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 İL EYLEM PLANININ YAPISI 

 “Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi” ile Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek” amacını 

gerçekleştirmeye yönelik olarak hazırlanan İl Eylem Planı 5 temel hedefe ilişkin stratejiler ve 

her bir strateji kapsamında da belirlenen faaliyetlerden oluşmaktadır.  

Her bir faaliyete ilişkin de; Faaliyet, Sorumlu Kurum, İlgili Kurum, Süre, Performans 

Göstergesi sütunları bulunmaktadır. 

 

 

 

Faaliyet Adı : Faaliyet kapsamında ne yapılacağını kısaca 

tanımlanmaktadır. 

Sorumlu Kurum : Eylem Planı doğrultusunda yapılacak faaliyeti 

bizzat yürütmek, süresinde sonuçlandırmak ve 

raporlamaktan sorumlu kurum/kuruluşlar yer 

almaktadır. 

İlgili Kurum : Eylem Planı doğrultusunda işbirliği içinde 

yapılacak faaliyetlerin kendi sorumluluk alanına 

giren kısmını yürütecek, sorumlu kuruluşla 

işbirliği yaparak somut destek verecek 

kurum/kuruluş yer almaktadır. 

Performans Göstergesi : Faaliyetin gerçekleştirilmesine ilişkin temel 

göstergeler yer almaktadır. 

Süre : Faaliyetin tamamlanması için öngörülen süreyi 

göstermektedir. 

  

SORUMLU 

KURUM 

İLGİLİ 

KURUM 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

SÜRE 

    

HEDE
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SINIFLANDIRILMASI 

Gerek şiddetle mücadeleye ilişkin literatür gerek hukuki düzenlemeler incelendiğinde kadına 

yönelik şiddetin birbirinden farklı biçimleri mevcuttur. Bu bağlamda, genellikle kadına yönelik şiddet 

fiziksel, ekonomik, cinsel ve psikolojik/duygusal olarak tasnif edilmektedir. Bununla birlikte siber 

şiddet, mobbing, ısrarlı takip gibi farklı şiddet türlerinin de sınıflandırmaya dahil edilmesi mümkündür. 

1. Fiziksel Şiddet  

Kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal eden ve onun bütünlüğünü hedef alan, ona acı çektiren her 

türlü saldırı olarak tarif edilmesi mümkündür. Kişinin bedensel olarak zarar görmesine neden olan her 

türlü eylem ve ihmali kapsayan fiziksel şiddet, sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmadan töre 

ve namus gerekçeleriyle kasten öldürme eylemine kadar uzanmaktadır. Kadına yönelik fiziksel şiddet 

kadınların sağlığının, gelişiminin ve onurunun zarar görmesi ile sonuçlanmakta ve hayatta kalmalarını 

güçleştirmektedir. İtip kakmak, tartaklamak, tokatlamak, tekmelemek, kesici ve/veya delici aletlerle ya 

da sert cisimlerle bedene zarar vermek, sağlıksız ve kötü koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak, sağlık 

hizmetlerinden yararlanmasına engel olmak suretiyle bedensel zarara uğratmak, erken yaşta ve/veya 

zorla evlendirmek, öldürmek, töre ve namus cinayetleri fiziksel şiddet eylemleridir. 

2. Cinsel Şiddet  

Cinsel şiddet, kişinin cinsel dokunulmazlığını hedef alan eylemlerden oluşur. Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) cinsel şiddeti “cinsel eylem gerçekleştirmek amacıyla girişim, istenmeyen cinsel içerikli 

konuşmalar, birini cinsel amaçlı kullanmak, mağdur ve fail arasındaki ilişkinin niteliğine bakmaksızın, ev 

ya da iş ortamında kişinin cinselliğine yönelik zorlayıcı yaptırımlar” şeklinde tarif etmiştir. Cinsel şiddet 

dendiğinde ilk akla gelen eylemler ise cinsel saldırı, cinsel istismar, iş yerinde, eğitim kurumlarında veya 

diğer yerlerde meydana gelen cinsel taciz ve sindirme, zorla evlendirme, kadın ticareti ve fuhşa 

zorlama, cinsel ilişkiyi bir tehdit, sindirme ve kontrol etme aracı olarak kullanmaktır. 

3. Psikolojik Şiddet  

Birine karşı sistemli şekilde psikolojik baskı uygulamak, duygusal olarak sömürmek ve aşağılamak, 

kontrol etmek veya cezalandırmak amacıyla toplumdan soyutlamak ve izole etmek için uygulanan her 

türlü hareket psikolojik şiddet niteliğindedir. Bağırmak, korkutmak, küfür etmek, tehdit etmek, hakaret 

etmek, eve kapatmak, küçük düşürmek, lakap takmak, nasıl giyineceği/nereye gideceği/kimlerle 

görüşeceğini kontrol etmek, ev içi karara katılmasını engellemek, öfkesini çocuklardan çıkarmak, 

çocuklarını göstermemekle tehdit etmek, silah göstermek gibi eylemler psikolojik şiddet 

kapsamındadır. Psikolojik şiddet ile fiziksel şiddet arasında yakın bir ilişki vardır. Fiziksel şiddetin 

derecesi, psikolojik şiddetin derecesiyle doğrudan ilişkili olup; psikolojik/duygusal şiddet fiziksel 

şiddetin yıkıcı etkilerini artırmakta; fiziksel şiddet ortadan kalksa da psikolojik şiddet genellikle devam 

etmekte ve zamanla fiziksel şiddetin tehdidi halini almaktadır.1 

 

                                                           
1 Çetiner, G., (2006)., “Aile İçi Şiddet Yaşayan Kadınlarda Cinsel Sorunlar ve İntihar Olasılığı”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, s.8. 
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4. Ekonomik Şiddet  

Genel olarak kadının istihdama katılımını etkileyen ya da ekonomik olarak zarara uğramasına 

neden olan eylemler bu türü oluşturmaktadır. Kadının istihdama katılımının engellenmesi gibi 

istemediği işlerde, zorla çalıştırılması da ekonomik şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadının 

kazandığı gelire el konması, para harcamasının kısıtlanması ya da nereye harcayacağına karışılması en 

yaygın şekilleridir. Diğer yandan, ekonomik konulardaki kararların erkek tarafından tek başına alınması, 

iş yerinde olay yaratmak suretiyle kadının işten atılmasına neden olunması, kadının iş bulmasını 

kolaylaştırıcı becerilerinin geliştirilmesinin engellenmesi, ev ihtiyaçlarını karşılayacak maddi kaynaktan 

yoksun bırakılması, var olan maddi kaynağın kontrol ya da ceza aracı olarak kullanılması da bu 

kapsamda değerlendirilmektedir. 

5. Tek Taraflı Israrlı Takip 

Türkçe’ye “musallat olma”, “dadanma”, “sırnaşma” olarak çevrilebilecek bu kavram “6284 Sayılı 

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği”nin 

3 üncü maddesinde “Aralarında aile bağı veya ilişki bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, şiddet 

uygulayanın, şiddet mağduruna yönelik olarak, güvenliğinden endişe edecek şekilde fiziki veya 

psikolojik açıdan korku ve çaresizlik duygularına sebep olacak biçimde, içeriği ne olursa olsun fiili, sözlü, 

yazılı olarak ya da her türlü iletişim aracını kullanarak ve baskı altında tutacak her türlü tutum ve 

davranış” şeklinde tanımlanmaktadır. Sürekli telefonla arama, kısa mesaj, mektup veya e-posta 

gönderme, sosyal medya aracılığıyla takip etme, sürekli karşısına çıkma, kadının çalıştığı ya da yaşadığı 

yere gelerek rahatsız etme gibi eylemler tek taraflı ısrarlı takibe örnektir. 

6. Siber Şiddet  

İnternete erişimin artması, mobil bilgilerin hızla yayılması ve sosyal medyanın yaygın kullanımı, 

kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber şiddetin büyüyen küresel bir sorun olarak ortaya çıkmasına 

yol açmaktadır. Siber şiddet, bireyin koşulları, özellikleri veya güvenlik açıklarından yararlanarak 

kişilerin fiziksel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik zarara girmesi ile sonuçlanan veya sonuçlanma 

olasılığı olan eylemler ile sömürülmesini içerir. Kadınlara yönelik siber şiddet; kişisel bilgileri ele 

geçirme, siber takip, intikam amaçlı pornografi, cinsiyete dayalı hakaret ve saldırı ile tecavüz ve ölüm 

tehdidi gibi çeşitli biçimlerde görülmektedir. Siber şiddet diğer şiddet türlerinden tamamen ayrı 

tutulmamalı diğer şiddet türleri ile bir arada görülebileceği unutulmamalıdır. Pek çok nedeni içinde 

barındıran ve çok disiplinli bir mücadeleyi gerektiren kadına yönelik şiddet vakalarında, çoğu zaman 

yukarıda tasnif edilmiş şiddet türlerinin birden fazlası aynı anda gerçekleşmektedir. 
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(2022-2025) 

 

 

 

 

 

 

 

  

AMAÇ 

“Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi” ile 

Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti 

Önlemek 



KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ANTALYA İL EYLEM PLANI (2022-2025) 7 

HEDEF 1: 

>>Mevzuatın etkin uygulanması ve mağdurların 

adalete erişiminin kolaylaştırılması 

(Adalete Erişim ve Mevzuat) 
 

HEDEF 2: 

>> Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, 

program ve politikalara yerleştirilmesi 

(Politika ve Koordinasyon) 
 

HEDEF 3: 

>>Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasına 

yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 

(Koruyucu ve Önleyici Hizmetler) 
 

HEDEF 4: 

>>Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal 

farkındalık ve duyarlılığın artırılması 

(Toplumsal Farkındalık) 

HEDEF 5: 

>> Sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin 

toplanması ve istatistiklerin üretilmesi 

(Veri ve İstatistik) 
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ADALETE ERİŞİM VE MEVZUAT 

HEDEF 1 

Mevzuatın etkin uygulanması ve mağdurların adalete 

erişiminin kolaylaştırılması 

Strateji 1.1 

Şiddetle mücadele 

mevzuatının il düzeyinde 

gözden geçirilmesi ve etkin 

uygulanması sağlanacaktır. 

Strateji 1.2 

Adli süreçte mağdurun 

haklarını etkin kullanması 

sağlanacak ve adalete 

erişimi kolaylaştırılacaktır. 
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Strateji 1.1: Şiddetle mücadele mevzuatının il düzeyinde gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması sağlanacaktır. 

Faaliyetler Sorumlu Kurum İlgili Kurum Süre Performans Göstergesi 

1.1.1 Şiddetle mücadelede ulusal mevzuatın değerlendirilmesi amacıyla 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve 

Değerlendirme Komisyonu altında Mevzuat Çalışma Alt Komisyonu 

oluşturulacaktır. 

Açıklama: Komisyon tarafından, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 

hususunda mevzuatın sürekli olarak değerlendirilmesi yapılacak.  

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Antalya Adliyesi 

Akdeniz Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi 

Bilim Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi 

Antalya Barosu Kadın 

Hakları ve Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Kurulu 

İl Jandarma Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

İl Göç İdaresi Müdürlüğü 

ŞÖNİM 

Kadın Konukevi 

Müdürlükleri 

2022-2025 Komisyon kurulmasına ilişkin resmi olur/yazı 

Komisyonun çalışma usulüne ilişkin gerçekleştirilen 

toplantı 

1.1.2 Kadına yönelik şiddetle mücadele mevzuatının etkin uygulanması 

için il düzeyinde yürürlükte bulunan genelge/düzenleyici gözden 

geçirilecek ve gerekli bulunması halinde revize edilecektir. 

Açıklama: İlimizde yürürlükte olan Genelgenin güncellenmesine ilişkin 

gerekli çalışmalar yapılacak.  

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Antalya Cumhuriyet 

Başsavcılığı 

Akdeniz Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi 

Bilim Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi 

Antalya Barosu Kadın 

Hakları ve Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Kurulu 

KYŞM Teknik Kurulu 

2022-2025 Gözden geçirilen il düzeyinde yürürlükte olan 

genelge/düzenleyici 

 

1.1.3 6284 Sayılı Kanunun il düzeyinde uygulamasının 

değerlendirilmesine yönelik araştırma yapılacaktır. 

Açıklama: 2012 Yılında yürürlüğe giren 6284 Sayılı Kanunun etkisinin 

değerlendirilebilmesi için 2014 yılında gerçekleştirilen etki analiz 

çalışması, il düzeyinde yapılacak. 

 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Akdeniz Üniversitesi  

Bilim Üniversitesi  

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı 

İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

İl Müftülüğü 

ŞÖNİM 

SHM Müdürlükleri 

STK’lar 

2022-2025 Etki analiz raporu 
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İlgili diğer kurum 

kuruluşlar 

1.1.4 Şiddetle mücadeleye esas alınan ikincil düzenlemelerin gözden 

geçirilip gerekli revize çalışmalarının yapılabilmesi için Bakanlığa görüş 

ve öneriler bildirilecek. 

Açıklama: - 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 

Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği, - Şiddet 

Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik, - Kadın 

Konukevlerinin Açılışı ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik, gözden 

geçirilecek ve uygulamada karşılaşılan güçlükler ile ihtiyaç duyulan 

maddelerle ilgili çalışma yapılacaktır. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Teknik Kurul Üyeleri 

Antalya Barosu Kadın 

Hakları ve Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Kurulu 

Antalya Büyükşehir 

Belediyesi 

KKE Müdürlükleri 

2022- İnceleme ve analiz için gerçekleştirilen toplantı sayısı 

Bakanlığa sunulan görüş ve öneri yazısı 

 

Strateji 1.2: Adli süreçte mağdurun haklarını etkin kullanması sağlanacak ve adalete erişimi kolaylaştırılacaktır. 

Faaliyetler Sorumlu Kurum İlgili Kurum Süre Performans Göstergesi 

1.2.1. Adli yardım ve CMK uygulamalarından etkin yararlanılması amacıyla kadınlara 

yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: Şiddet mağduru pek çok kadının, temel haklarına ilişkin bilgi ve farkındalık 

düzeyinin düşük olduğu bilinmektedir. Bu durum, mağdurların, taraf oldukları hukuki 

ve cezai uyuşmazlıklarda ne gibi hukuki destek mekanizmalarından 

yararlanabilecekleri hususunda da benzer şekilde seyretmektedir. Bu kapsamda, 

kadınların, hukuki danışmanlık ve destek mekanizmaları olan adli yardım ve Ceza 

Muhakemesi Kanunu(CMK) uygulamalarına dair bilgi düzeylerinin artırılması 

gereklidir. Bu çerçevede şiddet mağdurları başta olmak üzere kadınlara eğitim 

faaliyetleri düzenlenmesi, kamu spotu hazırlanması ve hazırlanan kamu spotlarında 

toplumun ileri gelen yönetici ve liderlerine yer verilerek kanun hakkında detaylı bilgi 

verilmesinin sağlanması, yazılı-işitsel ve görsel materyaller hazırlanması ve 

dağıtımının sağlanması planlanmaktadır. Farkındalık çalışmaları kapsamında tüm 

materyallerin kentte/kırsalda yaşayan tüm kadınların erişebileceği, her türlü engelli 

erişimine uygun, göçmen/mülteci kadınların anlayabileceği dillerde üretilmesi 

sağlanacaktır. 

Antalya Adliyesi 

 

Antalya Adliyesi 

Antalya Barosu Kadın 

Hakları ve Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Kurulu 

Akdeniz Üniversitesi 

Hukuk 

Fakültesi/İletişim 

Fakültesi 

Antalya Bilim 

Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi 

Alanya HEP 

Üniversitesi 

Alanya Alaadin 

Keykubat Üniversitesi 

İl Göç İdaresi 

Müdürlüğü 

STK’lar 

2022-

2025 

Yürütülen eğitim veya farkındalık etkinliği sayısı 

Farkındalık artırmaya yönelik basılan doküman 

sayısı 

Basılan /dağıtılan afiş sayısı 

Materyal dağıtımında işbirliği yapılan kurum 

sayısı 
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1.2.2. Şiddet mağdurlarına taraf oldukları hukuki ve cezai uyuşmazlıklarda destek ve 

danışmanlık hizmeti sunulması için hukuk kliniği uygulaması il düzeyinde hayata 

geçirilecektir. 

Açıklama: Kolay erişilebilir ve yaygın hukuki destek ve bilgilendirme ağının varlığı, 

kadınların adalete erişimini kolaylaştırıcı bir etkendir. Bu nedenle, şiddet mağduru ile 

temas halinde olan kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin hukuk fakültelerinin 

işbirliği içinde yürütecekleri destek çalışmalarının faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, mevcut hukuk destek uygulamaları geliştirilecek 

ve yaygınlaştırılacak, öğrenci ve avukatların bu uygulamaya katılımı teşvik edilecek, 

üniversitelerde hukuk destek uygulamasına ilişkin uzmanlaşma desteklenecektir. 

Akdeniz Üniversitesi  

Antalya Bilim 

Üniversitesi 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Antalya Cumhuriyet 

Başsavcılığı Adli ve 

Mağdur Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü 

Antalya Barosu Kadın 

Hakları ve Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Kurulu 

 

2022-

2025 

Hukuk kliniği uygulamasına yönelik protokol 

imzalanması 

Hukuk kliniklerine dahil olan hukuk fakültesi 

sayısı 

Hukuk kliniklerine dahil olan hukuk fakültesi 

öğrencisi sayısı 

Hukuk klinikleri uygulamasına dahil olan stajyer 

avukat sayısı 

Uygulamadan yararlanan kadın sayısı 

1.2.3. Adli yardım ve/veya CMK uygulamasında görev alan avukatlara yönelik kadının 

insan hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında eğitim faaliyeti 

gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: Şiddet mağdurunun yargılama sürecini örselenmeden tamamlayabilmesi, 

konuya ilişkin farkındalığı ve duyarlılığı olan profesyonellerin rol almasıyla yakından 

ilgilidir. Bu nedenle, mağdura hukuki destek sunacak adli yardım ve/veya CMK 

uygulamasında görev alan avukatların farkındalık düzeyinin artırılması gereklidir. 

