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Hedef 1: Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konularında yerel düzenlemelerin1 ilgili mevzuatla uyumlaştırılması 

 
Alt Hedef 1.1.Mevcut düzenlemelerin İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanunla uyumlu hale getirilmesi ve uyumun güçlendirilmesi için yeni düzenlemelerin uygulamaya konması 

1.1.1. İstanbul 

Sözleşmesi ve 6284 

sayılı Kanun’un etkin 

uygulanması için Valilik 

ve Belediyelerin, kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele konusunda 

kurumsal 

sorumlulukların altını 

çizen birer iç genelge 

yayımlaması 

-Valilik 

(Yazı İşleri 

Müdürlüğü) 

-Yalova 

Belediyesi 

 

-Tüm İlçe 

Kaymakamlıkları 

 

-Tüm İlçe 

Belediyeleri 

 

 

İç genelgenin 

hazırlanması ve Valilik 

onayına sunulması,  

yayımlaması 

 

  Hazırlanan 

genelgenin varsa 

aksayan yönlerinin 

tespit edilip, 

düzenlemeye 

gidilmesi. 

   

 

Her Kurum Kendi 

imkanarını 

kullanacaktır. 

     

                                                           
1Yereldüzenlemeler kapsamında, valilik, bağlı ilmüdürlükleri, belediyeler, yerelkurullar/komiteler vb. Tarafından hazırlanan ve yürürlüğe konulan düzenlemeler yer alır. 
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1.1.2.  Yapılan 

değişikliklere ilişkin 

olarak ilgili birimlerin ve 

gerekirse kamuoyunun 

bilgilendirilmesi 

(Bilgilendirici faaliyetler 

yerel toplantılarda 

somutlaştırılacaktır.) 

-Valilik  

(Basın ve 

Halkla 

İlişkiler 

Müdürlüğü) 

-Yalova  

Belediyesi 

-Tüm İlçe 

Belediyeleri 

-ŞÖNİM 

-STK’lar 

-Baro 

-İl Göç İdaresi  

-İl Jandarma 

Komutanlığı 

-Yalova 

Gazeteciler 

Cemiyeti 

-Yerel Medya 

Kuruluşları 

-Yasal mevzuatta 

değişiklik olması 

halinde değişen 

mevzuatın her 3 ayda 

bir yapılacak  teknik 

kurul toplantılarında 

kurulla, valilik 

sayfasında 

yayınlanarak da 

vatandaşlar ile 

paylaşılması 

-Sorumlu Kurumların 

panolarında konu ile 

ilgili yer açılması, 

- Sorumlu Kurumlarca 

bilgilendirici 

seminerlerin planlanıp; 

broşür, afiş dağıtımı ve 

sosyal medya aracılığı 

ile bilgilendirme 

faaliyetlerinin  

yapılması 

 Yasal mevzuatta 

değişiklik olması 

halinde, söz konusu 

değişikliğin  teknik 

kurul toplantılarında 

ilgili birimlerce 

değerlendirilmesi. 

-Sorumlu Kurumlarca 

bilgilendirici 

seminerlerin 

planlanıp; broşür, afiş 

dağıtımı ve sosyal 

medya aracılığı ile 

bilgilendirme 

faaliyetlerinin  

yapılması 

 Yasal mevzuatta 

değişiklik olması 

halinde, söz konusu 

değişikliğin  teknik 

kurul toplantılarında 

ilgili birimlerce 

değerlendirilmesi. 

- Sorumlu 

Kurumlarca 

bilgilendirici 

seminerlerin 

planlanıp; broşür, afiş 

dağıtımı ve sosyal 

medya aracılığı ile 

bilgilendirme 

faaliyetlerinin  

yapılması 

 

Her Kurum Kendi 

imkanarını 

kullanacaktır. 
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1.1.3. Ulusal mevzuatın 

yerelde uygulanmasında 

karşılaşılan zorlukların 

tespit edilmesi ve 

Aile,Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü 

kanalı ile Bakanlık’a 

raporlanması (Çalıştay 

vb. yöntemler 

kullanılabilir) 

Aile, 

Çalışma ve 

Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

 

-Tüm İl ve İlçe 

Belediyeleri 

-Yalova Barosu 

- Yalova Kent 

Konseyi Kadın 

Meclisi 

-KYŞ Teknik 

Kurulu 

-ŞÖNİM 

 

 

-Yerelde ulusal 

mevzuatın 

uygulanmasında 

kurumlarca karşılaşılan 

sorunların tespit 

edilerek ŞÖNİM’e 

bildirilmesi,  

Teknik Kurul 

toplantılarında 

gündeme getirilmesi, 

Mevcut sorun ve varsa 

çözüm önerilerinin 

Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü aracılığı ile 

Bakanlığa raporlanması 

 Yerelde ulusal 

mevzuatın 

uygulanmasında 

kurumlarca 

karşılaşılan 

sorunların tespit 

edilerek ŞÖNİM’e 

bildirilmesi,  

Teknik Kurul 

toplantılarında 

gündeme getirilmesi, 

Mevcut sorun ve 

varsa çözüm 

önerilerinin Aile, 

Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü aracılığı 

ile Bakanlığa 

raporlanması 

 Yerelde ulusal 

mevzuatın 

uygulanmasında 

kurumlarca 

karşılaşılan 

sorunların tespit 

edilerek ŞÖNİM’e 

bildirilmesi,  

Teknik Kurul 

toplantılarında 

gündeme getirilmesi, 

Mevcut sorun ve 

varsa çözüm 

önerilerinin Aile, 

Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü aracılığı 

ile Bakanlığa 

raporlanması 
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Hedef 2: Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, 

duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak2 
 

Alt Hedef 2.1.Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kurum çalışanlarının kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında kapasitelerinin 

geliştirilmesi ve güçlendirilmesi3 

         

2.1.1. İl ve İlçe Sağlık 

Kuruluşlarında çalışan 

1000 sağlık personeline 

(tüm hizmet sınıfına) 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve kadına yönelik 

şiddetle mücadele 

konularında çalışma 

alanın ihtiyaçlarına özel 

eğitim programı 

uygulanması 

-İl Sağlık 

Müdürlüğü 

     - İl Sağlık 

Müdürlüğü 

 

 

   

