
EK - Yıllık Faaliyet Planı Raporu(2018) 

Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

Hedef 1: Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele konularında yerel düzenlemelerin ilgili mevzuatla uyumlaştırılması 

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

1.1.1.İlgili yerel 

düzenlemelerde 

ihtiyaç duyulan 

iyileştirmelerin 

tespiti için bir ihtiyaç 

analizi çalışması 

yapılması ve bu 

çalışma ışığında 

ilgili iyileştirme 

çalışmalarının 

yapılması ve takibi 

-Ordu Valiliği  - ASPİM 

-Ordu Büyükşehir 

Belediyesi 

-Ordu 

Üniversitesi 

- İlçe 

Kaymakamlıkları 

  ASPİM 

 

-İl Müdürlüğümüze 

bağlı hizmet veren kadın 

birimlerinin 

başvuruların 

detaylandırılarak  şiddet 

türü ve şiddet yaygınlığı 

baz alınarak ilçe 

düzeyinde verilerin 

belirlenmesi ve 4’er 

aylık periyotlarla İl 

Müdürlüğümüze rapor 

edilmesi. 

-İhtiyaç duyulan 

iyileştirmelerin tespiti 

için Kadın birimleri 

koordinesinde ihtiyaç 

analizi formu 

oluşturulması 

-Hazırlanan ihtiyaç 

analizi çalışmasının 

SHM’lerin Kadın 

biriminden ve Kadın 

Konukevinden hizmet 

alan toplam 100 kadına 

uygulanması  

-Tespit edilen ihtiyaçlara 

göre gerekli iyileştirme 

çalışmalarının ve 

takibinin yapılması 

planlanmaktadır. 

 

 

 

 ASPİM 

 

-İl Müdürlüğümüze 

bağlı kadın 

birimlerinden hizmet 

alanlara istinaden 

şiddet türü ve ilçe 

düzeyindeki şiddet 

yaygınlıklarının 

hesaplanması ve 4’er 

aylık periyotlarla İl 

Müdürlüğümüze 

rapor edilmesi. 

-Hazırlanan ihtiyaç 

analizi çalışmasının 

SHM’lerin Kadın 

biriminden ve Kadın 

Konukevinden 

hizmet alan toplam 

100 kadına 

uygulanması  

-Tespit edilen 

ihtiyaçlara göre 

gerekli iyileştirme 

çalışmalarının ve 

takibinin yapılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Ordu Üniversitesi 

akademik personel, 

idari personel ve 

öğrencileri için ayrı 

ayrı “Şiddet Algısı” 

ve “Kadına Yönelik 

Şiddete Farkındalık” 

konularında 

anketlerin 

hazırlanması. Bu 

anketlerin online 

forma dönüştürülmesi 

ve Ordu Üniversitesi 

İletişim Daire 

Başkanlığı tarafından 

öğrenci ve 

personellere online 

anketin iletilmesi. 

 

ORDU 

BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ 

 

-İhtiyaç analizi ile 

ilgili ilçe ve 

belediyeleri ve ilgili 

daire başkanlıkları ile 

toplantılar yapılması.  

-Analiz Formu 

oluşturulması. 

-19 ilçe ve 12 daire 

başkanlığı ile toplantı 

gerçekleştirilmesi. 

 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

Online anketlerin 

analiz edilmesi ve 

çıktıların 

raporlanması 

 

ORDU 

BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ 

 

-Hazırlanan ihtiyaç 

analizlerinin ASPİM 

ulaştırılması ve 

analizler 

doğrultusunda 

genelge 

hazırlanması. 

 
GÖLKÖY 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-2. dönem 

uygulanan ihtiyaç 

analiz formlarının  

toplanması ve 

ihtiyaçların tespit 

edilmesi 

planlanmaktadır. 

-Tespit edilen 

ihtiyaçlara göre 

gerekli iyileştirme 

çalışmalarının ve 

uygulamaların 

başlatılması 

planlanmaktadır. 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

GÖLKÖY 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-İhtiyaç analiz 

formlarını Gölköy 

ilçesinde muhtar 

imam ve kamu 

kurumu 

çalışanlarına(öğretme

n) uygulanabilecek 

şekilde hazırlanması 

planlanmaktadır. 

-Hazırlanan ihtiyaç 

analizi formlarını 

uygulamak üzere İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlüğü, İlçe 

Müftülüğüne ve İlçe 

muhtarlar derneğine 

uygulanmak üzere 

dağıtımın sağlanması. 

-Hazırlanan ihtiyaç 

analizi çalışması 

muhtar, imam ve 

kamu çalışanına 

(öğretmen) 

uygulanması. 

 

AKKUŞ  

KAYMAKAMLIĞI 

 

– İhtiyaç analiz 

formlarını  Akkuş 

İlçesinde 30 muhtar 

30 imam ve 30 kamu 

kurumu çalışanına 

uygulanabilecek 

AKKUŞ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-2. Dönemde 

uygulanan İhtiyaç 

analiz formlarının 

toplanması ve 

ihtiyaçların tespit 

edilmesi 

planlanmaktadır.            

-Tespit edilen 

ihtiyaçlara göre 

gerekli iyileştirme 

çalışmalarının  ve 

uygulamaların 

başlatılması 

planlanmaktadır 

 
GÜLYALI 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-İlçemiz 

mahallelerinde 

yaşayan 100 kadına 

şiddetle mücadeleye 

yönelik hakları 

konusunda eğitim 

vermek (Kaynak: 

6284 Sayılı Kanun) 

 
KUMRU 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-2. Dönemde 

uygulanan İhtiyaç 

analiz formlarının 

toplanması ve 

ihtiyaçların tespit 

edilmesi 

planlanmaktadır.            



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

şekilde hazırlanması  

planlanmaktadır.          

-Hazırlanan ihtiyaç 

analizi formlarını 

uygulamak üzere İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlüğüne, İlçe 

Müftülüne ve İlçe 

Muhtarlar Derneğine 

uygulanmak üzere 

dağıtımın sağlanması.           

-Hazırlanan ihtiyaç 

analizi çalışması 30 

muhtar, 30 imam ve 

30 kamu çalışanına 

(öğretmen) 

uygulanması. 

 

GÜLYALI 

KAYMAKAMLIĞI 

 

İlçe Emniyet Amirliği 

ve İlçe Jandarma 

Komutanlığından 

kadına yönelik şiddet 

ile ilgili verileri alıp 

ihtiyaç analizi 

değerlendirmesine 

katmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tespit edilen 

ihtiyaçlara göre 

gerekli iyileştirme 

çalışmalarının  ve 

uygulamaların 

başlatılması 

planlanmaktadır 
 

ÇAYBAŞI 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Yerel 

düzenlemelerdeki 

ihtiyaç duyulan 

iyileştirmelerin 

tespiti için İhtiyaç 

Analiz Formunun 

oluşturulması                                                          

-Hazırlanan İhtiyaç 

Analizi formlarını 

uygulamak üzere 

İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğüne,İlçe 

Müftülüğüne ve İlçe 

Muhtarlar Derneğine 

uygulanması üzerine 

dağıtımın 

tamamlanması                                                                       

-Hazırlanan ihtiyaç 

analizi çalışması 11 

muhtar,25 imam, 

kamu çalışanlarına 

(öğretmen,memur), 

İlçemizde 50 kadına 

uygulanması.                                                                                                                                         

-Uygulanan ihtiyaç 

analizi formlarının 

toplanması ve 

ihtiyaçların 

belirlenmesi                                                    



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

KUMRU 

KAYMAKAMLIĞI 

 

– İhtiyaç analiz 

formlarını  Kumru 

İlçesinde 20 muhtar 

67 imam ve 15 kamu 

kurumu çalışanına 

uygulanabilecek 

şekilde hazırlanması  

planlanmaktadır.          

-Hazırlanan ihtiyaç 

analizi formlarını 

uygulamak üzere İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlüğüne, İlçe 

Müftülüne ve İlçe 

Muhtarlar Derneğine 

uygulanmak üzere 

dağıtımın sağlanması.           

-Hazırlanan ihtiyaç 

analizi çalışması 20 

muhtar, 67 imam ve 

15 kamu çalışanına 

(öğretmen) 

uygulanması. 

 

ÇAYBAŞI 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Yerel 

düzenlemelerdeki 

ihtiyaç duyulan 

iyileştirmelerin tespiti 

için İhtiyaç Analiz 

Formunun 

oluşturulması                                                          

-Tespit edilen 

ihtiyaçlara göre 

gerekli iyileştirme 

çalışmalarının ve 

uygulamalarının 

başlatılması.                                       

-İlçemizde şiddete 

uğramış kadınların 

tespitinin yapılması.                                                                      

-50 kadına "Kadının 

İnsan Hakları 

Eğitimi" ve  

KADES(Kadın 

Destek Uygulaması) 

konularında eğitim 

verilmesi                                                                  

-Eğitim 

duyurularının 

yapılması                                 

-Eğitmenlerin 

belirlenmesi. 

