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Sayı  : 79458510-010.04-                                                          …/08/2017                                                

Konu  : Sakarya Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele  

                Ġl Koordinasyon, Ġzleme ve Değerlendirme 

   Komisyonu 

 

 

GENELGE 

( 2017/ 2020 ) 

 

Ülkemiz tarafından imzalanmıĢ olan “Kadına Yönelik ġiddetle ve Aile Ġçi ġiddetle 

Mücadele ve Önleme Avrupa Konseyi SözleĢmesi” (Ġstanbul SözleĢmesi) ile 6284 sayılı 

“Ailenin Korunması ve Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında kadına 

yönelik Ģiddetle mücadelede tüm ilgili kurum ve kuruluĢların çalıĢmalarında esas alması 

gereken temel ilkeler Ģu Ģekildedir: 

- ġiddetsiz yaĢam hakkının korunması ve Ģiddetin önlenmesi odaklı yaklaĢım 

esastır.  

- ġiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan 

haklarına dayalı, kadın erkek eĢitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, 

etkili ve süratli bir usul izlenir.  

- ġiddet mağduru ve Ģiddet uygulayan için alınan tedbir kararları insan onuruna 

yaraĢır bir Ģekilde yerine getirilir.  

- Kadınlara yönelik cinsiyete dayalı Ģiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı 

Ģiddetten koruyan özel tedbirler ayrımcılık olarak yorumlanamaz. 

- Hizmetlerin sunumunda kiĢiler arasında ayrımcılık yapılamaz.  

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı “Kadına Yönelik ġiddeti Önleme 2016- 2020 

Ulusal Eylem Planı”na uygun olarak belirlenen ana temalar üzerinden Ģehrimizin 2017-2020 

dönemi kentsel eylem planını uygulamak için, Kadına yönelik ġiddetle Mücadele Ġl 

Koordinasyon, Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun kurulmasına ihtiyaç duyularak 

24.06.2016 tarihinde ilk toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir, 

Komisyon ile ilgili hususlar aĢağıdaki Ģekilde düzenlenmiĢtir: 

1. ġiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir Ģekilde yürütülmesiyle 

uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak üzere, vali veya görevlendireceği vali 

yardımcısının baĢkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluĢları, ihtiyaç duyulduğunda sivil 

toplum kuruluĢları ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla Kadına Yönelik ġiddetle 

Mücadele Sakarya Ġl Koordinasyon, Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonu 6 ayda bir olmak 

üzere yılda iki kez toplanarak çalıĢmalarını yürütür. 

2. Komisyonun sekretaryası ġÖNĠM tarafından yürütülür. 

3. Komisyon, Vali veya Vali Yardımcısının baĢkanlığında aĢağıdaki üyelerden oluĢur: 
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Üyeler; 

1) Sakarya Garnizon Komutanı, 

2) BüyükĢehir Belediye baĢkanı veya Genel sekreteri, 

3) Cumhuriyet BaĢsavcısı, 

4) Aile Mahkemesi Hakimi, 

5) Sakarya Üniversitesi Rektörü, 

6) Sakarya Baro BaĢkanı, 

7) Sakarya Ġlçe Kaymakamları, 

8) Ġl Jandarma Komutanı, 

9) Ġl Emniyet Müdürü, 

10) Valilik Ġnsan Hakları Kurulu, 

11) Sakarya Ġlçe Belediye BaĢkanları, 

12) Sakarya Ġl Müftüsü, 

13) Denetimli Serbestlik Müdürü, 

14) Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürü,  

15) Ġġ-KUR Ġl Müdürü, 

16) ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Ġl Müdürü, 

17) Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürü, 

18) Ġl Nüfus ve VatandaĢlık Müdürü, 

19) Ġl Göç Ġdaresi Müdürü, 

20) Ġl Mahalli Ġdareler Müdürü 

21) Ġl Millî Eğitim Müdürü, 

22) Ġl Sağlık Müdürü, 

23) Ġl Halk Sağlığı Müdürü, 

24) Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri, 

25) Ġl Sosyal YardımlaĢma DayanıĢma Vakfı Müdürü, 

26) Sakarya Türk Kadınlar Birliği ġb.BaĢkanı, 

27) Sakarya KADEM BaĢkanı 
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4. Üçüncü fıkrada belirtilen üyelerin katılamaması durumunda görevlendirecekleri 

yetkili katılım sağlayabilir. 

5. Komisyon, ihtiyaca göre diğer kamu kurum ve kuruluĢları, üniversite ve STK 

temsilcilerini davet ederek görüĢlerine baĢvurabilir. 