Bunun yanı sıra stajyer avukatların tabi olduğu eğitime, kadının insan hakları ve kadına 

yönelik şiddetle mücadele konularının ilave edilmesi faydalı olacaktır. 

 

Antalya Barosu Kadın 

Hakları ve Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Kurulu 

 

Antalya Adliyesi 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

2022-

2025 

Düzenlenen eğitim sayısı 

Eğitime katılan avukat sayısı 

1.2.4. Üniversitelerin hukuk fakültelerinde ve adalet meslek yüksek okullarında 

öğrenim gören öğrencilere yönelik kadının insan hakları ve kadına yönelik şiddetle 

mücadele konularında eğitim gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: Şiddet mağdurunun yargılama sürecini örselenmeden tamamlayabilmesi, 

kadınların haklarını eşit şekilde kullanabilmesi konuya ilişkin farkındalığı ve 

duyarlılığı olan profesyonellerin varlığıyla yakından ilgilidir. İleride mesleki 

yaşamında mağdura hukuki destek sunacak hukuk fakültesi öğrencilerinin farkındalık 

düzeyinin artırılması için kadının insan hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele 

konularında eğitimler düzenlenmesi ihtiyacı tespit edilmiş olup; bu ihtiyacı karşılamak 

için gerekli çalışmaların yürütülmesi planlanmaktadır. 

Akdeniz 

Üniversitesi/Antalya 

Bilim Üniversitesi 

Hukuk Fakülteleri 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

2022-

2025 

Düzenlenen eğitim sayısı 

Eğitim düzenlenen fakülte sayısı 

Eğitime katılan öğrenci sayısı 

1.2.5 Şiddet mağduru kadınların, haklarına ilişkin bilgiye kolay erişimi için kamu 

kurumları, üniversiteler, STK’lar, meslek odaları ve özel sektör firmaları vb. web 

sitelerinin sayfalarında Adli ve Mağdur Destek Hizmetleri, KADES, Alo 183 Sosyal 

Destek Hattı gibi başvuru kaynaklarına ulaşabilecekleri linklere yer verilecek. 

Açıklama: Vatandaşların tanık oldukları ya da maruz kaldıkları şiddet karşısında 

başvuru yapabilecekleri kurum ve kuruluşlar hakkında doğru bilgilendirilmeleri önem 

arz etmektedir. Bu nedenle söz konusu mekanizmaların tanıtım faaliyetlerinin 

yaygınlaştırılması mağdurun bilgilendirilmesine pozitif katkı sağlayacaktır. Bu 

bilgilendirme linklerinin her türlü engelli erişimine uygun, göçmen/mülteci kadınların 

anlayabileceği dillerde hizmet sunmasının sağlanması da mühimdir. 

Antalya ASHİM 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

Tüm Kamu Kurumları 

Üniversiteler 

STK’lar 

Meslek Odaları 

Antalya TOBB Kadın 

Girişimciler Kurulu 

Özel Sektör 

2020-

2025 

İnternet sitelerinde farkındalık amaçlı bilgilere 

yer veren kurum/kuruluş/STK/Şirket sayısı  
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1.2.6 Şiddet mağduru kadınların maruz kaldıkları şiddete son verme konusunda 

kararlı davranabilmeleri için sahip oldukları tüm yasal hakları bilmeleri önemlidir. Bu 

doğrultuda gerek 6284 Sayılı Yasa hakkında farkındalık oluşturmak, gerekse velayet, 

boşanma ve mal paylaşımı konusunda bilgilerin yer aldığı el broşürleri hazırlanarak ve 

Adli ve Mağdur Destek Hizmetleri Müdürlüğüne hukuki danışmanlar görevlendirilerek 

kadınların bilinçlendirilmesi ve adalete kolay erişimleri sağlanacaktır. 

Açıklama:  Şiddet mağduru kadınların içinde bulundukları şiddet döngüsünden 

çıkamamalarının önemli nedenlerinden biri de müşterek çocukların velayeti, mal 

paylaşımı ve boşanma sürecinin nasıl olacağı hakkında yaşadıkları tereddütler ve bu 

konuda sahip oldukları yanlış ve eksik bilgilerdir. Bu doğrultuda kadınların yasal 

hakları konusunda bilgi düzeyini arttırmaya yönelik faaliyetlerin önemli olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Antalya Adli ve Mağdur 

Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü 

Antalya Barosu Kadın 

Hakları ve Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Kurulu 

 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Akdeniz Üniversitesi 

ve Antalya Bilim 

Üniversiteleri Hukuk 

Fakültesi 

2022-

2025 

Konuya ilişkin gerçekleştirilen toplantı sayısı 

Hazırlanan ve Dağıtılan broşür afiş sayısı 

1.2.7 Aile Mahkemelerinde ve savcılıkta görev yapan personellere ve aile mahkemesi 

kalemlerine yönelik Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda eğitim faaliyetleri 

gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadele mevzuatının etkin uygulanması ve 

uygulamadan kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması amacıyla aile 

mahkemesi/asliye hukuk mahkemesinde görevli hâkimler ile Aile İçi ve Kadına Yönelik 

Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında görev yapan Cumhuriyet savcılarına düzenli 

eğitimlerin yapılmasının önemli bir yöntem olduğu değerlendirilmektedir. 

 

Antalya Adliyesi 

Antalya Aile ve Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

Cumhuriyet Savcılığı 

Aile Mahkemeleri 

 Verilen Eğitim Sayısı 

Eğitime katılan kişi sayısı 

1.2.8 Şiddete uğrayan/uğrama tehlikesi bulunan ya da ekonomik yoksunluk içinde 

bulunan kadınların adalete erişimlerini kolaylaştırmak adına adli yardım formlarının 

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü yanında diğer kamu kurumlarında da 

bulundurulması sağlanacak ve başvuruya ilişkin gerekli farkındalık çalışmaları 

yürütülecektir.  

Açıklama: Özel hukuk alanında mahkemelere yapılacak adli yardım başvurularında 

kullanılmak üzere, başvuru sırasında istenen belgelerin standarda bağlanmasına 

yönelik oluşturulan Adli Yardım Başvuru Formu, fiziki olarak adliyelerdeki Adli Destek 

ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri ve mahkeme ön bürolarından temin edilebiliyor. 

Bunun yanında adli yardım formlarının kolluk kuvvetleri, şiddet önleme ve izleme 

merkezleri, sosyal hizmet merkezi müdürlükleri, SYDV’ler ve kamu kurumlarında 

tespit edilen odak birimlerde de bulundurulması adalete erişim konusunda kolaylık 

sağlayacaktır.  

Adli Destek ve Mağdur 

Hizmetleri Müdürlüğü 

Antalya Barosu Kadın 

Hakları ve Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Kurulu 

 

ASHİM 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

SYDV’ler 

SHM Müdürlükleri 

İlgili Kurumlar 

2022-

2025 

Adli Yardım Formunun kullanımı hakkında 

yapılan tanıtım faaliyeti 

Adli Yardım Formunu kullanarak ilgili 

makamlara başvuru yapan kadın sayısı 

1.2.9 Yaşadığı şiddet nedeniyle mağduriyet yaşayan ve kolluk kuvvetlerine başvuruda 

bulunan kadınlara, sürecin başından itibaren avukat ataması yapılacak ve ayrıca 

duruşma sırasında şiddet mağduru kadının beyanının adli görüşme odası aracılığıyla 

alınmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Açıklama: Yaşadığı şiddet nedeniyle mağduriyet yaşayan kadınların taraf oldukları 

duruşmalarda faille karşılaşması sonucu ikincil bir örselenme yaşamamaları için 

ifadelerinin görüşme odaları aracılığı ile alınmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Adli Destek ve Mağdur 

Hizmetleri Müdürlüğü 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İlgili Mahkemeler 

Antalya Barosu Kadın 

Hakları ve Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Kurulu 

 

2022-

2025 

Adli görüşme odalarında beyanı alınan şiddet 

mağduru kadın sayısı 
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Ayrıca şiddet mağduru kadınların hakları hakkında en doğru şekilde 

bilgilendirilebilmeleri için sürecin başından itibaren avukat atamaları yapılacaktır. 

       

 

 

 

 



KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ANTALYA İL EYLEM PLANI (2022-2025) 14 

2.  

POLİTİKA VE KOORDİNASYON  

HEDEF 2 

Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve 

politikalara yerleştirilmesi 

Strateji 2.1 

Kadına yönelik şiddetle 

mücadele ulusal 

politikalarının yerel düzeyde 

tanıtılması ve etkin 

uygulanması sağlanacaktır.  

Strateji 2.2 

Kadına yönelik şiddetle 

mücadelede güçlü 

koordinasyon ve sektörler 

arası iş birliği teşvik 

edilecektir. 

Strateji 2.3 

"Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadele İl Eylem Planının" 

etkin uygulanması sağlanarak 

dönemsel olarak izleme ve 

değerlendirmesi yapılacaktır. 

Strateji 2.4 

Kadına yönelik şiddetle 

mücadelede için gerekli 

kaynak ve yeterli bütçenin 

tahsis edilmesi 

sağlanacaktır.  
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Strateji 2.1: Kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal politikalarının yerel düzeyde tanıtılması ve etkin uygulanması sağlanacaktır. 

Faaliyetler Sorumlu Kurum İlgili Kurum Süre Performans Göstergesi 

2.1.1.“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı”nın ve İl Eylem 

Planının tanıtımına yönelik yerel düzeyde çalışmalar yapılacaktır. 

Açıklama: “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı”nın 

yürürlüğe girmesi ile iletişim stratejisi hazırlanarak görsel ve yazılı iletişim 

araçları ile tanıtım çalışmalarına başlanacaktır. Eylem Planı’nın öncelikli olarak 

ulusal ve yerel kamu kurum kuruluşları olmak üzere üniversite ve STK’lara 

dağıtımı sağlanacak olup belirlenen hedef gruplara ve özellikle mülki ve idari 

amirlere ve kurumlardaki üst düzey yöneticilere yönelik düzenlenecek 

toplantılar ile kamuoyuna duyurulması sağlanacaktır. Söz konusu eğitimler 

gerekli hallerde çevrimiçi olarak da düzenlenecektir. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

İl Müftülüğü 

STK’lar 

Yerel medya 

kuruluşları 

İlgili diğer kurum 

kuruluşlar  

Üniversiteler 

2022-

2025 

Yapılan tanıtım çalışması/toplantı sayısı 

Basılan ve dağıtılan broşür sayısı 

Eylem Planının yerel medyada yer alma 

sayısı  

2.1.2. Yerelde politika önceliklerinin belirlenebilmesi için ilgili tüm kurum 

kuruluşlarla yıllık sektörel bazlı “Tematik Toplantılar” gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan tüm kurum 

kuruluşlarla belirlenen politika süreçleri, politika süreçlerinin yönetimi ve 

uygulanması hususuna yönelik alana ve konuya özel tematik toplantılar 

gerçekleştirilecektir. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

İl Müftülüğü 

STK’lar 

İlgili diğer kurum 

kuruluşlar  

Üniversiteler 

2022-

2025 

Gerçekleştirilen toplantı sayısı  

Toplantılara katılan kişi sayısı 

2.1.3. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel politika uygulamalarından sonra 

“etki analizi” çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadelede kanıt temelli politika 

önceliklerinin belirlenebilmesi için uygulanan programların etkisinin 

değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde gerekli revizyon ve 

düzenlemelerin yapılması sağlanacaktır. 

ASH İl Müdürlüğü 

 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

İl Müftülüğü 

STK’lar 

İlgili diğer kurum 

kuruluşlar  

Üniversiteler 

2022-

2025 

Etki analizi gerçekleştirilen çalışma sayısı 

 

 

2.1.4. Belediye meclisi üyelerine ve tüm belediye çalışanlarına yönelik kadına 

yönelik şiddetle mücadele eğitimleri gerçekleştirilecektir. 

Antalya Büyükşehir 

Belediyesi 

19 İlçe Belediyesi 

ASH İl Müdürlüğü 

Sosyal Hizmet Merkezi 

Müdürlükleri 

İlgili diğer kurum ve 

kuruluşlar 

Üniversiteler 

STK’lar 

2022-

2025 

Gerçekleştirilen eğitim sayısı 

Eğitime katılan kişi sayısı 

2.1.5. Yerel yönetimlerde görev yapan yöneticilere kadına yönelik şiddetle 

mücadele farkındalık seminerleri gerçekleştirilecektir. 

Antalya Valiliği  

19 İlçe Kaymakamlığı 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

2022-

2025 

Gerçekleştirilen seminer sayısı 

Seminere katılan kişi sayısı 
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Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal düzeyde benimsenen 

politikaların yerele uyarlanarak etkin uygulanması oldukça önemlidir. Yereldeki 

belirleyici ve yönlendirici rol ve sorumlulukları kapsamında, yerel yönetimlerde 

görev yapan yöneticilere kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık 

seminerleri gerçekleştirilecektir. 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

İl Müftülüğü 

İlgili diğer kurum 

kuruluşlar 

Üniversiteler 

STK’lar 

2.1.6. Şiddetle mücadelede doğrudan hizmet sunmayan kamu kurum ve 

kuruluşlarında şiddetle mücadele için odak birimler tespit edilecektir. Tespit 

edilen odak birimlerde görevlendirilecek personele konuya ilişkin eğitimler 

(Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele, 

Kadın hakları konusundaki mevcut mevzuat vb. konularda) verilerek, iş akış 

şemalarının düzenlenmesi sağlanacaktır. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının şiddetle mücadelede 

doğrudan hizmet sunmayan tüm kurum kuruluşlar tarafından sahiplenilmesi ve 

ilgili kurumlarda kiminle iletişim kurulacağının bilinmesi açısından odak 

birimler oluşturulacaktır. Söz konusu birimler, kuruluşlarında sunulan her 

hizmet için kadına yönelik şiddeti önleme bakışının yerleştirilmesi ve bu 

konudaki ihtiyaçların tespit edilmesinde temas noktası olacaktır. Söz konusu 

birimler kadın alanındaki gelişmeleri daha yakından ve etkin bir şekilde takip 

edecektir. 

Antalya Valiliği 

19 İlçe Kaymakamlığı 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

İl Müftülüğü 

Antalya Barosu Kadın 

Hakları ve Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Kurulu 

İlgili diğer kurum 

kuruluşlar  

2022-

2025 

Odak birimlerin tespit edilmesi 

Odak birim belirlenen kurum/kuruluş 

sayısı 

Odak birimlerde görev yapan personele 

verilen eğitim sayısı 

2.1.7. Yerel yönetimlere yönelik  “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel 

Hizmetler ve Bütçeleme”  konularında eğitim gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye tahsis edilen mevcut kaynakların 

kullanımı ve etkinliğinin değerlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle 

mücadeleye uygun bütçelemenin yapılmasının sağlanması amacıyla yerel 

düzeydeki kamu kurum kuruluşlarına yönelik “Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadelede Yerel Hizmetler ve Bütçeleme” konularında eğitim 

gerçekleştirilecektir. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

İl Müftülüğü 

İlgili diğer kurum 

kuruluşlar 

Üniversiteler/STK 

2022 Gerçekleştirilen eğitim sayısı 

Katılan kurum sayısı 

Katılan kişi sayısı 

Strateji 2.2: Kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü koordinasyon ve sektörler arası iş birliği teşvik edilecektir. 

Faaliyetler Sorumlu Kurum İlgili Kurum Süre Performans Göstergesi 

2.2.1. İlde/yerelde kadına yönelik şiddetle etkin mücadelenin sağlanması için 

gerekli durumlarda kurumlar arası işbirliği protokolleri imzalanacaktır. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadelede eğitim ve farkındalık çalışmaları, 

koruyucu hizmet sunumuna ilişkin mevzuat çerçevesinde sunulan hizmetler ve 

uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için ilgili kurum kuruluşlarla yapılacak 

çalışmaların resmi olarak yürütülmesi için gerekli alanlarda işbirliği protokolleri 

imzalanacaktır. 

Antalya ASH İl Müdürlüğü İl Jandarma 

Komutanlığı 

İl Emniyet 

Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

İl Müftülüğü 

2022-

2025 

İmzalanan protokol sayısı 

İşbirliği yapılan protokol sayısı 
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İlgili diğer kurum 

kuruluşlar  

Üniversiteler  

Meslek Odaları 

STK’lar 

Özel sektör 

kuruluşları  

2.2.2 İlimizdeki Üniversitelerin kadına yönelik şiddetle mücadelede rolü ve 

önemine ilişkin “Akademide Kadın Buluşmaları” gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: Üniversitelerin Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile 

kadına yönelik şiddetle mücadele ve şiddet mağduru kadınların sosyo-ekonomik 

açıdan güçlenmesi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar önem taşımaktadır. 

Bu kapsamda, bu alanda 81 ildeki üniversitelerin iyi uygulama örnekleri ve alan 

deneyimlerini paylaşmak üzere “Akademide Kadın Buluşmaları” adlı yıllık 

toplantılar gerçekleştirilecektir. 

İlimizdeki Üniversiteler Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Antalya İl Jandarma 

Komutanlığı 

İl Emniyet 

Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

İl Müftülüğü 

TOBB Kadın 

Girişimciler Kurulu 

İlgili diğer kurum 

kuruluşlar  

STK’lar 

2022-

2025 

Gerçekleştirilen toplantı sayısı  

Toplantılara katılan kişi sayısı 

2.2.3. Kadına yönelik şiddetle mücadele sürecine özel sektörün katılımına yönelik 

tematik çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

Açıklama : Özel sektör ile işbirliği içerisinde, kadına yönelik şiddetle mücadeleye 

kaynak tahsisi için özel sektör kuruluşları destek verebilir/sponsor olabilir. Bunun 

yanı sıra, özel sektör kuruluşlarının kendi çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici 

çalışmaları teşvik edilebilir. 