 
İKİZCE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Yerel 

düzenlemelerdeki 

ihtiyaç duyulan 

iyileştirmelerin 

tespiti için İhtiyaç 

Analizi Formunun 

oluşturulması.                                                 

-Hazırlanan İhtiyaç 

Analizi formlarını 

uygulamak üzere 

İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğüne, İlçe 

Müftülüğüne ve İlçe 

Muhtarlar Derneğine 

uygulanmak üzere 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

-Hazırlanan İhtiyaç 

Analizi formlarını 

uygulamak üzere İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlüğüne,İlçe 

Müftülüğüne ve İlçe 

Muhtarlar Derneğine 

uygulanması üzerine 

dağıtımın 

tamamlanması                                                                       

-Hazırlanan ihtiyaç 

analizi çalışması 15 

muhtar, 25 

imam,kamu çalışanına 

(öğretmen), İlçemizde 

50 kadına 

uygulanması.                                                                                                                                         

-Uygulanan ihtiyaç 

analizi formlarının 

toplanması ve 

ihtiyaçların 

belirlenmesi                                                    

-Tespit edilen 

ihtiyaçlara göre 

gerekli iyileştirme 

çalışmalarının ve 

uygulamalarının 

başlatılması.                                       

-İlçemizde şiddete 

uğramış kadınların 

tespitinin yapılması.                                                                      

-50 kadına 

"Toplumsal Cinsiyet 

Eğitimi" ve "Kadına 

Yönelik Şiddetle 

Mücadele" 

konularında eğitim 

dağıtımın 

sağlanması.                                                               

-Hazırlanan İhtiyaç 

Analizi çalışması 15 

muhtar, 28 imam ve 

90 kamu çalışanına 

(öğretmen, memur), 

İlçemizde 80 kadına 

uygulanması.                                                                                  

-Uygulanan İhtiyaç 

analizi formlarının  

toplanması ve 

ihtiyaçların tespit 

edilmesi                                              

-Tespit edilen 

ihtiyaçlara göre 

gerekli iyileştirme 

çalışmalarının ve 

uygulamaların 

başlatılması 

planlanmaktadır.                                                  

-İlçemizde Şiddete 

uğramış kadınların 

tespitinin yapılması.                                                                                                                                     

-80 kadına " Kadının 

İnsan Hakları 

Eğitimi" 

"KADES(Kadın 

Destek Uygulaması) 

konularında 

bilgilendirme ve 

eğitim verilmesi.                                                                                            

-Eğitim 

duyurusunun 

yapılması. 

 

 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

verilmesi                                                                  

-Eğitim duyurularının 

yapılması                                 

-Eğitmenlerin 

belirlenmesi. 

 

İKİZCE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Yerel 

düzenlemelerdeki 

ihtiyaç duyulan 

iyileştirmelerin tespiti 

için İhtiyaç Analizi 

Formunun 

oluşturulması.                                                                                                                                                                                 

-Hazırlanan İhtiyaç 

Analizi formlarını 

uygulamak üzere İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlüğüne, İlçe 

Müftülüğüne ve İlçe 

Muhtarlar Derneğine 

uygulanmak üzere 

dağıtımın sağlanması.                                                                                

-Hazırlanan İhtiyaç 

Analizi çalışması 16 

muhtar, 27 imam ve 

80 kamu çalışanına 

(öğretmen), İlçemizde 

100 kadına 

uygulanması.                                                                                          

-Uygulanan İhtiyaç 

analizi formlarının  

toplanması ve 

ihtiyaçların tespit 

edilmesi                                        

ÇATALPINAR 

KAYMAKAMLIĞI     

 

-II.Dönem 

uygulanan ihtiyaç 

analiz formlarının 

toplanarak 

ihtiyaçların tesbit 

edilmesi 

planlanmaktadır.--

Tespit edilen 

ihtiyaçlara göre 

gerekli iyileştirme 

çalışmalarının ve 

uygulamaların 

başlatılmaları. 

 
AYBASTI 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Uygulanan İhtiyaç 

Analiz Formlarının 

toplanması ve 

ihtiyaçların 

tespitinin yapılması 

-Tespit edilen 

ihtiyaçlar 

doğrultusunda 

iyileştirme 

kapsamında gerekli 

eğitim, bilgilendirme 

çalışmaları ve 

etkinliklerin 

yapılması ve takibi. 

 

 

 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

-Tespit edilen 

ihtiyaçlara göre 

gerekli iyileştirme 

çalışmalarının ve 

uygulamaların 

başlatılması 

planlanmaktadır.                                                                                                   

-İlçemizde Şiddete 

uğramış kadınların 

tespitinin yapılması.                                                                      

-100 kadına 

"Toplumsal Cinsiyet 

Eğitimi" " Kadına 

Yönelik Şiddetle 

Mücadele " 

konularında eğitim 

verilmesi                                                                                                                         

-Eğitim duyurusunun 

yapılması.   

   

ÇATALPINAR 

KAYMAKAMLIĞI      

 

- İhtiyaç analiz 

formlarını Çatalpınar 

ilçesinde  bulunan 

tüm imam ve 

muhtarlara ve belli 

sayıda kamu kurumu 

çalışanlarına 

uygulabilecek şekilde 

hazırlanması 

planlanmaktadır.  

-Hazırlanan ihtiyaç 

analizi formlarının 

uygulamak üzere ilgili 

kurumlara dağılımının 

KORGAN 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-İlçemizde şiddete 

uğramış kadınların 

tespitinin yapılması 

-Eğitimlerin 

belirlenmesi  

-40 kadına eğitim 

verilmesi 

 
ALTINORDU 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-İhtiyaç analizi 

çalışmasının 

ilçemizde yaşayan 

halktan toplam 50 

kadın ve 50 erkek 

kişiye uygulanması  

-Tespit edilen 

ihtiyaçlara göre 

gerekli iyileştirme 

çalışmaları, eğitim 

ve bilgilendirme 

seminerlerinin 

düzenlenmesini ve 

takibinin yapılması 

planlanmaktadır. 

 
ULUBEY 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Uygulanan ihtiyaç 

analizi formlarının 

toplanması ve 

ihtiyaçların tespit 

edilmesi. 

-Tespit edilen 

ihtiyaçlarla ilgili 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

sağlanması ve tespit 

edilen sayıda kurum 

çalısanlarına 

uygulanması. 

 

AYBASTI 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-İhtiyaç Analiz Formu 

hazırlanması 

-İhtiyaç Analiz 

Formunun tüm 

mahalle imamlarına 

(89) ve tüm mahalle 

muhtarlarına (21) 

uygulanması  

-Hazırlanan İhtiyaç 

Analizi Formunu 

uygulanmak üzere 

İlçe Müftülüğüne ve 

İlçe Muhtarlar 

Derneğine dağıtımın 

sağlanması. 

-İhtiyaç Analiz 

formlarının 

toplanması ve 

belirlenen ihtiyaçlar 

doğrultusunda 

iyileştirme 

kapsamında gerekli 

eğitim, bilgilendirme 

çalışmaları ve 

etkinliklerin 

yapılması ve takibi. 

 

 

 

gerekli çalışmaların 

başlatılması. 

 
ÇAMAŞ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-İlçe Jandarma 

Komutanlığından ve 

İlçe Emniyet 

Amirliğinden 

yardım alınarak 

şiddete maruz kalan 

kadın sayısı 

araştırılarak ihtiyaç 

analizi yapılacak ve 

bu analiz ışığında 

iyileştirme 

çalışmaları 

yapılacak. 

 
FATSA 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-2. Dönemde 

uygulanan İhtiyaç 

analiz formlarının 

toplanması ve 

ihtiyaçların tespit 

edilmesi 

planlanmaktadır.            

-Tespit edilen 

ihtiyaçlara göre 

gerekli iyileştirme 

çalışmalarının  ve 

uygulamaların 

başlatılması 

planlanmaktadır 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

KORGAN 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-40 kadın üzerinde 

hakları üzerinde 

ihtiyaç analizi 

çalışması  

 

ALTINORDU 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-İhtiyaç duyulan 

iyileştirmelerin tespiti 

için ihtiyaç analizi 

formu oluşturulması 

-Hazırlanan ihtiyaç 

analizi çalışmasının 

ilçemizde bulunan 

toplam 30 muhtar ve 

30 devlet memuruna  

uygulanması  

-Tespit edilen 

ihtiyaçlara göre 

gerekli iyileştirme 

çalışmaları, eğitim ve 

bilgilendirme 

seminerlerinin 

düzenlenmesini ve 

takibinin yapılması 

planlanmaktadır. 

 

ULUBEY 

KAYMAKAMLIĞI 

 

İhtiyaç analizi 

formlarının Ulubey 

ilçesinde 41 muhtar, 

ÜNYE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-İhtiyaç analiz 

formlarının Ünye 

ilçesinde 40 mahalle 

muhtarına,135 

imam-hatipe ve 45 

kamu kurumu 

çalışanına 

uygulanabilecek 

şekilde hazırlanması 

 -Hazırlanan ihtiyaç 

analizi formlarını 

uygulamak üzere 

ilgili kurumlara 

dağıtımının 

sağlanması 

-Hazırlanan ihtiyaç 

analizi çalışmasının 

40 mahalle 

muhtarına, 135 

imam-hatipe ve 45 

kamu çalışanına 

uygulanması 

planlanmaktadır. 

