KARABÜK
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
İL EYLEM PLANI
(2022-2025)

ADALETE ERİŞİM VE MEVZUAT
HEDEF 1: Mevzuatın gözden geçirilerek etkin uygulanması ve mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılması
Strateji 1.1: Şiddetle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması sağlanacaktır.
Faaliyetler
1.1.1. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin ilgili Kanun ve mevzuatın
ugulanması sürecinde karşılaşılan zorluklar tespit edilerek Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu
Toplantı raporları aracılığıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
raporlanacaktır.

Sorumlu Kurum
Aile ve Sosyal
Hizmetler İl
Müdürlüğü

1.1.2. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Aile ve Sosyal
Komisyonunda 6284 sayılı kanun kapsamında verilen kararların sisteme
Hizmetler İl
aktarımında tespit edilen hususlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
Müdürlüğü
tarafından raporlaştırılarak, ilgili Mahkemelere ve Birimlere iletilecektir.

İlgili Kurum
-KYŞM İl
Koordinasyon İzleme
ve Değerlendirme
Komisyonu

Gösterge
Yapılan toplantı
sayısı, Bakanlığa
gönderilen Toplantı
Sonuç Raporları

-KYŞM İl
İletilen Toplantı
Koordinasyon İzleme Sonuç Raporları
ve Değerlendirme
Komisyonu

Strateji 1.2: Adli süreçte mağdurun haklarını etkin kullanması sağlanacak ve adalete erişimi kolaylaştırılacaktır.
Faaliyetler
1.2.1. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde görevli personele kadına yönelik
şiddetle mücadele ve kadının insan hakları konularında eğitim verilerek şiddet
mağduru bireye hizmet sunma kapasiteleri geliştirilecektir.

Sorumlu Kurum
Adli Destek ve
Mağdur
Hizmetleri
Müdürlüğü

İlgili Kurum

Gösterge

- Karabük Barosu Gerçekleştirilen
eğitim sayısı,
ulaşılan kişi
sayısı

ŞÖNİM
1.2.2. Mağdurların Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Birimlerinden hizmet alımının
arttırılması ve etkin şekilde yararlanabilmesi için farkındalık ve tanınırlık çalışmaları
yapılacaktır.

Adli Destek ve
Mağdur
Hizmetleri
Müdürlüğü

- ŞÖNİM
Basılı döküman
- Karabük Barosu sayısı,
gerçekleştirilen
eğitim sayısı
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Faaliyetler

Sorumlu Kurum

1.2.3. Vatandaşların adli yardım uygulamalarından etkin şekilde yararlanabilmesi amacıyla
farkındalık çalışmaları yapılacaktır.

Karabük Barosu

1.2.4. Adli yardımda görev alan tüm stajyer avukatlara yönelik kadına yönelik şiddetle
mücadele, kadının insan hakları ve adli yardım konularında eğitim faaliyeti
gerçekleştirilecektir.

Karabük Barosu

Adli Destek ve
Mağdur
Hizmetleri
Müdürlüğü

İlgili Kurum

Gösterge

- ŞÖNİM
Basılı döküman
- İl Emniyet
sayısı, kamu
Müdürlüğü
spotu sayısı,
-İl Jandarma
gerçekleştirilen
Komutanlığı
eğitim sayısı
- KADEM
- ASHİM Hukuk Gerçekleştirilen
Hizmetleri Birimi eğitim sayısı,
- ŞÖNİM
ulaşılan kişi
- Adli Destek ve sayısı
Mağdur Hiz.

POLİTİKA VE KOORDİNASYON
HEDEF 2: Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi
Strateji 2.1: Kadına yönelik şiddetle mücadele politikaları bütünleşik ve kapsayıcı şekilde hazırlanacak, güçlü koordinasyon ve sektörler arası işbirliği
teşvik edilecektir.
Faaliyetler

Sorumlu Kurum

İlgili Kurum

Gösterge

2.1.1.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı (2022-2025) kapsamında KYŞM
yıllık faaliyet planları oluşturularak, tüm kurum ve kuruluşlar tarafından
Koordinasyon
yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği değerlendirilecektir.
İzleme ve
Değerlendirme
Komisyonu

-Eylem Planında yer
alan tüm kurumlar

2.1.2.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve
Değerlendirme Komisyonunun ilgili üyelerine İl Eylem Planlarına ilişkin
yıllık planlama, izleme, değerlendirme vb. süreçleri hakkında eğitim
verilecektir.