İl ve İlçe Sağlık 

kuruluşlarında çalışan 

100 sağlık personeline 

(tüm hizmet sınıfına) 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele konularında 

çalışma alanın 

ihtiyaçlarına özel 

eğitim programı 

uygulanması 

 -İl ve ilçelerde 

toplam 100 sağlık 

çalışanına(tüm 

hizmet sınıfına) 

eğitim verilmesi 

 İl ve ilçelerde toplam 

100 sağlık çalışanına 

(tüm hizmet sınıfına) 

eğitim verilmesi 

 

 

      

                                                           
2BucHedefcaltındacyercalanctümceğitimcçalışmalarındaceğitimcverenckişilerinctoplumsalccinsiyetceşitliğicveckadınacyönelikcşiddetckonularındacbilgilicvecduyarlıcolmalarına 

mümkünsecBakanlık’ın eğitici eğitiminden faydalanmış kişile rarasından seçilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.  
3Bucaltchedefcaltındacyercalancfaaliyetlercİlgilickuruluşlardacbütüncçalışanlarınctoplumsalccinsiyetcveckadınacyönelikcşiddetlecmücadeleckonularındacidealcolarakcçalışmaya başlamadan 

once veya hizmetiçi eğitimlerle kendi roller ve programla ilgili diğer konularda (bilgiyönetimsistemi, izlemedeğerlendirmegibi) eğitilmesi yoluyla becerilerinin geliştirilmesi, protokollerin ve 

politikaların kurumsallaşması ve teknik alt yapının geliştirilmesini içerir. 
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2.1.2. Yalova Merkez ve 

ilçelerinde görev yapan  

rehber öğretmenler başta 

olmak üzere 1000 

öğretmen/okul 

yöneticilerine toplumsal 

cinsiyet eşitliği ve kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele konularında 

çalışma alanın 

ihtiyaçlarına özel eğitim 

programı uygulanması 

-İl Milli 

Eğitim 

Müdürlüğü 

 -İl ve İlçe Milli 

Eğitim 

Müdürlükleri 

ŞÖNİM 

-Merkeze bağlı 

belirlenen 5 okulda 

görev yapan sınıf 

öğretmenlerine ve 

branş öğretmenlerine 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele konularında 

çalışma alanın 

ihtiyaçlarına özel 

eğitim programı 

uygulanması 

 - Yalova’da Merkez 

ve İlçede belirlenen 

okullarda görev 

yapan okul müdür ve 

yardımcılarına  

eğitim verilmesi 

 -Yalova’da Merkez 

ve İlçede belirlenen 

okullarda görev 

yapan rehber 

öğretmenlere eğitim 

verilmesi 

 

      

2.1.3   İl ve İlçe 

Jandarma 

Komutanlığından 250 

kolluk kuvveti çalışanına 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve kadına yönelik 

şiddetle mücadele 

konularında çalışma 

alanın ihtiyaçlarına özel 

eğitim programı 

uygulanması 

-İl Jandarma 

Komutanlığı 

-İl-İlçe 

Jandarma 

Komutanlıkları 

-ŞÖNİM 

 

İl ve İlçe Jandarma 

Komutanlığından 25 

Personele eğitim 

programı uygulanması 

  -İl ve İlçe Jandarma 

Komutanlığından 25 

Personele eğitim 

programı 

uygulanması 

 

 

 

 

 

 

-İl ve İlçe Jandarma 

Komutanlığından 25 

Personele eğitim 

programı 

uygulanması 
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2.1.6.2.1.4. İl/İlçe Emniyet 

Müdürlüğünden 250 

kolluk kuvveti 

çalışanına toplumsal 

cinsiyet eşitliği ve 

kadına yönelik şiddetle 

mücadele konularında 

çalışma alanın 

ihtiyaçlarına özel 

eğitim programı 

uygulanması 

 İl Emniyet 

Müdürlüğü 

 

 İl-İlçe 

Emniyet 

Müdürlükleri 

 ŞÖNİM 

 -İl ve ilçelerde toplam 

25 Emniyet müdürlüğü 

personeline eğitim 

verilmesi 

   -İl ve ilçelerde 

toplam 25 Emniyet 

Müdürlüğü 

personeline eğitim 

verilmesi 

 

  -İl ve ilçelerde 

toplam 25 Emniyet 

Müdürlüğü personele 

eğitim verilmesi 

 

 

 

 
     

2.1.5. İl ve İlçe Belediye 

çalışanı 200 kişiye 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve kadına yönelik 

şiddetle mücadele 

konularında çalışma 

alanın ihtiyaçlarına özel 

eğitim programı 

uygulanması 

- Aile, 

Çalışma ve 

Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

 

-İl ve İlçe 

Belediyeleri 

- ŞÖNİM 

-Çınarcık ve Termal 

İlçe Belediye 

çalışanına eğitim 

programı uygulanması 

 

 -Altınova Armutlu ve 

Çiftlikköy İlçe 

Belediye çalışanına 

eğitim programı 

uygulanması 

 -Yalova 

Belediyesinde görevli 

30 Belediye 

Çalışanına eğitim 

verilmesi 
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2.1.6. Çalışma ve İş 

Kurumu İl 

Müdürlüğünde ve 

KOSGEB’te çalışan 

tüm personele kadına 

yönelik şiddet ve  

toplumsal cinsiyet 

eşitliği konusunda  

çalışma alanın 

ihtiyaçlarına özel 

eğitim programı 

uygulanması 

 

-Aile, Çalışma 

ve Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

-Çalışma ve İş 

Kurumu 

Müdürlüğü 

-Yalova 

KOSGEB İl 

Müdürlüğü 

 

-Çalışma ve İş Kurumu 

Müdürlüğünde çalışan 

Personele Eğitim 

Verilmesi 

 

    -KOSGEB te çalışan 

personele eğitim 

verilmesi 

 

2.1.2.1.7. İl ve İlçelerde 

görevli tüm 

muhtarlara (94 

Kişi)               
toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele 

konularında çalışma 

alanın ihtiyaçlarına 

özel eğitim programı 

uygulanması 

-Aile, Çalışma 

ve Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

-İl İdari ve 

Denetim 

Müdürlüğü 

-Çınarcık, Armutlu ve 

Termal İlçeleri Köy ve 

Mahalle Muhtarlarına 

eğitim verilmesi.                    