 
MESUDİYE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

Kaymakamlığımızca 

her ay rutin olarak 

yapılan Vatandaşla 

Buluşma 

Toplantısında, kamu 

kurum ve kuruluş 

amirleri, sivil 

toplum 

kuruluşlarına,  

mahalle 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

41 imam, 50 kamu 

kurumu çalışanına 

(öğretmen) 

uygulanacak şekilde 

hazırlanacaktır.  

Hazırlanan formların 

İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü, İlçe 

Müftülüğü ve 

Muhtarlar Derneğine 

uygulanmak üzere 

dağıtıma 

hazırlanması. 

 

ÇAMAŞ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-İlçe Jandarma 

Komutanlığından ve 

İlçe Emniyet 

Amirliğinden yardım 

alınarak şiddete 

maruz kalan kadın 

sayısı araştırılarak 

ihtiyaç analizi 

yapılacak. 

 

FATSA 

KAYMAKAMLIĞI 

 

– İhtiyaç analiz 

formlarını  Fatsa 

İlçesinde 30 muhtar 

30 imam ve 30 kamu 

kurumu çalışanına 

uygulanabilecek 

şekilde hazırlanması  

muhtarlarına ve 

toplantıya katılan 

mahalle sakinlerine 

toplantının bitiminde 

15-20 dakikalık 

seminer verilmesi,  

-Eğitim seminerinin 

Eğitim alan 

öğretmenlerimiz 

veya Ordu Aile ve 

Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğünden 

görevlendirilecek 

personel tarafından 

verilmesi, 

-Mesudiye Belediye 

Başkanlığınca 

vatandaşlarımızın 

toplantıya 

katılmaları sağlamak 

amacıyla, hizmet 

araçları ile ücretsiz 

geliş ve geri 

dönüşlerinin  

sağlanması  

planlanmaktadır. 

 
KABATAŞ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-İlçemizde Şiddete 

Uğramış kadınların 

tespitinin yapılması 

eğitimlerin 

belirlenmesi 50 

kadına eğitim 

verilmesi. 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

planlanmaktadır.          

-Hazırlanan ihtiyaç 

analizi formlarını 

uygulamak üzere İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlüğüne, İlçe 

Müftülüne ve İlçe 

Muhtarlar Derneğine 

uygulanmak üzere 

dağıtımın sağlanması.           

-Hazırlanan ihtiyaç 

analizi çalışması 30 

muhtar, 30 imam ve 

30 kamu çalışanına 

(öğretmen) 

uygulanması. 

 

ÜNYE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-İhtiyaç analiz 

formlarının Ünye 

ilçesinde 45 mahalle 

muhtarına,135 imam-

hatipe ve 40 kamu 

kurumu çalışanına 

uygulanabilecek şekilde 

hazırlanması 

 -Hazırlanan ihtiyaç 

analizi formlarını 

uygulamak üzere ilgili 

kurumlara dağıtımının 

sağlanması 

-Hazırlanan ihtiyaç 

analizi çalışmasının 45 

mahalle muhtarına, 135 

imam-hatipe ve 40 kamu 

çalışanına uygulanması 

planlanmaktadır. 

PERŞEMBE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-2. dönemde 

uygulanan 

ihtiyaç analiz 

formlarının 

toplanması ve 

ihtiyaçların 

tespit edilmesi 

planlanmaktadır. 

-Tespit edilen 

ihtiyaçlara 

göre gerekli 

iyileştirme 

çalışmalarının ve 

uygulamaların 

başlatılması 

planlanmaktadır. 

 

 
KABADÜZ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-II. Dönem 

uygulanacak olan 

ihtiyaç analizi 

formlarının toplanması 

ve  ihtiyaç analizi  

formundan elde edilen 

sonuç çerçevesinde 

ASPİM’den bir görevli 

tarafından ilçede 

bulunan devlet 

memurlarına Kadın 

hakları konusunda 

Ekim ayı içerisinde 

seminer verilmesi 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

 

MESUDİYE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Kadına Şiddetle 

Mücadele 

Kapsamında İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğünde 

görevli 1 Kadın,   1 

Erkek Rehber veya 

Türkçe/Edebiyat 

Öğretmenine  Eğitici 

Eğitim Verilmesi, 

-Eğitici Eğitiminin  

Ordu Aile ve Sosyal 

Polikalar İl 

Müdürlüğünde 

görevli personel 

tarafından verilmesi 

planlanmaktadır. 

 

KABATAŞ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-İlçemiz 

Mahallelerimizde 

yaşayan 100 Kadına 

Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadeleye 

Yönelik Hakları 

konusunda eğitim 

verilmesi  

-Kamu kurum ve 

kuruluşlarından 

istenilen desteklerin 

alınması. 

 

 
GÜRGENTEPE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Eğitilen eğitici 

personeli Kamu 

Kurum ve 

kuruluşları 

personellerine 

STK’lara ve mahalle 

muhtarlarına yönelik 

yapılması gereken 

işlerle ilgili olarak 

planlanmasında ve 

uygulanmasında her 

türlü bilgiyi vermesi 

ve yardım etmesinin 

sağlanması için 

gerekli 

görevlendirilmelerin

in yapılması. 

-Kamu veya diğer 

yasal kurum ve 

kuruluşlardan 

toplanan verilerde 

çözüme yönelik yeni 

görevlendirilmelerin 

yapılması ve Teknik 

ve Mali altyapının 

sağlanması. 

-Rastgele 100 

kadından yüz yüze 

söyleşiyle durum 

tespiti yapılacak. 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

PERŞEMBE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-İhtiyaç analiz 

formalarını  

Perşembe İlçesinde 

30muhtar, 30 imam 

ve 30 kamu kurumu 

çalışanına  

uygulanabilecek 

şekilde  

hazırlanması   

planlanmaktadır. 

-Hazırlanan ihtiyaç 

analizi formlarını 

uygulamak üzere 

İlçeMilli Eğitim 

Müdürlüğüne  

İlçe Müftülüğüne, 

İlçeMuhtarlar 

Derneğine  

uygulanmak üzere 

dağıtımın 

sağlanmasıHazırlanan 

ihtiyaç analizi 

çalışması30 

muhtar,30 imam30 

öğretmene   

uygulanması. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

KABADÜZ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Kadın hakları 

konusunda, ilçede 

çalışan devlet 

memurlarının 

farkındalıklarını ve 

bilgi düzeylerini 

ölçmeye yönelik 

ihtiyaç analizi 

formlarının Kabadüz 

ilçesinde görev yapan 

19 öğretmen, 19 

imam, 19 muhtar ve 

diğer kamu 

kurumlarından 

seçilecek 7’şer kişiye 

uygulanabilecek 

şekilde hazırlanması 

planlanmaktadır. 

 

GÜRGENTEPE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Eylem planındaki 

hususları İlçemiz 

ayağında uygulamaya 

yönelik olarak en az 

iki eğitici personelin 

eğitilmesinin 

sağlanması 

-Yapılacak işlerin ön 

tespiti, Bütçe 

Planlamasının 

görüşülmesi 

-İlçe Kamu Kurum 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

kuruluşları ile STK ve 

personelleri ile 

toplantılar yapılması 

-Mahalle muhtarları 

toplantısının 

yapılması 

-KYŞM kapsamında 

İlçe Cumhuriyet 

Savcılığı, muhtarlar. 

Milli Eğitim, İlçe 

Sağlık müdürlüğü, 

İlçe Müftülüğünden 

verilerin ve bilgilerin 

toplanması. Sorun ve 

çözüm önerilerinin 

değerlendirilmesi ve 

planlanması. 

 

 

 

 

1.1.2. İstanbul 

Sözleşmesi ve 6284 

sayılı Kanun’un 

etkin uygulanması 

için Valilik ve 

Belediyelerin, kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele konusunda 

kurumsal 

sorumlulukların 

altını çizen birer iç 

genelge yayımlaması 

OrduValiliği -Ordu Büyükşehir 

Belediyesi 

-KYŞM İl 

Komisyonu 

Teknik Kurulu 

-ASPİM 

  ASPİM 

 

6284 Sayılı Kanun’un 

etkin uygulanabilmesi 

için kurumsal 

sorumlulukların altını 

çizen taslak iç 

genelge hazırlanması 

ve onaya sunulması 

planlanmaktadır. 

 

 

 ORDU 

BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ 

 

- 1 genelge 

yayımlanması. 

-1.1.1. ‘de 

oluşturulan ihtiyaç 

analizi sonuçlarına 

göre Büyükşehir 

Belediyesi 

koordinatörlüğünde 

çalışmalar 

yapılması. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

1.1.3. Yapılan 

değişikliklere ilişkin 

olarak ilgili 

birimlerin ve 

gerekirse 

kamuoyunun 

bilgilendirilmesi 

-ASPİM  

KYŞM İl Komisyonu 
Teknik Kurulu 

 

1.1.4. Ulusal 

mevzuatın yerelde 

uygulanmasında 

karşılaşılan 

zorlukların tespit 

edilmesi ve Aile 

Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğü kanalı ile 

Bakanlık’a 

raporlanması 

-ASPİM -KYŞM İl 

Komisyonu 

Teknik Kurulu 

 

  

 
ASPİM 

 

-Ulusal mevzuatın 

yerelde 

uygulanmasında 

karşılaşılan zorluklar 

ile tüm kurumlardan 

Mayıs-Ağustos 

dönemi için raporların 

hazırlanıp Eylülün ilk 

haftasında 

gönderilmesinin 

istenilmesi ve 

toplanmış raporların 

tek rapor haline 

getirilerek Bakanlık’a 

raporlanması 

planlanmaktadır. 

