanarak kur ulabilir. Ancak ilkelerin
uygulanýp amaçlara ulaþýlmasý etkili bir
yönetime, profesyonel kurum standartlarýnýn oluþturulmasýna, iyi eðitilmiþ,
kurumun amacýný ve ilkelerini benimsemiþ
çalýþanlara ve kapsamlý bütçe planlamasýna ihtiyaç duymaktadýr.

Göz Önünde Tutulmasý
Gereken Temel Kavramlar

Sýðýnmaevi yönetiminde, yönetim modeli
ne olursa olsun, hizmetlerden yararlananlarýn özellikleri, sýðýnmaevlerinin
kuruluþ amaçlarý ve ilkeleri göz önünde
bulundurularak bazý temel kavramlarýn
deðerlendirilmesi gerekmektedir (WAVE
2004, www.rotman.utoronto, Öztekin,
2005, Sorgut ve Özen 2007). Bunlar
sýðýnmaevinde a) yetki ve sorumluluk,
b) ekip çalýþmasý, c) çalýþanlarýn haklarý,
d) pozitif yönetim kültürü ve mesleki danýþmanlýk sistemi, e) vaka yönetimi ve f)
kriz yönetimi uygulamalarýdýr. Bu kavram
lar aþaðýda ayrýntýlý olarak verilmiþtir.
a. Yetki ve Sorumluluk
Sýðýnmaevlerinde yetki ve sorumluluklar
belirlenmiþ olmalýdýr. Belirleme yapýlýrken
aþaðýdaki sorular temel alýnmalýdýr:
 Sýðýnmaevi nasýl bir tüzel kiþilik
olarak kurumsallaþtýrýlacak ve bu,
sýðýnmaevinin yönetim sistemini
nasýl etkileyecek?
 Hangi sorumluluklar, hangi kadrolar
tarafýndan yerine getirilecek?
 Kim, hangi kadroda yer alacak?
 Süreç nasýl tanýmlanacak?
 Denetimi kim, nasýl yapacak?
Belirlenen yetki ve sorumluluklar yazýlý
hale getirilmeli, sýðýnmaevi çalýþanlarý
tarafýndan paylaþýlmalýdýr.
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b. Ekip Çalýþmasý
Sýðýnmaevleri için, tüm yönetim
modellerinde, ekip çalýþmasý temel
çalýþma biçimi olarak önerilmektedir. Ekip
çalýþmasý, çalýþanýn yönetim süreçlerine dahil olmasýný saðlayarak iþe
yabancýlaþmasýna engel olur. Böylelikle
yapýlan iþin kalitesi ve verimliliði
artar. Belirlenmiþ hiyerarþi ilkeleri,
sýðýnmaevinde olmasý istenen demokratik
mekanizmalar, sýðýnmaevinin iþleyiþine
ka t ý l ý m b i ç i m l e r i , s ý ð ý n m a e v i n i n
yönetiminde ve ekip çalýþmalarýnda açýk
bir biçimde görülmelidir. Ýlkeler kaðýt
üzerinde kalmamalý, uygulamaya yansýmalýdýr.
Yönetimle ilgili yapýlan araþtýrmalar,
ekip çalýþmasý içinde yer alan ve
karar süreçlerine katýlan çalýþanlarýn
daha verimli ve mutlu çalýþtýðýný,
motivasyonlarýnýn yüksek olduðunu,
çalýþmalarýndan daha iyi sonuçlar elde
edildiðini göstermektedir. Ancak, buna
raðmen, ekip çok büyük olduðunda
sýðýnmaevi hizmetlerini birlikte yürütmek
son derece zor olmaktadýr. Genellikle 6,
en fazla 7 çalýþanýn oluþturduðu ekipler
sýðýnmaevi hizmetlerini verimli bir
biçimde yürütebilmektedir. Çalýþanlarýn
sayýsý arttýðýnda birden fazla ekip
oluþacaðý için koordinasyonu saðlamak
amacýyla bir kiþinin görevlendirilmesi,
yönetimin verimliliði açýsýndan önemlidir.
Büyük bir ekip tarafýndan sýðýnmaevi
hizmetlerinin yürütülmesi, karar verme
sürecini uzatmakta, bu da iþlerin
aksamasýný beraberinde getirmektedir

(Görüþme Yapýlan Kurum Temsilcileri
2007-2008, Sýðýnmaevi Çalýþtay Raporu
2007, WAVE 2004).
Ekip çalýþmasýnýn yararlarý aþaðýdaki
biçimde özetlenebilir.
 Ekip çalýþmasý, iþin bir bütün
olarak sahiplenilmesini saðlamakta,
iþbölümünün getirdiði olumsuzluklarý azaltmaktadýr. Çalýþan,
sadece kendi iþinin öngördüðü
amaçlara odaklanmamakta, genel
olarak sýðýnmaevinin tümünü
düþünmekte, böylelikle yaptýðý
iþin sýðýnmaevinin hedeflerine
ulaþmaktaki önemini fark etmekte
ve yaptýðý iþlerin bu hedefe uygun
olmasýna özen göstermektedir.
 Ekip çalýþmasý, çalýþanýn yönetim
süreçlerine dahil olmasýný saðlayarak
iþe yabancýlaþmasýna engel olmaktadýr. Böylelikle verilen hizmetin
kalitesi ve verimliliði artmaktadýr.
 Ekip çalýþmasý, çalýþanýn motivasyonunu olumlu etkilemekte,
sýðýnmaeviyle bütünleþmesini saðlamaktadýr.
 Ekip çalýþmasý, farklý alanlarda
uzman kiþilerin bir arada çalýþmasýný
saðlayarak çalýþanlar arasýndaki
iletiþimin artmasýný ve sorunlarýn
doðru bir biçimde çözülmesini
saðlamaktadýr.
 Ekip çalýþmasý, çalýþanýn iþ süreci
içinde ortaya çýkan ve tek baþýna
üstesinden gelemediði sorunlarý
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çözmesine yardýmcý olmakta ve
böylece tükenmiþlik duygusunun
ortaya çýkmasýna engel olmaktadýr.
 Ekip çalýþmasý, üstten yönetimi,
hiyerarþiyi azaltarak yönetimin
denetim için harcadýðý zamaný
azaltmaktadýr. Hiyerarþinin azaltýlmasý ile yönetici odaklý iþ süreci
yerine hizmet alan (kadýn ve çocuk)
odaklý iþ süreci geçirilmektedir.
Böylelikle hizmet alanýn ihtiyaçlarý
yönetim sürecinin temeli haline
gelmektedir. Ekip çalýþmasý, hizmetten yararlanan kadýnýn ve çocuklarýn ihtiyaçlarýna daha fazla yoðunlaþýlmasýný saðlamaktadýr.
 Ekip çalýþmasý, iþten ayrýlmalarý
azaltarak kurumsal deneyimin
biriktirilmesine yardýmcý olmaktadýr.
 Ka d ý n v e v a r s a ç o c u ð u n u n
sýðýnmaevine kabul, kalýþ ve ayrýlma
sürecinde ihtiyacý olan her hizmete
ulaþabilmesi, psikososyal açýdan
desteklenebilmesi için meslek elemanlarýnýn (psikolog, sosyal çalýþmacý, çocuk geliþimcisi vb.) yeterli
sayýda ve gerekli bilgi ve beceriyle
donanmýþ olmasý gerekir. Ekip çalýþmasý, eksik bir profesyonel kadro
nun diðeri tarafýndan doldurulabileceði þeklinde algýlanmamalýdýr.
Ayrýca, sýðýnmaevi çalýþmalarýnýn
amaçlarýndan biri, kadýnlara yaþamlarýný
baðýmsýz bir biçimde sürdürebileceklerini göstermektir. Kadýnlar, kendilerine
iliþkin kararlarý alabilmeli, sýðýnmaevini

ilgilendiren konularda karara katýlabilmelidirler. Bu nedenle sýðýnmaevi için
katý hiyerarþik bir yönetim modeli oluþturmak, bu amaca ulaþmayý zorlaþtýrabilir. Kadýnýn güçlenmesini esas alan bir
yapýda, katý hiyerarþik model kadýnýn
güçlenmesi için olumlu bir örnek oluþturmaz.
c. Çalýþanlarýn Haklarý
Sýðýnmaevi yönetimi, çalýþanlarýn haklarýný
yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak
gözetmeli; iþe alma, performans deðerlendirme ve iþten çýkarma ölçütleri ve
çalýþanýn haklarý yazýlý hale getirilmelidir.
Diðer kurum ve kuruluþlarda olduðu
gibi sýðýnmaevi çalýþanlarýnýn da yasal
haklarý (yýllýk izin, hastalýk izinleri vb.)
bulunmaktadýr. Yönetimin, çalýþanlarýn
bu haklarýndan kaynaklanan sorumluluklarýný yerine getirebilmesi için ilgili
mevzuatý bilmesi gerekir.
Yasal haklar sýðýnmaevi çalýþanlarý için
sadece asgari düzeyi ifade etmelidir.
Yapýlan sözleþmelerde yasal düzenlemelerde olmayan ek haklar da verilme
lidir; çünkü sýðýnmaevinde çalýþmak
yüksek bir motivasyon ve kapasitenin
tümüyle kullanýlmasýný gerektirmektedir.
Sýðýnmaevinin kurulum aþamasýndan
itibaren çalýþanlar için deðerlendirme
ölçütleri oluþturulmalý ve bu ölçütlerin
tüm çalýþanlar tarafýndan bilinmesi ve
benimsenmesi saðlanmalýdýr. Böylece
sýðýnmaevi yönetimi iþe alma ya da iþe
son verme yetkisini kullanýrken yaþanabilecek sorunlarýn önüne geçebilir.
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Küçük yerleþim yerlerinde açýlan
sýðýnmaevlerinde, bölgede uzun süredir
yaþayan kiþiler istihdam edilirken dikkatli
olunmalý, gizlilik ilkesine özenle dikkat
çekilmelidir.
d. Pozitif Yönetim Kültürü ve Mesleki
Danýþmanlýk Sistemi

þekilde uygulanmasý, izlenmesi ve
deðerlendirilmesi sürecidir.
Sýðýnmaevinde kalan kadýnlarýn çok yönlü
ihtiyaçlarý ve sorunlarý vardýr. Bu nedenle,
bütünleþtirilmiþ, organize hizmetlere
ihtiyaç duyarlar. Örneðin kadýn yaþadýðý
travma nedeniyle psikiyatriste, yeni

Sýðýnmaevinde, çalýþanlarý, orada kalan
kadýnlarý ve çocuklarýný mutlu edecek
pozitif bir yönetim kültürü oluþturulmalýdýr.

beceriler kazanmak için ilgilendiði bir

Bu kültürü oluþturmak süreç gerektirir.
Sýðýnmaevlerinde, kurulumundan baþlayarak hizmet sunulan her aþamada bu
süreci sekteye uðratan ve çözülmesi gereken farklý sorunlar ortaya çýkmaktadýr.
Bu nedenle sýðýnmaevinin hizmetleri
planlanýrken ve geliþtirilirken, kurum
dýþýndaki bir uzmandan sürekli danýþmanlýk (süpervizyon) alýnmasýnda yarar
vardýr. Bu danýþmanlýk mesleki danýþmanlýk veya ekip danýþmanlýðý þeklinde
olabilir (Bkz. Bölüm 6.4.4). Danýþmanlýk
almak için gereken kaynak bütçede yer
almalýdýr.

çocuðunun ve kendisinin psikolojik

Pozitif yönetim kültürü, iþ doyumunu
artýrýr, çalýþanýn tüm potansiyelini ve
yaratýcýlýðýný or taya koymasýný ve
sýðýnmaevi hizmetlerinin etkin ve verimli
sunulmasýný saðlar.

kadýna ulaþtýrýlmasýný saðlama ve izleme

konuda eðitime ya da okuma-yazma
öðrenmeye, eþiyle iliþkilerinin geleceði
konusunda bir hukuki danýþmana,
sorunlarýnýn deðerlendirilmesi için
psikoloða ve parasal sorunlarýnýn çözümü
ya da ailedeki yakýnlarýndan sosyal destek
almak için sosyal çalýþmacýya ihtiyaç
duyabilir.
Görüldüðü gibi bu hizmetlerin bazýlarý
sýðýnmaevindeki tam zamanlý personel
tarafýndan karþýlanabilecek hizmetler
olduðu halde, diðerleri için dýþarýdan
kaynak saðlamak gerekmektedir. Her
kadýnýn ihtiyaçlarýný belirleyip, gerekli
kaynaklarý planlama, koordineli olarak
süreci vaka yönetimi olarak tanýmlanýr.
Sýðýnmaevinde bu ihtiyacý karþýlayacak
vaka yöneticiliðini sosyal çalýþmacý olan
yönetici veya bu alanda görevlendirilmiþ

e. Vaka Yönetimi

sosyal çalýþmacý üstlenmelidir. Sosyal

Vaka yönetimi, sýðýnmaevinde hizmet
alan kadýnýn ihtiyaç duyduðu birbirinden
farklý hizmet ve profesyonel müdahalenin
onun lehine düzenlenmesi, koordineli bir

inceleme sürecinde çok sayýda ihtiyacý ve
sorunu olduðu saptanan bir kadýn veya
çocuðu için hazýrlanan inceleme raporu
ve bireysel hizmet planý vaka yönetimini
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gerektirir. Yapýlacak iþ, kimin hangi
görevi/görevleri üstleneceðine karar
verip iþe baþlamaktýr. Kadýnýn bu
hizmetlerden beklenen düzeyde yararlanýp
yararlanmadýðýný anlamak için izleme ve
deðerlendirme, gerekiyorsa yeni hizmetleri
devreye koyma kaçýnýlmaz bir süreçtir.
f. Kriz Yönetimi

gelen kadýnýn sorununu çözmek için
farklý yollar bulmaya çalýþmasýna neden
olacaktýr. Sýðýnmaevi çalýþanlarý
sýðýnmaevinin amaçlarýný paylaþmalýdýr.
Amaçlarý benimsemeyen bir çalýþan,
hizmetleri belirlenmiþ ölçütler içinde
sunamaz.
Sýðýnmaevinde ortaya çýkan krizin

Þiddete maruz kalan kadýn ve çocuklarýna
belirlenmiþ ölçütler doðrultusunda kaliteli
hizmet vermek için kurulmuþ olan
sýðýnmaevinin, hizmetleri buna uygun bir
biçimde yerine getirememesi kriz olarak
tanýmlanabilir.

üstesinden gelebilmek için, kriz

Sýðýnmaevinde, farklý nedenlerden dolayý
kriz durumu ortaya çýkabilmektedir.
Sýðýnmaevinin amaçlarý ile yönetim
biçimi arasýnda uyumsuzluk yaþanmasý,
çalýþanlarýn sýðýnmaevi amaçlarýný
benimsememesi, yönetim ile çalýþanlar
arasýnda yaþanan sorunlar ve sýðýnmaevi
yönetim kapasitesinin yetersiz olmasý
(deneyim eksikliði, acil durumlara
müdahale edememek, vb) krizin nedenleri
arasýnda sayýlabilir.

ne olduðunun, kapsamýnýn, etkilerinin

Sýðýnmaevinin amacý kadýný güçlendirmek,
kendi kararlarýný kendisinin vermesini
saðlayarak yaþamýný istediði biçimde
kurmasýna destek olmaktýr. Sýðýnmaevi
yönetimi bu amaçlar çerçevesinde hizmet
vermelidir. Bu amaçlarý benimsemeyen
bir yönetim, amaç-yönetim uyumsuzluðunun ortaya çýkmasýna neden olacaktýr.
Yönetimin sýðýnmaevinin amaçlarýný benimsememesi kadýnlarýn buradan hizmet
almasýný engelleyecek, sýðýnmaevine

durumunun doðru bir tarzda ele alýnmasý
g e r e k i r. B u n u n i ç i n ; s ý ð ý n m a e v i
çalýþanlarýndan oluþan kriz ekibinin
kurulmasý, krizin tanýmlanmasý (krize
iliþkin tüm bilgilerin toplanmasý, krizin
netleþtirilmesi), nedenlerinin ortaya
konulmasý ve krizin nedenlerine uygun,
sorunu ortadan kaldýracak çözümlerin
geliþtirilmesi gerekir.
Kriz, yönetim biçiminin sýðýnmaevi
amaçlarýyla uyumlu olmamasý, yeterli
ka p a s i t e y e s a h i p o l m a m a s ý n d a n
kaynaklanýyorsa yönetim biçiminin ve
yönetimin deðiþtirilmesi gündeme
gelebilir. Kriz, çalýþanlarýn amaçlarý ile
sýðýnmaevinin amaçlarý arasýndaki
uyumsuzluktan kaynaklý ise hizmet içi
eðitim yoluna gidilebilir. Kriz, yönetim
ile çalýþanlar arasýndaki sorunlardan
kaynaklý ise ekip çalýþmasýnýn etkin bir
biçimde uygulanmasý, sýðýnmaevi iç
iletiþim aðýnýn gözden geçirilmesi ve
güçlendirilmesi saðlanabilir. Önemli olan,
çözüm önerilerinin, krizin nedenleri göz
önünde tutularak geliþtirilmesidir.
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6.4.2 Planlama
Planlama belli bir amaca ulaþmak için,
nelerin yapýlmasý gerektiðinin önceden
kararlaþtýrýlmasýdýr. Planlamanýn en büyük
iþlevi, sýðýnmaevinin, bulunduðu durumu
sürekli bir biçimde analiz etmesini, genel
amacýna ve vizyonuna göre geleceðe
yönelik hedefler ortaya koymasýný, bunlara
ulaþmak için yol ve yöntemler araþtýrmasýný bir süreç olarak öngörmesidir. Plan
lama bir süreçtir. Plan ise bu sürecin so
nucudur ve verilen karardýr.
Plan, kýsa, orta ve uzun vadeli amaçlara
göre oluþturulabilir. Amaç için öngörülen
süre planý belirler.
Stratejik Plan: Sýðýnmaevi yönetimi kýsa,
orta ve uzun vadeli planlar yapmalýdýr.
Uzun vadeli planlar genellikle stratejik
planlardýr. Stratejik planý, sýðýnmaevinin
toplumda olumlu algýlanmasýný saðlamak, yasal mevzuatý, devletin ve yerel
yönetimlerin bütçe politikalarýný
sýðýnmaevlerinin lehine düzenlemek
gibi amaçlara ulaþmak için sosyal
politikalarý deðiþtirmeye ya da geliþtirmeye
yönelik oluþturulmuþ planlar olarak
deðerlendirebiliriz. Devlete ve yerel
yönetimlere baðlý sýðýnmaevleri için
stratejik planlar merkezi düzeyde kararlaþtýrýlmaktadýr. Baðýmsýz kadýn kuruluþlarýna baðlý sýðýnmaevleri için stratejik
planlar ise kurumun yönetim kurulu
tarafýndan hazýrlanabilir.
Sýðýnmaevinde çalýþanlarýn tümünün ve
ayný zamanda sýðýnmaevi hizmetinden
doðrudan yararlananlar (kadýnlar ve

çocuklarý) ile dolaylý yararlananlarýn
(toplum, çevre) stratejik planýn
oluþturulmasýna katkýda bulunmalarý
gerekir. Yöneticinin, sýðýnmaevinde
yaþadýðý deneyimler doðrultusunda
stratejik planýn hazýrlanmasýna katkýda
bulunmasý, planlarýn uygulanabilir
olmasýný saðlayacaktýr.
Süreç Planý: Süreç planý sýðýnmaevinde
gerçekleþtirilmesi öngörülen faaliyetlerin
etkin ve verimli bir biçimde yerine
getirilmesi için yönetici tarafýndan
oluþturulan plandýr.
Sýðýnmaevinin her bir faaliyeti için
dikkatli, ön çalýþmasý yapýlmýþ süreç
planlarý hazýrlanmalýdýr.
Plan sonuçlarý, bu doðrultuda yürütülen
uygulamalar izlenerek deðerlendirilmeli
ve düzenli olarak gözden geçirilmelidir.
Ýyi bir planlama, hizmet kalitesinin
güvencesi olacaktýr. Sýðýnmaevinde çalýþan
herkes, planla ilgili gerekli bilgiye sahip
olmalý, planýn hazýrlanma ve kendi
hizmet alanýna uygulanma sürecine
katýlmalý, planýn etkililiðini izlemeli ve
deðerlendirme sürecine katýlmalýdýr.
Planlama çalýþmalarý aþaðýdaki
aþamalardan oluþmaktadýr:
 Amaçlarýn ortaya konulmasý,
 Bilgilerin toplanmasý,
 Yönetici tarafýndan taslak planýn
oluþturulmasý,
 Görevlerin, ihtiyaçlarýn ve kaynaklarýn yer aldýðý ayrýntýlý planýn
hazýrlanmasý,
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 Planýn sýðýnmaevi ekibine sunulmasý,
 Kararlarýn alýnmasý,
 Kararlarýn uygulanmasý,
 Ýzleme ve deðerlendirme yapýlmasý,
 Sonuçlarýn sýðýnmaevi ekibine
sunulmasý,
 Planýn gözden geçirilip yeniden
düzenlenmesi.
Süreç planý içinde, sýðýnmaevinin malzeme
alýmlarý, personel ödemeleri, maliyet
tablolarýnýn tutulmasý gibi rutin iþleri de
yer almalýdýr.

6.4.3 Organizasyon
Kaliteli sýðýnmaevi hizmeti verebilmek
için alanda yeterli bilgi ve deneyime sahip,
istekli çalýþanlar istihdam edilmeli ve
bu kiþilerin yapacaðý iþler ve çalýþma
süreci (nasýl çalýþacaklarý) organize
edilmelidir. Bu amaçla, sýðýnmaevlerinde
istihdam edilecek çalýþanlarýn yetki
ve sorumluluklarýný belirlemek, iþ
baþvur ularýný deðerlendir mek, iþe
alýmlarýný gerçekleþtirmek, oryantasyon
çalýþmalarýný yapmak, hizmet öncesi ve
hizmet içi eðitim vermek ve çalýþanlarý
deðerlendirme ölçütleri koymak için iþ
analizi yapmak gerekir. Ek 15de
sýðýnmaevlerinde görev alan meslek
elemanlarýnýn örnek görev tanýmlarý
verilmiþtir.

Sýðýnmaevi Çalýþanlarý
Kadýn bakýþ açýsýna sahip, kadýn
sorunlarýna duyarlý, kadýna karþý
ayrýmcýlýðýn aþýlmasý için mücadele
eden kiþiler arasýndan seçilmelidir.
Ýþ analizi herhangi bir kuruluþta yapýlan,
yapýlmasý ya da yaptýrýlmasý düþünülen
tüm iþlerin özelliklerinin en ince
ayrýntýsýna kadar ortaya çýkarýlmasýdýr. Ýþ
analizinde sýðýnmaevindeki tüm iþler ve
o iþlerin yapýlabilmesi için gerekli
aktiviteler tanýmlanýr ve özellikleri
belirlenir. Ýþ analizi ile iþin ne olduðu,
niçin ve nasýl yapýldýðý, nasýl yapýlmasý
gerektiði, çalýþanýn o iþ için ne tür
niteliklere sahip olmasý gerektiði ortaya
konulur.
Sýðýnmaevi kurarken hangi hizmetlerin
verileceði mutlaka tanýmlanmalý ve
bu hizmetleri yerine getirmek için
hangi mesleki becerilerin, bilgilerin,
deneyimlerin gerektiðine ve destekleyici
bilgi ve becerilerin neler olabileceðine
karar verilmelidir. Ýhtiyaçlar doðrultusunda, çalýþanýn hizmet içi eðitim almasý
saðlanmalýdýr. Çalýþanlar, kadýn sorunlarý
konusunda duyarlý, kadýna karþý ayrýmcýlýðý sadece bir sorun olarak görmeyip
çözülmesi noktasýnda mücadele eden
kiþilerden seçilmelidir. Ancak bu özellikteki kiþiler, sýðýnmaevinin ihtiyaçlarýný,
ilkelerini, amaçlarýný bütünüyle benimseyip çalýþabilirler.
Sýðýnmaevi tüm alanlar için tam
zamanlý uzman çalýþtýramaz; ancak bazý
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çalýþanlarýnýn çok yönlü niteliklere,
becerilere sahip olmasýný saðlayabilir. Bazý
hizmetler için diðer kurumlarla iþbirliði
yapabilir. Bu iþbirliðinin organize edilmesi
ve sürekliliðinin saðlanmasý yönetici
tarafýndan gerçekleþtirilmelidir.

kadýnla çalýþan arasýnda yaþanan zede-

Mesleki Danýþmanlýk (Süpervizyon).

lanabilir.

Çalýþanlarýn sunduðu hizmetlerin kalitesini
artýrmak ve çalýþanlara destek sunmak
için mesleki danýþmanlýk (süpervizyon)
sistemi uygulanmalýdýr. Kadýn ve çocuklara
doðr udan hizmet veren psikolog,
sosyal çalýþmacý ve çocuk geliþimciler
mesleki olarak kendilerini geliþtirmek
zorundadýrlar. Yaptýklarý uygulamalarýn
doðr u ve yararlý olup olmadýðýný,
kullandýklarý yöntemlerin etkililiðini
güvendikleri kiþilerle tartýþmak mesleki
geliþimleri için çok önemlidir. Bu nedenle
sýðýnmaevlerinin, çalýþanlara profesyonel
danýþmanlýk verecek uzman kiþilerle
iþbirliði halinde olmasý, her meslek
elemanýnýn yaklaþýk üç ayda bir mesleki
danýþmanlýk almasýnýn saðlanmasý yararlý
olur. Bu yapý kadýn ve çocuklarýn nitelikli
hizmet almasýný saðlayacak ve meslek
elemanlarýnýn iþ doyumunu artýracaktýr.
Gizlilik kurallarýnýn ihlal edilmesi,
sýðýnmaevinden ayrýlan bir kadýnýn
ardýndan çalýþanýn yas tutmasý, yoðun
üzüntü hissetmesi, kadýnlarla günlük
iliþkiler kurarken sorunlarla karþýlaþmasý,
çalýþanlar arasýnda çatýþma çýkmasý ve
kadýnlar tarafýndan çiðnenen kurallarýn
artmasý durumlarýnda mesleki danýþmanlýða öncelikle ihtiyaç duyulabilir.
Mesleki danýþmanlýk hizmeti alýnmasý ile

lenmiþ iliþkilerin düzeltilmesi, yeniden
güven saðlanmasý, sýðýnmaevinin kurallarýnýn güçlendirilmesi, meslektaþlar
arasýndaki çatýþmanýn çözülmesi ve çalýþanýn duygusal yükünün azaltýlmasý sað-

Organizasyon Yapýsý. Etkili bir yönetim
için, organizasyonun yapýlan iþin niteliðine
uygun olmasý gerekir. Sýðýnmaevlerinde
yerine getirilecek temel hizmet alanlarýna
göre bir örgüt yapýsýnýn oluþturulmasý,
kaynaklarýn etkili ve verimli kullanýlmasýna katkýda bulunacaktýr.
Sýðýnmaevlerinde yapýlan iþleri; baþvuru,
kabul ve izleme, danýþmanlýk ve destek,
çocuklarla çalýþmalar, sýðýnmaevinde
yaþam ve kurum içi iletiþim, güvenlik
hizmetleri, halkla iliþkiler ve gönüllülerle
çalýþma baþlýklarý altýnda gruplamak
mümkündür. Bunlara, ikinci bir grup
olarak insan kaynaklarý, sýðýnmaevinin
günlük malzeme ve hizmet alýmlarý
(satýn alma), muhasebe ve bakým-onarýmtemizlik iþlerini de yürütecek bir yapýlanmayý da eklemek gerekir. Organizasyon
yapýsýnýn dikey bir hiyerarþiye dayalý
olmaktansa yatay bir örgütlenmeye izin
veren, daha çok ekip çalýþmasýný öngören
nitelikte olmasý sýðýnmaevleri için uygun
görülmektedir.
Baþarýlý bir yönetim için tüm bu çalýþma
alanlarýndaki prosedürlerin çalýþanlar
tarafýndan anlaþýlabilmesi gerekir. Bunun
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Çocuk
Çalýþmalarý

Baþvuru
Kabul ve
Ýzleme

Danýþmanlýk
Hizmetleri

Yönetim

Planlama,
Organize etme
Kadrolama,
Yürütme/yönetme
Denetleme

Sýðýnmaevi
Bakým ve
Onarým

Destek
Hizmetleri

Güvenlik
Hizmetleri

Þekil-2 Sýðýnmaevi Yönetim Alanlarý
için prosedürler yazýlý hale getirilmelidir.
Þekil 2de sýðýnmaevi yönetim alanlarý
gösterilmiþtir.
Sýðýnmaevi çalýþma ekibinde baþvuru,
kabul ve izleme hizmetlerinden sorumlu
sosyal çalýþmacý, çocuk çalýþmalarý
alanýndan sorumlu çocuk geliþimci,
danýþmanlýk (psikolojik danýþmanlýk)
hizmetlerinden sorumlu psikolog, destek
hizmetlerinden (finansal, eðitim ve
istihdam destekleri, saðlýk hizmetleri,
hukuki destek) sorumlu sosyal hizmet
uzmaný, sýðýnmaevi bakým ve onarýmýndan

6.4.4 Sýðýnmaevinde Yönetim
Alanlarý
Þekil 2de verildiði gibi sýðýnmaevi,
birbirleriyle koordineli olarak ekip
çalýþmasý ile yürütülen çeþitli alanlarda
hizmet vermektedir. Ayný zamanda
sýðýnmaevi yönetim alanlarýný gösteren
bu alanlar; a) Baþvuru, Kabul ve Ýzleme
Hizmetleri, b) Danýþmanlýk ve Destek
Hizmetleri, c) Çocuklarla Yapýlan Çalýþmalar, d) Sýðýnmaevinde Yaþam ve Kurum
Ýçi Ýletiþim, e) Güvenlik Hizmetleri,

sorumlu bir çalýþan, güvenlik hizmet-

f) Gönüllülerin ve Stajyerlerin Koordi-

lerinden sorumlu güvenlik görevlisi

nasyonu, g) Finansman ve Bütçeleme,

yer almalýdýr. Ýhtiyaç duyulduðunda

h) Sýðýnmaevi Bakým ve Onarým

danýþmanlýk hizmeti veren uzman da ekip

Hizmetleri, ý) Halkla Ýliþkiler ve Lobi

çalýþmasýna katýlabilir.

faaliyetleridir.
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a. Baþvuru, Kabul ve Ýzleme Hizmetleri
Kadýnlarýn sýðýnmaevine eriþimini
saðlamak için ilk baþvuru hizmetleri ve
sýðýnmaevinden ayrýldýktan sonra izleme
hizmetleri kadýn danýþma merkezleri
aracýlýðý ile yürütülür. Bunun için danýþma
merkezi ve sýðýnmaevi sürekli iletiþim
içinde çalýþýr. Baþvurularý kabul etmek,
deðerlendirmek ve izlemek için 24 saat
kesintisiz bir hizmet sistemi saðlanmalýdýr.
Sýðýnmaevinde kabul hizmetlerinden
sorumlu olan çalýþan, 24 saat iþleyen
yardým hattý ve kadýn danýþma merkezi
ile iletiþimden de sorumlu olmalýdýr.
b. Danýþmanlýk ve Destek Hizmetleri
Sýðýnmaevinde danýþmanlýk ve destek
hizmetlerinin planlanmasý ve yürütülmesi önemli bir yönetim alanýdýr. Her
kadýn ve çocuðu için ayrý ayrý hizmet
programlarýnýn planlanmasýndan,
uygulanmasýndan ve deðerlendirilmesinden yönetici, sosyal çalýþmacý,
psikolog ve çocuk geliþimcisinden oluþan
bir çalýþma ekibi sorumlu kýlýnmalýdýr.
Ýhtiyaçlar ve bu ihtiyaçlarý karþýlayacak
programlar sýðýnmaevi içerisinden olduðu
kadar, sýðýnmaevi dýþýndaki kiþi ve
kuruluþlardan da saðlanabilir. Her bir
çocuðun ve kadýnýn planlanan hizmetleri
beklenen düzeyde almasýný saðlamak,
aksaklýklar olduðunda müdahale etmek,
hizmetler arasýnda koordinasyonu
saðlamak vaka yöneticisinin görevidir.
c. Çocuklarla Yapýlan Çalýþmalar
Çocuklarla yapýlan çalýþmalar, 6.3.2de
Kadýnla Birlikte Gelen Çocuklara Yönelik

Hizmetler baþlýðý altýnda ayrýntýlý olarak
verilmiþtir. Bu hizmetlerin planlanmasý
ve uygulanmasý, bu alanla ilgili yapýlan
araþtýrmalar ve güncel geliþmeler göz
önünde bulundurularak geliþtirilmeli ve
deðiþen koþullara uygun hale getirilmelidir.
d. Sýðýnmaevinde Yaþam ve Kurum Ýçi
Ýletiþim
Sýðýnmaevinde kalan kadýn ve çocuklara
korku ve stresten uzak, güvenli ve saðlýklý
bir yaþam ortamý saðlanmalýdýr. Kadýnlarýn
ve çocuklarýn saðlýklý bir ortamda
barýnmasý, saðlýklý beslenmesi, gereksinim
duyduklarý giyecek ve malzemenin
saðlanmasý bu yönetim alanýnýn sorumluluðudur. Bu yönetim alanýnýn amacý,
sýðýnmaevinde sessiz, olumlu ve huzurlu
bir yaþam kültürünün yerleþmesini
saðlamaktýr.
Sýðýnmaevi, kadýn ve çocuklar için
mümkün olduðunca olumlu deneyimler
saðlamalýdýr. Sýðýnmaevinde toplu yaþamýn
gerektirdiði kurallarýn uygulanmasý
ve günlük yaþamýn planlanmasý gerekir.
Ancak toplu yaþamýn olduðu bütün
mekanlarda olduðu gibi sýðýnmaevinde
de çatýþmalar görülebilmektedir.
Sýðýnmaevinde çatýþma çözme ve çatýþma
yönetme konusunda ilkeler belirlenmiþ
olmalýdýr.
Kurum içi iletiþim, sýðýnmaevlerinde
gözden kaçýrýlmamasý gereken önemli bir
konudur. Bilgi, kurum içinde hýzlý ve etkili
bir biçimde aktarýlmalýdýr. Sýðýnmaevi
yaþantýsýna iliþkin temel bilgiler yazýlý
hale getirilmeli, bu bilgilerin ihtiyaca
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göre gözden geçirilmesi ve ilgilenenlere
iletilmesi amacýyla düzenli ekip toplantýlarý yapýlmalýdýr.
Sýðýnmaevinde Yaþam ve Kurum Ýçi
Ýletiþim alanýnýn sorumluluðu bir çalýþana
verilmeli ve bu çalýþan grup yönetimi,
çatýþma çözme ve yönetme, kurum içi
iletiþim konularýnda eðitilmelidir.
e. Güvenlik Hizmetleri
Kadýn sýðýnmaevi, kalanlara korunaklý ve
güvenli bir mekân sunmalýdýr. Ekipten
bir kiþi bu alandan tek baþýna sorumlu
olmalýdýr. Planlama yapmak, uygulamayý
denetlemek, izlemek, etkinliðini deðerlendirmek, gerekirse yeniden düzenlemek
bu kiþinin sorumluluðunda olmalýdýr.
Sýðýnmaevinde kalan herkesin güvenlik
planlamasýna ve sürecin uygulanmasýna katýlmasý saðlanmalýdýr. Güvenlik
hizmetleri sýðýnmaevleri için özel bir
önem taþýdýðýndan ayrýntýlý bilgi 5.5.1
Sýðýnmaevinde Güvenlik baþlýðý altýnda
verilmiþtir.
f. Gönüllülerin ve Stajyerlerin
Koordinasyonu
STKlar, iþlettikleri sýðýnmaevlerinde
hizmetin önemli bir bölümünü gönüllülük
esasýna göre çalýþan kiþilerle sunmaktadýr.
Kadýn sýðýnmaevinde çalýþacak gönüllüler
ve stajyerlerin seçimi için ölçütler
belirlenmeli ve kurallar çerçevesinde
çalýþmalarý saðlanmalýdýr. Gönüllülere ve
stajyerlere sýðýnmaevine katký sunacaklarý
uygun alanlarda görev verilmelidir.

Sýðýnmaevinde çalýþmak üzere gönüllüleri
kabul ederken alanda çalýþmýþ ve konuya
dair birikim ve becerilere sahip olmalarýna,
sýðýnmaevinin amaç ve ilkelerini paylaþmalarýna dikkat edilmelidir.
Stajyer alýrken göz önünde tutulmasý
gereken ölçütler ise þunlardýr:
 Eðitimi sýrasýnda kadýna yönelik
þiddet konusunda ders almýþ olmak
ya da Aile içi Þiddetle Mücadele
Temel Eðitimi almýþ olmak,
 Sýðýnmaevinde çalýþmaya istekli
olmak,
 Sýðýnmaevinin amaçlarýný ve
ilkelerini paylaþmak.
Gönüllülere ve stajyerlere hizmete
baþlamadan oryantasyon saðlanmalý,
hizmet içi eðitimler verilmeli, gizlilik
ilkeleri üzerinde özellikle durulmalýdýr.
g. Finansman ve Bütçeleme
Kaynaklar nereden ve nasýl temin edilirse
edilsin, sýðýnmaevlerinde finansman ve
bütçeleme alanýna iliþkin sorumlu kiþi
belirlenmeli, plan yapýlmalý, uygulama ve
denetleme ölçütleri oluþturulmalýdýr.
Finansman ve bütçeleme, sýðýnmaevleri
için son derece önemlidir. Finansman
alanýndan sorumlu olan kiþi bu konuda
gerekli donanýma ve deneyime sahip
olmalýdýr. Sýðýnmaevi için iki bütçe
planý oluþturulmalýdýr. Bunlardan ilki
kurulum sürecine iliþkin olmalý, diðeri
sýðýnmaevinin iþletimi sýrasýnda ortaya
çýkan maliyetlerden oluþmalýdýr. Her iki
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bütçe planý da son derece dikkatle hazýrlanmalýdýr. Bütçeleme ve kaynak artýrýmý
çerçevesinde þunlar yerine getirilmelidir:
 Kaynak artýrýmý, var olan bütçe
ve iþletme maliyet planý hazýrlanmalýdýr.

bu hizmetlerin sürekliliði saðlanmalýdýr.
Sýðýnmaevleri kadýn ve çocuk hareketliliðinin yoðun olduðu mekânlardýr. Bu
nedenle sýðýnmaevinin yaþanýlýr bir mekan
olarak tutulmasý için eþyalarýn bakýmý,
makinelerin tamiri, yenilerinin alýnmasý,

 Yasalara uygun olarak düzenlenmiþ

sýðýnmaevinin temizliði vb. ihtiyaçlarýn

muhasebe kaydý ve maaþ muhasebesi

karþýlanmasý gerekir. Sýðýnmaevinde kalan

tutulmalýdýr.

kadýnlar bu iþlerin bir bölümünü yapabi

 Vergi, sosyal güvenlik kesintileri ve
diðer kesintiler düzenli olarak
yapýlmalýdýr.
 Hizmet alýmý sözleþmeleri hazýrlanmalý ve denetlenmelidir.
 Harcamalar düzenli yapýlmalýdýr
(maaþ ödemeleri, faturalar vb).
 Yarýyýl ve yýllýk muhasebe hesaplarý
hazýrlanmalýdýr.
 Destekçilerle iletiþim sürdürülmeli,
muhasebe ve ödeme süreçlerine
iliþkin açýk anlaþmalar yapýlmalýdýr.
 Finansmanýn sürekliliðini güvence
altýna almak için kamu birimleriyle
anlaþma yapýlmalýdýr.

lirler, ancak bu iþlerin kadýnlarý stres altýna
sokmamasýna özen gösterilmelidir. Bu
nedenle, bu alan için de kaynak ayrýlmalýdýr.
i. Halkla Ýliþkiler ve Lobi Faaliyetleri
Sýðýnmaevine destek saðlamak üzere
sürdürülen halkla iliþkiler ve lobi
faaliyetleri bir plan çerçevesinde gerçekleþtirilmelidir.
Sýðýnmaevlerindeki çalýþanlarýn hepsi ya
da büyük bir bölümü, bu alandaki
faaliyetlere katký sunmalýdýr. Bu alanda
yapýlacak çalýþmalarýn olumlu sonuçlarý
sýðýnmaevinde sürdürülen hizmetlerin
bütününü etkilemektedir. Hedefe odaklý
sonuç alýcý çalýþmalar için bu alandaki

Sýðýnmaevi kurulumuna ve iþletimine dair

faaliyetler yönetici tarafýndan planlanmalý

bütçe örnekleri Ek 9 ve Ek 10da yer

ve koordine edilmelidir.

almaktadýr.
h. Sýðýnmaevi Bakým ve Onarým
Hizmetleri

Halkla iliþkiler ve lobi faaliyetleri
toplumsal farkýndalýk yaratmanýn yaný
sýra destekçi kuruluþlara, baðýþ yapanlara,

Sýðýnmaevi bakým ve onarým hizmet-

politikacýlara iliþkin lobi ve tanýtým

lerinden sorumlu kiþi belirlenmiþ olmalý,

faaliyetlerini kapsamalýdýr.
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6.4.5 Sýðýnmaevi Çalýþanlarý
ve Çalýþanlarýn Yönetimi
Sýðýnmaevlerinde kalan kadýnlar ve
çocuklarý, yaþamlarýnda pek çok zorlukla
karþýlaþmýþ ve belki de en ciddi travmayý
yaþadýklarý bir dönemde sýðýnmaevine
gelmiþlerdir. Aralarýnda bedensel, ruhsal
rahatsýzlýklarý olanlar da olabilir.
Maruz kaldýklarý þiddetle baþ etmenin
baþka bir yolunu bulamamanýn sýkýntýlarýný yaþamaktadýrlar. Bu nedenle
sýðýnmaevlerinde hizmet vermek, çalýþanlarý, diðer kuruluþlara göre daha farklý
etkiler. Sýðýnmaevine gelenlerin bir kez
daha örselenmemeleri ve bu süreçten
güçlenerek çýkabilmeleri için, burada çalýþan kiþilerin mesleki bilgi ve becerilerinin
yeterli olmasý gerekir. Bu nedenle insan
kaynaðýnýn seçimi ve geliþtirilmesi (kadro
oluþturma) sýðýnmaevi yönetiminin en
önemli fonksiyonlarýndan biridir.
a. Çalýþanlarýn Seçimi
Çalýþanlarýn seçimi, iþe alýnmasý ve uygun
yerlerde görevlendirilmesi için ölçütler
belirlenmeli, yazýlý hale getirilmeli ve
çalýþanlara iþe alýndýktan sonra kendilerini
geliþtirmeleri için destek verilmelidir. Bu
çerçevede yerine getirilmesi gereken
yönetim sorumluluklarý aþaðýdaki gibi
özetlenebilir:
 Ýþ tanýmý yapmak, adaylarla görüþme yapmak ve uygun olanlarýný
istihdam etmek,
 Ýþ sözleþmelerini hazýrlamak,
 Çalýþanlara hizmet öncesi ve hizmet

içi eðitim verilmesini saðlamak,
 Çalýþanlara yeni geliþmelere yönelik
bilgi aktarýmýný saðlamak,
 Çalýþanlarý, haklarý hakkýnda bilgilendirmek,
 Çalýþanlara þimdiki iþi ve ilerdeki
kariyerine iliþkin destek vermek,
 Çalýþanlara gereksinim duyduklarýnda bireysel geliþimleriyle ilgili
destek sunmak,
 Çalýþanlar arasýnda çatýþma çýkmasý
durumunda çatýþmayý çözmeye
yardýmcý olmak,
 Çalýþanlarýn geliþimini saðlamak
üzere denetimi ve mesleki danýþmanlýðý planlamak ve uygulamak,
 Ýzinleri düzenlemek, hastalýk izin
lerine karþý yedek çalýþan bulundurmak,
 Olumlu yönetim kültürünün geliþmesine yardým etmek,
 Ýþten ayrýlan çalýþanýn sözleþmesini sona erdirmek, iþten ayrýlma
nedenlerini deðerlendirmek
(WAVE 2004, Öztekin 2005,
www.rotman.utoronto).
Sýðýnmaevinde psikologlar, sosyal
çalýþmacýlar ve çocuk geliþimciler alan
uzmaný olarak görev yapmaktadýrlar.
Sýðýnmaevleri için çok önemli olan bu üç
meslek grubunun görev ve sorumluluklarý
aþaðýda verilmiþtir. Ayrýntýlý bilgi için Ek
15 e bakýnýz.
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Psikologlarýn Görev ve Sorumluluklarý

nitelikte araþtýrma ve incelemeler yapmak,

1. Görüþme ve gözlem yapmak, objek-

9. Sýðýnmaevi çalýþanlarýna yönelik

tif ve projektif testler kullanmak suretiyle

eðitimlerin içeriðini ilgili sýðýnmaevi

sýðýnmaevinde kalan kadýn ve çocuklarýn

çalýþanlarý ile birlikte oluþturmak ve

psikolojik deðerlendirmelerini yapmak,

çalýþma alanýna giren konulardaki

2. Bireysel görüþmeler ve grup çalýþmalarý yoluyla psikolojik destek saðlamak, bu çalýþmalarý raporlamak,
3. Psikiyatrik bozukluk belirtileri
gözlenen kadýnlarý, psikiyatrik tedavi
görebilecekleri saðlýk kuruluþlarýna
yönlendirmek,
4. Sýðýnmaevinde kalan çocuklarý,
yapýlan psikolojik deðerlendir me
sonucunda gerekli görülmesi halinde
ilgili uzmana yönlendirmek,
5. Ýlgili meslek elemanlarý ile birlikte
vaka deðerlendirme toplantýlarý yapmak.
Bu toplantýlarda, yürütülen psikolojik
destek çalýþmalarý sýrasýnda edinilen ve
paylaþýlmasýnda yarar görülen bilgileri
kadýnlarýn onayýnýn alýnmasý þartýyla ilgili
meslek elemanlarýna aktarmak,
6. Sýðýnmaevinde ilgili meslek elemanlarý ile birlikte bireysel psiko-sosyal destek
planý hazýrlamak,
7. Gözlem, görüþme ve çeþitli ölçme
araçlarýyla kadýnlarýn ilgi ve yeteneklerini
belirlemek, buna uygun etkinlikler
organize edilmesini saðlamak veya ilgili
kuruluþlara yönlendirmek,
8. Sýðýnmaevinin amacýna uygun

eðitimleri uygulamak,
10. Periyodik sýðýnmaevi çalýþanlarý
toplantýlarýna katýlarak sýðýnmaevi
iþleyiþine iliþkin deðerlendirmelerde
bulunmak.
Sosyal Çalýþmacýnýn Görev ve
Sorumluluklarý
1. Sýðýnmaevine kabulü yapýlan
kadýnlar için gerekli evraký hazýrlamak,
2. Kadýnlara sýðýnmaevini tanýtmak,
haklarýný ve sýðýnmaevi kurallarýný anlatmak, uyum saðlamalarýnda yardýmcý
olmak,
3. Kadýnlarýn ihtiyaç analizini bireysel
hizmet planýnýn hazýrlanmasýný diðer
meslek elemanlarý ile birlikte yapmak,
4. Kadýnlara rehberlik ve danýþmanlýk
hizmeti vermek,
5. Kadýnlarýn sorunlarýnýn çözülmesini saðlamak amacýyla, bireysel
düzeyde kadýn ve çocuðuyla; grup ve aile
düzeyinde kadýnýn yakýn çevresi ve
kur umlarla; toplumsal çalýþmalar,
politika belirleme, standart belirleme vb.
düzeylerde mesleki uygulamalarý gerçekleþtirmek ve bunlarla ilgili kayýtlarý
tutmak,
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6. Kadýnlarýn ve çocuklarýnýn gerekli
hizmetleri almasýný saðlamak,

çalýþmalar yapmak,
4. Anne adaylarý için beslenme,

7. Kadýnlarýn kendilerine yeterli ola-

doðuma hazýrlýk, bebek bakýmý ve çocuk

bilecekleri bir iþ ve meslek edinmeleri için

eðitimi ile ilgili eðitim çalýþmalarý yapmak,

ilgili kurum ve kuruluþlarla iþbirliði yap
mak,
8. Kadýnlarýn hukuki sorunlarýnýn
çözülmesinde arabuluculuk yapmak,
9. Kadýnlarýn sýðýnmaevinde kalýþ
sürelerini belirlemek, gerekli durumlarda
kalýþ sürelerini uzatmak, sýðýnmaevinden
ayrýlmalarý ve ayrýldýktan sonra gerekirse
izleme çalýþmalarý için gerekli kurumlarla
iþbirliði saðlamak,
10. Kadýnlarýn ilgilerine göre zamanlarýný deðerlendirici etkinlikler düzenlemek,

5. Sýðýnmaevinde anneleri ile birlikte
bulunan çocuklarýn geliþim düzeylerini
saptamak, geliþimlerini izlemek, saðlýklý
geliþimleri ve eðitimleri için yardýmcý
olmak,
6. Geliþim ve eðitimleri ile ilgili
sorunlarý olan çocuklarýn sorunlarýnýn
çözümü için mesleki çalýþmalar yapmak,
7. Sýðýnmaevlerinin iþlevlerini geliþtirmek için yeni planlamalar ve araþtýrmalar yapmak.
Sýðýnmaevinde görev yapmak herkes

11. Çalýþanlarýn hizmet içi eðitim

için uygun olamayabilir; istekli olarak

programlarýnýn hazýrlanmasý ve uygu-

çalýþmaya baþlasalar bile bir süre sonra

lanmasýnda görev almak, çalýþanlarýn

bazý kiþilerin sýðýnmaevinde çalýþmalarý

oryantasyonu ve eðitimine katký sunmak

kiþilik özellikleri, bilgi ve birikimleri

ve danýþmanlýk saðlamak.

açýsýndan istenilen sonucu vermeyebilir.