 

 

 

-Altınova ve 

Çiftlikköy İlçeleri 

Köy ve Mahalle 

Muhtarına eğitim 

verilmesi.  

 

 Merkeze bağlı 

Mahalle ve Köy 

Muhtarlarına eğitim 

verilmesi. 
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2.1.8. ŞÖNİM, kadın 

danışma merkezleri ve 

konukevleri/sığınmaevler

i, İl Emniyet Müdürlüğü 

Aile İçi Şiddetle 

Mücadele Şube 

Müdürlüğü, İl Jandarma 

Komutanlığı Kadın 

Çocuk Kısım Amirliği ve 

sağlık kuruluşlarında 

doğrudan kadına yönelik 

şiddet alanında hizmet 

üreten personele en az 

yılda bir kez vaka 

süpervizyonu4 

sağlanması 

- Aile, 

Çalışma ve 

Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

-İl ve İlçe 

Emniyet 

Müdürlükleri 

-İl ve İlçe 

Jandarma 

Komutanlıkları 

-İl Sağlık 

Müdürlüğü 

-ŞÖNİM 

 -Kadın 

Konukevi 

-Yalova 

Üniversitesi 

(YÜKAM) 

- Denetimli 

Serbestlik  

-SYDV 

Kadın Konukevi 

Açacak Yalova 

Belediyesi 

-Yılda bir kez vaka 

süpervizyonu 

sağlanması 

- İl/İlçe Jandarma ve 

İl/İlçe Emniyet 

personeline AÇSHİM 

tarafından kadına 

yönelik şiddet 

vakalarında mağdur ile 

görüşme teknikleri ve 

iletişim konusunda özel 

eğitim verilmesi 

 -Birinci dönem vaka 

süpervizyonun 

gerçekleştirilememesi 

halinde sağlanması 

 Sorumlu Kurumların 

talebi halinde vaka 

süpervizyonunun 

tekrar uygulanması 

 

      

      

                                                           
4Sözkonusuvakasüpervizyonutanımıilekadınayönelikşiddetalanındaçalışankadınlarınikinciltravmavetükenmişlikbelirtileriylebaşetmesiiçinsözkonusuçalışanlarayöneliksağlanacaksistematikdestekvesüpervizyon çalış

malarıkapsanmaktadır. 
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2.1.9. Gençlik Hizmetleri 

ve Spor İl Müdürlüğü 

tüm personele yönelik 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve kadına yönelik 

şiddetle mücadele 

konularında çalışma 

alanın ihtiyaçlarına özel 

eğitim programı 

uygulanması 

-Gençlik 

Hizmetleri 

ve Spor İl 

Müdürlüğü 

-ŞÖNİM 

-Gençlik 

Hizmetleri ve 

Spor İl 

Müdürlüğü 

Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğü tüm 

personele yönelik 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği konusunda 

eğitim programı 

uygulanması 

 

 - Önceki dönemlerde 

Eğitim almayan 

personele yönelik 

eğitimlerin yapılması 

 -Önceki dönemlerde 

Eğitim almayan 

personele yönelik 

eğitimlerin yapılması 

 

      

 

2.1.10. Çocuklara ve 

65 yaşüstü bireylere 

hizmet veren 

kurum/kuruluşlarda 

çalışan tüm personele 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele konularında 

çalışma alanın 

ihtiyaçlarına özel 

eğitim programı 

uygulanması 

 

 

--Aile, 

Çalışma ve 

Sosyal 

Hizmetler 

İl 

Müdürlüğü 

-AKV Çocuk 

Evleri Sitesi 

Müdürlüğü 

-Çocuk 

Evleri 

Koordinasyo

n Merkezi 

Müdürlüğü 

-SHÇEK-

Yalova 

Belediyesi 

HYBRM 

-Çınarcık 

HYBRM 

 

Eğitim alacak 

personelin, eğitim 

yerinin ve tarihlerinin 

belirlenmesi 

 AKV Çocuk Evleri 

Sitesi Müdürlüğü ve  

-Çocuk Evleri 

Koordinasyon 

Merkezi 

Müdürlüğünde 

çalışan en az 50 

personele toplumsal 

cinsiyet eşitliği ve 

kadına yönelik 

şiddetle mücadele 

eğitimi verilmesi 

 Önceki dönemlerde 

Eğitim almayan 

personele yönelik 

eğitimlerin yapılması 

 

 

 

  



Faaliyetler Koordinatör 
Kurum 

Sorumlu 
Kurum, 
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 Alt Hedef: 2.2. Kadınların kadına yönelik şiddetle Mücadele mekanizması ve hakları konusunda bilgilenmesi 

 

2.2.1. İlde yer alan 

mevcut kadına yönelik 

şiddetle mücadele 

mekanizmaları ve kadın 

haklarına ilişkin 

bilgilendirici faaliyetler 

yürütülmesi.5 

 

 

 

 

-Aile, Çalışma 

ve Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

 

-KYŞ 

Komisyonu 

-Aile, Çalışma 

ve Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

-ŞÖNİM 

-İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

-İl ve İlçe 

Belediyeleri 

-İl Sağlık 

Müdürlüğü 

- Yalova Kent 

Konseyi Kadın 

Meclisi 

-Yalova 

Üniversitesi  

-Yalova 

Barosu 

-Gençlik 

Hizmetleri ve 

Spor İl 

Müdürlüğü 

-Yerel Medya 

Kuruluşları 

    -Yalova İl      

Müftülüğü Aile  

ve Dini rehberlik 

Bürosu                

 

 

 

-Sorumlu kurum ve 

kuruluşlarca özellikle 

8 Mart’ta 

bilgilendirici broşür 

dağıtımı, afiş asımı, 

seminer yapılması  

- Kadına yönelik 

şiddetle mücadele 

mekanizmaları ve 

kadın haklarına 

ilişkin il ve ilçe 

düzeyinde 

bilgilendirici 

toplantılar yapılması 

 

  

 

 

 

  
  

-25 Kasım Kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele günü 

kapsamında İl ve 

ilçelerde farkındalık 

yaratmak amacıyla 

bilgilendirici 

seminerler,panel 

yapılması, bilgi 

stantları açılması, 

- konuyla ilgili broşür, 

afiş dağıtımı 

- Yürüyüş yapılması 

-Spor müsabakalarında 

konuyla ilgili bez 

afişler kullanılması 

 