 

 ASPİM 

 

-Ulusal mevzuatın 

yerelde 

uygulanmasında 

karşılaşılan zorluklar 

ile tüm kurumlardan 

Eylül-Aralık dönemi 

için raporların 

hazırlanıp Ocağın ilk 

haftasında 

gönderilmesinin 

istenilmesi ve 

toplanmış raporların 

tek rapor haline 

getirilerek 

Bakanlık’a 

raporlanması 

planlanmaktadır. 

 

 

 

 

1.1.5. Kadına 

Yönelik Şiddetle 

Mücadele İl 

Koordinasyon, 

İzleme ve 

Değerlendirme 

Komisyonu ve 

Teknik Kurul’un 

kurulması ve ilgili 

kurumlar tarafından 

kadına yönelik 

-ASPİM - Ordu Valiliği   ASPİM 

 

Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele İl 

Koordinasyon, İzleme 

ve Değerlendirme 

Komisyonu ve Teknik 

Kurulu 

oluşturulmuştur. 

Belirlenen 

sorumluların 

   



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

şiddetle mücadele 

kurumsal 

sorumlularının 

atanmasına ilişkin 

olarak Valilik 

tarafından genelge 

yayımlanması. 

 

görevlerini ve 

sorumluluklarını 

anlatan bir genelge 

yayınlanacaktır. 

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

cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak  

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

geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 

2.1.2. İkinci basamak 

sağlık çalışanlarına 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele 

konularında çalışma 

alanın ihtiyaçlarına 

özel eğitim programı 

uygulanması 

-İl Sağlık  

Müdürlüğü  

-İl Sağlık  

Müdürlüğü 

-ODÜ 

 

 

  ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Ordu ili ve 

ilçelerinde sorumlu 

kurum ve 

kuruluşlarda çalışan 

ve bugüne kadar 

“Toplumsal Cinsiyet 

Eğitimi”, “Kadına 

Yönelik Şiddetle 

Mücadele” ve 

“Kadının İnsan 

Hakları Eğitimi” 

konularında eğitim 

almış olan 

personellerin 

belirlenmesi.  

-ODÜ Kadın 

Çalışmaları Birimi 

tarafından belirlenen 

personellerin 

katılımıyla eylem 

planında yer alan 

diğer faaliyetlerin 

içeriklerinin 

 ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Eğitici eğitiminin 

geçekleştirilmesi 

Sorumlu kurum ve 

kuruluşların 

ilçelerde bulunan 

temsilciliklerinden 1 

Kadın ve 1 Erkek 

olmak üzere 19 

ilçeden gelen 

(tercihen alanda 

önceden eğitim 

almış, farkındalık 

sahibi, ilgili) kişilere 

eğitici eğitimi. 

-Her bir katılımcının 

2 tam gün katılacağı 

şekilde, 400 kişilik 

grubu 20 kişilik alt 

gruplara ayırarak, 

ODÜ Kadın 

Çalışmaları birimi 

tarafından 

belirlenecek olan 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

planlanması ve 

uygulanması ile ilgili 

deneyim paylaşımı 

toplantısı 

 

İL SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-İl Geneli Devlet 

Hastaneleri ile Eğitim 

Araştırma 

Hastanesinde Yapılan 

Hizmet İçi Eğitim 

Kapsamında,  Kadına 

Yönelik Şiddetle ilgili 

Farkındalık Eğitimi 

(Sağlık Hizmetleri 

Sınıfı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

takvim 

doğrultusunda 

eşzamanlı 

oturumlarla eğitici 

eğitimleri 

gerçekleştirilecektir. 

 

İL SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İl Geneli Devlet 

Hastaneleri ile 

Eğitim Araştırma 

Hastanesinde 

Yapılan Hizmet İçi 

Eğitim Kapsamında,  

Kadına Yönelik 

Şiddetle ilgili 

Farkındalık Eğitimi  

(Genel İdare Sınıfı) 

2.1.4. Ordu 

Üniversitesinde 

görev yapmakta olan 

Profesör, Doçent, 

Yardımcı Doçent ile 

araştırma 

görevlilerine 

- ODÜ - ODÜ 

-Ordu Barosu 

-ASPİM 

  ASPİM  

 

Ordu Üniversite’sinin 

resmi yazı ile 

tarafımızdan eğitici 

desteği istemesi 

durumunda ilgili 

 ASPİM  

 

Ordu 

Üniversite’sinin 

resmi yazı ile 

tarafımızdan eğitici 

desteği istemesi 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

toplumsal cinsiyet  

eşitliği, kadına 

yönelik şiddetle 

konularında çalışma 

alanının ihtiyaçlarına 

gore eğitim 

programının 

uygulanması. 

eğitimlerde destek 

sağlanması 

planlanmaktadır. 

 

ORDU BAROSU 

 

-Eğitmenlerin 

belirlenmesi 

-eğitim 

materyallerinin 

hazırlanması 

-Eğitim yerinin 

belirlenmesi 

-Eğitim 

katılımcılarının 

gönüllük esası ile 

seçimi 

-30öğretim 

görevlisine eğitim 

verilmesi 

 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Ordu ili ve 

ilçelerinde sorumlu 

kurum ve 

kuruluşlarda çalışan 

ve bugüne kadar 

“Toplumsal Cinsiyet 

Eğitimi”, “Kadına 

Yönelik Şiddetle 

Mücadele” ve 

“Kadının İnsan 

Hakları Eğitimi” 

konularında eğitim 

almış olan 

personellerin 

belirlenmesi  

ODÜ Kadın 

durumunda ilgili 

eğitimlerde destek 

sağlanması 

planlanmaktadır. 

 

ORDU BAROSU 

 

-Eğitmenlerin 

belirlenmesi 

-eğitim 

materyallerinin 

hazırlanması 

-Eğitim yerinin 

belirlenmesi 

-Eğitim 

katılımcılarının 

gönüllük esası ile 

seçimi 

-50 öğretim 

görevlisine eğitim 

verilmesi.  

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Eğitici eğitiminin 

geçekleştirilmesi 

Sorumlu kurum ve 

kuruluşların 

ilçelerde bulunan 

temsilciliklerinden 1 

Kadın ve 1 Erkek 

olmak üzere 19 

ilçeden gelen 

(tercihen alanda 

önceden eğitim 

almış, farkındalık 

sahibi, ilgili) kişilere 

eğitici eğitimi. 

- Her bir 

katılımcının 2 tam 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

Çalışmaları Birimi 

tarafından belirlenen 

personellerin 

katılımıyla eylem 

planında yer alan 

diğer faaliyetlerin 

içeriklerinin 

planlanması ve 

uygulanması ile ilgili 

deneyim paylaşımı 

toplantısı. 

 

gün katılacağı 

şekilde, 400 kişilik 

grubu 20 kişilik alt 

gruplara ayırarak, 

ODÜ Kadın 

Çalışmaları birimi 

tarafından 

belirlenecek olan 

takvim 

doğrultusunda 

eşzamanlı 

oturumlarla eğitici 

eğitimleri 

gerçekleştirilecektir. 

 

2.1.6. Eğitici eğitimi 

almış öğretmenler 

tarafından okullarda 

görev yapan 

öğretmenler 

öğretmenler ve okul 

müdürlerine yönelik 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele 

konularında çalışma 

alanının ihtiyaçlarına 

göre eğitim programı 

uygulanması. 

- İl Milli 

Eğitim 

Müdürlüğü 

- ODÜ 

-ASPİM 

- İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

  ASPİM  

 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nün resmi 

yazı ile tarafımızdan 

eğitici desteği 

istemesi durumunda 

ilgili eğitimlerde 

destek sağlanması 

planlanmaktadır. 

 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Ordu ili ve 

ilçelerinde sorumlu 

kurum ve 

kuruluşlarda çalışan 

ve bugüne kadar 

“Toplumsal Cinsiyet 

Eğitimi”, “Kadına 

Yönelik Şiddetle 

Mücadele” ve 

“Kadının İnsan 

 ASPİM  

 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nün 

resmi yazı ile 

tarafımızdan eğitici 

desteği istemesi 

durumunda ilgili 

eğitimlerde destek 

sağlanması 

planlanmaktadır. 

 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Eğitici eğitiminin 

geçekleştirilmesi 

Sorumlu kurum ve 

kuruluşların 

ilçelerde bulunan 

temsilciliklerinden 1 

Kadın ve 1 Erkek 

olmak üzere 19 

ilçeden gelen 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

Hakları Eğitimi” 

konularında eğitim 

almış olan 

personellerin 

belirlenmesi.  

-ODÜ Kadın 

Çalışmaları Birimi 

tarafından belirlenen 

personellerin 

katılımıyla eylem 

planında yer alan 

diğer faaliyetlerin 

içeriklerinin 

planlanması ve 

uygulanması ile ilgili 

deneyim paylaşımı 

toplantısı. 