-KYŞM İl
Gerçekleştirilen eğitim
Koordinasyon İzleme sayısı, toplantı katılım
ve Değerlendirme
formları
Komisyonu

- Aile ve Sosyal
Hizmetler İl
Müdürlüğü

Yıllık Faaliyet Planları
ve Raporları
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Faaliyetler

Sorumlu Kurum

İlgili Kurum

Gösterge

2.1.3.

Kamu kurumlarında görev yapan yöneticilere kadına yönelik şiddetle
mücadele farkındalık seminerleri gerçekleştirilecektir.

Aile ve Sosyal
Hizmetler İl
Müdürlüğü

-Kamu Kurumları

Gerçekleştirilen eğitim
sayısı, ulaşılan kişi
sayısı

2.1.4.

Yerel yönetimlerde görev yapan yöneticilere kadına yönelik şiddetle
mücadele farkındalık seminerleri gerçekleştirilecektir.

Aile ve Sosyal
Hizmetler İl
Müdürlüğü

-1 İl ve 5 İlçe
Belediyesi

Gerçekleştirilen eğitim
sayısı, ulaşılan kişi
sayısı

-Tüm kurumlar

İmzalanan protokol
sayısı

ŞÖNİM
2.1.5.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında koordinasyonun sağlanması
için ihtiyaç duyulan konularda kurumlar arası işbirliği protokolleri
imzalanacaktır.

Aile ve Sosyal
Hizmetler İl
Müdürlüğü

Strateji 2.2: Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli kaynak ve yeterli bütçe tahsis edilecektir.
Faaliyetler
2.2.1. Kamu kurum ve kuruluşlarına “kadına yönelik şiddetle mücadele ve
bütçeleme’’ konularında eğitim gerçekleştirilecektir.

2.2.2. Belediyelerin kadın alanındaki çalışmalarının aktarılması için “Kadın
Dostu Belediye ve Yerel Yönetim Buluşması” gerçekleştirilecektir.

Sorumlu Kurum

İlgili Kurum

Aile ve Sosyal
-KYŞM Koordinasyon
Hizmetler İl Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme
Komisyonu, Tüm Kamu
Kurumları ve Yerel
Yönetimler
İl/İlçe Belediyeleri
-ASH İl Müdürlükleri

Gösterge
Gerçekleştirilen
eğitim sayısı,
ulaşılan kişi
sayısı

Gerçekleştirilen
toplantı
sayısı,
-İlgili kamu kurum ve Belediye/yerel
kuruluşları
yönetim sayısı,
toplantılara
-Üniversiteler
katılan kişi sayısı
-STK’lar
İl Teknik Kurul
4

Faaliyetler

Sorumlu Kurum

İlgili Kurum

Gösterge
toplantılarında
Müdürlüğümüz
ile
paylaşılacaktır.
Tüm çalışmaların
Müdürlüğümüze
resmi yazı ile
bildirilmesi
gerekmektedir.

KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER
HEDEF 3: Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin sunulmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
Strateji 3.1: Şiddet mağdurlarına yönelik risk faktörlerinin önceden tespiti ve vaka bazlı çalışmalar yürütülmesi sağlanacaktır.
Faaliyetler
3.1.1. ASDEP ziyaretleri sırasında tespit edilen vakaların ve risk unsurlarının
bilgilendirmesi yapılarak etkin müdahale sağlanacak ve mağdurlar
ihtiyaçlarına uygun hizmet modellerinden faydalandırılacaktır.

