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$iddet Onleme ve izleme Merkezi MtidiirliiEU

: Amasya Kadtna Yonelik $iddetle Miicadele

il Koordinasyon, izleme ve Deierlendirme
Komisyonu
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Ulkemiz tarafrndan imzalanmrg olan "Kadrna Ydnelik $iddetle ve Aile iCi $iddetle MUcadele ve

Onleme Avrupa Konseyi Sozlegmesi"(istanbul S6zlegmesi) ile 6284 saytlr "Ailenin Korunmast ve Kadtna

Kargr giddetin flnlenmesine Dair Kanun" kapsamtnda kadrna yonelik Siddetle mlicadelede ilgili ti.im

kurum ve kuruluglarrn galr5malarrnda esas almast gereken temel ilkeler 5u gekildedir;

- giddetsiz ya$am hakkrnrn korunmasr ve giddetin onlenmesi odaklr yaklagrm esastlr,

- giddet magdurlarrna verilecek destek ve hizmetlerin sunulmastnda temel insan haklartna

dayalr, kadrn erkek e5itli[ine duyarlr, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve sUratli bir usul

izlenir.

- giddet mafiduru ve giddet uygulayan igin alrnan tedbir kararlart insan onuruna yaragrr bir

gekilde yerine getirilir.

- Kadrnlara yonelik cinsiyete dayalr giddeti onleyen ve kadtnlarr cinsiyete dayah Siddetten

koruyan ozel tedbirler ayrtmctltk olarak yorumlanamaz.

- Kadrna ydnelik giddet yalnrzca kadrnrn sorunu delil toplumsal bir sorundur.

- Sorumluluklarrn kadrnlar ve erkekler arastndaki bcilUgi.imUnde, kaynaklara eriSimde,

kaynaklarr kontrol etmekte ve faydalara erigimde adil ve hakkaniyetli davrantlmasl esastlr.

Aile, Qalrgma ve Sosyal Hizmetler Bakanlrfr "Kadtna Ytinelik $iddeti dnleme 201'6-2020 Ulusal

Eylem Plant" 'na uygun olarak belirlenen anan temalar i.lzerinden ilimizin 2Ot8-2021

Koordinasyon, izleme ve Degerlendirme Komisyonu'nun kurulmastna ihtiyag duyularak

16.06.2016 tarihinde ilk toplantr gergekle5tirilmigtir.

Komisyon ile ilgili hususlar agafrdaki gekilde dUzenlenmigtir;

1. giddetle milcadele kapsamrnda sunulan hizmetlerin etkin bir 5ekilde yi.lrtitillmesiyle

uygulamadaki sorunlarrn giderilmesini saflamak Uzere, Vali veya gdrevlendirece$i Vali



Yardtmctstnrn bagkanlr[rnda, ilgili kamu kurum ve kurulu5lan, ihtiyaC duyuldu[unda sivil

toplum kuruluglarr ve meslek Orgi.itlerinin temsilcilerinin katrhmryla Kadrna Yonelik $iddetle

Miicadele Amasya il Koordinasyon, izleme ve Deflerlendirme Komisyonu 6 ayda bir olmak

iizere yrlda iki kez toplanarak galrgmalarrnr yiirtitUr.

2. Komisyonun sekretaryasr$iddet 0nleme ve izleme Merkezi MUdiirltiiii tarafrndan yi.iri.iti.iltir.

3. Komisyon, Vali veya Vali Yardrmcrsrnrn ba5kanlrglnda agairdaki Uyelerden olugur:

Uyeler;

L- Amasya Belediyesi Sosyal Yardrm i5leri Mi.idi.iri.i

2- ilJandarma Komutanltgt

3- it nniti rgitim Miidi.irtu[u

4- it sagtrt Miidurtufii]

5- Aile, Qahgma ve Sosyal Hizmetler it UUAUT|UgU

6- it lrtUfus ve Vatanda5hk MiidtirlUIU

7- il Emniyet MiidUrliifiii

8- Kadrn Konukevi MtidUrliifiti

9- Sosyal Yardrmlagma ve Dayanr5ma Vakfr Mtidi.irli.i[i.i

10- ilGog idaresi Mi.idi.irlu[i.i

11- $iddet 0nleme ve izleme Merkezi M0di.irliifii

4. Ugi.inci.i frkrada belirtilen i.iyelerin katrlamamasr durumunda grirevlendirecekleri yetkili katrh

saflayabilir.