 

İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Eğitmenlerin 

belirlenmesi, 

-Eğitim 

materyallerinin 

hazırlanması, 

-Eğitim yerinin 

belirlenmesi, 

-Eğitim 

katılımcılarının 

gönüllülük esası ile 

seçimi, 

-50 öğretmene eğitim 

verilmesi. 

(tercihen alanda 

önceden eğitim 

almış, farkındalık 

sahibi, ilgili) kişilere 

eğitici eğitimi. 

-Her bir katılımcının 

2 tam gün katılacağı 

şekilde, 400 kişilik 

grubu 20 kişilik alt 

gruplara ayırarak, 

ODÜ Kadın 

Çalışmaları birimi 

tarafından 

belirlenecek olan 

takvim 

doğrultusunda 

eşzamanlı 

oturumlarla eğitici 

eğitimleri 

gerçekleştirilecektir. 

 

İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-II. Dönem eğitim 

duyurularının 

yapılması 

- Başvuruların 

alınması 

-50 öğretmen ve 50 

idareciye eğitim 

verilmesi 

 

2.1.7. İl 

Müftülüğünde 

çalışanlar arasından 

seçilecek personele 

yılda en az bir kez 

- İl Müftülüğü -ASPİM  

-ODÜ 

 

 

 

 

 
ASPİM  

 

-İl Müftülüğü’nün 

belirlediği personel 1 

kez olmak üzere İl 

 ASPİM  

 

-İl Müftülüğü’nün 

belirlediği personel 

1 kez olmak üzere İl 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

olmak üzere (ihtiyaç 

olması halinde daha 

fazla) toplumsal 

cinsiyet eşitliği ve 

kadına yönelik 

şiddetle mücadele 

konularında eğitim 

programı 

uygulanması   

Müfülüğü ile 

koordine kurulup 

eğitim verilmesi 

planlanmaktadır. 

 

İL MÜFTÜLÜĞÜ 

 

-ASPİM’den Eğitici 

Eğitimi Talep 

Edilmesi. 

Müfülüğü ile 

koordine kurulup 

eğitim verilmesi 

planlanmaktadır. 

 

İL MÜFTÜLÜĞÜ 

 

-Ekim ayı içerisinde 

Altınordu İlçe 

Müftülüğüne bağlı 

İmam-Hatip, M-

Kayyım Ve Kuran 

Kursu öğreticilerine 

iki ayrı oturum 

halinde eğitim 

verilmesi. 

2.1.8. Karakollarda 

(polis merkezi) 

görev yapan emniyet 

personeline, her yıl 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele 

konularında çalışma 

alanın ihtiyaçlarına 

yönelik eğitim 

programı 

uygulanması 

-Ordu Valiliği 

-İl Emniyet 

Müdürlüğü 

-İl Emniyet 

Müdürlüğü 

-Ordu Barosu 

-ASPİM 

  ASPİM  

 

-İl Emniyet 

Müdürlüğü’nün resmi 

yazı ile tarafımızdan 

eğitici desteği 

istemesi durumunda 

ilgili eğitimlerde 

destek sağlanması 

planlanmaktadır. 

 

ORDU BAROSU 

 

-Eğitmenlerin 

belirlenmesi 

-eğitim 

materyallerinin 

hazırlanması 

-Eğitim yerinin 

belirlenmesi 

-Eğitim 

katılımcılarının 

gönüllük esası ile 

 ASPİM  

 

-İl Emniyet 

Müdürlüğü’nün 

resmi yazı ile 

tarafımızdan eğitici 

desteği istemesi 

durumunda ilgili 

eğitimlerde destek 

sağlanması 

planlanmaktadır. 

 

ORDU BAROSU 

 

-Eğitmenlerin 

belirlenmesi 

-eğitim 

materyallerinin 

hazırlanması 

-Eğitim yerinin 

belirlenmesi 

-Eğitim 

katılımcılarının 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

seçimi 

-50 polise eğitim 

verilmesi 

 

İL EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-1 Eğitmen 

-Merkez ve İlçe 

Teşkilatında görevli 

50 Personele “Kadına 

Karşı Şiddetle 

Mücadele” eğitimi 

verilmesi. 

-Akıllı Sınıfın veya 

ASPİM tarafından 

belirlenen bir salonun 

tahsis edilmesi. 

gönüllük esası ile 

seçimi 

-100 polise eğitim 

verilmesi 

 

İL EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-1 Eğitmen 

-Merkez ve İlçe 

Teşkilatında görevli 

50 Personele 

“Kadına Karşı 

Şiddetle Mücadele” 

eğitimi verilmesi. 

-Akıllı Sınıfın veya 

ASPİM tarafından 

belirlenen bir 

salonun tahsis 

edilmesi. 

2.1.9 İl Jandarma 

Komutanlığına bağlı 

İlçe Jandarma 

Komutanlıklarında 

ya da Karakollarında 

çalışan toplumsal 

cinsiyet eşitliği ve 

kadına yönelik 

şiddetle mücadele  

konularında çalışma 

alanının ihtiyaçlarına 

yönelik eğitim 

programı 

uygulanması 

- İl Jandarma 

Komutanlığı 

- İl Jandarma 

Komutanlığı 

-ASPİM 

-ODÜ 

  ASPİM  

 

İl Jandarma 

Komutanlığı’nın 

resmi yazı ile 

tarafımızdan eğitici 

desteği istemesi 

durumunda ilgili 

eğitimlerde destek 

sağlanması 

planlanmaktadır. 

 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Ordu ili ve 

ilçelerinde sorumlu 

kurum ve 

kuruluşlarda çalışan 

 

 

 

ASPİM  

 

İl Jandarma 

Komutanlığı’nın 

resmi yazı ile 

tarafımızdan eğitici 

desteği istemesi 

durumunda ilgili 

eğitimlerde destek 

sağlanması 

planlanmaktadır. 

 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Eğitici eğitiminin 

geçekleştirilmesi 

Sorumlu kurum ve 

kuruluşların 

  



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

ve bugüne kadar 

“Toplumsal Cinsiyet 

Eğitimi”, “Kadına 

Yönelik Şiddetle 

Mücadele” ve 

“Kadının İnsan 

Hakları Eğitimi” 

konularında eğitim 

almış olan 

personellerin 

belirlenmesi  

ODÜ Kadın 

Çalışmaları Birimi 

tarafından belirlenen 

personellerin 

katılımıyla eylem 

planında yer alan 

diğer faaliyetlerin 

içeriklerinin 

planlanması ve 

uygulanması ile ilgili 

deneyim paylaşımı 

toplantısı. 

ilçelerde bulunan 

temsilciliklerinden 1 

Kadın ve 1 Erkek 

olmak üzere 19 

ilçeden gelen 

(tercihen alanda 

önceden eğitim 

almış, farkındalık 

sahibi, ilgili) kişilere 

eğitici eğitimi 

II.  Her bir 

katılımcının 2 tam 

gün katılacağı 

şekilde, 400 kişilik 

grubu 20 kişilik alt 

gruplara ayırarak, 

ODÜ Kadın 

Çalışmaları birimi 

tarafından 

belirlenecek olan 

takvim 

doğrultusunda 

eşzamanlı 

oturumlarla eğitici 

eğitimleri 

gerçekleştirilecektir. 

2.1.10. Erken yaşta 

evliliklerin 

engellenmesi 

amacıyla muhtarlara 

ve imamlara yılda en 

az bir kez olmak 

üzere toplumsal 

cinsiyet eşitliği ve 

erken yaşta evlilikler  

konularında eğitim 

verilmesi 

- Ordu 

Valiliği  

-Tüm İlçe 

Kaymakamlık

ları 

-ASPİM 

-ODÜ 

-İl Müftülüğü 

 

  ASPİM  

 

İl Müftülüğü ve İlçe 

Kaymakamlıkları ile 

koordine kurularak 

yılda 1 kez ilgili 

SHM’ler tarafından 

görev sahasına göre 

eğitim verilmesi 

planlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

ASPİM  

 

İl Müftülüğü ve İlçe 

Kaymakamlıkları ile 

koordine kurularak 

yılda 1 kez ilgili 

SHM’ler tarafından 

görev sahasına göre 

eğitim verilmesi 

planlanmaktadır. 

 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Ordu ili ve 

ilçelerinde sorumlu 

kurum ve 

kuruluşlarda çalışan 

ve bugüne kadar 

“Toplumsal Cinsiyet 

Eğitimi”, “Kadına 

Yönelik Şiddetle 

Mücadele” ve 

“Kadının İnsan 

Hakları Eğitimi” 

konularında eğitim 

almış olan 

personellerin 

belirlenmesi.  