Sorumlu Kurum
Aile ve Sosyal
Hizmetler İl
Müdürlüğü

İlgili Kurum

Gösterge

- SHM
ASDEP saha inceleme
- İl Emniyet
sayısı
Müdürlüğü
- İl Jandarma
Komutanlığı
- Cumhuriyet
Başsavcılığı
- SYDV
- İl Sağlık Müdürlüğü
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Faaliyetler

Sorumlu Kurum

3.1.2. Nüfusu 100.000’in üzerinde olup konukevi açma yükümlülüğü bulunan
Karabük
belediyelere yönelik bilgilendirme ve farkındalık toplantıları düzenlenecektir. Belediyesi
3.1.3. Okullarda sınıf öğretmenleri ve rehberlik birimleri aracılığıyla çocuklar ve
İl Milli Eğitim
ailelerin takibinin yapılarak şiddet vakalarının tespiti ve ilgili makamlara
Müdürlüğü
bildirilmesine yönelik çalışmalar (yazılı bilgilendirme yoluyla) yapılacaktır.

3.1.4. Sağlık kuruluşlarında tespit edilen şiddet vakalarının, hızlı ve etkin şekilde
ilgili birimlere bildirimi, yönlendirmesi yapılarak tıbbi takibine devam
edilmesine yönelik çalışmalar (eğitim yoluyla yada yazılı bilgilendirme
yoluyla) yapılacaktır.

İl Sağlık
Müdürlüğü

3.1.5. Şiddet mağduru kadınların istihdama dahil edilebilmesi için kurs ve
programlardan ve girişimcilik eğitimlerinden faydalanmalarına yönelik
çalışmalar yürütülecek, mağdurların İş Kulübü eğitimlerinden faydalanması
sağlanacaktır.

İŞKUR

İlgili Kurum
-Aile ve Sosyal
Hizmetler İl
Müdürlüğü
- ŞÖNİM
- Karabük Barosu
- İl Emniyet
Müdürlüğü
- İl Jandarma
Komutanlığı
- ŞÖNİM
- Karabük Barosu
- İl Emniyet
Müdürlüğü
- İl Jandarma
Komutanlığı
- ŞÖNİM
- Kadın Konukevleri
- Yerel Yönetimler
- KADEM
- Halk Eğitim Merkezi

Gösterge
Gerçekleştirilen
toplantı sayısı
Gerçekleştirilen eğitim
sayısı, ulaşılan rehber
öğretmen sayısı /
yapılan yazışma
dökümanı
Gerçekleştirilen eğitim
sayısı, ulaşılan kişi
sayısı / yapılan
yazışma dökümanı

Gerçekleştirilen eğitim
sayısı, ulaşılan kişi
sayısı

Strateji 3.2: Şiddet mağdurlarına yönelik hizmetlerin sunum kapasitesi güçlendirilecek ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Faaliyetler
3.2.1. ŞÖNİM, kadın konukevi, SHM, insan ticareti mağduru sığınmaevleri gibi sosyal
hizmet kuruluşlarından hizmet alan şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki
çocukların sağlık hizmetlerinden etkin şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla
gerekli tedbirler alınacaktır.

Sorumlu Kurum
İl Sağlık
Müdürlüğü

İlgili Kurum
-İl Sağlık
Müdürlüğüne
bağlı tüm
birimler
-ŞÖNİM

Gösterge
İl Sağlık
Müdürlüğü
tarafından alınan
tedbirlere ilişkin
gönderilen resmi
yazılar
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Faaliyetler
3.2.2. Kolluk personelinin şiddetle mücadelede uzmanlaşmasına yönelik kadın erkek eşitliği,
kadına yönelik şiddet, mağdur ve faille görüşme yöntemleri ve 6284 sayılı kanunun
uygulanması konularında eğitimlerin düzenli ve sürekli biçimde verilmesi
sağlanacaktır.