Antalya ASH İl Müdürlüğü 

 

Ticaret İl Müdürlüğü  

Ticaret Odaları 

Antalya TOBB Kadın 

Girişimciler Kurulu 

Kamu kurumu 

niteliği taşıyan 

meslek kuruluşları 

Meslek odaları 

Üniversiteler  

Sendikalar 

STK’lar 

2022-

2025 

Yapılan çalışma sayısı 

İşbirliği yapılan özel sektör kuruluşu 

sayısı 

2.2.4. İldeki sivil toplum kuruluşlarına yönelik “Deneyim Paylaşım Toplantıları” 

gerçekleştirilecektir. Ayrıca şiddetle mücadele konusunda birinci derecede görev 

alan kamu kurum ve kuruluşları ile de gerekli hallerde vaka deneyim ve 

değerlendirme toplantılarının yapılması sağlanacaktır. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan sivil toplum 

kuruluşlarının alan deneyimlerini, önerilerini dinlemek, fikir alışverişinde 

bulunmak amacıyla yıllık “Deneyim Paylaşım Toplantıları“ düzenlenecektir. 

Antalya ASH İl Müdürlüğü STK’lar 

Üniversiteler 

İlgili kamu kurum 

kuruluşları 

2022-

2025 

Gerçekleştirilen toplantı sayısı  

Toplantılara katılan STK sayısı 

Toplantılara katılan kişi sayısı 

Toplantı raporu 
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2.2.5. Belediyelerin kadın alanındaki çalışmalarının aktarılması için  “Kadın Dostu 

Belediye ve Yerel Yönetim Buluşması” gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: Yerelde kadına yönelik şiddetle etkin mücadelede önemli paydaşlardan 

olan belediyelerin kadın alanındaki çalışmalarının teşvik edilmesi için her yıl 

“Kadın Dostu Belediye ve Yerel Yönetim Buluşmaları” gerçekleştirilecektir. Kadın 

Dostu Belediye anlayışında, belediyelerdeki kadın istihdam oranın arttırılması, 

belediye personeline ve halka yönelik olarak düzenlenen kadın erkek eşitliği, kadın 

hakları, çocuk hakları vb. içeriklerdeki eğitim ve seminer faaliyeti sayısının 

arttırılması hususlarına yer verilmesi önem arz etmektedir. 

Antalya Büyükşehir 

Belediyesi 

19 İlçe Belediyesi 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

İlgili kamu kurum ve 

kuruluşları  

Üniversiteler 

STK’lar 

 

2022-

2025 

Gerçekleştirilen toplantı sayısı  

Belediye/yerel yönetim sayısı 

Toplantılara katılan kişi sayısı 

2.2.6. Ulusal veya Uluslararası fonlardan yararlanarak kadına yönelik şiddetle 

mücadelede ilin kapasitesini geliştirmek amacıyla proje yazım çalışmaları 

yürütülecektir. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınlarının ekonomik statüsünün 

güçlendirilmesi ve desteklenmesi ve kadınların sosyal destek projelerinden 

yararlandırılması doğrultusunda proje çalışmaları yürütülecektir. 

BAKA Kalkınma Ajansı 

 

Antalya ASH İl 

Müdürlükleri  

İlgili kamu kurum ve 

kuruluşları  

Üniversiteler 

STK’lar 

Uluslararası Yardım 

Fonları 

2022-

2025 

Gerçekleştirilen işbirliği sayısı 

2.2.7 Özel Sektörün kadın alanındaki çalışmalarının desteklenmesi, kadın 

istihdamının arttırılması, kadınların ve kadın girişimciliğinin ekonomik olarak 

güçlendirilmesi ve desteklenmesi için  “Kadın Dostu İşletme’’ anlayışı geliştirilecek. 

Açıklama: Özel sektör kadın istihdamının, kadın girişimciliğinin desteklenmesi 

yönünde önemli paydaşlardan biridir. Dolayısıyla özel sektörün kadın alanındaki 

çalışmalarının teşvik edilmesi için her yıl “Kadın Dostu İşletme” seçimi 

gerçekleştirilecektir. 

İŞKUR 

SGK 

 

Ticaret İl Müdürlüğü 

KOSGEB 

Meslek Odaları 

TOBB Antalya Kadın 

Girişimciler Kurulu 

STK’lar 

Özel Sektör 

2022-

2025 

Kadın istihdamının ve kadın 

girişimciliğinin arttrılmasına yönelik 

gerçekleştirilen teşvik toplantıları sayısı 

‘Kadın Dostu İşletme’ 

Seçilen firma sayısı 

Strateji 2.3: "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının" etkin uygulanması sağlanarak dönemsel olarak izleme ve değerlendirmesi yapılacaktır. 

Faaliyetler Sorumlu Kurum İlgili Kurum Süre Performans Göstergesi 

2.3.1. “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Teknik Kurulu” oluşturulacak ve 

düzenli toplanması sağlanacaktır. 

Açıklama:  2021 yılında 81 ilde ilgili tüm kurum kuruluşların katılımlarıyla 

hazırlanacak olan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları”nın 

etkin uygulanmasını teminen ilimizde var olan teknik kurul üyeleri 

güncellenecek ve yılda en az dört kez olmak üzere düzenli olarak toplanması 

sağlanacaktır. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

İl Jandarma Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

İl Müftülüğü 

İlgili diğer kurum 

kuruluşlar  

Üniversiteler 

STK’lar 

2022-2025 Teknik kurulun oluşturulması 

Teknik kurula katılım sağlayan kuruluş 

sayısı 
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2.3.2. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının etkin uygulanması 

için yıllık faaliyet planı hazırlanacaktır. 

Açıklama: “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları”nın etkin 

uygulanmasını teminen yıllık faaliyet planları hazırlanacaktır. Faaliyet 

planlarının oluşturulan teknik kurul tarafından hazırlanacak ve Kadına 

Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme 

Komisyonu’na sunularak, Valilik tarafından onaylanması sağlanacaktır. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

İl Jandarma Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı 

İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

İl Müftülüğü 

İlgili diğer kurum 

kuruluşlar  

Üniversiteler 

STK’lar 

2022-2025 İl yıllık faaliyet planı hazırlanması 

2.3.3. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının yerelde halka 

tanıtılmasına yönelik tematik çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları”nın halka 

tanıtımına ilişkin bilgilendirici faaliyetler düzenlenecek; yazılı-işitsel ve 

görsel materyaller hazırlanarak dağıtılacaktır. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

İl Jandarma Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

İl Müftülüğü 

İlgili diğer kurum 

kuruluşlar  

Üniversiteler 

Yerel medya kuruluşları  

STK’lar 

2022 Gerçekleştirilen çalışma sayısı 

Basılan/dağıtılan materyal sayısı 

Toplantılarla ulaşılan kişi sayısı 

2.3.4.“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları”nın dönemsel 

izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

Açıklama: “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları”nın 

uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından 

yapılacak; teknik kurul ve ŞÖNİM işbirliğinde yıllık faaliyet raporları 

çerçevesinde yapılan/yapılmayan çalışmalara ilişkin dönemsel izleme 

raporları hazırlanarak Komisyona ve KSGM’ye sunulacaktır. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadele İl Eylem 

Planının yürütülmesinde 

n/uygulanmasından 

Sorumlu tüm kurumlar. 

2022-2025 Dönemsel değerlendirme rapor sayısı 

 

2.4 Kadına yönelik şiddetle mücadelede için gerekli kaynak ve yeterli bütçenin tahsis edilmesi sağlanacaktır. 

2.4.1 Yerel Yönetimlerin Kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin kaynak 

tahsisi için bütçe hazırlanmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek, iyi uygulama 

örnekleri baz alınarak etkin kaynak tahsisine ilişkin çalışmalar başlatılacak, 

Belediye Başkanlıkların bünyesinde kadın ve aile hizmetleri birimi/kadın- 

erkek eşitliği birimi/ sosyal hizmetler veya kadının güçlendirilmesi 

birimlerinin açılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Açıklama: Yerel yönetimler tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye 

tahsis edilen mevcut kaynakların kullanımı ve etkinliğinin arttırılması, 

özellikle kadına yönelik şiddet temalı toplantı, seminer, farkındalık için bütçe 

tahsisi ve kamu kurumlarının çalışmalarına (afiş, broşür, billboard, kadına 

şiddet temalı ürünler) destek olunması adına kadına yönelik şiddetle 

mücadeleye uygun bütçelemenin yapılmasının sağlanması.  

Belediye Başkanlıkları  

 

Antalya Valiliği 

19 İlçe Kaymakamlığı 

Antalya ASH İl Müdürlüğü 

 

2022-2025 Bütçe tahsisi için yapılan toplantı sayısı 

Bünyesinde kadın ve aile hizmetleri 

birimi/kadın erkek cinsiyet eşitliği 

birimi/ sosyal hizmetler ve ya kadının 

güçlendirilmesi birimi bulunan belediye 

sayısı 

Kadına yönelik Şiddetle Mücadele 

konusunda destek olunan çalışma sayısı 

Yerel Yönetimlerin katılımıyla 

gerçekleştirilen toplantı sayısı 
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KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER  

HEDEF 3 

Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasına yönelik 

kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 

 

Strateji 3.1 

Şiddet vakalarının risk faktörleri göz 

önünde bulundurularak önceden tespit 

edilmesi ile vakaya zamanında ve 

etkin şekilde müdahale edilmesi 

sağlanacaktır. 

Strateji 3.2 

Kadına yönelik şiddetle mücadelede 

hizmet sunan kuruluşlar tarafından 

şiddet mağduruna yönelik hizmetlerin 

kapasitesi geliştirilerek hizmetlerin 

uzmanlaşmış biçimde sunulması 

sağlanacak ve hizmetlerin tanıtımına 

yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Strateji 3.3 

Şiddet mağdurunun sosyo-ekonomik 

olarak güçlenmesine yönelik vaka 

bazlı özel müdahale programları 

hayata geçirilecektir. 

Strateji 3.4. 

 

Şiddet mağdurlarına yönelik sağlık 

hizmetlerinin sunum kapasitesi 

güçlendirilecektir. 

Strateji 3.5. 

Şiddet uygulayan ya da uygulama 

ihtimali bulunanlara yönelik önleyici 

hizmet modelleri uygulanacaktır. 
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Strateji 3.1: Şiddet vakalarının risk faktörleri göz önünde bulundurularak önceden tespit edilmesi ile vakaya zamanında ve etkin şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır. 

Faaliyetler Sorumlu Kurum İlgili Kurum Süre Performans Göstergesi 

3.1.1 ASDEP ziyaretleri sırasında tespit edilen vakaların ve risk 

unsurlarının bilgilendirmesi yapılarak etkin müdahale sağlanacaktır.  

Açıklama: ASDEP hane ziyaretleri esnasında hanelerde tespit edilen 

kadına yönelik şiddet vakaları ve risk faktörleri öncelikli olarak ilgili 

kuruluşlara bildirilerek gerekli müdahalenin zamanında ve etkin 

olarak yapılması sağlanacaktır. Çalışmaların aktif ve etkin olarak 

devam ettirilmesinin sağlanabilmesi için ASDEP personeline KYŞM 

eğitimleri verilmesi sağlanacaktır. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü  

SHM Müdürlükleri 

İlgili diğer kurum kuruluşlar 

 

2022-2025 ASDEP uygulaması aracılığıyla tespit edilen 

ve ilgili birimlere bildirilen vaka sayısı  

3.1.2 SYDV’ler aracılığıyla tespit edilen şiddet vakalarının ilgili 

birimlere bildirimi ile hızlı ve etkin şekilde yönlendirilmesine yönelik 

kurumsal kapasite artırılacaktır. 

Açıklama: Bütünleşik Sosyal Koruma Döneminde geçiş yapılabilmesi 

için Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (BSYBS) ile Aile Bilgi 

Sistemi (ABS) arasında entegrasyon sağlanmıştır. Böylelikle sosyal 

inceleme görevlilerince BSYBS’de yer alan vaka modülüne işlenen 

şiddet verileri ASDEP görevlileri ile paylaşılacak, ASDEP görevlileri 

tarafından vakanın ilgili birimlere gecikmeksizin bildirilmesi 

sağlanarak gerekli sosyal hizmet müdahalesi sağlanacaktır. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

 

 

Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakıfları (SYDV) 

SHM Müdürlükleri 

 

2022-2025 SYDV’ler aracılığıyla tespit edilen ve ilgili 

birimlere bildirilen vaka sayısı  

3.1.3 Yerel yönetime bağlı hizmet sunan kadın danışma, dayanışma ve 

destek merkezi gibi birimlerde tespit edilen şiddet vakalarının ilgili 

birimlere bildirimi ile  hızlı ve etkin şekilde yönlendirilmesine yönelik 

kurumsal kapasite arttırılacaktır.  

Açıklama: Yerel yönetimlere bağlı kadınlara destek, danışmanlık ve 

rehberlik hizmeti sunan birimlerce, tespit edilen şiddet vakalarının, 

ilgili birimlere zamanında bildirilmesi, hızlı ve etkin şekilde 

yönlendirilmesi amacıyla kurumlar arası iletişim ve erişimin 

sağlanması için bir koordinasyon mekanizmasının kurulması 

sağlanacak ve bu konuda kurum personelinin farkındalıkları 

arttırılacaktır. 

Antalya Büyükşehir 

Belediyesi 

19 İlçe Belediyesi 

 

Antalya ASH İl Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İlgili diğer kamu  kurum ve 

kuruluşları 

Üniversiteler 

STK’lar 

 

2022-2025 

Yerel yönetimlerin ilgili birimlerince tespit 

edilerek yönlendirilmesi yapılan vaka sayısı  

Personelin farkındalığını arttırmaya 

yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim ve 

katılımcı sayısı 

3.1.4 Okullarda rehberlik birimleri aracılığıyla çocuklar ve ailelerin 

takibinin yapılarak şiddet vakalarının tespiti, bildirimi ve gerekli 

işlemlerin uygulanmasına yönelik gerekli işlemler yapılacaktır.  

Açıklama: Okullarda rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile 

rehber öğretmen/psikolojik danışman aracılığıyla çocuklar ve 

ailelerin sosyal hizmet ihtiyacı bağlamında takibi yapılarak aile içinde 

şiddet yaşandığı tespit edildiği hallerde vakanın ilgili birimlere 

gecikmeksizin bildirimine ilişkin Milli Eğitim ve ASH İl Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Antalya ASH İl Müdürlüğü 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı 

İl Sağlık Müdürlüğü 

 

 

2022-2025 Okul rehberlik birimleri aracılığıyla tespit 

edilen ve ilgili birimlere bildirimi sağlanan 

vaka sayısı  

Vakaya özel gerçekleştirilen çalışma sayısı 
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işbirliğinde iş süreçleri geliştirilerek rehber öğretmenlerin şiddet ve 

istismar vakalarının tespitinde iletişime geçebileceği kurumlar, 

konuya ilişkin yürütülecek iş ve işlemler hakkında bilgilendirilmesi 

sağlanacaktır. 

 

3.1.5 Sağlık kuruluşlarında tespit edilen şiddet vakalarının, hızlı ve 

etkin şekilde ilgili birimlere bildirimi ve yönlendirmesi yapılacak ve 

tıbbi takibine devam edilecektir. 

Açıklama: Aile hekimliği, hastaneler ve sağlık merkezlerinde tespit 

edilen şiddet vakalarına gerek duyulan sosyal hizmet, kolluk, adli vs. 

müdahalenin yapılmasını teminen ilgili birimlere bildirimi 

gecikmeksizin yapılacak ve takibi sağlanacaktır. 

İl Sağlık Müdürlüğü Antalya ASH İl Müdürlüğü 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı 

İlgili diğer kamu kurum ve 

kuruluşları  

 

2022-2025 Özel ve kamu kuruluşlarının birinci 

basamak sağlık hizmet birimlerince tespit 

edilen ve ilgili birimlere bildirimi sağlanan 

vaka sayısı  

3.1.6 Tüm sağlık kuruluşlarında şiddet vakası izlem formları düzenli 

ve eksiksiz biçimde doldurulacak ve ilgili birimlerle paylaşım 

sağlanmasına devam edilecektir.  

Açıklama: Şiddet vakasının sağlık kuruluşlarınca ilgili birimlere 

düzenli şekilde bildirimini teminen izlem formları eksiksiz ve sürekli 

olarak doldurulacak ve ilgili birimlerle paylaşımına ilişkin iş akışları 

oluşturulacak ve uygulanacaktır. 

İl Sağlık Müdürlüğü Antalya ASH İl Müdürlüğü 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı 

İlgili diğer kamu kurum ve 

kuruluşları  

 

2022-2025 Sağlık kuruluşlarında (Özel hastaneler, 

Üniversite ve kamu hastaneleri) şiddet 

vakası izlem formu doldurulan vaka sayısı  

İlgili kurumlarla paylaşılan izlem formu 

sayısı  

3.1.7 Şiddeti bildirme ve ihbar etme yükümlülüğü bulunan kamu 

görevlilerinin söz konusu bildirim ve ihbarı zamanında ve etkin 

biçimde gerçekleştirebilmesine yönelik kurumsal kapasite 

geliştirilecektir. 

Açıklama: Şiddeti bildirme ve ihbar etme yükümlülüğü bulunan 

kamu görevlilerinin ihbarı, zamanında ve doğru kurumlara iletmesi 

önem arz etmektedir. Bu nedenle kamu kurumlarında çalışanların 

şiddetle mücadele eden kurumlar tarafından gerçekleştirilen iş ve 

işlemler hakkında bilgilendirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri 

gerçekleştirilecek ve bu eğitimlerin kamu kurumları tarafından 

verilen hizmet içi eğitim modüllerinde yer alması sağlanacaktır. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

Antalya Valiliği 

19 İlçe Kaymakamlığı 

İlgili diğer kurum ve 

kuruluşlar 

2022-2025 Gerçekleştirilen eğitim sayısı 

Kamu kurumları tarafından yönlendirilen 

ihbar sayısı 

 

Strateji 3.2: Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kuruluşlar tarafından şiddet mağduruna yönelik hizmetlerin kapasitesi geliştirilerek hizmetlerin uzmanlaşmış 

biçimde sunulması sağlanacak ve hizmetlerin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Faaliyetler Sorumlu Kurum İlgili Kurum Süre Performans Göstergesi 
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3.2.1. SHM Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarının 6284 sayılı Kanunun 

uygulanması sürecinde uzmanlaşması sağlanacaktır. 

