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Giriş ve Amaç

Ülkemizde kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen
cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan tutum ve davranışlar gün
geçtikçe artmaktadır.
Yasa koyucular, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri bu konuyla ilgili çalışmalar
yürütmektedir. Kadına şiddetle mücadelede, şiddet durumunda başvurulacak ilk merci olan
hekimlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Geleceğin hekimleri olan Türk Tıp Öğrencileri
Uluslararası Birliği adına konuya dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve tıp öğrencilerinin sesi
olarak yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla 24 - 25 Mart 2012 tarihinde İstanbul’da
Acıbadem Üniversitesi’nde bir araya gelindi.
Kadına uygulanan şiddet ve yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri sebebiyle kadının hak
ettiği statünün gerisinde kaldığının vurgulanması, bu konuya yönelik hukuksal düzenlemelerin
kavranması ve bu düzenlemelerin uygulanabilirliğini sağlama yolunda gerekli çabanın
gösterilmesi için hukuk, sosyal, ekonomi ve sağlık ana başlıklarında gerçekleştirilen oturumlar
sonrasında tıp fakültesi öğrencilerinin ortak görüşlerini bildiri olarak sunmak ve bu bildiriyi
gerekli kurum ve kuruluşlara iletmek planlandı.

Gereç ve Yöntem

Kadın Çalıştayı Proje Koordinatörü önderliğinde bir çok farklı tıp fakültesinden
öğrencilerin katılımıyla oluşturulan küçük çalışma gruplarının belirlediği tema örnekleri Türk Tıp
Öğrencileri Uluslararası Birliği Resmi İnternet Sitesi aracılığıyla tıp öğrencilerinin oylamasına
sunuldu. Belirlenen “Kadına Şiddet”, “Kadın Hastalıkları ve Üreme Sağlığı”, “Toplumda Kadın
Kimliği” temaları arasından yapılan oylama sonucunda “Kadına Şiddet” teması belirlendi.
Akabinde açılan başvuruların değerlendirilmesi sonucu Acıbadem Üniversitesi ev sahibi olarak
seçildi. Çalıştay dahilinde yapılacak oturumların içeriğinin ve katılımcılarının planlanması için
oluşturulan küçük çalışma gruplarının görüşleri doğrultusunda çalıştay programı kararlaştırıldı.
28 tıp fakültesinden 80 katılımcı ile 24 - 25 Mart 2012 tarihlerinde Kadın Çalıştayı
gerçekleştirildi.
Konu dahilinde 24 Mart 2012 Cumartesi tarihinde 1. Oturum olan “Türkiyede ve
Dünyada kadına şiddet” kapsamında “ Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nden Dr.Bihter
Somersan”, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Dr. Gülsüm Önal”, “Yeditepe
Üniversitesi Tıp Etiği ve Deontoloji Anabilim Dalı başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Vatanoğlu” ; 2.
Oturum olan “Yasal Düzenlemeler ve Yaptırımlar” kapsamında “Ankara 8. Aile Mahkemesi Eski
Hakimi Eray Karınca”, “KAHDEM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Habibe Yılmaz Kayar”,
“İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz” ; 3.
Oturum olan “Kadın ve Ekonomi” kapsamında “Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Üyesi
Miyase Bülbül” konuşmalarını gerçekleştirdi.
25 Mart 2012 Pazar tarihinde “Hekimlerin Şiddet Mağdurlarına Yaklaşımı” ana
başlığındaki 4. Oturumda “Acıbadem Üniversitesi Psikiyatri Anabilim dalı Öğretim Üyesi Dr.
Defne Erarslan”, “Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Özgür Karcıoğlu” ve “Yeditepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Narter Yeşildağlar” konuştu.
Her konuşmacıya 30 dakikalık süre ayrıldı ve her oturum sonunda öğrencilerin soruları
akademisyenler tarafından cevaplandırıldı.