      

                                                           
5Bilgilendiricimateryal (mini broşür, promosyonmalzemeleri, billboard, poster, vb.)hazırlanmasıveailehekimlikleri, aileirşatverehberlikbüroları, okullar, pazaryerleri, topluulaşımaraçları vb. 

kadınlarınyoğunkullandığıyerlerdedüzenliaralıklarladağıtılması/asılmasıvepilot mahallelerdetoplantılardüzenlenmesiyoluylagerçekleştirilecektir. (engellierişimineuyguntasarım, 

yereldekullanılanfarklıdiller, okur-yazarlık vb. unsurlardikkatealınmalıdır) 



Faaliyetler Koordinatör 
Kurum 

Sorumlu 
Kurum, 
 

1.Dönem İşler /Çıktılar/Kaynak(Ocak-Nisan) II.Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak(Mayıs- Ağustos) 
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Alt Hedef 2. 3. Şiddete sıfır tolerans anlayışının erkekler başta olmak üzere tüm toplumda yaygınlaşması ve şiddet görenlere yönelik olumsuz yargıların azalması 
 

2.3.1.   İlköğretim 7. Ve 

8. sınıflar ve ortaöğretim 

okullarındaki öğrenci, 

veli ve diğer 

çalışanlara(kantin 

çalışanı, hizmetli, servis 

şoförü, vs.) kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele ve toplumsal 

cinsiyet eşitliği 

konularında bilgilendirici 

seminerler düzenlenmesi 

 

-İl Milli 

Eğitim 

Müdürlüğü 

 

-İl/İlçe Milli 

Eğitim 

Müdürlükleri 

-YÜKAM 

-Yalova Barosu 

Kadın ve Çocuk 

Hakları 

Komisyonu 

-ŞÖNİM 

- Yalova Kent 

Konseyi Kadın 

Meclisi 

- Yalova İl 

Müftülüğü 

 

-Belirlenen okulların 7. 

Ve 8. Sınıf 

öğrencilerine, öğrenci 

velilerine “Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği” 

eğitimi verilmesi 

  

 

 

 -Belirlenen 

okullardaki 

çalışanlara (Kantin, 

hizmetli, servis 

şoförü ) eğitim 

verilmesi 

 

 

 

 
     



Faaliyetler Koordinatör 
Kurum 

Sorumlu 
Kurum, 
 

1.Dönem İşler /Çıktılar/Kaynak(Ocak-Nisan) II.Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak(Mayıs- Ağustos) 
III.Dönem İşler /Çıktılar/Kaynak(Eylül- Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen  Öngörülen Gerçekleşen  Öngörülen Gerçekleşen  
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2.3.2. İlk ve ortaöğretim 

okullarında eşitlik 

kulüplerinin 

oluşturulması (2.1.2’de 

eğitim alan 

öğretmenlerin 

danışmanlığında) 

 

 

 

-İl Milli 

Eğitim 

Müdürlüğü 

 

-İl/İlçe Milli 

Eğitim 

Müdürlükleri 

 

-  Eşitlik Klubü 

açılması için ön 

çalışmanın yapılması 

- Örnek kulüplerin 

araştırılması 

 Ortaokullardan 3 okul 

için eşitlik kulübünün 

oluşturulması 

 

 Öngörülen eşitlik 

Kulübü açılımının 

gerçekleşmemesi 

halinde belirlenen 

okullarda eşitlik 

kulübünün 

oluşturulması  

 

 

      

2.3.3. Yalova 

Üniversitesinde, 

öğrencilere yönelik 

kadına yönelik şiddetle 

mücadele ve toplumsal 

cinsiyet eşitliği 

konularında bilgilendirici 

seminerler düzenlenmesi 

-Yalova 

Üniversitesi 

Rektörlük 

-YÜKAM 

- Yalova Kent 

Konseyi Kadın 

Meclisi  

-ŞÖNİM 

-Yalova Barosu 

-Yalova İl 

Müftülüğü 

Yalova 

Üniversitesi 

Manevi 

Danışma ve 

Rehberlik 

Bürosu 

-Üniversite genelinde 

en az 100 öğrenciye 

seminer verilmesi 

 -Üniversite genelinde 

en az 100 öğrenciye 

seminer verilmesi 

 -Üniversite genelinde 

en az 100 öğrenciye 

seminer verilmesi 

 

 

 
     



Faaliyetler Koordinatör 
Kurum 

Sorumlu 
Kurum, 
 

1.Dönem İşler /Çıktılar/Kaynak(Ocak-Nisan) II.Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak(Mayıs- Ağustos) 
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2.3.4. Yalova 

Üniversitesindeki, 

öğrencilere ve askerlik 

görevini yapan erlere 

yönelik evlilik öncesi 

eğitimi verilmesi 

 

 

 

 

-Aile, Çalışma 

ve Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü  

- Aile, Çalışma 

ve Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

- Yalova 

Üniversitesi 

Rektörlük 

- İl Jandarma 

Komutanlığı 

- Yalova il 

Müftülüğü 

-Üniversite genelinde 

son sınıf 100 öğrenciye 

ve askerlik görevindeki 

50 er’e evlilik öncesi 

eğitim verilmesi 

 -Askerlik görevindeki 

50 er’e evlilik öncesi 

eğitim verilmesi 

 

 -Üniversite genelinde 

en az 100 öğrenciye 

ve askerlik 

görevindeki 50 er’e 

evlilik öncesi eğitim 

verilmesi 

 

 

 

 
     

2.3.5. Şiddete sıfır 

tolerans anlayışının 

yaygınlaştırılması için 

özellikle 8 Mart ve 25 

Kasım gibi tarihler başta 

olmak üzere farklı 

zamanlarda, yerel radyo 

ve TV kanallarında 

engelli erişimine uygun 

yayın üretilmesi, mevcut 

kamu spotlarnın 

yaygınlaştırılması  

 

-Valilik Basın 

ve (Halkla 

İlişkiler 

Müdürlüğü) 