Çocuk Geliþimcisinin Görev ve
Sorumluluklarý
1. Anne ve çocuk saðlýðý konusunda
rehberlik ve danýþmanlýk hizmetlerini
yürütmek,
2. Aile planlamasý yöntemleri, gerekliliði ve yararlarý konusunda kadýnlarý
bilgilendirmek,

Bu nedenle çalýþanlarýn iþe baþladýklarýnda
yakýndan izlenmeleri; ilk üç ve altý aylýk
dönemler ve bir yýlýn sonunda dikkatlice
deðerlendirilmeleri ve kendilerine geribildirim verilmesi çok önemlidir.
b. Çalýþan Sayýsý
Sýðýnmaevinde

çalýþan

sayýsý,

sýðýnmaevinin büyüklüðüne, verilen
hizmetlere, örgütlenme yapýsýna uygun

3. Çocuk saðlýðý, bakýmý ve eðitimi

olarak belirlenmelidir. Örneðin, 20 kadýnýn

konusunda anneleri bilgilendirici

kalabildiði bir sýðýnmaevinde 1 yönetici,
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3 sosyal çalýþmacý, 3 psikolog, 2 çocuk
geliþimcisi, 1 memur, 1 hemþire, 2 mutfak
personeli, 5 güvenlik görevlisi (vardiyalý,
24 saat süreyle) ve 1 temizlik personelinin
görevlendirilmesi önerilmektedir.
Sýðýnmaevi planlanýrken önce hizmetler
tanýmlanmalý, ardýndan bu hizmetlerin
gerektirdiði iþ süreleri belirlenmelidir.
Sýðýnmaevinde sürekli çalýþanlarýn yaný
sýra yarý-zamanlý olarak uzman psikolojik
danýþman ve uzman psikolog, avukat,
muhasebeci vb. çalýþan görev almalýdýr.
Sýðýnmaevi hizmetlerinin standartlara uygunluðunu deðerlendirme ve
kaliteli hizmet sunma konularýnda
sýðýnmaevi, yönetim ve meslek danýþmanlarýndan destek (süpervizyon) alabilir.
c. Çalýþanlarýn Ýþ Yükü
Sýðýnmaevinde çalýþanlarýn sayýsý iþ yükü
ile uyumlu olmalýdýr.
Çalýþanlarýn iþ yükü yakýndan gözlemlenmeli, iþ yükü fazla ise ve yeni çalýþan
almak mümkün görünmüyorsa gönüllü ya
da stajyer desteði saðlama yoluna
gidilmelidir. Ýþ yükünün aðýr olmasý þu
sorunlarý beraberinde getirmektedir.

olmaktadýr.
Sýðýnmaevi çalýþaný iþlerini planlamak,
uygulamak, deðerlendirmek, yeniden
planlama yapmak için yeterli zamana
sahip olmalýdýr.
Çalýþana verilen ücretler, yapýlan iþe ve
uzmanlýklarýna paralellik göstermelidir.
Sýðýnmaevleri 24 saat hizmet veren
kuruluþlardýr. Bu nedenle çalýþanlarýn
dönüþümlü olarak akþam saatlerinde ve
gece sýðýnmaevlerinde nöbetçi kalmalarý
kaçýnýlmazdýr.
Toplu yaþanan kurumlarda günün her
saatinde kadýnlarýn ve çocuklarýn bireysel
gereksinimleri ya da toplu yaþamýn
yarattýðý sorunlar/krizler yaþanabilir;
24 saat kadýn kabulü yapýlmasý gerekebilir.
Bu nedenle zamanýnda gereken müdahalenin yapýlabilmesi için dönüþümlü
olarak sürekli uzman personel bulundurulmasý gerekir.
Sýðýnmaevinde profesyonel hizmet
verenlerin çalýþma koþullarý nedeniyle
tükenmiþlik yaþamalarý, yýpranmalarý
kaçýnýlmazdýr. Mesai saatlerinin belir-

 Çalýþan, profesyonel hizmet ver
mekte zorlanmaktadýr (bakým
hizmetleri zayýflamakta, kendisini
güçsüz hissetmekte, sorumluluktan
kaçmakta vb.).

lenmiþ olmasý ve aþýlmamasý bu eleman-

 Çalýþan hareketliliði, iþten
ayrýlmalar-iþe giriþler artmaktadýr.

Sýðýnmaevinde çalýþanlar, bir program

Bunlar da sýðýnmaevinin deneyim
biriktirmesine, uzmanlaþmasýna engel

Ýþ programý hazýrlanýrken þunlar göz

larýn tükenmiþlik yaþamalarýný da bir
dereceye kadar azaltacaktýr.
d. Çalýþanlarýn Ýþ Programý

çerçevesinde iþ yapmalýdýr.

önünde tutulmalýdýr:
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 Sýðýnmaevinde yapýlacak iþlerin
çizelgesi hazýrlanmalýdýr.
 Çizelgede hangi iþin kim tarafýndan
yapýlacaðý gösterilmelidir.
 Çizelge çalýþanlarýn katýlýmý ile
hazýrlanmalýdýr.
 Çizelge tüm çalýþanlarla paylaþýlmalý
ve onaylarý alýnmalýdýr.
 Çizelgede, deðiþen hizmetler ve
kurallar yer almalýdýr.
 Vardiyalar ayda bir olacak þekilde
düzenlenmelidir, ancak gerektiðinde
deðiþtirilebilme esnekliðine sahip
olmalýdýr.
 Aylýk iþ çizelgesi hazýrlanýrken gece
ortaya çýkabilecek olaylar göz
önünde bulundurularak çalýþanlarýn
iþ planý yapýlmalýdýr.
 Sýðýnmaevinin büyüklüðüne baðlý
olarak, her zaman en az iki çalýþanýn
sýðýnmaevinde bulunmasý gözetilmelidir.
e. Çalýþanlarý Geliþtirme
Çalýþanlarýn eðitimi, sýðýnmaevinde kaliteli
hizmet sunmayý, alandaki bilgileri
güncellemeyi, alanda derinleþmeyi ve
farklý deneyimleri öðrenmeyi hedeflemelidir. Eðitimin sürekliliði saðlanmalý,
gerektiðinde özel uzmanlýk alanlarý için
eðitim programlarý düzenlenmelidir.
Çalýþanlarýn eðitimini üstlenen kiþiler,
bu alanda deneyime sahip olmalýdýr.

Oryantasyon: Sýðýnmaevinde iþe yeni
baþlayanlarýn oryantasyon çalýþmalarý
sýðýnmaevi iþlerinin etkin, verimli ve
standar tlara uygun yapýlmasý için
önemlidir. Oryantasyon çalýþmasý yapýlabilmesi için sýðýnmaevinin kurumsallaþmýþ, sýðýnmaevinde yapýlan iþlerin
tanýmlanmýþ ve yapýlma biçimlerine iliþkin
standartlarýn belirlenmiþ olmasý gerekir.
Belirsizlikler oryantasyon çalýþmalarýnýn
verimliliðini azaltýr.
Oryantasyon Çalýþmalarýnýn
Basamaklarý
1. Sýðýnmaevi tanýtýmý (yönetim biçimi,
amaçlarý vb.),
2. Sýðýnmaevinde verilen hizmetler,
yürütülen iþler ve bu hizmetlerin,
iþlerin kimler tarafýndan yerine
getirildiði,
3. Sýðýnmaevindeki yönetim alanlarý ve
bu alanlardan kim ya da kimlerin
sorumlu olduðu,
4. Ýþe yeni baþlayanýn sýðýnmaevindeki
görevleri, yetkileri, sorumluluklarý
ve haklarý,
5. Ýþe yeni baþlayanýn görev tanýmý,
görevi yerine getirirken kullanabileceði yöntemler,
6. Sýðýnmaevi kültürü, sýðýnmaevinin
güçlü ve zayýf yönleri,
7. Önceki deneyimlerin aktarýlmasý.
Deneyim aktarýmý iþe yeni baþlayan
çalýþanýn görevine göre deðiþmektedir.
Örneðin iþe yeni baþlayan bir psikolog ise
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görüþme yapýlan kadýnlara iliþkin bilgilerin
aktarýlmasý, raporlarýn verilmesi gibi
iþlemler oryantasyon çalýþmalarý içinde
yer almalýdýr.
Çalýþanlarýn yaný sýra gönüllülerin de,
içeriðinde sýðýnmaevinin tanýtýmý, kuruluþ,
yasal mevzuat, sýðýnmaevinin amaçlarý,
sýðýnmaevinde verilen hizmetler,
sýðýnmaevinin yapýsý (yönetim biçimi,
yönetim alanlarý, ekip çalýþmasý vb), diðer
kuruluþlarla iþbirliði, sýðýnmaevinin
gönüllü politikasý, toplumsal cinsiyet ve
aile içi þiddete iliþkin bilgiler bulunan bir
oryantasyon programýndan geçmeleri çok
yararlý olacaktýr.
Eðitim programý üç aþamada verilebilir:
a) Temel Eðitim : Bu bölüm þiddete iliþkin
teorik bilgileri (þiddetin ne olduðunu,
sorunun nedenlerini, kadýna yönelik
þiddetin biçimlerini, þiddet döngüsünü,
þiddetin etkilerini, sýðýnmaevi ilkelerini vb. tanýtan eðitimleri), soruna
müdahalenin temel ilkelerini, güçlenme
stratejilerini ve diðer kurumlarla iletiþim
kurma biçimlerini içerir.
b) Hizmete Özgü Eðitim: Sýðýnmaevinde
sunulan hizmetlere paralel olarak
düzenlenen meslek eðitimlerini kapsar.
Sýðýnmaevine kabul, danýþmanlýk, iletiþim
aðý kurma, halkla iliþkiler, kadýn saðlýðý,
çocuklar, ergenler, yaþlý kadýnlar, engelli
kadýnlar, göçmen kadýnlar, azýnlýklar
üzerine hazýrlanan özel eðitim programlarý
ve benzeri konularý içerir.
c) Sorun Alanlarýna Yönelik Eðitim:
Üçüncü basamakta yer alan bu eðitim,

gereksinimler doðrultusunda ortaya çýkan
(cinsel istismar, yasal deðiþiklikler, travma
sonrasý sendromlar, stresle baþa çýkma,
öfke kontrolü vb) sorun alanlarýnda
yoðunlaþýr.
Seminerlere, konferanslara katýlmak, ilgili
yayýnlarý okumak eðitim içinde yer
almalýdýr. Bunlara ek olarak ulusal ve
uluslararasý alanda faaliyet gösteren diðer
sýðýnmaevleriyle görüþ alýþ-veriþinde
bulunmak da hizmetleri geliþtirici bir
etki yaratmaktadýr. Ayný alanda çalýþan
deðiþik kuruluþlarla bilgi ve deneyim
paylaþýmýný saðlayacak ortamlar yaratýlmasý, çalýþanlarýn geliþimi için yararlý
olacaktýr.
d) Çalýþanlarýn Deðerlendirilmesi
Sýðýnmaevinin kurulum aþamasýndan
itibaren çalýþanlarý deðerlendirme ölçütleri
oluþturulmalý ve bu ölçütlerin tüm
çalýþanlar tarafýndan bilinmesi saðlanmalýdýr. Böylece yönetim iþe alma ya da
iþe son verme yetkisini kullanýrken
yaþanabilecek sorunlarýn önüne geçebilir.
e) Gönüllülerle Çalýþma ve Gönüllü
Yönetimi
Gönüllüler, herhangi bir maddi karþýlýk
beklemeden, doðru olduðuna inandýðý
ve amaçlarýný paylaþtýðý için sýðýnmaevi
çalýþmalarýna destek veren ve katýlan
kiþilerdir. Gönüllülerle çalýþmak
sýðýnmaevinin toplumda olumlu bir
izlenim elde etmesini, sýðýnmaevinin
tanýnmasýný, toplumla sýðýnmaevi arasýnda
iletiþim kurulmasýný saðlar. Gönüllüler
verilen hizmetin etkililiðine katkýda
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bulunur, hizmet çeþitliliði saðlayarak
ihtiyaçlarýn karþýlanmasýnda çözüm
seçeneklerini artýrýr. Hizmet alan kiþilerin,
gönüllülerin kuruluþta çalýþtýðýný görmesi,
sýðýnmaevine ve iþlevlerine olan
güvenlerini artýrýr. Sýðýnmaevinin kýsýtlý
olanaklarla verdiði hizmet, gönüllü
desteðiyle kolaylaþýr. Profesyonel çalýþanlarýn üzerindeki iþ yükü azalýr.
Gönüllü yönetimi etkin bir iletiþim ve
geri bildirim mekanizmasý üzerine
oluþturulmalýdýr. Gönüllü için iþ tanýmý
mutlaka yapýlmalýdýr. Gönüllülere her iþi
yapan ya da ihtiyaç duyulan her alana
koþan gözüyle bakýlmamalýdýr.
Gönüllü için yapýlan iþ tanýmý, yapacaðý
iþin adýný, amaçlarýný ve ulaþýlmasý gereken
hedefleri, yürütülecek etkinlikleri, çalýþma
süresini, ihtiyaç duyulan nitelikleri,
gönüllünün yetki, sorumluluk ve haklarýný
ve gönüllüye saðlayacaðý faydalarý içermelidir.

denetim olmak üzere ele alýnmalýdýr.
Sýðýnmaevinin geleceðine iliþkin planlar
yapabilmek için saðlýklý veri derlenmeli
ve buna dayalý olarak deðerlendirme
yapýlmalýdýr. Yapýlan çalýþmalarla ilgili
verilerin derlenmesi, istatistik analizler
yapýlmasý, yorumlanmasý, raporlanmasý
bir diðer yönetim alanýdýr. Sýðýnmaevi
yönetimi tarafýndan raporlarýn düzenlenmesi ve yayýnlanmasý, hesap verebilir
bir yönetim olmak ve deneyimlerin
aktarýlmasý için son derece önemlidir.
Sýðýnmaevi tarafýndan yürütülen çalýþmalarýn geliþtirilmesi ve uzun dönemli
planlarýn yapýlmasý gereklidir. Planlanan
aktivitelerin uygulanmasý, uygulamanýn
deðerlendirilmesi, bu deðerlendirmeler
ýþýðýnda iyileþtirilmesi ve yeniden uygulanmasý gerekir; bu, süregiden bir geliþim
ve uygulama sürecidir.
Kýlavuzun bir sonraki bölümünde hizmetin
kalitesini denetlemek amacýyla kalite

6.5 Denetim Standartlarý
Sýðýnmaevi yönetimi, hizmetlerin etkili
bir þekilde yürütülmesini saðlamak, ayný
zamanda sýðýnmaevlerinin baðlý olduðu
kuruluþlara, sýðýnmaevi hizmetlerinden
yararlanan kurum içi ve dýþý paydaþlara
hesap verebilmek amacýyla sýðýnmaevinde denetim yapmak durumundadýr.
Sýðýnmaevlerinde denetim alanlarý,
a) Sýðýnmaevinde yararlanýlan ve üretilen
bilgi, b) Hizmetlerin yerine getiriliþ süreci,
c) Çalýþanlarýn performanslarý, d) Finansal

yönetimi anlayýþý ele alýnmýþtýr.

6.6 Kalite Yönetimi,
Dokümantasyon ve
Deðerlendirme
Standartlarý
Sýðýnmaevinde sunulan hizmetlerin
kalitesini güvence altýna almak için
kalite kontrolü, dokümantasyon ve
deðerlendirme çalýþmalarý yapýlmalýdýr.
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Deðerlendirme aþamasýna, çalýþanlar,
kadýnlar ve çocuklarý ve kurum dýþýndaki paydaþlar da dâhil edilmelidir.
Deðerlendirme, sýðýnmaevi hizmetlerinin
geliþtirilmesine katký sunmayý amaç-

 Kadýnlarla ve çocuklarýyla görüþme
yapmak,
 Kadýnlarla ve çocuklarýyla odak grup
çalýþmalarý yapmak,
 Meslek elemanlarýna anket uygulamak,

lamalýdýr.

 Okullardan geri bildirim almak,

6.6.1 Kalite Yönetimi

 Dýþ deðerlendirme yaptýrmak.

Kalite yönetimi, kadýnlara ve çocuklarýna
verilebilecek en iyi hizmeti sunmayý
hedefler. Bunu saðlamak için de hizmet
standartlarýnýn belirlenmesi, bu standartlar doðrultusunda hizmetlerin sunulmasý,
sunulan hizmetlerin deðerlendirilmesi
ve bu deðerlendirme ýþýðýnda standartlarýn
gözden geçirilip geliþtirilmesi gerekir.
Sýðýnmaevinde yapýlan iþleri izlemek ve
deðerlendirmek için çeþitli araçlar
kullanýlabilmektedir. Bunlar :
 Kadýnlara ve çocuklarýna anket
uygulamak,

Kadýnlara görüþlerini söyleme, deðerlendirmelere katýlma fýrsatý verilmelidir.
Kadýnlardan ve çocuklardan alýnan geri
bildirimler doðrultusunda hizmetleri
deðerlendir mek hizmetlerin geliþtirilmesini saðlayacaktýr.
Deðerlendirme ile elde edilen bilgiler
gizlilik kurallarýna uygun olarak saklanmalýdýr.
Anketler sonucunda elde edilen genel
istatistiki bilgilerden, sýðýnmaevinde ve
yeni kurulacak sýðýnmaevlerinde hizmet
geliþtirme konusunda yararlanýlabilir.

Deðiþimi
farklý
durumlara
yaygýnlaþtýr

Deðiþimi
planla

Kalite
Yönetimi
Uygulamalarýnýn
sonuçlarýný
deðerlendir

Deðiþimi
küçük
ölçekte
uygula

Þekil-3 Sürekli Ýyileþtirme Çevrimi (Kaynak: Fields, J.C. 193)
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6.6.2. Dokümantasyon
Sýðýnmaevlerinde dokümantasyon, kiþilere
iliþkin verilere, kurum içi istatistiklere ve
raporlara iliþkin üretilir.
Kiþiye iliþkin veriler: Etkili hizmet
sunmak için olaylarý kaydetmek önemlidir. Mesleki uygulamalarýn kalitesi,
devamlýlýðýn saðlanmasý ve danýþmanlýk
alýnabilmesi için mesleki kayýtlarýn
tutulmasýna özel önem verilmelidir.
Ancak bunu yaparken her bilginin
güvenli bir biçimde saklandýðýndan,
þiddet uygulayanýn bu bilgilere
ulaþamayacaðýndan emin olunmalýdýr.
Bilgiler, kamu kurumlarýna ve görevlilerine
ancak kadýnlarýn rýzasý alýndýktan sonra
ve gerekli olduðu kadarýyla verilmelidir.
Kadýnýn veya çocuklarýnýn hayatýnýn
tehlikede olduðu durumlarda bu kural
ihlal edilebilir. Kadýn izin verse bile, eðer
kendisi veya çocuklarý için tehlikeli
olduðu düþünülüyorsa herhangi bir
bilgi baþkalarýna aktarýlmamalýdýr.
Finansmanýn baþka kurumlar tarafýndan
saðlandýðý durumlarda, sýðýnmaevinde
kalan kadýnlarýn isimlerinin maliyet
hesaplamasý için istenmesinin son
derece tehlikeli sonuçlar doðurabileceði
unutulmamalýdýr.
Ýstatistikler: Sýðýnmaevleri için kiþisel
bilgilerin genelleþtirildiði istatistikler
tutulmalýdýr. Hangi bilgilerin toplanacaðý
ve analiz edileceði sýðýnmaevinin özgül
ihtiyaçlarýna göre belirlenmelidir.

Örnek Veriler
 Sýðýnmaevinde kalan kadýn ve
çocuk sayýsý,
 Sýðýnmaevinde kalýþ süreleri,
 Sýðýnmaevinde kaçýncý kez kaldýklarý,
 Kadýnlarýn ve çocuklarýn yaþlarý,
 Kadýnlarýn çocuk sayýsý,
 Kadýnlarýn medeni durumlarý,
 Kadýnlarýn þiddet uygulayan
kiþilere yakýnlýðý (eþ, sevgili, baba,
vb.),
 Sýðýnmaevine gelmeden önce ne
kadar süre þiddete maruz kaldýklarý,
 Kadýnlarýn maruz kaldýðý þiddet
biçimleri,
 Çocuklarýn maruz kaldýðý þiddet
biçimleri,
 Sýðýnmaevine gelmeden önce
çocuklarýn ne kadar süre kötü
muameleye maruz kaldýklarý,
 Sýðýnmaevinden ayrýlma koþullarýna dair bilgiler,
 Kadýnýn iþi/gelir dur umu,
oturduðu yer, vb. sorular.
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Raporlar: Raporlama sýðýnmaevinin
faaliyetlerinin görünür kýlýnmasý,
deðerlendirilmesi, güçlü ve zayýf
yönlerinin ortaya çýkarýlmasý, hesap
verebilirliðin ve þeffaflýðýn saðlanmasý
ve ilgili kurumlara bilgi verilmesi
açýsýndan önemlidir. Raporlar sýðýnmaevi
faaliyetlerini, hizmetlerini tam olarak
yansýtmalýdýr. Raporun içeriðini ve raporda
yer alacak bilgileri, hazýrlanma amacýna
ve sunulacak kuruma göre belirlemek
gerekir.

sýðýnmaevinin deðerlendirmesi için
önerilen bir yoldur. Anketlerde isim yer
almamalýdýr, böylelikle kadýnlar kendilerini daha açýk ifade edebilirler. Ýsmin
belirtilmediði anketler daha saðlýklý geri
bildirimler saðlamaktadýr.

Sýðýnmaevinde aylýk faaliyet raporlarý, altý
aylýk ve yýllýk deðerlendirme raporlarý
hazýrlanmalýdýr. Gerektiðinde çeþitli
kurumlar için özet bilgi verme (brifing)
raporlarý hazýrlanmalýdýr. Raporlama ile
elde edilen bilgiler gizlilik kurallarýna
uygun olarak saklanmalýdýr.

 Sýðýnmaevi çalýþanlarýyla iletiþim
kurduðunuzda kendinizi rahat
hissettiniz mi?

Çeþitli kurumlarýn iþbirliði ile iþletilen
sýðýnmaevlerinde finansal destek sunan
kurumlara rapor verilmesi önemlidir.

Hizmetten Yararlanan Kadýnlarýn
Deðerlendirme Sorularýna Örnekler
 Sýðýnmaevindeki hangi destek mekanizmasý ve verilen hangi hizmet size
en fazla yararý saðladý?

 Sýðýnmaevinde kalan diðer kadýnlarla
iliþki kurduðunuzda kendinizi rahat
hissettiniz mi?
 Sýðýnmaevinde kaldýðýnýz sürece
hangi sorunlarýnýzýn çözümü için
uðraþtýnýz?
 Sýðýnmaevinde kaldýðýnýz sürece sizin
için yeni olan bilgiler edindiniz mi?

6.6.3. Deðerlendirme

 Hangi bilgilerden yararlandýnýz?

Sýðýnmaevi hizmetleri düzenli aralýklarla
d e ð e r l e n d i r i l m e l i d i r. S ý ð ý n m a e v i
deðerlendirmesi kurum içinden ve kurum
dýþýndan yapýlabilir. Kullanýlan araçlara
ve amaçlara göre deðerlendirme, sürekli
bir biçimde yapýlabileceði gibi düzenli
aralýklarla da yapýlabilir.

 Sýðýnmaevinin çalýþmalarýný geliþtirmek için önerileriniz nelerdir?

1.Hizmetten Yararlananlarýn
Deðerlendir meleri (Kadýnlarýn ve
Çocuklarýn): Kadýnlardan ve çocuklardan
geri bildirim almayý saðlayan anketler

2.

Çalýþanlarýn

Kendilerini

Deðerlendirmesi (Öz Deðerlendirme):
Sýðýnmaevi çalýþanlarý tarafýndan
gerçekleþtirilen deðerlendirmedir.
Öz deðerlendirmenin amacý, sýðýnmaevi
çalýþanlarýnýn kendi faaliyetlerini deðerlendirmeyi öðrenmesini saðlamaktýr.
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Deðerlendirme ölçütlerinin farkýnda olan
çalýþanlar hizmetleri yerine getirirken
daha dikkatli davranacaklar, sorumluluk
alacaklardýr. Buradan elde edilen bilgiler
hizmetlerin geliþtirilmesi için doðrudan
kullanýlmaktadýr. Öz deðerlendirmede
çalýþanýn, sorunlarý, sorunlarýn nedenlerini ve iç baðlantýlarýný görememesi gibi
sakýncalarýný aþmak için önlemler alýnmalý,
gerekirse sonuçlar bir dýþ deðerlendirmeyle
birlikte kullanýlmalýdýr.
3.Dýþ Deðerlendirme: Sýðýnmaevi
dýþýndaki bir uzman tarafýndan yapýlan
deðerlendirmedir. Dýþarýdan deðerlendirme
yapýldýðýnda uzmanýn baðýmsýzlýðý önemli
olmaktadýr. Uzmanýn politik etki altýnda
olmamasýna dikkat edilmelidir. Deðerlendirme baþlamadan önce uzmanla,
çalýþmanýn ayrýntýlarýný ve gizlilik ilkesini
içeren bir protokol imzalanmalýdýr.
Deðerlendirme yapýlmadan önce þunlar
belirlenmelidir:
 Deðerlendirmenin amacý ve hedefi
açýkça tanýmlanmalýdýr.
 Deðerlendirme, belirlenmiþ alanlara
odaklanmalýdýr.
 Sonuçlar doðru olarak ortaya
konulmalýdýr.
 Sonuçlar geniþ bir perspektifle analiz
edilmeli ve ilgili tüm birimlere
sunulmalýdýr.
 Deðerlendirme, sunulan hizmetlerin
analizini, sýðýnmaevinin iþletim
politikasýný ve uygulanan faaliyetlerin etkilerini içermelidir.

Etkiyi deðerlendirmek çoðu zaman
zordur, fakat zorluklarýn deðerlendirmeyi
engellemesine fýrsat verilmemelidir.
Hizmetin etkisi, hizmetlerden yararlananlarýn yaþamlarýnda görülen deðiþimle
kendini açýða vurur. Önemli olan deðerlendirme ölçütlerini belirlemek, ölçmek
ve genellemelere varmaktýr.
Çalýþanlar ve kurum dýþýndan bir uzman
tarafýndan yapýlan deðerlendirmelerde
Sýðýnmaevi Kalite Göstergeleri Tablosun
dan yararlanýlabilir (Ek 16).
Bu tablo 1.Barýnma, 2.Güvenlik,
3.Organizasyon/Yönetim, 4.Hizmetler,
5.Çalýþanlar ve 6.Diðer Kur um ve
Kuruluþlarla Ýþbirliði boyutlarý altýnda 43
deðerlendir me alaný içer mektedir.
Sýðýnmaevi yönetimi ve çalýþanlarý belli
dönemlerde, (altý aylýk ya da yýllýk
dönemler olabilir) sýðýnmaevinde sunulan
hizmetleri, bu alanlarda bir dereceleme
ölçeði üzerinde deðerlendirir. Yapacaðý
eylem planýnda, kurumun olanaklarýný
dikkate alarak hangi alanlarda ne tür bir
geliþim planý uygulayacaðýný kararlaþtýrýr
ve bir sonraki deðerlendirme döneminde
performansýný buna göre belirler. Böyle
bir gösterge tablosu, sýðýnmaevinin hizmet
sunumu performansýný sistematik olarak
deðerlendirebilmesi için önemli bir araçtýr.
4 . Ku r u m d ý þ ý p a y d a þ l a r ý n
deðerlendirmesi: Bu deðerlendirmede
sýðýnmaevinde sunulan hizmetleri kurum
dýþýndaki kiþi, kurum ve kuruluþlarýn
(kurum dýþý paydaþlarýn) nasýl deðerlendirdiði izlenir. Valiliklere baðlý, þiddete
maruz kalan kadýnlara hizmet sunan kamu
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kurumlarýný, belediyeleri, STKlarý temsil
eden kiþilerden oluþan bir kurul bu amaçla
hizmet verebilir.
Sýðýnmaevlerinde kadýnlara ve çocuklarýna
nasýl hizmet sunulduðu, kaynaklarýn etkili
kullanýlýp kullanýlmadýðý konusunda
yapýlan deðerlendirmeler, kuruluþlarýn
güvenilir ve hesap verebilir olduklarýný
kanýtlamak üzere ilgili taraflara sunulmalýdýr.

sürdürmeleri ve sýðýnmaevi sonrasý
yaþama kendilerini hazýrlamalarý,
sýðýnmaevinin paydaþlarla iletiþimi özel
önem gerektiren konulardýr.

6.7.1 Sýðýnmaevinde Güvenlik
Standartlarý
Þiddete mar uz kalan kadýnýn ve
çocuklarýnýn ihtiyaç duyduklarý ilk þey
kor unaklý, güvenli bir barýnaktýr.

6.7 Sýðýnmaevine Ýliþkin
Özel Önem Gerektiren
Konularda Standartlar

Kimi durumlarda þiddet uygulayan,

Sýðýnmaevinde kalan kadýn ve çocuklarýn
özel durumlarý nedeniyle güvenlikleri,
huzurlu bir or tamda yaþamlarýný

bir bölümü yaþamý sona erdirecek kadar

sýðýnmaevine ulaþmýþ olan kadýna ve
çocuklara karþý þiddet içeren davranýþlara
devam etmektedir. Þiddet uygulayanlarýn
tehdit edici olmakta ve ayrýlmayý da kabul
etmemektedir.

Sýðýnmaevi Güvenlik Kontrol Listesi

 Giriþ güvenli olmalýdýr. Sýðýnmaevinin
birden fazla giriþi varsa diðerleri mut
laka kapalý tutulmalýdýr.
 Giriþ her zaman kilitli olmalýdýr.
 Bina sürekli kamera sistemi ile
izlenmelidir.
 Kapýlarda otomatik açýlma-kapanma
sistemi olmalýdýr.

 Duvarlarda çit olmalýdýr, bahçe kapýsý
sürekli kilitli tutulmalýdýr.
 Giriþ kattaki pencerelere parmaklýk
takýlmalý, giriþ katta yer alan ve cad
deye bakan odalar oturma ve çalýþma
odasý olarak kullanýlmamalýdýr.
 Sýðýnmaevinde alarm sistemi kurulmalý, sistem en yakýn polis karakoluna
baðlantýlý olmalýdýr.

 Bahçenin ve avlunun duvarlarý,

 Geceleri güvenlik elemanlarýnýn

sýðýnmaevinin dýþarýdan görünmesini

sýðýnmaevinde olmasýnýn mümkün

ve herhangi bir þeyin atýlmasýný

olmadýðý durumlarda teknolojiden

engelleyecek yükseklikte olmalýdýr.

yararlanýlmalýdýr.
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Böylesi durumlarda sýðýnmaevi çalýþanlarý
da tehdit altýnda kalmaktadýr. Bu nedenle
güvenlik, sýðýnmaevleri için son derece
önemlidir. Bu alandan tasarruf yapmak,
orada kalan kadýnlarýn, çocuklarýn ve
çalýþanlarýn hayatlarýný tehlikeye atmak
anlamýna gelir.
Güvenliðin Saðlanmasý: Sýðýnmaevleri
için güvenlik planlamasý yapýlmasý gerekir.
Planlama yapýlýrken polis mutlaka sürece
dâhil edilmelidir.
Sýðýnmaevinin güvenliði için aþaðýdakileri
içeren kontrol listesi oluþturulmalýdýr.
Ayrýca;
 Sýðýnmaevinin adresi gizli tutulmalýdýr. Ancak oraya gitmeye karar
verdiðinde kadýnýn nasýl ulaþacaðý
planlanmalýdýr. Fakat ne kadar
gizlenmeye çalýþýlsa da biraz zaman
geçtikten sonra sýðýnmaevlerinin
adresleri öðrenilmektedir. Bu
durumda sýðýnmaevinin yeri deðiþtirilmelidir.
 Küçük bölgelerde sýðýnmaevinin
adresinin gizlenmesi mümkün
deðildir. Buralarda polis, adliye,
yakýn çevre güvenlik planýna dâhil
edilmelidir. Polis sýðýnmaevinin bina
planý hakkýnda bilgilendirilmelidir.
Bu tür sýðýnmaevlerinde can
güvenliði tehlikede olan kadýnlar
barýndýrýlmamalýdýr.
 Kadýnlarýn bireysel güvenlikleri,
yalnýzca sýðýnmaevinde deðil,

sýðýnmaevinden ayrýlýp eþine
döndüðünde ve eþinden ayrýlmaya
karar verdiðinde de saðlanmalýdýr.
 Kadýnlarýn ve çalýþanlarýn
sýðýnmaevine ziyaretçi kabul
etmesine izin verilmemelidir.
 Sýðýnmaevi çalýþanlarý, kadýnlar ve
çocuklar, tehlikeli bir durum ortaya
çýktýðýnda ne yapacaklarýna iliþkin
belirlenmiþ süreci bilmelidir.
 Güvenlik önlemleri, sýðýnmaevinin
günlük yaþantýsýnýn bir parçasý
olarak ele alýnmalýdýr.
 Kadýna sýðýnmaevinin gizlilik ve
güvenlik kurallarýna uyacaðýna dair
bir sözleþme imzalatýlmalýdýr. Benzer
bir ifadeye çalýþanlarýn sözleþmelerinde de yer verilmelidir.
Sýðýnmaevinde alýnan tüm güvenlik
tedbirleri orada kalan kadýn ve çocuklara,
nedenleriyle birlikte anlatýlmalýdýr.
Güvenlik önlemlerinin kontrol amacýyla
deðil, onlarýn yaþam hakkýný korumak için
alýndýðý özellikle belirtilmelidir.
Bu nedenle güvenlik önlemleri alýnýrken
mümkün olduðunca kadýnýn hareket etme
özgürlüðü saðlanmaya çalýþýlmalý,
bunun araçlarýnýn yaratýlmasý için çaba
harcanmalýdýr.
Güvenlik Önlemleri
Kontrol aracý deðil, sýðýnmaevinde
kalanlarýn yaþam hakkýný korumak
için alýnan önlemlerdir.
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6.7.2 Sýðýnmaevinde Yaþam
Standartlarý
Sýðýnmaevinde yaþam düzenlenirken
kurumsal yapýnýn kurallarý ile bireyin
özgürlüðü arasýnda denge kurulmalýdýr.
Sýðýnmaevinin yerine getirdiði hizmetler,
belirli kurallarýn uygulandýðý kurumsal
bir yapýyý gerektirmektedir. Her kurumsal
yapý, iþleyiþ kurallarýna sahip olmak
zorundadýr. Ýþleyiþ kurallarý belirlenirken
ve sýðýnmaevi yaþamý planlanýrken
kadýnlarýn ve çocuklarýn haklarý göz ardý
edilmemelidir.

ve uyulacak kurallarý içeren bir rehber
oluþturulmalýdýr. Kadýn ve çocuklara bu
rehberde yer alan kurallarýn nedenleri
açýkça anlatýlmalý, bu konudaki sorularý
mümkünse örneklerle açýklanmalýdýr.
Kurallar, zorlamayla deðil, karþýlýklý onayla
uygulanmalýdýr.
Rehberi hazýrlamak için aþaðýdaki baþlýklarý içeren bir kontrol listesi oluþturulabilir.
 Sýðýnmaevinin amacý, yapýsý ve
ilkeleri,

Kadýnlarýn Temel Haklarý

 Kadýnlara ve çocuklara verilen
hizmetler,

 Güvenliðin saðlanmasý,

 Sýðýnmaevinde görev alan çalýþanlar,

 Mahremiyete saygý duyulmasý,

 Sýðýnmaevinin güvenliði,

 Þiddet içermeyen bir ortamda hizmet
alma,

 Sýðýnmaevinde kalanlarýn haklarý,

 Profesyonel hizmet alma,
 Çocuðu ile birlikte hizmet alma,
 Güçlenmesi, kendi kararlarýný vermesi ve bu kararlara saygý duyulmasý,
 Gündelik yaþamý planlamaya katýlýmýn saðlanmasý,
 Sýðýnmaevine iliþkin deðerlendirme
yapma, geri bildirim verme ve þikâyet
etme.

Sýðýnmaevinde kadýnlarýn temel haklarý
her zaman göz önünde bulundurulmalýdýr.
a. Sýðýnmaevi Rehberi
Kadýnlar için sýðýnmaevinin ilkeleri,
yapýsý, verdiði hizmetler, kadýnýn haklarý

 Sýðýnmaevi yaþantýsýna katýlým
biçimleri,
 Sýðýnmaevinin kurallarý ve sorum
luluklar,
 Çatýþma ve þikâyet durumunda
iletiþim kurulacak kiþi,
 Sýðýnmaevinden ayrýlmanýn temel
kurallarý.
b. Kurallar ve Kural Ýhlalleri
Sýðýnmaevi yaþantýsýný planlamak için
kurallar belirlenmelidir. Kurallarýn deðiþmez olmadýðý unutulmamalý, ihtiyaca
uygun bir biçimde kurallar gözden
geçirilebilmelidir. Kurallar belirlenirken
sýðýnmaevinde kalan kadýn ve çocuklar
sürece dahil edilmelidir. Güvenliðin ve
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birlikte yaþamýn gerektirdiðinden daha
fazla kural konulmamalýdýr.

saðlanmalýdýr. Sýðýnmaevi yaþantýsýna

Sýðýnmaevinde çalýþma ilkelerine ve
güvenlik kurallarýna herkesin uymasý

yararlananlar tarafýndan birlikte oluþ-

iliþkin kurallar ise çalýþanlar ve hizmetten
turulmalýdýr.