-ODÜ Kadın 

Çalışmaları Birimi 

tarafından belirlenen 

personellerin 

katılımıyla eylem 

planında yer alan 

diğer faaliyetlerin 

içeriklerinin 

planlanması ve 

uygulanması ile ilgili 

deneyim paylaşımı 

toplantısı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Eğitici eğitiminin 

geçekleştirilmesi 

Sorumlu kurum ve 

kuruluşların 

ilçelerde bulunan 

temsilciliklerinden 1 

Kadın ve 1 Erkek 

olmak üzere 19 

ilçeden gelen 

(tercihen alanda 

önceden eğitim 

almış, farkındalık 

sahibi, ilgili) kişilere 

eğitici eğitimi 

-Her bir katılımcının 

2 tam gün katılacağı 

şekilde, 400 kişilik 

grubu 20 kişilik alt 

gruplara ayırarak, 

ODÜ Kadın 

Çalışmaları birimi 

tarafından 

belirlenecek olan 

takvim 

doğrultusunda 

eşzamanlı 

oturumlarla eğitici 

eğitimleri 

gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

İL MÜFTÜLÜĞÜ 

 

-ASPİM’den Eğitici 

Eğitimi Talep 

Edilmesi 

 

 

İL MÜFTÜLÜĞÜ 

 

Kasım ayı içerisinde 

Korgan İlçe 

Müftülüğüne bağlı 

İmam-Hatip ve M-

Kayyımlara eğitim 

verilmesi   ( Toplam 

120 Kişi) 

 

2.1.11. İŞKUR-

KOSGEP ve meslek 

örgütleri 

çalışanlarına 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele 

konularında çalışma 

alanın ihtiyaçlarına 

özel yılda en az 

eğitim programı 

uygulanması 

-Ordu 

Valiliği 

-İŞKUR İl 

Müdürlüğü 

-KOSGEP 

-ESOB 

-ODÜ 

-ASPİM 

  ASPİM  

 

-Meslek Odaları 

arasından 4 meslek 

odası ile iletişime 

geçilerek Kadına 

Yönelik Şiddetle 

Mücadele ve 

Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği konusunda 

eğitim verilmesi 

planlanmaktadır. 

 

 ASPİM  

 

Meslek Odaları 

arasından 4 meslek 

odası ile iletişime 

geçilerek Kadına 

Yönelik Şiddetle 

Mücadele ve 

Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği konusunda 

eğitim verilmesi 

planlanmaktadır. 

 

2.1.12. ASPİM,  

Konukevi/Sığınmaev

i çalışanlarına 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele 

konularında çalışma 

alanının ihtiyaçlarına 

özel (vaka süper 

vizyonu dahil)eğitim 

programı 

uygulanması 

- ASPİM  -Ordu Büyükşehir 

Belediyesi 

-ASPİM 

-ŞÖNİM 

 

  ASPİM 

 

Kadın birimlerinde 

çalışan tüm personele 

Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele ve 

Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği konusunda 

eğitici eğitimi 

verilmesinin 

Bakanlık’tan talep 

edilmesi,  

-Kadın Konukevinde 

çalışan 20 personele  

Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele ve 

 ASPİM 

 

Kadın Konukevinde 

çalışan 20 personele  

Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele 

ve Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği 

konusunda eğitim 

verilmesi 

planlanmaktadır. 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği konusunda 

eğitim verilmesi 

planlanmaktadır. 

 

 

2.1.13. Ordu 

Büyükşehir 

Belediyesi ve 

merkez ilçe 

belediyelerinin 

çözüm masalarında  

(beyaz masa) halkla 

ilişkiler ve sosyal 

hizmet alanlarında 

görev yapan 

personellere 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele 

konularında eğitim 

programı 

uygulanması. 

 

-Ordu 

Büyükşehir 

Belediyesi 

-Altınordu 

Belediyesi  

-Ordu Büyükşehir 

Belediyesi 

-ODÜ 

-Ünye Belediyesi 

-Fatsa Belediyesi 

 . ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Ordu ili ve 

ilçelerinde sorumlu 

kurum ve 

kuruluşlarda çalışan 

ve bugüne kadar 

“Toplumsal Cinsiyet 

Eğitimi”, “Kadına 

Yönelik Şiddetle 

Mücadele” ve 

“Kadının İnsan 

Hakları Eğitimi” 

konularında eğitim 

almış olan 

personellerin 

belirlenmesi. 

-ODÜ Kadın 

Çalışmaları Birimi 

tarafından belirlenen 

personellerin 

katılımıyla eylem 

planında yer alan 

diğer faaliyetlerin 

içeriklerinin 

planlanması ve 

uygulanması ile ilgili 

deneyim paylaşımı 

toplantısı. 

 

 

 

   ORDU 

BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ 

 

-1 eğitim 35 kişi 

 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Eğitici eğitiminin 

geçekleştirilmesi 

Sorumlu kurum ve 

kuruluşların 

ilçelerde bulunan 

temsilciliklerinden 1 

Kadın ve 1 Erkek 

olmak üzere 19 

ilçeden gelen 

(tercihen alanda 

önceden eğitim 

almış, farkındalık 

sahibi, ilgili) kişilere 

eğitici eğitimi. 

-Her bir katılımcının 

2 tam gün katılacağı 

şekilde, 400 kişilik 

grubu 20 kişilik alt 

gruplara ayırarak, 

ODÜ Kadın 

Çalışmaları birimi 

tarafından 

belirlenecek olan 

takvim 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

doğrultusunda 

eşzamanlı 

oturumlarla eğitici 

eğitimleri 

gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

2.1.14. İl Eylem 

Planına ilişkin yıllık 

planlama, izleme 

değerlendirme vb. 

süreçleri hakkında 

Kadına yönelik 

şiddetle mücadele İl 

Koordinasyon 

İzleme ve 

Değerlendirme 

Komisyonu ve 

Tetkik Kurulu 

üyelerine yönelik 

eğitim programı 

uygulanması 

uygulanması 

-ASPİM - KYŞM İl 

Komisyonu 

Teknik Kurulu 

-ASPİM 

- ODÜ 

  ASPİM 

 

-İl Eylem Planı’na 

ilişkin yıllık 

planlama, izleme ve 

değerlendirme 

süreçleri hakkında  

Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele İl 

Koordinasyon İzleme 

ve Değerlendirme 

Komisyonu üyelerine 

Mayıs ayında eğitim 

programı 

uygulanması,  

-Teknik Kurul 

üyelerine yıllık 

faaliyet planının 

hazırlanması 

öncesinde eğitim 

programı 

uygulanması 

planlanmaktadır. 

 

 ASPİM 

 

-İl Eylem Planı’na 

ilişkin  Kadına 

Yönelik Şiddetle 

Mücadele İl 

Koordinasyon 

İzleme ve 

Değerlendirme 

Komisyonu ve 

Teknik Kurulu 

üyelerine izleme ve 

değerlendirme 

süreçleri hakkında 

talepler 

doğrultusunda 

danışmanlık 

yapılması 

planlanmaktadır. 

 

2.1.15. Evlendirme 

İşlemlerini yöneten 

memurlara toplumsal 

cinsiyet eşitliği ve 

aile içi şiddet 

konularında eğitim 

programı 

- İl Nüfus 

Vatandaşlık 

Müdürlüğü 

- Ordu 

Büyükşehir 

Belediyesi 

-İl Müftülüğü 

- İl Nüfus 

Vatandaşlık 

Müdürlüğü 

  ASPİM 

 

-İl Nüfus ve 

Vatandaşlık 

Müdürlüğünde, İl 

Müftülüğünde ve 

sorumlu 

 ASPİM 

 

İl Nüfus ve 

Vatandaşlık 

Müdürlüğünde, İl 

Müftülüğünde ve 

sorumlu 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

uygulanması -Altınordu 

Belediyesi 

-ASPİM 

Belediyelerde 

evlenme işlemlerini 

yürütebilen 

memurlara resmi yazı 

ile eğitim istenmesi 

durumunda eğitim 

verilmesi 

planlanmaktadır. 

 

İL NÜFUS VE 

VATANDAŞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Kadına Yönelik 

Şiddete Karşı Eğitici 

Eğitimi almış 

personel tarafından 

eğitim verilmesi ve 

salon tahsisi. 

 

İL MÜFTÜLÜĞÜ 

 

İl Nüfus ve 

Vatandaşlık 

Müdürlüğünden 

Eğitici Talep Edilmesi 

 

 

Belediyelerde 

evlenme işlemlerini 

yürütebn memurlara 

resmi yazı ile eğitim 

istenmesi 

durumunda eğitim 

verilmesi 

planlanmaktadır. 

 

İL NÜFUS VE 

VATANDAŞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-ASPİM tarafından 1 

Eğitmen 

görevlendirilmesi. 

-Merkez ve İlçe 

Teşkilatında görevli 

60 Personele 

“Kadına Karşı 

Şiddetle Mücadele” 

eğitimi verilmesi. 

-ASPİM tarafından 

salon tahsis 

edilmesi. 