Sorumlu Kurum
İl Emniyet
Müdürlüğü
İl Jandarma
Komutanlığı

3.2.3. İhtisaslaşmış hizmet sunumu için şiddet mağduruna yaklaşım, vaka yönetimi ve vaka Aile ve Sosyal
takibini sağlamak amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme Hizmetler İl
ve Değerlendirme Komisyonuna bağlı bir Vaka Çalışma Grubu oluşturularak, 3 ayda Müdürlüğü
bir toplanması sağlanacaktır.*
*Vaka Çalışma Grubu, ilgili kurumlardan görevlendirilen personellerin Valilik Makam Olur’u ile
kurulacak olup, her kurum Vaka Çalışma Grubunda yer alan personelin her toplantıya düzenli ve
eksiksiz katılımı sağlamakla ve görevlendirilen personel dışında başka bir personeli görevlendirmemekle
yükümlüdür. İlgili personele ŞÖNİM tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele, 6284 sayılı Kanun
kapsamındaki uygulamalar, etik ve gizlilik konularında Hizmetiçi eğitim verilecek olup, söz konusu
personel etik ve gizlilik sözleşmesini imzalayarak, vakaya ilişkin sorumluluğunu taahhüt edecektir.

3.2.4. Kadın konukevlerinde şiddet mağdurlarına yönelik manevi destek ve dini rehberlik
hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır.

İl Müftülüğü

İlgili Kurum

Gösterge

- ŞÖNİM
Gerçekleştirilen
- Karabük Barosu eğitim sayısı,
ulaşılan kişi
sayısı
- ŞÖNİM
Vaka Çalışma
- Aile
Grubunun
Mahkemeleri
oluşturulduğuna
- İl Emniyet
ilişkin karar
Müdürlüğü
dökümanı,
- İl Jandarma
toplantı
Komutanlığı
tutanakları
- İl Sağlık
Müdürlüğü
- SYDV
- İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
- İl Nüfus
Müdürlüğü
- KADEM
- Aile ve Sosyal Kadın
Hizmetler
İl konukevlerinde
Müdürlüğü
gerçekleştirilen
eğitim sayısı İl
Teknik
Kurul
toplantılarında
Müdürlüğümüz
ile
paylaşılacaktır.
Tüm çalışmaların
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Faaliyetler

3.2.5. 6284 sayılı Kanun kapsamında elektronik kelepçe uygulamasının il düzeyinde etkin
şekilde uygulanması sağlanacaktır.

Sorumlu Kurum

İlgili Kurum

Gösterge

Müdürlüğümüze
resmi yazı ile
bildirilmesi
gerekmektedir
İl
Emniyet -Aile ve Sosyal Elektronik
Müdürlüğü
Hizmetler
İl kelepçe
Müdürlüğü
uygulamasına
ilişkin
düzenlenen
eğitim
sayısı,
eğitim
alan
personel sayısı
,elektronik
kelepçe
uygulanan vaka
sayısı
/toplam
vaka sayısı İl
Teknik
Kurul
toplantılarında
Müdürlüğümüz
ile
paylaşılacaktır.
Tüm çalışmaların
Müdürlüğümüze
resmi yazı ile
bildirilmesi
gerekmektedir
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Strateji 3.3: Şiddet mağdurunun sosyo-ekonomik olarak güçlenmesine yönelik vaka bazlı özel müdahale programları hayata geçirilecektir.
Faaliyetler
3.3.1. Şiddet mağduru kadınların konukevi sonrası izlenmesi ve desteklenmesi
sağlanacaktır.

Sorumlu Kurum

İlgili Kurum

Gösterge

Aile ve Sosyal -İŞKUR
İçinde bulunulan yılda
Hizmetler
İl
Konukevi
sonrası
-İl
Milli
Eğitim
Müdürlüğü
destek
ve
izleme
Müdürlüğü
mekanizması
(SHM/KKE)
takibi
-Sosyal
Güvenlik kapsamında
yapılan kadın sayısı/
Kurumu (SGK)
İçinde bulunulan yılda
-İl/İlçe Belediyeleri kadın
konukevinden
hizmet almış tüm kadın
-Karabük Barosu
sayısı İl Teknik Kurul
toplantılarında
-SYDV
Müdürlüğümüz
ile
-STK’lar
paylaşılacaktır.