Açıklama: Şiddet vakalarını daha hızlı şekilde tespit etmek ve şiddet 

mağduruna daha hızlı ulaşabilmek amacıyla il ve ilçelerde bulunan SHM 

bünyesinde Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları oluşturulmuştur. Söz 

konusu birimlerde şiddet mağdurunun ihtiyaç duyduğu destek ve 

rehberliği uzmanlaşmış biçimde sunabilmek ve 6284 sayılı Kanun 

kapsamındaki iş ve işlemleri etkin şekilde takip edebilmek amacıyla iş 

süreçleri geliştirilecek ve uygulanacaktır. Bunun yanı sıra söz konusu 

birimlerde görev yapan personelin mesleki müdahale kapasitesini artırmak 

üzere eğitim programlarına düzenli olarak katılımları sağlanacaktır. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

SHM  Müdürlükleri 2022-2025 SHM Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarında 

görev yapan personel sayısı/Hizmet alan kişi 

Sayısı  

SHM Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarında 

görev yapan personele yönelik düzenlenen 

eğitim programı sayısı 

Düzenlenen eğitimlere sürekli biçimde katılan 

personel sayısı  

3.2.2. İl düzeyinde nüfusu 100 bini geçen tüm belediyelerin konukevi 

açmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.  

Açıklama: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/a maddesinde “Büyükşehir 

belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve 

çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali 

durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için 

konukevleri açabilirler.” hükmü yer almıştır. Belediyelerin konukevi açarak 

hizmet sunma kapasitelerinin geliştirilmesine, mevcut kadın 

konukevlerinin fiziki koşullarının iyileştirilmesine ve personel sayısının 

arttırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecektir.  

Alanya, Muratpaşa, 

Kepez, Konyaaltı, 

Manavgat, Serik 

Belediye Başkanlıkları 

Diğer Belediye 

Başkanlıkları 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

2022-2025 Belediyeler tarafından açılan konukevi 

sayısı/Nüfusu 100 bini geçen belediye sayısı 

Belediyeye bağlı mevcut kadın konukevlerinde 

görev yapan personel sayısı. 

3.2.3 Sosyal hizmet kuruluşlarında şiddetle mücadelede uzmanlaşmaya 

yönelik ihtiyaç duyulan eğitimler tespit edilerek gerçekleştirilmesine 

yönelik çalışmalar yapılacaktır.   

Açıklama: Şiddet vakalarına risk odaklı olarak hızlı ve etkin şekilde sosyal 

hizmet müdahalesinin gerçekleştirilebilmesi; alanda hizmet sunan mesleki 

personelin müdahale kapasitesinin artırılması ile yakından ilişkilidir. Bu 

bakımından sürekli ve düzenli biçimde gerçekleştirilen eğitimler alanda 

yaşanan sorunların tespiti ve çözümüne yönelik tedbirlerin alınması 

noktasında elzem niteliktedir. Aynı şekilde eğitim programlarının hizmet 

sunan profesyonellerin vakaya müdahale kapasitesini artırmaya ilişkin 

etkisini ölçmek ve değerlendirmekte etkin ve sürdürülebilir sosyal hizmet 

müdahalesi sağlanmasında önemli bir araçtır. Bu bağlamda eğitim 

programlarının etki analizleri gerçekleştirilecektir. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

SYDV’ler 

Belediye 

Başkanlıklarının 

İlgili Birimleri 

ASHİM bağlı diğer 

kuruluşlar  

İlgili diğer kamu 

kurum ve 

kuruluşları  

Üniversiteler 

2022-2025 Düzenlenen eğitim programı sayısı  

Eğitimlere katılan kişi sayısı 

3.2.4 ŞÖNİM Hizmet Standardı Rehberi uygulanacaktır.  Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

ŞÖNİM 

 

2022-2025 Rehberde yer alan formların düzenli olarak 

doldurulması 

İlgili toplantıların yapılması  
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3.2.5. Şiddet vakasına müdahale eden sosyal hizmet kuruluşlarında şiddet 

mağduruna yaklaşım, müdahale teknikleri, yönlendirme vb. konularda 

uzmanlaşmış personel görevlendirilmesine ilişkin çalışma yapılacaktır. 

Açıklama: Şiddet vakalarına etkin sosyal hizmet müdahalesinin 

gerçekleştirilmesini teminen vaka yönetimi ve süpervizyon sistemi 

oluşturulacaktır. Şiddet mağduruna yaklaşım, müdahale teknikleri ve 

yönlendirme vb. konularda uzmanlaşmış personelin görevlendirilmesi 

mağdurların kurumsal başvuru süreçlerinde ikincil mağduriyetlerinin 

önüne geçilmesinde son derece önemlidir. Bu bağlamda ilgili birimlerde 

şiddet mağduruna yaklaşım, müdahale teknikleri, yönlendirme konularında 

uzmanlaşmış mesleki personel arasından süpervizör ve vaka yöneticisi 

yetiştirilmesine yönelik eğitimler verilecektir. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü  

 

ASH İl Müdürlüğü 

İlgili diğer kurum 

ve Kuruluşlar 

2022-2025 Eğitim almış personel sayısı/ 

ŞÖNİM’deki toplam personel sayısı 

Kadın Konukevlerindeki toplam personel sayısı 

SHM Kadın İrtibat Noktalarında görev yapan 

toplam personele sayısı 

3.2.6. Kadın konukevlerinde şiddet mağdurlarına yönelik manevi destek ve 

dini rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır. Belediyelere bağlı kadın 

konukevi müdürlüklerinin de söz konusu hizmetten yararlanması 

sağlanacaktır. Ayrıca kadın konukevinde manevi destek hizmeti sunan 

vaizelere yönelik olarak etkili iletişim teknikleri, kadına yönelik şiddet ve 

cinsiyet eşitliği, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele konularında 

eğitimler düzenlenecektir. 

Açıklama: Diyanet İşleri Başkanlığı ile ASHB arasında 13 Kasım 2018 

tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

uzman personeli tarafından kadın konukevlerinde manevi destek ve dinî 

rehberlik hizmetleri işbirliği halinde belirlenen usul ve esaslar 

doğrultusunda sunulmaya devam edilecektir. 

İl Müftülüğü Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

İlgili Belediyeler 

Kadın konukevi 

Müdürlükleri 

 

2022- 

2025 

Kadın konukevlerinde gerçekleştirilen manevi 

destek ve dini rehberlik hizmetlerinin sayısı 

Hizmetten faydalanan kadın sayısı 

Vaizelere yönelik olarak verilen eğitim sayısı. 

3.2.7. 6284 sayılı Kanun kapsamında elektronik kelepçe uygulamasının il 

düzeyinde etkin şekilde uygulanması sağlanacaktır. 

Açıklama: 6284 sayılı Kanunun 12.nci maddesi ile düzenlenen “teknik 

yöntemlerle takip” uygulamasının il düzeyinde etkin uygulanmasını 

sağlamak için ilgili kurumların ilgili birimlerinde görev yapan personellere 

yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

  

 

2022-2025 Elektronik kelepçe uygulamasına ilişkin 

düzenlenen eğitim sayısı  

Eğitim alan personel sayısı  

Elektronik kelepçe uygulanan vaka sayısı 

/toplam vaka sayısı 

3.2.8. Kadın Destek Uygulaması (KADES)’nın bilinilirliği ve kullanımının 

artırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. 

Açıklama: KADES uygulamasına ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi 

amacıyla çalışmalar sürdürülecektir. 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Üniversiteler 

STK’lar  

TUİK Antalya Bölge 

Müdürlüğü 

 

2022-2025 Uygulamayı il düzeyinde indiren kadın 

sayısı/İldeki kadın nüfusu 

Uygulamayı kullanan kadın sayısı  

Uygulama aracılığıyla ilde müdahale edilen 

vaka sayısı 

Gerçekleştirilen farkındalık çalışması sayısı 

3.2.9. ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nın şiddet mağdurlarına yönelik 

sunduğu destek hizmetlerinin bilinirliğinin artırılmasına yönelik tedbirler 

alınacaktır. 

Açıklama: ASHB’ye bağlı hizmet sunan ALO 183 Sosyal Destek Hattı 

hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam edilecektir. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Üniversiteler 

STK’lar  

İlgili diğer kurum 

ve kuruluşlar 

 

2022-2025 İl Bazında Alo 183 Sosyal Destek Hattı 

aracılığıyla rehberlik, yönlendirme ve destek 

hizmeti alan vaka sayısı  

Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nın tanıtımına 

yönelik il düzeyinde yapılan çalışma sayısı 
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3.2.10. Olağanüstü dönemlerde şiddet mağdurlarının kurumsal hizmetlere 

erişim ve hizmetlerden yararlanmasının kesintiye uğramaması için gerekli 

tedbirler alınacaktır.  

Açıklama:  Olağanüstü durumlarda da şiddet mağdurlarının kesintisiz 

hizmet alması sağlanacak, şiddeti tetikleyen faktörlerin önlenebilmesi için 

afet, acil durum, salgın hastalık vb. süreçlerde sosyo-ekonomik sorun 

yaşayan aileler tespit edilerek sorunların çözümüne yönelik önleyici 

çalışma yapılacaktır. Aynı zamanda afet ve acil durumlarda hizmet verecek 

olan personele yönelik olarak gerekli eğitimler verilecektir. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

AFAD 

Antalya 

Büyükşehir 

Belediyesi 

19 İlçe 

Kaymakamlığı 

19 İlçe Belediyesi 

SHM Müdürlükleri 

STK’lar 

İlgili diğer kurum 

ve kuruluşlar  

 

2022-2025 Alınan tedbir sayısı  

Hizmet verilen kişi sayısı   

 

3.2.11 Kadın irtibat noktalarında, Kadın Konukevlerinde ve Şiddet Önleme 

ve İzleme Merkezi Müdürlüklerinde görev yapan personel sayısının 

arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda vatandaşların 

öncelikle başvuruda bulunduğu birimlerde verilen hizmetin etkinliğini 

arttırmak için yeterli sayıda personel ile hizmet verilmesi önemli bir 

husustur. Bu doğrultuda ilgili birimlerde personel sayısının arttırılmasına 

yönelik çalışmalar önem arz etmektedir. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Kadın Konukevleri 

Şiddet Önleme ve 

İzleme Merkezi 

Müdürlükleri 

Sosyal Hizmet 

Merkezi 

Müdürlükleri 

2022-2025 İlgili birimlerde görev yapan personel sayısı 

3.2.12 Kadın alanında çalışan personellere yönelik yılda en az 1 kez olmak 

üzere travma ve tükenmişlik sendromu konularında hizmet içi eğitim 

verilecektir. 

Açıklama: Kadın alanında çalışan personelin müdahale ettikleri vakalara 

etkin ve verimli hizmet sunmasını sağlamak ve personelin işe bağlılığı ve 

motivasyonunu artmasına sağlamak üzere travma ile başa çıkma teknikleri 

ve tükenmişlik sendromu konularında eğitimlere katılmaları sağlanacaktır. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü  

Antalya İl Jandarma 

Komutanlığı 

Antalya İl Emniyet 

Müdürlüğü 

Üniversiteler 

 

Şiddet Önleme ve 

İzleme Merkezi 

Müdürlüğü 

6 Sosyal Hizmet 

Merkezi 

Müdürlükleri 

Kadın Konukevi 

Müdürlükleri 

2022-2025 Eğitimime katılan kişi sayısı 

3.2.13 Kolluk kuvvetlerinde görev yapan uzman personel sayısının 

(psikolog vs.) arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, personel 

sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalarda hizmet verilen ilçe/bölge 

nüfusu ve vaka sayısının yüksekliği göz önünde bulundurulacaktır. Ayrıca 

kolluk kuvvetlerinin aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele 

birimlerinde görev yapan kadın personel sayısının arttırılmasına yönelik 

çalışmalar yürütülecektir. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda vatandaşların 

öncelikle başvuruda bulunduğu birimler arasında yer alan kolluk kuvvetleri 

tarafından verilen hizmetin etkinliğini arttırmak için yeterli sayıda personel 

ile hizmet verilmesi önemli bir husustur. Bu doğrultuda ilgili birimlerde 

personel sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar önem arz etmektedir.  

Antalya İl Emniyet 

Müdürlüğü 

Antalya İl Jandarma 

Komutanlığı 

Aile İçi ve Kadına 

Yönelik Şiddetle 

Mücadele Büro 

Amirlikleri 

Aile İçi Şiddetle 

Mücadele ve Çocuk 

Şube Müdürlüğü 

2022-2025 İlgili Birimlerde görev yapan toplam personel 

sayısı 

İlgili birimlerde görev yapan kadın personel 

sayısı 
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3.2.14 Şiddet mağduru kadınlarla birinci derece çalışan personele yönelik 

olarak mağdurla görüşme teknikleri ve beden dili okuma konularında 

eğitimler verilecektir. 

Açıklama: Şiddet mağduru kadınların kamu kamu kurumlarına başvuruları 

esnasında gerçekleştirilen görüşmelerde, mağdur kadınların ikincil bir 

örselenme yaşamasının önüne geçebilmek için ilgili kurumlarda görev 

yapan personele mağdurla görüşme teknikleri konusunda eğitim 

verilecektir. 

 

Antalya Barosu Kadın 

Hakları ve Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Kurulu 

Üniversiteler 

Antalya Adli 

Destek ve Mağdur 

Hizmetleri 

Müdürlüğü 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

İl Emniyet 

Müdürlüğü 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Göç İdaresi 

Müdürlüğü 

2022-2025 Düzenlenen eğitim sayısı 

Eğitime katılan personel sayısı. 

3.2.15 Şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurunun korunmasında kolluk 

uygulamalarının etkinliğinin arttırılmasına teminen personele yönelik 

eğitimler düzenlenecek. 

Açıklama: İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadele Büro Amirlikleri ve İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle 

Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğünde görev yapan personellere yönelik 

olarak Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve ŞÖNİM 

koordinasyonda, mevzuat ve uygulama yönetmelikleri ve ihtiyaç duyulan 

diğer konularda yürütülecek işlemlere dair eğitimler düzenlenecektir. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

İl Emniyet 

Müdürlüğü 

SHM Müdürlükleri 

2022-2025 Düzenlenen eğitim sayısı/eğitime katılan kişi 

sayısı 

Strateji 3.3: Şiddet mağdurunun sosyo-ekonomik olarak güçlenmesine yönelik vaka bazlı özel müdahale programları hayata geçirilecektir. 

Faaliyetler Sorumlu Kurum İlgili Kurum Süre Performans Göstergesi 

3.3.1. Şiddet mağduru kadınların konukevi sonrası izlenmesi ve 

desteklenmesi sağlanacaktır. 

Açıklama: Kadınların konukevi sonrasında desteklenmesi ve izlenmesine 

ilişkin model oluşturulacak ve uygulanacaktır. Model oluşturulmasını 

teminen öncesinde gerekli ihtiyaç analizi de yapılacaktır. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi 
İŞKUR  

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Antalya Sosyal 

Güvenlik Kurumu İl 

Müdürlüğü  

19 İlçe Belediyesi 

Kadın Konukevi 

Müdürlükleri 

Antalya Barosu 

Kadın Hakları ve 

Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği Kurulu 

 

2022-2025 İçinde bulunulan yılda konukevi sonrası 
destek ve izleme mekanizması kapsamında 
takibi yapılan kadın sayısı(izleme ve takip 
çalışması yapılmasına ilişkin talebi olan ve 
olmayan kadın sayıları)/ İçinde bulunulan 
yılda kadın konukevinden hizmet almış tüm 
kadın sayısı  
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KOSGEB 
TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu 
SYDV 
STK’lar 
İlgili diğer kurum ve 
kuruluşlar  
 

3.3.2. Şiddet mağdurunun beraberindeki çocuklarının özel müdahale ve 

destek programlarından  faydalanmalarına yönelik çalışmalar 

yürütülecektir.  

Açıklama: Şiddet mağduru kadın ile birlikte hizmet birimlerine gelen 

çocuklara yönelik psiko-sosyal desteğin sağlanması, çocukların travma 

sonrası sağlıklı gelişiminin sağlanması amacıyla gelişim psikologları, sosyal 

çalışmacılar ve bu alanda eğitim almış diğer sosyal hizmet görevlileri 

tarafından programlar geliştirilecek uygulanmaya başlanacaktır. 

Programların geliştirilmesinde farklı ihtiyaçları olan tüm çocukların 

ihtiyaçları ve yüksek yararı göz önünde bulundurulacaktır. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğü 

Antalya Büyükşehir 

Belediyesi 

19 İlçe Belediyesi 

SHM Müdürlükleri 

Üniversiteler 

STK’lar 

2022-2025 Programlardan faydalanan çocuk sayısı 

3.3.3. Şiddet mağduru kadınların istihdama yönelik aktif işgücü 
kapsamındaki kurs ve programlardan ve girişimcilik eğitimlerinden 
faydalanmalarına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Kadın Konukevlerinde 
İş-Kur Hizmet noktalarının oluşturulmasına ilişkin çalımalar yapılacaktır. 
Açıklama: Şiddet mağduru kadınların, psiko-sosyal destek ve ekonomik 
güçlenme süreçleri geliştirilerek, istihdam olanaklarının artırılması ve 
izlenmesine yönelik bir model oluşturulacaktır. 