Çalıştay sonunda bildirinin amaçları, yöntemleri ve yapılandırılması için çekirdek ekip bir
araya geldi ve taslak bildiri hazır hale getirildi. Tüm katılımcılar 4 farklı gruba ayrılarak sonuç ve
çözüm önerileri kısmının yazılması için çalıştı. Gün sonunda tüm katılımcıların görüşleri dahilinde
çalıştay bildirisi oluşturuldu.

Bulgular

Yapılan sunumlar doğrultusunda, şiddetin uygulanması için herhangi bir sebebe ihtiyaç
duyulmadığı; şiddetin sadece fiziksel değil, büyük oranda psikolojik, cinsel, ekonomik, toplumsal
ilişkileri sınırlayıcı şiddet olduğu bilgilerine ulaşıldı.
Buna göre; tüm dünyada her 3 kadından 1’i hayatının herhangi bir döneminde şiddet
görmüştür yada görecektir. Türkiye’de her 10 kadından 4’ü şiddet görmektedir. Hayatı boyunca
eşinden en az 1 kez şiddet görmüş kadınların oranı Türkiye örnekleminde %35, ülkemizdeki
doğu örnekleminde %40’tır. Kocalarından boşanmış veya ayrılmış kadınlarda fiziksel şiddet
görme oranı %78dir. Yüksek öğrenim almış 6 erkekten 1’i
eşine fiziksel şiddet
uygulamaktadır*1+. Kadınların %47’si ilk cinsel ilişkilerin zorla olduğunu dile getirmektedir.[2]
Kadına uygulanan şiddetin içselleştirmesi ve normalleştirilmesi sonucunda kadının
haklarının bilincinde olmadığı ve şiddet olaylarını bildirmekten sakındığı saptandı. Şiddet görmüş
kadınların %49’u yaşadığı şiddeti kimseye anlatmamaktadır. Şiddet gören kadınların %92’si
hiçbir resmi kurum ve Sivil toplum örgütlerine başvurmamaktadır.[1]
Namus olgusunun sadece gelenek ve göreneklerle ilgili değil, eğitim sistemi ve ailenin
toplumsal cinsiyetçi yapısıyla birebir ilişkili olduğu anlaşılmıştır.
Kadına yönelik şiddet sıklıkla kontrolsüz ve cezasız kalmaktadır. Bazı ülkelerde kadına
şiddete yönelik koruyucu ve önleyici yasalar bulunmamaktadır. Bazı ülkelerde ise bazı şiddet
biçimlerini cezalandırabilirken bazılarını ise yasa dışı bırakmaktadır. Gerekli yasaların bulunduğu
ülkelerde bile yasalar tam anlamıyla uygulanmamaktadır.
8 Mart 2012 tarihinde kabul edilip 20 Mart 2012 tarihinde Resmi Gazetede ( sayı28239)
duyurulan 6284 numaralı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
incelendiğinde; “Kadın” kelimesinin kanun adlandırılmasında geçmesinin ve yeni yasal
düzenlemelerin iyileştirilmesinin güzel bir adım olduğu görülmüştür.
Eski Türk Ceza Kanununun 434.
Maddesine göre tecavüze uğramış kadının
tecavüzcüsüyle 5 yıl evli kalması koşuluyla tecavüzcüye cezai yaptırım uygulanmıyordu. Kadın
örgütlerinin özverili çalışmaları sayesinde bu madde kaldırılmıştır ve yenilenmiştir. Türk Ceza
Kanunun Mağdurun hayat kadını olması halinde tecavüz cezasının indirilmesini öngören 438.
Maddesi TBMM tarafından yürürlükten kaldırılmıştır.
Belediyeler kanuna göre nüfusu 50 binin üzerinde olan belediyelerin kadınlar ve çocuklar
için sığınma evleri açmakla yükümlü olmasına rağmen, nufüsü 50 bin üzerinde olan 319
belediyeden sadece 19unda sığınak evleri mevcuttur.

