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Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak, geçen yıl 25 Kasım 2010 

tarihinde 21 şubemizle birlikte şiddetle mücadele ve şiddetin önlenmesi 

amacıyla başlattığımız ORTAK PROJEMİZİN birinci yılını bitirdik. Şubelerin 

bulundukları illere göre etkinliklerde hedef kitle farklılık göstermekle birlikte, 

öncelikle küçük yaşta şiddetin olumsuzlukları hakkında farkındalık yaratmak, 

insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları konusunda bilgi edinmelerini 

sağlamak amacıyla proje, öncelikle ilköğretim öğrencilerine yönelik 

uygulanmıştır. 

“Kadına Yönelik Şiddetin, Aile İçi Şiddetin Önlenmesi” TÜKD Ortak 

Projesine katılan 21 şube (Adana, Ankara, Ankara/Ümitköy, Ankara/Yıldız, 

Antalya, Antalya/Konyaaltı, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, 

İstanbul, İstanbul/Kadıköy, İstanbul/Bakırköy, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, 

Konya, Samsun ve Şanlıurfa şubeleri) tarafından birinci yılında toplam 107 

etkinlik yapmıştır. Bu etkinliklerde aşağıda hedef kitlelerin de belirtildiği toplam 

7.720 kişiye ulaşılmıştır.  

Projenin amacı:  

 Şiddet konusunda farkındalık yaratmak, 

 yasal haklar konusunda bilgilendirmek, 

  şiddet mağdurlarına hukuki ve psikolojik destek vermek, 



  şiddetin olumsuz etkileri hakkında duyarlılık kazandırmak 

  ve toplumsal cinsiyet eşitliğini yerleştirmek 

 yapılan etkinliklerle, uzun vadede şiddetin azalmasına ve giderek 

şiddetten arınmış bir toplum yapısının oluşturulmasına katkıda 

bulunmaktır. 

Hedef Kitle: Şubelerin bulundukları illere göre etkinliklerde hedef kitle 

farklılık göstermekle birlikte, öncelikle küçük yaşta şiddetin olumsuzlukları 

hakkında farkındalık yaratmak, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları 

konusunda bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla proje, öncelikle ilköğretim 

öğrencilerine yönelik uygulanmıştır.  

Yöntem:  

Bir yıl süresince başta aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmıştır.  

 Şubeler tarafından bulundukları illerin Milli Eğitim 

Müdürlükleriyle işbirliği içinde İlköğretim Okulu öğrenci, 

öğretmen, rehber öğretmen, veli ve personeline yönelik 

düzenlenen seminerler 

 Üniversitelerde yapılan seminerler 

 Halk Eğitim ve Kadın Dayanışma Merkezlerinde yetişkin eğitimi 

kursiyerlerine yönelik toplantılar 

 İş yerinde çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları 

 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin vurgulandığı tiyatro ve film 

gösterilerine götürme 

 Şiddet konusunda Resim Yarışması 

 Kadına Yönelik Şiddet Konusunda TÜKD Burslu öğrencileri 

arasında Kompozisyon yarışması 

Projede 21 şubenin ulaştığı hedef kitle ve kişi sayısı: 



Hedef Kitle                           Katılan Kişi sayısı 

İlköğretim Öğrencileri               : 2456 

Üniversite Öğrencileri                : 303 

Veliler                                          : 696 

Öğretmen-rehber öğr.                   : 510 

Halka açık topl. (%90 kadın)        : 1970 

Yetişkin eğitimi kursiyerleri         : 140 

Okul Personeli                               : 171 

Kamu Personeli                              : 65 

İş yeri çalışanları                            : 300 

Tiyatro – film gösterisine giden     : 650 

Kompozisyon yarışması                  : 120 

Resim Yarışması                             : 32 

Yapılan etkinliklerden Gözlemler: 

 Öğrencilerin aile içinde yaşanan şiddetten olumsuz etkilendikleri, 

toplantı sonunda özellikle hukukçu konuşmacının telefonunu 

aldıkları, 

 Kadınların şiddet konusunda şikayet etseler de olumlu sonuç 

almayacaklarını düşündükleri  

 Şikayet etmek için karakola başvuran kadınların tekrar eve 

gönderildiğini dile getirmeleri  



 Yasal haklar ve Baroların Adli Yardım hizmeti konusunda çok az 

kişinin bilgi sahibi olduğu, 

 Kadınların “erkeklere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılması 

talebinin” yoğunluğu. 

 Velilere yönelik toplantılarda çok az sayıda babanın bulunması. 

TÜKD Ortak Projesinin birinci yılı sonunda yapılan değerlendirme 

toplantısında, kadına yönelik şiddetle mücadelede yasaların çıkarılmasının 

yeterli olmadığına dikkat çekilmiş, okulöncesi eğitimden baĢlamak üzere 

eğitimin her kademesinde toplumsal cinsiyet eĢitliği eğitiminin müfredata 

alınması, tüm ilgili kurum ve kuruluş arasında eĢgüdüm kurulması, kadın 

kuruluĢlarının deneyimlerinden yararlanılması ve kararlı bir devlet 

politikası belirlenmesi ve  uygulanması gerektiği önemle vurgulanmıştır.  

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak Basın Açıklamasında aşağıdaki 

taleplerimizi  kamuoyu ile paylaştık: 

- Kadının ve Ailenin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı 

TBMM gündemine öncelikle alınması. 

- Kız çocukların eğitiminin engellenmesine yol açan Çocuk 

Gelinlerin giderek artan sayısı endişe verici boyuta ulaştı. Acilen 

önlem alınması. 

- Şiddetle mücadele ve şiddeti önleme konusunda kararlı bir devlet 

politikası uygulanması 

- Kadın kuruluşlarının deneyimlerinden yararlanılması 

 

Proje sonuçlarını içeren yayınımızda, bu süreçte karşılaşılan sorunlar ve 

sorular ile şiddetle mücadele ve önleme çalışmalarında yararlı olacağını 

düşündüğümüz kaynaklar ve yazılar yer almaktadır.  

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak bir yıl süresince yürüttüğümüz 

proje sonuçlarını ve şiddetle mücadele ve önleme çalışmalarında yararlı 

olacağını düşündüğümüz kaynaklar ve yazıları TÜKD yayını olan “Kadına ve 

Aile İçi Şiddete Son Vermek İçin Elele”  kitabında derledik.  

Kitabımızı “şiddetin yaşanmadığı bir toplum özlemiyle, şiddetle 

mücadele yolunda yaşamını yitiren kadınlara”  ithaf ettik.                                            

Yayını istemek için tukd@tukd.org.tr adresine mesaj gönderebilirsiniz.  
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