 

Antalya ASH İl 
Müdürlüğü 
İş-Kur 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
 

KOSGEB 

Antalya Büyükşehir 

Belediyesi 

19 İlçe Belediyesi 

Kadın Konukevleri 

Kamu kurumu 

niteliği taşıyan 

meslek kuruluşları 

TOBB Kadın 

Girişimciler Kurulu 

STK’lar 

İlgili diğer kurum ve 

kuruluşlar  

Özel sektör 

2022-2025 Çalışma/Programlardan yararlanan kadın 

sayısı  

İŞKUR’a yönlendirilen kadın sayısı 

Meslek edindirme kurslarına yönlendirilen 

kadın sayısı/katılım sağlayan kadın sayısı 

3.3.4 Geçici korunan ve uluslararası koruma başvuru veya statü sahibi 

kadın ve çocukların koruyucu ve önleyici hizmetlerden daha etkin biçimde 

yararlanmaları sağlanacaktır. 

Açıklama: Şiddet ve istismara maruz kalan veya kalma riski ile karşı 

karşıya olan mülteci, sığınmacı ve insan ticareti mağduru kadın ve 

çocukların, sunulan hizmetlere erişimleri sağlanacaktır. Herhangi bir 

şekilde şiddet ve istismara maruz kalmış kadın ve çocuklara yönelik 

rehabilitasyon ve psiko-sosyal destek programları geliştirilecek ve 

uygulanacaktır. Geçici korunan veya uluslararası koruma statüsü ya da 

başvuru sahibi kadın ve çocukların hakları ve haklarına erişim konularında 

İl Göç İdaresi 

Müdürlüğü 

Antalya Barosu Kadın 

Hakları ve Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Kurulu 

 

ASH İl Müdürlüğü 

 İl Emniyet 

Müdürlüğü 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Üniversiteler 

STK’lar 

2022-2025 Yürütülen bilinçlendirme faaliyeti sayısı  

Faaliyete katılan kadın/çocuk sayısı  

Koruyucu ve önleyici hizmetlerden 

faydalanan kadın/çocuk sayısı 
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bilinçlendirilmeleri sağlanacaktır. Geçici korunan veya uluslararası koruma 

statüsü ya da başvuru sahibi kadın ve çocukların hakları ve haklarına erişim 

konularıyla ilgili personele ve avukatlara eğitim verilerek personelin bu 

konuda bilinçlendirilmeleri sağlanacaktır. 

İlgili diğer kurum 

kuruluşlar 

 

3.3.5 Şiddet mağduru kadınların SYDV, belediye vb. kurum ve kuruşlarca 

yapılan ekonomik yardım ve desteklerden öncelikli yararlanmalarına 

yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. 

Açıklama: Şiddet mağduru kadınların şiddetten korunması ve 

güçlenmesini teminen ekonomik olarak desteklenmesi önem arz 

etmektedir. Bu çerçevede, ilimizde ekonomik yardım ve destek hizmeti 

sunan tüm kurum ve kuruluşların şiddet mağdurlarını öncelikli olarak 

yararlandırmaya yönelik tedbirlerin almasına ilişkin yeni uygulamalar 

hayata geçirilecektir. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

Antalya Büyükşehir 

Belediyesi 

19 İlçe Belediyesi 

Üniversiteler 

STK’lar 

TOBB Kadın 

Girişimciler Kurulu 

Meslek odaları 

İlgili diğer kurum 

kuruluşlar 

Özel Sektör 

2021-2025 SYDV’ler ile yerel yönetimlerce sunulan 

ekonomik desteklerden yararlanan kadın 

sayısı /Ekonomik destek talebi bulunan 

kadın sayısı  

3.3.6 Şiddet mağduru kadınların örgün ya da yaygın eğitim kurumlarında 

eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerine ilişkin tedbir 

alınacaktır. 

Açıklama: Maruz kaldıkları şiddet nedeniyle veya başka nedenlerle 

eğitimine devam edemeyen şiddet mağduru kadınların yaygın veya örgün 

eğitim kurumlarında eğitimlerine devam etmelerini sağlayacak gerekli 

tedbirler işbirliği içerisinde alınacak ve uygulanacaktır. Kadınlar Mesleki 

Eğitim, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Merkezleri hakkında bilgilendirilerek ve 

yönlendirmeleri yapılacaktır. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Üniversiteler 

Kadın Konukevleri 

2022-2025 Örgün ya da yaygın eğitime devamı 

sağlanan kadın sayısı /Eğitimini devam 

ettirmeyi talep eden kadın sayısı  

3.3.7 Konukevi hizmeti alan şiddet mağduru kadınların beraberindeki 
çocuklarının kreş imkânlarından yararlandırılması sağlanacaktır. 
Açıklama: Şiddet mağduru kadınların istihdamının desteklenerek 
güçlenmeleri ve şiddetten korunarak yeni bir hayat tesis etmelerinin 
sağlanmasını teminen çalışan ve/veya iş arayan kadınların kreş çağındaki 
çocuklarının öncelikle kamu kreşleri olmak üzere ihtiyaç halinde özel 
kreşlerden ve Belediye Başkanlıklarına bağlı kreşlerden yararlanması için 
kontenjan ayrılması, kreş desteği sağlanması vb. gerekli tedbirler 
alınacaktır. Ayrıca Belediye Başkanlıklarına bağlı olarak hizmet veren 
kreş/gündüz çocuk bakım evi sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar 
yapılacaktır.  

. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Belediye 

Başkanlıkları 

Antalya ASHİM 

Çocuk Hizmetleri 

Birimi 

Kadın Konukevleri 

STK’lar 

 

2022-2025 Kadın konukevi hizmeti alan ve ücretsiz 
kreş imkânlarından yararlandırılan kadın 
sayısı 
Ücretsiz kreş imkânlarından 
faydalandırılan çocuk sayısı  
Belediye başkanlıklarına bağlı olarak 
hizmet veren kreş/gündüz çocuk bakım evi 
sayısı 
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Strateji 3.4: Şiddet mağdurlarına yönelik sağlık hizmetlerinin sunum kapasitesi güçlendirilecektir. 

Faaliyetler Sorumlu Kurum İlgili Kurum Süre Performans Göstergesi 

3.4.1  Aile hekimlerine yönelik kadının güçlenmesi, kadın sağlığı ve kadına 

yönelik şiddetle mücadele konularında sistematik eğitimler düzenlenecek, eğitim 

programlarının etki analizleri gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddet mağdurlarının çoğu kez başvurdukları 

kurumsal mekanizmalardan birisi sağlık hizmet birimleridir. Ülkemizde aile 

hekimliği uygulaması ile her hanenin ve bireyin sağlık hizmetlerine doğrudan 

ulaşması, sağlık geçmişine ilişkin bilgilerin aile hekimliğinde bulunmasına ve 

dolayısıyla kişilerin sağlık durumlarının yakinen takibinin yapılmasına önemli 

katkı sunmuştur. Bireylerle yüz yüze ve sık sık görüşme imkanına sahip aile 

hekimlerinin kadına yönelik şiddet konusuna ilişkin farkındalığa sahip olması 

birçok vakanın erken tespit edilmesine ve riskin analiz edilerek gerekli 

tedbirlerin alınabilmesine imkan sunacaktır. Bu nedenle aile hekimlerine yönelik 

kadının güçlenmesi, kadın sağlığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele 

konularında sistematik eğitimler düzenlenmesi ve eğitim programlarının etki 

analizlerinin gerçekleştirilmesi ile şiddetle mücadelenin etkinliği artacaktır. 

İl Sağlık Müdürlüğü  Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

İlgili diğer kurumu 

kuruluşlar 

2022-2025 Düzenlenen eğitim sayısı 

Düzenli şekilde eğitim alan aile 

hekimi sayısı 

3.4.2. Hastaneler bünyesinde özellikle acil servis ve tıbbi sosyal hizmet 

birimlerinde görev yapan personelin şiddetle mücadelede uzmanlaşmalarına 

yönelik düzenli eğitim programları gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddet mağdurlarının çoğu kez başvurdukları 

kurumsal mekanizmalardan birisi sağlık hizmet birimleridir. 2022-2025 

döneminde de hastaneler bünyesinde özellikle acil servis, krize müdahale birimi, 

tıbbi sosyal hizmet birimi ve psiko-sosyal destek merkezlerinde görev yapan 

personelin şiddetle mücadelede uzmanlaşmalarına yönelik düzenli eğitim 

programları gerçekleştirilecektir 

İl Sağlık Müdürlüğü Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

İlgili diğer kurumu 

kuruluşlar  

2022-2025 Yıl içinde düzenlenen eğitim 

programı sayısı 

Düzenli olarak eğitim alan 

personel sayısı 

3.4.3 Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat 

Merkezleri, Göçmen Sağlığı Merkezleri vb. birimlerde görev yapan sağlık 

çalışanlarına yönelik kadının güçlenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele 

konularında düzenli eğitimler gerçekleştirilecektir.  

Açıklama: Kadına yönelik şiddet mağdurlarının çoğu kez başvurdukları 

kurumsal mekanizmalardan birisi sağlık hizmet birimleridir. 2022-2025 

döneminde de Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat 

Merkezleri, Göçmen Sağlığı Merkezleri vb. birimlerde görev yapan sağlık 

çalışanlarına yönelik kadının güçlenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele 

konularında düzenli eğitimler gerçekleştirilecek ve daha önce bu eğitimleri alan 

İl Sağlık Müdürlüğü Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Üniversiteler 

İlgili diğer kurumu 

kuruluşlar  

2022-2025 Yıl içinde düzenlenen eğitim 

programı sayısı 

Düzenli olarak eğitim alan 

personel sayısı 
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yetkin personellerinde güncel mevzuat ve uygulamaları takip edebilmesi 

açısından eğitimlere katılımları teşvik edilecektir. 

3.4.4. Özel politika/hizmet gereksinimi bulunan şiddet mağdurlarının sağlık 

hizmetlerine erişimi kolaylaştırılarak etkin ve hızlı bir şekilde hizmet alabilmeleri 

sağlanacaktır. 

Açıklama: Şiddet mağduru kadınlar içinde bulundukları farklı konumlar 

nedeniyle özel politika ve hizmete ihtiyaç duymaktadır. Engelli kadınlara, 

göçmen/mülteci, insan ticareti mağduru kadınlara, yoksul kadınlara, kırsal 

alanda yaşayan kadınlara vb. çoklu dezavantajlı konuma sahip şiddet mağduru 

kadınlara yönelik sunulacak sağlık hizmetlerinde de her vakanın acil durumları 

ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak müdahale sağlanmasına yönelik 

müdahale programları oluşturulacaktır. 

İl Sağlık Müdürlüğü Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Kadın Konukevi 

Müdürlükleri 

Üniversiteler 

İlgili diğer kurumu 

kuruluşlar  

2022-2025 Oluşturulan müdahale programı 

sayısı  

Müdahale programlarından 

faydalanan özel hizmet 

gereksinimi bulunan şiddet 

mağduru sayısı  

3.4.5 Sağlık kuruluşlarından şiddet vakasına müdahale rolü bulunan diğer kurum 

ve kuruluşlara yönelik bilgi ve veri akışı güçlendirilecektir. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddet mağdurlarının çoğu kez başvurdukları 

kurumsal mekanizmalardan birisi sağlık hizmet birimleridir. Her seviye sağlık 

kuruluşu tarafından tespit edilen kadına yönelik şiddet vakasının ilgili diğer 

kurum ve kuruluşlara zaman kaybetmeksizin bildirilmesi gereklidir. Sağlık 

kuruluşlarından şiddet vakasına müdahale rolü bulunan diğer kurum ve 

kuruluşlara yönelik bilgi ve veri akışının güçlendirilmesi vakalara zamanında, 

etkili ve uzmanlaşmış müdahalenin sunulmasına ve hak ihlallerinin önlenmesine 

katkı sunacaktır. 

İl Sağlık Müdürlüğü Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İlgili diğer kurumu 

kuruluşlar 

2022-2025 Veri akışının güçlenmesine 

yönelik alınan idari ve teknik 

tedbir sayısı 

İlgili kurumlarla paylaşılan veri 

sayısı 

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

Faaliyetler Sorumlu Kurum İlgili Kurum Süre Performans Göstergesi 

3.5.1. 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında sağlık tedbiri 

uygulanan kişilere etkin şekilde yapılandırılmış program dâhilinde 

müdahale edilmesi sağlanacaktır.  

Açıklama: 6284 sayılı Kanunun 5/1-(h) ve 5/1-(ı) maddeleri 

kapsamında hakkında önleyici tedbir kararı bulunanlara yönelik 

gerekli sağlık tedbirlerinin etkin şekilde uygulanmasını teminen iş 

akış süreçlerine uygun şekilde vakalara yapılandırılmış program 

dahilinde müdahalede bulunulması sağlanacaktır. 

İl Sağlık Müdürlüğü Antalya ASH İl Müdürlüğü 

İlgili diğer kurumu 

kuruluşlar 

 

2022-2025 

6284 Sayılı Kanun kapsamında il düzeyinde 

hakkında sağlık tedbiri bulunan şiddet 

uygulayanlardan yapılandırılmış program 

dahilinde müdahale sağlanan kişi 

sayısı/6284 sayılı Kanun kapsamında il 

düzeyinde hakkında sağlık tedbiri bulunan 

kişi sayısı  

3.5.2. Kadına yönelik şiddet eylemlerinden dolayı Denetimli 

Serbestlik altında bulunan hükümlülerin öfke kontrolü içerikli 

programlara katılımları sağlanacaktır. Katılımların aktif bir şekilde 

sağlanabilmesi için hükümlülerin iletişim bilgilerinin güncel olması 

hususunda gerekli tedbirler alınacaktır. 

Açıklama: Kadına şiddet eylemlerinden dolayı 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanunu ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 

Denetimli Serbestlik İl 

Müdürlüğü 

 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Ceza Evi Müdürlükleri 

Antalya ASH İl Müdürlüğü 

SHM Müdürlükleri 

2022-2025 Yürütülen program sayısı 

Programlar kapsamında düzenlenen etkinlik 

sayısı  

Etkinliklerle ulaşılan kişi sayısı 
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İnfazı Hakkında Kanun’da yer alan adli kontrol ve koşullu 

salıverilme müesseseleri kapsamında hükümlülerin Denetimli 

Serbestlik bünyesinde düzenlenen öfke kontrol programlarına 

katılımına ilişkin gerekli adımlar atılacaktır. 

3.5.3. Alkol ve madde bağımlılığı sorunu olan şiddet uygulayanların 

bağımlılıkla mücadele konusunda özel müdahale programlarına 

katılımı sağlanacaktır.  

Açıklama: Alkol ve madde bağımlılığı olan şiddet uygulayanlar ile 

6284 sayılı Kanunun 5/1-(h) ve 5/1-(ı) maddeleri kapsamında 

tedbir kararı verilenlere yönelik özel müdahale programları 

hazırlanacak ve uygulanacaktır. 

İl Sağlık Müdürlüğü Antalya ASH İl Müdürlüğü  

Üniversiteler 

Yeşilay  

 

2022-2025 Oluşturulan ve yürütülen program sayısı 

Programlar kapsamında düzenlenen etkinlik 

sayısı  

Etkinliklerle ulaşılan kişi sayısı 

3.5.4. Kadına yönelik şiddet eylemleri sebebiyle tutuklu veya 

hükümlü bulunanların izin, firar ya da tahliye durumunda izleme 

takibi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddet sebebiyle tutuklu veya hükümlü 

bulunanların izleme ve takibi etkin şekilde gerçekleştirilecek, 

cezaevinden herhangi bir sebeple çıkması ya da firar etmesi 

durumlarında, durumun ilgili kurumsal mekanizmalara ve şiddet 

mağdurlarına bildirimi önceden ve/veya gecikmeksizin 

sağlanacaktır. 

 Denetimli Serbestlik İl 

Müdürlüğü  

Antalya ASH İl Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

2022-2025 Alınan ve uygulanan tedbir sayısı 

3.5.5. 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında “5/1-(b)” ile “5/1-

(c)” maddeleri gereğince önleyici tedbir kararı bulunanlara zorunlu 

hallerde alternatif barınma yeri sağlanmasına yönelik tedbir 

alınacaktır. 

Açıklama: Zorunlu hallerde olmak koşuluyla, 6284 sayılı Kanun 

kapsamında haklarında 5/1-(b) ve 5/1-(c) maddeleri gereğince 

müşterek konuttan uzaklaştırma kararı alınan şiddet uygulayan 

veya uygulama ihtimali bulunanlara alternatif barınma imkânları 

sağlanacaktır. 

Antalya Valiliği 

 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı 

Antalya ASH İl Müdürlüğü 

 

 

2022-2025 6284 sayılı Kanunun  “5/1-/(b) ve 5/1-/(c) 

maddeleri gereğince önleyici tedbir kararı 

bulunanlardan alternatif barınma yeri 

sağlanan kişi sayısı  

3.5.6 Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerinde görev yapan, şiddet 

uygulayan kişilere yönelik çalışmaları yürüten personele eğitimler 

düzenlenecektir.  

Açıklama: Söz konusu birimlerde görev yapan personelin ihtiyaç 

duyduğu eğitim konuları analiz edilerek eğitim planlamaları 

yapılacaktır. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Üniversiteler 

Sosyal Hizmet Merkezi 

Müdürlükleri 

2022-2025 Gerçekleştirilen eğitim sayısı/eğitime katılan 

kişi sayısı 

3.5.7 Haklarında 6284 Sayılı Kanunun 5/1-(h) ve 5/1-(ı) maddeleri 

gereği tedbir kararı verilen kişiler hakkındaki tedbir kararının 

akıbetinin dönemsel olarak ilgili kurumlarla paylaşılması 

sağlanacaktır. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddet nedeniyle haklarında tedbir kararı 

verilen şiddet uygulayan kişilerin tedavi sürecine katılıp 

katılmadığına ilişkin veriler toplanarak, etki analizi 

İl Sağlık Müdürlüğü Antalya ASHİM 

İl Jandarma Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

2022-2025 İlgili kanun hükmü gereği haklarında tedbir 

kararı verilen kişi sayısı 

Tedavisi gerçekleştirilen/tedaviyi kabul 

etmeyen kişi sayısı 
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değerlendirilecek ve faaliyet takviminde belirlenen dönemlerde 

ilgili kurumlarla paylaşılacaktır. 
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TOPLUMSAL FARKINDALIK 

HEDEF 4: 

Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve 

duyarlılığın artırılması 

Strateji 4.1 

Kadına yönelik şiddetle 

mücadeleye ilişkin kurumsal 

iletişim kanalları 

güçlendirilecektir. 