Kadınların kariyer planlaması yapması, gelecekte iş hayatına odaklanmaları, iş hayatı
içinde yer almaları ve korumalarını sağlamaları için bu bilinci oluşturmak, kadınların iş
yaşamında bulunmasının öneminin tüm topluma iletilmesinde etkin rol oynamak ve farkındalık
yaratmak konularına değinildi.
Kadınlara karşı ekonomik şiddetin göstergelerinden biri dünyada tapu sahiplerinden
%2sinin kadınlar olmasıdır.
Şiddete uğrayan mağdurun ilk olarak doktora daha sonrasında ise tedbir kararlarını en
çabuk veren ve en kolay ulaşılabilecek yer hakimine, mülki amire yada kolluk birimine
başvurması gerekmektedir. Mağdurun başvurduğu hekimin mağdura yaklaşımının sakin, güven
verici ve duyarlı olması önemlidir.
Kadının toplum içindeki ikincil konumunun toplumsal cinsiyet ve sağlık ilişkisini belirlediği
gerçeğinden hareketle, sağlık alanındaki temel politikaların toplumsal cinsiyet bakış açısıyla
değerlendirilmesinin zorunluluğu görülmüştür.
Bekaret kontrolünün, rutin ya da sağlık sorununa bağlı tıbbi muayenenin bir parçası
olmadığına hekimlerin bekaret kontrolünün ve onarım talebini reddetme hakkı olduğuna dikkat
çekildi.
Şiddet uygulayan kişi tarafından sağlık birimlerine getirilen şiddet mağdurlarının
muayenesinde hekimin; anamnez, fizik bakı ve örnek alınması işlemleri sırasında yanında başka
bir sağlık personelinin bulunması hem hekimi hem de mağduru koruyucu bir önlemdir. Türkiye
Psikiyatri Derneği hekimlerin %64ünün meslek hayatları boyunca en az 1 kez hasta veya hasta
yakınlarının şiddetine maruz kaldığını bildirmiştir.
Adli tıp raporlarının doğruluğu açısından alanında uzman olmayan kişilerin rapor
içeriğine katkıda bulunmaması gerekmektedir.
Cinsel istismar vakalarında muayene gizli ve özeldir. Muayene sırasında adli birimlerden
kimse olmamalıdır. Bu problemin aşılması amacıyla aynalı oda sistemi getirilmiştir. Sistem
dahilinde adli kurumlardan gelen şahısların ve konsültasyon alınan hekimlerin rahat
çalışabilmesi ve mağdurun psikolojik sağlığının korunurluluğu açısından olayın, alanında uzman
bir kişi tarafından dinlenmesi amaçlanmıştır.
Kültür, örf ve adet, gelenek, din ve ya sözde namusun herhangi bir şiddet eğilimi için
mazaret oluşturmaması gerekmektedir. Afganistan 8 Mart 2012 de Devlet Başkanı Karzai
tarafından dayağa izin fetvası onaylanmıştır. Kadını yaradılışın yan ürünü olarak tanımlayan bu
ulema fetvasıyla kadına dayak yazılı anayasaya girmiştir

Sonuçlar :
TOPLUMSAL
1.Sorun : Doğumdan itibaren kadına dayatılan toplumsal cinsiyet problemi ve toplum
tarafından kadına verilen görevlerin yarattığı durum
1.Çözüm : Aile-çocuk sağlığı merkezlerinde, tıp fakültelerinde öğrenci ve
hekimlere,okullarda öğretmenlere konuyla ilgili eğitimler verilmesi ve toplumun kadın rol
modellerini gözlemlemesinin, soruna yönelik çözüm sağlayacağına karar verildi.
2.Sorun : Cinsellik kavramının erkek ve kadın hayatında farklı yerlere sahip olması
2.1 Çözüm : Lise ve ortaokul çağındaki çocuklara cinsellik,korunma yöntemleri vs.
konularda yaşlarına uygun nitelikte bilgilendirmeler yapılması, akran eğitimlerinin pilot
uygulamada kalmayıp yaygınlaştırılması önerildi.
2.2 Çözüm : Okullardaki sağlık bilgisi derslerine hekimlerin danışmanlık yapması önerildi.