Sýðýnmaevinde Kadýnlarýn Uymasý Gereken Örnek Kurallar
1. Yasalara uygun davranmak,
2. Sýðýnmaevinde kalýþ süresinin üç ay olduðunu kabul etmek,
3. Sýðýnmaevinin adres ve telefon numarasýný gizli tutmak, sýðýnmaevinden
ayrýldýktan sonra da bu kurala uymak. Sýðýnmaevinden ayrýldýktan sonra
gizlilik kurallarýna uymama halinde yeniden baþvurduðunda sýðýnmaevine
alýnmayacaðýný kabul etmek,
4. Sýðýnmaevine ziyaretçi kabul etmemek,
5. Hizmetlerin en iyi þekilde yürütülebilmesi için hazýrlanan günlük programlar
çerçevesinde kendine düþen temizlik, çocuk bakýmý, mutfak iþleri ve benzeri
iþleri yerine getirmek,
6. Özel ve farklý bir kiþisel program gerektiðine karar verilmedikçe kurallara
baðlanmýþ olan gündelik yaþam programýna uymak,
7. Sýðýnmaevinde kalan diðer kadýn ve çocuklara herhangi bir þiddet davranýþýnda
bulunmamak,
8. Deðerli eþyalar, para ve ilaçlarý emanet kasasýna teslim etmek. Teslim
edilmeyen mal ve paraya iliþkin sorunlarda sýðýnmaevi yönetimini sorumlu
tutmamak,
9. Kesici-delici alet, fotoðraf makinesi, kamera, teyp ve ses kayýt özelliði olan
cep telefonu vb. kayýt cihazlarýný sýðýnmaevine giriþte görevliye bir tutanakla
teslim etmek,
10. Sýðýnmaevinde kalan diðer kadýnlarýn para ve eþyalarýna, sýðýnmaevinin araç,
gereç ve eþyalarýna zarar vermemek,
11. Bilgi vermeden sýðýnmaevinden ayrýlmamak,
12. Sýðýnmaevinde alkol ve uyuþturucu madde kullanmamak ve alkollü olarak
sýðýnmaevine gelmemek.
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Hangi davranýþýn ya da kural ihlalinin
sýðýnmaevinden ayrýlmayý gerektirdiði
sýðýnmaevine kabul sýrasýnda kadýna net
bir biçimde söylenmeli ve nedenleri
açýklanmalýdýr. Kabul sýrasýnda kadýna
imzalatýlan sözleþmede de sýðýnmaevinden
ayrýlmayý gerektiren kural ihlalleri açýk
bir biçimde yazýlmalýdýr.
Sýðýnmaevinin kurallarýný ihlal eden
kadýnýn evden ayrýlmasýný istemek
alýnmasý gereken zor kararlardandýr.
Sýðýnmaevine gelen kadýnlarýn çoðunlukla
gidecekleri yerleri yoktur. Fakat uyulmasý
zorunlu kurallarýn ihlaline göz yummak,
daha çok sorunun ortaya çýkmasýna neden
olmaktadýr. Böyle bir durum, hem diðer
kadýn ve çocuklara zarar vermekte hem
de sýðýnmaevini iþlemez hale getirmekte
dir.
c. Karar Verme Hakký
Kadýn hayatýyla ilgili kararlarý kendisi
vermelidir.

amaç, kadýnlarýn kendilerine yardým
etmeyi öðrenmeleri, güçlenmeleri ve öz
güvenlerini artýrmalarýdýr. Sýðýnmaevine
gelen kadýnlarýn büyük bir bölümü yýllarca
þiddete ve kötü muameleye maruz
kalmýþlardýr. Bu kadýnlarýn bir bölümü
toplumdan izole edilmiþlerdir ve sistematik
olarak özgüvenleri zedelenmiþtir. Þiddet,
bu kadýnlarýn kendilerini güçsüz hissetmelerine ve utanç duymalarýna da
neden olabilmektedir. Bu nedenle
sýðýnmaevinde dayanýþma ve demokratik
mekanizmalar üzerine kurulan bir yaþam,
kadýnlarýn rehabilitasyonu için son derece
önemlidir.
Sýðýnmaevi iþleyiþine katýlým çeþitli
biçimlerde olabilir.
Ev Toplantýlarý. Ev toplantýlarý
sýðýnmaevinde kalan tüm kadýnlarýn
katýlýmý ile gerçekleþen toplantýlardýr ve
sýðýnmaevi yönetimine katýlýmýn en yaygýn
yoludur. Ev toplantýlarý kadýnlarýn, düþüncelerini ve isteklerini ifade etmesini, istek

Kadýn istediði zaman sýðýnmaevinden
ayrýlabilmeli, istiyorsa þiddet uygulayan
eþe geri dönebilmeli, fakat neye karar
verirse versin her zaman kadýn danýþma
merkezi aracýlýðý ile sýðýnmaevine gelip
yardým ve destek alabileceðini bilmelidir.
Kadýna, sýðýnmaevinden ayrýldýktan sonra
da yalnýz olmadýðý hissettirilmelidir.

lerinin arkasýnda durmasýný ve savun-

d. Sýðýnmaevi Yaþantýsýný Planlamaya
Katýlým Biçimleri

 Ev toplantýlarýna sýðýnmaevinde

S ý ð ý n m a e v i n d e y a þ a y a n ka d ý n l a r
sýðýnmaevi yaþantýsýnýn planlanmasýna ve
yürütülmesine katýlmalýdýr. Buradaki

 Kadýnlar sýðýnmaevi yönetimi

masýný, sosyal iletiþim becerilerini geliþtirmesini ve baþkalarýnýn isteklerinin
farkýna varmasýný saðlamaktadýr.
Ev toplantýlarýnda, görev ve sorumluluklar
açýk bir biçimde tanýmlanmalý ve aþaðýdaki
noktalara dikkat edilmelidir:

kalan tüm kadýnlar katýlmalýdýr,

tarafýndan oluþturulan gündeme ek
maddeler koyabilmelidir.
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 Toplantýlarda uzman çalýþanlardan
biri kolaylaþtýrýcý olarak yer almalýdýr,
 Ev toplantýlarýnda sýðýnmaevinin
kurallarýndaki deðiþiklikler, etkinliklere katýlým vb. konular konuþulmalýdýr.
Ev toplantýlarýnda sýðýnmaevinin gündelik
yaþamýna iliþkin planlar ve uygulamalar
tartýþýlmalý, kadýnýn sýðýnmaevinin
gündelik iþlerinde sorumluluk almasý
saðlanmalýdýr.
Bu toplantýlarda çalýþanlar tarafýndan
katýlanlara ikram yapýlmalýdýr.
Çocuk Toplantýlarý. Sýðýnmaevinde
çocuklarýn düþüncelerini ifade edebildiði
toplantýlar düzenlenmelidir. Bu toplantýlar
çocuk alanýndan sorumlu çalýþanlar
tarafýndan yönetilmelidir.
d. Sýðýnmaevinin Ýþleyiþine Katýlýmýn
Önündeki Engeller
Kadýnlara, sýðýnmaevinin iþleyiþine
katýlmalarýnýn önündeki engellerin
giderilmesi için destek olunmalýdýr.
Ka d ý n l a r v e ç o c u k l a r, ö z e l l i k l e
sýðýnmaevinde kaldýklarý ilk günlerde
sessiz durmakta, sýðýnmaevinin iþleyiþine
katýlýmdan kaçýnabilmektedirler. Bunun
nedeni kendilerini ifade etmek için zamana
gereksinim duymalarý olabilir; ancak
çalýþanlar, geldikleri ilk günden itibaren
kadýnlarýn katýlýmýný saðlayacak planlamayý yapmalýdýr. Katýlým, evde kalan
kadýnlar üzerinde olumlu etkilerde

bulunacaktýr. Tüm kararlarýn çalýþanlar
tarafýndan alýndýðý sýðýnmaevlerindeki
kadýnlar, güçlendikleri duygusu yerine
yönetildikleri duygusuna kapýlabilir.
Sýðýnmaevinde, birlikte yaþanýlan her
yerde olduðu gibi, sorunlar ortaya çýkabilir.
Bu sorunlar kýsa sürede çözülmelidir. Bu
nedenle sýðýnmaevi çalýþanlarý sorun
çözme ve yönetme konusunda eðitimli
olmalýdýr.
e. Sýðýnmaevi Yaþamýný Planlarken
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Sýðýnmaevi yaþamýný planlarken þiddet
içermeyen, eþitlik ve dayanýþmanýn hakim
kýlýndýðý, farklýlýklara saygý gösterildiði,
kadýnlarýn duygu ve düþüncelerini ifade
ettiði, toplumsal yaþama katýlýmýnýn
saðlandýðý bir ortamýn yaratýlmasýna ve
sürdürülmesine dikkat edilmelidir.
Þiddete Sýfýr Hoþgörü. Sýðýnmaevinde
þiddete hoþgörü gösterilmemelidir.
Belirli sayýda insanýn bir arada yaþadýðý
tüm kurumlarda çatýþmalara dönüþebilecek çeliþkiler, sýnýrlar vardýr ve
bunlarýn sonucu olarak duygusal patla
malar yaþanmaktadýr. Psikolojik ve fiziksel
þiddet sýðýnmaevlerinde de karþýmýza
çýkabilmektedir. Þiddet, çocuklar veya
gençler arasýnda, kadýnlar arasýnda ya da
kadýnlardan çocuklara yönelen biçimlerde
olabilir.
Sýðýnmaevlerinde þiddete izin verilmeyeceðinin kural olarak konulmasý yeterli
deðildir. Ayný zamanda sýðýnmaevinde
kalanlar þiddet içermeyen bir ortamýn
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yaratýlmasýna katký sunmalý, potansiyel
olarak þiddeti içinde barýndýran çeliþkiler
açýkça konuþularak olumlu tarzda ele
alýnmalarý saðlanmalýdýr.
Kadýnlara ve çocuklara sýðýnmaevinin
þiddete hiçbir biçimde hoþgörü
gösterilmeyen mekânlar olduðu açýk bir
biçimde belirtilmelidir. Anneden çocuða
yönelen þiddeti önlemek için annelerle
þiddet içermeyen eðitim üzerine çalýþma
yürütülmelidir.
Çalýþanlar, þiddet göstermeme konusunda
kadýnlara ve çocuklarýna model olmalýdýr.
Bunun için sadece kadýn ve çocuklarla
iliþkilerine deðil, kendi aralarýndaki iliþkiye
ve yönetim iliþkilerine de özen göstermelidirler.
Güç Ýliþkileri ve Güç Daðýlýmý.
Sýðýnmaevinde gücün kötüye kullanýmý
engellenmelidir. Sýðýnmaevlerinde
kurulmaya çalýþýlan demokratik ve
katýlýmcý iþleyiþte zaman zaman zorluklar
yaþanabilir. Bu zorluklarý aþmak için
aþaðýdaki amaçlara yönelik çalýþmalar
yapýlmalýdýr:
 Güç daðýlýmýndaki eþitsizliðe
yönelik farkýndalýk yaratýlmalýdýr.
Kadýnlar arasýnda eðitim düzeyi, gelir
durumu, statü ve kültürel farklýlýklar
nedeniyle güç daðýlýmýnda eþitsizliklerin ortaya çýkmasýna izin verilmemelidir.
 Eþitsizlikleri ortadan kaldýrmaya
yönelik özel tedbirler alýnmalýdýr
(eðitim seviyesi düþük olan kadýnlarýn eðitimlerine devam etmeleri

için desteklenmesi, iþsiz kadýnlarýn
iþ bulmasýna yardýmcý olunmasý,
vb.).
 Farklýlýklarýn engel deðil, güçlendirici
olduðu gösterilmelidir.
 Sýðýnmaevinde gücün kötüye
kullanýlmasýna engel olacak kurallar
konulmalýdýr.
Önerilerin ve Þikayetlerin Alýnmasý.
Sýðýnmaevinde kadýnlarýn önerilerini ve
þikayetlerini bildirecekleri mekanizmalar
kurulmalýdýr.
Sýðýnmaevinde iç deðerlendirmenin
yapýlmasý, standartlarýn geliþtirilmesi için
kadýnlardan geri bildirim alýnmasý
önemlidir. Geri bildirimleri toplamanýn
çeþitli yollarý bulunmaktadýr. Anket
uygulanmasý bunlardan biridir. Bir diðer
yol, þikâyetler ve öneriler için mektup
kutusu oluþturmaktýr. Geri bildirim isim
belirtilmeden yapýlabilmelidir.
Sýðýnmaevinde kadýnlarýn þikâyetlerini
iletecekleri bir merkez ya da kiþi olmalýdýr.
Þikâyetler ciddiye alýnmalýdýr ve mutlaka
incelenmelidir. Sýðýnmaevinde kalan ve
çalýþan kiþilerin, sýðýnmaevinden ayrýlýrken
deðerlendirmelerini almak, sýðýnmaevinde
verilen hizmetin geliþtirilmesi için önemli
bir fýrsattýr.
T o p l u m s a l Ya þ a m a K a t ý l ý m .
Sýðýnmaevinde kadýnlarýn toplumsal
yaþama katýlýmlarý saðlanmalýdýr.
Sýðýnmaevinde kalanlar sadece sýðýnmaevi
yaþamýyla sýnýrlandýrýlmamalý, istekleri
doðrultusunda sýðýnmaevinin dýþýndaki
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yaþamýn da parçasý olmalýdýr. Kadýnlarýn
sosyal yaþama katýlma, kendi taleplerine
sahip çýkmalarý ve isteklerini dillendirmek
için desteðe ve eðitime ihtiyaç duyduklarý
unutulmamalýdýr. Toplumsal yaþama
katýlým, kadýnlarýn özel durumlarýna uy
gun olarak, sinemaya, tiyatroya eðlence
yerlerine gitmek veya STKlar vb.
kuruluþlarýn desteðiyle toplumsal sorum
luluk almak þeklinde de olabilir.
Farklýlýklara Saygý. Sýðýnmaevinde
farklýlýklara saygý gösterilmelidir. Farklý
geçmiþlere, kültürel özelliklere sahip
olmak zenginlik olarak algýlanmalýdýr.
Toplumda var olan ayrýmcý davranýþlar
sýðýnmaevlerinde de görülebilmektedir.
Bu farklýlýklar çatýþmalara neden
olabilmektedir. Sýðýnmaevi yönetimi
ayrýmcý davranýþlara fýrsat vermemelidir.
Ayrýmcý davranýþlarý önlemek için þunlar
yapýlabilir:
 Çalýþanlarýn farklý kültürel yapýlara
mensup olmasý saðlanmalý,
 Göçmen ve azýnlýklara mensup
kadýnlar sýðýnmaevi iþleyiþine
katýlmak için cesaretlendirilmeli,
 Farklý kültürlere mensup kadýnlara
kendi kültürlerini anlatma fýrsatý
tanýnmalý,
 Farklý dinlerin bayramlarý sýðýnmaevinde kutlanmalýdýr.
Dayanýþma. Sýðýnmaevinde dayanýþmayý
güçlendirecek mekanizmalar iþletilmelidir.
Sýðýnmaevlerinin en önemli amaçlarýndan
biri dayanýþmayý güçlendirmektir. Birlikte

yapýlacak iþleri planlamak, sýðýnmaevinde
etkinlik düzenlemek, dayanýþmayý güçlendirmenin yollarýndandýr. Dayanýþmayý
güçlendirmenin bir diðer biçimi kadýnlarýn
sýðýnmaevi sonrasý hayatlarýný birlikte
planlamalarýdýr. Bu çerçevede, ekonomik
güçlükler ya da baþka nedenlerden dolayý
tek baþýna ev tutamayan kadýnlarýn bir
araya gelerek ev tutmalarý saðlanabilir
Sýðýnmaevinde bir süre kalan kadýnlar,
yeni gelenler için örnek oluþturur. Bu
kadýnlar yeni gelenlerin sýðýnmaevine
alýþmasýna, kurallarýný öðrenmesine
yardýmcý olmaktadýr.

6.7.3 Halkla Ýliþkiler, Ýletiþim
Aðý Kurma ve Ýþbirliði
Standartlarý
Kadýna yönelik þiddeti toplumda konuþulur
ve görünür kýlmak, kadýn sýðýnmaevlerini
gündemde tutmak, toplumun sýðýnmaevine
desteðini saðlamak amacýyla halkla
iliþkiler düzenli olarak yürütülmeli, benzer
faaliyetlerde bulunan kurumlarla iþbirliði
yapýlmalý ve iletiþim aðý geliþtirilmelidir.
Halkla Ýliþkiler
Pek çok toplumda aile içinde erkeðin
kadýna uyguladýðý þiddeti konuþmak tabu
olmayý sürdürmektedir. Toplum, aileyi
dokunulmaz-müdahale edilmez olarak
algýlamaktadýr. Bu anlayýþlarý deðiþtirebilmek ve toplumun kadýn sýðýnmaevlerini desteklemesini saðlamak için halk
la iliþkiler bir zorunluluk olarak ele
alýnmalýdýr.
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Kadýn sýðýnmaevleri ve hizmetleri topluma
tanýtýlmalýdýr. Kurulacaðý ilk aþamadan
itibaren sýðýnmaevinin tanýtým çalýþmalarý
önemsenmelidir.
Kadýn sýðýnmaevlerine dair bilgilendirmenin ulaþmayý hedeflediði amaçlar
þunlardýr:
 Kadýn sýðýnmaevlerinin toplumda
bilinirliðini artýrmak,
 Sýðýnmaevi ve benzeri yapýlarýn
önemini ve yararlarýný ortaya
koymak,
 To p l u m u v e ö n e m l i k i þ i l e r i
sýðýnmaevlerinin sorunlarýna sahip
çýkmasý, amaçlarýna destek sunmasý
için ikna etmek.
Bilgilendirme faaliyetleri ve iletilecek
mesajlar belirlenirken dört nokta göz
önünde tutulmalýdýr: a. Sýðýnmaevinin
amaçlarý ve sunduðu hizmetler, b. Mesaj
iletilecek hedef gruplarýn özellikleri,
c. Tanýtýmýn amacýna ulaþmasýnda
kullanýlan yöntemler, d. Güvenlik ve giz
lilik kurallarý.
a. Sýðýnmaevinin amaçlarý ve sunduðu
hizmetler
Sýðýnmaevinin olumlu imajýný güçlendirecek halkla iliþkiler faaliyetleri
yürütülmelidir. Sýðýnmaevi nedir,
sýðýnmaevleri hangi hizmetleri sunar?
Bu sorulara verilen cevaplar, kurum
kimliðinin oluþturulmasýný, diðer kurumlarýn ve genel olarak tüm toplumun
sýðýnmaevini tanýmasýný saðlamaktadýr.
Ayrýca ihtiyacý olan kadýnlarýn bu hizmetin

varlýðýndan haberdar olmasý ve yararlanmasý için de halkla iliþkiler önemlidir.
Sýðýnmaevi çalýþanlarýnýn, yürütülen halkla
iliþkiler faaliyetlerinin amaçlarýný ve
içeriðini onaylamasý çalýþmanýn verimliliði
açýsýndan gereklidir.
b. Mesaj iletilecek hedef gruplarýn
özellikleri
Tanýtým faaliyetlerinin hedef aldýðý
gruplarýn özellikleri göz önünde tutulmalýdýr. Verdiðimiz mesajýn alýcýsý/alýcýlarý
kim/kimlerdir? Bu soruya verilecek
cevap bilgilendirme faaliyetlerinin hem
içeriðini hem de yöntemini belirlemektedir.
Sýðýnmaevi içinde ve dýþýnda faaliyet
yürütülürken ilgili hedef gruplara odaklanýlmalýdýr.
c. Tanýtýmýn amacýna ulaþmasýnda
kullanýlan yöntemler
Tanýtýma baþlamadan önce hedef
gruplarýn özelliklerine uygun yöntemler
belirlenmelidir. Sýðýnmaevleri genelde
kýsýtlý kaynaklara sahiptir. Bu nedenle
halkla iliþkiler çalýþmalarý için en etkili
araçlarý bulmak önemli olmaktadýr. Yerel,
ulusal ya da uluslararasý alana göre kullanýlan araçlar deðiþmektedir. Televizyon,
radyo, internet, yazýlý basýn hedeflenen
amaca göre kullanýlacak araçlardýr.
Halkla iliþkiler çalýþmalarýnýn verimli ve
etkili olmasý için sýðýnmaevi yönetiminin
gazetecilerle iyi iliþkiler kurmasý önemlidir.
Ancak gazetecilerle çalýþýrken dikkat
edilmesi gereken noktalar vardýr.
Bunlardan en önemlileri güvenilir, kadýn
bakýþ açýsýna sahip ve önyargýlardan
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sýyrýlmýþ olmalarý ve gizliliðe önem
vermeleridir.

d. Güvenlik ve Gizlilik Kurallarý

Halkla iliþkiler çalýþmalarýnda
sýðýnmaevlerinin varlýðýný duyurmak ve
sunulan hizmetleri tanýtmak amacýyla
kullanýlabilecek araçlara aþaðýdaki
örnekler verilebilir.

mater yalleri, çok farklý kesimlere

 Otobüs, araba ve taksiler için
bilgilendirici çýkar tma-etiket
hazýrlamak.

sýðýnmaevinin fotoðrafý, çalýþanlarýn

 Hastaneler, yurtlar, sosyal hizmet
kurumlarý, avukatlýk bürolarý vb.
için afiþler hazýrlamak,
 Bilgilendirici materyal (broþür,
dosya, vb) hazýrlamak,

Sýðýnmaevi tarafýndan hazýrlanan tanýtým
ulaþabilmektedir. Bu nedenle bilgilendirici
materyalde sýðýnmaevinin güvenliðine ve
gizliliðine özen gösterilmelidir. Materyalde
herhangi bir adrese yer verilmeyeceði gibi
isimleri ve fotoðraflarý da yer almamalýdýr.

Ýletiþim Aðý Kurma ve Ýþbirliði
Sýðýnmaevinin ayakta kalmasý için kendine
destek sunan kurumlarla çevrili olmasý
ve iþbirliði yapmasý gerekmektedir. Kadýn
sýðýnmaevleri ve diðer kurumlar arasýnda
iþbirliði iki düzeyde gerçekleþtirilebilir:

 Web sayfasý tasarlamak ve etkin
biçimde kullanmak,

Birinci düzeyde iþbirliði yapýlacak

 Basýn duyurularý, makaleler yazmak,
röportajlar yapmak,

önlemeyi hedefleyen kadýn danýþma

kurumlar diðer sýðýnmaevleri ve þiddeti
merkezleridir. Bu kurumlarla gerçek-

 Panellere ve toplantýlara katýlmak,

leþtirilen iþbirliði, kurulan iletiþim aðý,

 Sergiler açmak,

lerini geliþtirecektir.

 Sosyal alanda faaliyet gösteren
örgütlerin davetlerine katýlmak,
 Radyo ve televizyon programlarý
yapmak,
 Politikacýlar ve karar ver me
mekanizmalarýnda etkin olan
insanlarla iletiþim kurmak.
 Þiddete uðrayan kadýnlarýn veya
yakýnlarýnýn toplumda konuþmasýný
saðlayarak, sorunu gündeme taþýmak olarak özetlenebilir.

deneyim paylaþýlmasý sýðýnmaevi hizmet-

Sýðýnmaevleri ve danýþma merkezleri
çalýþanlarý, kurum temsilcileri, hizmet ve
meslek elemanlarý arasýndaki iþbirliðini
geliþtirmenin farklý yollarý bulunmaktadýr.
Bunlar:
 Çok yönlü mesleki eðitim programlarý uygulamak,
 Disiplinler arasý seminerler düzenlemek,
 Çok yönlü projeler hazýrlamak,
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 Çok yönlü mesleki çalýþma gruplarý
oluþturmak,
 Kurum temsilcileri için sürekli
iletiþim aðý kurmak,
 Kadýna yönelik þiddeti önlemek için
yerel hareket planlarý oluþturmak,
 Kadýna yönelik hizmet sunan
STKlarla iletiþim aðý oluþturmak
olarak sýralanabilir.
Ýkinci düzeye diðer kadýn örgütleri dâhil
edilmelidir. Bu düzey, kurulan iletiþim
aðýnýn þiddete karþý mücadelede daha etkin
yürütülmesini hedeflemelidir. Kadýna
yönelik aile içi þiddetle mücadele eden
kurumlarýn birlikte hareket etmesi
amaçlanmalýdýr.
Kadýn sýðýnmaevleri, deneyimleri ve
çalýþmalarý sonucu elde ettikleri birikimleri
ve bilgileri sadece kadýn örgütlerine
deðil, bu alanla ilgili kamu kurum ve
kuruluþlarýna (polis, yargý vb.) sunarak
onlarýn geliþimlerine de katký sunmaktadýrlar.
Kadýn sýðýnmaevleri yerel, ulusal ve
uluslararasý düzeyde iletiþim kurabilmektedir. Geniþ bir alanýn içinde faaliyet
gösteren kurumlar arasý iletiþim aðýnýn
amacý deneyim paylaþýlmasýdýr.
Buna ek olarak birlikte kampanyalar
örgütlemek, lobi faaliyetleri yürütmek de
mümkündür.
Ancak farklý kurumlarla iþbirliði yapmak
belli zorluklarý beraberinde getirmektedir.

Bu zorluklarýn baþlýca nedenleri þunlardýr:
 Kurumlarýn, diðer kurumlarýn
ilkeleri, amaçlarý, sorunlarý ve
yaptýklarý iþler hakkýnda yetersiz
bilgiye sahip olmasý,
 Kurumlarýn kendilerini kendi faaliyet
alanlarýyla sýnýrlý tutmasýnýn, bunun
dýþýna çýkmak istememelerinin
getirdiði zorluklar,
 Kurumlarýn üstünlük kurma yaklaþýmý,
 Kurumlar arasý olumsuz rekabet,
 Finansal kaynak yetersizliði,
 Önyargýlar, olumsuz deneyimler ve
diðer sorunlu yaklaþýmlar.

Sonuç
K A D I N

S I Ð I N M A E V L E R Ý

...

K I L A V U Z U

S O N U Ç

SONUÇ

Sonuç

Kadýna yönelik aile içi þiddet özel alanda

Dünyada 70li yýllarda kurulmaya baþlayan

yaþanmakla birlikte toplumsal bir

sýðýnmaevleri Türkiyede 90lý yýllarda

sorundur. Kadýnýn tek baþýna vereceði

gündeme gelmiþtir. Son yýllarda aile içi

mücadele, sorunun çözümü için yeterli

þiddetin önemli bir gündem olarak ele

deðildir. Kadýna yönelik aile içi þiddetle

alýnmasý ve yapýlan yasal düzenlemeler

mücadele toplumsal, sosyal, ekonomik ve

sýðýnmaevi sayýsýnýn artmasýný beraberinde

politik müdahaleyi gerektirmektedir. Bu

getirmiþtir.

alanlarda gerçekleþecek eþ güdümlü ve
çok yönlü çalýþmalar sorunun çözülmesine
katký sunacaktýr.
Kadýna yönelik aile içi þiddetle mücadelede
kadýn sýðýnmaevleri, hem þiddetin yarattýðý
sonuçlarýn ortadan kalkmasý hem de
toplumun aile içi þiddete yaklaþýmýný
deðiþtirmesi ve kadýnlarý güçlendirerek
þiddetsiz bir ortam yaratýlmasýna katký

Sunulan hizmetin etkili ve verimli olmasýný
saðlamak için sýðýnmaevleri kurulurken
ve iþletilirken belirli standartlara uymak
gerekmektedir. Sýðýnmaevlerinde kadýnlarýn kendi ayaklarý üstünde durarak
hayatlarýný sürdürebilecek duruma gelmeleri için, uluslararasý düzeyde kabul
gören ilkelere ve standartlara uygun olarak
hizmet sunulmalýdýr.

sunmasý nedeniyle önemli bir yer tut-

Sýðýnmaevlerinden kadýnýn güçlenerek

maktadýr. Kadýn sýðýnmaevleri özellikle

çýkabilmesi ve þiddetten uzak bir yaþam

ekonomik güçlükler nedeniyle çaresizlik

kurabilmesi için halen hizmet veren ve

duygusu yaþayan ve þiddete maruz kalan

açýlacak olan sýðýnmaevlerinin belirlenen

kadýnlar için yaþamlarýný yeniden kurmada

standartlar doðrultusunda çalýþmasý büyük

önemli bir fýrsat yaratmaktadýr.

önem taþýmaktadýr.
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EK 11
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EK 12
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EK 14

Sýðýnmaevi Deðerlendirme Formu

EK 15

Sýðýnmaevinde Çalýþan Personelin Görev, Yetki ve
Sorumluluklarýna Ýliþkin Öneriler

EK 16

Sýðýnmaevi Kalite Göstergeleri Tablosu
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EK -1
Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumuna Baðlý
Kadýn Konukevleri Yönetmeliði

Tarih: 12.07.1998
Sayý : 23400 R.G.
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliðin amacý, kadýn konukevlerindeki hizmetin tür ve niteliðini,
iþleyiþine iliþkin esaslarý, kuruluþ personelinin görev, yetki ve sorumluluklarýný
belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüðüne baðlý kadýn konukevlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kanununun deðiþik 9 uncu maddesinin (j) bendi ile 15 inci maddesi
hükümlerine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.
Tanýmlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Müdürlük : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðünü
b) Ýl Müdürlüðü : Ýl sosyal hizmetler müdürlüðünü,
c) Kadýn Konukevi : Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uðrayan
kadýnlarýn, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarýnýn çözümlenmesi sýrasýnda varsa
çocuklarý ile birlikte ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla geçici bir süre kalabilecekleri
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yatýlý sosyal hizmet kuruluþlarýný,
d) Kuruluþ : Kadýn konukevlerini,
e) Kadýn : Kadýn konukevlerine kabulü uygun görülerek, kuruluþ hizmetlerinden
yararlanan kadýnlarý,
Ýfade eder.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Kuruluþ ve Görevleri
Kuruluþ
Madde 5- Genel Müdürlük, kadýn konukevlerini gizliliðin saðlanabileceði, ihtiyaç
duyulan il ve ilçelerde açar.
Kadýn konukevlerinde ihtiyaca göre; sosyal hizmetler veya psikoloji alanýnda yüksek
öðrenim yapmýþ bir müdür, sosyal çalýþmacý, psikolog, çocuk geliþimcisi, hemþire ile
genel idare, yardýmcý ve teknik hizmetler sýnýfýndan ve tercihen bayan olmak üzere
personel istihdam edilir.
Kadýn konukevlerinde sosyal hizmet kurulu, disiplin kurulu ve ilgili kanunlar gereði
mali iþlerin gerekli kýldýðý komisyonlar bulunur.
Sosyal Hizmet Kurulu
Madde 6- Kadýn konukevlerinde, mesleki çalýþmalarý koordineli bir þekilde yürütmek
üzere sosyal çalýþmacý, psikolog, çocuk geliþimcisinden oluþan bir sosyal hizmet kurulu
kurulur. Kurul, çalýþmalarýný müdürün bulunmadýðý zaman müdür vekilinin yönetiminde
yürütür. Kurul, ayda en az bir kez düzenli olarak ve ihtiyaç duyulmasý halinde toplanýr.
Sosyal hizmet kurulunun görevleri aþaðýda belirtilmiþtir:
a) Kuruluþa gönderilen kadýnlarýn kuruluþta kalmalarý, kalýþ süreleri, kalýþ sürelerinin
uzatýlmasý ve çýkarýlmalarýna iliþkin tartýþma ve deðerlendirme toplantýlarý yapmak,
b) Kuruluþta istihdam edilen personelin, kuruluþ hizmetlerinden yararlanan kadýnlarla
iliþkilerinin düzenlenmesi amacýyla eðitimlerine yönelik programlarý hazýrlamak,
uygulamak ve deðerlendirmek,
c) Kuruluþ hizmetlerinin en iyi þekilde yürütülmesi için gerekli plan ve programlarý
hazýrlamak ve uygulamak,

EK - 1

d) Üniversitelerle iþbirliði yapýlarak kadýn eðitimi, sorunlarý ve çözümüne iliþkin
yapýlan inceleme ve araþtýrmalardan yararlanmak, sorunlara gerçekçi çözüm yollarýnýn
önerilebilmesinde etkili olabilecek kiþi ve kuruluþlarla görüþ alýþveriþinde bulunmak,
e) Kuruluþta kalan kadýnlardan gerekli görülenlerin durumu ile ilgili tartýþma ve
deðerlendirme toplantýlarý yapmak, gerekli kayýtlarý tutmak, raporlarý düzenlemek,
f) Kadýnlarýn eðitimine iliþkin programlarý, diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ya da
gönüllü kiþi ve kuruluþlarýn olanaklarýndan da yararlanarak hazýrlamak, müdürün
onayýndan sonra uygulamak ve deðerlendirmek,
g) Çocuðu ile kabulü yapýlan kadýnlarýn uygun görülmesi halinde çocuklarý hakkýnda
ilgili Kanunlar uyarýnca gerekli önlemlerin alýnmasýný saðlamak,
h) Kuruluþun yýllýk çalýþma rapor ve programlarýný hazýrlamak, uygulamadan alýnan
sonuçlarý deðerlendirmek, çalýþma ve deðerlendirme raporlarýný kuruluþ müdürlüðüne
sunmak.
Personelin Görev ve Yetkileri
Madde 7- Kuruluþ personelinin görev ve yetkileri aþaðýda açýklanmýþtýr:
a) Müdürün görev ve yetkileri þunlardýr:
1) Kuruluþun, idari, mali ve teknik tüm iþlerini ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge
ve Genel Müdürlük genelgelerine göre yürütmek,
2) Kuruluþ hizmetlerinin en iyi þekilde yürütülebilmesi için gerekli plan ve programlarýn
hazýrlanmasýný, görevliler arasýnda iþbirliði ve eþgüdümü saðlamak, denetimleri
yapmak
3) Kuruluþun, gizlilik ilkesi göz ardý edilmeden, gönüllü kiþi ve kuruluþlar ve kamu
kurum ve kuruluþlarý ile iþbirliði içinde çalýþmalarýný saðlamak,
4) Personelin özlük dosyalarýnýn tutulmasýný, bunlara iliþkin her türlü iþlemin zamanýnda
yürütülmesini saðlamak,
5) Kuruluþ personelinin kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler uyarýnca devlet
memurlarýndan istenilen tutum, davranýþ, kýlýk, kýyafet ve benzeri özelliklerini izleyerek
denetimlerini yapmak,
6) Kuruluþun hijyenik þartlara uygunluðunu saðlamak,
7) Kuruluþta kalan kadýnlar ve çocuklarýnýn hasta olmalarý halinde tedavilerinin
yaptýrýlmasýný saðlamak,
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8) Kuruluþun yýllýk bütçe teklifini hazýrlamak ve Genel Müdürlüðe gönderilmesini
saðlamak,
9) Kuruluþun çeþitli ödeneklerinin amacýna uygun harcanmasýný, alým satým iþlerini,
kuruluþun ihtiyaç ve özellikleri ile konuya iliþkin esaslarý göz önünde bulundurarak
düzenlemek,
10) Ambar, ayniyat, depo ve yazý iþlerinin yürütülmesini, kuruluþ görevlilerinin süreli
ve süresiz ayrýlmasý ya da görevinin deðiþmesi halinde, ayniyat sayým ve devir teslim
iþlerini genel hükümler içinde tamamlatmak,
11) Kuruluþun tahakkuk memuru ve satýn alma komisyonu baþkaný olarak ilgili
iþlemlerin yürütülmesini saðlamak,
12) Gerekli kayýtlarýn tutulmasýný, formlarýn doldurulmasýný ve istatistiki bilgilerin
düzenlenmesini ve her yýl sonunda kuruluþun ihtiyaçlarýný ve hizmetlerinin
sunulmasýnda karþýlaþýlan sorunlarý da kapsayan çalýþma raporunun hazýrlanarak
Genel Müdürlüðe gönderilmesini saðlamak.
Müdürün bulunmadýðý hallerde, görevlendirilecek personel müdürün görevlerini
yürütür.
b- Sosyal Çalýþmacýnýn görev ve yetkileri þunlardýr:
1) Kuruluþa kabulü yapýlan kadýnlara gerekli evrakýn hazýrlanmasý, kuruluþu tanýmalarý,
kurallarý öðrenmeleri ve uyum saðlamalarýnda yardýmcý olmak,
2) Kadýnlara rehberlik ve danýþmanlýk hizmeti vermek,
3) Kadýnlarýn aileleri ya da eþleri ile olan anlaþmazlýklarýnýn incelenmesi ve sorunlarýnýn
çözümlenmesine yardým amacýyla Sosyal Kiþisel Çalýþma, Sosyal Grup Çalýþmasý
ve Toplumla Çalýþma yöntemleri aracýlýðý ile mesleki uygulamalarý gerçekleþtirmek
ve bunlarla ilgili gerekli raporlarý düzenlemek,
4) Çocuðu ile kabulü yapýlan kadýnlarýn, uygun görülmesi halinde çocuklarý hakkýnda
2828 sayýlý Kanun hükümleri ve ilgili diðer mevzuat uyarýnca gerekli önlemlerin
alýnmasýna yönelik sosyal inceleme raporu düzenleyerek, kuruluþ müdürüne sunmak,
5) Kadýnlarýn kuruluþta kaldýðý süre içinde gelecekte kendilerine yeterli olabilecekleri
bir iþ ve meslek edinmelerinde gerekli önlemleri almak, bu amaçla kadýnlarýn daha
kolay ve daha iyi iþler bulabilmeleri ve sosyo-ekonomik düzeylerinin yükseltilmesine
yönelik, yaygýn eðitim, iþgücü eðitimi ve benzeri eðitim etkinliklerine katýlmalarýnýn
saðlanmasý için çalýþmalarda bulunmak, gerekli görülen kamu kurum ve kuruluþlarý
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ile gönüllü kiþi ve kuruluþlarla iþbirliði yapmak,
6) Kadýnlarýn hukuki sorunlarýnýn çözümlenmesinde yardýmcý olmak,
7) Kadýnlarýn kuruluþta kalmalarý, kalýþ süreleri, kalýþ sürelerinin uzatýlmasý, çýkarýlmalarý
ve kuruluþtan ayrýldýktan sonra gerekirse izlenmelerine iliþkin gerekli iþlemleri yerine
getirmek,
8) Kadýnlarýn ilgilerine göre zamanlarýný deðerlendirici etkinlikler düzenlemek,
9) Gizlilik ilkesine uygun olarak, kadýnlara iliþkin gerekli kayýtlarý tutmak, yapýlan
mesleki çalýþmalarla ilgili rapor ve dosyalarý düzenlemek, saklamak,
10) Personelin hizmetiçi eðitim programlarýnýn hazýrlanmasý ve uygulanmasýnda görev
almak,
11) Genelge ve talimatlarla verilen, görev tanýmlarý çerçevesindeki diðer görevleri
yapmak,
12) Görevlerini diðer meslek elemanlarý ile iþbirliði halinde yürütmek.
c) Psikoloðun görev ve yetkileri þunlardýr:
1) Objektif ve projektif testler, görüþme teknikleri ve gözlem metotlarý kullanarak
kuruluþa kabulü uygun görülen kadýnlarýn ve birlikte kaldýklarý çocuklarýnýn, ilk
baþvurularý ve kuruluþa uyum aþamalarý sýrasýnda psikolojik deðerlendirmelerini
yapmak,
2) Klinik psikolojide en az uzmanlýk derecesine sahip olmalarý koþuluyla, saptanan
davranýþsal ya da duygusal sorunlarýn giderilmesi için psikolojik teknikler kullanarak,
kuruluþta kalan kadýnlar ve çocuklarýna yönelik bireysel ve grup çalýþmalarý düzenlemek,
3) Kuruluþun amacýna uygun nitelikte araþtýrma ve inceleme yapmak, istatistiki bilgiler
toplamak ve deðerlendirmek,
4) Psikolojik deðerlendirme teknikleri ve gözlem metotlarý kullanarak kadýnlarýn
yetenek ve ilgi alanlarýný belirlemek ve zamanlarýný deðerlendirme etkinlik
programlarýnýn oluþturulmasý sýrasýnda, kadýnlarýn uygun etkinliklere yönlendirilmesine
yardýmcý olmak,
5) Kuruluþta ele alýnmasý mümkün olmayan psikolojik sorunlar için kadýnlar ve/veya
çocuklarý için hastanelerle iþbirliði yaparak ortak programlar düzenlemek ve yürütmek,
6) Personelin hizmetiçi eðitim programlarýnýn hazýrlanmasý ve uygulanmasýnda görev
almak,

137

138

KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ
KADIN SIÐINMAEVLERÝ KILAVUZU