 

İL MÜFTÜLÜĞÜ 

 

Kasım ayı içerisinde 

İl Müftüsü, İl Müftü 

Yardımcıları Ve İlçe 

Müftülerine eğitim 

verilmesi 

(Toplam 20 Kişi) 

 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

Alt Hedef 2.2: Kadınların kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizması ve haklar konusunda bilgilenmesi   

2.2.1. İlde yer alan 

mevcut kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele 

mekanizmaları ve 

kadın haklarına 

ilişkin tüm 

kurumların 

faydalanacağı  

bilgilendirici 

faaliyetler 

yürütülmesi 

-Ordu Valiliği 

-ASPİM 

- İl Müftülüğü 

- ASPİM 

- DOKA  

- İl Sağlık  

Müdürlüğü 

- İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

- Ordu 

Büyükşehir 

Belediyesi 

- ODÜ 

-STK 

  ASPİM 

 

-Bakanlığımız 

tarafından İl 

Müdürlüğümüze 

Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele 

mekanizmaları ve 

kadın hakları 

konusunda gönderilen 

broşür, kitapçık, afiş 

vb. materyallerden 

Teknik Kurul 

üyelerinin 

kurumlarında 

dağıtılabilmesi için 

Mayıs ayının ilk 

haftasında kurumlara 

dağıtılması 

planlanmaktadır. 

 

 

 

 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Ordu ili ve 

ilçelerinde sorumlu 

kurum ve 

kuruluşlarda çalışan 

ve bugüne kadar 

“Toplumsal Cinsiyet 

Eğitimi”, “Kadına 

Yönelik Şiddetle 

Mücadele” ve 

“Kadının İnsan 

 ASPİM 

 

-İl Müdürlüğümüz 

tarafından yapılan 

eğitimlerde vb. 

etkinliklerde  

Bakanlığımız 

tarafından 

gönderilen 

broşürlerin 

dağıtılması 

planlanmaktadır. 

 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Eğitici eğitiminin 

geçekleştirilmesi 

Sorumlu kurum ve 

kuruluşların 

ilçelerde bulunan 

temsilciliklerinden 1 

Kadın ve 1 Erkek 

olmak üzere 19 

ilçeden gelen 

(tercihen alanda 

önceden eğitim 

almış, farkındalık 

sahibi, ilgili) kişilere 

eğitici eğitimi 

-Her bir katılımcının 

2 tam gün katılacağı 

şekilde, 400 kişilik 

grubu 20 kişilik alt 

gruplara ayırarak, 

ODÜ Kadın 

Çalışmaları birimi 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

Hakları Eğitimi” 

konularında eğitim 

almış olan 

personellerin 

belirlenmesi. 

-ODÜ Kadın 

Çalışmaları Birimi 

tarafından belirlenen 

personellerin 

katılımıyla eylem 

planında yer alan 

diğer faaliyetlerin 

içeriklerinin 

planlanması ve 

uygulanması ile ilgili 

deneyim paylaşımı 

toplantısı 

 

İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Sorumlu kuruluşlar 

tarafından 

düzenlenecek  kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele 

mekanizmaları ve 

kadın haklarına ilişkin 

tüm kurumların 

faydalanacağı 

bilgilendirici 

faaliyetlere eğitmen 

desteği sağlamak. 

 

 

 

tarafından 

belirlenecek olan 

takvim 

doğrultusunda 

eşzamanlı 

oturumlarla eğitici 

eğitimleri 

gerçekleştirilecektir. 

 

İL MÜFTÜLÜĞÜ 

 

Kasım ayı içerisinde 

ADRB (Aile ve ini 

Rehberlik 

Büro)görevlileri 

tarafından 

seminerler verilmesi 

 

İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Sorumlu kuruluşlar 

tarafından 

düzenlenecek  

kadına yönelik 

şiddetle mücadele 

mekanizmaları ve 

kadın haklarına 

ilişkin tüm 

kurumların 

faydalanacağı 

bilgilendirici 

faaliyetlere eğitmen 

desteği sağlamak. 

 

 

 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

ORDU 

BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ 

 

-1 seminer (halka) 

yapılması 

-100 kişiye seminer 

verilmesi 

-200 adet broşür 

dağıtılması 

2.2.2. İlde yer alan 

mevcut kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele 

mekanizmaları, yasal 

düzenlemeler ve 

cezai tedbirler ile 

kadın haklarına 

ilişkin yerel radyo ve 

TV kanallarında 

bilgilendirici 

programların ve 

spotların  

yayınlanması1 

(engelli erişimine 

uygun tasarım, 

yerelde kullanılan 

farklı diller, okur-

yazarlık vb. unsurlar 

dikkate alınmalıdır) 

 

 

 

 

- Ordu 

Valiliği 

- KYŞM İl 

Komisyonu 

Teknik Kurulu  

- ASPİM 

-DOKA 

-Ordu Barosu 

-Ordu Büyükşehir 

Belediyesi 

 

  ASPİM 

 

-Bakanlığımız 

tarafından kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele 

mekanizmaları, yasal 

düzenlemeler ve cezai 

tedbirler ile kadın 

hakları konusunda 

hazırlanan spot 

filmlerin TV 

kanallarında 

yayınlanabilmesi için 

paylaşılması 

planlanmaktadır. 

ORDU BAROSU 

 

-Kadına şiddetle 

mücadele ve jadın 

hakları konusunda 

yerel tv ve radyo 

kanallarında program 

yapılması, mevcut 

programlara konuk 

olarak katılım 

 ASPİM 

 

Bakanlığımız 

tarafından kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele 

mekanizmaları, 

yasal düzenlemeler 

ve cezai tedbirler ile 

kadın hakları 

konusunda 

hazırlanan spot 

filmlerin TV 

kanallarında 

yayınlanabilmesi 

için paylaşılması 

planlanmaktadır. 

ORDU BAROSU 

 

-Kadına şiddetle 

mücadele ve jadın 

hakları konusunda 

yerel tv ve radyo 

kanallarında 

program yapılması, 

mevcut programlara 

 

                                                           

16284 madde 40/3’teyerelveulusaltvkanallarındailgiliçalışmalarınyürütülmesineilişkindüzenlemeyeralmaktadır. 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

-Yerel tv kanallarında 

ve sosyal medyada 

yayınlanmak üzere 

kamu spotu 

hazırlanması 

 

 

 

konuk olarak katılım 

-Yerel tv 

kanallarında ve 

sosyal medyada 

yayınlanmak üzere 

kamu spotu 

hazırlanması 

Alt Hedef 2.3: Şiddete sıfır tolerans anlayışının erkekler başta olmak üzere tüm toplumda yaygınlaşması ve şiddet görenlere yönelik olumsuz yargıların azalması 

2.3.1.   İlk ve 

ortaöğretim 

okullarında, kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele ve 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği konularında 

bilgilendirici 

seminerler 

düzenlenmesi 

- İl Milli 

Eğitim 

Müdürlüğü 

- ASPİM 

- İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

-ODÜ   

  ASPİM 

 

-İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı 

İlk ve Ortaöğretim 

okullarında resmi yazı 

ile talep edilmesi 

durumunda kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele ve 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği konularında 

bilgilendirici 

seminerler 

düzenlenmesi 

planlanmaktadır. 

 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Maliyet personel 

sayılarının Ordu 

Üniversitesine 

bildirilmesi 

sonrasında 

çıkarılacaktır. 

-ODÜ Kadın 

Çalışmaları Birimi 

öncülüğünde Eğitim 

 ASPİM 

 

-İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı 

İlk ve Ortaöğretim 

okullarında resmi 

yazı ile talep 

edilmesi durumunda 

kadına yönelik 

şiddetle mücadele ve 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği konularında 

bilgilendirici 

seminerler 

düzenlenmesi 

planlanmaktadır. 

 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Eğitici eğitimi 

almış olan 

personellerin ilk 

eğitimlerinde saha 

ziyaretleriyle 

eğitimlerin yerinde 

izlenmesi, gözlem 

yapılması ve 

dönüt/geri bildirim 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

Modüllerinin 

Hazırlanması  

(Eğiticilerin 

eğitiminde 

kullanılacak modül, 

sorumlu kurumların 

kendi alanlarına 

yönelik önleyici ve 

müdahale edici 

içerikteki modül) 

-ODÜ Kadın 

Çalışmaları Birimi ve 

ilgili kişilerin 

belirlenen zaman 

diliminde alan bazlı 

eğitim kitlerinin 

hazırlanması amacıyla 

görevlendirilmesinin 

5 gün süreyle 

yapılması  (Deneyim 

paylaşım 

toplantısında 

belirlecek olan 15 

kişilik çalışma grubu) 

 

 

 

İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Eğitmenlerin 

belirlenmesi, 

-Eğitim 

materyallerinin 

hazırlanması, 

-Eğitim düzenlenecek 

okulların 

belirlenmesi, 

verilmesi (Her bir 

ilçeye en az 1 kez 

gidilmesi)   

- Eğitimler öncesi ve 

sonrası yapılan anket 

çalışmaları (takip ve 

etki çalışmaları) 

-Baskı ve çoğaltma 

-Saha çalışmalarının 

ve bilimsel 

çalışmaların 

sonuçlarının 

raporlanması ve 

raporların ilgili 

kurumlara 

ulaştırılması 

-Eğiticilerin 

dönütleri ile eğitim 

kitlerinin revizyonu 

(sahada karşılaşılan 

sorunlara, güçlüklere 

yönelik 

çözüm/revizyon 

dökümanı) 

-İlgili kurum ve 

kuruluşların 

katılımıyla 

bilgilendirme, 

sonuç/değerlendirme 

toplantısı yapılması  

 

İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ  

 

-Eğitmenlerin 

belirlenmesi, 

-Eğitim 

materyallerinin 

hazırlanması, 

-Eğitim 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

düzenlenecek 

okulların 

belirlenmesi, 

-3 ilkokul, 3 

ortaokul ve 3 

ortaöğretim 

okulunda eğitim 

düzenlenmesi 

 

 

 

2.3.2.  2.1.6 faaliyeti 

kapsamında eğitici 

eğitimi alan din 

görevlileri tarafından 

kız ve erkek yatılı 

Kuran kurslarından 

faydalanan 

öğrencilere yönelik 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve kadına 

yönelik şiddet 

konularında eğitim 

programı 

uygulanması 

-İl Müftülüğü -ASPİM .  ASPİM 

 

-İl Müftülüğü 

tarafından resmi yazı 

ile eğitim istenmesi 

durumunda eğitim 

verilmesi 

planlanmaktadır. 