3.Sorun : Kadının toplumda cinsel obje olarak görülmesi
3.Çözüm : Kadının toplumdaki görevlerinin devamlılığı (iş hayatı,politika vs.), bu konuda
bilinçlendirme çalışmalarının yapılması önerildi.
4.Sorun : Kız çocuklarının okul eğitiminin kısıtlanması
4.Çözüm : Kız çocuklarının okul eğitimine önem veren projelerin devamlılığı (baba beni
okula gönder, haydi kızlar okula ,vs.) ve devlet eliyle desteklenmesinin gerektiği öngörüldü.
5.Sorun : Kadına şiddet hususunda, İslam dininde yer alan konular hakkında yetersiz
bilgiye sahip olunması
5.Çözüm : Diyanet İşlerinin, din adamlarını bu konuda bilgilendirmesi ve din adamlarının
kadına şiddeti önlemek adına saha çalışmaları(vaazların sıklaştırılması) yapmaları önerildi.
Seçmeli hale gelecek Kur’an-ı Kerim derslerinde ‘din ve kadın’ konusunun ayrı bir başlık altında
ve kadına şiddete karşı mücadeleyi kapsayacak şekilde ayrıntılı işlenmesi öngörüldü.
6.Sorun : Aile baskısı ile kadın ve kızlar üzerinde oluşturulan psikolojik şiddet, ailenin
dayatması sonucu veya ev içindeki baskıdan kurtulmak amaçlı erken yaşta yapılan evlilikler
6.Çözüm : Erken evlilik, kadına şiddet ve kız çocuklarının okuldan alınmasıyla ilgili
durumların tespit edildiği aileleri, sosyal hizmet görevlilerinin devamlı takip etmesi ve bilgi
vermesi, aile psikologlarının oluşturulması ve bu uzman psikologların aile, anne, baba, çocuk
kavramları ve bu kavramlara yüklenen sorumluluklar konusunda aileleri bilgilendirmeleri ,
periyodik aralıklarla ev ziyaretleri düzenlemeleri ve bu ziyaretlerde tüm aile bireylerinin evde
bulunmasına dikkat edilmesinin vurgulanması önerilmiştir. 18 yaş altı kızların evlendirilmesinde
cezai yaptırım uygulanması ve erken evlilikler için çözüm yolu olarak kullanılan imam nikahına
yasak getirilmesi veya öncesinde resmi nikah zorunluluğunun olması uygun bulunmuştur. Ayrıca
toplumsal güvenliğin (sokakların, sosyal alanların güvenliği) arttırılması böylece kadının
korunduğu, özgürce korkmadan dolaşabileceği bir ortam sağlanması gerekli görülmüştür.

7.Sorun : Toplumda kadının üstlendiği görevlerin fazlalığı (ev işleri,çocuk bakımı,iş hayatı)
ve bu nedenle ortaya çıkan yüksek beklentilerin yarattığı sorunlar
7.Çözüm : Kadın- erkek rollerinin paylaşıldığı ya da değiştirildiği filmler veya kamu
spotları yapılabilir. Kadın liderlerin medyadan hakla seslenmesi örnek oluşturabilir.
8.Sorun : Şiddet mağduru kadının, nerelere başvurması gerektiğini bilmemesi
8.Çözüm : Konu ile ilgili numaraların ve yerlerin reklamlarının arttırılması, sağlık
ocaklarında ilgili broşürlerin olması, toplu taşıma araçları ve duraklarda afişlerin bulunmasının
etkili olabileceğine karar verildi.
9.Sorun : Yurttaşların haklarını korumaları beklenen devletin yasal temsilcileri tarafından
kadının değersiz görülmesi
9.Çözüm : Bu konuda yapılan anket verileri halkla paylaşılmalı *bkz. Kerestecioğlu 2003+ ,
polis memurları, avukatlar, yargıçlar, psikologlar ve doktorlar eğitimlere tabi tutulmalıdır.