-İlgili diğer kurum ve Tüm çalışmaların
kuruluşlar
Müdürlüğümüze resmi
yazı ile bildirilmesi
gerekmektedir
3.3.2.Şiddet mağduru kadınların istihdama yönelik aktif işgücü kapsamındaki kurs Aile ve Sosyal -İŞKUR
Çalışma/Programlardan
ve programlardan ve girişimcilik eğitimlerinden faydalanmalarına yönelik çalışmalar Hizmetler
İl
yararlanan kadın sayısı ,
-KOSGEB
yürütülecektir.
Müdürlüğü
İŞKUR’a yönlendirilen
-İl
Milli
Eğitim kadın sayısı İl Teknik
Kurul toplantılarında
Müdürlüğü
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Faaliyetler

Sorumlu Kurum

İlgili Kurum
-İl/İlçe Belediyeleri

Gösterge
Müdürlüğümüz
paylaşılacaktır.

ile

-Kamu
kurumu
niteliği
taşıyan Tüm
çalışmaların
meslek kuruluşları
Müdürlüğümüze resmi
yazı ile bildirilmesi
-STK’lar
gerekmektedir.
-İlgili diğer kurum ve
kuruluşlar
-Özel sektör

Strateji 3.5: Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunanlara yönelik önleyici hizmet modelleri uygulanacaktır.
Faaliyetler

Sorumlu Kurum

İlgili Kurum

Gösterge

3.5.1. 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında “5/1-(ı)” maddesi gereğince sağlık
İl
Sağlık - Aile ve
tedbiri uygulanan kişilere etkin şekilde yapılandırılmış program dâhilinde müdahale Müdürlüğü
Hizmetler
edilmesi sağlanacaktır.
Müdürlüğü

Sosyal 6284 sayılı Kanun
İl kapsamında
il
düzeyinde
hakkında
sağlık tedbiri bulunan
-İlgili tüm kamu ve şiddet uygulayanlardan
kuruluşlar
yapılandırılmış program
dahilinde
müdahale
sağlanan
kişi
sayısı/6284
sayılı
Kanun kapsamında il
düzeyinde
hakkında
sağlık tedbiri bulunan
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Faaliyetler

Sorumlu Kurum

İlgili Kurum

Gösterge
kişi sayısı İl Teknik
Kurul toplantılarında
Müdürlüğümüz
ile
paylaşılacaktır.
Tüm
çalışmaların
Müdürlüğümüze resmi
yazı ile bildirilmesi
gerekmektedir.

3.5.2. 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında “5/1-(b)” ile “5/1-(c)” maddeleri
Karabük Valiliği -İl
Emniyet 6284 sayılı Kanunun
gereğince önleyici tedbir kararı bulunanlara zorunlu hallerde alternatif barınma yeri
Müdürlüğü
“5/1-/(b) ve 5/1-/(c)
ASHİM
sağlanmasına yönelik tedbir alınacaktır.
maddeleri
gereğince
-İl
Jandarma önleyici tedbir kararı
Karabük
Komutanlığı
bulunanlardan alternatif
Belediyesi
-ASHB İl Müdürlüğü barınma yeri sağlanan
kişi sayısı İl Teknik
Kurul toplantılarında
Müdürlüğümüz
ile
paylaşılacaktır.
Tüm
çalışmaların
Müdürlüğümüze resmi
yazı ile bildirilmesi
gerekmektedir.
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TOPLUMSAL FARKINDALIK
HEDEF 4: Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması
Strateji 4.1: Şiddetsiz bir toplum için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir.
Faaliyetler

Sorumlu Kurum

İlgili Kurum

Gösterge

4.1.1. Kamuoyunun kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirilmesi ve kadına
Aile ve Sosyal
yönelik şiddetle mücadelede hizmet modellerinin geniş kitlelere tanıtılması Hizmetler İl
amacıyla ihbar hatları ve başvuru mekanizmalarını içeren el kitapçığının tüm Müdürlüğü
kurumların resmi web siteleri, sosyal medya hesapları ile görünürlüğü olan
ilgili yerlerinde yayınlanması sağlanacaktır.