Strateji 4.2 

Şiddetsiz bir toplum için 

bilinçlendirme faaliyetleri 

yürütülecektir. 

Strateji 4.3 

Kadına yönelik şiddetle 

mücadeleye erkeklerin katılımı 

sağlanacaktır. 

Strateji 4.4 

Eğitimin tüm kademelerine 

şiddete sıfır tolerans anlayışı 

yerleştirilecektir 

Strateji 4.5 

Yükseköğretim kurum ve 

programlarına şiddete sıfır 

tolerans anlayışı 

yerleştirilecektir. 

Strateji 4.6 

Özel sektörün kadına yönelik 

şiddetle mücadeleye aktif 

katılımı sağlanacaktır. 

Strateji 4.7 

Şiddete neden olan kalıp yargılar 

ile şiddeti yeniden üreten 

yapılarla mücadele edilecek, 

olumlu örnek ve uygulamalar 

geniş ̧kitlelere aktarılacaktır. 

Strateji 4.8 

Geleneksel ve yeni medyanın 

kadına yönelik şiddetle 

mücadeleyi destekleyici ve 

duyarlılık kazandırıcı rol 

üstlenmesi sağlanacaktır. 
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Strateji 4.1: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin kurumsal iletişim kanalları güçlendirilecektir. 

Faaliyetler Sorumlu Kurum İlgili Kurum Süre Performans Göstergesi 

4.1.1. Kamuoyunun kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirilmesinde resmi sosyal 

medya kanalları aktif olarak kullanılacaktır. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni politikalar, çalışmalar ve gelişmeler 

konusunda kamuoyunu ilk elden bilgilendirecek sosyal medya kanallarının varlığı 

önemlidir. Bu çerçevede kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kamuoyunun 

bilgilendirilmesinin Bakanlık tarafından yapılması ile bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Bakanlığın sosyal medya kanalları ile video yayın 

kanallarının aktif olarak kullanılması özellikle genç bireyleri ilgilendiren içeriklerde 

hedef kitleyi etkileyebilecek bir iletişim dilinin seçilmesi, güçlü ve başarılı kadın imajını 

vurgulayan paylaşımlara yer verilmesi ve içeriklerin kullanıcıya ulaşması sağlayacaktır. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü  

 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı  

İlgili diğer kamu kurum 

ve kuruluşları  

Üniversiteler  

STK’lar 

 

2022- 2025 Konuya ilişkin paylaşılan ileti 

sayısı 

4.1.2. Kadının insan hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin önemli 

günlerde etkinlikler düzenlenecektir.  

Açıklama: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 

Uluslararası Mücadele Günü, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi 

gününde “kadına yönelik şiddetle mücadele”, “kadın-erkek eşitliği” konularında medya 

kampanyaları düzenlenecek, yapılan faaliyetlerin kurumsal sosyal medya hesapları, 

kurum web sitesi, billboardlar, ulaşım araçlarında ve AVM'lerde yer alan dijital panolar, 

yerel radyo TV ve basılı yayınlarda yer alması sağlanacaktır, ayrıca söz konusu tarihlerde 

okullarda öğrencilere yönelik farkındalık çalışmalar planlanarak, kamuoyuna yönelik 

farkındalık artırıcı çalışmalar yürütülecektir. 

 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

İlgili kamu kurum ve 

kuruluşları 

Üniversiteler 

STK’lar 

Yerel medya kuruluşları 

Özel sektör  

2022 

2025 

Gerçekleştirilen etkinlik sayısı 

 

Strateji 4.2: Şiddetsiz bir toplum için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir. 

Faaliyetler Sorumlu Kurum İlgili Kurum Süre Performans Göstergesi 

4.2.1. Gerekli alanlara eğitici ve formatörlere yönelik eğitici eğitimi 

programları düzenlenecektir. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadele, aile eğitimleri, babalık 

eğitimleri, kadın erkek eşitliği, evlilik öncesi eğitimler gibi konularda eğitim 

verecek ve vermekte olan eğitici ve formatörlerin eğitim becerilerini 

geliştirmek, dirençle daha kolay başa çıkabilmelerini ve kadına yönelik 

şiddetle mücadelede duyarlılık kazanmalarını sağlamak amacıyla eğitici 

eğitimi programları düzenlenecektir. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Teknik Kurul Üyesi 

Kurumlar 

Üniversiteler 

 

 

2022-2025 Düzenlenen eğitim programı sayısı  

Katılım sağlayan kadın/erkek formatör 

sayısı 

4.2.2.Vatandaşlara yönelik eğitim, seminer, atölye çalışması gibi farkındalık 

artırma ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.  

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

SHM Müdürlükleri 

STK’lar 

2022-2025 Düzenlenen etkinlik sayısı 



35 

Açıklama: Kadına yönelik şiddetin tanımı, yaygınlığı, ilgili mevzuat, şiddete 

maruz kalındığında başvurulacak kurumlar, şiddetin yeniden üretilmemesi, 

şiddete tanık olunduğunda yapılacaklar gibi konularda vatandaşlara 

yönelik etkinlikler gerçekleştirilerektir. Faaliyetler yürütülürken Aile 

Eğitim Programlarından yararlanılacaktır. Farkındalık çalışmaları, yaratıcı 

ve yenilikçi görsel işitsel farkındalık materyalleri ile desteklenecektir. 

Örneğin kamu spotları kullanılarak sadece özel günlerde değil diğer 

günlerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde, marketlerde 

otobüslerde, tramvaylarda ya da sinema salonlarında film gösterimlerinden 

önce kamu spotları ve seslendirmelerle farkındalık çalışmaları yapılacaktır. 

Üniversiteler 

Belediye Başkanlıkları 

İlgili diğer kurum ve 

kuruluşlar 

Etkinliklere katılan kadın/erkek katılımcı 

sayısı 

 

4.2.3. Aile eğitimleri, babalık eğitimleri, evlilik öncesi eğitimleri, iletişim 

teknikleri, öfke kontrolü ve stresle başa çıkma teknikleri gibi eğitim 

programlarının uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Açıklama: Farklı kurumlar tarafından uygulanan aile eğitimi, baba okulu 

gibi eğitim programları aracılığıyla kadın-erkek eşitliği, kadına yönelik 

şiddetle mücadele konularında farkındalık artırılması, aile içi iletişimin 

desteklenmesi ve iletişim teknikleri duygu paylaşımının ve duyguları ifade 

etmenin öneminin aktarılmasına ilişkin eğitimler düzenlenecek ayrıca 

belediye başkanlıkları ile yapılan protokoller neticesinde evlilik için 

başvuran çiftlerin bu tarz eğitim ve seminer faaliyetlerine 

yönlendirilmesine ilişkin çalışmalar yapılacaktır. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü  

İl Sağlık Müdürlüğü 

SHM Müdürlükleri 

İl Jandarma Komutanlığı 

Sahil Güvenlik Komutanlığı 

Belediye Başkanlıkları 

Denetimli Serbestlik İl 

Müdürlüğü 

Ceza Evleri Müdürlükleri 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Üniversiteler 

STK’lar  

2022-2025 Uygulanan eğitim sayısı  

Eğitimlere katılan kadın/erkek katılımcı 

sayısı  

4.2.4. Muhtarlara yönelik düzenli seminerler gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: Muhtarlara yönelik kadın-erkek eşitliği, kadına yönelik şiddetle 

mücadele, ilgili mevzuat ve erken yaşta evliliklerle mücadele konularında 

eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü SHM 

Müdürlükleri 

Antalya Valiliği 

19 İlçe Kaymakamlığı  

Muhtarlar Odası 

İlgili diğer kurum ve 

kuruluşlar 

2022-2025 Gerçekleştirilen eğitim sayısı  

Eğitimlere katılan kadın/erkek muhtar 

sayısı  

4.2.5. Kamu personeline yönelik eğitim seminerleri düzenlenecektir. Ayrıca 

tüm kamu kurumlarında görev yapan aday memurların, aday memurluk 

sürecinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim almaları 

sağlanacak. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda doğrudan hizmet 

sunmayan kamu kurumlarında görev yapan kamu görevlilerine yönelik 

seminer, atölye çalışması vb. etkinliklerin ilgili kurumlarla işbirliği içinde 

düzenlenmesi sağlanacaktır. Eğitim materyalleri uzaktan eğitim 

modellerine izin verecek biçimde hazırlanacaktır. İçerik geliştirecek 

personele uzaktan eğitim içeriği geliştirilmesi konusunda eğitim 

verilecektir. 

ASH İl Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı  

İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

İl Müftülüğü 

İl Göç İdaresi  

İlgili diğer kamu kurum ve 

kuruluşları  

2022-2025 Düzenlenen etkinlik sayısı 

Etkinliklere katılan kadın/erkek katılımcı 

sayısı 

4.2.6. Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat 

Merkezleri vb. birimlerde görev yapan sağlık çalışanları tarafından 

toplumun geneline yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

İl Sağlık Müdürlüğü 

 

Antalya ASH İl Müdürlüğü 

İl Göç İdaresi Müdürlüğü 

İlgili diğer kamu kurum 

kuruluşları 

2022-2025 Düzenlenen etkinlik sayısı  

Katılım sağlayan kadın sayısı  

Katılım sağlanan erkek sayısı  
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Açıklama: Sağlık çalışanlarının kadına yönelik şiddet mağdurları ile 

potansiyel mağdurlara ulaşma olasılıklarının yüksek olması nedeniyle ilgili 

personelin kadına yönelik şiddet türleri, kadına yönelik şiddetin sonuçları, 

insan ticareti suçu ve insan ticaretiyle mücadele ve başvuru mekanizmaları 

konularında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca sağlık 

personeli tarafından kadınların cinsel sağlık doğum kontrol yöntemleri vb. 

konularda bilgilendirmelerine yönelik eğitim ve seminer faaliyetleri 

gerçekleştirilecektir. 

Üniversiteler 

Uluslararası kuruluşlar 

STK’lar 

4.2.7. Sosyal Hizmet Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek 

Merkezleri, Yaşlı Evleri, Kültür Çadırları, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri ve 

Gençlik Merkezleri başta olmak üzere benzeri birimlerde kadına yönelik 

şiddetle mücadele ve erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele konusunda 

faaliyetler gerçekleştirilecek, mevcut uygulamalar güçlendirilecektir. 

Açıklama: Vatandaşların boş zamanlarını değerlendirdiği ve kişisel 

gelişimini sağladığı ya da sosyal hizmet taleplerini karşıladığı kurumsal 

mekanizmaların vatandaşlara ulaşma potansiyelinden yararlanarak kadına 

yönelik şiddetle mücadele alanında faydalanılması sağlanacaktır. Bu 

birimlerde kadına yönelik şiddet, ilgili mevzuat, şiddete tanık olunduğunda 

yapılacaklar, erken yaşta ve zorla evlilikler, kadın erkek eşitliği, kadın 

hakları gibi konularda eğitim, seminer, farkındalık çalışmaları 

gerçekleştirilebilecektir. İlgili kurumların kamuya açık bölümlerinde 

yukarıda anılan konularda farkındalık materyalleri bulundurulması ve 

farkındalık çalışmaları sırasında dağıtılması teşvik edilecektir. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

Antalya Valiliği 

19 İlçe Kaymakamlığı 

SHM Müdürlükleri 

İl Milli eğitim Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Müftülüğü 

Üniversiteler 

STK’lar 

2022-2025 Düzenlenen etkinlik sayısı  

Katılım sağlayan kadın sayısı  

Katılım sağlanan erkek sayısı 

4.2.8. İlde yaşamlarını sürdürmekte olan yabancı uyruklu bireylere yönelik 

farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: İlimizde farklı nedenlerle ve farklı statülerde yaşamakta olan 

bireylere yönelik ulusal mevzuat, kadına yönelik şiddet, başvuru 

mekanizmaları konularında farkındalık çalışmaları yapılacaktır. Bu 

çalışmalarda farklı dillerde hazırlanmış, erişilebilir bilgilendirici 

materyaller hazırlanacaktır. 

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Antalya ASH İl Müdürlüğü  

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı 

Uluslararası kuruluşlar 

Üniversiteler 

STK’lar 

Belediye Başkanlıkları 

2022-2025 Düzenlenen etkinlik sayısı  

Katılım sağlayan kadın sayısı  

Katılım sağlanan erkek sayısı 

4.2.9. Din görevlilerine yönelik eğitim/seminerler 

düzenlenecektir.(Özellikle Alo 190 Fetva hattında ve aile bürolarında görev 

yapan personellere yönelik olarak) 

Açıklama: Kadına yönelik şiddete neden olan kalıp yargıların ve yanlış 

bilgilerin ortadan kaldırılmasında din görevlilerinin aktif rol alması 

amacıyla öncelikle İl ve İlçe Müftülüklerinde görev yapan din görevlilerine 

kadına yönelik ve aile içi şiddetin, aile bütünlüğü üzerine zararları ile erken 

yaşta ve zorla evlilikler, olumlu anne ve baba tutumları, ev içerisinde ki iş 

bölümü, erkek kadın cinsiyet eşitliği konularında eğitim faaliyetleri 

gerçekleşecektir. Eğitim alan din görevlilerinin olumlu örnek ve 

İl Müftülüğü Antalya ASH İl 

Müdürlüğü/ŞÖNİM 

Sosyal Hizmet Merkezi 

Müdürlükleri 

 

2022- 2025 Düzenlenen etkinlik sayısı 

Etkinliklere katılan  kadın/erkek sayısı 
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Strateji 4.3: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin katılımı sağlanacaktır. 

Faaliyetler Sorumlu Kurum İlgili Kurum Süre Performans Göstergesi 

4.3.1. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile memur, işçi ve işveren 

sendikaları tarafından erkek üyelerine yönelik eğitim ve seminer programları 

düzenlenecektir 

Açıklama: Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, memur, işçi ve işveren 

sendikaları tarafından üyelere yönelik olarak kadın-erkek eşitliği, olumlu babalık 

tutumları, aile içi iletişim, kadına yönelik şiddetle ve erken yaşta evliliklerle 

mücadele gibi konularda eğitim ve seminer programları düzenlenecektir. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

Sendika İl Temsilcilikleri 

Kamu kurumu niteliğinde 

meslek kuruluşları  

Meslek Odaları 

STK’lar 

2022 

2025 

Düzenlenen etkinlik sayısı 

Etkinliklere katılan kadın katılımcı 

sayısı 

Etkinliklere katılan erkek katılımcı 

sayısı 

uygulamaları kamuoyunda aktararak şiddete neden olan zihniyet 

kalıplarının ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. 

4.2.10. Diyanet İşleri Başkanlığının üçer aylık vaaz ve hutbe 

planlamalarında kadına yönelik şiddet konusuna yer verilecektir. 

Açıklama: Özellikle önemli günlerde kadına yönelik ve aile içi şiddetin, aile 

bütünlüğü üzerine zararları ile erken yaşta ve zorla evliliklerin kız 

çocuklarının hakları üzerine olumsuz etkileri konusunda vatandaşlar 

bilgilendirilecektir. 

İl Müftülüğü Antalya ASH İl Müdürlüğü 

 

2022- 2025 Gerçekleştirilen  vaaz/hutbe sayısı 

4.2.11. 112 Acil Yardım çağrı hattında çalışan personele, Vali Yardımcıları 

ve kaymakamların özel kalemlerine, Valilik Açık Kapı Birimi ve CİMER’de 

görev yapan personele kadına yönelik şiddet ve ilgili kurum hizmetleri 

hakkında eğitimler düzenlenecek 

Açıklama: Şiddet vakalarına süratle ve etkili müdahale edilmesi çoğu kez 

başta yaşam hakkı olmak üzere şiddet mağdurunun birçok hakkının 

korunması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda vatandaşlarımızın çeşitli 

nedenlerle yoğun olarak başvuruda bulunduğu birimlerde görev yapan 

personele yönelik farkındalık eğitimleri düzenlenecektir.  

Antalya Valiliği 

19 İlçe Kaymakamlığı 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Jandarma Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Göç İdaresi Müdürlüğü 

SHM Müdürlükleri 

2022-2025 Gerçekleştirilen eğitim faaliyeti 

Katılımcı sayısı 

4.2.12. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda belirlenen rol 

modeller belirlenerek ‘Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans’ ilkesiyle 

hazırlanan tanıtım görsellerinin şehrin farklı noktalarında yer alan 

billboardlarda yayınlanması ve yerel medyada tanıtımları sağlanacaktır. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadelede kanaat önderleri ve 

toplumun/şehrin ileri gelen bireylerinin destekleyici tavır ve 

davranışlarının sürece olumlu katkısı olacağı değerlendirilmektedir. Bu 

doğrultuda rol model olarak belirlenen kişiler ile yapılan farkındalık 

çalışmaları daha büyük kitlelere ulaşılmasını sağlayacaktır. 

Belediye Başkanlıkları Antalya ASH İl Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

Üniversiteler 

STK’lar 

Yerel Medya Kurumları 

2022-2025 İl ve ilçe genelinde billboardlarda 

yayınlanan çalışma sayısı 
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4.3.2. Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde vatani 

görevini yapmakta olan erbaş ve erlere yönelik düzenli eğitim ve seminer 

çalışmaları gerçekleştirilecektir.  

Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin katılımının sağlanması 

amacıyla vatani görevini yapan kişilere ulaşmak önemli bir fırsattır. Bu çerçevede 

mevcut eğitim programı gözden geçirilerek uygulanmaya devam edilecektir. 

3.Piyade Eğitim ve Tugay 

Komutanlığı 

İl Jandarma Komutanlığı 

Sahil Güvenlik Eğitim ve 

Öğretim Komutanlığı 

Antalya Valiliği 

Antalya ASH İl Müdürlüğü 

SHM Müdürlükleri 

2022 

2025 

Eğitimlere katılan kişi sayısı  

4.3.3 İl düzeyinde siyasetçiler, iş insanları, bürokratlar, sporcular, sanatçılar, 

sendika temsilcilerinin yer aldığı bir kamu spotu hazırlanacak ve yerel TV’lerde ve 

billboardlarda, sinema, tiyatro vb. yerlerde gösterimi sağlanacaktır.  