7) Genelge ve talimatlarla verilen, görev tanýmlarý çerçevesindeki diðer görevleri
yapmak,
8) Görevlerini diðer meslek elemanlarý ile iþbirliði halinde yürütmek.
Dört yýllýk psikoloji eðitimi almýþ psikologlar 2 numaralý alt bendindeki görev tanýmlarý
çerçevesinde ancak en az klinik psikolojide uzmanlýk derecesi almýþ psikologlar
denetiminde çalýþabilirler. Söz konusu denetimi verecek uzman psikologlarýn olmadýðý
yerlerde bu psikologlarýn, uzman klinik psikologlarýn denetiminde düzenlenen ve
kanunla kurulmuþ meslek kuruluþlarýnca onaylanmýþ hizmet içi eðitimden geçmeleri
zorunludur.
d) Çocuk Geliþimcisinin görev ve yetkileri þunlardýr:
1) Anne ve çocuk saðlýðý konusunda rehberlik ve danýþmanlýk hizmetlerini yürütmek,
2) Aile planlamasý yöntemleri, gerekliliði ve yararlarý konusunda kadýnlarý bilgilendirmek,
3) Çocuk saðlýðý, bakýmý ve eðitimi konusunda anneleri bilgilendirici çalýþmalar yapmak,
4) Anne adaylarý için beslenme, doðuma hazýrlýk, bebek bakýmý ve çocuk eðitimi ile
ilgili eðitim çalýþmalarý yapmak,
5) Kuruluþta anneleri ile birlikte bulunan çocuklarýn geliþim düzeylerini saptamak,
geliþimlerini izlemek, saðlýklý geliþimleri ve eðitimleri için yardýmcý olmak,
6) Geliþim ve eðitimleri ile ilgili sorunlarý olan çocuklarýn sorunlarýnýn çözümü için
mesleki çalýþmalar yapmak,
7) Genelge ve talimatlarla verilen, görev tanýmlarý çerçevesindeki diðer görevleri
yapmak,
8) Görevlerini diðer meslek elemanlarý ile iþbirliði halinde yürütmek.
e) Hemþirenin görev ve yetkileri þunlardýr:
1) Kadýnlar ve çocuklarýnýn saðlýk durumlarýný izlemek, hasta olan kadýn ve çocuklarýn
kuruluþta veya hastanede tedavisi için gerekli tüm iþlemleri yerine getirmek, gereken
kayýtlarý tutmak,
2) Kuruluþun tüm bölümlerinin hijyen þartlarýna uygun temiz, bakýmlý ve düzenli
olmasýný saðlamak,
3) Kadýnlarýn kendileri ve çocuklarýnýn yatak, çamaþýr, vücut temizliði ve bakýmlarýna
dikkat etmelerini saðlamak,
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4) Mutfak personelinin gerekli temizliðe uymasýný ve eðitimini saðlamak,
5) Kuruluþça kendisine zimmetle teslim edilen her türlü malzemenin takibini yapmak,
6) Genelge ve talimatlarla verilen, görev tanýmlarý çerçevesindeki diðer görevleri
yapmak.
f) Diðer hizmet gruplarýndaki personelin görev ve yetkileri þunlardýr:
Kuruluþtaki iþ hacmine göre teknik, idari, mali ve diðer hizmetlerin yürütülmesi için
istihdamý gerekli görülen personel, unvanlarýnýn gerektirdiði görevleri ve kuruluþ
müdürlüðünce verilecek iþleri yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve
genelgelere uygun olarak yapmakla görevli ve sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve Ýþleyiþ
Kadýn Konukevlerine Kabul Edilecek Kadýnlar
Madde 8- Kadýn konukevlerine, durumlarý aþaðýda belirtilen kadýnlar kabul edilir:
a) Eþler arasý anlaþmazlýklar nedeniyle evini terk eden ya da eþleri tarafýndan terk
edilen ve bu sebeple yardýma ihtiyaç duyan kadýnlar,
b) Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uðrayan kadýnlar,
c) Boþanma veya eþin ölümü nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düþmüþ
kadýnlar,
d) Ýstenmeyen evliliklere zorlanan kadýnlar,
e) Evlilik dýþý hamile ya da çocuk sahibi olan ve bu nedenle ailesi tarafýndan kabul
edilmeyen kadýnlar,
f) Daha önce uyuþturucu, alkol baðýmlýlýðý olup, bu konuda tedavi görmüþ ve
alýþkanlýklarýný terk etmiþ kadýnlar,
g) Cezaevinden yeni çýkmýþ olup, yardým ve desteðe ihtiyacý olan kadýnlar,
h) Kontrolleri dýþýnda oluþan çevre koþullarý nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk
içine düþmüþ kadýnlar.
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Kadýn Konukevlerine Kabul Edilmeyecek Kadýnlar
Madde 9- Kadýn konukevlerine durumlarý aþaðýda belirtilen kadýnlar kabul edilmez:
a) Alkol ve uyuþturucu baðýmlýlýðý olan kadýnlar,
b) Fuhuþu meslek edinmiþ kadýnlar,
c) Herhangi bir suç nedeniyle hükümlü olan veya adli mercilerce haklarýnda arama,
yakalama, tutuklama kararý verilen kadýnlar,
d) Ruh saðlýðý bozuk olan kadýnlar,
e) Zihinsel özürlü kadýnlar,
f) Korunmaya muhtaç çocuk tanýmý içinde deðerlendirilebilecek kadýnlar.
g) Korunmaya, bakýma ve yardýma muhtaç yaþlýlar, beden fonksiyonlarýnda, günlük
yaþama faaliyetlerini baðýmsýz yapmalarýna engel olacak düzeyde özürü olanlar,
bulaþýcý ve sürekli týbbi tedaviyi gerektirir aðýr hastalýðý olanlar ve benzeri özel ve
sürekli bakýma ihtiyacý olan kadýnlar.
Baþvuru
Madde 10- Kadýn konukevlerine kabulünü isteyen kadýnlar; illerde il sosyal hizmetler
müdürlüðüne, ilçelerde varsa ilçe sosyal hizmetler þube müdürlüklerine bir dilekçe
ile baþvuruda bulunabilirler. Baþvurular il müdürlüklerince ya da ilçe sosyal hizmetler
þube müdürlüklerince deðerlendirilir
Ýl müdürlüðü veya ilçe sosyal hizmetler þube müdürlüklerince; kadýn konukevine
kabulü için baþvuran kadýnlardan aile içi þiddete maruz kalmýþ olanlara, 4320 sayýlý
Ailenin Korunmasýna Dair Kanunun uygulanmasý amacýyla Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna
yazýlý ihbarda bulunmalarý konusunda rehberlik yapýlýr.
Kuruluþa Kabul
Madde 11- Ýl müdürlüðünce kadýn konukevine kabulü uygun görülen kadýnlar, il
müdürünün onayý alýnarak kurulaþa kabul edilirler.
Kuruluþa kabulü yapýlan her kadýn için aþaðýda belirtilen bilgi ve belgeleri içeren bir
dosya hazýrlanýr:
a) Baþvuru dilekçesi,
b) Ön görüþme formu,
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c) Sosyal inceleme raporu,
d) Ýl müdürünün onayý
e) Nüfus cüzdan sureti ve vukuatlý nüfus kayýt örneði,
f) Kadýnýn bulaþýcý ve sürekli týbbi bakým isteyen bir hastalýðý bulunmadýðý, ruh
saðlýðýnýn yerinde olduðu, alkolik ve uyuþturucu madde baðýmlýsý olmadýðýna dair
saðlýk raporu,
g) Kadýnýn kuruluþ kurallarýna uyacaðýný bildirir taahhütname,
h) Yapýlan mesleki çalýþmalara iliþkin raporlar,
ý) Kadýnýn sorunlarýnýn çözümüne yönelik yapýlan yazýþmalar ile gerekli form, tutanak
ve diðer belgeler,
i) Kuruluþa anneleri ile kabul edilen çocuklarla yapýlan mesleki çalýþmalara iliþkin
raporlar,
j) Kuruluþtan ayrýlacak kadýn için son deðerlendirme raporu,
k) Kuruluþtan ayrýlan kadýnlardan, izlenmesi gerekli görülenlerle yapýlan mesleki
çalýþmalara iliþkin raporlar.
Kalýnacak Süre
Madde 12- Kadýnlarýn kuruluþta kalma süresi 3 aydýr. Bu süre, düzenlenecek gerekçeli
sosyal inceleme raporuna dayanýlarak kuruluþ müdürlüðünün teklifi ve il müdürlüðünün
onayý ile bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süreyle uzatýlabilir. Kadýnlarýn uzatma
süresi bitiminde kuruluþta kalabilmeleri, sosyal inceleme sonuçlarý, il müdürlüðünün
teklifi ve Genel Müdürlüðün onayýna baðlýdýr.
Gizlilik ilkesi
Madde 13- Kuruluþun adresi, telefon numarasý gizli tutulur. Kuruluþu tanýtan tabela
asýlmaz ve kuruluþ binasýnda açýlýþ törenleri düzenlenmez.
Kadýnlarla ilgili bilgi ve belgeler hiçbir þekilde açýklanmaz. Dosyalar, gizlilik ilkesine
uygun olarak düzenlenir ve saklanýr.
Uyulmasý Gereken Kurallar
Madde 14- Kadýn konukevinde kalan ve bu hizmetten yararlanan kadýnlar, kuruluþun
iþleyiþ, genel temizlik ve düzenini korumaktan sorumludurlar.
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Bu amaçla, kadýnlar kuruluþta kaldýklarý süre içinde aþaðýda belirtilen kurallara uymak
zorundadýrlar:
a) Kuruluþ adres ve telefon numarasýný gizli tutmak, kuruluþtan ayrýldýktan sonra da
bu kurala uymak,
b) Kuruluþ hizmetlerinin en iyi þekilde yürütülebilmesi için kurul tarafýndan hazýrlanan
programlar çerçevesinde kendisine verilecek temizlik, çocuk bakýmý, mutfak iþleri ve
benzeri görevleri yerine getirmek,
c) Kuruluþta kalan diðer kadýn ve çocuklara, fiziksel, duygusal, cinsel tacizde bulun
mamak,
d) Kuruluþta kalan diðer kadýnlarýn para ve eþyalarýna, kuruluþun araç, gereç ve
eþyalarýna zarar vermemek,
e) Kuruluþa ziyaretçi kabul etmemek,
f) Ýzin almadan kuruluþtan ayrýlmamak,
g) Kuruluþ içinde ve dýþýnda alkol ve uyuþturucu madde kullanmamak, alkollü olarak
kuruluþa gelmemek,
h) Devletin itibarýný düþürecek ya da görevlilerin onurunu zedeleyecek tutum ve
davranýþlarda bulunmamak, kuruluþ aleyhine propaganda yapmamak, kuruluþ
görevlileri ve kadýnlar hakkýnda asýlsýz ve onur kýrýcý haber yaymamak, kuruluþa
fotoðraf makinesi, kamera, teyp ve benzeri kayýt cihazlarý sokmamak.
Disiplin Kurulu
Madde 15- Disiplin iþleri kuruluþta oluþturulacak disiplin kurulu tarafýndan yürütülür.
Disiplin kurulu müdürün baþkanlýðýnda, sosyal çalýþmacý, psikolog ve hemþireden
oluþur. Oylarýn eþitliði halinde kurul baþkanýnýn oyu iki oy olarak deðerlendirilir.
Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 16- Disiplin kurulunca; kuruluþun huzur ve sükununu, çalýþma düzenini bozan
fiilleri iþleyen, kuruluþ hizmetlerini gereðince yürütmeyi güçleþtiren ve bu Yönetmelik
gereðince, idarece konulan kurallara uymayan kadýnlara uyarma cezasý verilip, tutum
ve davranýþlarýnda daha dikkatli olmalarý gerektiði yazýlý olarak kendilerine bildirilir
ve ilgili meslek elemanlarýnca sorunlarý nedeniyle kuruluþa uyum göstermeyen
kadýnlarýn durumlarý ayrýntýlý olarak ele alýnýp, sorunlarýnýn çözümüne, kuruluþa
uyumlarýnýn saðlanmasýna yönelik mesleki çalýþmalar yapýlýr.
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Yapýlan mesleki çalýþmalar ve uyarýya raðmen, ayný tutum ve davranýþlarýný yineleyen
kadýnlara ikinci kez uyarý yapýlýr. Ýki kez uyarý cezasý alýp, tutum ve davranýþlarýný
sürdüren kadýnlar hakkýnda gerekçeli bir rapor düzenlenerek, kuruluþtan çýkarýlmalarý
hususu il müdürlüðünün onayýna sunulur.
Ancak, iþlenen fiilin niteliðine göre disiplin kurulu uyarýya gerek kalmaksýzýn çýkarma
kararý verebilir ve bu karar il müdürlüðünün onayýna sunulur.
Kuruluþ tarafýndan çýkarýlan kadýnlar Genel Müdürlüðe baðlý kadýn konukevlerine
tekrar alýnmaz.
Güvenlik
Madde 17- Kadýn konukevlerinde kadýnlarýn güvenlikleri Valiliklerce alýnacak uygun
önlemlerle saðlanýr.
Nöbet
Madde 18- Kadýn konukevlerinde hizmetin sürekliliðini saðlamak amacýyla hizmetin
özelliði ve personel sayýsý dikkate alýnarak, nöbet sistemi kuruluþ müdürlüðünce
düzenlenir.
Beslenme
Madde 19- Kadýn konukevlerinde kalan kadýnlar, çocuklarý ve görevli personele, Genel
Müdürlükçe gönderilecek diyet planlamasýnda belirtilen hususlara uygun olarak, üç
öðün yemek, çocuklara ayrýca ara kahvaltý verilir.
Kadýn ve çocuklarýn hasta olmalarý halinde, gerekiyor ise özel diyet hazýrlanýr.
Ýzin, hastalýk ve diðer nedenlerden dolayý bir günden fazla kuruluþtan ayrýlmýþ
bulunanlarýn, ayrýldýklarý günlere ait istihkaklarý tabeladan çýkarýlýr.
Kadýnlarýn Kuruluþa Kabul Edilecek Çocuklarý
Madde 20- Kadýn konukevlerine, kadýnlarýn 0-12 yaþ arasýnda bulunan kýz veya erkek
çocuklarý kabul edilir. 12 yaþýn üstünde olan kýz veya erkek çocuklarýn durumu meslek
elemanlarýnca deðerlendirilir.
Ýkram
Madde 21- Kuruluþta düzenlenecek özel günler ve sosyal faaliyetlerde ikramý gereken
yiyecek ve içeceklerin cins ve miktarý kuruluþ müdürünce saptanýp, günlük iaþe ve
tabela cetveline geçirilerek sipariþ verilir, görevlendirilecek personel tarafýndan ikramý
saðlanýr.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fiziki Özellikler ve Kuruluþ Bölümleri
Bina ve Ýskan Durumu
Madde 22- Kadýn konukevleri; kent dokusu içinde, kadýnlar ve çocuklarýnýn toplumdan
soyutlanmadan yaþayabilecekleri, sosyal alýþveriþlerini sürdürebilecekleri, olanaklý
olduðu ölçüde il müdürlüklerine yakýn ya da kolay ulaþýlabilecek, kadýnlar ve çocuklarýnýn
günlerini huzur içinde geçirebilecekleri, sakin, ilgi çekmeyen bir konumda bulunmalýdýr.
Binanýn, müstakil ve kaloriferli olmasý tercih edilmelidir.
Kuruluþ Bölümleri
Madde 23- Kadýn konukevlerinde; iklim, binanýn fiziksel koþullarý ve olanaklar dikkate
alýnarak düzenlenmiþ, idari bölüm, ilk kabul bölümü, yatak odalarý, oturma, okuma,
yemek, eðitim ve rehabilitasyon,çocuk oyun ve etkinlik odalarý veya salonlarý, çamaþýr
ve ütü odasý, mutfak, banyo ve diðer gerekli bölümler bulunur.
Bölümlerin ev ortamýna benzer bir þekilde döþenmesine özen gösterilir.
Ýlk Kabul Bölümü
Madde 24- Ýlk kabul bölümü; kuruluþa acilen kabulü yapýlan kadýnlarýn, ilk
gözlemlerinin yapýldýðý, týbbi kontrol ve tedavilerinin saðlandýðý, psiko-sosyal ve
ekonomik durumlarýnýn incelendiði bölüm olup, tek kiþilik ve gerektiðinde çocuklarý
için yatak ilavesine imkan verecek þekilde düzenlenmesine özen gösterilir.
Ýlk kabul bölümüne alýnan, ancak durumlarýnýn kuruluþa kabule uygun olmadýðý daha
sonra belirlenen kadýnlar için sosyal inceleme raporu düzenlenerek, kuruluþtan
çýkarýlmalarý hususu il müdürünün onayýna sunulur.
BEÞÝNCÝ BÖLÜM
Mali Hükümler
Satýn alma, Ayniyat, Ambar ve Depo Hizmetleri
Madde 25- Satýn alma, ayniyat, ambar ve depo hizmetleri, kuruluþ için gerekli tüketim
maddeleri, ilaç, yiyecek, yakacak, temizlik ve benzeri týbbi ve sýhhi malzeme, demirbaþ,
döþeme ve cihazlarýn satýn alýnma, muayene ve tesellüm, depolama, sarf iþleri ile her
çeþit onarým ve diðer mali iþlerin mevcut kanun, tüzük, yönetmelik ve kararname
hükümlerine göre yapýlmasýný kapsar.
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Giderler
Madde 26- Kadýn konukevlerinin iþleyiþiyle ilgili her türlü giderler Genel Müdürlük
bütçesinden gönderilen ödenekten karþýlanýr:
Harçlýk, Giyim, Tedavi Yardýmý, Eðitim ve Yol Giderleri
Madde 27- Kadýn konukevlerinde kalan ve hiçbir yerden geliri bulunmadýðý ya da
geliri olup da temel ihtiyaçlarýný karþýlamada yetersiz olduðu sosyal inceleme raporu
ile saptanan kadýnlar ve çocuklarýnýn harçlýk, giyecek, tedavi ihtiyaçlarý, eðitim ve
yol giderleri aþaðýdaki usul ve esaslara göre Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten
karþýlanýr.
a) Harçlýk:
Harçlýk, sosyal inceleme raporlarýna dayanýlarak kuruluþ müdürlüðünün teklifi ve il
müdürlüðünün onayý ile Genel Müdürlüðe baðlý huzurevlerinde kalan ve hiçbir yerden
geliri olmayan yaþlýlara verilen miktar kadar, hiçbir kesinti yapýlmaksýzýn net aylýk
olarak kadýnlara verilir.
Ayrýca, kadýnlarýn öðrenim gören çocuklarý ile çeþitli nedenlerle öðrenime devam
etmeyen (ücretli olarak bir iþyerinde çalýþanlar hariç) çocuklarýna, Genel Müdürlüðe
baðlý çocuk yuvalarý ve yetiþtirme yurtlarýnda kalan çocuklara verilen miktar kadar
hiçbir kesinti yapýlmaksýzýn net aylýk harçlýk verilir.
Harçlýklar, kuruluþça hazýrlanacak bordroya göre, imza karþýlýðýnda her ayýn birinci
günü peþin olarak ödenir. Ayýn 10 una kadar kuruluþa kabul edilen kadýn ve çocuklarýna
tam harçlýk, 10undan sonra kabul edilenlere ise kýsýtlý harçlýklarý hesaplanarak ödenir.
Ýþe yerleþtirilen kadýnlarýn maaþlarýný alýncaya kadar harçlýklarý kesilmez.
b) Giyim Yardýmý:
Giyim yardýmý ayni olarak yapýlýr. Bu yardým karþýlýðýnda nakden bir ödemede
bulunulmaz. Bu yardýmdan yararlanacak kadýn ve çocuklarýna verilecek giyecek
eþyasýnýn türü ve miktarý Yönetmeliðe ekli (Ek:1). (Ek:2) listelerde gösterilmiþtir.
Ýhtiyaca göre verilecek giyim eþyasýnýn rengi ve biçimi ilgili kuruluþça saptanýp,
standart beden ölçülerine, mevsimine, çocuklarýn yaþ ve cinsiyetlerine uygun olarak
satýn alýnýr ve bir tutanakla kadýnlara teslim edilir. Verilen giyecek ve diðer ayni
yardýmlarý gösteren, kuruluþ müdürü tarafýndan onaylanmýþ bir defter tutulur ve her
türlü denetimde gösterilmek üzere hazýr bulundurulur.
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Kadýn konukevinde kalmakta iken, haklý bir nedene dayanmasý ve kadýnýn sorunlarýný
çözümlemede etkili olabileceði kanaatine varýlmasý halinde bir baþka kadýn konukevine
nakledilen kadýnlarýn nakil dosyasýnda, kendisine verilmiþ olan eþyalarýn türü, miktarý
belirtilir.
c) Tedavi Yardýmý:
Kuruluþta kalan kadýnlar ve çocuklarýnýn tedavi giderleri;
1) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmalarý durumunda anýlan sosyal
güvenlik kurumunca,
2) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altýnda olmayýp, 3816 sayýlý
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaþlarýn Tedavi Giderlerinin Yeþil Kart Verilerek Devlet
Tarafýndan Karþýlanmasý Hakkýnda Kanun kapsamýnda olanlarýn, anýlan Kanuna
dayanýlarak Saðlýk Bakanlýðýnca,
3) (1) ve (2) numaralý bentler kapsamýnda olmayýp muhtaçlýðý saptananlar ise 3816
sayýlý Kanun kapsamýna girenlerin yararlandýklarý tedavi yardýmýndan aynen
yararlandýrýlýr ve bunlarýn tedavi giderleri Genel Müdürlükçe, karþýlanýr.
d) Eðitim ve Yol Giderleri:
Kadýn konukevinde kalan kadýnlarýn, ekonominin geliþmesi doðrultusunda ve istihdam
politikasýna uygun meslekleri edinmelerini saðlayýcý, kuruluþ içinde ya da dýþýndaki
eðitim etkinliklerine katýlmalarý halinde, gerekli eðitim giderleri ile çeþitli nedenlerle
il içinde bir yere veya il dýþýna gitmeleri halinde kendileri ve çocuklarý için gereken
ulaþým (otobüs, tren, dolmuþ ve benzeri) giderleri karþýlanýr.
Öðrenim gören çocuklarýn eðitim ve öðretimlerine iliþkin araç, gereç ve gerekli olan
kayýt, harç masraflarý ile okullarýna gidiþ ve geliþlerdeki ulaþým (otobüs, tren, dolmuþ
ve benzeri) giderleri karþýlanýr.
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldýrýlan Mevzuat
Madde 28- 16/3/1991 tarihli ve 20816 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Kadýn
Misafirhanelerinin Kuruluþ ve Ýþleyiþine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
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Yürürlük
Madde 29- Sayýþtayýn görüþü alýnarak hazýrlanan bu Yönetmelik yayýmý tarihinde
yürürlüðe girer.
Yürütme
Madde 30- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürü yürütür.
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Ek : 1
KADIN KONUKEVLERÝNE
KABULÜ YAPILAN KADINLARA
YAPILACAK GÝYECEK YARDIMI

MALZEMENÝN CÝNSÝ

MÝKTARI

Manto .......................................................1
Kaþkol .......................................................1
Kazak........................................................1
Etek veya pantolon..................................1
Bluz ..........................................................1
Ayakkabý veya bot ...................................1
Terlik ........................................................1
Pijama veya gecelik .................................1
Fanila........................................................2
Külot.........................................................2
Sütyen ......................................................1
Çorap ........................................................1
Yüz havlusu .............................................1
Banyo havlusu .........................................1
Mendil ......................................................2
Hijyenik kadýn baðý...................Ayda 10'luk 1 paket
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Ek : 2
KADIN KONUKEVLERÝNE
ANNELERÝ ÝLE BÝRLÝKTE
KABULÜ YAPILAN ÇOCUKLARA
YAPILACAK GÝYECEK YARDIMI

MALZEMENÝN CÝNSÝ

MÝKTARI

Hazýr bez .......................................Günde 10 adet
Mama önlüðü ..........................................2
Fanila .......................................................2
Külot.........................................................2
Çorap ........................................................2
Yelek.........................................................1
Hýrka ........................................................1
Patik.........................................................1
Pijama ......................................................2
Pantolon ...................................................1
Etek ..........................................................1
Kazak........................................................1
Tiþört veya gömlek ..................................1
Þort...........................................................1
Ayakkabý veya bot ...................................1
Terlik ........................................................1
Palto, manto veya kaban .........................1
Atký...........................................................1
Bere ..........................................................1
Eldiven .....................................................1
Okul formasý ............................................1
Okul çantasý .............................................1
Yüz havlusu .............................................1
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EK - 2
Özel Hukuk Tüzel Kiþileri
ile
Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnca
Açýlan Kadýn Konukevleri
Yönetmeliði
Tarih : 8.5.2001
Sayý : 24396 R.G.
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliðin amacý, özel hukuk tüzel kiþileri ile kamu kurum ve
kuruluþlarýnca açýlan kadýn konukevlerinin açýlýþ, hizmet, iþleyiþ, personel þartlarý
ve denetim iþlem ve esaslarýný belirlemek, çaðdaþ anlayýþ ve þartlara uygun düzeyde
hizmet vermelerini saðlamaktýr.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, özel hukuk tüzel kiþileri ile kamu kurum ve kuruluþlarýnca
açýlan kadýn konukevlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Kanununun 9 uncu maddesinin (g) bendi ile 34 ve 35 inci maddeleri gereðince
düzenlenmiþtir.
Tanýmlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðünü,
b) Ýl Müdürlüðü: Ýl sosyal hizmetler müdürlüðünü,
c) Kamu kurum ve kuruluþlarý: Genel, katma ve özel bütçeli kurumlar, belediyeler ve
bu kurumlarýn kurduklarý döner sermayeli kuruluþlar, kamu iktisadi teþekkül ve
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teþebbüsleri, özel kanunlarla kurulan diðer devlet teþekküllerini,
d) Özel hukuk tüzel kiþileri: Özel hukuk hükümlerine göre kurulan, kamu yararýna
çalýþan, kazanç amacý gütmeyen dernek ve vakýflarý,
e) Kadýn konukevi: Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uðrayan kadýnlarýn,
psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarýnýn çözümlenmesi sýrasýnda varsa çocuklarý ile
birlikte ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla geçici bir süre kalabilecekleri kadýn
konukevi/kadýn sýðýnmaevi/kadýn sýðýnaðý/kadýn evi ve benzeri biçimde adlandýrýlabilecek
yatýlý sosyal hizmet kuruluþlarýný,
f) Kuruluþ: Kadýn konukevlerini,
g) Kadýn: Kadýn konukevlerine kabulü uygun görülerek kuruluþ hizmetlerinden
yararlanan kadýnlarý,
ifade eder.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Açýlýþ ve Ýþlemler
Kuruluþ Açmak Üzere Baþvuru
Madde 5 - Kuruluþ açmak isteyen özel hukuk tüzel kiþileri veya kamu kurum ve
kuruluþlarý açýlýþ iþlemleri için temsilci ya da kuruluþun açýlmasý ve iþletilmesinden
sorumlu bir yönetici belirleyip, yazýlý olarak il müdürlüðüne baþvuruda bulunurlar.
Gerçek kiþiler kadýn konukevi açamazlar.
Açýlýþ Ýzni Ýçin Gerekli Koþul ve Belgeler
Madde 6 - Kuruluþ açmak isteyen özel hukuk tüzel kiþilerinin aþaðýda (a), (b), (c), (d)
ve (e) bentlerinde belirtilen belgelerin yer aldýðý, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ise
kuruluþta görevlendirilecek yöneticinin sadece öðrenim durumunu gösterir belge ile
(d) ve (e) bentlerinde yer alan belgelerin bulunduðu üç adet dosyayý hazýrlayarak il
müdürlüðüne vermeleri gereklidir.
a) Yönetici Ýçin:
1) Nüfus cüzdaný örneði,
2) Ýkametgah belgesi,
3) Öðrenim durumunu gösterir noterden onaylý belge,
4) Savcýlýktan alýnacak doðruluk belgesi,
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5) Bulaþýcý hastalýðý olmadýðýný, akýl ve ruh saðlýðýnýn yerinde olduðunu, uyuþturucu
ve alkol baðýmlýsý olmadýðýný kanýtlayan saðlýk kurulu raporu,
b) Kuruluþ binasýnýn iskan durumu hakkýnda Belediye Ýmar Müdürlüðünden alýnacak
iskan raporu örneði veya yapý kullanma izin belgesi ya da üniversitelerin ilgili
bölümlerinden alýnacak statik rapor,
c) Binanýn tapu senedi veya kira kontratosu örneði,
d) Yangýn güvenliði yönünden itfaiye müdürlüðünden alýnacak rapor,
e) Kuruluþun hizmet ve iþleyiþine iliþkin iç hizmet yönergesi,
f) Kuruluþun fiziksel koþullarý, hizmet bölümleri, tefriþi, kapasitesi, personel durumu
ve genel olarak hizmete uygunluðu hakkýnda il müdürlüðünce düzenlenecek rapor.
Özel hukuk tüzel kiþilerince gösterilecek temsilci ya da yöneticide; Türkiye Cumhuriyeti
uyruklu olmasý, medeni haklarý kullanma ehliyetine sahip olmasý ve aðýr hapis, affa
uðramýþ olsa bile; zimmet, ihtilas, irtikap, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik,
inancý kötüye kullanma, dolanlý iflas ve 765 sayýlý Türk Ceza Kanununun Ýkinci Kitap
"Adabý Umumiye ve Nizamý Aile Aleyhinde Cürümler" baþlýklý 8 inci Babda yer alan
yüz kýzartýcý bir fiilden dolayý hapis cezasýndan hükümlü bulunmamasý koþullarý
aranýr.
Açýlýþ Ýzni Ýçin Yapýlacak Ýþlemler
Madde 7 - Üç dosya olarak düzenlenen belgelerin belirlenen esaslara uygun olmasý
halinde, kuruluþun hizmete açýlmasý il müdürlüðünün teklifi ve valiliðin onayý ile
gerçekleþir. Tüm belgeleri il müdürlüðünce onaylanan dosyalardan biri il müdürlüðünde
kalýr, ikincisi açýlýþ izin belgesi düzenlenip, imzalandýktan sonra temsilci ya da
yöneticisine imza karþýlýðýnda verilir, üçüncü dosya ve açýlýþ onayýnýn bir örneði Genel
Müdürlüðe gönderilir.
Kuruluþa Kadýn Kabulü
Madde 8 - Valilikten açýlýþ onayý alýnýp, açýlýþ izin belgesi düzenlenen kuruluþa, varsa
çocuklarý ile birlikte kadýn kabulü yapýlýr ve kuruluþ hizmete geçer.
Açýlýþ izin belgesi bulunmayan kuruluþlara kadýn kabulü yapýlmasý halinde Yönetmeliðin
18 inci maddesine göre iþlem yapýlýr.
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Devir ve Nakil
Madde 9 - Kuruluþun bir baþka özel hukuk tüzel kiþilerine devrinde taraflar il
müdürlüðüne baþvururlar ve daha sonra noterde devir senedi iþlemleri yapýlýr. Ýl
müdürlüðünce kuruluþu devir alacak tüzel kiþilerden; devir senedinden baþka 6 ncý
maddenin (a) ve deðiþiklik yapýlmasý halinde (e) bentlerinde yer alan belgelerin üçer
nüsha olarak düzenlenmesi istenir.
Özel hukuk tüzel kiþilerince kuruluþun bir baþka adrese naklinde ise, durum il
müdürlüðüne bildirilir. Binanýn il müdürlüðünce yerinde incelenip uygun görülmesi
halinde 6 ncý maddenin (b), (c), (d) ve (f) bentlerindeki belgeler üçer nüsha olarak
düzenlenir.
Kuruluþlarýn bir baþka kamu kurum ve kuruluþuna devrinde, görevlendirilecek
yöneticinin öðrenim durumunu gösterir belge ile deðiþiklik yapýlmasý halinde 6 ncý
maddenin (e) bendinde yer alan belgenin üçer nüsha düzenlenmesi istenir.
Kamu kurum ve kuruluþlarýnca, kuruluþun bir baþka adrese naklinde ise konu il
müdürlüðüne bildirilir. Ýl müdürlüðünce yapýlacak inceleme sonucunda binanýn uygun
bulunmasý halinde 6 ncý maddenin (d) ve (f) bentlerindeki belgeler üçer nüsha olarak
düzenlenir.
Devir ve nakil için üç dosya halinde düzenlenen belgeler il müdürlüðünce valilik
onayýna sunulur. Onaydan sonra açýlýþ izin belgesi düzenlenir. Dosyalardan biri onayýn
bir örneði ile birlikte Genel Müdürlüðe gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Nitelik ve Sorumluluklarý
Kuruluþ Personelinin Nitelik ve Sorumluluklarý
Madde 10 - Kuruluþta; sosyal hizmetler veya psikoloji alanýnda yüksek öðrenim
görmüþ bir yönetici, bir sosyal çalýþmacý, bir psikolog ve ihtiyaca göre, çocuk geliþimcisi,
doktor, hemþire ile genel idare, yardýmcý ve teknik hizmetler sýnýfýndan ve tercihen
kadýn olmak üzere personel çalýþtýrýlýr.
Yönetici; kuruluþun yönetsel ve teknik tüm iþlerinin amacýna uygun olarak
yürütülmesinden, kadýnlar ve çocuklarýnýn en iyi þekilde bakým ve korunmasý ile
sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýndan birinci derecede sorumludur.
Yöneticinin deðiþmesi halinde durum il müdürlüðüne bildirilir ve gerekli onay alýnýr.
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Bir kiþi birden fazla kuruluþun yöneticisi olamaz ve çalýþma saatleri içinde baþka bir
iþte çalýþamaz.
Kuruluþta görevlendirilecek doktor, mesleðinin gerektirdiði görevleri yerine getirir.
Sosyal çalýþmacý, psikolog, çocuk geliþimcisi, hemþire ve diðer görevliler 12/7/1998
tarihli ve 23400 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan "Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumuna Baðlý Kadýn Konukevleri Yönetmeliði" ile belirlenen görev
tanýmlarý çerçevesinde mesleki bilgi, beceri, yöntem ve teknikleri kullanarak
sorumluluklarýný yerine getirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fiziki Özellikler ve Kuruluþ Bölümleri
Bina ve Ýskan Durumu
Madde 11 - Kuruluþlar; kent içinde, kadýnlar ve çocuklarýn toplumdan soyutlanmadan
yaþayabilecekleri, sosyal aktivitelerini sürdürebilecekleri ve günlerini huzur içinde
geçirebilecekleri sakin, ilgi çekmeyen bir konumda bulunmalýdýr.
Gizliliðin saðlanabilmesi için binanýn müstakil olmasý tercih edilmelidir.
Bina güvenli bir sistemle ýsýtýlmalý, tercihen kaloriferli olmalýdýr.
Kuruluþ Bölümleri
Madde 12 - Kuruluþlarda; ihtiyaca göre, iklim, binanýn fiziksel koþullarý ve olanaklar
dikkate alýnarak düzenlenmiþ idari bölüm, görüþme odasý, yatak odalarý, oturma,yemek,
eðitim ve rehabilitasyon, çocuk oyun ve etkinlik odalarý veya salonlarý, çamaþýr ve
ütü odasý, mutfak, banyo, wc ve diðer gerekli bölümler bulunur.
Bölümlerin ev ortamýna benzer bir þekilde döþenmesine özen gösterilir.
BEÞÝNCÝ BÖLÜM
Hizmet ve Ýþleyiþ
Sunulan Hizmetler ve Ýþleyiþ
Madde 13 - Kuruluþlarýn; bu Yönetmeliðe uygun olarak belirlenmiþ amacý, hizmetleri,
iþleyiþlerine iliþkin esaslarý; kadýn ve varsa çocuklarýnýn kabulünde izlenecek yol,
kabul koþullarý, kabul edilmeyecek olanlar, güvenlik için alýnacak önlemler, kalýnacak
süre, uyulmasý gereken kurallar, uyulmamasý durumunda yapýlacak iþlemler, kadýn
ve çocuklarýna saðlanacak ayni ve nakdi yardýmlar, personelin nitelik ve görevleri,
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mali iþlemler ve belirtilmesi istenilen diðer hususlar, düzenlenecek iç hizmet yönergesi
ile belirlenir.
Kadýn konukevlerine, bulaþýcý hastalýðý olan veya akýl ve ruh saðlýðý yerinde olmayan
ya da uyuþturucu madde ve/veya alkol alýþkanlýðý bulunan kadýnlar alýnmaz. Bu durum
saðlýk raporuyla belgelendirilir.
Gizlilik Ýlkesi
Madde 14 - Kadýn konukevleri gizliliðin saðlanabildiði il ve ilçelerde açýlýr. Adresi,
telefon numarasý gizli tutulur. Kuruluþu tanýtan tabela asýlmaz, binasýnda açýlýþ
törenleri düzenlenmez ve kuruluþa doðrudan baþvuru kabul edilmez. Baþvurular
kuruluþ dýþýnda oluþturulacak ayrý bir birim ya da merkezde kabul edilerek
deðerlendirilir.
Kadýnlar ve çocuklarý ile ilgili bilgi ve belgeler açýklanmaz. Dosyalar gizlilik ilkesine
uygun olarak düzenlenir ve saklanýr.
Nöbet
Madde 15 - Kuruluþlarda hizmetin sürekliliðini saðlamak amacýyla hizmetin özelliði
ve personel sayýsý dikkate alýnarak, nöbet sistemi kuruluþ yönetimince düzenlenir.
Beslenme
Madde 16 - Kuruluþlardaki kadýnlar ve çocuklarý ile görevli personele üç öðün yemek,
çocuklara ayrýca ara kahvaltý verilir. Doktor tarafýndan özel diyet uygulamasý önerilen
kadýn ve çocuklara diyet yemeði hazýrlanýr.
Denetim
Madde 17 - Kuruluþlar yýlda en az bir kere il müdürlükleri ve gerektiðinde Genel
Müdürlük yetkili elemanlarýnca gizlilik ilkesine uygun olarak denetlenir. Denetim
sýrasýnda kuruluþ yetkilileri her türlü kolaylýðý göstermekle yükümlüdür. Denetim
raporunun bir örneði il müdürlüðünde saklanýr, bir örneði de Genel Müdürlüðe
gönderilir.
Denetim sýrasýnda, ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine aykýrý bulunan
hususlar ve görülen aksaklýklar denetim defterine yazýlarak giderilmesi için üç aya
kadar bir süre tanýnýr. Bu süre içinde giderilmemesi durumunda kuruluþ yazý ile
uyarýlarak bir ek süre daha verilir. Tanýnacak süreler; aksaklýklarýn giderilebilmesi
için gereken zamana, aciliyetine ve önem derecesine göre belirlenir.
Kuruluþ, verilen süreler içinde tespit edilen aykýrýlýk ve aksaklýklarý düzeltme zorundadýr.
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Kuruluþun Kapatýlmasý
Madde 18 - Kuruluþlar aþaðýda belirtilen durumlarda il müdürlüðünün teklifi ve
valiliðin onayý ile kapatýlýr.
a) Açýlýþ izni almadan kuruluþa kadýn kabulü yapýlmasý,
b) Denetimlerde görülen aykýrýlýk ve aksaklýklarýn tanýnan süreler içinde giderilmemesi,
c) Kadýn ve/veya çocuklarýnýn ihmal ve istismarý,
d) Amaç dýþý faaliyette bulunulmasý,
e) Yönetmeliðin 6 ncý maddesinin son fýkrasýnda sayýlan ve diðer kanunlarla belirlenen
suçlarýn iþlenmesi.
Kapatýlma kararý alýnan kuruluþlara; kadýnlar ve çocuklarýnýn maðdur olmalarýný
önlemek amacýyla diðer kadýn konukevlerine yerleþtirilmelerini saðlamalarý için en
fazla bir ay süre tanýnýr.
Kuruluþun Kamu Kurum ve Kuruluþlarý veya Özel Hukuk Tüzel Kiþilerince
Kapatýlmasý
Madde 19 - Kuruluþlarýn kamu kurum ve kuruluþlarý veya özel hukuk tüzel kiþilerince
kapatýlmasý durumunda, kadýn ve varsa çocuklarýnýn maðdur olmalarýný önlemeye
yönelik gereken tedbirler alýnýr ve en geç bir ay içinde gerekçeli olarak il müdürlüðüne
bildirilir.
Ýl müdürlüklerince, kapatýlan kuruluþlarýn açýlýþ izin belgesi iptal edilir ve durum
Genel Müdürlüðe bildirilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeþitli Hükümler
Ýl Müdürlüklerine Gönderilecek Bilgiler
Madde 20 - Kuruluþlar, her ay hizmetten yararlanan kadýn ve çocuklarý ile ilgili
istatistiki bilgileri Genel Müdürlükçe hazýrlanan formata uygun olarak düzenleyip il
müdürlüðüne gönderirler. Alýnan bilgiler her yýl sonu itibariyle il müdürlüklerince
deðerlendirilerek hazýrlanan rapor Genel Müdürlüðe gönderilir.
Bu Yönetmeliðin yürürlüðe girmesinden önce açýlmýþ bulunan kuruluþlar, açýlýþlarýndan
itibaren hizmetlerinden yararlanan kadýn ve çocuk sayýlarýný da bir defaya mahsus
olmak üzere il müdürlüðüne bildirirler.

EK - 2

Kuruluþlarda Bulundurulmasý Gereken Defter ve Dosyalar
Madde 21 - Kuruluþlarda, aþaðýda belirtilen defter ve dosyalar bulundurulur.
a) Gelen ve giden yazý kayýt defteri,
b) Kadýnlar ve çocuklarýna ait kütük defteri,
c) Ýl müdürlüðünce onaylanmýþ denetim defteri,
d) Personelin özlük ve saðlýk dosyalarý,
e) Kadýnlar ve varsa çocuklarý ile ilgili bilgi, belge, psiko-sosyal, saðlýk ve ekonomik
durumlarýný belirten raporlar ve yapýlan mesleki çalýþmalara iliþkin diðer kayýtlarýn
yer aldýðý dosyalar.
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 22 - Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ilgili hükümlerine göre iþlem yapýlýr.
Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliðin yürürlüðe girmesinden önce kamu kurum ve
kuruluþlarý ve/veya özel hukuk tüzel kiþilerince açýlmýþ bulunan kuruluþlar, Yönetmeliðin
yürürlüðe girmesinden sonra geçen altý ay içinde gerekli düzenlemeleri yaparak açýlýþ
izin belgesi almak durumundadýr.
Yürürlük
Madde 23 - Maliye Bakanlýðý ile Sayýþtayýn görüþleri alýnarak hazýrlanan bu Yönetmelik
yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.
Yürütme
Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürü yürütür.
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2006/17 Sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi
Baþbakanlýktan:
KONU: Çocuk ve Kadýnlara Yönelik Þiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesi Ýçin Alýnacak Tedbirler.
GENELGE
2006/17
Kadýn ve çocuklara yönelik þiddet insanlýðýn gündemindeki yerini korumaktadýr. Bu
tür þiddetin en acýmasýz biçimi kamuoyunda töre cinayeti olarak tanýmlanan kadýna
yönelik öldürme olaylarýdýr. Kadýn ve çocuklara yönelik þiddetin ülkemizde de devam
ediyor olmasý yeni ve acil önlemlerin alýnmasýný gerekli kýlmaktadýr. Ekonomik
kalkýnma ve geliþme ile birlikte eðitim ve kültür düzeyinin yükselmesiyle giderek
ortadan kalkacak olan bu sorunlarýn çözümü için kamu kurum ve kuruluþlarý ile
birlikte sivil toplum örgütleri ve vatandaþlarýmýza büyük görev ve sorumluluklar
düþmektedir.
Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi de sosyal bir yara olan bu olguyla ilgilenme
ihtiyacý hissetmiþ, 28/6/2005 tarihli ve 853 sayýlý kararýyla bir araþtýrma komisyonu
teþkil etmiþtir. Bu komisyon çalýþmalarýný tamamlayarak kadýn ve çocuklara yönelik
þiddetin sebepleri ile alýnabilecek önlemleri belirleyen kapsamlý bir rapor hazýrlamýþtýr.
Mezkûr komisyon çalýþmalarý sonucunda hazýrlanan ve Hükümetimizce de benimsenen
bu konuda alýnacak önlemlere iliþkin öneriler ve bundan sorumlu kuruluþlar ekli
listelerde belirtilmiþtir. Bu önerilerle ilgili olarak baþlatýlacak çalýþmalarda koordinasyon
görevi çocuða yönelik þiddet konusunda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüðü, kadýna yönelik þiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda ise
Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü tarafýndan yerine getirilecektir.
Sorumlu kuruluþlarýn ve bu kuruluþlarla iþbirliði içerisinde hareket etmesi gereken
kurumlarýn ayrý ayrý belirtildiði önlemlere iliþkin çalýþmalar, koordinatör olarak
belirlenen Genel Müdürlüklerle iþbirliði içerisinde derhal baþlatýlacaktýr. Sorumlu
kurumlar tarafýndan görev alanýna giren konularda hazýrlanacak ayrýntýlý faaliyet
raporlar üçer aylýk dönemlerle ilgili koordinatör kuruma gönderilecektir.
Bilgilerini ve gereðini önemle rica ederim.
Recep Tayyip ERDOÐAN
Baþbakan
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A. ÇOCUÐA YÖNELÝK ÞÝDDET KONUSUNDAKÝ ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝNÝN YAÞAMA
GEÇÝRÝLMESÝNDE KOORDÝNELÝ ÇALIÞMASI GEREKEN KURUMLAR.

ÖNERÝLER

SORUMLU
KURUM

ÝÞBÝRLÝÐÝ YAPILACAK
KURUM/KURULUÞ

KORUYUCU VE ÖNLEYÝCÝ TEDBÝRLER
1. Saðlýk görevlileri, yargý
mensuplarý, öðretmenler, sosyal
hizmet uzmanlarý, psikologlar,
çocuk geliþimi uzmanlarý, kolluk
kuvvetleri ve diðer meslek
gruplarýnýn hizmet içi eðitim
programlarýnda çocuklara karþý
þiddete yaklaþým konusu yer
almalýdýr.

Adalet
Bakanlýðý,
Saðlýk
Bakanlýðý, Milli
Eðitim
Bakanlýðý,
Ýçiþleri
Bakanlýðý,
Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü,
Üniversiteler

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Üniversiteler

2. Emniyet ve jandarma
birimlerinde daha fazla kadýn
memurun görevlendirilmesi ve
bu memurlarýn kadýna ve çocuða
yönelik þiddet konusunda özel
eðitim almýþ olmasý
saðlanmalýdýr.

Ýçiþleri
Bakanlýðý

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüðü, Üniversite Kadýn
Sorunlarý Araþtýrma ve
Uygulama Merkezleri

3. Emniyet ve jandarma
birimlerinde, çocuða yönelik
þiddet olgularýnýn doðru
tanýmlanarak deðerlendirmesini
saðlayacak eðitim çalýþmalarý
yapýlmalýdýr.

Ýçiþleri
Bakanlýðý

Aile ve Sosyal Araþtýrmalar
Genel Müdürlüðü, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüðü,
Üniversiteler

4. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý,
çocuða yönelik þiddet
konusunda; toplumu
bilinçlendirmek üzere hutbe ve
vaazlar vermeli, yazýlý ve görsel
yayýnlar yapmalý ve çeþitli
etkinlikler düzenlemelidir.

Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý

Aile ve Sosyal Araþtýrmalar
Genel Müdürlüðü, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüðü, Aile
ve Sosyal Araþtýrmalar Genel
Müdürlüðü, Üniversiteler

5. Mülki idare amirlikleri ve
yerel yönetimlerce, çocuða
yönelik þiddetle ilgili broþürler
ve diðer tanýtýcý materyaller
hazýrlanarak, halka açýk
alanlarda ve kamu hizmet
birimlerinde daðýtýmý
saðlanmalýdýr.

Valilikler,
Belediyeler

Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Üniversiteler
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6. Kent yapýlanmasýnda sadece
okul çocuklarýnýn deðil, deðiþik
yaþ gruplarýndaki gençlerin de
çeþitli faaliyetlerde
bulunabileceði sosyal tesisler
kurulmalý, var olanlar aktif hale
getirilmelidir.

Bayýndýrlýk ve
Ýskan Bakanlýðý,
Valilikler,
Belediyeler

Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Üniversiteler, Ýlgili Meslek
örgütleri ve Ýlgili Sivil Toplum
Kuruluþlarý

1. Devlet, çocuklara yönelik her
türlü þiddet eylemini ortadan
kaldýracak önlemlerin bir devlet
politikasý olarak uygulanmasýný
saðlamalýdýr. Bu alana yönelik
bir bütçe oluþturulmalý, söz
konusu bütçenin etki ve
sonuçlarý görünür kýlýnmalýdýr.

TBMM,
Baþbakanlýk ve
diðer Ýlgili
Tüm Kamu
Kurum ve
Kuruluþlarý

Üniversiteler, Sivil Toplum
Kuruluþlarý

2. Çocuða yönelik þiddetin
önlenebilmesi için sorunun
temeline inilerek, ekonomik,
yasal, kurumsal, eðitsel ve
kültürel alanlara yönelik olarak
eþ zamanlý, paralel düzenlemeler
yapýlmalýdýr.

Baþbakanlýk ve
diðer ilgili tüm
kamu kurum ve
kuruluþlar.

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Yerel Yönetimler, Üniversiteler,
Ýlgili Meslek örgütleri ve Ýlgili
Sivil Toplum Kuruluþlarý

3. Çocuða yönelik þiddete karþý
alýnacak önlemler ulusal plan
çerçevesinde ve kapsamlý olarak
belirlenmelidir. Söz konusu plan
hazýrlanýrken, toplumsal cinsiyet
bakýþ açýsýna sahip olmasý
saðlanmalýdýr.

Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü

4. Toplumsal cinsiyete duyarlý
politikalarýn ana plan ve
programlara entegrasyonu,
sektörler ve disiplinler arasý
iþbirliðinin saðlanmasý,
programlarýn ve sonuçlarýn
izlenme ve deðerlendirilmesi için
gerekli mekanizmalarýn
oluþturulmasý, mevcut
mekanizmalarýn iþler hale
gelmesi saðlanmalýdýr.

Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü,
Kadýnýn Statüsü
Genel
Müdürlüðü

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý,Yerel Yönetimler,
Üniversite Kadýn Sorunlarý
Araþtýrma ve Uygulama
Merkezleri, Ýlgili Meslek
Örgütleri ve Ýlgili Sivil Toplum
Kuruluþlarý

5. Ülke çapýnda ilgili tüm sivil
ve resmi kuruluþlarý kapsayacak
"2006-2010 Çocuða Yönelik
Þiddetin Önlenmesi Eylem Planý"
hazýrlanmalý ve uygulamalarý
takip edilmelidir.

Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü

Ýlgili Tüm Kurum ve Kuruluþlar,
Yerel Yönetimler, Üniversiteler,
Ýlgili Meslek örgütleri ve Ýlgili
Sivil Toplum Kuruluþlarý

6. SHÇEK bünyesinde hizmet
veren "183 Aile, Çocuk, Kadýn ve
Sosyal Hizmet ve Özürlü Çaðrý
Merkezi"nin daha iþlevsel
kýlýnmasý ve bunun için gerekli
tedbirlerin alýnmasý
saðlanmalýdýr.

Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü

Ýçiþleri Bakanlýðý, Adalet
Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý,
Üniversite ve özel Sektöre Ait
Saðlýk Kuruluþlarý, Barolar

KURUMSAL HÝZMETLER
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7. Ülke genelinde 24 saat hizmet
verecek ücretsiz "ALO ÞÝDDET
HATTI" oluþturulmalýdýr. Bu
hatlarda þiddet konusunda
eðitim almýþ personelin görev
yapmasý saðlanmalýdýr.

Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü

Ýçiþleri Bakanlýðý, Adalet
Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý,
Üniversite ve Özel sektöre ait
Saðlýk Kuruluþlarý, Barolar

8. Ülkemizde aile içinde þiddete
uðramýþ (fiziksel, ruhsal, cinsel)
çocuklara yönelik hizmetlerin
sunulabileceði kurumlar ve acil
yardým hatlarý henüz tam olarak
kurumsallaþtýrýlamamýþtýr. Bu
nedenle bu alanlarda
kurumsallaþma ivedilikle
saðlanmalýdýr.

Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü

Ýçiþleri Bakanlýðý, Adalet
Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý,
Üniversite ve Özel Sektöre ait
Saðlýk Kuruluþlarý, Barolar

9. Çocuða yönelik þiddet
konusunda ulusal bir veri tabaný
bulunmamaktadýr. Eldeki veriler
de çok yetersizdir. Bu nedenle
bu konularla ilgili Bakanlýklarýn
veri toplamasý ve toplumun
kullanýmýna açýk veri tabanlarý
oluþturmasý saðlanmalýdýr.
Tarama sonuçlarýnýn saðlýklý
olabilmesi için, toplanmak
istenen istatistiðe yönelik soru
setleri hazýrlanmalý ve
sonuçlarýn tek elden (Türkiye
Ýstatistik Kurumu) toplanarak
deðerlendirilmesi gerekmektedir.

Türkiye
Ýstatistik
Kurumu

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý (Ýçiþleri Bakanlýðý,
Adalet Bakanlýðý, Saðlýk
Bakanlýðý, Milli Eðitim
Bakanlýðý, Devlet Planlama
Teþkilatý, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüðü, Üniversiteler v.b.)

10. Çocuk ýslahevlerinin amacýna
uygun çalýþmasýný engelleyen
eksikliklerin giderilmesi, daha
etkin hizmet verebilmesi için
denetimlerin yapýlmasý
saðlanmalý ve çocuklarýn
yetiþkinlere özgü tutukevlerinde
tutulmamalarý için gerekli alt
yapý oluþturulmalýdýr.

Adalet
Bakanlýðý

Ýlgili Kamu Kurum ve
Kuruluþlar, Ýlgili Sivil Toplum
Kuruluþlarý

Milli Eðitim
Bakanlýðý

Valilikler, Yerel Yönetimler, Ýlgili
Sivil Toplum Kuruluþlarý

EÐÝTÝM
1. Zorunlu eðitim 11 (on bir) yýla
çýkarýlmalýdýr. Söz konusu
zorunlu eðitimden ülke
genelinde tüm çocuklarýn
yararlanmasý için gerekli tüm
tedbirler alýnarak, bu konuda
denetimlerin yapýlmasý
saðlanmalýdýr.
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2. Ýlköðretimin zorunlu olmasý
nedeniyle, bu zorunluluðun
ihlali durumunda ilgililer
hakkýnda yasal prosedür
titizlikle iþletilmelidir. Gerek bu
konuda gerekse ekonomik
yönden istismar edilen
çocuklarýn takibi ve gerekli
önlemlerin alýnmasý konusunda
ilgili tüm kurum ve kuruluþlar
ile yerel yönetimler koordineli
olarak çalýþmalýdýr.

Milli Eðitim
Bakanlýðý,
Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý

Valilikler, Yerel Yönetimler, Ýlgili
Sivil Toplum Kuruluþlarý, Sosyal
Yardýmlaþma ve Dayanýþmayý
Teþvik Fonu, Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüðü

3. Kýz çocuklarýnýn eðitimlerini
tamamlamalarý büyük önem
taþýmaktadýr. Özellikle kýz
çocuklarýnýn okullaþma
oranlarýnýn artýrýlmasýna yönelik
olarak yapýlan kampanyalarýn
sürekliliði saðlanarak,
sonuçlarýnýn izlenmesine önem
verilmeli ve kýzlarýn kesintisiz
olarak öðrenimlerine devam
etmelerini saðlayýcý önlemler
alýnmalýdýr.

Milli Eðitim
Bakanlýðý

Valilikler, Yerel Yönetimler, Ýlgili
Sivil Toplum Kuruluþlarý, Medya

4. Özellikle ekonomik yönden
geri, geleneksel deðerlerin hakim
olduðu kýrsal bölgelerde kýz
çocuklarýnýn eðitime
katýlmalarýn saðlamaya yönelik
olarak yatýlý kýz bölge okullarýnýn
(ilköðretim ve ortaöðretim)
açýlmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý
gerekmektedir.

Milli Eðitim
Bakanlýðý

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý,
Valilikler, Yerel Yönetimler, Özel
Sektör Kuruluþlarý, Sivil Toplum
Kuruluþlarý

5. Geçici tarým iþçisi olan
ailelerin çocuklarýnýn ilköðretim
eðitimi almalarý ve eðitimlerini
tamamlamalarý saðlanmalýdýr.
Bu yönde mobil eðitim ve
benzeri projeler geliþtirilmelidir.
Yerel yöneticiler bu konuyu takip
etmeli ve uygulanmasýný
saðlamalýdýr.

Milli Eðitim
Bakanlýðý

Valilikler, Yerel Yönetimler, Sivil
Toplum Kuruluþlarý

6. Eðitim materyallerinde kadýn
ve erkek eþitliðini yok sayan,
görmezden gelen ya da
zedeleyen anlayýþlarý ortadan
kaldýran öðelerinden
ayýklanmasý gerekmektedir.

Milli Eðitim
Bakanlýðý

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü
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7. Ýlköðretimden baþlayarak
eðitimin her aþamasýnda (örgün
ve yaygýn eðitim de dahil olmak
üzere) þiddet ve toplumsal
cinsiyet duyarlýlýðý konularýný
içeren ve çocuklara kendi
bedenlerini tanýmayý öðreten
eðitim programlan hazýrlanarak
uygulamaya konulmalýdýr.

Milli Eðitim
Bakanlýðý

Saðlýk Bakanlýðý, Kadýnýn
Statüsü Genel Müdürlüðü,
Üniversiteler

8. Okul yönetimleri, sýnýf
öðretmenlerinin ve rehber
öðretmenlerin çocuða yönelik
þiddetin tanýnmasý ve yetkili
makamlara bildirilmesi
konusunda duyarlýlýklarý
artýrýlmalýdýr.

Milli Eðitim
Bakanlýðý

Saðlýk Bakanlýðý, Kadýnýn
Statüsü Genel Müdürlüðü, Aile
ve Sosyal Araþtýrmalar Genel
Müdürlüðü, Üniversiteler

9. Çocuða yönelik þiddetle ilgili
yasalarýn ve Çocuk Haklarý
Sözleþmesinin okullarda
öðretilmesi ve okullardaki
þiddeti ortadan kaldýrmak için
çok yönlü bir kampanya
baþlatýlmasý ve bu kampanyanýn
toplumsal seferberliðe
dönüþtürülmesi gerekmektedir.

Milli Eðitim
Bakanlýðý

Ýlgili tüm kamu kurum ve
kuruluþlarý, Görsel-Ýþitsel
Medya Kuruluþlarý (Ulusal,
Bölgesel ve Yerel), Sivil Toplum
Kuruluþlarý

10. Ailelere çocuk eðitimi ve
çocuk yetiþtirme yöntemlerin
verildiði "Ana-Baba Okullarý"
programlarý yaygýnlaþtýrýlarak
kurumsal alt yapý
oluþturulmalýdýr.

Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar
Genel
Müdürlüðü

Milli Eðitim Bakanlýðý, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüðü, Sivil
Toplum Kuruluþlarý,
Üniversiteler, Yerel Yönetimler

11. Ülkemizde tecavüz ve ensest
gibi konular ciddi sorunlar
arasýnda yer almasýna raðmen
hâlâ bunlarýn tabu sayýlmasýyla
mücadele edilerek, cinsel þiddet
türleri, nedenleri, önleme yollarý
konusunda halkýn
bilinçlendirilmesine yönelik
çalýþmalar yapýlmalýdýr.

Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar
Genel
Müdürlüðü,
Kadýnýn Statüsü
Genel
Müdürlüðü,
Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü

Ýlgili tüm kamu kurum ve
kuruluþlarý, Görsel-Ýþitsel
Medya Kuruluþlarý (Ulusal,
Bölgesel ve Yerel), Sivil Toplum
Kuruluþlarý, Üniversiteler

12. Çocuða yönelik þiddet
konusunda anne babalar ve
bakým veren kiþilerin çocuða
yaklaþým ve çocuk terbiyesi
alanlarýnda zihniyet
dönüþümünü saðlayacak eðitim
programlarýna öncelikle yer
verilmelidir.

Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar
Genel
Müdürlüðü

Milli Eðitim Bakanlýðý, Saðlýk
Bakanlýðý, Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüðü, Sivil Toplum
Kuruluþlarý, Üniversiteler, Yerel
Yönetimler
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13. Çocuða yönelik þiddet
konusunda zararlý gelenek ve
görenekler tespit edilerek
ayýklanmalý ve kiþilerin söz
konusu davranýþ þekillerini
deðiþtirmelerini saðlayýcý eðitim
programlarý hazýrlanmalýdýr.

Kültür ve
Turizm
Bakanlýðý

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý, Üniversiteler, Sivil
Toplum Kuruluþlarý

14. Çocuða yönelik þiddetle ilgili
bilgilendirici spot eðitim
filmlerinin görsel medyada sýk
aralýklarla gösterilmesi
saðlanmalýdýr.

Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü

Görsel-Ýþitsel Medya Kuruluþlarý
(Ulusal, Bölgesel ve Yerel)

1. Saðlýkla ilgili yüksek öðrenim
kurumlarýnda mezuniyet öncesi
eðitim programlarýna çocuða
yönelik þiddeti tanýma, gerekli
müdahaleleri yapabilme ve
þiddet gören çocuðu korumak
amacýyla gerekli mekanizmalarý
çalýþtýrabilme konularýnda
dersler konulmalýdýr.

Üniversitelerar
asý Eðitim
Komisyonu,
Üniversitelerin
Eðitim
Müfredat
Komisyonlarý

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüðü

2. Saðlýk kuruluþlarýna baþvuran
þiddet maðduru çocuklara
sunulacak koruyucu ve tedavi
edici saðlýk hizmetleri
planlanýrken, tüm saðlýk
kurumlarýnda hizmet sunucu
olan hekim ve hemþire gibi
saðlýk çalýþanlarýnýn yaný sýra
çocuða yönelik þiddeti tanýma,
tespit etme ve bildirim
konusunda eðitilmiþ sosyal
hizmet uzmaný ve psikologlarýn
yer alacaðý bir modelin
oluþturulmasý saðlanmalýdýr.

Saðlýk
Bakanlýðý,
Üniversite ve
özel Sektöre Ait
Saðlýk
Kuruluþlarý

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý

Adalet
Bakanlýðý

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý,

SAÐLIK

HUKUK
1. 5395 sayýlý Çocuk Koruma
Kanununa iliþkin alt yapýlarýn
ivedilikle oluþturulmasý
yönündeki
çalýþmalar hýzlandýrýlmalýdýr.
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2. CMK'nun "tanýklarýn
dinlenmesi" baþlýklý 52 inci
maddesinin (3). fýkrasýnda çocuk
maðdurlarýn tanýk olarak
dinlenmeleri sýrasýndaki görüntü
ve seslerin kayda alýnmasýnýn
zorunlu olduðuna dair hükmün,
"5320 sayýlý Ceza Muhakemesi
Kanununun Yürürlük ve
Uygulama Þekli Hakkýnda
Kanunun 12 inci maddesinin
ikinci fýkrasý" uyarýnca, bu
fýkranýn (a) ve (b) bentlerinin 1
Temmuz 2006 tarihinde
yürürlüðe gireceði yönündeki
düzenleme gözetilerek anýlan
yasal düzenlemenin bir an önce
hayata geçirilmesi için alt
yapýnýn ivedilikle oluþturulmasý
gerekmektedir.

Adalet
Bakanlýðý

Ýçiþleri Bakanlýðý

3. Þiddet ve özellikle ensest
faillerinin rehabilitasyona tabi
tutulmalarýnýn yasal bir
zorunluluk haline getirilmesi ve
masraflarýn failler tarafýndan
karþýlanmasý yönünde yasal
düzenlemelere gidilmelidir.

Adalet
Bakanlýðý

Saðlýk Bakanlýðý, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüðü,
Barolar

4. Hak arama sürecindeki yasal
prosedür maðdurlar lehine
basitleþtirilmeli, saðlýkla ilgili
kayýtlar baþta olmak üzere
gerekli belge ve kayýtlarýn
ücretsiz hazýrlanmasý saðlanmalý
ve bunun için gerekli yasal
düzenlemeler yapýlmalýdýr.

Adalet
Bakanlýðý,
Saðlýk Bakanlýðý

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý

5. Çocuðun beden
muayenesinde, çocuðun
"aydýnlatýlmýþ onamýnýn"
alýnmasý yönünde yasal
düzenlemeler yapýlmalýdýr.

Adalet
Bakanlýðý

ilgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý, Üniversiteler, Sivil
Toplum Kuruluþlarý

B. KADINA YÖNELÝK ÞÝDDET KONUSUNDAKÝ ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝNÝN YAÞAMA
GEÇÝRÝLMESÝNDE KOORDÝNELÝ ÇALIÞMASI GEREKEN KURUMLAR

ÖNERÝLER

SORUMLU
KURUM

ÝÞBÝRLÝÐÝ YAPILACAK
KURUM/KURULUÞ

1. Devlet, kadýn ve erkek
arasýndaki ekonomik eþitsizliðin
ortadan kaldýrýlmasý için gerekli
tedbirleri almalýdýr.

Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý

ilgili Tüm Kurum ve Kuruluþlar,
Özel Sektör,
Üniversiteler

HUKUK
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2. Ýþe alýnmada eþitliði saðlayýcý
önlemler alýnmalý, iþyerinde
cinsiyete dayalý ayrýmcýlýðýn
olmamasý için iþverenlerin ve
yöneticilerin gerekirse pozitif
ayrýmcýlýk yapmalarý
gerekmektedir.

Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý

ilgili Tüm Kurum ve Kuruluþlar,
Özel Sektör,

3. Kadýnlarýn istihdam olanaklarý
ve iþ kurmak için gereksinim
duyduklarý kredi almalarýný
kolaylaþtýracak düzenlemeler
yapýlmalýdýr.

Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý,
Kamu ve Özel
Sektör
Bankalarý

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Sivil Toplum
Kuruluþlarý

4.4320 sayýlý Ailenin
Korunmasýna Dair Kanunun
tanýtýmý yönünde çok yönlü
çalýþmalar yapýlmalýdýr.

Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar
Genel
Müdürlüðü,
Kadýnýn Statüsü
Genel
Müdürlüðü,
Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü

Ýlgili Tüm Kurum ve Kuruluþlar,
Üniversiteler, Sivil Toplum
Kuruluþlarý

5. Evlilik öncesi çiftlerin yardým
almalarý konusunda "Evlilik ve
Evlilik Danýþmanlýðý"
hizmetlerinin kurumsallaþmasý
ve yaygýnlaþtýrýlmasý
gerekmektedir.

Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar
Genel
Müdürlüðü,
Yerel
Yönetimler

Ýlgili Tüm Kurum ve Kuruluþlar,
Üniversiteler, Sivil Toplum
Kuruluþlarý

6. Kadýn-erkek eþitliðini
önemseyen, kadýn haklarýnýn
geliþmesi konusunda destek
veren erkek gruplarýnýn
sayýsýnýn artýrýlmasý konusunda
gerekli önlemler alýnmalýdýr.

Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar
Genel
Müdürlüðü,
Kadýnýn Statüsü
Genel
Müdürlüðü

Sivil Toplum Kuruluþlarý

7. Eðitimini yanda býrakmýþ
kadýnlarýn eðitimlerini
tamamlayabilmeleri ve aktif
olarak iþ yaþamýna katýlmalarý
için ihtiyaç duyduklarý destek
hizmetleri (yuva, kreþ, gündüz
bakýmevi gibi) saðlanmalýdýr.

Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü

Milli Eðitim Bakanlýðý, Yerel
Yönetimler, Sivil Toplum
Kuruluþlarý, Özel Sektör
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8. Aile Mahkemeleri ve Çocuk
Mahkemelerinde görev yapacak
yargý mensuplarýnýn,
pedagoglarýn, sosyal hizmet
uzmanlarýnýn, psikologlarýn
toplumsal cinsiyet bakýþ açýsý
eðitimi almasý ve 4787 s. Aile
Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev
ve Yargýlama Usullerine Dair
Kanunu uyarýnca bu
mahkemelerde görev alacak
pedagoglarýn, sosyal hizmet
uzmanlarýnýn, psikologlarýn
kadrolarýna atanmalarý en kýsa
sürede yapýlmalýdýr.

Adalet
Bakanlýðý

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Üniversiteler

9. Belediyelerin ve Milli Eðitim
Bakanlýðý'nýn Halk Eðitim
Merkezleri ile SHÇEK' in Toplum
Merkezleri'nde kadýn çalýþmalarý
yapýlmalýdýr. Sivil toplum
kuruluþlarýyla iþbirliði
saðlanarak söz konusu
merkezlerde okur-yazarlýk,
kadýnýn insan haklarý, toplumsal
cinsiyet rolleri, özgüven gibi
kadýna yönelik güçlendirici
çalýþmalar yapýlmalýdýr.

Milli Eðitim
Bakanlýðý, Yerel
Yönetimler,
Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Sivil Toplum Kuruluþlarý

10. Kadýna yönelik þiddetle ilgili
spot filmler üretilmeli, ulusal,
bölgesel ve yerel medyada ulusal
bir kampanya çerçevesinde
gösterilmesi saðlanmalýdýr.

Kadýnýn Statüsü
Genel
Müdürlüðü

Görsel-Ýþitsel Medya Kuruluþlarý
(Ulusal, Bölgesel ve Yerel)

11. Kadýna yönelik þiddettin
önlenmesine iliþkin mülki idare
amirlikleri ve yerel yönetimlerce
broþürler hazýrlanmalý,
hazýrlanacak bu broþürlerin,
halka açýk alanlarda ve kamu
hizmet birimlerinde daðýtýmý
saðlanmalýdýr.

Valilikler, Yerel
Yönetimler

Saðlýk Bakanlýðý, Milli Eðitim
Bakanlýðý, Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Üniversiteler, Sivil Toplum
Kuruluþlarý,

12. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý,
kadýna yönelik þiddetin
önlenmesi konusunda; toplumu
bilinçlendirmek üzere hutbe ve
vaazlar vermeli, yazýlý ve görsel
yayýnlar yapmalý ve çeþitli
etkinlikler düzenlemelidir.

Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Görsel-Ýþitsel Medya Kuruluþlarý
(Ulusal, Bölgesel ve Yerel)
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13. Bütün kamu kurum ve
kuruluþlarý ile sivil toplum
kuruluþlarýnda kadýna yönelik
þiddet konusunda duyarlýðý ve
sorumluluðu artýrýcý bir
kampanya düzenlenmeli bu
alanda yapýlmýþ olumlu
giriþimlerin duyurulmasý
saðlanmalýdýr.

Özel Sektör
Kuruluþlarý,
Sendikalar

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý, Üniversiteler, Sivil
Toplum Kuruluþlarý

14. Kent planlamasýnda, sokak
ve parklarýn iyi aydýnlatýlmasý
ve kadýnlarýn acil telefon
hatlarýna kolay ulaþabilmesini
saðlamak amacýyla telefon
kulübelerinin sayýlarýnýn
artýrýlmasý gibi kadýna yönelik
þiddetin önlenmesi konusunda
gerekli hizmetlerin sunulmasý
saðlanmalýdýr.

Bayýndýrlýk ve
Ýskan Bakanlýðý,
Yerel
Yönetimler

Ulaþtýrma Bakanlýðý, Özel Sektör

1. TBMM bünyesinde "KadýnErkek Eþitliði Komisyonu" adý
ile daimi bir komisyon
oluþturulmalýdýr.

TBMM

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý, Üniversiteler, Sivil
Toplum Kuruluþlarý

2. Þiddete uðrayan ve özellikle
sýðýnma evlerindeki ihtiyacý olan
kadýnlarý danýþma merkezleri ile
sýðýnaklara baþvuran kadýnlarý
ekonomik olarak güçlendirmek,
yeniden ev kurmalarýný
saðlamak amacýyla bir "Kadýn
Destek Fonu" oluþturulmalý ve
kadýnlarýn uygun iþlere
yerleþtirilmesi saðlanmalýdýr.

Baþbakanlýk

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý, Özel Sektör, Sivil
Toplum Kuruluþlarý

3. Avrupa Birliði bünyesinde
yürütülmekte olan çocuklar,
gençler ve kadýnlara karþý
þiddetin önlenmesine yönelik
DAPHNEII (2004-2008)
programýný ülkemiz de
imzalamalýdýr.

Baþbakanlýk

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Devlet Planlama
Teþkilatý, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Yerel Yönetimler, Üniversiteler,
Sivil Toplum Kuruluþlarý

4. Kadýn erkek eþitliðine aykýrý
politikalar, yasal düzenlemeler
ve uygulamalar kaldýrýlmalý,
toplumda kadýn ve erkek eþitliði
saðlanýncaya kadar, kadýnlara
pozitif ayrýmcýlýk yapýlmasý bir
devlet politikasý olarak kabul
edilmelidir.

Baþbakanlýk ve
Diðer Ýlgili Tüm
Kamu Kurum
ve Kuruluþlarý

Üniversiteler, Sivil Toplum
Kuruluþlarý

HÝZMET KURUMLARI

EK - 3

5. Yasa koyucularýn, kadýnlarý
doðrudan ilgilendiren
kanunlarýn yapým sürecinde,
ilgili kamu kurum ve
kuruluþlarýnýn yaný sýra, sivil
toplum kuruluþlarýnýn ve
üniversitelerin kadýn araþtýrma
ve uygulama merkezlerinin de
görüþ ve önerilerini alýnmalýdýr.

Baþbakanlýk ve
Diðer Ýlgili
Tüm Kamu
Kurum ve
Kuruluþlarý

6. Devlet kadýnlara yönelik her
türlü þiddet eyleminin
önlenmesini bir devlet politikasý
olarak kabul etmelidir. Bu alana
yönelik bir bütçe oluþturularak,
toplumsal cinsiyet rolleri
açýsýndan bütçelerin etki ve
sonuçlarý görünür kýlýnarak,
toplumsal cinsiyete dayalý bütçe
analizleri yapýlmalýdýr.

Kadýnýn Statüsü
Genel
Müdürlüðü

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý, Üniversiteler, Sivil
Toplum Kuruluþlarý

7. Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü koordinatörlüðünde
bir "Kadýna Yönelik Þiddet
Ýzleme Komitesi" kurulmalýdýr.

Kadýnýn Statüsü
Genel
Müdürlüðü

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý, Üniversiteler, Sivil
Toplum Kuruluþlarý

8. Toplumsal cinsiyete duyarlý
politikalarýn devletin bütün ana
plan ve programlarýnýn içine
entegre edilmesi, ilgili kurum ve
kuruluþlar arasýnda iþbirliðinin
saðlanmasý, programlarýn ve
sonuçlarýn izlenme ve
deðerlendirilmesi için gerekli
mekanizmalarýn oluþturulmasý
ve var olan mekanizmalarýn iþler
hale getirilmesi saðlanmalýdýr.

Kadýnýn Statüsü
Genel
Müdürlüðü

Üniversiteler, Sivil Toplum
Kuruluþlarý

9. Kadýna yönelik þiddete karþý
alýnacak önlemler bir ulusal plan
çerçevesinde yasal, kurumsal,
eðitsel ve kültürel alanlara
yönelik, kapsamlý olarak
belirlenmelidir. Bu plan
hazýrlanýrken toplumsal cinsiyet
bakýþ açýsýna sahip bir plan
olmasý saðlanmalýdýr.

Kadýnýn Statüsü
Genel
Müdürlüðü,
Devlet
Planlama
Teþkilatý

Saðlýk Bakanlýðý, Milli Eðitim
Bakanlýðý, Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Üniversiteler, Sivil Toplum
Kuruluþlarý,

10. Ülke genelinde tüm kamu
kurum ve kuruluþlarý,
üniversiteler ve özel sektör
çalýþanlarýna yönelik "toplumsal
cinsiyet eþitliði" eðitimi
verilmesinin zorunlu hale
getirilmesi saðlanmalýdýr.

Kadýnýn Statüsü
Genel
Müdürlüðü

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý, Yerel Yönetimler,
Üniversitelerin Kadýn Sorunlarý
Araþtýrma Merkezleri, Özel
Sektör
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11. Kadýndan Sorumlu Devlet
Bakanlýðý koordinasyonunda
bütün kamu kurum ve
kuruluþlarý, üniversiteleri, sivil
toplum kuruluþlarýný, özel sektör
ve yerel yönetimleri de
kapsayacak "2006-2010 Kadýna
Yönelik Þiddetin önlenmesi
Eylem Planý" hazýrlanmalý ve
uygulamalarý takip edilmelidir.

Kadýnýn Statüsü
Genel
Müdürlüðü

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý, Yerel Yönetimler,
Üniversitelerin Kadýn Sorunlarý
Araþtýrma Merkezleri, Sivil
Toplum Kuruluþlarý, Özel Sektör

12. Kadýna yönelik þiddetin
önlenmesinde çalýþmalar
yapmakta olan tüm kamu
kurum ve kuruluþlarý, sivil
toplum kuruluþlarý,
üniversitelerin kadýn çalýþmasý
yapan araþtýrma merkezleri ve
yerel yönetimler arasýnda
koordinasyonun saðlanarak,
ortak bir "hizmet aðý modeli"
oluþturulmalýdýr.

Kadýnýn Statüsü
Genel
Müdürlüðü

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý, Yerel Yönetimler,
Üniversitelerin Kadýn Sorunlarý
Araþtýrma Merkezleri, Sivil
Toplum Kuruluþlarý

13. SHÇEK bünyesinde hizmet
veren "183 Aile, Çocuk, Kadýn ve
Sosyal Hizmet ve Özürlü Çaðrý
Merkezinin çalýþmasýndaki
sorunlarýn giderilmesi, daha
iþlevsel kýlýnmasý ve bunun için
gerekli tedbirlerin alýnmasý
saðlanmalýdýr.

Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü

Ýçiþleri Bakanlýðý, Adalet
Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý,
Üniversite ve özel Sektöre Ait
Saðlýk Kuruluþlarý, Barolar

14. Ülke genelinde 24 saat
hizmet verecek ücretsiz "ALO
ÞÝDDET HATTI
oluþturulmalýdýr. Bu hat da
þiddet konusunda eðitim almýþ
personelin görev yapmasý
saðlanmalýdýr.

Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü

Ýçiþleri Bakanlýðý, Adalet
Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý,
Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Üniversite ve Özel
Sektöre Ait Saðlýk Kuruluþlarý,
Barolar

15.4320 sayýlý Ailenin
Korunmasýna Dair Kanun'un
uygulanmasý aþamasýnda daha
etkili bir sonuca ulaþmak için
þiddet uygulayan bireylerin
rehabilitasyona tabi tutulmalarý
konusunda gerekli bütün yasal
ve kurumsal alt yapý
oluþturulmalýdýr.

Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü

Adalet Bakanlýðý, Saðlýk
Bakanlýðý

EK - 3

16. Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu (SHÇEK) için
bütçeden ayrýlan pay artýrýlmalý,
kadýn sýðýnma evleri/kadýn
konukevleri nitelik ve nicelik
açýsýndan Avrupa Birliði
standartlarýna uygun hale
getirilmeli ve hizmet sunacak
personelin kadýn bakýþ açýsýna
sahip olmasý saðlanmalý, anýlan
merkezlerin gizlilik ilkesine
uygun olarak hizmet vermeleri
konusunda gerekli özen
gösterilmelidir.

Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu, Devlet
Planlama
Teþkilatý, Yerel
Yönetimler

Üniversiteler, Sivil Toplum
Kuruluþlarý

17. Kadýn sýðýnma/konuk
evlerinin kuruluþu ve iþletilmesi
ile ilgili mevzuatýn gözden
geçirilerek Avrupa Birliði
standartlarý doðrultusunda
yeniden hazýrlanmasý ve yerel
yönetimlere kadýn
sýðýnma/konuk evi açma
konusunda zorunluluk
getirilmesi saðlanmalýdýr. Açýlan
kadýn sýðýnma/konuk evlerinin
mevzuatta belirtilen
standartlara uygunluðu düzenli
olarak denetlenmelidir.

Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü

Yerel Yönetimler, Üniversiteler,
Sivil Toplum Kuruluþlarý

18. Hak arama sürecindeki yasal
prosedür maðdurlar lehine
basitleþtirilmeli, saðlýkla ilgili
kayýtlar baþta olmak üzere
gerekli belge ve kayýtlarýn
ücretsiz hazýrlanmasý
saðlanmalýdýr. Bu sürecin her
aþamasý kadýnýn özel hayatýna
saygýlý, kadým koruyucu
olmalýdýr.

Adalet
Bakanlýðý,
Saðlýk
Bakanlýðý,

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý

19. Þiddet maðduru kadýna
emniyet birimlerinde
uygulanacak prosedür ve
atýlacak adýmlarla ilgili olarak
genel broþür hazýrlanmalýdýr.

Ýçiþleri
Bakanlýðý

Barolar, Ýlgili Sivil Toplum
Kuruluþlarý

20. Sivil toplum kuruluþlarý
tarafýndan kurulmuþ ve
kurulacak olan baðýmsýz kadýn
sýðýnma evi ve kadýn danýþma
merkezlerini açma ve iþletme
giriþimleri yerel yönetimler ve
Ýl özel idareleri tarafýndan mali
destek de dahil olmak üzere çok
yönlü desteklenmelidir.

Valilikler,
Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü,
Yerel
Yönetimler

Sivil Toplum Kuruluþlarý
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21. Þiddet gördüðü için kadýn
sýðýnma/konuk evine
yerleþtirilen kadýnlarýn buradan
çýktýktan sonra kendi ayaklarý
üzerinde durmayý baþarmalarýný
saðlamak ve desteklemek için
kadýnlara devletin sahip olduðu
kaynaklardan geçici konut
tahsisi yapýlmalýdýr.

Yerel
Yönetimler,
Toplu Konut
Ýdaresi

Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüðü, Sivil Toplum
Kuruluþlarý

22. Kadýna yönelik þiddet
konusunda ulusal bir veri tabaný
bulunmamaktadýr. Mevcut
veriler de saðlýklý ve yeterli
deðildir. Bu nedenle bu konularla
ilgili Bakanlýklarýn saðlýklý veri
oluþturabilmeleri için
toplanacak verilere yönelik
standart soru formlarý
hazýrlanmalý ve sonuçlarý tek
elde (Türkiye Ýstatistik Kurumu)
toplanarak ulusal veri tabaný
oluþturulmalýdýr.

Türkiye
Ýstatistik
Kurumu

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý, Üniversiteler, Özel
Sektör, Sivil Toplum Kuruluþlarý

23. Kadýna yönelik þiddetin
neden ve sonuçlarý ile toplumsal
maliyetinin araþtýrýlmasý ve
þiddetin önlenmesine iliþkin
projelerin üretilmesi ve
gerçekleþtirilmesi yönünde ilgili
kuruluþlara destek verilmelidir.

Kadýnýn Statüsü
Genel
Müdürlüðü,
Devlet
Planlama
Teþkilatý, Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü,
Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar
Genel
Müdürlüðü

Yerel Yönetimler, Üniversiteler,
Sivil Toplum Kuruluþlarý

24. Ülke içinde politika, program
geliþtirmeyi teþvik edecek
bilgilerin daha hýzlý üretebilmesi
için üniversitelerin Kadýn
Sorunlarýný Araþtýrma ve
Uygulama Merkezleri teþvik
edilerek araþtýrma yapmalarý ve
yayýnlamalarý saðlanmalýdýr.

Üniversiteler

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Devlet Planlama
Teþkilatý, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Yerel Yönetimler, Sivil Toplum
Kuruluþlarý

EK - 3

EÐÝTÝM
1. Kadýna yönelik þiddet
konusunda zararlý gelenek ve
göreneklerin tespit edilerek buna
yönelik tutum ve davranýþ
biçimlerini deðiþtirmelerini
saðlayýcý eðitim programlan
hazýrlanmalýdýr. Kadýna yönelik
aile içi þiddetin önlenmesine
yönelik olarak baþta erkekler
olmak üzere ailenin tüm
bireylerinin eðitilmesi ve
özellikle öfkenin kontrolü ve
kiþiler arasýnda saðlýklý iletiþim
becerileri konusunda yaygýn
eðitim programlarýnýn
hazýrlanmasýnda devletin gerekli
çalýþmalarý yapmasý
gerekmektedir.

Kültür ve
Turizm
Bakanlýðý, Milli
Eðitim
bakanlýðý,"
Saðlýk
Bakanlýðý,
Kadýnýn Statüsü
Genel
Müdürlüðü,
Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar
Genel
Müdürlüðü

Üniversiteler, Sivil Toplum
Kuruluþlarý

2. Özellikle ekonomik yönden
geri, geleneksel deðerlerin hakim
olduðu kýrsal bölgelerde kýz
çocuklarýnýn eðitime
katýlmalarýn saðlamaya yönelik
olarak kýz yatýlý ilköðretim ve
ortaöðretim bölge okullarýnýn
açýlmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý
gerekmektedir.

Milli Eðitim
Bakanlýðý

Sivil Toplum Kuruluþlarý, Özel
Sektör

3. Askerlik eðitiminde,
camilerde, kahvehanelerde, çok
sayýda erkek çalýþan istihdam
eden kuruluþlarda kadýna
yönelik þiddet konusunda
erkeklere yönelik zihniyet
dönüþümünü saðlayacak eðitim
programlarý düzenlenmelidir.

Milli Savunma
Bakanlýðý,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü,
Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý,
Valilikler.

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Sivil Toplum Kuruluþlarý

4. Þiddete uðrayan kadýnlarýn
baþvurabilecekleri, rehberlik ve
danýþmanlýk hizmeti
alabilecekleri merkezlerin
tanýtýmý ile kadýnlara yönelik
bilinç yükseltme ve eðitim
çalýþmalarý konusunda ulusal bir
bilgilendirme kampanyasý
yürütülmelidir.

Kadýnýn Statüsü
Genel
Müdürlüðü,
Valilikler,
Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý,
Yerel
Yönetimler

Sivil Toplum Kuruluþlarý, GörselÝþitsel Medya Kuruluþlarý
(Ulusal, Bölgesel ve Yerel)
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6. Saðlýk görevlileri, yargý
mensuplarý, kolluk kuvvetleri,
öðretmenler, sosyal hizmet
uzmanlarý, psikologlar, çocuk
geliþimi uzmanlarý, ve diðer
meslek gruplarýnýn lisans ve
hizmet içi eðitim programlarýnda
kadýna yönelik þiddet konusu
yer almalýdýr.
SAÐLIK
1. Saðlýk hizmeti sunan
kurumlarda çalýþan saðlýk
personelinin kadýna yönelik
þiddeti tanýmasý, tespit etmesi,
gerekli müdahaleleri
yapabilmesi ve þiddete uðrayan
kadýnlarý uygun kuruluþlara
yönlendirmeleri için gerekli alt
yapýnýn oluþturulmasý ve saðlýk
çalýþanlarýnýn mezuniyet öncesi
ve sonrasý eðitim
programlarýnda kadýna yönelik
þiddet konusuna yer verilmelidir.
2. Tüm saðlýk kuruluþlarýnda
þiddet maðduru kadýnlara
yönelik özel birimlerin
oluþturulmasý zorunlu hale
getirilmelidir. Bu birimlerde
hekim ve hemþire gibi saðlýk
çalýþanlarýnýn yaný sýra kadýna
yönelik þiddet konusuna duyarlý
sosyal hizmet uzmaný ve
psikologlarýn çalýþmasý
saðlanmalýdýr. Bu birimde
çalýþanlarýn kadýna yönelik
þiddeti tanýma, ve þiddet gören
kadýna yönelik hizmet veren
mekanizmalarý harekete
geçirebilmek için gerekli
bildirimi yapmalarý
saðlanmalýdýr.
3. Aile planlamasý hizmetleri
baþta olmak üzere bütün üreme
saðlýðý hizmetlerinin özellikle
birinci basamak saðlýk
kuruluþlarýnda kadýnlar için
ücretsiz, ulaþýlabilir ve kaliteli
bir þekilde verilmesi
saðlanmalýdýr.

Üniversitelerar
asý Eðitim
Komisyonu,
Üniversitelerin
Eðitim
Müfredat
Komisyonlarý

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüðü

Saðlýk
Bakanlýðý,
Üniversitelerar
asý Eðitim
Komisyonu,
Üniversitelerin
Eðitim
Müfredat
Komisyonlarý,
Üniversite ve
Özel Sektöre Ait
Saðlýk
Kuruluþlarý
Saðlýk
Bakanlýðý,
Üniversite ve
özel Sektöre Ait
Saðlýk
Kuruluþlarý

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý

Saðlýk Bakanlýðý

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý

EK - 3

HUKUK
1."Çerçeve Eþitlik Yasasý"nýn
ivedilikle çýkarýlmasý
gerekmektedir.

Adalet
Bakanlýðý

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Üniversiteler ve ilgili Tüm Kamu
Kurum ve Kuruluþlarý ile Sivil
Toplum Kuruluþlarý

2. Anayasamýzýn "Kanun önünde
eþitlik" baþlýklý 10. maddesine
göre; "Herkes, dil, ýrk, renk,
cinsiyet, siyasi düþünce, felsefi
inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayýrým
gözetilmeksizin kanun önünde
eþittir.
(Ek fýkra:7/5/2004-5170/l.md;
Kadýnlar ve erkekler eþit haklara
sahiptir. Devlet, bu eþitliðin
yaþama geçirilmesini saðlamakla
yükümlüdür.. hükmünün gereði
olarak devlet bu amir hükmü
hayata geçirecek baþta yasal
düzenlemeler olmak üzere
gerekli her türlü tedbiri
almalýdýr.

Adalet
Bakanlýðý

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý

3. Yürürlükteki
mevzuatýmýzdaki kadýn-erkek
eþitliðini zedeleyen
düzenlemelerin ayýklanmasý
yönünde gerekli çalýþmalarýn
yapýlmasý gerekmektedir.

Adalet
Bakanlýðý

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Üniversiteler ve Ýlgili Tüm Kamu
Kurum ve Kuruluþlarý ile Sivil
Toplum Kuruluþlarý
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4. 4320 sayýlý Ailenin
Korunmasýna Dair Kanun'un 1.
maddesinde geçen "kusurlu eþ"
ibaresinin "þiddet uygulayan
birey" þeklinde düzeltilmesi;
hakimin anýlan yasa kapsamýnda
hükmedebileceði tedbirlere
iliþkin olarak yasanýn 1.
maddesinin (f) bendinde geçen
"ortak konut" ibaresinin yanýna
"veya þiddete maruz kalan
bireyin iþyerine gelmemesi"
ibaresinin de eklenmesinin,
ayrýca 4320 sayýlý Kanunun
korunma kapsamýna
mahkemece ayrýlýk kararý
verilen veya yasal olarak ayrý
yaþama hakký olan eþlerden
birinin veya çocuklarýnýn da
dahil edilmesinin ve
mahkemenin vermiþ olduðu
tedbir hükmünün infazýna
iliþkin icra iþlemlerinin de
harçtan muaf tutulmasý yönünde
yasal düzenleme yapýlmasýnýn
uygun olacaðý düþünülmektedir.

Adalet
Bakanlýðý

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Üniversiteler ve Ýlgili Tüm Kamu
Kurum ve Kuruluþlarý ile Sivil
Toplum Kuruluþlarý

5. Mevcut yasalarýmýzda halen
kadýn bedenini kontrol altýnda
tutmayý amaçlayan, kadýnýn
insan haklarýnýn ihlaline neden
olan hukuki düzenlemeler
ivedilikle yapýlmalýdýr.

Adalet
Bakanlýðý

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Üniversiteler ve Ýlgili Tüm Kamu
Kurum ve Kuruluþlarý ile Sivil
Toplum Kuruluþlarý

6. Siyasi Partiler Yasasýnda
kadýnlarýn siyasete katýlýmýný
destekleyen düzenlemeler
yapýlmalýdýr.

Adalet
Bakanlýðý

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Siyasi Partiler, Üniversiteler ve
Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý ile Sivil Toplum
Kuruluþlarý

7. "Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüðü Ayni ve Nakdi
Yardým Yönetmeliðinde "sivil
toplum kuruluþlarý tarafýndan
açýlmýþ olan sýðýnma evlerinde
kalan kadýnlara kaldýklarý süre
içinde ayni ve maddi yardým
konusunda gerekli düzenlemeler
yapýlmalýdýr.

Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü
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C. TÖRE/NAMUS CÝNAYETLERÝ KONUSUNDAKÝ ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝNÝN YAÞAMA
GEÇÝRÝLMESÝNDE KOORDÝNELÝ ÇALIÞMASI GEREKEN KURUMLAR

ÖNERÝLER

SORUMLU
KURUM

ÝÞBÝRLÝÐÝ YAPILACAK
KURUM/KURULUÞ

KORUYUCU VE ÖNLEYÝCÝ TEDBÝRLER
1. Sistematik bir zihniyet
dönüþümü için ders
kitaplarýnda, günlük
konuþmalarda, görsel ve yazýlý
basýnda, sinema filmlerinde
hatta akademik çalýþmalarda,
vaaz ve hutbelerde kullanýlan
geleneksel cinsiyet rol ve
kalýplarýný erkek egemen
zihniyetin hakim olduðu
toplumsal yapýnýn yarattýðý
olumsuzluklarý vurgulayan bir
söylem geliþtirilmelidir.

Milli Eðitim
Bakanlýðý,
Kültür 1 ve
Turizm
Bakanlýðý, Türk
Dil . Kurumu,
Radyo ve
Televizyon Üst
Kurulu, Yüksek
Öðrenim
Kurulu, Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Üniversiteler ve Ýlgili Tüm Kamu
Kurum ve Kuruluþlarý ile Sivil
Toplum Kuruluþlarý, GörselÝþitsel Medya Kuruluþlarý
(Ulusal, Bölgesel ve Yerel)

2. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý,
töre/namus cinayetlerinin
önlenmesi konusunda; toplumu
bilinçlendirmek üzere hutbe ve
vaazlar vermeli, yazýlý ve görsel
yayýnlar yapmalý ve çeþitli
etkinlikler düzenlemelidir. Bu
etkinliklerinde Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý geleneksel cinsiyet
rol ve kalýplarýný, ataerkil
yapýnýn yarattýðý olumsuzluklarý
vurgulayan ahlaki söyleme sahip
bir dil kullanmalýdýr.

Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüðü

3. Töre/namus cinayetleri
konusunda Devlet, sivil toplum
kuruluþlarý ve yerel yönetimler
ortak kampanyalar
düzenlemelidir. Bu
kampanyalarda kadýnlarýn yaný
sýra erkeklerin de þiddete karþý
bilinç yükseltici eðitim almalarý
saðlanmalýdýr. Erkek ve
kadýnlarýn alternatif davranýþ
biçimleri geliþtirmelerine destek
veren programlar oluþturulmalý,
kendini ifade yollarýný bulmak
ve iletiþim kurma olanaklarýný
artýrmak için sorun çözme
tekniklerini anlatan programlar
geliþtirilmelidir.

Kadýnýn Statüsü
Genel
Müdürlüðü

Aile ve Sosyal Araþtýrmalar
Genel Müdürlüðü, Üniversiteler
ve îlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý ile Sivil Toplum
Kuruluþlarý, Görsel-Ýþitsel
Medya Kuruluþlarý (Ulusal,
Bölgesel ve Yerel)
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4. Töre/namus cinayetlerinin
önlenmesine yönelik
bilgilendirici spot filmlerin
üretilerek, görsel medyada sýk
aralýklarla gösterilmesi
saðlanmalýdýr.

Kadýnýn Statüsü
Genel
Müdürlüðü,
Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar
Genel
Müdürlüðü

Üniversiteler ve Ýlgili Tüm Kamu
Kurum ve Kuruluþlarý ile Sivil
Toplum Kuruluþlarý, Televizyon
Kuruluþlarý (Ulusal, Bölgesel ve
Yerel)

1. Töre ve namus konusunda
toplumda yerleþik ön kabullerin
veya geleneksel anlayýþýn tersine
çevrilmesi saðlanmalýdýr.

Ýlgili Tüm
Kamu Kurum
ve Kuruluþlarý

Üniversiteler, Sivil Toplum
Kuruluþlarý, Görsel-iþitsel Medya
Kuruluþlarý (Ulusal, Bölgesel ve
Yerel)

2. Devletin yasalardan ve
uluslararasý sözleþmelerden
doðan yükümlülükler
doðrultusunda gerekli
düzenlemeleri yapmasý,
yasalardaki anlayýþ
deðiþikliðinin uygulamaya
yansýtýlabilmesi için gerekli
mesleki eðitim çalýþmalarýnýn
yapýlmasý ve yasalarýn sýfýr
toleransla uygulanmasý
saðlanmalýdýr.

Adalet
Bakanlýðý,
Kadýnýn Statüsü
Genel
Müdürlüðü,
Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar
Genel
Müdürlüðü,
Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü,
Üniversiteler

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý, Sivil Toplum
Kuruluþlarý, Görsel-Ýþitsel
Medya Kuruluþlarý (Ulusal,
Bölgesel ve Yerel)

3. Ülke çapýnda ilgili tüm sivil
ve resmi kuruluþlarý kapsayacak
"2006-2010 Töre/ Namus
Cinayetlerinin önlenmesine
Yönelik Eylem Planý"
hazýrlanmalý ve uygulamalarý
takip edilmelidir.