6. Komisyon aĢağıdaki görevleri yerine getirir:  

(a) ġÖNĠM ve diğer kurum ve kuruluĢlar tarafından Kanun kapsamında verilen 

hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak, 

(b) Sakarya’da Ģiddet alanında çalıĢan tüm kurumlar tarafından toplanan verileri 

değerlendirerek, ilde Ģiddetin önlenmesine yönelik çalıĢmalarda bulunmak, 

(c) Uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi ve müdahalenin etkinliğinin 

artırılmasına yönelik önerilerde bulunmak,  

(d) ġÖNĠM ve diğer kurumlar tarafından geliĢtirilen çözüm önerilerini değerlendirmek,  

(e) Komisyon tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmalar ile alınan kararları izlemek ve 

bunların takibini yapmak. 

7. Komisyon toplantılarının sonuçları raporlanarak ġÖNĠM tarafından Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü’ne ve Komisyon üyelerine gönderilir. 

8. Komisyonun çalıĢma usul ve esasları; 

(a) Komisyon, altı ayda bir baĢkanın daveti üzerine toplanır. Ancak, gerekli görülen 

durumlarda, Komisyon üyelerinden birinin talebi ya da baĢkanın çağrısı üzerine de 

toplanabilir. 

(b) Toplantının yer, tarih ve gündemi üyelere duyurulur. Üyeler tarafından gündeme 

alınması istenilen konular toplantı öncesinde bildirilebilir.  

(c) Komisyon salt çoğunlukla toplanır. Karar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile 

alınır. 

(d) Acil durumlarda Valilik kararıyla iĢlem yürütülebilir. 

9. Komisyonun iĢleyiĢini kolaylaĢtırmak amacı ile katılan kurumların uygulama 

görevlilerinden oluĢan bir Teknik Kurul oluĢturulur. 

10. Teknik Kurul üyeleri her yılın baĢında belirlenir. Üyelerin Toplumsal Cinsiyet 

Rolleri alanında eğitim almıĢ ve kadın olmaları tercih edilmelidir. Toplantılara aynı üyenin 

katılması çalıĢmanın bütünü için önemlidir.  

11. Teknik kurul üyeleri, Komisyonda alınan kararların kendi kurum ve kuruluĢlarında 

uygulanmasını sağlamakla sorumludur.  
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12. Teknik kurulun çalıĢma takvimi yılın baĢında yapılan ortak bir toplantı ile 

oluĢturulur.  

13. Teknik kurul üyeleri çalıĢmalarını 3 dönemde, 4 aylık periyodlar ile yürütür. Her üç 

ayın sonunda kurul çalıĢmaları değerlendirilir ve yılın baĢında oluĢturulan çalıĢma takvimine 

uygun olarak yürütülen çalıĢmalar diğer kurul üyeleri ile paylaĢılır. Yapılan değerlendirmede 

katılımcılar tarafından öngörülen etkinlikler ile bunların gerçekleĢme düzeyleri belirlenir. 

14. Yürütülen çalıĢmalar ulusal eylem planına ve il eylem planına uygun olarak 

zamanında uygulanır. Ortak olarak belirlenen faaliyetlerde koordinatör olan kurum/ kuruluĢlar 

hedefin gerçekleĢtirilmesini takipten, sorumlu kurum/kuruluĢlar ise yapacakları çalıĢmalar ile 

hedefin uygulanmasından sorumludur.  

 

15. Ġlçelerde açılan Ġlçe Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Koordinasyon, Ġzleme Ve 

Değerlendirme Komisyonları kendi ilçelerine yönelik hedefler belirleyebileceği gibi il eylem 

planının benzerini ilçelerinde uygulayabilir. Seçilen hedeflerin il eylem planı ve ulusal eylem 

planına uygun olması gerekir. Ġlçe komisyonları, ildeki komisyona karĢı sorumludur.  

16. Ġlçe komisyonlarının sekretaryası, ġÖNĠM koordinasyonunda Kaymakamın 

belirleyeceği kurum/kuruluĢ tarafından yürütülür. 

17. Ġl ve Ġlçe Koordinasyonlarındaki görevliler bir yıl süre ile görevlendirilir. Yılın ilk 

toplantısında yapılacak toplantıda üyeler yeniden belirlenir. Aynı üyenin tekrar görev 

almasına engel bir durum yoktur. 

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim. 

 

 

                      Ġrfan BALKANLIOĞLU 

                         Vali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


