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What is WAVE? “WAVE: Women Against Violence Engagement” project aims to contribute to the fighting of violence
against women (VAW) in Turkey by fostering knowledge exchange between the civil society organisations (CSOs)
from Italy, Spain and Turkey. The project is financially supported by the Civil Society Dialogue Programme, designed
to bring together CSOs from Turkey and the EU around common topics, to exchange knowledge and experience, and
to build a sustained dialogue between the organisations, and co-financed by the European Union and the Republic of
Turkey.
What are the main aims of WAVE?
- to familiarise CSOs with EU legislation and practices, as well as providing actions/tools to prevent VAW.
- to increase the knowledge of the characteristics of VAW and enhance the exchange of policies and actions to
contrast VAW among Italy, Spain and Turkey
- to improve the capabilities of CSOs through the provision of a toolkit, trainings and workshops
- to increase dialogue between policy makers and CSOs.
Project components and outputs:
Reports: “WAVE Violence Against Women National Report – Turkey” and “WAVE Violence Against Women
Comparative Report: Italy, Spain, Turkey” aim to identify the prevalence of violence against women in Italy, Spain
and Turkey, as well as exploring the national legislative and institutional arrangements to fight against violence, and
providing policy recommendations to better fight with VAW.
Major findings of the WAVE Comparative Report show that the prevalence of VAW is alarmingly high in all three
countries. In comparative terms, Italy needs to further develop the regulative framework for VAW; whereas in Spain
and Turkey, the focus should be placed on the gap between the legislative framework and implementation. All three
countries would benefit from further support and resources for women’s CSOs that are providing vital support to
women survivors of violence. Increased dialogue between policy makers and CSOs working in the field must also
occur if policy interventions combating VAW are to be effective.
Toolkit: The WAVE toolkit provides guidelines for professionals on the detection of VAW and the provision of support
to survivors. It includes a co nceptual framework on gender-based violence, as well as some general principles on
how to tackle violence for services and professionals, and tips to detect violence and support those women who have
experienced it.
Trainings and workshops: Three WAVE trainings aim to contribute to capacity building of the CSO professionals
working with VAW in Turkey and to facilitate the use of the toolkit to enhance the theoretical and practical knowledge
of the participants about how to prevent, detect and intervene in cases of violence. Two WAVE workshops aim to
make the CSOs’ micro and macro experiences visible in a way to provide a space for the concrete practices and
struggle against VAW in Turkey; to encourage creation of networks and lobbies; and, to maximise their capacity of
negotiation and dialogue with the policymakers.
Final conference: By bringing together CSOs, practitioners, researchers, policy makers and media, WAVE final
conference aims to provide an arena for discussion of the major findings of the WAVE research, the WAVE toolkit, and
the major achievements of the WAVE workshops and trainings in a way to increase dialogue between policy makers
and CSOs.

All WAVE outputs are available at: http://civilsocietydialogue.org/project/wave-women-violence-engagement/