Açıklama: Kanaat önderleri ve toplumca, toplum tarafından saygı duyulan kişilerin 

kadına yönelik şiddetle mücadelede desteğinin alınması sağlanacaktır. Kamu 

spotunda aile içi iş bölümü, çocuklara bakım verilmesi konusunda görev 

üstlenilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin mesajlar yer alacaktır. 

Kamu spotu engelli bireylerin erişimine uygun olacaktır. 

Antalya Valiliği 

 

19 İlçe Kaymakamlığı/ 

Antalya ASH İl Müdürlüğü 

Üniversiteler 

Yerel Medya Kurumları 

İlgili diğer kurum ve 

kuruluşlar 

2022 

2025 

 

Kamu spotunun hazırlanması  

4.3.4. Sportif müsabakalarda kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin 

farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: Sporcuların kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek vermesi 

amacıyla, karşılaşmalara kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin mesajlar 

içeren pankartlarla çıkması, belirli dönemde kısa filmler çekilmesi gibi etkinlikler 

gerçekleştirilecektir. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğü 

Spor Kulüpleri  

 

2022 

2025 

 

Düzenlenen etkinlik sayısı 

4.3.5. Olumlu babalık tutumları, aile içi işbölümü ve şiddetle mücadeleye erkek 

katılımı gibi konularda bir farkındalık kampanyası düzenlenecektir. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadele sürecine erkeklerin taraf olması 

amacıyla aile içi iş bölümü, çocuklara bakım verilmesi ve kadına yönelik şiddete 

karşı olunduğunun beyan edilmesi gibi konularda görsel, işitsel ve sosyal 

medyadan sürdürülecek bir kampanya düzenlenecektir. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

İlgili diğer tüm kamu 

kurum ve kuruluşları 

Üniversiteler 

STK’lar 

2022 

2025 

 

Kampanyanın düzenlenmesi  

4.3.6. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele edilmesi amacıyla babalara ve 

üniversite öğrenimine devam eden erkek öğrencilere yönelik eğitim ve farkındalık 

çalışmaları düzenlenecektir.  

Açıklama: Erken yaşta evlilik kararının verilmesinde babalar, dedeler gibi aile 

büyüklerinin rolü önemlidir. Bu nedenle babalara yönelik düzenlenecek farkındalık 

çalışmaları erken yaşta evlilikler ve olumlu babalık tutumları geliştirilmesi 

açısından çok önemlidir. Kadın ve çocuklara yönelik bir hak ihlali ve şiddet türü 

olan erken yaşta evliliklerle mücadelede erkeklere yönelik çalışmalar 

düzenlenmesi ayrıca kadına yönelik şiddetin azaltılmasına da katkı sağlayacaktır.. 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

İl Göç İdaresi Müdürlüğü 

İlgili diğer kamu kurum ve 

kuruluşları 

Üniversiteler 

STK’lar 

2022 

2025 

Düzenlenen etkinlik sayısı 

Etkinliklere katılan katılımcı sayısı 

Strateji 4.4: Eğitimin tüm kademelerine şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir. 

Faaliyetler Sorumlu Kurum İlgili Kurum Süre Performans 

Göstergesi 

4.4.1. “Öğrencilerin şiddet algısı” konusunda il düzeyinde bir araştırma 

gerçekleştirilecektir.  

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

2022 2024 Araştırmanın gerçekleştirilmesi  



39 

Açıklama: Araştırma ile özellikle ortaöğretim öğrencilerinin şiddet, akran zorbalığı, 

siber şiddet, kadına yönelik şiddet ve türleri konularında bilgi düzeyinin ve 

tutumlarının ölçülmesi amaçlanmaktadır. Araştırma belirlenen pilot okullar ve 

ilçelerde yapılabilecektir. Araştırmanın sonuçları öğrenci gruplarının ihtiyaç 

duyduğu eğitim ve farkındalık çalışmalarının içeriklerinin belirlenmesine de kaynak 

oluşturulacaktır.. 

Üniversiteleri 

 

STK’lar 

4.4.2. Okul öncesi eğitim öğrencilerine yönelik eşitlik, farklılıklara saygı, sağlıklı ve 

olumlu iletişim konularında farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: Okul öncesi eğitim geleceğe yönelik bilinç ve algıların oluştuğu bir dönem 

olduğu için bu dönemde alınan eğitim çok önemlidir. Okul öncesi eğitimde kız ve 

erkek çocukların eşit olduğu, duyguları ifade etmenin önemli ve gerekli olduğu, 

fiziksel, sosyal ve kültürel farklılıklara rağmen tüm bireylerin eşit olduğu vurgusu 

yapılmalı, bu konularda yaş gruplarına uygun drama çalışmaları, tiyatral faaliyetler, 

oyun terapisi ve resim analizleri gibi etkinlikler gerçekleştirilmelidir. 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 Antalya ASH İl 

Müdürlüğü  

Üniversiteler 

STK’lar 

2022 

2025 

Düzenlenen farkındalık çalışması 

sayısı 

Etkinliğe katılan kız/erkek öğrenci 

sayısı 

4.4.3. Ortaöğretim kurumlarında seminerler verilecektir ve aile içi şiddet, kadına 

yönelik şiddet, kadın erkek eşitliği, erken yaşta ve zorla evlilikler ile ilgili 

bilgilendirici afişler ve el kitapçıkları bulundurulacaktır. 

Açıklama: Ortaöğretim öğrencilerine yönelik verilen seminerlerde ihmal, istismar, 

aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, akran zorbalığı, erken yaşta ve zorla evlilikler ile 

siber şiddet gibi konulara değinilecektir. Özellikle siber şiddet ve akran zorbalığı gibi 

yaş grubunu ilgilendiren konuların seminer programlarında yer alması önem arz 

etmektedir. 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğü 

Üniversiteler 

STK’lar 

 

2022 

2025 

Düzenlenen farkındalık çalışması 

sayısı 

Etkinliğe katılan kız/erkek öğrenci 

sayısı 

4.4.4.  Valilikler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ödüllü resim, şiir, 

kompozisyon yarışmaları, münazaralar vb. faaliyetler eğitim ve öğretim yılı 

içerisinde planlanarak düzenlenecektir. 

Açıklama: Şiddetsiz toplumun teşviki, insan hakları, çocuk hakları ve bu hakların 

korunması gibi konularda farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalarla hem 

öğrencilerin konuya ilişkin bilinç kazanmaları hem de kendi ürettikleri materyaller 

aracılığıyla sorunun üzerine düşünmeleri amaçlanmaktadır. 

 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

Antalya Valiliği 

19 İlçe Kaymakamlığı 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Üniversitesiler 

Yerel medya kuruluşları 

STK’lar 

2022 

2025 

Düzenlenen etkinlik sayısı  

4.4.5. Öğretmenlere yönelik aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın erkek eşitliği 

gibi konularda seminer verilecektir.   

Açıklama: Eğitim içeriklerinin kadına yönelik şiddet, eşitlik, olumlu iletişim gibi 

konularda duyarlı olmasının yanında bu dersleri veren öğretmenlerin ve okul 

yöneticilerinin de ilgili konulara duyarlı olması önemlidir. Bu nedenle başta rehber 

öğretmen/psikolojik danışmanlar olmak üzere tüm öğretmenlere ve okul 

yöneticilerine yönelik eğitim, seminer ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek, 

ayrıca bu eğitim programlarının öğretmenlerin seminer dönemlerinde aldıkları 

hizmet içi eğitim programlarına dahil edilmesi sağlanacaktır. 

. 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Üniversiteler 

 

2022-2025 Düzenlenen farkındalık çalışması 

sayısı 

Etkinliğe katılan kadın/erkek 

öğretmen sayısı 
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4.4.6. Okul yöneticilerine yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: Eğitim içeriklerinin kadına yönelik şiddet, eşitlik, olumlu iletişim gibi 

konularda duyarlı olmasının yanında bu dersleri veren öğretmenlerin ve okul 

yöneticilerinin de ilgili konulara duyarlı olması önemlidir. Bu nedenle başta rehber 

öğretmen/psikolojik danışmanlar olmak üzere tüm öğretmenlere ve okul 

yöneticilerine yönelik eğitim, seminer ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Üniversiteler 

 

2022-2025 Düzenlenen etkinlik sayısı 

Etkinliklere katılan kadın/erkek 

sayısı  

4.4.7 Örgün eğitimin tüm kademlerinde olumlu, saygıya dayalı, eşitlikçi, her türlü 

ayrımcılığa karşı bir iletişim ortamı teşvik edilecektir. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadın erkek eşitliği bilincinin çok 

küçük yaşlarda yerleşmesi önemlidir. Bu nedenle eğitim kurumlarının şiddetsiz bir 

toplum oluşturmada rolü büyüktür. Eğitim kurumlarında yöneticiler ve öğretmenler 

tarafından cinsiyetçi kalıp yargıların desteklenmediği, farklılıklara saygı duyulduğu 

ve kimseye ayrımcılık yapılmadığı eğitim ortamları oluşturulmalı, derslerde bu 

konulara yer verilmeli, öğrencilerden bu içeriklerde proje çalışmaları yürütmeleri 

istenmesi ve özgün projelerin ödüllendirilmeli ve bu konularda farkındalık 

etkinlikleri yapılmalıdır. 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Üniversiteler 

STK’lar  

2022-2025 Düzenlenen Farkındalık çalışması 

sayısı 

4.4.8 Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, halkla ilişkiler ve 

organizasyon hizmetleri, gazetecilik, aile ve tüketici hizmetleri, radyo- televizyon ile 

çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında eğitim alan öğrencilere yönelik kadına yönelik 

şiddetle mücadele atölye, seminer, toplantı vb. çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: Geleceğin medya profesyonelleri olacak Mesleki ve Teknik Anadolu 

Liselerinde halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri, gazetecilik, aile ve tüketici 

hizmetleri, radyo-televizyon ile çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında eğitim alan 

öğrencilere yönelik kadına yönelik şiddet, ilgili mevzuat, kadına yönelik şiddetle 

mücadele ve medyada kadına yönelik şiddetle ve erken yaşta ve zorla evliliklerle 

mücadele, öfke kontrolü ve stresle başa çıkma teknikleri gibi konularda eğitim 

verilecektir.  

Antalya ASH İL 

Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Üniversiteler 

SHM Müdürlükleri 

Yerel haber ajansları 

 

2022-2025 Düzenlenen farkındalık çalışması 

sayısı 

Etkinliğe katılan kız/erkek öğrenci 

sayısı 

 

 

 

 

Strateji 4.5: Yükseköğretim kurum ve programlarına şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir. 

Faaliyetler Sorumlu Kurum İlgili Kurum Süre Performans Göstergesi 

4.5.1.  Üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin tutum ve 

algılarını ölçmeye yönelik il düzeyinde bir araştırma gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: Üniversite öğrencilerinin şiddet hakkında bilgi düzeyinin ve 

şiddete karşı tutumunun ölçülmesi amacıyla gerçekleştirilecek araştırma, 

Akdeniz Üniversitesi 

Antalya Bilim Üniversitesi 

Akev Üniversitesi 

Alanya Alaaddin Keykubat 

Üniversitesi 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

STK’lar 

 

2022 

2023 

Araştırmanın gerçekleştirilmesi  
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genç ve eğitimli nüfusa yönelik yürütülecek politikalara da temel 

oluşturacaktır. 

Alanya HEP Üniversitesi 

 

4.5.2 Kadın dostu kampüs anlayışının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Açıklama: Kadın öğrencilerin üniversite kampüsünde ulaşımda, 

konaklamada ve kampüs içinde kendini daha rahat ve güvende hissettiği 

(aydınlatma vb. fiziki koşulların sağlanarak), eşitliğe duyarlı bir anlayışın 

hakim olduğu, kadın öğrencilerin yaşadığı sorunlara duyarlı ve çözüm üreten 

bir üniversite anlayışının tüm üniversitelere hakim olmasına ilişkin gerekli 

çalışmalar YÖK koordinasyonunda yapılacaktır. 

Akdeniz Üniversitesi 

Antalya Bilim Üniversitesi 

Akev Üniversitesi 

Alanya Alaaddin Keykubat 

Üniversitesi 

Alanya HEP Üniversitesi 

 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

STK’lar 

Uluslararası kuruluşlar 

 

2022 

2025 

Kadın dostu kampüs sayısı  

4.5.3 Üniversitelerin kadın çalışmaları merkez ve bölümlerinde kadına 

yönelik şiddet konusunda gerçekleştirilen çalışmalar Kadına Yönelik Şiddet 

İzleme ve Değerlendirme Komisyonunda yılda bir kez sunulacaktır.  

Açıklama: Kadın çalışmaları ana bilim dallarında “kadına yönelik şiddet” 

konusunun ders içeriği olarak yer alması, bu konularda lisansüstü öğrenciler 

tarafından bilimsel çalışmalar yapılması teşvik edilerek (öğrencilere ait söz 

konusu çalışmaların tanıtımının yapılması ve ilgili platformlarda öğrencilere 

çalışmalarından dolayı sertifika, teşekkür plaketi vb. teşvik uygulamalarının 

gerçekleştirilmesi sağlanabilir), Kadın Çalışmaları Araştırma Uygulama 

Merkezleri öncülüğünde üniversitelerde farkındalık çalışmaları 

yürütülecektir. 

Akdeniz Üniversitesi Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Uluslararası Kuruluşlar 

STK’lar 

2022 

2025 

Kadına yönelik şiddet konusuna 

programlarında yer veren bölüm sayısı  

Kadına yönelik şiddet konusunda yapılan 

bilimsel çalışma sayısı  

Düzenlenen etkinlik sayısı  

 

4.5.4. Üniversitelerde kadına yönelik şiddet konusunda seminer, panel, 

atölye çalışması gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: Özellikle özel günler başta olmak üzere üniversitelerde kadına 

yönelik şiddetle mücadele anlayışının gündemde tutulması amacıyla öğrenci 

etkinlikleri desteklenecek, öğretim elemanları tarafından öğrencilere yönelik 

farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek ve şiddetsiz bir kampüs anlayışı 

desteklenecektir. 

Akdeniz Üniversitesi 

Antalya Bilim Üniversitesi 

Akev Üniversitesi 

Alanya Alaaddin Keykubat 

Üniversitesi 

Alanya HEP Üniversitesi 

 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

STK’lar 

Uluslararası kuruluşlar 

İlgili diğer kurum ve 

kuruluşlar  

2022 

2025 

Düzenlenen etkinlik sayısı 

Etkinliklere katılan kadın/erkek öğrenci 

sayısı  

4.5.5 İletişim Fakültesi öğrencilerine “medyada kadına yönelik şiddetle 

mücadele” konusunda atölye, seminer, toplantı vb. çalışmalar 

gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: Geleceğin medya profesyonelleri olan iletişim fakültesi 

öğrencilerine yönelik kadına yönelik şiddet, ilgili mevzuat, güncel gelişmeler 

ile medyada, kadına yönelik şiddetle mücadele gibi konularda atölye 

çalışmaları gerçekleştirilecektir. Atölye çalışmaları sonunda öğrenciler 

tarafından üretilen ürünlerle öğrencilere duyarlılık kazandırılmasının 

yanında mesleki yaşamında da etik değerlere ilişkin bilinç geliştirilmesi, 

medyada kullanılan dil ve görüntülerin şiddeti tarif eden/betimleyen ve veya 

özendirici formattan uzaklaştırılması amaçlanmaktadır. 

 

Akdeniz Üniversitesi 

İletişim Fakültesi bulunan 

diğer Üniversiteler 

 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

STK’lar 

Uluslararası kuruluşlar 

İlgili diğer kurum ve 

kuruluşlar 

2022 

2025 

Düzenlenen etkinlik sayısı 

Etkinliklere katılan kadın/erkek öğrenci 

sayısı 
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4.5.6 Üniversitelerin grafik tasarım, bilgisayar programcılığı, bilgisayar 

mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümü öğrencilerine yönelik “dijital 

oyunlarda kadına yönelik şiddet” konusunda farkındalık çalışmaları 

yapılacaktır. 

Açıklama: Dijital oyunların kadına yönelik şiddeti, cinselliği ve pornografi ile 

kadının toplumdaki ikincil konumunu pekiştirmesi sebebiyle “dijital 

oyunlarda kadına yönelik şiddet” konulu bir farkındalık çalışması 

gerçekleştirilecektir. 

İlimizde İlgili bölümlerin yer 

aldığı Üniversiteler  

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

STK’lar 

Uluslararası kuruluşlar 

İlgili diğer kurum ve 

kuruluşlar 

2022 

2025 

Düzenlenen etkinlik sayısı 

Etkinliklere katılan kadın/erkek öğrenci 

sayısı 

4.5.7. Yurtlarda kalan kadın ve erkek öğrencilere yönelik farkındalık 

çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan öğrencilere kadına 

yönelik şiddet, kadın erkek eşitliği, siber şiddet gibi konularda eğitimler 

düzenlenecektir.  

Antalya ASH İl Müdürlüğü 

 

Üniversiteler 

Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğü  

Kredi Yurtlar Kurumu 

 

2022 

2025 

Düzenlenen etkinlik sayısı 

Etkinliklere katılan kadın/erkek öğrenci 

sayısı 

4.5.8 Üniversitelerin çizgi film-animasyon bölümü öğrencilerine yönelik 

“çocuk yapımlarında şiddetle mücadele” konusunda farkındalık çalışmaları 

yürütülecektir. 

Açıklama: Çocukların şiddetten korunması, kadın erkek eşitliği, olumlu 

iletişim, farklılıklara saygı gibi konularda erken yaşlarda bilinçlendirilmesi 

amacıyla üniversitelerin çizgi film-animasyon bölümü öğrencilerine yönelik 

çocuk programlarında şiddet, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, çocuk 

işçiliği ve erken yaşta evlilikler gibi konularda farkındalık çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. 