-Tüm kurumlar

Hazırlanan el
kitapçığı, basılan
kitapçık sayısı,
yayınlanma durumu

4.1.2. Halk Eğitim Merkezlerine bağlı konfeksiyon, giyim, ev tekstili gibi eğitimler İl Milli Eğitim
verilen kurs merkezlerinde önemli gün ve haftalarda eğitim materyallerinin Müdürlüğü
kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin hazırlanması sağlanacaktır.

- Halk Eğitim
Merkezleri
- İlgili Kadın
Kooperatifleri
- ŞÖNİM
- Karabük Barosu

Faaliyeti
gerçekleştiren kurs
sayısı, material
örnekleri
Gerçekleştirilen eğitim
sayısı, ulaşılan kişi
sayısı

4.1.3. Evliliğe ilk adım seminerleri ve Kur’an kurslarında eğitim alan kursiyerlere
yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme
yapılacaktır.

İl Müftülüğü

4.1.4. Kadına yönelik şiddet eylemlerinden dolayı Denetimli Serbestlik altında
bulunan yükümlülerin öfke kontrolü içerikli programlara katılımları
sağlanacaktır.

Denetimli
Serbestlik İl
Müdürlüğü

4.1.5. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sosyal medya aracılığıyla
farkındalık oluşturacak faaliyetler yapılacaktır.

Karabük Valiliği -Tüm kurumlar
Sosyal medyada
Basın ve Halkla -Yerel Yönetimler
yayınlanan faaliyet
İlişkiler
-Karabük Üniversitesi sayısı

4.1.6. Muhtarlara yönelik düzenli seminerler gerçekleştirilecektir.

5 İlçe
Kaymakamlığı

- İl Sağlık Müdürlüğü Gerçekleştirilen eğitim
- ŞÖNİM
sayısı, ulaşılan kişi
- Sosyal Hizmet
sayısı
Merkezi

- ŞÖNİM
- Sosyal Hizmet
Merkezi
- Karabük Barosu

Gerçekleştirilen eğitim
sayısı, ulaşılan kişi
sayısı
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Faaliyetler

Sorumlu Kurum

İlgili Kurum

4.1.7. Her kamu kurumu ve yerel yönetim bünyesinde hizmet veren personellerine Tüm Kurumlar
yönelik kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık eğitimi düzenleyecektir.

-Tüm Kurumlar

4.1.8. Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat
Merkezleri, Göçmen Sağlığı Merkezleri vb. birimlerde görev yapan sağlık
çalışanları tarafından hizmet verdikleri kitleye yönelik Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

İl Sağlık
Müdürlüğü

- Tüm Kurumlar

4.1.9. Kadın Destek Uygulaması (KADES)’nın bilinilirliği ve kullanımının
artırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

İl Emniyet
Müdürlüğü

-Tüm kurumlar

4.1.10. Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER 157)’nin bilinirliğinin ve kullanımının İl Göç
artırılması sağlanacak, yabancı kadınların kurumsal hizmetlere erişimine ve Müdürlüğü
hizmetlerden etkin şekilde yararlandırılmalarına ilişkin gerekli tedbirler
alınacaktır.

-Tüm kurumlar

4.1.11. Ülkemizde çeşitli statülerde yaşamlarını sürdürmekte olan yabancı uyruklu
bireylere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları
gerçekleştirilecektir.

İl Göç İdaresi
Müdürlüğü

- ŞÖNİM
- Karabük Barosu

4.1.12. Yatılı kuran kurslarında eğitim alan öğrencilere yönelik kadına yönelik
şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme yapılacaktır.