HUKUK
1.Sorun : Yasaların içeriğinin açık ve anlaşılır olmaması
1.Çözüm : Yasaların dili yalınlaştırılıp daha detaylı ve anlaşılır hale getirilmelidir.
2.Sorun : Adli tıp ve polis gibi belli kurumlar arasındaki kopukluğun mağduriyet sürecini
uzatması
2.Çözüm : Kurumlar arasındaki bağlantılar düzenlenmeli, süreç kısaltılmalıdır.
3.Sorun : Kadınların, engelli olması, yabancı uyruklu olması, okuma yazmasının olmaması
veya kırsal alanda yaşaması gibi nedenlerden ötürü haklarından haberdar olmaması
3.Çözüm : Sivil toplum kuruluşlarının bu konuda toplu eğitim ve bilgilendirmeler yaparak
kadınları haklarından haberdar etmelidir. Yeni gelen yasa tasarısının duyurulmasında medyanın
da etkin biçimde yer alması gerekmektedir. Bu aşamada aile hekimleri de ilgililerce hazırlanmış
broşürleri dağıtmakla yükümlü olmalıdırlar. Her dilde hazırlanmış broşürlerde ve diğer
bilgilendirme materyallerinde 7 gün 24 saat ulaşılabilecek telefon numaraları yer almalıdır.
4.Sorun : Kadının şiddete uğradığında başvurduğu yerlerdeki yetkili kimseler görevlerini
yerine getirmemesi, görev ihlallerinde verilen cezaların yeterince caydırıcı olmaması ve denetim
sağlanamaması
4.Çözüm : Bu hizmetin uygulanması aşamasında, görevli herkesin eğitiminin daha detaylı
ve sürekli olması gerekmektedir. Sürekliliği kılmak için akreditasyon sistemi getirilmeli; aksi
durumlarda caydırıcı cezalar konulmalıdır
5.Sorun : Sokakta birey güvenliliğinin sağlanamamasının sonucu, kadının cinsel kimliği
nedeniyle sözlü veya fiziksel tacizlere maruz kalması
5.Çözüm : Kolluk kuvvetlerinin bu konuda görevlendirilmesi ve yasal yaptırım
uygulanması gerekir. Sokaklardaki görüntüleme sistemleri arttırılmalıdır. Caydırıcı olması
nedeniyle ilk örnekler medyada paylaşılmalıdır.

6.Sorun : Şiddet mağduru kadınların başvuracakları yerler konusunda yetersiz bilgilerinin
olması
6.Çözüm : Danışmanlık hizmetleri arttırılmalı ve belediyeler gerekli merkezleri açmak için
zorunlu tutulmalıdır. Gerekli destek belediyelere sağlanmalıdır. Bu konuda denetleme sistemi
devreye girmelidir.
7.Sorun : Kadın sığınma evlerinin yetersizliği
7.Çözüm : Belediyeler kanununa göre nüfusu 50 000’i geçen belediyeler ‘ kadın ve
çocuklar için sığınma evleri’ açmakla yükümlü olmasına rağmen 319 belediyeden sadece
19’unda sığınak evlerinin mevcut olmasından ötürü kanun uygulanmalı ve sığınaklar
arttırılmalıdır. Bütçeden gerekli pay ayrılmalıdır.
8.Sorun : Adli tıp kurumunun Adalet Bakanlığı’na bağlılığının kurumun tarafsızlığına gölge
düşürmesi
8.Çözüm : Adli Tıp hekimliğin bir dalıdır. Adalet bakanlığından ayrılıp, kendi alanı olan
Sağlık Bakanlığına bağlanmalıdır.