WAVE nedir? “WAVE: Şiddete Karşı Kadınlar Ağı” projesi, İtalya, İspanya ve Türkiye’deki sivil toplum örgütleri
arasında bilgi alışverişini güçlendirerek, Türkiye’de kadına yönelik şiddetle (VAW) mücadeleye katkıda bulunmayı
hedeflemektedir. Proje, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin eş-finansman desteğiyle yürütülen, Türkiye ve
AB sivil toplum örgütlerilerini ortak konular ekseninde bir araya getirmek, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak
ve örgütler arasında sürekli bir diyalog oluşturmak üzere tasarlanmış Sivil Toplum Diyalogu Programı tarafından
desteklenmektedir.
WAVE’nin temel hedefleri nelerdir?
- Sivil toplum örgütlerine AB mevzuatı ve uygulamalarını tanıtmak ve kadına yönelik şiddeti önleme amaçlı eylemler/
araçlar sunmak.
- Kadına yönelik şiddetin karakteristik özellikleri konusunda bilgi birikimini arttırmak ve İtalya, İspanya ve Türkiye
arasında kadına yönelik şiddet karşıtlığı ile ilgili politikalar ve eylemlerin, karşılıklı paylaşımını geliştirmek.
- Eğitim kılavuzu, eğitimler ve çalıştaylar aracılığıyla sivil toplum örgütlerinin olanaklarını arttırmak.
- Karar vericiler ile sivil toplum örgütleri arasındaki diyalogu geliştirmek.
Proje bileşenleri ve çıktıları:
Raporlar: “ WAVE Kadına Yönelik Şiddet Ulusal Raporu – Türkiye” ve “WAVE Kadına Yönelik Şiddet Karşılaştırmalı
Raporu: İtalya, İspanya, Türkiye” aracılığıyla, İtalya, İspanya ve Türkiye’de kadına yönelik şiddetin yaygınlığının
belirlenmesi, şiddetle mücadeleye yönelik ulusal mevzuat düzenlemeleri ve kurumsal düzenlemelerin irdelenmesi ve
kadına yönelik şiddetle mücadelenin iyileştirilmesine yönelik politika önerileri sunulması hedeflenmiştir.
WAVE Karşılaştırmalı Raporu’nun ana bulguları, kadına yönelik şiddetin, üç ülkede de korkutucu düzeyde yaygın
olduğunu göstermektedir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, İtalya’da kadına yönelik şiddet konusunda düzenleyici
çerçevenin geliştirilmesi gerekirken; İspanya ve Türkiye’de mevzuat çerçevesi ile uygulama arasındaki açıklığa
odaklanılmalıdır. Her üç ülke de, şiddet sonucu hayatta kalan kadınlara yaşamsal destek sunan kadın sivil toplum
örgütlerilerine daha fazla destek ve kaynak sağlanmasından fayda elde edecektir. Kadına yönelik şiddetle mücadele
politikalarına müdahalelerin etkili olabilmesi için, karar vericiler ile bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri arasındaki
diyalogun geliştirilmesi gerekir.
Eğitim kılavuzu: Uzmanlara, kadına yönelik şiddetin tespiti ve hayatta kalanlara destek sağlanması konusunda ilkeler
sunan WAVE Eğitim Kılavuzu, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete ilişkin kavramsal bir çerçeve, hizmetler ve uzmanlar
için şiddetle nasıl mücadele edileceği konusunda bazı genel ilkeler ve şiddetin tespit edilmesi ve şiddet yaşayan
kadınların desteklenmesine yönelik ipuçlarından oluşmaktadır.
Eğitim ve çalıştaylar: Yapılan üç WAVE eğitiminin amacı, Türkiye’de kadına yönelik şiddet konusunda çalışan
sivil toplum örgütlerinin uzmanlarının kapasitelerini arttırmasına katkıda bulunmak ve eğitim kılavuzunun, şiddet
vakalarının nasıl önleneceği, tespit edileceği ve bu vakalara müdahale edileceği konusunda, katılımcıların kuramsal
ve uygulama bilgilerini arttırması amacıyla kullanımına olanak tanımaktır. İki WAVE çalıştayının amacı ise, sivil toplum
örgütlerinin mikro ve makro deneyimlerini, Türkiye’de kadına yönelik şiddete yönelik somut uygulamalar ve kadına
yönelik şiddetle mücadele için, alan yaratacak şekilde görünür kılmak; ağlar ve lobilerin oluşturulmasını teşvik etmek
ve bunların karar vericiler ile müzakere ve diyalog olanağını en üst seviyeye çıkarmaktır.
Kapanış konferansı: Sivil toplum örgütleri, uygulayıcılar, araştırmacılar, karar vericiler ve medyayı bir araya getirecek
olan WAVE kapanış konferansının amacı, WAVE araştırması ve WAVE Eğitim Kılavuzu’nun ana bulguları ile WAVE
çalıştay ve eğitimlerinin temel kazanımları konusunda, karar vericiler ve sivil toplum örgütlerileri arasındaki diyalogu
geliştirecek şekilde bir tartışma alanı sağlamaktır.

Tüm WAVE projesi çıktılarına şu bağlantılardan ulaşılabilir: http://civilsocietydialogue.org/project/wave-womenviolence-engagement/

Project Consortium Members Proje Konsorsiyumu Ortak Kuruluşları
NOTUS: Applied Social Research (Spain) NOTUS: Uygulamalı Sosyal Araştırmalar (İspanya)
http://notus-asr.org
Fondazione Giacomo Brodolini (Italy) Giacomo Brodolini Vakfı (İtalya)
http://www.fondazionebrodolini.it
Foundation for Women’s Solidarity (Turkey) Kadın Dayanışma Vakfı (Türkiye)
http://www.kadindayanismavakfi.org.tr
SURT Foundation (Spain) SURT Vakfı (İspanya)
http://surt.org/en/
Turkish Social Sciences Association (Turkey) Türk Sosyal Bilimler Derneği (Türkiye)
http://www.tsbd.org.tr/
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