İlgili Bölümün yer aldığı 

üniversiteler 

Antalya ASH İl 

Müdürlüğü 

Üniversiteler 

STK’lar 

2022-2025 Düzenlenen etkinlik sayısı - Etkinliklere 

katılan kadın/erkek öğrenci sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strateji 4.6: Özel sektörün kadına yönelik şiddetle mücadeleye aktif katılımı sağlanacaktır. 

Faaliyetler Sorumlu Kurum İlgili Kurum Süre Performans Göstergesi 

4.6.1. Üretici, sanayici, iş insanı, birlik ve dernek başkanları ile kadına 

yönelik şiddetle mücadele ve mobbing konusunda farkındalık 

çalışmaları yürütülecektir. 

Açıklama: Kamuoyunda çalışmaları beğenilen ve takdir gören kişilerin 

kadına yönelik şiddetle mücadeleye desteğinin sağlanması amacıyla 

Antalya ASH İl Müdürlüğü 

 

Kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları  

Meslek Odaları 

Özel sektör kuruluşları 

STK’lar  

Uluslararası kuruluşlar  

2022 

2025 

Gerçekleştirilen etkinlik sayısı  
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ilgili kişilerin farkındalık kampanyalarını desteklemesi sağlanacak ve 

rol aldıkları kısa filmler hazırlanacaktır. 

4.6.2. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında ildeki şirketler 

tarafından gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinin ödüllendirilmesi 

teşvik edilecektir.  

Açıklama: Kadına yönelik şiddetin bir türü olan işyerinde fiziksel 

şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, insan ticareti 

suçunun görünüm biçimlerinden biri olan işgücü sömürüsü ile 

mobbinge ilişkin bilinçlendirme ve farkındalık artırma çalışmaları 

yapılacaktır. 

Antalya Valiliği 

19 İlçe Kaymakamlığı 

 

Özel sektör kuruluşları  

Sendikalar  

Kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları /odaları 

KOSGEB 

Antalya TOBB Kadın Girişimciler 

Kurulu 

STK’lar  

2022 

2025 

Düzenlenen etkinlik sayısı  

 

Verilen ödül sayısı  

4.6.3. İşyerinde kadına yönelik şiddet ve mobbingin önlenmesine 

yönelik farkındalık çalışmaları yapılacaktır. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddetin bir türü olan işyerinde fiziksel 

şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, insan ticareti 

suçunun görünüm biçimlerinden biri olan işgücü sömürüsü ile 

mobbinge ilişkin bilinçlendirme ve farkındalık artırma çalışmaları 

yapılacaktır. Kadına yönelik şiddetle mücadele,  erken yaşta ve zorla 

evliliklerle mücadele konularında eğitim faaliyetleri yürütülecektir. 

Özellikle ilimizin turizm bölgesi olması nedeni ile otel çalışanlarına, 

bunun yanı sıra Organize Sanayi bölgelerinde hizmet veren işçi ve 

işverene yönelik eğitimler düzenlenecektir 

Antalya ASH İl Müdürlüğü 

 

İŞKUR 

SGK 

Meslek odaları 

Sendikalar 

Özel Sektör 

2022 

2025 

Düzenlenen etkinlik sayısı - Etkinliklere 

katılan kadın/erkek sayısı 

4.6.4. Perakendecilik sektörü temsilcileri ile piyasaya sunulan ürünler 

aracılığıyla tüketicilerde farkındalık oluşturulmasına ilişkin işbirliği 

çalışmaları gerçekleştirilecektir. Parekende sektöründe çalışanlara 

yönelik kadına yönelik şiddet konularında eğitim faaliyetleri 

düzenlenecektir. 

Açıklama: Çevrimiçi alışveriş de dahil olmak üzere, market poşetleri 

üzerinde kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin farkındalık artırıcı 

ifadelerin yer alması, poşetlerin içine bilgilendirici materyaller 

eklenmesi, çevrimiçi alışverişlerde uygulamalara kadına yönelik 

şiddetle mücadele konusunda bilgilendirici içerik yerleştirilmesine 

ilişkin çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

Antalya ASH İl Müdürlüğü 

 

Sanayi ve Ticaret Odaları 

Kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları /odaları 

Sendikalar 

Üniversiteler  

STK’lar 

 

2022 

2025 

Farkındalık çalışmasına katılan firma sayısı  

Kullanılan bilgilendirici materyal sayısı 

4.6.5. Eczanelerde, sağlık ocakları,  ağız ve diş sağlığı merkezleri, 

medikallerde, özel sağlık kuruluşlarında şiddetle mücadeleye ilişkin 

farkındalık materyalleri bulundurulmasına yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

Açıklama: Vatandaşların sıklıkla uğradıkları ve her mahallede birden 

fazla bulunan eczaneler, sağlık ocakları,  ağız ve diş sağlığı merkezleri, 

medikaller ve özel sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin hem 

kadına yönelik şiddetle mücadele ve başvuru mekanizmaları hakkında 

Antalya ASH İl Müdürlüğü 

 

İl Sağlık Müdürlüğü  

Antalya 10. Bölge Eczacı Odası 

SHM Müdürlükleri 

 

2022 

2025 

Farkındalık çalışmasına katılan eczane sayısı  

Kullanılan bilgilendirici materyal sayısı 
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bilgi sahibi olması hem de bu konulara ilişkin el broşürü, afiş gibi 

materyalleri sağlık merkezlerinde bulundurması kadına yönelik 

şiddetle mücadelede etkili bir yöntem olacaktır. 

4.6.6 Kamu kurum kuruluşları ve özel sektörde çalışan kadın 

personellerin 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalılar ve 

Genel Sağlık Sigortası kanunu kapsamındaki özlük haklarına yönelik 

bilgilendirme faaliyetleri arttırılacaktır 

 Açıklama: Kamu kurumlarında ve özel sektörde görev yapan 

kadınların 4857 ve 5510 Sayılı Kanun kapsamında sahip oldukları özlük 

hakları konusunda bilgilendirmeleri yapılacaktır. Bu doğrultuda 

çalışanların, kadın olmalarından dolayı ayrımcılığa uğramalarının, iş 

gücü sömürüsünün ve mobingin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

SGK 

İş-Kur 

Tüm kamu kurumları 

Özel sektör 

ATSO 

Meslek Odaları 

2022-2025 Gerçekleştirilen eğitim sayısı 

Katılım sağlayan kişi sayısı 

STRATEJI 4.7 Şiddete neden olan kalıp yargılar ile şiddeti yeniden üreten yapılarla mücadele edilecek, olumlu örnek ve uygulamalar geniş̧ kitlelere aktarılacaktır. 

4.7.1 Tarihimizde ve günümüzde yer alan kadın rol modellerin 

belirlenerek yerel medya aracılığıyla tanıtılması sağlanacak ve afişler 

hazırlanarak şehrin farkı noktalarında billboardlara asılacaktır.    

Açıklama: Eski Türk devletlerinde kadının konumu, kadına verilen 

değer ve kadının aile içindeki önemini vurgulayan afişler ve billboardlar 

hazırlanacak, yine özellikle başarı öyküleriyle kız çocuklarına rol model 

olacak girişimci kadınlar hakkında hazırlanacak afiş, billboard vb. İle 

tanıtım çalışmaları yapılacaktır. 

Antalya ASH İl Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Antalya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı 

19 İlçe Belediye Başkanlığı 

Üniversiteler 

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 

Meslek Odaları 

Yerel Medya 

2022 

2025 

Dağıtımı Sağlanan Afiş ve Billboard Sayısı 

Yapılan Tanıtım çalışmaları 

4.7.2 Din görevlileri tarafından kadına yönelik ve aile içi şiddetin, aile 

bütünlüğü üzerine zararları ile erken yaşta ve zorla evlilikler, olumlu 

anne ve baba tutumları, ev içerisinde ki iş bölümü, erkek kadın cinsiyet 

eşitliği hakkında 6 ayda bir radyo ve TV programlarına katılım 

sağlanarak, bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir. 

Açıklama: Yerel TV ve radyo kanallarında kadına yönelik şiddet, aile içi 

iletişim, erken yaşta ve zorla evliliklerin zararları gibi konularda 

bilgilendirici yayınların yapılması doğru dini bilgilerin geniş kitlelere 

ulaşmasına katkı sağlayacaktır. 

İl Müftülüğü Yerel Medya  

Antalya ASH İl Müdürlüğü 

2022-2025 Katılım sağlanan program sayısı 

STRATEJİ 4.8 Geleneksel ve yeni medyanın kadına yönelik şiddetle mücadeleyi destekleyici ve duyarlılık kazandırıcı rol üstlenmesi sağlanacaktır.  
 

4.8.1 Medya mensuplarına yönelik “medyada kadına yönelik şiddetle 

mücadele”, “kadın odaklı habercilik”, “şiddet haberlerini aktarma 

kriterleri”  konularda eğitimler düzenlenecektir. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddetle mücadelede medyaya duyarlılık 

kazandırılması ve medya metinleri aracılığıyla topluma yönelik 

farkındalık çalışmaları yürütülmesi temel mücadele araçlarından 

Üniversiteler Antalya ASH İl Müdürlüğü 
Yerel Medya 
Gazeteciler cemiyeti  
 

2022-2025 Düzenlenen eğitim sayısı 

Katılım sağlayan kişi sayısı 
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biridir. Bu doğrultuda medya mensuplarına yönelik düzenlenecek 

eğitimler önem arz etmektedir. 

4.8.2 Antalya'da gerçekleştirilen film festivallerinde kadın erkek 

eşitliğine duyarlı”, “herhangi bir cinsiyete yönelik ayrımcılık içermeme” 

ve “kadına yönelik şiddetle mücadeleyi destekleme” konuları hakkında 

kamu spotları, el broşürleri, afişlere yer verilecektir.  

Açıklama: İlimizde düzenlenen film festivallerinde kadının insan 

hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında farkındalık 

yaratıcı görsel temaların kullanılması hem bu alanda daha fazla içerik 

üretimi yapılmasına hem de konuya ilişkin toplumsal farkındalığın 

artırılmasına katkı sağlayacaktır. 

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi 
 
 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Yerel Medya Kurumları 
Gazeteciler Cemiyeti         
 

2022-2025 Gerçekleştirilen film festivallerinde 

kullanılan materyal sayısı 

4.8.3 Yerel medyada kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda 

farkındalık faaliyetlerine yer veren ve mücadeleye teşvikte bulunan 

medya mensupları ödüllendirilecek ve tanıtım faaliyetleri 

yürütülecektir. 

Açıklama: Kadına yönelik şiddet karşısında yürütülmekte olan 

farkındalık çalışmalarına yazılı ve görsel basında yer vererek toplumsal 

farkındalık yaratılmasına katkı sağlayan basın mensupları ve yerel 

medya kurumları çalışmalarından dolayı teşvik edilecektir. 

Antalya ASH İl Müdürlüğü 
 

Yerel Medya Kurumları 
Gazeteciler Cemiyeti  
Antalya Büyükşehir Belediyesi 
 

2022-2025 Yapılan farkındalık faaliyetlerinin yer aldığı 

haber sayısı 
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VERİ VE İSTATİSTİK 

HEDEF 5  

Sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin 

toplanması ve istatistiklerin üretilmesi 

Strateji 5.1 

Verilerin düzenli olarak 

toplanması, istatistiklerin 

üretilmesi sağlanacaktır. 

Strateji 5.2 

Yerel düzeyde özelleştirilmiş 

politikalar için il ve ilçe bazında 

“Kadına Yönelik Şiddet Risk 

Haritaları” hazırlanacaktır. 
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Strateji 5.1: Verilerin düzenli olarak toplanması, istatistiklerin üretilmesi ve yayımlanması sağlanacaktır. 

Faaliyetler Sorumlu Kurum İlgili Kurum Süre Performans Göstergesi 

5.1.1 İl Genelinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Veri ve 

istatistiklerin sağlıkla bir şekilde toplanmasına yönelik 

çalışmalar yürütülecektir.  

Açıklama: Teknik kurul tarafından, kadına yönelik şiddet 

konusunda ilgili tüm verilerin elde edilmesine ilişkin 

çalışmalar yürütülecektir.  

Antalya ASH İl Müdürlüğü 

 

Teknik Kurul 

Antalya TUİK Bölge Müdürlüğü  

2022 

2025 

Gerçekleştirilen toplantı ve elde 

edilen veriler  

5.1.2 İlimizde maruz kaldıkları şiddet nedeniyle yaralanan 

ve hayatına kaybeden kadınlara yönelik araştırmalar 

yapılacaktır. 

Açıklama: İl Eylem Planı kapsamında yapılacak diğer 

araştırmalarda da kullanılmak üzere, maruz kaldıkları şiddet 

nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden kadınlara 

yönelik araştırmalar yapılacaktır. 

İl jandarma komutanlığı 
İl Emniyet Müdürlüğü 
Antalya ASH İl Müdürlüğü 

 

Adli Destek ve Mağdur 

Hizmetleri Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Üniversiteler 

 

2022 

2025 

Yapılan araştırma ve hazırlanan 

rapor sayısı 

5.1.3 İlimizde kadına yönelik şiddet faillerinin ve kadın 

cinayeti hükümlülerine yönelik nitel ve nicel analizler 

gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: İl Eylem Planı kapsamında yapılacak diğer 

araştırmalarda da kullanılmak üzere, şiddet failleri ve kadın 

cinayeti hükümlerinin yaş, eğitim durumu, sosyo-ekonomik 

düzeyleri vb.  Ve hükümlü sayısı hakkında bilgilerin yer 

aldığı analiz çalışmaları yapılacaktır. 

Ceza ve Tevkif Evleri 
Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı 
İl Emniyet Müdürlüğü 
Adli Destek ve Mağdur 
Hizmetleri Müdürlüğü 
Antalya ASH İl Müdürlüğü 
Üniversiteler  
TÜİK 

2022 2025 Yapılan araştırma ve hazırlanan 

rapor sayısı 

5.1.4 Verilerin tutulması ve paylaşılmasına ilişkin usul ve 

esasları belirleyen iş akışları hazırlanacaktır. 

Açıklama: Özellikle KYŞM İl Eylem Planın raporlanma 

sürecinde kullanılmak üzere, İl Eylem Planı doğrultusunda 

yürütülen çalışmalar sonucu oluşan veri ve istatistiklerin 

sistematik bir şekilde oluşturulmasını ve paylaşılmasını 

sağlamak üzere iş akış süreçleri belirlenecektir. 

Antalya ASH İl Müdürlüğü KYŞM Teknik Kurulu 2022-2025 İş akış sürecinin hazırlanması 

için gerçekleştirilen toplantı 

sayısı 

Strateji 5.2: Yerel düzeyde özelleştirilmiş politikalar için İl ve İlçe bazında “Kadına Yönelik Şiddet Risk Haritaları” hazırlanacaktır. 

5.2.1 İl ve ilçe düzeyinde, istatistiki risk haritalaması 

gerçekleştirilecektir. 

Açıklama: İl ve ilçe düzeyinde riske dair nitelikler ölçülecek, 

sistemsel olarak analiz edilecek ve risk durumu 

Teknik Kurul 

SHM Müdürlükleri 

Üniversiteler 

Teknik Kurul 

SHM Müdürlükleri 

Üniversiteler 

STK’lar 

2022-2025 Oluşturulan risk haritası 
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belirlenecektir. Söz konusu verilerin belirlenebilmesi 

amacıyla akademik kurul oluşturulacaktır. 

Antalya Büyükşehir 

Belediyesi 

19 İlçe Belediyesi 

Muhtarlar Odası 

STK'lar 

5.2.2 Risk haritalarının il düzeyinde yöneticiler ve 

uygulayıcılarla paylaşılmasına yönelik toplantılar 

düzenlenecektir ve kadına yönelik şiddetle ilgili verilerin 

paylaşılmasına ilişkin iş akış şemaları düzenlenecektir. 

Açıklama: Risk haritalarının sunduğu bilgilerin politikalara 

yön vermesini temin etmek üzere ilgililer ile paylaşılması 

sağlanacaktır. 

Antalya ASH İl Müdürlüğü 

 

Teknik Kurul 

 

2022-2025 Gerçekleştirilen toplantı sayısı - 

Düzenlenen toplantılara katılım 

sağlayan kişi sayısı - Risk 

haritaları çıktılarına dayalı 

olarak hazırlanan 

plan/program/proje sayısı 
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UYGULAMA, 

İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME 
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL EYLEM 

PLANININ UYGULANMASI, İZLEME VE 

DEĞERLENDİRMESİ 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı (2021-2025) ŞÖNİM koordinasyonunda, 

Eylem Planı’nda sorumluluğu belirlenen kurum ve kuruluşların katkı ve destekleriyle 

yürütülecektir. 

İl Eylem Planı’nda yer verilen faaliyetlerin izlenmesine ilişkin Bakanlık tarafından belirlenen 

bir “raporlama formatı” kullanılacaktır. Belirlenen raporlama formatı çerçevesinde teknik 

kurul üyeleri ve ilgili kuruluşların sorumluluğundaki faaliyetlere ilişkin gerçekleştirilenler 

resmi yazı ile talep edilecek ve teknik kurul üyeleri ile iletişim halinde doldurulacaktır. İlgili 

kuruluşlardan gelen raporlar ŞÖNİM  ve/veya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü/Kadın 

Hizmetleri Birimi tarafından derlenerek yılda bir kez KSGM’ye iletilecektir. Aynı zamanda 

ŞÖNİM tarafından hazırlanan yıllık İl Eylem Planı Değerlendirme Raporunun, “Kadına 

Yönelik Şiddetle Mücadele İzleme ve Değerlendirme Komisyonu”nda sunumu yapılacaktır.  

İllerden gelen raporlar, KSGM tarafından derlenerek, yıllık “Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadele İl Eylem Planı Genel Değerlendirme Raporu” hazırlanacaktır.   