9.Sorun : Kanun içindeki eksiklikler ve kanunda geçen “aile” kavramı nedeniyle “kadın”ın
aileselleştirilerek toplumdan soyutlanması
9.Çözüm : 6284 sayılı kanunun ‘ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi’
şeklinde değiştirilmesinin önemi büyüktür ancak eksiklikler hala mevcuttur. Şiddetle
mücadelenin ‘ Ailenin korunması’ çerçevesinde ele alınması bireyi ve bireyin haklarını ikincil
kılmasından ötürü yasa isimlendirmesinde sadece ‘Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi’ yer
almalıdır. Yasa’da yer alan ‘Şiddete uğrayan ve uğrama ihtimali olan kadınların...’ ifadesinin
lezbiyen, biseksüel vb. bireyleri de kapsaması için tanım daha belirgin olmalıdır. Yasa’da, Kadına
Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi
Sözleşmesi’nde toplumsal cinsiyet ve kadınlara karşı toplumsal cinsiyet temelli şiddet ayrıntılı bir
biçimde tanımlanmış olması gibi ‘Toplumsal Cinsiyet’ kavramı yer almalıdır. Gördüğü şiddet
nedeniyle çeşitli kurumlara başvuran kadınlara buralarda uzlaşma, arabuluculuk
önerilmeyeceğine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Yasa’da merkezi hükümete sığınmaevi
sayısını artırmak, verilen hizmeti iyileştirmek vb. görevler verilmelidir. Kreş imkanının süresi
kadının elde ettiği gelire göre belirlenmelidir. Eğer kadın asgari ücretli bir işte çalışıyorsa süre
belirtilmeden kreş hizmeti devlet tarafından verilmelidir; ancak bu şekilde istihdamda süreklilik
sağlanabilir.
10.Sorun : Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin aciliyeti
10.Çözüm : Şiddet önleme ve izleme merkezleri iki yıl içinde, seçilecek illerde pilot
uygulamaya başlayacaktır ancak talep edilen kadro sayısı yetersizdir. Uygulama sürecinin
hızlandırılması, uygulamanın yaygınlaştırılması ve kadro sayısının arttırılması gerekmektedir.
11.Sorun : Eski TCK 434.maddesinde yer alan, tecavüze uğramış kadının tecavüzcüsüyle
evlenmesi ve 5 yıl süresince evli kalması koşuluyla cezai yaptırım uygulanmaması ile ilgili
kanunun tekrar yasaya eklenmesi için yapılan hazırlık
11.Çözüm : Bu kanunun teklifiyle ilgili farkındalık yaratılmalıdır.

EKONOMİ
1.Sorun : Kadınların ekonomik hayatta erkeklere nazaran daha az yer alması, bununla
birlikte mevcut iş kollarında eğitilmiş kadınlara iş imkânları sağlanamaması
1.Çözüm : Kadınların ekonomik hayata katılımları yasalarla ve devlet kanalıyla teşvik
edilmelidir. Bu yolda kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır.(Kadın istihdamı karşılığında
vergi indirimi, kadınlara maaş avantajı, özel sektörün teşviki) Tüm istihdam alanlarına çocukların
bakımı için kreş zorunluluğu getirilmelidir.
2.Sorun : Seks işçiliğinin getirdiği maddi ve manevi zorluklar
2.Çözüm : Kendi rızasıyla çalışmak isteyen kadınlar, devlet tarafından güvence altına
alınmalıdır ve bu yolda çeşitli düzenlemelere gidilmelidir. Kendi rızasıyla çalışmak istemeyen
kadınlar ise başka iş alanlarına yönlendirilmelidir. Devletin bu yolda istihdama önem vererek
mesleki eğitim kurslarının sayısını arttırması gereklidir. Devletin, eğitimin yanı sıra istihdama da
yatırım yapması beklenmektedir.
3.Sorun : Sosyal yaşamda, “ekonomide kadın” faktörünün eksikliğinin hissedilmesi
3.Çözüm : Kadınlara bireysel girişimcilik ve temsilcilik alanında ekonomik, sosyal,
toplumsal gelişimi için iş ve güzellik başlığı altında, elden işlere teşvik edilip, kadında ekonomik
özgürlüğün oluşturulması esas alınmalıdır. Serbest girişimciliği destekleyen kuruluşlara bu
modelle yaptıkları işlerde vergi indirimi sağlanmalıdır.