5. Komisyon ihtiyaca gtire difer kamu kurum ve kuruluglarr, i.iniversite ve STK temsilcilerini

davet ederek gori.iglerine bagvura bilir.

6. Komisyon agafrdaki gcirevleriyerine getirir:

a. $iddet 6nleme ve izleme Merkezi MtldUrltlfU ve diger kurum ve kuruluglar tarafrndan

Kanun kapsamrnda verilen hizmetlerin koordinasyonunu saglamak,

b, Amasya'da 5iddet alanrnda gah5an ti.im kurumlar tarafrndan toplanan verileri

defierlendirerek, ilde 5iddetin rinlenmesine ydnelik gahgmalarda bulunmak,

c. Uygulamadan kaynaklanan sorunlarrn giderilmesi ve yaprlacak mi.ldahalenin etkinlifiinin

a rttrrrlmasrna yonelik cinerilerde bu lunmak,

d. $iddet Onleme ve izleme Merkezi MUdUrlU[U ve di$er kurumlar tarafrndan geligtirilen

gdzUm onerilerini defierlendirmek,

e. Komisyon tarafrndan gergeklegtirilen galr5malar ile alrnan kararlarr izlemek ve bunlann

takibiniyapmak.

7. Komisyon toplantrlarrnrn sonuglarr raporlanarak $iddet Onleme ve izleme Merkezi MUdiirliifii

tarafrndan Kadrnrn Statiisil Genel Mi.idi.lrlti[[i'ne ve komisyon tiyelerine gonderilir.



8. Komisyonun galrgma usulve esaslarr;

a. Komisyon, altr ayda bir bagkanrn daveti tizerine toplanrr. Ancak, gerekli g0rtilen

durumlarda, komisyon iiyelerinden birinin talebi ya da bagkanrn gairrsr Uzerine de

toplanabilir.

b. Toplantrnrn yer, tarih ve gi.indemi tiyelere duyurulur. Uyeler taraftndan giindeme altnmast

istenilen konular toplantr cincesinde bildirilebilir.

c. Komisyon salt gofunlukla toplanrr. Karar, toplantrya katrlanlann oy goklu[u ile altnlr.

d. Acil durumlarda Valilik karartyla iglem yi.irUtUlebilir.

9. Komisyonun i5leyi5ini kolayla5trrmak amacr ile katrlan kurumlartn uygulama gorevlilerinden

olugan bir teknik kurul olugturulur.

10. Teknik kurul iiyeleri her yrhn bagrnda belirlenir. Uyeler cinsiyet dengesi dengesi gdzetilerek

olugturulur. Teknik Kurula atanacak temsilcilerin agagrdaki kogullarr sa!lamasr gerekmektedir:

- Kurulugta en az bir yrldrr gahStyor olmak,

- Tercihen kadrna yonelik giddet, kadrn hizmetleri, gocuk hizmetleri vb. birimlerde gorev alryor

olmak veya gegmi5te bu gibi birimlerde gdrev almrg olmak,

- Tercihen toplumsal cinsiyet e5itlifii ve daha Ozelde kadrna yonelik giddet konusunda - orgiin

veya yaygrn- efiitim almtg olmak,

- Tercihen stratejik planlama, izleme, defierlendirme ve raporlama konulartnda deneyim sahibi

olmak.

11. Teknik kurul iiyeleri, komisyonda alrnan kararlarrn kendi kurum ve kuruluglarrnda

uygulamasrnr sa!lamakla sorumludur.

12. Teknik kurulun gahgma takvimi yrhn bagrnda yaprlan ortak bir toplantr ile olugturulur.

13. Teknik kurul Uyeleri gahgmalarrnr 3 d6nemde, 4 aylrk periyodlar ile yiiriitUr. Her [i9 aytn

sonunda kurul gahgmalarr defierlendirilir ve yrhn ba5rnda olugturulan gahgma takvimine uygun

olarak yUrUtUlen gahgmalar difier kurul Uyeleri ile payla5trrtltr. Yaptlan degerlendirmede

katrhmcrlar taraftndan ongcirUlen etkinlikler ile bunlartn gergekle5me diizeyleri belirlenir.

L4. Yi.iri.it0len galr5malar ulusal eylem planrna ve il eylem plantna uygun olarak zamantnda

uygulanrr. Ortak olarak belirlenen faaliyetlerde koordinator olan kurum/kuruluglar hedefin

gergeklegtirilmesini takipten, sorumlu kurum/kuruluglar ise yapacaklarr galr5malar ile hedefin

uygulanmasrndan sorumludur.

Bilgive gerelini 6nemle rica ederim.