- Aile, Çalışma 

ve Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü  

-Yalova 

Gazeteciler 

Cemiyeti 

-Yerel Medya 

Kuruluşları 

- Yalova Kent 

Konseyi Kadın 

Meclisi 

-İl Göç 

Müdürlüğü 

 

Sorumlu 

kurum/kuruluşlarla 

gerekli yazışmaların 

yapılıp, söz konusu 

kurum/kuruluşlar 

tarafından katılım 

sağlayacak bir personel 

grubunun oluşturulması 

 Çalışma grubu 

tarafından mevcut 

kamu spotlarının 

incelenerek uygun 

olanların seçilmesi 

-Seçilen kamu 

spotlarının yerel 

radyo ve TV 

kanallarına 

gönderilerek 

yayınlanmasının 

sağlanması 

 Çalışma grubu 

tarafından mevcut 

kamu spotlarının 

incelenerek uygun 

olanların seçilmesi 

-Seçilen kamu 

spotlarının yerel 

radyo ve TV 

kanallarına 

gönderilerek 

yayınlanmasının 

sağlanması 

 

2.3.6.Cezai tedbirlere 

ilişkin bilgilendirme 

amacıyla muhtarlara, 

imamlara ve Aile ve Dini 

Rehberlik Bürosu 

çalışanlarına yönelik 

seminerler düzenlemek 

- Yalova 

Barosu 

-Tüm İlçe 

Kaymakamlıkla

rı 

-İl ve İlçe 

Müftülüğü 

-AÇSHİM 

-Valilik 

-İl/İlçe 

Jandarma 

Komutanlığı 

Sorumlu 

kurum/kuruluşlarla 

gerekli yazışmaların 

yapılması 

- seminer yerinin, 

eğitimcinin ve 

katılımcıların 

- belirlenmesi ve 

seminerlere başlanması 

 Seminer içeriğinin 

 -günümüz, vaka, 

kanun ve 

sözleşmeleri göz 

önünde 

bulundurularak- 

belirlenmesi ve 

seminerlere 

başlanması  

 İlgili kurum/kuruluş- 

larda sonradan görev 

yapmaya başlamış 

olup, söz konusu 

seminere dahil 

olamayan ilgili 

personellere seminer 

düzenlenmesi 

 

 

 

 



Faaliyetler Koordinatör 
Kurum 

Sorumlu 
Kurum, 
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2.3.7.Cezai tedbirlere 

ilişkin kamuoyunda 

farkındalık yaratmak 

amacıyla Merkez, 

Çınarcık, Altınova ve 

Çiftlkköy İlçelerinde risk 

haritasına göre seçilecek 

mahallelerde özellikle 

erkeklere yönelik 

toplantılar yapmak  

 

 

 

 

 

 

Yalova 

Barosu 

-Yalova Barosu 

-İlçe 

Kaymakamlıkla

rı 

- Aile, Çalışma 

ve Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

-İl ve İlçe 

Müftülüğü 

-İl/İlçe 

Jandarma 

Komutanlığı 

   

-Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğüne gelen 

korunma kararları ve 

Aile İçi Şiddet 

Formlarının düzenli 

sisteme girilerek risk 

haritası oluşturulması 

 Teknik Kurul 

tarafından 

değerlendirilen 

çalışmanın risk 

haritasına göre 

belirlenen ilçe, 

mahalle ya da 

işyerlerinde eğitim 

yerinin ve eğitim 

verilecek grubun 

belirlenmesi ve 

eğitimlere başlanması   

 

  Eğitimlere devam 

edilerek 2 ilçede en 

az bir kez eğitim 

verilerek eğitimlerin 

tamamlanması 

 

2.3.8. Denetimli 

Serbestlikten yararlanan 

yükümlülere yönelik 

kadına yönelik şiddetle 

mücadele ve toplumsal 

cinsiyet eşitliği 

konularında bilgilendirici 

seminerler düzenlenmesi 

 

 

Cumhuriyet 

Başsavcılığı  

Denetimli 

Serbestlik İl 

Müdürlüğü 

- Cumhuriyet 

Başsavcılığı  

Denetimli 

Serbeslik İl 

Müdürlüğü 

-ŞÖNİM 

-60 Yükümlüye bu 

eğitimlerin verilmesi 

   -60 Yükümlüye bu 

eğitimlerin verilmesi 
 

Hedef 3: : Koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlenmesi 

Alt Hedef 3.1: Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli güvenli barınma altyapısının (sığınmaevleri, konuk evleri, alternatif güvenli barınma yerleri6) asgari 
standartlarda oluşturulması ve etkin biçimde faaliyet göstermesi 

                                                           
6Alternatif barınma yerleri, kamu ve yerel yönetime ait misafirhaneler/konukevleri, devlet tarafından kiralama yoluyla sağlanan (Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında 

Yönetmelik çerçevesinde) bireysel barınmayerleri, vb. Mekanları kapsar. 
 



Faaliyetler Koordinatör 
Kurum 

Sorumlu 
Kurum, 
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3.1.1 Yalova Belediyesi 

tarafından toplam [20] 

kapasiteli standartlara 

uygun7sığınmaevi / 

konukevi / alternatif 

güvenli barınma yeri 

oluşturulması 

Yalova 

Belediyesi 

- Aile, Çalışma 

ve Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

-ŞÖNİM 

-Yalova 

Belediyesi 

--   Belediye ile barınma 

yerinin oluşturulması 

hususunda gerekli 

yazışmaların 

yapılması 

 Barınma Yerinin 

belirlenmesi halinde 

değrlendirilmesi 

 

  

Alt Hedef 3.3: Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli danışmanlık ve barınma desteğinin farklı ihtiyaçlara özen gösteren bir çerçevede sunulması (ihtisaslaşmış 
hizmet sunumu) 
3.3.2. Tüm 

konukevlerinde / 

sığınmaevlerinde 

mevzuatın 

öngördüğü şekilde 

fiziksel koşulların 

engelli erişimine 

uygun hale 

getirilmesi 

-Aile, 

Çalışma ve 

Sosyal 

Hizmetler 

İl 

Müdürlüğü 

-Yalova Kadın 

Konukevi 

Müdürlüğü ve 

Kadın Konukevi 

açabilecek Yalova 

Belediyesi 

Tüm 

konukevleri/sığınma 

evlerinde engelli 

erişimine uygun 

olmayan koşulların 

tespit edilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mevcut duruma 

istinaden söz konusu 

kuruluşlarda  fiziki 

şartların 

iyileştirilmesine  

yönelik sorumlu 

kurum/kuruluşlarla ve 

ev sahibiyle  gerekli 

yazışmaların 

/görüşmelerin 

yapılması 

 