4.Sorun : Erkek egemen iş alanlarında kadın sayısının azlığı
4.Çözüm : Kadın çalışan sayısının az olduğu alanlarda, işverenlere, kadın kontenjanı
açması konusunda, devlet tarafından avantajlar sunulmalıdır.
5.Sorun : Ülkemizde mikro kredi uygulamasının yaygın olmaması
5.Çözüm : Devlet ve özel sektörün ticarete atılmak isteyen kadınlara mikro kredi
sistemini tanıtması, kadınlar arasında bu konuyu yaygınlaştırması ve onları bu konuda
bilgilendirmesi gerekmektedir.
6.Sorun : Çalışan kadınların maaşlarına eşleri tarafından el konulması ve bu kadınların
ekonomik özgülüklerinin kısıtlanması
6.Çözüm : Bu durumda bulunan kadınlara hukuki destek sağlanması gerekmektedir.
SAĞLIK
1.Sorun : Şiddet mağdurlarının hekime başvurduktan sonraki süreçte, hekime ve sağlık
personeline düşen görev ve sorumluluklarının yeterince bilinmemesi ve uygulanmaması
1.Çözüm : Kadına yönelik şiddet için özel eğitilmiş sağlık çalışanlarından oluşan,24 saat
hizmete hazır ekipler oluşturulup yaygınlaştırılmalıdır. “Şiddete müdahalede hekimin rolü”
başlığı altında hekimlere profesyonel hizmet içi eğitimler verilmelidir. Eğitimler, tıp fakültesi ve
sağlık bilimleri fakültesi eğitim müfredatlarına eklenmelidir. Bu süreçte iletişime geçilmesi
gereken numaralar ve iletişim adresleri hekimlere dağıtılmalıdır. Hekimlere , şiddet
mağdurlarına yaklaşımları ve doğru yerlere yönlendirebilmeleri amacıyla bilgilendirici bir
kitapçık hazırlanmalıdır.

2.Sorun : Fiziksel şiddet kadar kolay belirlenemeyen psikolojik şiddetin, maruz kalan
kadın tarafından fark edilmesi ve tespitinde sorunlar yaşanması
2.Çözüm : Kadının maruz kaldığı psikolojik şiddeti fark etmesi amacıyla sosyal medyada
kampanyalar düzenlenebilir.Aile hekimliği uzmanlık müfredatına psikolojik şiddet eğitimi
eklenebilir. Aile hekimlerinin görev yaptıkları alanlarda psikolojik şiddetin tespiti ve tedavisi
konusunda destek verebilecek psikologlar görevlendirilebilir.
3.Sorun : Kadınların şiddete maruz kaldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşaması
3.Çözüm : Travmadan sonra psikolojik sorunlar yaşayan kadınların arayabileceği, bu
konuda yardımcı olabilecek psikologların bulunduğu, kamu kurum ve kuruluşları tarafından
desteklenen ücretsiz çağrı merkezleri kurulabilir.Şiddet sonrası psikolojik sorun yaşayan kadınlar
grup terapilerine çağırılabilir.
4.Sorun : Zorunlu hizmette hekimin şiddet uygulana yaklaşımı konusunda deneyimsiz
olması ve bölgedeki destek kuvvetlerin yetersizliği
4.Çözüm : Hekimin görev yaptığı alanda, kolluk kuvvetleri veya jandarma mutlaka
bulunmalıdır. Hekim, şiddet uygulayana sözlü ithafta bulunmamalı, muayene odasında şiddet
mağduruna eşlik edecek bir kadın akraba,hemşire veya ebe eşlik etmelidir.
5.Sorun : Çocuk istismarı vakalarında, tüm kurumlardan şahısların olayı tekrar
anlattırmalarının,çocuk psikolojisi üzerindeki olumsuz etkisi
5.Çözüm : Aynalı oda sisteminin yaygınlaştırılması böylece her kurumdan şahısların, olayı
tek seferde kayıt altına alabilmesi ve mağdurun psikolojik sağlığının korunması tavsiye
edilmiştir.
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