İl Müftülüğü

- ŞÖNİM
- Karabük Barosu

Gösterge
Gerçekleştirilen eğitim
sayısı, ulaşılan kişi
sayısı
Gerçekleştirilen eğitim
sayısı, ulaşılan kişi
sayısı
Uygulamanın
indirilme ve
kullanılma sayısı
Numaraın aranma ve
kullanılma sayısı

Gerçekleştirilen
eğitim/toplantı/faaliyet
sayısı, ulaşılan kişi
sayısı
Gerçekleştirilen eğitim
sayısı, ulaşılan kişi
sayısı

Strateji 4.2: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin katılımı sağlanacaktır.
Faaliyetler

Sorumlu Kurum

4.2.1. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, memur, işçi ve işveren
Aile ve Sosyal
sendikaları ve dernekler gibi platformlarda bulunan erkek üyelere yönelik
Hizmetler İl
kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Müdürlüğü

İlgili Kurum
- İl Sivil Toplumla
İlişkiler Müdürlüğü
- Karabük Ticaret ve

Gösterge
Gönderilen resmi yazı
sayısı, gerçekleştirilen
eğitim sayısı, ulaşılan
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Faaliyetler

Sorumlu Kurum

eğitim ve seminer programları düzenlenmesi için ilgili yerlere bilgilendirme
yapılacaktır.
4.2.2. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet genel
Müdürlüğü bünyesinde vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erler ile
kursiyerlere yönelik düzenli eğitim ve seminer çalışmaları sürdürülecektir.

- İl Jandarma
Komutanlığı
- POMEM

İlgili Kurum
Sanayi Odası
- Karabük Esnaf ve
Sanatkarlar
- ŞÖNİM
- Karabük Barosu

Gösterge
kişi sayısı

Gerçekleştirilen eğitim
sayısı, ulaşılan kişi
sayısı

Strateji 4.3: Eğitimin tüm kademelerine şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir.
Faaliyetler
4.3.1. Okul öncesi eğitim öğrencilerine eşitlik, farklılıklara saygı, sağlıklı ve
olumlu iletişim konularında farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Sorumlu Kurum
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

4.3.2. Ortaöğretim öğrencilerine yönelik ihmal, istismar, aile içi şiddet, kadına
İl Milli Eğitim
yönelik şiddet, akran zorbalığı, erken yaşta ve zorla evlilikler ile siber şiddet Müdürlüğü
gibi konularda eğitim seminerleri düzenlenecektir.
4.3.3. Öğretmenlere düzenlenen mesleki gelişim kursları ve hizmetiçi eğitim
programları ile öğretmen adaylarına yönelik düzenlenen seminerlerde aile içi
şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın erkek eşitliği gibi konulara yer verilmesi
sağlanacaktır.

- Karabük
Üniversitesi
- İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

4.3.4. Okul yöneticileri ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar başta olmak
İl Milli Eğitim
üzere tüm öğretmenlere yönelik kadına yönelik şiddet, eşitlik, olumlu iletişim Müdürlüğü
gibi konularda farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir.

İlgili Kurum

Gösterge

-İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı
okul öncesi eğitim
kurumları
-İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı
orta öğretim kurumları

Gerçekleştirilen
eğitim/toplantı/faaliyet
sayısı, ulaşılan kişi
sayısı
Gerçekleştirilen eğitim
sayısı, ulaşılan kişi
sayısı

- ŞÖNİM
- Karabük Barosu

Gerçekleştirilen eğitim
sayısı, ulaşılan kişi
sayısı

-İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne tüm
birimler

Gerçekleştirilen
eğitim/toplantı/faaliyet
sayısı, ulaşılan kişi
sayısı
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Faaliyetler
4.3.5. Üniversitelerde özellikle önemli gün ve haftalar başta olmak üzere kadına
yönelik şiddet konusunda seminer, panel, atölye çalışması
gerçekleştirilecektir.

Sorumlu Kurum
-Karabük Ünv.