 Hizmet sunan 

konukevinin 

Engelli erişimine 

uygun hale 

getirilmesi için 

tadilat-bakım 

işlerinin 

başlaması 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

                                                           

75393 sayılı Belediyeler Kanunu Madde 14/a tarafından öngörülen standarda göre, nüfusu 100 bin ve üzeri olan belediyeler ile büyükşehir belediyelerinin kadın ve çocuklar için konukevleri 
açmasıöngörülmektedir. Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik’in 4. maddesine göre Bakanlık, yörenin ihtiyacına, sosyo-kültürel yapısına göre uygun görülecek il ve ilçelerde 
konukevi açar. İl özel idareleri ile sivil toplum kuruluşları da konukevi açabilir. Kadın konukevlerinde yürütülecek hizmetin temel ilkeleri aynı yönetmeliğin 4. Maddesinin 3. bendinde, fiziksel koşullarına ilişkin 
asgari standartlar ve kapasiteye ilişkin hükümler Madde 8’de ifade edilmektedir.  Ayrıca şiddetle mücadele için gerekli tüm kaynağın ayrılması hem temel insan hakları metinlerince hem de şiddet ile ilgi 
mevzuat uyarında devletin temel sorumluluklarından biri olarak gündeme gelmektedir.  
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3 Alt Hedef 3.4: Şiddet gören ve tekrar görme riski olan kadınların güçlenmesi 

33.4.1.Şiddet gören 

kadınlara 

konukevinde/sığınma

evinde/ alternatif 

barınma yerlerinde 

kaldıkları süre 

boyunca ve 

sonrasında ekonomik 

desteğin mevzuatta 

belirtildiği şekilde 

sağlanması ve 

uygulamanın takibi 

 

- Aile, 

Çalışma ve 

Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

 

-Valilik 

- Aile, Çalışma 

ve Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

-ŞÖNİM 

-İl ve İlçe 

Belediye 

ler 

-İl/İlçe 

SYDV’ler 

  

-Konukevinde kalan ve 

farklı illere nakil edilen 

kadın ve çocukların  

uygun yazışma yoluyla 

SYDV ye 

yönlendirilmesi 

- Konukevinde kalan 

ve  farklı illere nakil 

edilen  kadın ve 

çocuklara yol 

yardımının yapılması 

-Kadın konukevinden 

ayrılan ve Yalova 

Merkezde ikamet eden 

kadın ve çocuklara  

mevzuata uygun 

şekilde ayni, nakdi ve 

düzenli merkezi 

yardımın sağlanması 

 Konukevinde kalan 

ve farklı illere nakil 

edilen kadın ve 

çocukların uygun 

yazışma yoluyla 

SYDV ye 

yönlendirilmesi 

- Konukevinde kalan 

ve farklı illere nakil 

edilen  kadın ve 

çocuklara yol 

yardımının yapılması 

-Kadın konukevinden 

ayrılan ve Yalova 

Merkezde ikamet 

eden kadın ve 

çocuklara  mevzuata 

uygun şekilde ayni, 

nakdi ve düzenli 

merkezi yardımın 

sağlanması 

  

Konukevinde kalan ve  

farklı illere nakil 

edilen kadın ve 

çocukların  uygun 

yazışma yoluyla 

SYDV ye 

yönlendirilmesi 

- Konukevinde kalan 

ve  farklı illere nakil 

edilen  kadın ve 

çocuklara yol 

yardımının yapılması 

-Kadın konukevinden 

ayrılan ve Yalova 

Merkezde ikamet eden 

kadın ve çocuklara  

mevzuata uygun 

şekilde ayni, nakdi ve 

düzenli merkezi 

yardımın sağlanması 

 

      

33.4.2.Konukevi/sığınma 

evinde kalan ya da 

ŞÖNİM veya 

danışma merkezine 

başvuran kadınlar ve 

çocukları için psiko-

sosyal destek 

hizmetinin 

sağlanması  

- Aile, 

Çalışma ve 

Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

ŞÖNİM 

-Yalova Kadın 

Konukevi 

Müdürlüğü 

-İl Sağlık 

Müdürlüğü 

-İl/İlçe 

Müftülükler 

-İl Milii Eğitim 

Müdürlüğü 

- Psiko- sosyal destek 

hizmetinin devam 

etmesi 

-İl Müftülüğünce 

Manevi destek hizmet 

çalışma takviminin 

belirlenen personelle 

birlikte özel gün ve 

gecelerde(kandil 

geceleri gibi) dikkate 

alınarak ifa edilmesi 

 

 -Psiko- sosyal destek 

hizmetinin devam 

etmesi 

-İl Müftülüğünce 

Manevi destek hizmet 

çalışma takviminin 

belirlenen personelle 

birlikte özel gün ve 

gecelerde(kandil 

geceleri gibi) dikkate 

alınarak ifa edilmesi 
 

 -Psiko- sosyal destek 

hizmetinin devam 

etmesi 

-İl Müftülüğünce 

Manevi destek hizmet 

çalışma takviminin 

belirlenen personelle 

birlikte özel gün ve 

gecelerde(kandil 

geceleri gibi) dikkate 

alınarak ifa edilmesi 
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3.4.3.Konukevlerinde 