Kadýnýn Statüsü
Genel
Müdürlüðü

Ýlgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý, Yerel Yönetimler,
Üniversitelerin Kadýn Sorunlarý
Araþtýrma Merkezleri, Sivil
Toplum Kuruluþlarý

4. Ülke genelinde 24 saat hizmet
verecek ücretsiz "ALO ÞÝDDET
HATTI oluþturulmalýdýr. Bu
hatlarda þiddet konusunda
eðitim almýþ personelin görev
yapmasý saðlanmalýdýr.

Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü

Ýçiþleri Bakanlýðý, Adalet
Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý,
Üniversite ve özel Sektöre Ait
Saðlýk Kuruluþlarý, Barolar

5. Töre/namus cinayetlerinin
önlenmesine yönelik olarak yerel
düzeyde Valilik, Emniyet,
Jandarma, Belediye, Müftülük,
Üniversite, sivil toplum
kuruluþlarýnýn temsilcilerinin
katýlýmýyla komiteler
oluþturulmalýdýr.

Valilikler

Ýl Emniyet Müdürlüðü, Ýl
Jandarma Komutanlýðý,
Belediyeler, Müftülük,
Üniversiteler, Sivil Toplum
Kuruluþlarý

KURUMSAL HÝZMETLER
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6. Töre/namus cinayetleri
konusunda ulusal düzeyde
veriler bulunmamaktadýr.
Mevcut veriler de saðlýklý ve
yeterli deðildir. Bu nedenle bu
konularla ilgili Bakanlýklarýn
saðlýklý veri oluþturabilmeleri
için toplanacak verilere yönelik
standart soru formlarý
hazýrlanarak sonuçlarý tek elde
(Türkiye Ýstatistik Kurumu)
toplanmalý ve kadýna yönelik
þiddet konusunda oluþturulacak
veriler ulusal veri tabanýna
entegre edilmelidir.

Türkiye
Ýstatistik
Kurumu

lgili Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý, Yerel Yönetimler,
Üniversitelerin Kadýn Sorunlarý
Araþtýrma Merkezleri, Sivil
Toplum Kuruluþlarý

7. Töre/namus cinayetlerinin
nedenlerine, sonuçlarýna,
maliyetine ve önleme
yöntemlerine iliþkin projelerin
üretilmesi ve gerçekleþtirilmesi
yönünde ilgili kuruluþlara destek
verilmelidir.

Devlet
Planlama
Teþkilatý,Kadýn
ýn Statüsü
Genel
Müdürlüðü,
Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlüðü,
Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar
Genel
Müdürlüðü

Yerel Yönetimler, Üniversiteler,
Sivil Toplum Kuruluþlarý

8. Kadýn ve erkek arasýndaki
eþitsizliklerin giderilebilmesi için
kadýnýn her alanda
güçlendirilmesi gerekmektedir.
Bu amaçla üniversitelerin Kadýn
Sorunlarý Araþtýrma ve
Uygulama Merkezlerinin teþvik
edilerek, araþtýrma yapmalarý
ve yayýnlamalarý saðlanmalýdýr.

Üniversiteler

Devlet Planlama Teþkilatý,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüðü, Kadýnýn Statüsü
Genel Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü

Milli Eðitim
Bakanlýðý

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý,
Valilikler, Yerel Yönetimler, Özel
Sektör Kuruluþlarý, Sivil Toplum
Kuruluþlarý

EÐÝTÝM
1. Özellikle ekonomik yönden
geri, geleneksel deðerlerin hakim
olduðu kýrsal bölgelerde kýz
çocuklarýnýn eðitime
katýlmalarýn saðlamaya yönelik
olarak yatýlý kýz bölge okullarýnýn
(ilköðretim ve ortaöðretim)
açýlmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý
gerekmektedir.
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D. MEDYA VE ÞÝDDET KONUSUNDAKÝ ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝNÝN YAÞAMA
GEÇÝRÝLMESÝNDE KOORDÝNELÝ ÇALIÞMASI GEREKEN KURUMLAR

ÖNERÝLER

SORUMLU
KURUM

1. Ülkemizde mevcut medya
hukukunun öncelikle 3986 Sayýlý
Radyo ve Televizyonlarýn
Kuruluþ ve Yayýnlarýna Ýliþkin
Kanunun ile bu Kanuna uygun
olarak çýkarýlan Yönetmeliklerin
teknolojik geliþmelere uygun
olarak güncelleþtirilmesi
"cinsiyet ayrýmcýlýðý", "çocuk
istismarý" ve "þiddet" içerikli
yayýnlara uygulanan
müeyyidelerin caydýrýcýlýktan
uzak kaldýðý göz önünde
bulundurularak yaptýrým
gücünün arttýrýlmasýna ve
güncelliklerini yitirmeden
uygulanabilmelerine yönelik
düzenlemelerin yapýlmasý,
uygulanabilir bir mevzuatýn
yaratýlmasý,

TBMM, Ýlgili
Devlet
Bakanlýðý RTÜK

Ýlgili Kurum ve Kuruluþlar,

2. Avrupa Birliði Müktesebatýnýn
üstlenilmesine iliþkin (24
Temmuz 2003 tarih ve 25178
Mükerrer sayýlý Resmi Gazete)
Türkiye Ulusal Programýnda
Kültür ve Görsel Ýþitsel
Politikanýn öncelikler
bölümünde de yer alan;
küçüklerin ve insan onurunun
korunmasýnda güçlü ve etkili bir
seviyenin elde edilmesine
yönelik ulusal çerçeveleri
geliþtirerek Avrupa görsel-iþitsel
ve bilgi hizmetleri endüstrisinin
rekabet edebilirliðinin
geliþtirilmesi hakkýndaki 24
Eylül 1998 tarihli Konsey
Tavsiye Kararý (31998H0560)
Yeni medya hizmetlerinin
geliþimi çerçevesinde özdenetimin rolü hakkýndaki 27
Eylül 1999 tarihli Konsey Sonuç
Kararý (31999Y 1006(02) iliþkin
olarak yayýn kuruluþlarýnýn
kendi öz-denetim birimlerini
kurarak bir an önce kamusal
yayýncýlýðýn gereði kendi
sorumlu yayýncýlýk ilkelerini
yerleþtirmeleri,

Yazýlý ve Görseliþitsel Medya
Kuruluþlarý,(Ka
mu-Özel Ulusal
Bölgesel ve
Yerel), Yazýlý
Basýn, Bilgi
Hizmetleri ve
Haber Ajanslarý

Avrupa Birliði Genel Sekreterliði
Ýlgili Kurum ve Kuruluþlar

ÝÞBÝRLÝÐÝ YAPILACAK
KURUM/KURULUÞ
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3. Yayýn planlamasýnda, yayýn
genel akýþý içinde,yayýn
içeriðinde, çocuk istismarý ile
cinsiyet ayýrýmý, þiddet,
pornografi, kadýný küçültücü,
incitici ve önyargýlý yayýnlarýn
yapýlmamasý için yayýn
kanallarýnýn kendi "ETÝK
deðerlerini yerleþtirmeleri ve
yayýn kimliðini öne
çýkarmalarýnýn saðlanmasý,

Yazýlý ve Görseliþitsel Medya
Kuruluþlarý,(Ka
mu-Özel Ulusal
Bölgesel ve
Yerel), Yazýlý
Basýn, Bilgi
Hizmetleri ve
Haber Ajanslarý

Ýlgili Kurum ve Kuruluþlar

4. Özellikle radyonun yaygýn
gücü ve tüm ailenin birlikte
olduðu, televizyon izlediði
saatlerde ve yayýnýn genel
akýþýnda "Çocuk programlarý"
özellikle "REKLAM
KUÞAKLARInda çocuk
istismarýnýn önlenmesi,

Yazýlý ve Görseliþitsel Medya
Kuruluþlarý,(Ka
mu-Özel Ulusal
Bölgesel ve
Yerel), Bilgi
Hizmetleri ve
Haber Ajanslarý

Ýlgili Kurum ve Kuruluþlar

5. Tüm yayýn kanallarýnda, yayýn
içeriði ve planlamasýnda; evde
ve çalýþan kadýna yönelik hedef
kitlesi belirlenen, kadýnýn
toplumsal dönüþümünü
saðlayacak, bilgilendirici
programlarýn öne çýkarýlarak çok
sayýda izleyiciye, kadýna
ulaþmasý için izlenebilirliði
yüksek zaman diliminin
belirlenmesi, uygulanmasý,

Yazýlý ve Görseliþitsel Medya
Kuruluþlarý,
(Kamu-Özel
Ulusal Bölgesel
ve Yerel), Bilgi
Hizmetleri ve
Haber Ajanslarý

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
Üniversiteler Kadýn Araþtýrma
ve Uygulama Merkezleri, Ýlgili
Sivil Toplum Kuruluþlarý,

6. Mevcut Yasa kapsamýnda,
televizyonlarda Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu
tarafýndan yayýndan kaldýrýlan
programlar yerine þiddete karþý
duyarlýlýðý artýrýcý, kaliteli ve
olumlu mesajlar veren eðitici
ikame programlarýn
oluþturulmasý konusunda
çalýþmalar yapýlmasý,

RTÜK, Görsel
Medya
Kuruluþlarý,
(Kamu-Özel
Ulusal Bölgesel
ve Yerel), Bilgi
Hizmetleri

Ýlgili Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý

7. Baþta program yapým ve
yöneticileri olmak üzere
televizyon programlarýnýn
üretiminin her aþamasýnda yer
alan medya çalýþanlarýnýn
"þiddete" iliþkin duyarlýlýklarýný
arttýrýcý "Toplumsal Cinsiyet
Eþitliði" eðitimi almalarýnýn
saðlanmasý,

Yazýlý ve Görsel
Medya
Kuruluþlarý;
(Kamu ve Özel
Ulusal, Bölgesel
ve Yerel) Yayýn
Kuruluþlarý,

Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü
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8. Ýzleyiciye medya karþýsýnda
"farkýndalýk" kazandýrýlmasý ve
bilinçli izleyiciler (öncelikle
ebeveynler) oluþturulmasý
konusunda çalýþmalar yapýlmasý
ve izleyiciye medya
okuryazarlýðýnýn kazandýrýlmasý
için eðitim programlarýnýn
düzenlenmesi,

RTÜK, Yazýlý ve
Görsel-iþitsel
Medya
Kuruluþlarý,(Ka
mu-Özel Ulusal
Bölgesel ve
Yerel), Bilgi
Hizmetleri ve
Haber Ajanslarý

9.Ülkemizde medyada karar
mekanizmalarýnda
cinsiyetçiliðin ortadan
kaldýrýlmasý ve eþitliðin
saðlanmasý,

Yazýlý ve Görseliþitsel Medya
Kuruluþlarý,
(Kamu ve Özel
Ulusal,
Bölgesel, Yerel
Yayýn
Kuruluþlarý),
Haber Ajanslarý
Basýn Meslek
Örgütleri

10. Medyanýn kadýn ve çocuða
yönelik "þiddetin" pekiþtirilmesi
ve ortadan kaldýrýlmasýna iliþkin
etkisini araþtýran ve günümüzde
büyük eksiklik olan
araþtýrmalarýn yapýlmasý

RTÜK,
Görsel-iþitsel
Medya
Kuruluþlarý,
(Kamu ve Özel
Ulusal,
Bölgesel, Yerel
Yayýn
Kuruluþlarý)

Üniversiteler, Sivil Toplum
Kuruluþlarý, Kadýnýn Statüsü
Genel Müdürlüðü, Aile ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü,
TÜÝK, TRT,

11. Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn
"Medya Ýzleme Gruplarý"
oluþturmasý ve medyanýn günü
gününe izlenmesi oto kontrolün
saðlanmasý,

Basýn Meslek
örgütleri, Sivil
Toplum
örgütleri

Ýlgili kuruluþlar

Ýlgili Kamu Kurum ve
Kuruluþlarý Sivil Toplum
Örgütleri
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EK - 4
Ýçiþleri Bakanlýðý Genelgesi

T.C
ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI
Emniyet Genel Müdürlüðü

Sayý

: B.05.1.EGM.0.11.02.08-62634

EGM GENELGE NO: 8
11.01.2007
BAKANLIK GENELGE NO: 6

Konu : Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine
Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu

Ýlgi

:

a) 02.12.2005 tarih ve 123 sayýlý Bakanlýk Genelgesi
b)04.07.2006 tarih ve 2006/17 sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi

Tüm dünyada olduðu gibi, ülkemizde de kadýnlara ve çocuklara yönelik þiddet, gerek
ulusal gerekse uluslar arasý düzeyde yapýlan tüm çalýþmalar ve tedbirlere raðmen
toplumsal bir sorun olarak varlýðýný sürdürmektedir. Özellikle kadýna yönelik olarak
gerçekleþen þiddet olaylarýnýn en uç noktasý ise kuþkusuz, töre veya namus adýna
iþlenen cinayetlerdir.
Türkiye de, töre ve namus cinayetlerinin iþlendiði ülkeler arasýnda yer almaktadýr.
Bu durum, ülkemizin uluslararasý platformlarda eleþtirilmesine, geliþmiþlik düzeyi
kendisinin çok altýndaki ülkelerle ayný düzeyde görülmesine, töre ve namus cinayetlerinin
ortadan kaldýrýlmasý için zaman zaman önlem almaya davet edilen konuma
getirmektedir.
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Bu cinayetlerin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin en üst seviyede güvence altýna
alýnmasý, toplumsal huzur ve güven duygusunun artýrýlmasý ve ülkemizin çaðdaþ
dünyada hak ettiði saygýnlýðý korumasý bakýmýndan gereklidir.
Çocuk ve kadýnlara yönelik þiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi
için alýnacak tedbirlerle ilgili olarak Baþbakanlýk tarafýndan çýkartýlan 2006/17 sayýlý
genelge 04.07.2006 tarih ve 26218 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe
girmiþtir. Bahse konu genelge ile tespit edilen görev ve sorumluluklar kapsamýnda
yerine getirilmesi gereken görev ve tedbirlerin etkin ve süratli bir þekilde koordine
edilerek hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Bu amaçla ilgi (b) genelge doðrultusunda, çocuk ve kadýnlara yönelik þiddet hareketleri
ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi kapsamýnda;
1. Kolluk birimlerine müracaat eden veya kolluk tarafýndan tespit edilen þiddet
maðduru kadýn ve çocuklarýn, yaþadýklarý travmaya baðlý olarak içinde bulunduklarý
ruhsal durum göz önünde bulundurularak, bu kiþilerin müracaatlarýnda yapýlmasý
gereken her türlü iþlem, imkanlar ölçüsünde bayan personelin de katýlýmýyla, insani
yaklaþým içerisinde ve ivedilikle yerine getirilecektir.
2. Þiddet maðdurlarý ile ilgili kolluk birimlerine intikal eden ihbar ya da
müracaatlara iliþkin yapýlmasý gereken adli iþlemler Cumhuriyet Savcýlarý
bilgilendirilmek suretiyle, 4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun ve bu kanunun
uygulanmasýna dair ilgi (a) genelge ile 5271 sayýlý Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5395
sayýlý Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde yerine getirilecektir.
3. 5393 sayýlý Belediye Kanununun 14. maddesinin (a) bendine göre belediyelerin
kadýn ve çocuklar için sýðýnma evleri açmalarý gerekmektedir. Bu baðlamda; öncelikle
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) baðlý kadýn sýðýnma evi
bulunmayan yerlerde 5393 sayýlý Belediye Kanunu gereðince ve 08.05.2001 tarih ve
24396 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Özel Hukuk Tüzel Kiþileri
ile Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnca Açýlan Kadýn Konukevleri Yönetmeliði hükümlerine
göre, belediyeler tarafýndan 24 saat esasýna göre görevli bulundurulacak þekilde ve
genel kolluk tedbirleri dýþýnda, özel güvenlik hizmetlerinden faydalanýlmak suretiyle
gerekli güvenlik tedbirlerinin alýndýðý, kadýn ve çocuk sýðýnma evlerinin açýlmasý
ivedilikle saðlanacaktýr.
4. Özellikle kadýnlara yönelik þiddetin sonucu olarak ortaya çýkan töre veya
namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik olarak, illerde valilerin veya görevlendireceði
vali yardýmcýsýnýn, ilçelerde kaymakamlarýn baþkanlýðýnda kolluk kuvvetleri, mahalli
idareler, sosyal hizmet birimleri, meslek kuruluþlarý, saðlýk müdürlükleri, milli eðitim
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müdürlükleri ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile gerekli görülmesi halinde
diðer kurum ve kuruluþlarýn temsilcilerinin katýlýmý ile komiteler oluþturularak, tespit
edilen çözümlerin iþbirliði içerisinde hayata geçirilmesi saðlanacaktýr.
Bu komitelerin sekreterya hizmetleri Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, ilçelerde ise
sosyal hizmet yürüten birim tarafýndan yerine getirilecektir.
5. Çeþitli sebeplerle töre veya namus cinayetine maruz kalabileceðini beyan
eden/edilen veya aile içi þiddete maruz kalmýþ kadýnlar ve çocuklarla ilgili her türlü
koruma tedbirinin, Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, ilçelerde ise sosyal hizmet
yürüten birim ya da varsa Sosyal Hizmetler Þube Müdürlükleri haberdar edilmek
suretiyle ivedilikle alýnmasý saðlanacak, SHÇEKe veya belediyelere baðlý kadýn sýðýnma
evlerinde koruma altýna alýnan bu kiþilerin bulunduklarý yerlerle ilgili gizlilik esaslarýna
en üst seviyede riayet edilecektir.
6. Þiddet maðdurlarýnýn ilgili yere sevkine kadar geçen sürede; iaþe, konaklama,
tedavi ve ulaþým gibi bir takým ihtiyaçlarýnýn belediyeler, Ýl/Ýlçe Özel Ýdareleri ve
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Teþvik Fonu kaynaklarýndan karþýlanmasý komitelerce
karara baðlanacaktýr.
7. Kadýn sýðýnma evi bulunmayan yerlerde, töre/namus cinayetine maruz
kalabileceðini beyan eden veya somut bir olayda töre/namus cinayetine maruz
kalabileceði öngörülen kiþilerin rýzalarý doðrultusunda, ivedilikle sosyal hizmet birimleri
haberdar edilmek suretiyle teslim alýnmalarý saðlanacaktýr. Ýl/Ýlçe sosyal hizmet
birimleri 24 saat ulaþýlabilecek þekilde görevlendirecekleri personelin iletiþim bilgilerini
genel kolluk kuvvetlerine bildireceklerdir.
8. Kadýn sýðýnma evi bulunmayan yerlerde, maðdurlarýn ilgili yere sevkine
kadar geçen sürede geçici olarak korunmalarýnýn ve sýðýnmalarýnýn saðlanacaðý yerler,
(otel, pansiyon, misafirhane vb.) oluþturulan komiteler tarafýndan tespit edilerek genel
kolluk kuvvetlerine bildirilecektir. Bu yerlerin adres bilgileri konusunda da üst seviyede
gizlilik esaslarýna riayet edilecektir.
Bu kiþilerin korunmalarýnýn saðlanacaðý yerlere sevk edilmeleri esnasýnda, maruz
kaldýklarý durum veya olayýn özelliðine göre gerekli olmasý halinde genel kolluk
kuvvetleri refakat edecektir.
9.Töre ve namus konusunda toplumda yerleþik ön yargý veya geleneksel
anlayýþýn deðiþtirilmesi amacýyla halkýn konu ile ilgili farkýndalýðýný ve duyarlýlýðýný
artýracak etkinlikler düzenlenecektir.
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10. Töre ve namus cinayetleri ile çocuk ve kadýnlara yönelik þiddet olaylarýna
iliþkin soruþturma sürecinde görev alan genel kolluk kuvvetleri personeline yönelik,
bu konularda çalýþma ve araþtýrmalar yapan bilim adamlarý ve uzmanlarýn da desteði
alýnarak hizmet içi eðitim faaliyetleri düzenlenecektir. Ýllerin talebi halinde bu
eðitimlerde kullanýlacak eðitim materyali, Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü
ile koordinasyon kurulmak suretiyle temin edilecektir.
11. Yukarýda belirtilen konularla ilgili yapýlan çalýþmalara iliþkin raporlar,
oluþturulan komiteler tarafýndan hazýrlanarak, ilgi (b) Baþbakanlýk genelgesinde
koordinatör kurum olarak tespit edilen Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðüne
ve Bakanlýðýma yýlýn 3ncü, 6ncý, 9uncu ve 12nci aylarýnýn ilk haftasýnda
gönderilecektir.
Töre veya namus cinayetlerinin önlenmesi ve aile içerisinde gerçekleþen þiddetin yol
açtýðý veya açacaðý zararlarýn toplumumuzda daha derin ve kalýcý izler býrakmamasý
için, genelgede düzenlenen hükümlerin uygulanmasýyla ilgili personelin
bilgilendirilmesini ve herhangi bir aksaklýða meydan verilmemesini önemle arz ve
rica ederim.
Abdülkadir AKSU
Ýçiþleri Bakaný
DAÐITIM :
Gereði :

Bilgi

:

81 Ýl Valiliðine

Devlet Bakaný Sn. Nimet ÇUBUKÇU adýna
Saðlýk Bakanlýðýna
Adalet Bakanlýðýna
Milli Eðitim Bakanlýðýna
Jandarma Genel Komutanlýðýna
Bakanlýk Ýller Ýdaresi Genel Müdürlüðüne
Bakanlýk Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðüne
Baþbakanlýk SHÇEK Genel Müdürlüðüne
Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðüne
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SHÇEK ÝL ve ÝLÇE MÜDÜRLÜKLERÝ
ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
SHÇEK ÝL MÜDÜRLÜKLERÝ ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
Ýli

Adres

Telefon

Fax

E-posta

1

ADANA

Döþeme Mah. Yeni Valilik Binasý
D.Blok 1.Kat Seyhan Adana

0322 4588424
0322 4588422

458 84 23

adana@shcek.gov.tr

2

ADIYAMAN

Turgut Reis Mah. Hastane Cd.
Mahalli Ýdareler Binasý No:3
Kat:3 Adýyaman

0416 2161082
0416 2140547

216 76 93

adýyaman@shcek.gov.tr

3

AFYONKARAHÝSAR

Bankalar Cad. - Sosyal Hizmetler
ve Özel Ýdare Ýþhaný Kat:5
Afyonkarahisar

0272 2131983
0272 2131151

213 69 33

afyon@shcek.gov.tr

4

AÐRI

Erzurum Cad. Yeni Vilayet Binasý
Aðrý

0472 2152499
0472 2152120

213 69 33

agri@shcek.gov.tr

5

AKSARAY

Zafer Mah. DSÝ Yaný Huzurevi
Binasý 68100

0382 2124678

213 23 65

aksaray@shcek.gov.tr

6

AMASYA

Gümüþlü Mah. Gazi Cd. Vakýf
iþhaný Kat:2 05100

0358 2184983
0358 2181273

218 69 32

amasya@shcek.gov.tr

7

ANKARA

Atatürk Bulvarý Armaðan Ýþhaný
No: 76 Kýzýlay

0312 4186662

425 96 04

ankara@shcek.gov.tr

8

ANTALYA

Kýþla Mah. 46. Sk. No:7 Antalya

0242 2487754
0242 2434475
0242 2442459

243 44 77

antalya@shcek.gov.tr

9

ARDAHAN

Kongre Cad. Ýl Özel Ýdare Ýþhaný
Kat:2

0478 2115777

213 69 33

ardahan@shcek.gov.tr

10

ARTVÝN

Tarým Kredi Kooperatifi Merkez
Artvin

0466 2121861
0466 2121069

212 18 61

artvin@shcek.gov.tr

11

AYDIN

Zafer Mh. Pýnarbaþý Mevkii
108.Sk. No:29 09100

0256 2145036
0256 2150650

225 31 92

aydin@shcek.gov.tr

12

BALIKESÝR

Hükümet Binasý Zemin Kat
10100 Balýkesir

0266 2492973
0266 2494293

249 78 77

balikesir@shcek.gov.tr

13

BARTIN

Kýrtepe Mah. Gümrük Sk. No:32
Merkez Bartýn

0378 2273038
0378 2271628

214 66 22

bartin@shcek.gov.tr

14

BATMAN

Hükümet Konaðý B Blok Kat:2
72070

0488 2142742
0488 2131645

425 96 04

batman@shcek.gov.tr

15

BAYBURT

Þeyh Hayran Mah. Valilik Ek
Hizmet Binasý Kat: 2 No:210
69140

0458 2114601
0458 2115667

211 84 90

bayburt@shcek.gov.tr

16

BÝLECÝK

Valilik Binasý 11080

0228 2122037
0228 2122034
0228 2122035

212 19 40

ardahan@shcek.gov.tr
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17

BÝNGÖL

Hükümet Konaðý Kat:3

0426 2131540

213 49 80

bingol@shcek.gov.tr

18

BÝTLÝS

Selami Yurdan Cd. No:51 1300
Bitlis

0434 2265307
0434 2265308

226 53 06

bitlis@shcek.gov.tr

19

BOLU

Bankalar Cad. - Sosyal Hizmetler
ve Özel Ýdare Ýþhaný Kat:5
Afyonkarahisar

0374 2158176
0374 2158177

212 29 35

bolu@shcek.gov.tr

20

BURDUR

Cumhuriyet Meydaný Özel Ýdare
Ýþhaný Kat:3 Burdur

0248 2335328
0248 2331841

233 53 28

burdur@shcek.gov.tr

21

BURSA

lacamescit Mah. Tek Sk. No:1
Osmangazi 16020 Bursa

0224 2232329
0224 2231936

223 14 18

bursa@shcek.gov.tr

22

ÇANAKKALE

Cevat Paþa Mh. Zübeyde Haným
Sk. Zafer Evleri Yaný Çanakkale

0286 2175881
0286 2171570

212 36 95

canakkale@shcek.gov.tr

23

ÇANKIRI

Cumhuriyet Mah. Valilik Binasý
Kat:1 18200

0376 2122943
0376 2132689

212 29 43

cankiri@shcek.gov.tr

24

ÇORUM

Gazi Cd. Valilik Binasý A-B Blok
Kat:3 Yeniþehir Çorum

0364 2246532
0364 2240200
0364 2246532

224 02 00

corum@shcek.gov.tr

25

DENÝZLÝ

Dükkanönü Mah. Ýstiklal Cd.
No:103 Denizli 20020

0258 2413458

242 68 72

denizli@shcek.gov.tr

26

DÝYARBAKIR

Valilik Ek Binasý (Eski
Defterdarlýk Binasý) Kat.3
Diyarbakýr

0412 2243826

224 35 00

diyarbakir@shcek.gov.tr

27

DÜZCE

Uzunmustafa Mah. Ova. Sok. No:
1 (81010) Düzce

0380 5120932
0380 5123340

512 21 08

duzce@shcek.gov.tr

28

EDÝRNE

Türk Ocaðý Cad. Dilaverbey Mah.
Öz-er Market Arkasý No: 3 Edirne

0284 2127309

214 86 94

edirne@shcek.gov.tr

29

ELAZIÐ

Ýzzet Paþa Mah. Þehit Ýlhanlar
Cd. Mehmetçik Sk. No:23 Elazýð

0424 2181573
0424 2336751

218 15 73

elazig@shcek.gov.tr

30

ERZÝNCAN

Çevre Yolu Üzeri Þeker Fabrikasý
Yaný 100. Yýl Atatürk Huzurevi
Müdürlüðü Ek Hizmet Binasý

0446 2143847
0446 2148005

214 80 05

erzincan@shcek.gov.tr

31

ERZURUM

Yönetim Cd. Hükümet Konaðý
3.Kat

0442 2341541
0442 2341543
0442 2341547

233 65 16

erzurum@shcek.gov.tr

32

ESKÝÞEHÝR

Sosyal Hizmetler Kampüsü
Huzur Mah. Seher Yýldýzý Sk.
26060

0222 2174605
0222 2174609
0222 2174606

217 46 07

eskisehir@shcek.gov.tr

33

GAZÝANTEP

Valilik Binasý Kat:4 Þehitkamil
Gaziantep

0342 2316522
0342 2316521

231 65 20

gaziantep@shcek.gov.tr

34

GÝRESUN

Valilik Binasý C Blok Kat:2 28200

0454 2157535
0454 2157536

215 75 37

giresun@shcek.gov.tr

35

GÜMÜÞHANE

Karaer Mah. Valilik Binasý Kat:4
29100

0456 2135971
0456 2131901

213 59 71

gumushane@shcek.gov.tr

36

HAKKARÝ

Bulak Mah. Valilik Binasý Zemin
Kat

0438 2119919

211 70 35

hakkari@shcek.gov.tr

37

HATAY

Akevler Mah. M.Kemal Atahan
Cd. No:2 31040 Antakya Hatay

0326 2161089
0326 2140663

213 58 42

hatay@shcek.gov.tr
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38

IÐDIR

Söðütlü Mahallesi Polis Evi
arkasý Kültür Merkezi Binasý 2.
Kat IÐDIR

0476 2271502
0476 2270938

226 08 96

igdir@shcek.gov.tr

39

ISPARTA

Hýzýrbey Mah. Hastane Cd. Nabil
Sk. No:92 Isparta

0246 2234940

223 57 43

isparta@shcek.gov.tr

40

ÝSTANBUL

Prof.Kazým Ýsmail Gürkan Cd.
No:8 Caðaloðlu (Ek bina: Eski
Londra Asfaltý Çocuk Sitesi
Duraðý Bahçelievler)

0212 5223697
0212 5114275

526 44 49

istanbul@shcek.gov.tr

41

ÝSTANBUL

0216 5899469
0216 4271100

589 19 11

42

ÝZMÝR

Gazi Bulvarý No:97 Çankaya
Ýzmir

0232 4415304

441 53 05

izmir@shcek.gov.tr

43

KAHRAMANMARAÞ

Mimar Sinan Mah. A.Türkeþ Bul.
No:78 46050

0344 2158647
0344 2158645

215 86 47

kmaras@shcek.gov.tr

44

KARABÜK

Yeniþehir Mah. Çamlýk Cad.
Yücel Huzurevi Müdürlüðü

0370 4156151

415 68 90

karabuk@shcek.gov.tr

45

KARAMAN

Ýmaret Mah. Anafartalar
Ýlköðretim Okulu Yaný 144. Sk.
70100

0338 2140222
0338 2137516

214 02 22

karaman@shcek.gov.tr

46

KARS

Orta Kapý Mah. Borsa Sk.
Hükümet Konaðý No:1 Kat:3

0474 2126910
0474 2126909

212 53 47

kars@shcek.gov.tr

47

KASTAMONU

Saraçlar Mah. Araç Cad. No:28
Kastamonu

0366 2124262
0366 2149218

214 92 17

kastamonu@shcek.gov.tr

48

KAYSERÝ

Gevher Nesibe Mah. Tekin Sk.
Kocasinan Belediyesi Hizmet
Binasý Kat:3 38010 Kocasinan

0352 2213491
0352 2213492

221 34 93

kayseri@shcek.gov.tr

49

KIRIKKALE

Yaylacýk Mah. Ulubatlý Hasan
Cad. 17. Sk. No: 20 Kýrýkkale

0318 2242725
0318 2240719

224 23 37

kirikkale@shcek.gov.tr

50

KIRKLARELÝ

Valilik Binasý Kat:2 39100

0288 2143080
0288 2143834

214 44 47

kirklareli@shcek.gov.tr

51

KIRÞEHÝR

Kayseri Ankara Karayolu Üzeri
Meteoroloji Bölge Müdürlüðü
Hizmet Binasý 2/3-4 Kýrþehir

0386 2621167
0386 2621166

262 11 67

kirsehir@shcek.gov.tr

52

KÝLÝS

Ekrem Çetin Mahallesi Vali
Güner Özmen Bulvarý Kilis

0348 8132548

814 52 35

kilis@shcek.gov.tr

53

KOCAELÝ

Kozluk Mh. Ruþen Hakký Cad.
Dut Sk. No:1 41200 Ýzmit Kocaeli

0262 3232007
0262 3221791

321 70 74

kocaeli@shcek.gov.tr

54

KONYA

Öðretmenevleri Mah. Larende
Cad. No: 13 Meram Konya

0332 3229858
0322 3228441

320 34 48

konya@shcek.gov.tr

55

KÜTAHYA

Valilik Binasý Kat:3 43140

0274 2231836
0274 2236351

223 63 54

kutahya@shcek.gov.tr

56

MALATYA

Karakavak Mev. Özsan Sanayi
Sitesi Karþýsý 44110 Malatya

0422 2382040
0422 2380063

238 29 47

malatya@shcek.gov.tr

57

MANÝSA

Tevfikiye Mah. Karakol Sk. No:80
45020

0236 2311001

231 85 76

manisa@shcek.gov.tr

58

MARDÝN

13 Mart Mah. Emniyet
Müdürlüðü Arkasý Yeniþehir
47100 Mardin

0482 2124479
0482 2123795

212 21 39

mardin@shcek.gov.tr
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59

MERSÝN

Çankaya Mah. 4716. Sok. No:16
33070 Mersin

0324 2311255
0324 2376107

231 12 55

mersin@shcek.gov.tr

60

MUÐLA

Þeyh Mah. Ýsmet Ýnönü Cd.
No:23/A 48000

0252 2143157
0252 2141240

214 31 57

mugla@shcek.gov.tr

61

MUÞ

Hükümet Konaðý Zemin Kat
No:24 49100 Muþ

0436 2129056
0436 2120667

212 65 55

mus@shcek.gov.tr

62

NEVÞEHÝR

Valilik Binasý Zemin Kat

0384 2133821
0384 2130583

213 12 47

nevsehir@shcek.gov.tr

63

NÝÐDE

Þahinali Mah. Terminal Cd.
No:27 51200

0388 2323486
0388 2323402

232 34 03

nigde@shcek.gov.tr

64

ORDU

Akyazý Mah. Org.Ýbrahim Fýrtýna
Bul. No:36

0452 2339377

233 50 33

ordu@shcek.gov.tr

65

OSMANÝYE

Raufbey Mahallesi Yeni Valilik
Binasý Kat 3 Osmaniye

0328 8250161
0328 8250160

825 01 60

osmaniye@shcek.gov.tr

66

RÝZE

Eminettin Mah. Valilik Binasý
Kat.2 53100 Rize

0464 2130404
0464 2130398

213 03 99

rize@shcek.gov.tr

67

SAKARYA

Hýzýrbey Mah. Hastane Cd. Nabil
Sk. No:92 Isparta

0264 2773690
0264 2773687

273 62 48

sakarya@shcek.gov.tr

68

SAMSUN

Kale Mh.Osmaniye Cad.
Himaye-i Etfal Sk.No:13 55800

0362 4359192
0362 4355945

435 91 92

samsun@shcek.gov.tr

69

SÝÝRT

Yenimahalle Hami Efendi Cd.
No:49/ 51 56100

0484 2246649
0484 2232277

223 12 16

siirt@shcek.gov.tr

70

SÝNOP

Hükümet Konaðý Kat:2 No:215
5700

0368 2604642
0368 2615227

261 58 39

sinop@shcek.gov.tr

71

SÝVAS

Akdeðirmen Mah. Kepenek Cd.
Mavi Köþe Apt. Sivas

0346 2242653
0346 2211500

223 36 07

sivas@shcek.gov.tr

72

ÞANLIURFA

Atatürk Bulvarý Valilik Binasý
Kat:3 63100 Þanlýurfa

0414 3129486
0414 3131161

312 94 86

urfa@shcek.gov.tr

73

ÞIRNAK

Þýrnak Ýþmerkezi Özel Ýdare Üstü

0486 2162983
0486 2161802

216 29 83

sirnak@shcek.gov.tr

74

TEKÝRDAÐ

Turgutlu Mah. Þehit Yüzbaþý
Mayadaðlý Cad. No:40 59030

0282 2613451
0282 2611288

261 34 51

tekirdag@shcek.gov.tr

75

TOKAT

Yarahmet Mah. Hýzarhane Cd.
No:6 60000 Tokat

0356 2125114
0356 2141556

212 14 71

tokat@shcek.gov.tr

76

TRABZON

Valilik Binasý C Blok Kat:2 61040

0462 2302134
0462 2301974

230 21 34

trabzon@shcek.gov.tr

77

TUNCELÝ

Esentepe Mah. Nelson Mandela
Cad. No:23 Tunceli

0428 2121277

212 20 67

tunceli@shcek.gov.tr

78

UÞAK

Atatürk Mah. Köþk Sk. No:3

0276 2239827
0276 2274133

223 90 12

usak@shcek.gov.tr

79

VAN

Çarþý Mah. Cumhuriyet Cd. 5.Sk.
65100

0432 2121138
0432 2151310

2142509

van@shcek.gov.tr

80

YALOVA

Yalý Cad. Valilik Binasý Kat:2
77100

0226 8111104
0226 8138999

811 11 04

yalova@shcek.gov.tr

81

YOZGAT

Yozgat Valiliði 3. Kat Yozgat

0354 2121047
0354 2121307

212 55 05

yozgat@shcek.gov.tr

82

ZONGULDAK

Meþrutiyet Mah. Baðlýk Cd.
Kadýrga Yokuþu No:14

0372 2520417
0372 2520512

252 10 63

zonguldak@shcek.gov.tr

Kaynak : www.shcek.gov.tr
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Ýli

Kuruluþ Adý

Adres

Telefon

Ceyhan Kaymakamlýðý Burhaniye
Mah. Ýnönü Bulv. No:57 01960
Ceyhan Adana

0322 6113353

Fax

1

ADANA

Ceyhan Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

2

ANKARA

Ayaþ Ýlçe Sosyal Hizmetler
Müdürlüðü

3

ANKARA

Mamak Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Mamak Kaymakamlýðý Mamak /
Ankara

0312 3702404

4

ANKARA

Sincan Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Tandoðan Mah. 232.Sk. No:34
06930 Sincan Ankara

0312 2765052

276 50 52

5

ANKARA

Þ.Koçhisar Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

6

ANTALYA

Alanya Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Güllerpýnarý Mah. A.Asým Tokuþ
Cd. Hükümet Binasý 1.Kat 07400
Alanya Antalya

0242 5113166
0242 5133740

513 37 40

7

AYDIN

Nazilli Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Cumhuriyet Mah. Hükümet
Konaðý Zemin Kat Nazilli Aydýn

0256 3132118

313 21 18

8

BALIKESÝR

Ayvalýk Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Mithatpaþa Mah. Mevlana Cad.
1.Sok. No:1 Alibey Adasý Ayvalýk
BALIKESÝR

0266 3272910

327 29 10

9

BALIKESÝR

Bandýrma Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

17 Eylül Mah. Atatürk Cd. Çocuk
Sarayý Ýþhaný 10200 Bandýrma
Balýkesir

0266 7151204
0266 7185040

718 50 40

10

BURSA

Ýnegöl Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Cuma Mah. Belediye Cd. Lale Sk.
No:26 Ýnegöl Bursa

0224 7110775

711 07 37

11

ÇANAKKALE

Biga Ýlçe Sosyal Hizmetler
Müdürlüðü

Gazi Kemal Mah. Cengiz Topel
Cd. No:68 Biga Çanakkale

0286 3161413

12

HATAY

Ýskenderun Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Savaþ Mah. 20.Sk. No:8/A
Ýskenderun Hatay

0326 6140180

13

ÝSTANBUL

Avcýlar Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Ýnönü Cd. Fürüz Köy Avcýlar
Ýstanbul

0212 3278617
0212 3278618

14

ÝSTANBUL

Bahçelievler Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Kahveci Bulv. SHÇEK Çocuk
Sitesi Ünverdi Kavþaðý
Bahçelievler Ýstanbul

0212 4410141

15

ÝSTANBUL

Beþiktaþ Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Emirgan Altý Nokta Körler
Rehabilitasyon Merkezi Emirgan
Ýstanbul

0212 2779160

16

ÝSTANBUL

Kadýköy Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Prof.Dr. Hýfzý Özcan Cd. No:18
Kadýköy Ýstanbul

0216 5745886

17

ÝSTANBUL

Küçükçekmece Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

18

ÝSTANBUL

Maltepe Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Küçükyalý Çocuk Yuvasý
Müdürlüðü Maltepe Ýstanbul

0216 4178213

388 44 22

19

KOCAELÝ

Gebze Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Güzeller Mah. Ticaret Odasý Yaný
Mili Eðitim Müdürlüðü Giriþ Katý
Gebze / Kocaeli

0262 6436979
0262 6432101

643 21 01

614 85 03
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20

KOCAELÝ

Gölcük Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Hükümet Konaðý 5.Kat No:518
Gölcük Kocaeli

0262 4133458

413 34 57

21

KONYA

Ereðli Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Hükümet Konaðý 2.Kat Ereðli
Konya

0332 7104042

710 40 43

22

MANÝSA

Akhisar Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Hacý Ýshak Mah. 249.Sk. No:1
45200 Akhisar Manisa

0236 4130288

413 58 64

23

MANÝSA

Soma Ýlçe Sosyal Hizmetler
Müdürlüðü

Karamanlý Mah. Altýtaþ Sk. 45500
Soma Manisa

0236 6129050
0236 6129051

612 90 51

24

MANÝSA

Turgutlu Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Yýldýrým Mah. Hastane Servis
Yolu No:10 45400 Turgutlu
Manisa

0236 3138950
0236 3133060

313 50 28

25

MERSÝN

Tarsus Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Kýrklar Sýrtý Mah. 2648.Sk.
No:3460 Tarsus Mersin

0324 6254447

625 44 47

26

NÝÐDE

Bor Ýlçe Sosyal Hizmetler
Müdürlüðü

A.Kuddusi Huzurevi ve Meliha
Bayatlý Ünitesi 51700 Bor Niðde

0388 3112350

27

ORDU

Ünye Ýlçe Sosyal Hizmetler
Müdürlüðü

Hükümet Konaðý Ünye Ordu

0452 3231410

323 14 10

28

SAMSUN

Bafra Ýlçe Sosyal Hizmetler
Müdürlüðü

Ýshaklý Mah. Yeni Hastane Sk.
No:12 55400 Bafra Samsun

0362 5431338
0362 5428759

543 13 38

29

SAMSUN

Havza Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Sondaj Mah. Hu Tepesi Mevkii
55700 Havza Samsun

0362 7147051

714 70 51

30

TOKAT

Turhal Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Eski Pazar Yolu Cumhuriyet ÇY.
Turhal Tokat

0356 2765126
0356 2751308

276 51 26

31

VAN

Erciþ Ýlçe Sosyal Hizmetler
Müdürlüðü

Özel Ýdare Binasý (Ýlçe
Kaymakamlýðý) Erciþ / VAN

0432 3516590

354 26 00

32

ZONGULDAK

Çaycuma Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Çaycuma Hükümet Binasý 67900
Çaycuma Zonguldak

0372 6151443

615 14 43

33

ZONGULDAK

Devrek Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Devrek Huzurevi Müdürlüðü
Binasý Sazlýk Çayý Mevkii

0372 5562397

556 08 37

34

ZONGULDAK

Ereðli Ýlçe Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü

Süleymanlar Mah. Ýhsan Öncel
Sk. No:2 Ereðli Zonguldak

0372 3223116
0372 3233893

322 21 83

Kaynak : www.shcek.gov.tr
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Danýþma Merkezi
Kadýn Görüþme Formu

Form no: ..........................................................................................................................
Baþvuru tarihi: ................................................................................................................
Baþvuruyu alan: ..............................................................................................................
Baþvuru biçimi: ...............................................................................................................
Baþvuru nedeni: ..............................................................................................................
Baþvuranýn kimlik bilgileri
Adý soyadý: .......................................................................................................................
Doðum yeri ve yýlý: ..........................................................................................................
Medeni durumu: .............................................................................................................
Evlilik süresi: ..................................................................................................................
Öðrenim durumu:............................................................................................................
Ýþi: ....................................................................................................................................
Gelir kaynaklarý: .............................................................................................................
Sosyal güvencesi: ............................................................................................................
Ýþ adresi: ..........................................................................................................................
Ev adresi: ........................................................................................................................
Þiddet uygulayana iliþkin bilgiler
Adý soyadý: .......................................................................................................................
Doðum yeri ve yýlý: ..........................................................................................................
Ýþi: ....................................................................................................................................
Gelir kaynaklarý: .............................................................................................................
Eðitimi: ............................................................................................................................
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Çocuk

Adý Soyadý

Doðum Tarihi

Öðrenim

Cinsiyeti

1.
2.
3.
4.

Deðerlendirme:
Kadýnýn danýþma merkezine baþvurduðunda içinde bulunduðu fiziksel ve ruhsal
durum: .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Kadýnýn þiddete iliþkin hikayesi:.....................................................................................
.........................................................................................................................................
Sorunlarý:.........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Sorunun çözümüne iliþkin yapýlanlar: ...........................................................................
.........................................................................................................................................
Sonuç ve öneriler: ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................
Sýðýnmaevinde kalmaya uygun görülmediyse sunulan hizmetler:................................
.........................................................................................................................................