İlgili Kurum
- ŞÖNİM
- Karabük Barosu

4.3.6. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan kadın ve erkek öğrencilere Gençlik ve Spor -KYK Yurtları
yönelik eğitim faaliyetleri ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Hizmetleri İl
Müdürlüğü

Gösterge
Gerçekleştirilen
eğitim/toplantı/faaliyet
sayısı, ulaşılan kişi
sayısı
Gerçekleştirilen
eğitim/toplantı/faaliyet
sayısı, ulaşılan kişi
sayısı

Strateji 4.4: Şiddete neden olan kalıp yargılar ile şiddeti yeniden üreten yapılarla mücadele edilecek, olumlu örnek ve uygulamalar geniş kitlelere
aktarılacaktır.
Faaliyetler

Sorumlu Kurum İlgili Kurum

4.4.1. İl Müftülüğünde görev yapan din görevlilerine kadına yönelik şiddetle mücadele
konusunda eğitim seminerleri düzenlenecektir.

İl Müftülüğü

4.4.2. Aile ve Dini Rehberlik Merkezleri tarafından hem kadına yönelik şiddetle
mücadeleye erkeklerin katılımın sağlanması hem de doğru dini bilgilerin ve
olumlu örneklerin anlatılması amacıyla toplumda farkındalık artırmaya yönelik
eğitimler ve faaliyetler düzenlenecektir.

İl Müftülüğü

- ŞÖNİM
- Karabük
Barosu
- ŞÖNİM
- Karabük
Barosu

Gösterge
Gerçekleştirilen eğitim
sayısı, ulaşılan kişi
sayısı
Gerçekleştirilen
eğitim/toplantı/faaliyet
sayısı, ulaşılan kişi
sayısı

Strateji 4.5: Özel sektörün kadına yönelik şiddetle mücadeleye aktif katılımı sağlanacaktır.
Faaliyetler
4.5.1. Üretici, sanayici, iş insanı, birlik ve dernek başkanları ile kadına yönelik
şiddetle mücadele konusunda farkındalık çalışmaları yürütülecektir.

Sorumlu Kurum
Aile ve Sosyal
Hizmetler İl
Müdürlüğü

İlgili Kurum

Gösterge

- Karabük Ticaret Yapılan
ve Sanayi Odası görüşme/toplantı/ziyaret
- Karabük Esnaf sayısı
ve Sanatkarlar
Odaları Birliği
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Faaliyetler

Sorumlu Kurum

4.5.2. İşyerinde kadına yönelik şiddet ve mobbingin önlenmesine yönelik
farkındalık çalışmaları yapılacaktır.

4.5.3. Eczanelerde şiddetle mücadeleye ilişkin farkındalık materyalleri
bulundurulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

İlgili Kurum

Gösterge

İŞKUR İl Müdürlüğü - ŞÖNİM
Gerçekleştirilen
- Karabük Barosu eğitim/toplantı/faaliyet
sayısı, ulaşılan kişi
sayısı
İl Sağlık Müdürlüğü - ŞÖNİM
Basılan/Dağıtılan
(Sağlık Hizmetleri
- KADEM
materyal sayısı
Başkanlığı)

VERİ VE İSTATİSTİK
HEDEF 5: Sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin toplanması ve istatistiklerin üretilmesi
Strateji 5.1: Verilerin düzenli olarak toplanması, üretilmesi ve yayımlanması sağlanacaktır.
Faaliyetler
5.1.1. İlimizde kadına yönelik şiddet ile ilgili veri toplanması ve değerlendirilmesi
amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve
Değerlendirme Komisyonuna bağlı bir Akademik Danışma Kurulu
oluşturulacak ve İlin Risk Haritası çıkarılacaktır.

•

Sorumlu Kurum
KYŞM İl
Koordinasyon
İzleme ve
Değerlendirme
Komisyonu

İlgili Kurum
- Karabük Üniversitesi
- TÜİK
- İl Emniyet
Müdürlüğü
- İl Jandarma
Komutanlığı
- Cumhuriyet
Başsavcılığı
- ŞÖNİM
-KADEM

Göstege
Akademik Danışma
Kurulu oluşumuna
ilişkin karar ve
görevlendirilen
kişilere ilişkin resmi
yazı, yapılan toplantı
sayısı, oluşturulan
Risk Haritası

İl Eylem Planı kapsamında ilgili ve sorumlu tüm kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimler bünyesinde yapılan çalışmalara ilişkin üç
ayda bir olmak suretiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bilgi verilecektir.
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