sığınmaevlerinde/alterna

tif barınma yerlerinde 

kalan kadınların 

çocuklarının il 

müdürlükleri ve 

belediyeler tarafından 

düzenlenen hobi, spor ve 

eğitim kurslarından 

öncelikli ve ücretsiz 

olarak, gizlilik esaslarına 

özen gösterilerek 

yararlanmalarının 

sağlanması, ihtiyaç 

duyulan malzemenin 

ücretsiz temini 

- Aile, 

Çalışma ve 

Sosyal 

Hizmetler 

İl 

Müdürlüğü 

-Gençlik 

Hizmetleri ve 

İl Spor 

Müdürlüğü 

-Halk Eğitim 

Merkezleri 

-Yalova 

Üniversitesi 

-Yalova 

Mesude 

Engin- 

Sabahattin 

Engin Çocuk 

Tiyatrosu 

-İl Milli 

Eğitim 

Müdürlüğü 

-Faaliyet ve kurslara 

yönlendirilecek 

çocukların tespiti 

-Söz konusu çocukların 

yönlendirileceği 

faaliyetlere yönelik 

ilgili personeller 

eşliğinde gerekli 

araştırmanın yapılması 

-Tedbir kararı verilen 

çocukların Gençlik 

Hizmetleri ve İl Spor 

Müdürlüğü ve Halk 

Eğitim Merkezlerinin 

kurslarından öncelikli 

ve ücretsiz olarak, 

gizlilik esaslarına özen 

gösterilerek 

yararlanmalarının 

sağlanması 

 -Faaliyet ve kurslara 

yönlendirilecek 

çocukların tespiti 

-Söz konusu 

çocukların 

yönlendirileceği 

faaliyetlere yönelik 

ilgili personeller 

eşliğinde gerekli 

araştırmanın 

yapılması 

-Tedbir kararı verilen 

çocukların Gençlik 

Hizmetleri ve İl Spor 

Müdürlüğü ve Halk 

Eğitim Merkezlerinin 

kurslarından öncelikli 

ve ücretsiz olarak, 

gizlilik esaslarına 

özen gösterilerek 

yararlanmalarının 

sağlanması 

 İlgili kurum ve 

kuruluşlar  

ile koordinasyon 

sağlanarak gerekli 

 ön hazırlığın 

yapılması 

Tedbir kararı verilen 

çocukların Gençlik 

Hizmetleri ve İl Spor 

Müdürlüğü ve Halk 

Eğitim Merkezlerinin 

kurslarından öncelikli 

ve ücretsiz olarak, 

gizlilik esaslarına 

özen gösterilerek 

yararlanmaları 

nın sağlanması 
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3.33.4.4..Şiddet vakalarında, 

şiddete uğrayan kadına 

tüm adli süreçlerde ve 

sağlık hizmetlerinden 

yararlanma esnasında 

talep edilmesi halinde -

geçici koruma kararı 

olan kadınlar öncelikli 

olmak üzere- gizlilik 

esasına dikkat edilerek 

güvenlik desteği 

verilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aile, 

Çalışma ve 

Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

-ŞÖNİM 

-İl Emniyet 

Müdürlüğü 

-İl Jandarma 

Komutanlığı 

-İl Sağlık 

Müdürlüğü 

-Yalova 

Adliyesi 

 

 Şiddet vakalarında 

şiddete uğrayan kadına 

ihtiyaç halinde tüm adli 

ve tıbbi hizmetler 

sağlanırken içerde ve 

dışarda güvenlik 

desteğinin temin 

edilmesine yönelik 

sorumlu kurum ve 

kuruluşlar ile yazışma 

ve görüşmeler 

yapılarak güvenliğin 

sağlanması 

 Şiddet vakalarında 

tüm adli ve tıbbi 

hizmetler sağlanırken 

içerde ve dışarda 

güvenlik desteğinin 

temin edilmesine 

yönelik sorumlu 

kurum ve kuruluşlar 

ile yazışma ve 

görüşmeler yapılarak 

güvenliğin 

sağlanması 

 Şiddet vakalarında 

tüm adli ve tıbbi 

hizmetler sağlanırken 

içerde ve dışarda 

güvenlik desteğinin 

temin edilmesine 

yönelik sorumlu 

kurum ve kuruluşlar 

ile yazışma ve 

görüşmeler yapılarak 

güvenliğin 

sağlanması 

 

 

 

 

 

      

 
Alt Hedef 3.5: Kentin kadınlar için daha güvenli hale getirilmesi 

3.5.1. Toplu taşıma 

sürücülerine toplumsal 

cinsiyet eşitliği ve 

kadına yönelik şiddetle 

mücadele konusunda 

temel düzeyde düzenli 

eğitimler verilmesi.  

- İl ve İlçe 

Belediyeler 

 

- Aile, Çalışma 

ve Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

-ŞÖNİM 

-İl ve İlçe 

Belediyeler 

-Yalova 

Şoförler ve 

Otomobilciler 

Odası 

İlgili kurum ve 

kuruluşlar ile gerekli 

yazışmaların yapılması 

-Eğiticilerin ve eğitim 

yerinin belirlenmesi 

  

Merkezdeki toplu 

taşıma (minübüs) 

şoförlerine eğitim 

verilmesi 

 -Söz konusu eğitimin 

katılamayan kişilere 

verilmesi 
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3.5.2. Toplu taşıma 

duraklarının uygun 

şekilde aydınlatılması, 

durakların dışarıdan 

görülecek şekilde 

şeffaf hale getirilmesi 

ve duraklara acil 

durum butonu ve 

güvenlik kamerası 

yerleştirilmesi  

-İl ve İlçe 

Belediyeleri 

 

-İl ve İlçe 

Belediyeler 

-İl ve İlçe 

Emniyet 

Müdürlüğü 

-İl ve İlçe 

Jandarma 

Komutanlığı 

- Yalova 

Şoförler ve 

Otomobilcil

er Odası 

 

 

 

Durakların belirli 

zamanlarda kontrol 

edilerek 

aydınlatılmasının 

kontrol edilmesi, 

Karanlık ve şeffaf 

olmayan durakların 

tespit edilerek gerekli 

önlemlerin alınması, 

Riskli bölgelerde olan 

duraklara Acil Durum 

Butonu Konulması 

 Durakların belirli 

zamanlarda kontrol 

edilerek 

aydınlatılmasının 

kontrol edilmesi, 

Karanlık ve şeffaf 

olmayan durakların 

tespit edilerek gerekli 

önlemlerin alınması, 

Riskli bölgelerde olan 

duraklara Acil Durum 

Butonu Konulması 

 Durakların belirli 

zamanlarda kontrol 

edilerek 

aydınlatılmasının 

kontrol edilmesi, 

Karanlık ve şeffaf 

olmayan durakların 

tespit edilerek gerekli 

önlemlerin alınması, 

Riskli bölgelerde olan 

duraklara Acil Durum 

Butonu Konulması 
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Alt Hedef 4.1:İl genelinde farklı kurumlar arasında sürekli ve etkin işbirliği kanallarının oluşturulması 8 

4.1.1.  Kadına yönelik 

şiddetle mücadelede 

hizmet sunan kurumlar 

arasında şiddet 

vakalarında kadınların 

sağlık, güvenlik, adli 

destek ve barınma 

hizmetlerine acil ve etkin 

erişimlerinin sağlanması 

amacıyla protokoller 

yapılması. 