Görüþme yapanýn adý-soyadý

Ýmza

EK - 7
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SHÇEK Dýþýnda Açýlan
Kadýn Sýðýnmaevi Listesi
ÝLÝ VE ADI

KAPASÝTE

AÇILIÞ
TARÝHÝ

AÇIKLAMA
(Ýletiþim Ýçin
Telefon Numaralarý)

1. SAKARYA
Sakarya Valiliði Kadýn
Konukevi

4

2 prefabrik binadan oluþan
bölüm Sakarya Valiliðince
tüm giderleri karþýlanarak
kadýnlara istasyon hizmeti
vermektedir.
Ýletiþim: 0 264 277 36 87
(Ýl Sosyal Hizmetler
Müdürlüðü)

2. RÝZE
Rize Valiliði Kadýn ve Çocuk
Misafirhanesi

6

Ýstasyon hizmeti
verilmektedir.
Ýletiþim: 0 464 214 98 30
(Ýl Sosyal Hizmetler
Müdürlüðü)

3. ÝSTANBUL
Küçükçekmece Belediyesi
Kadýn Sýðýnmaevi

33

1996

Belediye Kültür tarafýndan
iþletilmektedir.
Ýletiþim: 0 212 411 07 77

4. ÝSTANBUL
Kadýköy Belediyesi Kadýn
Konukevi

45 kadýn
15 çocuk

2002

Belediye tarafýndan
iþletilmektedir.
Ýletiþim: 0 216 542 50 00

5. ÝZMÝR
Aliaða Belediyesi Kadýn
Konukevi

18

11.02.2005

Her türlü giderleri belediye
tarafýndan karþýlanmaktadýr.
Ýletiþim: 0 232 616 19 80/191

6. KOCAELÝ
Büyükþehir Belediyesi
Barýnma ve Sosyal
Yardýmlaþma merkezi

85

30.08.2006

Barýnma ve Sosyal Yardým
Merkezi adý altýnda hizmet
vermektedir. Kocaeli
Belediyesi Saðlýk ve sosyal
Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý
Ýletiþim: 0 262 324 90 60

7. YOZGAT
Yozgat Belediyesi
Sýðýnmaevi

12

20.02.2002

Belediyeye ait Huzurevinin 6
odasýnda hizmet vermektedir.
Ýletiþim: 0 354 217 89 13

8. DÜZCE
Düzce Belediyesi Kadýn
Sýðýnmaevi

14

Kasým 2006

Baþbakanlýk SRAP Projesi
kapsamýnda açýlmýþtýr.
Ýletiþim: 0 380 525 00 97

9. ANKARA
Büyükþehir Belediyesi
Kadýn Konukevi

24

24.10.2006

Belediye tarafýndan
iþletilmektedir.
Ýletiþim: 0 312 309 46 13

10. ÝSTANBUL
Beyoðlu Kaymakamlýðý Mor
Çatý Kadýn Sýðýnaðý

18

24.09.2005

Mor Çatý Kadýn Sýðýnaðý Vakfý
ve Beyoðlu Kaymakamlýðý,
SYDV arasýnda yapýlan
protokolle iþletilmektedir.
Ýletiþim: 0 212 292 52 32/31
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11. MERSÝN
Tarsus Belediyesi Kadýn
Sýðýnmaevi

25

12.04.2006

Tarsus'u Kalkýndýrma,
Dayanýþma ve Güzelleþtirme
Derneði tarafýndan Tarsus
Belediyesinin katkýlarý ile
hizmete açýlmýþtýr.
Ýletiþim: 0 324 613 36 88

12. VAN
VAKAD (Van Kadýn Derneði)
Kadýn Sýðýnmaevi

20

Eylül 2006

Mültecilere ve hayati tehlikesi
olmayan kadýnlara hizmet
sunmaktadýr. Ýletiþim:
0 432 214 90 15 / 214 45 87

13. ÝSTANBUL
Pendik Belediyesi

17

14. ÝSTANBUL
Eyüp Belediyesi Kadýn
Sýðýnmaevi

20

02.02.2007

Ýletiþim: 0 212 418 06 23

15. ÝSTANBUL
Üsküdar Belediyesi

20

Mayýs 2008

Ýletiþim: Üsküdar Belediyesi
Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürlüðü
Ýletiþim: 0 216 531 32 00

16. ESKÝÞEHÝR
Tepebaþý Belediyesi Kadýn
Sýðýnmaevi

27

03.08.2007

Ýletiþim: 0 222 444 44 26

17. BURSA
Yýldýrým Belediyesi

29

08.03.2007

Ýletiþim: 0 224 363 55 00

18. ANKARA
Çankaya Belediyesi

50

08.03.2008

Çankaya Belediyesi Kadýn
Danýþma Merkezi
Ýletiþim: 0 312 458 89 75
0 312 458 89 00/1154

19. DÝYARBAKIR
Büyükþehir Belediyesi
Kadýn Konukevi

10

01.07.2008

DÝKASUM
Ýletiþim: 0 412 229 48 80

01.02.1007

Ýletiþim: 0 272 215 48 66

20. AFYONKARAHÝSAR
Belediyesi Kadýn
Sýðýnmaevi

Ýletiþim: Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürlüðü
Ýletiþim: 0 216 585 11 00

Ýnsan Ticareti Maðdurlarýna Hizmet Veren Kadýn Sýðýnmaevleri
21. ÝSTANBUL

10

01.11.2004

Ýnsan Kaynaðýný Geliþtirme
Vakfý Ýletiþim:
0 212 293 16 05

22. ANKARA

12

01.11.2006

Kadýn Dayanýþma Vakfý +
Ankara Büyükþehir Belediyesi
Ýletiþim: 0 312 430 40 05
0 312 432 07 82

EK - 8

EK - 8
Kadýn Sýðýnmaevi
Mimari Ýhtiyaç Programý

Kadýnlarýn ve çocuklarýnýn geçici bir süre için bakýmýný ve korunmasýný saðlamak
üzere oluþturulan ve yatýlý hizmet sunan yerlere kadýn sýðýnmaevi denmektedir. Kadýn
sýðýnmaevleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu baþta olmak üzere,
belediyeler, il özel idareleri, sivil toplum kuruluþlarý, vb. tarafýndan açýlýp iþletilmektedir.
Bu kuruluþlarýn ortak amacý, þiddete uðramýþ veya risk altýnda olan kadýnlara ve
çocuklarýna þiddetten arýnmýþ ve insan onuruna yakýþýr koþullarda geçici olarak
sýðýnma hizmeti sunmaktýr. Sunulan hizmet, hizmetten yararlanan kadýnlarýn
özelliklerine ve gereksinmelerine göre farklýlaþabilir; ancak, aranacak
kalite standartlarýnýn ülke genelinde tutarlýlýk göstermesi beklenmektedir.
Þiddete maruz kalan veya risk altýndaki kadýnlarýn ve çocuklarýnýn sýkýntý, kaygý,
korku , yorgunluk ve çaresizlik duygularýný yoðun olarak yaþadýklarý tespit edilmiþtir;
bu kadýnlarýn intiharý deneme oranlarý da yüksektir. Ayrýca þiddete uzun süre maruz
kalan ve sonunda þiddet ortamýndan uzaklaþarak sýðýnmaevine gelen kadýnlarýn çoðu
alt sosyo ekonomik düzeydendir ve eðitim olanaklarýndan yeterince yararlanmamýþ
olma olasýlýklarý da yüksektir. Uzun süre þiddete maruz kalmanýn getirdiði saðlýk
sorunlarý bulunmaktadýr. Sýðýnmaevlerine, beraberlerinde bakýmlarýndan sorumlu
olduklarý çocuklarýyla birlikte gelmektedirler. Kadýnlarýn, geçici sýðýnma amacýyla
geldikleri bu yerlerde, gerekirse psikolojik destek almalarý, sýðýnmaevinde kaldýklarý
süre içinde kendilerini meþgul etmeleri veya daha sonra yararlanabilecekleri beceriler
geliþtirmeleri için düzenlenecek bazý etkinliklere katýlmalarý; beden ve ruh saðlýklarýný
korumak için spor vb. etkinliklere katýlmalarý yararlý olmaktadýr. Kadýnlarla birlikte
sýðýnmaevlerine gelen okul öncesi yaþtaki çocuklarýn, anneleri saðlýk hizmeti, yasal
danýþmanlýk, psikolojik hizmetler vb. alýrken bakýlmalarý; okul çaðýndakilerin okula
gitmeleri ve öðrenci olarak sorumluluklarýný yerine getirebilmeleri için ders çalýþmalarý
gerekmektedir. Kadýnlar ilk geldiklerinde evlerini terk etmelerine neden olan büyük
bir travma yaþamýþ olduklarý için, zamanlarýný, yalnýz kalýp kendi durumlarýný anlamaya
çalýþarak geçirmek isteyebilirler. Bu nedenle ilk anlarý geçirebilmeleri için kendilerine
ait, yalnýz kalabilecekleri bir mekana da ayrýca ihtiyaçlarý olacaktýr. Bu ilk dönemi
geçirdikten sonra diðer kadýnlarla birlikte ortak bir hayatý paylaþacaklardýr.
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Sýðýnmaevinde bu hizmetlerin verilebilmesi için idari ve destek hizmetler sunan
elemanlar görev yapmaktadýr. Sýðýnmaevlerinin en önemli özellikleri de güvenlikli bir
yer olmalarý zorunluluðudur, bu nedenle 24 saat güvenlik hizmeti verilmelidir.
Yukarýda sayýlan nedenlerle sýðýnmaevlerinin yapýlarýnýn planlanmasýnda kadýnlarýn,
çocuklarýn ve sýðýnmaevi çalýþanlarýnýn özel ihtiyaçlarý göz önüne alýnmalýdýr. Binalar
kadýnlarý, çocuklarýný

ve orada çalýþanlarý olumlu etkileyecek, yaþamýn

güçlüklerini aþabilmelerini saðlayacak, iþlerini kolaylaþtýracak þekilde planlanmalýdýr.
Sýðýnmaevi yapýsý esas itibarýyla þu bölümlerden oluþmaktadýr:
 Giriþ,
 Ýdare,
 Yatak Odalarý,
 Ortak Alanlar,
 Diðer Servisler.
Giriþ: Adýndan da anlaþýlacaðý üzere, her sýðýnmaevinin bir giriþi vardýr. Bu bölüm
içinde resepsiyon hizmeti verecek, ayný zamanda gerektiðinde güvenlik görevlisinin
de yer alacaðý bir bölüm, bir kabul holü, sosyal çalýþmacýya ait ofis, gece nöbeti yapacak
çalýþan için dinlenme odasý, bir tuvalet grubu ve özürlüler için gerekli olan düzenekten
(rampa ya da asansör) oluþur. Ayrýca makine ve elektrik tesisatý ile ilgili kumanda
odasý da burada yer alacaktýr.
Ýdare: Sýðýnmaevi yöneticisi ve sosyal çalýþmacý/psikolog için iki ofis, idari amaçla
kullanýlacak bir toplantý salonu, grup terapisi için bir oda, ilk yardým ünitesi ve tuvalet
grubundan oluþur. Bina içinde çocuklar için gündüz bakým hizmeti verilecek bir kreþ,
varsa çocuk eðitimcisi için de ofis eklenmelidir.
Ýlk Kabul bölümü: Ýlk kabul bölümü 7 gün 24 saat hizmet vermelidir. Kuruluþa
kabulü yapýlan kadýnlarýn ilk gözlemlerinin yapýldýðý, týbbi kontrol ve tedavilerinin
saðlandýðý, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarýnýn incelendiði; tek kiþilik ve gerektiðinde
çocuklarý için yatak ilavesine imkan verecek þekilde düzenlenen bölümdür.
Yatak Odalarý: Gerektiðinde kadýnlarýn ve çocuklarýnýn birlikte kalabilecekleri, içinde
banyo-tuvaleti ve lavabosu bulunan üçer kiþilik odalardýr. Oda sayýlarý, sýðýnmaevi
kapasitesine göre (örneðin 20 kadýn kalacaksa , buna uygun olarak yaklaþýk 30 çocuk
barýndýracak þekilde) belirlenmelidir.
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Ortak Alanlar: Bunlar sýðýnmaevinde kalan kadýnlarýn ve çocuklarýnýn ortaklaþa
kullandýðý çok amaçlý salonlardýr. Yemek yemek ve çeþitli beceri geliþtirme etkinlikleri
düzenlemek, okumak, bilgisayar kullanmak için ayrýlan bir salonla; ütü, spor, televizyon
izleme amacýyla kullanýlan bir diðer salon; çocuk oyun ve dinlenme alaný ile bir tuvalet
grubu ve çamaþýrhane ortak kullaným alanlarýdýr.
Diðer Servisler: Mutfak çalýþanlarýnýn kullanacaðý bölüm ve tuvalet grubu ayrý olarak
tasarlanmak üzere mutfak grubu, eþya deposu, arþiv, temizlik ünitesi ve çöp ünitesinin
bulunduðu gruptur.
Açýk Alanlar: Güvenlik açýsýndan gereken önlemleri alýnmýþ, dýþ cephe özellikleriyle
çevreye uyumlu ve kolay teþhis edilmeyecek bir bahçede açýk ve yarý açýk alanlar,
kadýnlarýn ve çocuklarýnýn doðal yaþamý terapi amaçlý kullanmalarýna izin verecek
þekilde planlanmalýdýr.
TASARIMDA DÝKKATE ALINACAK KONULAR
Binalarýn tasarýmýnda kullanýþlýlýk, saðlamlýk, saðlýklýlýk ve çevreye duyarlýlýk yanýnda,
ýsýtma, bakým-onarým ve iþletme masraflarý da göz önünde bulundurulmalýdýr.
Yapý Teknolojisi ve Donaným: Güvenlik sistemlerinin yapýnýn bütün
mekanlarýnýn kolayca denetimine olanak saðlayacak þekilde planlanmasý gerekir.
Binanýn kadýnlarýn ve çocuklarýn can güvenliðini korumak amacýyla uygun güvenlik
ve ihbar sistemlerine sahip olmasý önemlidir.
Binada dýþarýdan gelecek tehdit ve tehlikelere karþý gereken önlemlerin alýnmasý ve
gereken yerlerde ileri koruma ve alarm sistemlerinin kullanýlmasý gerekmektedir.
Tesisat: Tesisat sistemleri müdahale, bakým ve onarým kolaylýðý saðlayacak þekilde
tasarlanmalýdýr.
Aydýnlatma: Yönlenme, yansýma/aþýrý ýsýnmayý önleyici konumlandýrma
dikkate alýnmalý, doðal aydýnlatma maksimum düzeyde tercih edilmelidir.
Engelliler: Engellilerin, binanýn kullanacaklarý her alanýna kolayca eriþebilmeleri
için gerekli önlemler alýnmalýdýr. Bu kapsamda kapý, asansör, tuvalet vb. yapý elemanlarý
ve bölümler engellilerin kullanýmýna imkan saðlayacak þekilde tasarlanmalý, döþeme
kotundaki farklar sýnýrlý tutulmalýdýr. Bina giriþi engellilere göre ayarlanmalý, en az
bir adet engelli lavabo, tuvalet ve banyosu düzenlenmelidir.
Depolama: Sýðýnmaevinde kadýn ve çocuklarýn kiþisel eþyalarýný, çalýþanlarýn kiþisel
eþyalarýný, ofis malzemelerini, koyabilecekleri dolaplar, idare için kýsa ve uzun
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süreli yiyecek depolamak için gerekli mekanlar uygun ve güvenli bir biçimde
planlanmalýdýr.
Standartlar: Tasarýmda kullanýlacak standartlarýn Türkiyede yürürlükte olan tüm
saðlýk, güvenlik, yangýn, yapým standartlarýna, tesisat ve deprem ve benzeri
yönetmeliklere uygun olmasý gerekmektedir.
Ýhtiyaç programýnda, 20 kadýn ve 30 çocuk kapasiteli bir sýðýnmaevi için öngörülen
çalýþan sayýsý aþaðýda gösterilmektedir.

Yönetici ........................................................................1
Sosyal çalýþmacý............................................................3
Psikolog ........................................................................3
Çocuk eðitimcisi......................................2 (15 çocuk için 1 eðitimci)
Memur ..........................................................................1
Hemþire.........................................................................1
Kabul memuru (Bina giriþinde)....................................1
Mutfak personeli ..........................................................2
Güvenlik personeli (Vardiyalý) .....................................5
Temizlik personeli ........................................................1
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Sýðýnmaevi Ýhtiyaç Programý
Mekan / Ýþlev

Sayý Alan (m2) Toplam (m2)

Açýklama

Giriþ, depo

1

25

25

Sýðýnmaevinde kalan kadýnlarýn
yanlarýnda bulundurmamalarý
gereken eþyalarýn depolanmasý
için özel depo.

Nöbetçi personel
odasý

1

25

25

Gece nöbeti tutan çalýþanlar için
dinlenme amacýyla
kullanýlabilecek düzenek,
tuvalet ve duþ içerecek.

Ýlk Kabul Bölümü

1

25

25

Mesai saatleri dýþýnda gelen,
saðlýk taramasýndan geçmemiþ
olan ya da gözlem altýnda
olmasý düþünülen kadýnlarýn ve
çocuklarýnýn kalacaðý mekan.

Yönetici ofisi

1

20

20

Sosyal çalýþmacý ofisi

2

15

30

Ayný zamanda görüþme
yapacak.

Çocuk eðitimcisi

1

20

20

Ýki eðitimci paylaþacak.

Psikolog

1

20

20

Ayný zamanda görüþme
yapacak.

Ýdari toplantý odasý

1

20

20

Destek hizmetler
dinlenme
odasý/paltoluk

1

15

15

Grup terapi odasý

1

20

20

Ýlk yardým/revir

1

15

15

Kreþ /oyun odasý

1

30

30

Kreþ/dinlenme
(uyku) odasý

1

30

30

Çok amaçlý salon
(yemek, vb.)

1

50

50

Çok amaçlý salon
(ütü, spor, tv, vb.)

1

35

35

Mutfak, bulaþýkhane,
depo

1

30

30

Çamaþýrhane

1

10

10

Muayene yataðý ve hemþire
gözetiminde dinlenme yataðý
olacak.
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Tuvaletler

4

10

40

Kabul holünde, çok amaçlý
salonlara bitiþik, ofis
çalýþanlarýn ofislerinin olduðu
yerde, destek hizmet
çalýþanlarýnýn (mutfak,
güvenlik, temizlik, vb.) olduðu
yerde olmak üzere ikiþer tuvalet
ve el yýkama giriþi bulunan 4
tuvalet grubu.

Banyo

1

10

10

Sýðýnmaevinde çalýþanlar için

Depo / Temizlik malz.

1

10

10

Depo / Çarþaf,
çamaþýr, vb.

1

10

10

Depo / eþya

1

20

20

Ayný zamanda görüþme
yapacak.

Yatak Odalarý

17

25

425

Ýki eðitimci paylaþacak.

Toplam Kullaným Alaný

:

935 m2

Dolaþým Alaný (%25)

:

233,75 m2

Genel Toplam

: 1.168,75 m2
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Sýðýnmaevi Kurmak Ýçin
Örnek Bütçe

No

Kurulum Maliyetleri

1

Bina Alýmý (bina kiralanmýþsa kurma deðil,
iþletim bütçesine konulmalý)

2

Binanýn Masraflarý (boya, elektrik, su sistemi,
ýsý, yalýtým, vb)

3

Teçhizat Giderleri
Bilgisayar
Faks
Telefon
Televizyon
Buzdolabý
Çamaþýr makinesi, ütü
Bulaþýk makinesi, vb

4

Mobilya, vb. Giderler
Ofis mobilyalarý
Yatak odalarý (yatak, gardýrop, masa, sandalye,
vb)
Oturma odasý (koltuk, sehpa vb)
Yemek odasý
Mutfak
Banyo (dolap, ayna, saç kurutma makinesi, vb.)
Çocuk odalarý (oyuncaklar, eðitsel araç ve
gereçler, vb)

5

Bahçe Giderleri (bahçe düzenlemesi için alet
ve edevat, çocuklar için oyun sahasý, vb)

6

Güvenlik Sistemi Kurulumu

7

TOPLAM TUTAR

Tutar / Meblað
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Sýðýnmaevi Ýþletimine Ýliþkin
Örnek Bütçe

No

1

Kurulum Maliyetleri

Bina Giderleri
Kira (eðer sýðýnmaevi binanýn sahibi deðilse)
Elektrik, su, ýsýnma, telefon
Tamirat
Sigorta
Yeni alýmlar (mobilya, ofis malzemeleri vb)

2

Ýnsan Kaynaklarý
Personel harcamalarý (maaþ, fazla mesai, gece
çalýþmasý, sigorta, vb)
Avukat (yarý zamanlý)
Muhasebeci (yarý zamanlý)
Yönetim/Meslek Danýþmaný (yarý zamanlý)
Eðitimciler (Ýhtiyaca uygun olarak, yarý zamanlý)

3

Diðer Giderler
Yiyecek giderleri
Ulaþým giderleri
Ofis malzemeleri ve eðitim materyalleri (kaðýt,
kalem, kitap, dergi, gazete vb)
Temizlik giderleri (temizlik malzemeleri, diþ
macunu, vb)
Kadýnlarýn özel giderleri (giysi, ped, vb)
Çocuk giderleri (çocuk bezi, vb)
Halkla iliþkiler çalýþmalarý (broþür, vb)

4

TOPLAM

Tutar / Meblað
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Sýðýnmaevi Ýlk Kabul Formu
(Kadýnla sýðýnmaevinde yapýlacak ilk görüþmede doldurulacaktýr.)

1. Sýðýnmaevine Giriþ Tarihi:........................................................................................
2. Sýðýnmaevine yönlendiren kuruluþ
(SHÇEK, Belediye Danýþma Merkezi, vb.): .....................................................................
Kadýnýn;
*3. Adý Soyadý: ................................................................................................................
*4. Doðum Tarihi ve Yeri:...............................................................................................
*5. Öðrenim Durumu:.....................................................................................................
*6. Telefon No.:...............................................................................................................
*7. Adres: ........................................................................................................................
*8. Mesleði: .....................................................................................................................
*9. Medeni hali: ..............................................................................................................
varsa çocuklarý (kýz; erkek, yaþlarý ile): ...................................................................
10. Çalýþma Durumu:
Tam Zamanlý
Yarý Zamanlý Çalýþan
Ýþsiz (Aktif Ýþ Arýyor)
Ev Kadýný
Öðrenci
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11. Kadýnýn Genel Geçim Kaynaðý:
Ücret  Maaþ
Devlet Yardýmý
Kira
Geliri yok
Diðer (belirtiniz .....................................................................................................)
12. Sýðýnmaevine geliþ nedeni: .......................................................................................
13. Geliþ nedeni þiddet ise þiddet uygulayanýn yakýnlýk derecesi ve adý
Yakýnlýk Derecesi

Adý Soyadý

Eþ

.............................................................

Kardeþ

.............................................................

Baba

.............................................................

Diðer

.............................................................

14. Hayati tehlike olup olmadýðý:
Var

Yok

15. Þiddetin Türü: ...........................................................................................................
16. Þiddetin Süresi (Ne zaman baþladýðý):......................................................................
17. Þiddetin Sýklýðý (Ne kadar zamanda bir tekrarlanýyor): ..........................................
18. Herhangi bir saðlýk problemi var mý? Varsa nedir?
(Gerekirse hekimle görüþülerek saðlýk problemi yazýlmalý.)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
19. Düzenli kullandýðý ilaçlar var mý?
Evetse belirtiniz ..............................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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*20.Kadýnla birlikte gelen çocuklara iliþkin bilgiler

Çocuk

Adý Soyadý

Doðum Tarihi

Öðrenim

Cinsiyeti

1.
2.
3.
4.
21. Çocuðun /çocuklarýn herhangi bir saðlýk problemi var mý? Varsa açýkça belirtiniz.
1.Çocuk:.....................................................................................................................
2.Çocuk:.....................................................................................................................
3.Çocuk:.....................................................................................................................
22. Çocuðun/çocuklarýn düzenli kullandýðý ilaçlar var mý? Varsa belirtiniz.
1.Çocuk:.....................................................................................................................
2.Çocuk:.....................................................................................................................
3.Çocuk:.....................................................................................................................
23. Acil durumlarda bilgi verilecek yakýnlar/kiþiler.
1 ................................................................................................................................
2 .................................................................................................................................
24. Kadýnýn sýðýnmaevinden beklentileri:......................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Formu Dolduran: Ad-Soyad-Ünvan-Ýmza

Doldurulduðu Tarih:
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EK - 12
Sosyal Ýnceleme Formu

(Not: Kadýnla yapýlan görüþmelerden sonra alýnan bilgilerin eksiksiz olmasýný saðlamak
üzere bu kontrol listesini kullanýnýz)

1. Kimlik Bilgileri..........................................................................................................
...................................................................................................................................
2. Acil/Kriz Ýhtiyaçlarý
Barýnma
Güvenlik
Giysi
Yiyecek
Saðlýk
Yasal Yardým
Finansal Destek
3. Travmatik Yaþam Olaylarý (kronolojik olarak)
Kadýn üzerindeki etkileri:
Çocuk üzerindeki etkileri:
4. Daha önce aldýðý yardýmlar:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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5. Yaþam Becerileri
Duygusal Problemler ................................................................................................
Kiþiler Arasý Ýletiþim .................................................................................................
Ailevi Sorunlar ..........................................................................................................
Öz Saygý, Öz Güven...................................................................................................
Ebeveyn Becerileri....................................................................................................
Çocuk Bakýmý ............................................................................................................
Gelir...........................................................................................................................
Ýstihdam Edilme Becerileri.......................................................................................
En iyi yaptýðý þeyler, en güçlü olduðu noktalar .......................................................
Hobi ve Ýlgi Alanlarý..................................................................................................
6. Saðlýk Bilgileri
Güvenli cinsel iliþki ..................................................................................................
Üreme saðlýðý ............................................................................................................
HIV ............................................................................................................................
Diðer .........................................................................................................................
7. Ýþ Gücüne Katýlým ve Eðitim
Ýstihdam ....................................................................................................................
Eðitim programlarý ...................................................................................................
Temel eðitim (okuma - yazma, vb.) ..........................................................................
Mesleki eðitim...........................................................................................................
8. Yasal Konular
Yasal Haklar ..............................................................................................................
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9. Önemli Ýliþkiler
Aile ............................................................................................................................
Arkadaþ .....................................................................................................................
Akraba .......................................................................................................................
Diðer .........................................................................................................................
10. Kültürel ve dinsel gereksinimler
Kültürel .....................................................................................................................
Dinsel.........................................................................................................................
11. Sosyal destek mekanizmalarý:
Kimlerden? ................................................................................................................
Ne kadar süreyle destek alabilir? .............................................................................
12. Saðlýk Durumu
Psikososyal ................................................................................................................
Bedensel (kronik, alerjik, tedavi gerektiren)............................................................
Ruhsal........................................................................................................................
13. Kontrol edilmesi gereken diðer noktalar
Kadýnýn sýðýnmaevinden beklentileri .......................................................................
Acil durumda baþvurulacak kiþiler..........................................................................
Kadýnlarýn kesinlikle iletiþim kurmak istemediði kiþiler ........................................
Kadýnlarýn açýklanmasýný istemediði bilgiler...........................................................
14. Kadýnýn gelecekle ilgili planlarý................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
15. Sýðýnmaevi sonrasý izlemenin nasýl yapýlacaðý ........................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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16. Bireysel Hizmet Planý:
Öncelikle karþýlanmasý gerekenler: ..........................................................................
Hangi hizmetlerin verileceði: ...................................................................................
Ne zaman verileceði: ................................................................................................
Hangi meslek elemanlarýyla verileceði: ..................................................................
Kimden/nereden destek alýnacaðý: ...........................................................................
Verilen hizmetlerin nasýl deðerlendirileceði:...........................................................

Formu Dolduran: Ad-Soyad-Ünvan-Ýmza

Doldurulduðu Tarih:
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EK - 13
Sýðýnmaevinden Ayrýlma Formu

Kadýnýn Adý Soyadý: .........................................................................................................
Ayrýlma tarihi: ................................................................................................................
Ayrýlma nedeni: ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................
Sýðýnmaevinde Kalýþ Süresi:............................................................................................
Sýðýnmaevinden Aldýðý Hizmetler:..................................................................................
...................................................................................................................................
Gittiði yer/kiþi*:...............................................................................................................
Gittiði yerin adresi*: .......................................................................................................
Telefon*: ..........................................................................................................................
Uzmanýn Deðerlendirmesi: .............................................................................................
.........................................................................................................................................
Formu Dolduran: Ad-Soyad-Ünvan-Ýmza

Doldurulduðu Tarih:
*Ýsteðe baðlý, kadýn belirtmek istemiyorsa boþ býrakýlmalý.
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Sýðýnmaevi Deðerlendirme Formu

(Sýðýnmaevinde kalanlar tarafýndan ayrýlýrken doldurulacaktýr.)

Bu form sýðýnmaevinde verilen hizmetleri iyileþtirmek amacýyla kullanýlacaktýr.
Lütfen aþaðýdaki sorularýn tümünü cevaplayýnýz. Ýsterseniz adýnýzý yazmayabilirsiniz.
Çok teþekkürler.
Sýðýnmaevi Yönetimi

Sýðýnmaevi binasýna iliþkin:
1. Sýðýnmaevinin bulunduðu yerden memnun musunuz?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2. Kaldýðýnýz oda ihtiyaçlarýnýzý karþýlýyor muydu?
Evet
Hayýr
3. Kullandýðýnýz banyo ve tuvaletler hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
4. Çalýþma yürütülen odalar hakkýndaki düþünceleriniz nelerdir?
Danýþmanlýk odasý
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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Diðer odalar (kütüphane, resim odasý, vb)
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Verilen hizmetlere iliþkin
5. Sýðýnmaevinde verilen hangi hizmetler size en fazla yarar saðladý?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
6. Sýðýnmaevi çalýþanlarýyla iliþkiniz nasýldý?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
7. Sýðýnmaevinde kaldýðýnýz sürece hangi sorunlarýnýzýn çözümü için uðraþtýnýz?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
8. Sorunlarýnýzýn çözümü konusunda mesafe aldýnýz mý?
Evet
Hayýr. Neden? ........................................................................................................
9. Sýðýnmaevinde kaldýðýnýz süre içinde yeni þeyler öðrendiniz mi?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
10. Sýðýnmaevinde çocuklara verilen hizmetler yeterli mi?
Evet
Hayýr ise, eksiklikler nelerdir?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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11. Sýðýnmaevinin kurallarý hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
12. Sýðýnmaevinin çalýþmalarýný geliþtirmek için önerileriniz nelerdir?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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EK -15
Sýðýnmaevinde Çalýþan
Personelin Görev,
Yetki ve Sorumluluklarýna
Ýliþkin Öneriler

15.1 Sosyal Çalýþmacýnýn Görev Yetki Ve Sorumluluklarý
15.1.1 Sosyal Çalýþmacýnýn Rolleri*
Sosyal çalýþmacýnýn rolleri, sýðýnmaevi öncesi, sýðýnmaevi süreci ve sýðýnmaevi sonrasýný
kapsamaktadýr.
Sosyal çalýþmacýnýn rollerini aþaðýda belirtildiði gibi özetlemek mümkündür.
Vaka Deðerlendirici: Vaka Bulucu rolü, sýðýnmaevi öncesi hizmetlere iliþkin bir
roldür. Bu rolü, sýðýnmaevinden yararlanacak kadýnýn durumunun deðerlendirildiði
danýþma merkezi uzmaný yerine getirir. Sosyal çalýþmacý, þiddete uðrayan ya da risk
altýnda olan ve destek alma amacýyla danýþma merkezine gelen, telefonla arayan ya
da ALO 183 Aile, Kadýn, Çocuk, Özürlü ve Sosyal Hizmet Hattýna ulaþan kadýnlarla
görüþür ve durumlarýný deðerlendirir. Sýðýnmaevinden ya da diðer hizmetlerden
yararlanacak olan kadýnýn, kendi ihtiyaçlarýný karþýlayacak kararý vermesi için
bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi önemlidir. Sýðýnmaevi öncesinde bu rolün etkin
yerine getirilmesi, kadýnýn sýðýnmaevi hizmetinden yararlanmasýný kolaylaþtýracaktýr.
Arabulucu (Baðlantý Kurucu Rolü): Bu rolde sosyal çalýþmacý, þiddete uðrayan ya
da risk altýnda olan kadýnlarýn durumunu ve kaynaklarýný deðerlendirerek, gerektiðinde
havale ederek, toplumda var olan hizmetlerden yararlanmalarýný saðlar. Kadýnýn
sorunlarýnýn çözümüne yararlý olacak hizmet sunum sistemleri arasýnda baðlantý
kurma ve bilgi verme rolünü yerine getirir.
Savunucu: Savunucu rolünde sosyal çalýþmacý, kadýnlarýn lehine olan uygulamalardan
ve düzenlemelerden kadýnýn yararlanmasýný, kaynaklarý kullanmasýný, yardým almasýný
engelleyebilecek durumlarýn ortadan kaldýrýlmasý, vb. hizmetleri sunar. Tek bir kadýnýn
haklarýndan yararlanmasýný saðlamak için mücadele etmek þeklinde olabileceði gibi,
kadýnlarýn tümü için yasalarda, politikalarda deðiþiklik yapma çalýþmalarýna katýlmak,
savunuculuk rolü içindedir.
*
"Sheafor, Brad W., Horejisi, Charles R., Techniques and quidelines for social work practice. Sixth edition. Boston: A and B, 2003
kaynaðýndan yararlanýlarak hazýrlanmýþtýr. Proje çerçevesinde gerçekleþtirilen Çalýþtaylarda uzmanlarla tartýþýlmýþtýr.
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Deðerlendirici: Bu rolde sosyal çalýþmacý, kadýnýn ve çocuklarýnýn durumunun
deðerlendirilmesi, yönlendirilmesi, seçeneklerin ve önceliklerin ortaya konulmasý,
hizmetlerin planlanmasý ve eþgüdümünün saðlanmasý, baðlantýlandýrma, izleme ve
kadýnýn desteklenmesi rolünü yerine getirerek bireysel hizmet planý oluþturmak için
kadýnla birlikte çalýþýr.
Harekete Geçirici: Sosyal çalýþmacýnýn harekete geçirici rolü, hizmetlerden yararlanacak
olan kadýnlar için var olan kaynaklarý, gruplarý, örgütleri, yapýlarý birleþtirmek,
harekete geçirmek, onlardan yararlanmak ya da yeni gruplar, organizasyonlar ve
kaynaklar oluþturmaktýr.
Öðretici: Þiddete uðrayan ya da risk altýnda olan kadýnlara yeni beceriler kazandýrmak
sosyal çalýþmacýnýn rollerinden biridir. Kadýna yönelik þiddetin ne olduðunun anlatýlmasý
ve kadýnlarýn toplumsal yaþama iþlevsel olarak katýlmasýný saðlamak için yeni stratejiler
oluþturulmasý da öðretici rol kapsamýndadýr.
Güçlendirici: Sosyal çalýþmacý güçlendirici rol kapsamýnda, kadýnýn yaþamýna iliþkin
kararlarý verebilmesine, yaþamýnda olmasýný istediði deðiþiklikleri yapabilmesine
destek olmak ve yaþamýný kendisinin yönetebilmesini saðlamak üzere güçlendirme
çalýþmalarýný yerine getirir.
Davranýþ Deðiþtirici: Sosyal çalýþmacý davranýþ deðiþtirici rol kapsamýnda, kadýnlarýn
davranýþ kalýplarýnda, alýþkanlýklarýnda ve algýlamalarýnda deðiþiklik yaratmalarýný
destekleyerek yaþamlarýný þiddetten arýndýrmalarýný saðlamaya yönelik çalýþmalar
yapar.
Danýþman: Sosyal çalýþmacýnýn danýþmanlýk rolü, kadýn haklarý konusunda çalýþan
diðer uzmanlarla ve kurumlarla iþbirliðine girmeyi, deneyim alýþveriþinde bulunmayý,
konuya ilgilerini artýrmayý ve kadýnlarýn sorunlarýnýn çözümünde gerekli düzenlemelerin
gerçekleþmesine katký sunmayý içermektedir.
Planlayýcý: Bu rol kapsamýnda sosyal çalýþmacý, kadýnlarýn gereksinimlerini karþýlamak,
toplumun konuya duyarlýlýðýnýn artmasýný saðlamak ve yeni hizmet alanlarý oluþturmak
amacýyla diðer gruplar ve kurumlarla iþbirliðine girer; yeni yapýlarýn oluþturulmasýna
katkýda bulunacak planlamalar yapar ve uygular.
Araþtýrmacý: Sosyal çalýþmacý araþtýrmacý rolü kapsamýnda, kadýn sorunlarý ve kadýn
haklarý konusunda veri toplamak, sýnýflamak, analiz etmek ve elde ettiði sonuçlarý
yayýnlamak yoluyla, bu çalýþmalarýn sonuçlarýndan kadýnlarýn sorunlarýnýn çözümünde
yararlanýlmasýný saðlar.
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Yönetici: Yönetici rolünde sosyal çalýþmacý, sýðýnmaevinin ya da sýðýnmaevinde
sorumlu olduðu alanýn yönetilmesi iþlevini yerine getirir.
Personel Geliþtirici: Personelin oryantasyonu, eðitimi ve mesleki danýþmanýk saðlama
rolünü içermektedir.
Profesyonel Rolü: Kendini deðerlendirme, kiþisel ve mesleki geliþim ve sosyal hizmet
mesleðinin güçlendirilmesi çalýþmalarýný içerir.

15.1.2 Kadýn Sýðýnmaevinde Çalýþan Sosyal Çalýþmacýnýn Görev
ve Yetkileri
Sosyal çalýþmacýnýn sýðýnmaevindeki görevleri ve yetkileri, yukarýda sözü edilen rolleri
çerçevesinde belirlenir. Bu görevler, kadýnýn sýðýnmaevine geliþinden baþlayan bir sýra
izlenerek verilmeye çalýþýlmakla birlikte, genellikle eþ zamanlý olarak yürütülmektedir.
1. Sýðýnmaevine kabulü yapýlan kadýnlar için gerekli evraký hazýrlamak. Bu görev,
sýðýnmaevinde kadýna iliþkin bilgilerin sistemli olarak bulunmasýný, sosyal
çalýþmacýnýn kadýný tanýmasýný ve kadýn için bundan sonra ihtiyacý olan hizmetlerin
planlanmasýný ve kadýn hizmetlerinin iyileþtirilmesi çalýþmalarýna katký verilmesini
saðlar.
2. Kadýnlara sýðýnmaevini tanýtmak, haklarýný ve sýðýnmaevi kurallarýný anlatmak,
uyum saðlamalarýnda yardýmcý olmak.
3. Kadýnlarýn ihtiyaç analizinin yapýlmasý, bireysel hizmet planýnýn hazýrlanmasý
için oluþturulan ekipte yer almak.
4. Kadýnlara rehberlik ve danýþmanlýk hizmeti vermek.
5. Kadýnlarýn sorunlarýnýn çözülmesini saðlamak amacýyla; bireysel düzeyde, kadýn
ve çocuðuyla; grup ve aile düzeyinde, kadýnýn yakýn çevresi ve kurumlarla;
toplumsal çalýþmalar, politika belirleme, standart belirleme vb. düzeylerde,
mesleki uygulamalarý gerçekleþtirmek ve bunlarla ilgili kayýtlarý tutmak.
6. Kadýnlarýn ve çocuklarýnýn gerekli hizmetleri almasýný saðlamak.
7. Kadýnlarýn kendilerine yeterli olabilecekleri bir iþ ve meslek edinmelerinde ilgili
kurum ve kuruluþlarla iþbirliði yapmak.
8. Kadýnlarýn hukuki sorunlarýnýn çözülmesinde arabuluculuk yapmak.
9. Kadýnlarýn sýðýnmaevinde kalýþ sürelerini belirlemek, gerekli durumlarda kalýþ
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sürelerini uzatmak, sýðýnmaevinden ayrýlmalarý ve ayrýldýktan sonra gerekirse
izleme çalýþmalarý için ilgili kurumlarla iþbirliði yapmak.
10. Kadýnlarýn ilgilerine göre zamanlarýný deðerlendirici etkinlikler düzenlemek.
11. Sýðýnmaevi çalýþanlarýnýn hizmet içi eðitim programlarýnýn hazýrlanmasý ve
uygulanmasýnda görev almak, çalýþanlarýn oryantasyonuna, eðitimine katkýda
bulunmak ve danýþmanlýk saðlamak.
12. Sýðýnmaevlerinin iþlevlerini geliþtirmek için yeni planlamalar ve araþtýrmalar
yapmak.

15.2 Kadýn Sýðýnmaevinde Çalýþan Psikoloðun Görev
Yetki Ve Sorumluluklarý
Sýðýnmaevinde kadýnlara yönelik çalýþmalar yapan psikologlar için hazýrlanan bu
bölümün iki temel amacý vardýr. Ýlki, toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyete dayalý
ayrýmcýlýðýn kadýnlarýn ruh saðlýðý üzerindeki etkilerine iliþkin ortak bir anlayýþ
geliþtirilmesini ve bu anlayýþýn psikolojik destek uygulamalarýna yansýtýlmasýný
saðlamak; diðeri ise, psikologlarýn sýðýnmaevindeki görevlerine iliþkin bir çerçeve
oluþturmaktýr.

15.2.1 Toplumsal Cinsiyet ve Ruh Saðlýðý Ýliþkisi (www.who.int)
Kadýna yönelik þiddetin temel nedeni olarak görülen toplumsal cinsiyet rolleri ve
cinsiyete dayalý ayrýmcýlýk, ruh saðlýðýný olumsuz etkileyen pek çok faktörle iliþkilidir.
Cinsiyet temelli ayrýmcýlýða baðlý olarak, kadýnlarýn erkeklere oranla hayatlarýna iliþkin
daha az kontrole sahip olmasý ve kaynaklara ulaþmak bakýmýndan dezavantajlý
konumda bulunmasý, kadýnlarýn toplumsal yaþamda pek çok olumsuzlukla baþ etmek
zorunda kalmasýna neden olmaktadýr. Depresyon, kaygý bozukluklarý, psikosomatik
bozukluklar gibi psikolojik sorunlarýn ortaya çýkmasýnda etkili olan düþük gelir, düþük
sosyal statü, devamlý olarak baþkalarýnýn bakýmýndan sorumlu olmak, aile içi þiddet
gibi risk faktörleri, cinsiyet rolleriyle yakýndan iliþkilidir. Örneðin kadýnlarýn erkeklere
oranla daha fazla cinsel þiddete maruz kalmasýna baðlý olarak ortaya çýkan travma
sonrasý stres bozukluðu, kadýnlarýn kendilerine yüklenen rollerin bir parçasý olarak
güzel ve ince görünmek zorunda olduðunu düþünmesine baðlý yeme bozukluklarýnýn
erkeklere oranla daha fazla görülmesi, toplumsal cinsiyetle ruh saðlýðý arasýndaki
iliþkiyi açýkça ortaya koymaktadýr.
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Cinsel Saðlýk Enstitüsünün yaptýðý bir araþtýrma Türkiyede her 10 kadýndan 1inin
vajinismus problemi olduðunu ortaya koymuþtur. Vajnismusun psikolojik kökenli
olanlarýnýn baþlýca sebepleri arasýnda kadýnlara ergenlik çaðýndan itibaren seksin
ayýp, kötü ve günah olarak anlatýlmasý ve ilk birleþmenin acý veren ve kanamaya sebep
olan bir deneyim olacaðýnýn öðretilmesi ile bazý durumlarda kiþinin baþýndan geçen
tecavüz veya kötü cinsel deneyimler olduðu belirtilmiþtir. Bu nedenler, kadýnlardan
beklenen cinsiyet rolleri ve cinsiyete dayalý þiddet ile yakýndan iliþkilidir.
Cinsiyet farklýlýklarý, saðlýðý þu açýlardan etkilemektedir (www.whv.org.au).
 Risk faktörlerine maruz kalma
 Hastalýklarýn önlenmesi ve kontrolü konusunda bilgiye ulaþma
 Hasta olmaya iliþkin öznel tecrübeler ve buna verilen sosyal önem
 Kiþinin kendisinin ve diðer aile üyelerinin saðlýðýný korumaya yönelik tutumlarý
 Hizmetlerin kullaným örüntüleri
 Bakým/tedavi kalitesine iliþkin algýlar
2000 yýlýnda Ýngiltere ulusal istatistiklerine göre nevrotik bozukluklarýn yaygýnlýðýnýn
cinsiyete göre daðýlýmý þu þekildedir (Her 1000 kiþi) (www whv.org.au).
Kadýn
Anksiyete ve depresif bozukluk

Erkek

108

68

Yaygýn anksiyete bozukluðu

46

43

Depresif epizod

28

24

Obsesif-kompulsif bozukluk

13

9

7

7

22

13

Panik bozukluk
Fobiler
Bazý kiþiler birden fazla kategoride yer alabilir.

Kaynak: Psychiatric Morbidity Survey, Office for National Statistics
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15.2. 2 Sýðýnmaevinde Çalýþan Psikologlarýn Uygulamalarýnda
Benimsemesi Gereken Temel Yaklaþýmlar (Amerikan Psikologlar
Derneði)
Kadýnlar, pek çok alanda, özellikle eðitim, saðlýk ve güvenlik alanlarýnda karþýlaþtýklarý
cinsiyete dayalý ayrýmcýlýk ya da cinsiyet eþitsizliðini görmeyen uygulamalar sonucunda
genellikle sýðýnmaevine gelinceye kadar pek çok müdahale hizmetlerinden mahrum
kalmakta ya da bu hizmetlerden uygun biçimde yararlanamamaktadýr. Bu durum,
sýðýnmaevlerindeki saðlýk çalýþanlarýnýn, sýðýnmaevlerinde genellikle ilerlemiþ saðlýk
problemleriyle baþ etmeye çalýþan kadýnlarla karþýlaþmasý sonucunu da beraberinde
getirmektedir.
Sýðýnmaevleri, þiddete maruz kalan kadýnlar için güvenli barýnma ve temel
gereksinimlerini karþýlayabildiði bir yer olmaktan öte, cinsiyete dayalý þiddetin neden
ve sonuçlarýna iliþkin farkýndalýðýn kazanýldýðý, cinsiyete dayalý þiddetle dayanýþma
esasýnda baþ etmenin yollarýnýn öðrenildiði ortamlardýr. Sýðýnmaevinde saðlanacak
tüm destek alanlarý gibi psikolojik destek de bu amaca hizmet edecek nitelikte olmalýdýr.
Deneyimler, farklý þiddet biçimlerine maruz kalan kadýnlarýn bulunduðu
sýðýnmaevlerinde saðlanan psikolojik desteðin, toplumsal cinsiyet ve ruh saðlýðý
arasýndaki iliþkiyi görmeden gerçek iþlevini yerine getiremeyeceðini ortaya koymaktadýr.
Sýðýnmaevlerinde, kadýnlarýn büyük çoðunluðunu, cinsiyete dayalý þiddete maruz
kalan, can güvenliði tehdit altýnda olan, þiddetle mücadele mekanizmalarýna ulaþmada
sýkýntýlar yaþayan kadýnlar oluþturmaktadýr. Kadýna uygulanan þiddetin kadýnlýk ve
erkekliðe atfedilen deðer ve buna baðlý güç eþitsizliðinin bir sonucu olduðunun fark
edilmesi þiddetle, daha etkili mücadelede yöntemlerinin deðerlendirilmesine
imkân tanýmaktadýr. Bu hususlar, aþaðýda, sýðýnmaevindeki kadýnlarýn sorunlarla
baþa çýkma konusunda dezavantajlý konumlarýyla iliþkilendirilerek verilmiþtir.
Psikologlar, kadýnlara yüklenen cinsiyet rollerinin ve bu rollerin sonuçlarýnýn farkýnda
olmalýdýr. Sýðýnmaevlerinde sýklýkla kadýnlarýn karar almakta güçlük çektiði, önemli
kararlarý tek baþýna almaktan kaçýndýðý gözlenmektedir. Bu tür durumlarda kadýnlarýn
sosyalleþme sürecinde baþkalarýna baðýmlý yetiþtirilmesi, karar almalarýna izin
verilmemesi, giriþken davranýþlarýnýn pekiþtirilmemesi ya da cezalandýrýlmasý, erkeklere
oranla kamusal hayattaki sorunlarla baþa çýkma konusundaki pratiklerinin sýnýrlý
olmasý gibi cinsiyete baðlý deneyimlerin karar alma sürecine etkisi mutlaka
deðerlendirilmelidir. Kadýnlarýn, kendilerine yüklenen bu rollerin farkýnda olmasý, bu
rollerin olumsuz sonuçlarýyla baþa çýkmalarýný kolaylaþtýrmaktadýr. Psikologlar,
kadýnlarýn kiþisel noksanlýk olarak algýladýðý bu tür deneyimlerin, toplumun kadýnlardan
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beklentileriyle iliþkisini kurarak durumlarýný buna uygun olarak yeniden
kavramsallaþtýrmalarýna yardýmcý olmalýdýr.
Sýðýnmaevleri etnik köken, cinsel yönelim, yaþ, sosyo-ekonomik statü, fiziksel ve
biliþsel yeterlilik açýsýndan çok farklý üyeliklere ve özelliklere sahip kadýnlarýn birlikte
yaþadýðý ortamlardýr. Cinsiyetlerinin yaný sýra kadýnlar, üye olduklarý sosyal gruplar
veya özellikleri nedeniyle de ayrýmcýlýða maruz kalmýþ olabilir. Bu nedenle psikologlarýn
farklý üyeliklere veya özelliklere baðlý muhtemel riskli ve koruyucu deneyimler ve bu
deneyimlerin kadýnlar üzerindeki etkilerine iliþkin farkýndalýðý olmalýdýr. Ayrýca
sýðýnmaevinde bu farklýlýklarý yok sayan olasý uygulamalara müdahale edilmelidir.
Cinsiyete dayalý ayrýmcýlýk kadýnlarýn kimlik oluþumu sürecini farklý biçimlerde
etkileyebilir. Ayrýmcýlýðýn kadýnýn kimlik oluþumu sürecindeki etkilerinin ve bu süreçte
erkeklik de dahil olmak üzere kadýnýn diðer egemen kimliklerin iktidarlarýnýn ne
derece farkýnda olduðunun ve baþ etme yollarýnýn neler olduðunun saptanmasý son
derece önemlidir. Çünkü kadýnlar genellikle kendi cinsiyetlerine iliþkin daha az olumlu
inanca sahip olabilmektedir. Psikologlar, sýðýnmaevindeki kadýnýn cinsel kimliðine
iliþkin bu tür olumsuz algýlarý ile yaþadýðý þiddetle mücadeledeki güçlükler arasýndaki
iliþkiyi kurmasý konusunda yardýmcý olmalýdýr.
Çeþitli kurumlarda gizli ya da açýk biçimde yaþanan ayrýmcýlýðýn kadýnlar üzerindeki
etkilerinin farkýnda olunmalýdýr. Kadýnlar, hizmet aldýklarý çeþitli kurumlarda örtülü
ya da açýk bir biçimde ayrýmcýlýða uðrayabilmektedir. Psikologlar, ayrýmcýlýk, ön yargý
ve güç eþitsizliði ile karþý karþýya olan kadýnlarý anlamak noktasýnda duyarlý bir
yaklaþým sergilemelidir. Sýðýnmaevinde kalan ve bu süreçte çeþitli kurumlardan hizmet
alan kadýnlarýn yaþadýðý güçlükler deðerlendirilirken, bu faktörler göz önünde
bulundurulmalý, zorluklar kadýnýn yeterince çaba harcamýyor olmasýyla
iliþkilendirilmemelidir. Örneðin polis karakolunda kadýna yönelik olumsuz bir tutum
sergilenmesinin, kadýnýn deðersiz bir birey olmasý ile deðil, toplumda kadýndan
beklentiler, cinsiyetçi tutumlar ve kadýna yönelik þiddete iliþkin farkýndalýðýn az olmasý
ile iliþkili olabileceði açýklanmalýdýr.
Psikologlarýn uygulamalarýnda cinsiyetçilikten arýnmýþ, kadýný suçlamayan ve
güçsüzleþtirmeyen bir dil kullanmalarý gereklidir. Dayak yediðinizde ifadesi yerine
sana þiddet uygulandýðýnda demek ya da bir iþi adam gibi yapmak ifadesinin
kullanýlmasýndan kaçýnmak yerinde olacaktýr.
Psikologlarýn sahip olduðu deðerler, önyargýlar kadýnlara yönelik uygulamalarý olumsuz
yönde etkileyebilmektedir. Önyargýlar/deðerler kadýnlara zarar verebilecek ve toplum
tarafýndan paylaþýlan yaygýn görüþlerin uygulamalarda pekiþtirilme olasýlýðýný
artýrmaktadýr. Yapýlan bazý çalýþmalar, psikiyatristlerin kadýn ve erkeklere farklý
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biçimlerde muamele edebildiklerine iþaret etmektedir. Bu nedenle sýðýnmaevinde
çalýþan psikologlarýn kadýnlara zarar verebilecek önyargýlardan uzak kalmasý
gerekmektedir. Sýðýnmaevinde saðlanan psikolojik desteðin bir mesleki danýþman
desteði ile yürütülmesi ya da benzer alanda çalýþan psikologlarla deneyim paylaþýmý,
toplumsal cinsiyet konusunda gerçekleþtirilen eðitimlere ve bu alanda çalýþan sivil
toplum örgütlerinin çalýþmalarýna katýlmak bu tür ön yargýlarýn fark edilmesini
kolaylaþtýrabilir. Örneðin kürtaja yönelik olumlu ya da olumsuz tutumu olan bir
psikologun kendi tutumunun farkýnda olmasý, sýðýnmaevinde kürtaj kararý vermek
konusunda zorlanan bir kadýnla görüþmelerinde kendi deðerlerini empoze etme riskini
azaltacaktýr.
Sýðýnmaevlerinde farklý ihtiyaçlara sahip kadýnlar bulunmaktadýr. Psikologlar, farklýlaþan
ve kadýnlara özgü olan kürtaj, doðum sonrasý depresyon, menopoz, meme kanseri gibi
deneyimlerin kadýnlar üzerindeki etkileri konusunda bilgi sahibi olmalý, ayrýca kadýnlara
özgü deneyimler hakkýnda daha fazla bilgi üretilebilmesi için bu tip konularý içeren
araþtýrmalara öncelik tanýmalýdýrlar.
Psikologlarýn, kadýnlara insiyatif veren ve kadýnlarý güçlendirici uygulamalarý tercih
etmeleri yerinde olacaktýr. Uygulamalarda, toplumsal yaþamdaki iktidar iliþkilerini
devam ettirmeyen ve kadýnýn sürece aktif katýlýmýný saðlayan yaklaþýmlarýn sergilenmesi
güçlendirme amacýna hizmet edecektir. Sýðýnmaevinin, kadýnýn iyiliði için kadýn
adýna karar veren bir yapýda olmasýna izin verilmemelidir.
Kadýnlara yönelik uygulamalarda kadýnlarýn içinde bulunduðu koþullar ve sahip
olduklarý özelliklere baðlý genellemelerden kaçýnýlmalýdýr. Cinsiyete dayalý ayrýmcýlýðýn
kadýnlar üzerindeki etkilerinin benzerlik gösterdiði unutulmadan her kadýnýn kendine
özgü benzersiz deneyimlere sahip olduðu hatýrlanmalýdýr. Örneðin sýðýnmaevinde,eðitim
seviyesi yüksek kadýnlarýn yaþadýðý þiddete ve baþ etme yollarýna iliþkin farkýndalýðýnýn
daha yüksek olduðunu varsayarak buna dair yüksek beklentiler içinde olunmamalýdýr.
Psikologlar, þiddetle mücadelede dayanýþmanýn kadýnlar üzerindeki güçlendirici
etkilerinin farkýnda olmalýdýr. Sýðýnmaevindeki tüm uygulamalar dayanýþma
deneyimlerini teþvik edici nitelikte olmalýdýr. Özellikle kadýnlarýn sýðýnmaevi sonrasý
için planlamalarýnda, dayanýþma esaslý olanaklar üzerinde durulmalýdýr.
Psikologlar, kadýnlara yönelik uygulamalarýnda, kadýnlarýn içinde bulunduðu kültürel
ve politik koþullarý göz önünde bulundurmalýdýr. Sýðýnmaevine farklý bir þehirden
gelmiþ olan kadýnýn yaþadýðý coðrafyanýn, kültürün ve politik koþullarýn kadýnlarýn
baþkalarýna güvenmek konusundaki fikirleri üzerindeki etkileri göz önünde
bulundurulmalýdýr.
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Psikologlar, sosyal kaynaklara ulaþmanýn kadýnlarý güçlendirici etkisinin farkýnda
olarak kadýnlarý bu kaynaklar hakkýnda bilgilendirmelidir. Sýðýnmaevinde kadýnlarý
eðitimler, kurslar, konferanslar, iþ olanaklarý, geziler, spor alanlarý, ilgili dokümanlar
vb. hakkýnda bilgilendirecek bir mekanizma olmalýdýr. Psikologlarýn bu tür faaliyetler
hakkýnda bilgi sahibi olmalarý bu yöndeki tavsiyelerini daha somut ve ulaþýlýr kýlacaktýr.
Psikologlar çeþitli kuramsal yaklaþýmlarý benimsemektedir. Kadýnlara yönelik
uygulamalar, benimsenen yaklaþýmda fark edilen önyargýlý bölümler dýþarýda
tutularak gerçekleþtirilmelidir. Uygulamalarýn, kadýnlara özgü deneyimler ve
kadýnlarýn özel ihtiyaçlarý dikkate alýnarak gerçekleþtirilmesi son derece önemlidir.
Psikologlar, sýðýnmaevi ortamýnýn psikolojik destek uygulamalarýyla paralellik gösteren
bir yapýda olduðundan emin olmalýdýrlar. Psikologlar sýðýnmaevinde ayrýmcýlýk, þiddet,
kültürel farklýlýklarý yok sayan ya da geleneksel cinsiyet rollerini pekiþtiren
uygulamalarla karþýlaþtýðýnda müdahale etmelidir. Aðýrlýklý olarak kadýnlara çocuk
bakýmý konusunda eðitimler organize edilmesi, mesleki kurslarýn belli bir alana
sýkýþtýrýlmasý, kadýn adýna karar alýnmasý ve kadýný çalýþanlara baðýmlý hale getirecek
uygulamalar buna örnek olarak gösterilebilir.
Sýðýnmaevinde kadýnlara yönelik uygulamalarda bulunan psikologlarýn ayný zamanda
sýðýnmaevi dýþýnda cinsiyete dayalý ayrýmcýlýðý sonlandýrmayý amaçlayan çalýþmalara
katýlmasý son derece yararlýdýr. Psikologlarýn, kadýnlarý özgürleþtiren ve güçlendiren
politikalarýn üretilmesi ve uygulanmasý için çaba harcamasý, bu alandaki deneyimlerini
paylaþmasý, bu yönde araþtýrmalar yapmasý, kadýnlarýn güçlenmesinin önündeki dýþsal
etkilerin azaltýlmasýna katkýda bulunacaktýr.

15.2.3 Sýðýnmaevinde Psikolojik Destek
Psikolojik destek saðlayacak uzman sýðýnmaevinde tam zamanlý, yarý zamanlý ya da
dýþarýdan (örneðin danýþma merkezi) destek verebilir. Yarý zamanlý ya da sýðýnmaevi
dýþýnda destek vermek, danýþan-danýþman rollerinin korunmasý bakýmýndan tercih
edilebilir. Sýðýnmaevinde psikolojik destek saðlayacak uzmanýn, kimi zaman uzmanlýðýnýn
gerektirdiði görevlerin dýþýndaki iþleri üstlenmesi, hem uzman hem de danýþan
tarafýndan rol karmaþasýna neden olabilmekte ve danýþan-danýþman iliþkisi
zedelenebilmektedir.
Psikolojik desteðe iliþkin önyargýlar, bu konuda yeterince bilgi sahibi olunmamasý ve
etiketlenme korkusu gibi çoðu zaman açýkça fark edilemeyen nedenlerle psikolojik
desteðin reddedilmesi, kadýnýn sorunlarýný çözmek konusunda isteksiz olduðu þeklinde
yorumlanabilmektedir. Sýðýnmaevindeki her kadýnýn psikolojik destek konusunda
bilgilendirilmesi ve kaygýlarýnýn giderilmesi önemlidir. Ancak bu yaklaþým hiçbir
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zaman kadýný psikolojik destek almasý için zorlamak biçimine dönüþmemelidir.
*Feminist Terapi
Feminist terapi; feminist felsefe, psikolojik teori-uygulama ve politik teoriden
temel alan bir yaklaþýmdýr. Feminist terapi teorisi, feminist ilkelerle insan
geliþimine iliþkin diðer teorilerin bir bileþimi olarak tanýmlanabilir. Ýkinci
dalga feminizm, bilinç yükseltme gruplarý, psikoanalitik teorinin içerdiði
cinsiyet kalýp yargýlarýna yönelik eleþtiriler, psikoloji alanýndaki erkek
egemenliðinin eleþtirisi, psikoterapi kuram ve uygulamalarýndaki cinsiyetçiliðe
iliþkin farkýndalýðýn artmasý ve tabandan gelen feminist hareketler, kadýnlar
için yeni bir terapi olanaðýný yaratmýþtýr.
Özel olanýn politik olduðu, kiþisel ve sosyal kimliklerin birbiriyle baðlantýlý
olduðu görüþü, geleneksel endiþeler ve akýl hastalýðý kavramlarýna karþý
çýkýþ, baskýnýn rolünü merkeze almak, eþitlikçi danýþmanlýk iliþkisi ve kadýn
bakýþ açýsýnýn önemsenmesi feminist psikologlar tarafýndan paylaþýlan
kavramlardýr.
Feminist terapinin; eþitlik, baðýmsýzlýk ve birbirine baðlýlýk arasýndaki dengenin
kurulmasý, güçlendirme, kendini besleme, farklýlýða deðer verilmesi gibi
hedefleri vardýr. Tipik bir feminist terapinin terapötik stratejileri; güçlendirme,
kendini ifade etme, cinsiyet rolleri analizi, cinsiyet rollerine müdahale, güç
analizi ve güç iliþkilerine müdahale, giriþkenlik eðitimi, yeniden çerçevelendirme
ve yeniden adlandýrma, grup çalýþmalarý, sosyal eylemden oluþmaktadýr.
Sýðýnmaevinde kadýnlara psikolojik destek saðlayacak uzmanýn toplumsal cinsiyet ve
cinsiyete dayalý ayrýmcýlýk, kadýna yönelik þiddet, þiddete baðlý travma ve etkileri,
tükenmiþlik, iletiþim, cinsel þiddet, krize müdahale, çocuk istismarý, grupla psikolojik
danýþma, öfke yönetimi, stres yönetimi, cinsel bozukluklarýn tedavisi, feminist terapi*
konularýnda eðitim almýþ olmasý uygulamalarýn niteliðini olumlu yönde etkileyecektir.

15.2.4 Sýðýnmaevinde Psikoloðun Yetki ve Sorumluluklarý:
Sýðýnmaevinde görev yapan psikoloðun yetki ve sorumlulukarý þunlardýr:
1. Görüþme ve gözlem yapmak, objektif ve projektif testler kullanmak suretiyle
sýðýnmaevinde kalan kadýn ve çocuklarýn psikolojik deðerlendirmelerini yapmak
2. Bireysel görüþmeler ve grup çalýþmalarý yoluyla psikolojik destek saðlamak,
bu çalýþmalarý raporlamak.
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3. Psikiyatrik bozukluk belirtileri gözlenen kadýnlarý, psikiyatrik tedavi
görebilecekleri saðlýk kuruluþlarýna yönlendirmek.
4. Sýðýnmaevinde kalan çocuklarý, yapýlan psikolojik deðerlendirme sonucunda
gerekli görülmesi halinde ilgili uzmana yönlendirmek.
5. Ýlgili meslek elemanlarý ile birlikte vaka deðerlendirme toplantýlarý yapmak.
Bu toplantýlarda, yürütülen psikolojik destek çalýþmalarý sýrasýnda edinilen ve
paylaþýlmasýnda yarar görülen bilgileri kadýnlarýn onayýnýn alýnmasý þartýyla ilgili
meslek elemanlarýna aktarmak.
6. Sýðýnmaevinde ilgili meslek elemanlarý ile birlikte bireysel psiko-sosyal
destek planý hazýrlamak.
7. Gözlem, görüþme ve çeþitli ölçme araçlarýyla kadýnlarýn ilgi ve yeteneklerini
belirlemek, buna uygun etkinlikler organize edilmesini saðlamak veya ilgili kuruluþlara
yönlendirmek.
8. Sýðýnmaevinin amacýna uygun nitelikte araþtýrma ve incelemeler yapmak.
9. Sýðýnmaevi çalýþanlarýna yönelik eðitimlerin içeriðini ilgili sýðýnmaevi
çalýþanlarý ile birlikte oluþturmak ve çalýþma alanýna giren konulardaki eðitimleri
uygulamak.
10. Periyodik sýðýnmaevi çalýþanlarý toplantýlarýna katýlým saðlayarak sýðýnmaevi
iþleyiþine iliþkin deðerlendirmelerde bulunmak.
Deðerlendirme: Görüþme ve gözlem yapmak, objektif ve projektif testler kullanmak
suretiyle sýðýnmaevinde kalan kadýn ve çocuklarýn psikolojik deðerlendirmelerinin
yapýlarak, psikolojik ihtiyaçlarýnýn belirlenmesidir. Toplumsal cinsiyete iliþkin
farkýndalýðýn az olmasý ve önyargýlar, deðerlendirme sürecini olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Deðerlendirme sürecinde kadýnlarýn geliþim dönemlerine iliþkin
deneyimleri, fiziksel saðlýk, þiddet ve diðer travmatik olaylar, yaþam hikâyesi, sosyal
ve akrabalýk destek sistemleri, coðrafi ve ulusal aidiyetlerin etkileri göz önüne
bulundurulmalýdýr. Deðerlendirme ayný zamanda kadýnlarýn eðitsel ve mesleki
deneyimleri ile ilgi ve yetenekleri hakkýnda bilgi edinmeyi de kapsamalýdýr. Bu yönde
yapýlacak çalýþmalar sosyal çalýþmacý ile birlikte deðerlendirilmeli, kadýnýn ilgi ve
yetenekleri doðrultusunda etkinliklere katýlým saðlamasý teþvik edilmelidir.
Bireysel psikolojik danýþmanlýk: Sýðýnmaevleri ihtiyaç duyan kadýnlara bireysel ve
grupla psikolojik destek saðlayacak kapasiteye sahip olmalýdýr. Tüm bu çalýþmalar
kadýnlarýn gönüllülüðü esasýna dayanmalý, alanýnda uzman psikologlar tarafýndan ya
da uzman bir danýþman desteði ile gerçekleþtirilmelidir.
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Sýðýnmaevinde kadýnlara yönelik çalýþmalarda kadýnlar açýsýndan olumlu sonuçlar
doðurduðu gözlenmiþ uygulamalarýn kullanýlmasý son derece yararlýdýr. Amerikan
Psikologlar Derneðinin genç kadýnlarla ve kadýnlarla çalýþan psikologlar için hazýrladýðý
kýlavuzda bu konu þu þekilde vurgulanmýþtýr:
Kadýnlara olumsuz ve içselleþtirilmiþ kendilerine dair tutumlarý ve vücutlarýna
iliþkin beklentileri deðiþtirmeyi öðreten terapiler, bulimi gibi yeme bozukluklarýnýn
tedavisinde etkili olmuþlardýr (Thompson-Brenner, Glass, & Westen, 2003; Williamson
& Netemeyer, 2000). Kiþilerarasý konulara odaklanan ve de derin ve çarpýk düþüncelere
karþý çýkan psikoterapi yaklaþýmlarý depresyon tedavisindeki (Mazure, Keita, & Blehar,
2002) ve yeme bozukluklarýnýn tedavisindeki olumlu sonuçlarla iliþkilidirler (e.g.,
Wilfley, Dounchis, & Welch, 2000; Wilson, Fairburn, Agras, Walsh, & Kraemer, 2002).
Aile içi þiddet ve cinsel istismar/þiddet deneyimlerinden çýkmýþ kiþiler için olumlu
sonuçlar kadýnlara travmaya dair hatýralarýyla baþa çýkmada yardýmcý olan, olumsuz
nitelikte öz geri bildirimi azaltan ve travmanýn sorumluluðunu kendilerinde
aramalarýna neden olan çarpýk düþünceyi deðiþtiren terapilerle baðlantýlýdýrlar (Foa
& Street, 2001; Kubany, Hill, & Owens, 2003; Resick, 2001). PTSD tanýsý konan
kadýnlarda, hastanýn kontrol ve yarar algýsýný iyileþtirmeye yardýmcý olan yaklaþýmlar
olumlu sonuçlarla baðlantýlýdýrlar (Blake & Sonnenberg, 1998; Foa & Meadows, 1997)
ve iddiacý iletiþim ve de öz savunuculuk becerilerini geliþtirmeye yönelik özel eðitimler
içerebilirler (Kubany et al., 2003). Önemli saðlýk sorunlarý yaþayan kadýnlar için stres
yönetim teknikleri, rahatlama eðitimi, psiko-eðitim, güdülmüþ imgelem, meditasyon,
tefekkür teknikleri ve biliþsel-davranýþsal yöntemler gibi müdahalelerin kadýnlarýn
bilgisini artýrdýklarý ve semptomlarýný kontrol etmelerini saðladýklarý, kadýnlarýn
hayatlarýndaki deðiþimlere uyum saðlamalarýný kolaylaþtýrdýklarý ve fiziksel ve
psikolojik acýyla baþa çýkmalarýna destek verdikleri gözlemlenmiþtir (Altmaier et al,
2003; Salmon, Sephton, Weissbecker, Hoover, Ulmer, & Studts, 2004).
Genç kadýnlar ve kadýnlardaki güç ve toparlanma becerisi hakkýndaki bilgi ayný
zamanda çok çeþitli eðitsel, terapötik ve önleyici müdahalelerle ilintilidir (Johnson,
2003; Quermit & Conner, 2003). Örneðin; genç kýzlarýn saðlýk ve esenlikleriyle ilgili
etmenler ebeveynleri ve önemli yetiþkinlerle kurulan saðlýklý iliþkileri (Resnick et al.,
1997), müspet bilimlere dair olumlu tutumlarý (Denmark, 1999), iddiacýlýðý (Way,
1995), atletik faaliyetlere katýlýmý (Pyle, McQuivey, Brassington, & Steiner, 2001),
problem çözme becerilerini ve kendi kendine yararlý olmayý (Spence, Sheffield, &
Donovan, 2002) ve kadýnlýða, vücuduna ve cinselliðine dair olumsuz veya çatýþýk
tutumlarý destekleyen mesajlara karþý çýkma becerisini (Tolman & Brown, 2001)
kapsamaktadýr.
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Konuya iliþkin yürütülen çalýþmalar; gençlerde problem çözme ve baðýmsýzlýk
becerilerini geliþtirmeye odaklanan programlarýn baþarýsýný ortaya koymuþlardýr
(Spence et al., 2002; Strader, Collins, & Roe, 2000).
Grupla psikolojik danýþmanlýk: Grup terapisi, benzer sorunlarý yaþayan, belirli
sayýda kiþinin, bir ya da iki uzman terapistin rehberliðinde, kendilerine ve diðer
katýlýmcýlara yardým etmek üzere bir araya geldikleri bir psikoterapi yöntemidir.
Grup psikoterapisi bu alanda yetkin olan uzmanlarca yürütülmelidir.
Grup çalýþmalarý, bir psikoterapi yöntemi olarak yürütülebileceði gibi, sýðýnmaevlerinde
kadýnlarý güçlendirecek psiko-sosyal destek faaliyeti olarak da organize edilebilir.
Bu durumda grubun amacý ve grup psikoterapisinden farký açýklanmalýdýr.
Gruplar, sadece sýðýnmaevinde kalan kadýnlarla veya danýþma merkezine þiddet
nedeniyle baþvuran kadýnlarýn katýlýmýyla oluþturulabilir. Sýðýnmaevi dýþýndaki
kadýnlarýn katýlýmýyla oluþturulacak gruplarda, sýðýnmaevinde kalan kadýnýn güvenliði
göz önünde bulundurulmalýdýr.
Grup çalýþmalarý, grubun ihtiyaç ve talepleri doðrultusunda belirlenecek temalar
çerçevesinde sürdürülebilir. Bu tür grup çalýþmalarýnýn en temel yararý, þiddete maruz
kalmanýn bireysel bir problem olmadýðýnýn fark edilmesi, yalnýzlýk duygusunun
azalmasý ve dayanýþma ruhunun canlandýrýlmasýdýr. Grup çalýþmalarý, bir plan dâhilinde
çeþitli temalarla sosyal çalýþmacý ile birlikte yürütülebilir. Bu temalar grubun talebi
doðrultusunda oluþturulabilir. Aþaðýda sýðýnmaevlerinde gerçekleþtirilecek grup
çalýþmalarý için tema örnekleri verilmiþtir.
 Kendini tanýma
 Cinsiyet rolleri ve cinsiyete dayalý ayrýmcýlýk
 Annelik
 Beden algýsý
 Suçluluk
 Kadýna yönelik þiddet
 Güçlenme
 Geleceðe yönelik planlar
 Cinsellik
 Dayanýþma

EK - 15

 Ýletiþim
 Boþanma
 Baðýmlýlýk
 Rekabet
 Türkiyede kadýna yönelik þiddetle mücadele
 Kadýna yönelik þiddetle mücadele mekanizmalarý
 Sýðýnmaevinin amaç ve iþlevleri
 Ortak yaþam ilkeleri
Kadýnlara yönelik psiko-sosyal destek programlarýnýn planlanmasý
Sýðýnmaevinde kadýnlara yönelik psiko-sosyal çalýþmalar gizlilik esasý göz önünde
bulundurulmak suretiyle ilgili uzmanlarýn iþbirliði ile ortak yaklaþýmlar esasýnda
yürütülmelidir. Bir kadýna saðlanan bireysel psikolojik destek ve o kadýna yönelik
yürütülen diðer sosyal çalýþmalar birbirini tamamlayacak nitelikte olmalýdýr. Bu
amaçla sýðýnmaevinde ilgili meslek elemanlarý ile birlikte her kadýna özgü bireysel
psiko-sosyal destek programý hazýrlanmalýdýr. Kadýn bu planýn oluþturulma sürecine
aktif olarak katýlmalýdýr. Psikolog ve sosyal çalýþmacýnýn deðerlendirmeleri sonucunda
belirlenen ihtiyaçlar doðrultusunda oluþturulacak plan hem sýðýnmaevi içinde hem
de dýþýndaki faaliyetleri içermelidir.
Araþtýrma: Kadýna yönelik þiddetin ruh saðlýðýna etkilerinin görünür kýlýnmasý, bu
alanda saðlanan destek hizmetlerinin kalitesini artýrmak bakýmýndan son derece
önemlidir. Temel etik ilkeler göz önünde bulundurularak sýðýnmaevinde yürütülecek
olan araþtýrmalar bu amaca hizmet edecektir. Kadýnlar araþtýrmaya katýlým konusunda
mutlaka gönüllü olmalýdýr.
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Eðitim Programlarýnýn Oluþturulmasý: Sýðýnmaevlerinde kadýnlar ve profesyonel
destek saðlayan ekip için ihtiyaç ve talepler doðrultusunda eðitim programlarý organize
edilmelidir. Psikologlar, ihtiyaç duyulan konularda gerçekleþtirilecek eðitim
programlarýnýn oluþturulmasýna kendi bilgi ve becerileri dâhilinde katký saðlamalýdýr.
Ayrýca periyodik olarak yürütülen eðitimlerin zaman içinde ortaya çýkan ihtiyaçlara
göre gözden geçirilmesi, güncel bilgilerin dâhil edilmesi, eðitimlerin kadýnlarýn
ihtiyaçlarýna uygunluðunun gözden geçirilmesi, psikologlarýn katký sunmasý gereken
çalýþmalar arasýndadýr.
Kurumlarla Ýþbirliði ve Yönlendirme: Sýðýnmaevinde psikolojik destek saðlanýrken
saðlýk kuruluþlarý, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), belediyeler
ve STKlarýn kadýn danýþma merkezleri, üniversiteler, meslek örgütleri, okullarýn
rehberlik merkezleri, kreþler ve aile mahkemelerinde görev yapan psikologlar ile
iþbirliði yapýlmasý hem gerekli hem de faydalýdýr.
 Kadýnlar, gerekli durumlarda saðlýk kuruluþlarýnda görev yapan psikiyatrlara
yönlendirilmelidir.
 Çocuklara yönelik psiko-sosyal destek faaliyetleri, sýðýnmaevinde görev yapan
çocuk geliþimi uzmanlarý, geliþim psikologlarý, çocuk psikiyatrlarý ve çocuðun
devam ettiði okulun rehberlik merkezlerindeki uzmanlarla iþbirliði halinde
yürütmelidir.
 Üniversitelerin psikoloji bölümleri ya da Türk Psikologlar Derneði aracýlýðýyla
ihtiyaç duyulan konularda eðitimler organize edilmeli ya da çalýþmalara katkýda
bulunacak eðitimlere katýlým saðlanmalýdýr.
 SHÇEK ve sivil soplum örgütlerinin kadýn danýþma merkezlerinde veya diðer
sýðýnmaevlerinde görev yapan psikologlarýn oluþturduðu bir grupta karþýlýklý
deneyim ve bilgi alýþveriþinde bulunulmasý, sýðýnmaevinde yürütülen çalýþmalarýn
niteliðini son derece olumlu yönde etkileyecektir.
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15.3 Sýðýnmaevinde Çalýþan Çocuk Geliþimcisinin Görev,
Yetki ve Sorumluluklarý
Sýðýnmaevinde çalýþan çocuk geliþimcisinin görevleri þunlardýr:
 Anne ve çocuk saðlýðý konusunda rehberlik ve danýþmanlýk hizmetlerini yürütmek,
 Aile planlamasý yöntemleri, gerekliliði ve yararlarý konusunda kadýnlarý
bilgilendirmek,
 Çocuk saðlýðý, bakýmý ve eðitimi konusunda anneleri bilgilendirici çalýþmalar
yapmak, gerektiðinde ilgili uzmanlara (çocuk psikoloðu, vb.) sevk etmek,
 Anne adaylarý için beslenme, doðuma hazýrlýk, bebek bakýmý ve çocuk eðitimi
ile ilgili eðitim çalýþmalarý yapmak,
 Sýðýnmaevinde anneleri ile birlikte bulunan çocuklarýn geliþim düzeylerini
saptamak, geliþimlerini izlemek, saðlýklý geliþimleri ve eðitimleri için yardýmcý
olmak,
 Geliþim ve eðitimleri ile ilgili sorunlarý olan çocuklarýn sorunlarýnýn çözümü
için mesleki çalýþmalar yapmaktýr.
Çocuk bakýmý alanýnda çalýþma yürütenler, alanýn gerektirdiði özel niteliklerle donatýlmýþ
olmalýdýr.
Sýðýnmaevinde çocuk geliþimciler, psikolog, sosyal çalýþmacý ve çocuk bakýcýlarý ile
birlikte çalýþmalýdýr.
Sýðýnmaevinde çocuðun herkesten daha çok annesine ihtiyacý vardýr, bu konuda anne
yönlendirilmelidir. Þiddete uðrayan kadýnlar da çocuklarýna þiddet uygulayabilmektedir.
Bu durumda sýðýnmaevi çalýþanlarý çocuðun yaný sýra, þiddet uygulayan anne ile de
çalýþma yürütmelidir. Sýðýnmaevinde þiddete hiçbir biçimde hoþgörü gösterilmemelidir.
Sýðýnmaevinde çalýþan çocuk geliþimciler, deðerlendirme süreçleri, kriz yönetimi,
çocuklara danýþmanlýk teknikleri, aile içi þiddetin dinamikleri ve çocuklarýn geliþimi
üzerindeki etkileri, çocuk korumaya iliþkin yasal süreçler hakkýnda bilgiye sahip
olmalýdýrlar.
Özellikle çocuðun daha iyi bakýlmasý ve eðitilmesi için çocuk geliþimcilerin anneyle
çalýþan uzmanlar ve gerektiðinde terapistlerle birlikte çalýþmasý gerekir.
Bunlara ek olarak çocuk geliþimciler, ilgili birimlerle (polis, mahkeme, avukat, savcý,
okul, kreþ, saðlýk kurumlarý, vb) koordineli çalýþmalýdýr.
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Her sýðýnmaevinde çocuklarla çalýþan en az iki personel bulunmalýdýr. Böylelikle
çocuklara verilecek hizmetlerin tam olarak yerine getirilmesi, deneyimlerin paylaþýmýnýn
kolaylaþtýrýlmasý, hastalýk izinlerinde ve tatillerde hizmetlerin kesintisiz verilmesi
saðlanabilir.

15.4 Sýðýnmaevinde Çalýþan Hemþirenin Görev, Yetki ve
Sorumluluklarý
Sýðýnmaevinde çalýþan hemþirenin görevleri þunlardýr:
 Kadýnlar ve çocuklarýnýn saðlýk durumlarýný izlemek, hasta olan kadýn ve
çocuklarýn sýðýnmaevinde veya hastanede tedavisi için gerekli tüm iþlemleri
yerine getirmek, saðlýk kayýtlarýný tutmak,
 Sýðýnmaevinin tüm bölümlerinin hijyen þartlarýna uygun, temiz, bakýmlý ve
düzenli olmasýný; kadýnlarýn kendilerinin ve çocuklarýnýn yatak, çamaþýr, vücut
temizliði ve bakýmlarýna dikkat etmelerini; mutfak personelinin hijyen kurallarýna
uymasýný saðlamak ve temizlik eðitimi vermek,
 Kadýn ve çocuk saðlýðý konusunda rehberlik ve danýþmanlýk hizmetlerini yürütmek;
aile planlamasý yöntemleri, gerekliliði ve yararlarý konusunda kadýnlarý
bilgilendirmek; anne adaylarý için beslenme, doðuma hazýrlýk, bebek bakýmýna
iliþkin eðitim çalýþmalarý yapmaktýr.

15.5 Sýðýnmaevinde Çalýþan Güvenlik Görevlisinin,
Temizlik Görevlisinin, Memurun ve Þoförün Görev,
Yetki ve Sorumluluklarý
Sýðýnmaevinde çalýþan güvenlik görevlisinin, temizlik görevlisinin, memurun ve
þoförün temel görevi, sýðýnmaevinde kalan kadýnlara ve çocuklarýna görev alanlarýna
uygun olarak kaliteli ve etkin hizmet sunmaktýr. Çalýþanlar, sýðýnmaevinde kalan
kadýnlar ve çocuklarla görev sýnýrlarý çerçevesinde profesyonel iliþkiler kurmalýdýr.
Yardým etme isteðiyle kadýnlarla özel görüþmeler yapmanýn, kiþisel yakýnlýk
kurmanýn kadýnlara zarar vereceði bilinciyle görevlerini yerine getirmelidir.
Sýðýnmaevi çalýþanlarý, yönetimin verdiði görevleri yerine getirmeli ve diðer meslek
elemanlarý ile iþbirliði halinde yürütmelidir.

EK - 15

Güvenlik Görevlisinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarý
Güvenlik görevlisinin görevi sýðýnmaevi binasýna giriþ ve çýkýþlarda, cep telefonu,
fotoðraf makinesi, kayýt cihazý, makas, býçak v.b. aletleri emanete almak; her türlü
hýrsýzlýða, sabotaja karþý dikkatli olmak, yabancý þahýslarýn binaya girmelerini önlemek,
þüpheli durumlarý yöneticiye ve gerektiðinde emniyet güçlerine (semt karakolu, 155,
il ve ilçe emniyet müdürlüklerine) bildirmektir.
Güvenlik görevlisi sýðýnmaevinin güvenliði için oluþturulan kontrol listesini yönerge
olarak kullanmalýdýr. Kontrol listesi aþaðýdakileri içermelidir:
 Giriþ güvenli olmalýdýr, sýðýnmaevinin birden fazla giriþi varsa diðerleri mutlaka
kapalý tutulmalýdýr.
 Giriþ her zaman kilitli olmalýdýr.
 Bina sürekli kamera sistemi ile izlenmelidir.
 Kapýlarda otomatik açýlma-kapama sistemi olmalýdýr. Çalýþtýklarý düzenli olarak
kontrol edilmelidir.
 Duvarlarda çit olmalýdýr, bahçe kapýsý sürekli kilitli tutulmalýdýr.
 Giriþ kattaki pencerelere parmaklýk takýlmalý, giriþ katta yer alan ve caddeye
bakan odalar oturma ve çalýþma odasý olarak kullanýlmamalýdýr.
 Sýðýnmaevinde alarm sistemi kurulmalý, sistem en yakýn polis karakoluna
baðlantýlý olmalýdýr. Sistem düzenli olarak kontrol edilmelidir.
 Geceleri güvenlik personelinin sýðýnmaevinde olmasýnýn mümkün olmadýðý
durumlarda teknolojiden mümkün olduðunca fazla yararlanýlmalýdýr. Risk
altýndaki kadýn ve çocuklar burada býrakýlmamalýdýr.
 Sýðýnmaevinin adresi gizli tutulmalýdýr. Fakat ne kadar gizlenmeye çalýþýlsa da
biraz zaman geçtikten sonra sýðýnmaevlerinin adresleri öðrenilmektedir. Bu
durumda güvenlik önlemleri artýrýlmalýdýr.
 Kadýnlarýn ve çalýþanlarýn sýðýnmaevine ziyaretçi kabul etmesine izin
verilmemelidir.
 Sýðýnmaevinin çalýþanlarý, kadýnlar ve çocuklar, tehlikeli bir durum ortaya
çýktýðýnda ne yapacaðýna iliþkin belirlenmiþ süreci bilmelidir.
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 Güvenlik önlemleri, sýðýnmaevinin günlük yaþantýsýnýn bir parçasý olarak ele
alýnmalýdýr.
Sýðýnmaevinde alýnan tüm güvenlik tedbirleri orada kalan kadýn ve çocuklara,
nedenleriyle birlikte anlatýlmalýdýr. Güvenlik önlemlerinin kadýnlarýn yaþamýný kontrol
etmek için deðil, onlarýn yaþam hakkýný korumak için alýndýðý özellikle belirtilmelidir.
Bu nedenle güvenlik önlemleri alýnýrken mümkün olduðunca kadýnýn hareket etme
özgürlüðü saðlanmaya çalýþýlmalý, bunun araçlarýnýn yaratýlmasý için çaba sarf
edilmelidir.
Güvenlik görevlisi çalýþtýðý sürece otorite ve baskýyý simgelemeyen, rahat bir giysiyle
çalýþmalýdýr.
Temizlik Görevlisinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarý
Sýðýnmaevinin genel temizliðini yapmak, kadýn ve çocuklarýn kullandýðý bölümlerin
temizlik ve düzen kontrolünü yapmak, arýza ve onarým gerektiren durumlarý yönetime
bildirmek, banyo, çamaþýr ve yemek hizmetlerinin düzenli yürütülmesini saðlamaktýr.
Memurun Görev, Yetki ve Sorumluluklarý
Sýðýnmaevinde kendisine zimmetle teslim edilen her türlü malzemenin takibini yapmak,
sýðýnmaevi yazýþmalarýný yapmak ve bunlarý gizlilik kurallarýna uyarak kaydetmektir.
Þoförün Görev, Yetki ve Sorumluluklarý
Sýðýnmaevinde kalan kadýn ve çocuklara gizlilik kurallarýna uygun bir biçimde ulaþým
imkâný saðlamaktýr.
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Sýðýnmaevi
Kalite Göstergeleri Tablosu

Göstergeler

1. Barýnma
Müstakil bir yatak odasý
ve banyo-tuvalet
Ýlk kabul odasý
Ortak etkinlik odasý
Küçük mutfak
Korunaklý bahçe
Çocuk oyun odasý
2. Güvenlik
Adres gizliliði
7/24 Güvenlik görevlisi
Güvenlik kameralarý
(bina dýþý)
Kolluk kuvvetleriyle
iþbirliði protokolü
Arandýðýnda kolluk
kuvvetinin 5 dakikada
sýðýnmaevinde olmasý
3. Organizasyon/Yönetim
Haftalýk ekip toplantýlarý
Haftalýk kadýn
toplantýlarý
Yýllýk plan
Bütçe
Sýðýnmaevi Rehberi

1 Yok

2 Var,
yeterli
deðil

3 Var,
yeterli
sayýlabilir

4 Var,
Mükemmel

235

236

KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ
KADIN SIÐINMAEVLERÝ KILAVUZU

Sýðýnmaevinin kadýnlar
tarafýndan
deðerlendirilmesi
Sýðýnmaevinin çalýþanlar
tarafýndan
deðerlendirilmesi
4. Hizmetler
Standartlarý belirlenmiþ
hizmet süreci
Kadýn danýþma merkezi
aracýlýðýyla sýðýnmaevine
eriþim
7/24 sýðýnmaevine kabul
Standart kabul süreci
Her kadýn için bireysel
hizmet planý
Psikolojik destek
Hukuki destek
Eðitim desteði
Finansal destek
Ýstihdam desteði
Saðlýk hizmetleri
Çocuk hizmetleri
Ayrýlma hizmetleri
5. Çalýþanlar
Fiziksel ve ruhsal açýdan
saðlýklý olmasý
Hizmetleri-müdahaleleri
deðerlendirme yetkinliði
Planlanan yöntemlerle
çalýþma yetkinliði
Aile içi þiddet hakkýnda
yeterli bilgi
Kadýnlara karþý önyargýlý
ve ayrýmcý olmama
Yüksek motivasyon
Yeterli sayýda çalýþan
Çalýþanlarýn özlük
haklarýna saygý
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6. Diðer kurumlarla iþbirliði
Aile içi þiddet hakkýnda
yeterli ve ortak bilgi
Yazýlý anlaþmalar
Ýhtiyaçlar konusunda
ortak bir vizyon
Anlaþmalarýn düzenli
olarak gözden
geçirilmesi
Ýletiþim aðýnýn
kurulmasý
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