 

 

 Valilik 

 

- Aile, Çalışma 

ve Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

-İl ve İlçe 

Belediyeler 

-İl Emniyet 

Müdürlüğü 

-İl Jandarma 

Komutanlığı 

-İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

-İl sağlık 

Müdürlüğü 

-Yalova Barosu 

-ŞÖNİM 

Protokole ihtiyaç 

duyulup 

duyulmayacağı 

hususunda bir 

değerlendirmenin 

yapılması 

- İhtiyaç halinde 

prokol içeriğinin ve 

protokol metninin  

belirlenmesi 

 

- Mağdurlar hakkında 

işlem yapılarak 

güvenlik ve barınma 

yerlerinin sağlanması 

için ilgili kurumların 

belirlenerek gerekli 

protokollerin 

yapılması için 

çalışmaların 

başlatılması,  

 -Konu ile ilgilenecek 

uzman personellerin 

belirlenerek bir alt 

çalışma grubunun 

oluşturulması ve söz 

konusu personeller 

arasında 

koordinasyonun 

sağlanması adına 

gerekli görüşmelerin 

yapılması 

- İlgili kurumlarla 

barınma ve 

güvenliğin 

sağlanması için 

protokoller yapılması 

 Yürürülüğe giren 

protokollerin ilgili 

birimlere dağıtılması 

ve varsa eksikliklerin 

tespit edilip gerekli 

çalışmaların 

gerçekleştirilmesi 

 

      

                                                           
8 İstanbul Sözleşmesimadde 7, ŞiddetÖnlemeveİzlemeMerkezleriHakkındaYönetmelikmadde 4 vemadde 20 ve 6284 sayılıKanunmadde 9 vemadde 40. 
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4.1.2.Aile Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü ile İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü 

arasında öğretmelerin 

kapasitelerinin 

artırılması; farkındalık 

kazanma ve bilgilenme 

amacıyla çalışmalar 

yapılması; gizli kayıt 

kontenjan vb. konularda 

uygulamaların etkin 

biçimde sürdürülmesi 

için işbirliği protokolü 

yapılması 

 

 

-Aile, Çalışma 

ve Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

- İl ve İlçe Milli 

Eğitim 

Müdürlüğü 

Protokole ihtiyaç 

duyulup 

duyulmayacağı 

hususunda bir 

değerlendirmenin 

yapılması 

- İhtiyaç halinde 

prokol içeriğinin ve 

protokol metninin  

belirlenmesi  

 - 

Protokol metninin 

değerlendirilerek 

imzalanması 

   

      

4.1.3.ŞÖNİM, kadın 

Danışma merkezleri 

veya 

sığınmaevlerinden/ 

konukevlerinden 

yönlendirilen 

kadınlara İŞKUR 

tarafından işe 

yerleştirmelerde ve 

düzenlenen meslek 

kurslarında öncelik 

verilmesi için 

Aile,Çalışma ve 

Sosyal 

Hizmetler  İl 

Müdürlüğü, İŞKUR 

ve ilgili belediyeler 

arasında var olan 

protokolün yapıl- 

ması 

 

 

-Aile, Çalışma 

ve Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

-İŞKUR İl 

Müdürlüğü 

-İl ve İlçe 

Belediyeler 

- İhtiyaç halinde 

prokol içeriğinin ve 

protokol metninin  

belirlenmesi 

Kordinatör ve sorumlu 

kurum/kuruluşlar 

arasında gerekli 

yazışmaların yapılıp, 

etkin iletişim ağının 

oluşturulması 

 

 

 

Protokol metninin 

değerlendirilerek 

imzalanması 
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4.1.4. ŞÖNİM,kadın  

Danışma merkez- 

leri  veya  

sığınmaevlerinden/  

konukevlerinden  

yönlendirilen  

kadınlara KOSGEB  

tarafından verilen  

girişimcilik  

desteklerindeönce 

lik sağlanması  

için Aile, Çalışma ve 

Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü, 

KOSGEB  

ve ilgili belediyeler  

arasında protokol  

yapılması  

- Aile, 

Çalışma ve 

Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

-KOSGEB İl 

Müdürlüğü 

-İl ve İlçe 

Belediyeler 

-İŞKUR İl 

Müdürlüğü 

  

 

- İhtiyaç halinde 

prokol içeriğinin ve 

protokol metninin  

belirlenmesi 

- ŞÖNİM, kadın 

danışma merkezleri 

veya 

sığınmaevlerinden/ 

konukevlerinden 

yönlendirilen 15 

kadına İŞKUR ya da 

KOSGEB tarafından 

Girişimcilik Eğitimi 

verilmesi 

 

   

 

Alt Hedef4 .2:İlçe düzeyinde veri toplamak amacı ile sürekli ve etkin işbirliği kanallarının oluşturulması  
4.2.1.Üniversitelerin 

Kadın Araştırmaları  

Merkezlerinde  

kadına yönelik  

şiddetle mücadele ve  

toplumsal cinsiyet  

eşitliği konularında  

araştırma yapılması  

-Yalova 

Üniversitesi 

-Yalova 

Üniversitesi 

YÜKAM 

 

-Alan araştırması için 

sorumlu kurum ve 

kuruluşlar ile bilgi ve 

iletişim ağının 

oluşturulması, yapılan 

araştırma ve tezlerin 

sonuçlarının Aile, 

Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü aracılığı ile 

Bakanlığa raporlanması 

   İlgili bölüm 

öğrencileri ve 

akademisyenler ile 

gerekli görüşmelerin 

ve çalışmaların  

yapılması,  özellkle 

lisans son sınıf 

öğrencileri ile yüksek 

lisans öğrencilerinin 

tezlerini kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele ve 

Toplmsal Cinsiyet 

eşitliği alanında 

yapmaları için teşvik 

edilmeleri 

 

 

 