 

İL MÜFTÜLÜĞÜ 

 

-ASPİM’den Eğitici 

Eğitimi Talep 

Edilmesi 

 ASPİM 

 

-İl Müftülüğü 

tarafından resmi yazı 

ile eğitim istenmesi 

durumunda eğitim 

verilmesi 

planlanmaktadır. 

 

İL MÜFTÜLÜĞÜ 

 

-Kasım ayı 

içerisinde eğitici 

eğitimi alan din 

görevlileri 

tarafından Kuran 

Kursu öğrencilerine 

eğitim verilmesi 

(Toplam 200 Kişi) 

 

2.3.3.  

Üniversitelerde 

öğrencilere yönelik 

kadına yönelik 

şiddetle mücadele ve 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği konularında 

bilgilendirici 

seminerler 

-ODÜ -ASPİM 

-Kredi ve Yurtlar 

Kurumu Bölge 

Müdürlüğü 

-ODÜ 

 

  ASPİM 

 

-Ordu Üniversitesi 

tarafından resmi yazı 

ile talep edilmesi 

durumunda kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele ve 

toplumsal cinsiyet 

 ASPİM 

 

-Ordu Üniversitesi 

tarafından resmi yazı 

ile talep edilmesi 

durumunda kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele ve 

toplumsal cinsiyet 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

düzenlenmesi eşitliği konularında 

bilgilendirici 

seminerler 

düzenlenmesi 

planlanmaktadır. 

 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Maliyet personel 

sayılarının Ordu 

Üniversitesine 

bildirilmesi 

sonrasında 

çıkarılacaktır. 

-ODÜ Kadın 

Çalışmaları Birimi 

öncülüğünde Eğitim 

Modüllerinin 

Hazırlanması  

(Eğiticilerin 

eğitiminde 

kullanılacak modül, 

sorumlu kurumların 

kendi alanlarına 

yönelik önleyici ve 

müdahale edici 

içerikteki modül) 

-ODÜ Kadın 

Çalışmaları Birimi ve 

ilgili kişilerin 

belirlenen zaman 

diliminde alan bazlı 

eğitim kitlerinin 

hazırlanması amacıyla 

görevlendirilmesinin 

5 gün süreyle 

yapılması  (Deneyim 

paylaşım 

toplantısında 

eşitliği konularında 

bilgilendirici 

seminerler 

düzenlenmesi 

planlanmaktadır. 

 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Eğitici eğitimi 

almış olan 

personellerin ilk 

eğitimlerinde saha 

ziyaretleriyle 

eğitimlerin yerinde 

izlenmesi, gözlem 

yapılması ve 

dönüt/geri bildirim 

verilmesi (Her bir 

ilçeye en az 1 kez 

gidilmesi)   

-Eğitimler öncesi ve 

sonrası yapılan anket 

çalışmaları (takip ve 

etki çalışmaları) 

-Saha çalışmalarının 

ve bilimsel 

çalışmaların 

sonuçlarının 

raporlanması ve 

raporların ilgili 

kurumlara 

ulaştırılması 

-Eğiticilerin 

dönütleri ile eğitim 

kitlerinin revizyonu 

(sahada karşılaşılan 

sorunlara, güçlüklere 

yönelik 

çözüm/revizyon 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

belirlecek olan 15 

kişilik çalışma grubu) 

 

dökümanı) 

-İlgili kurum ve 

kuruluşların 

katılımıyla 

bilgilendirme, 

sonuç/değerlendirme 

toplantısı yapılması 

 

 

 

2.3.4. Medyadaki 

şiddet dilini 

dönüştürmek  üzere 

başta 8 Mart ve 25 

Kasım haftalarında 

olmak üzere yerel 

medya çalışanlarına 

yönelik kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele ve 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği seminerleri 

düzenlenmesi 

- ASPİM - ASPİM 

-ODÜ , 

-Yerel Medya 

-Ordu Valiliği 

Basın Yayın  

-STK 

  ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Maliyet personel 

sayılarının Ordu 

Üniversitesine 

bildirilmesi 

sonrasında 

çıkarılacaktır. 

-ODÜ Kadın 

Çalışmaları Birimi 

öncülüğünde Eğitim 

Modüllerinin 

Hazırlanması  

(Eğiticilerin 

eğitiminde 

kullanılacak modül, 

sorumlu kurumların 

kendi alanlarına 

yönelik önleyici ve 

müdahale edici 

içerikteki modül) 

-ODÜ Kadın 

Çalışmaları Birimi ve 

ilgili kişilerin 

belirlenen zaman 

diliminde alan bazlı 

eğitim kitlerinin 

hazırlanması amacıyla 

 ASPİM 

 

-Medyadaki şiddet 

dilini dönüştürmek 

üzere 25 Kasım 

tarihinde yerel 

medya çalışanlarına 

yönelik kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele ve 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği seminerleri 

düzenlenmesi 

planlanmaktadır. 

 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Eğitici eğitimi 

almış olan 

personellerin ilk 

eğitimlerinde saha 

ziyaretleriyle 

eğitimlerin yerinde 

izlenmesi, gözlem 

yapılması ve 

dönüt/geri bildirim 

verilmesi (Her bir 

ilçeye en az 1 kez 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

görevlendirilmesinin 

5 gün süreyle 

yapılması  (Deneyim 

paylaşım 

toplantısında 

belirlecek olan 15 

kişilik çalışma grubu) 

 

gidilmesi)   

- Eğitimler öncesi ve 

sonrası yapılan anket 

çalışmaları (takip ve 

etki çalışmaları) 

-Saha çalışmalarının 

ve bilimsel 

çalışmaların 

sonuçlarının 

raporlanması ve 

raporların ilgili 

kurumlara 

ulaştırılması 

-Eğiticilerin 

dönütleri ile eğitim 

kitlerinin revizyonu 

(sahada karşılaşılan 

sorunlara, güçlüklere 

yönelik 

çözüm/revizyon 

dökümanı) 

-İlgili kurum ve 

kuruluşların 

katılımıyla 

bilgilendirme, 

sonuç/değerlendirme 

toplantısı yapılması 

2.3.5. Şiddete sıfır 

tolerans anlayışının 

yaygınlaştırılması 

için özellikle 8 Mart 

ve 25 Kasım gibi 

tarihlerde yerel 

radyo ve TV 

kanallarında yayın 

üretilmesi üretilmesi 

- Ordu  

Valiliği Basın 

ve Halkla 

İlişkiler 

Müdürlüğü  

- ASPİM 

- ODÜ 

-Yerel Medya 

-Basın Yayın 

-Ordu Büyükşehir 

Belediyesi 

  ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Maliyet personel 

sayılarının Ordu 

Üniversitesine 

bildirilmesi 

sonrasında 

çıkarılacaktır. 

-ODÜ Kadın 

Çalışmaları Birimi 

öncülüğünde Eğitim 

 ASPİM 

 

-25 Kasım tarihinde 

yerel radyo ve tv 

kanallarında 

Bakanlığımız 

tarafından 

hazırlanan Kadına 

Yönelik Şiddetle 

Mücadele 

konusundaki spot 

filmlerin 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

Modüllerinin 

Hazırlanması  

(Eğiticilerin 

eğitiminde 

kullanılacak modül, 

sorumlu kurumların 

kendi alanlarına 

yönelik önleyici ve 

müdahale edici 

içerikteki modül) 

-ODÜ Kadın 

Çalışmaları Birimi ve 

ilgili kişilerin 

belirlenen zaman 

diliminde alan bazlı 

eğitim kitlerinin 

hazırlanması amacıyla 

görevlendirilmesinin 

5 gün süreyle 

yapılması  (Deneyim 

paylaşım 

toplantısında 

belirlecek olan 15 

kişilik çalışma grubu) 

yayınlanabilmesi 

için ilgili yerlerle 

paylaşım yapılması 

planlanmaktadır. 

 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Eğitici eğitimi 

almış olan 

personellerin ilk 

eğitimlerinde saha 

ziyaretleriyle 

eğitimlerin yerinde 

izlenmesi, gözlem 

yapılması ve 

dönüt/geri bildirim 

verilmesi (Her bir 

ilçeye en az 1 kez 

gidilmesi)     

-Eğitimler öncesi ve 

sonrası yapılan anket 

çalışmaları (takip ve 

etki çalışmaları) 

-Saha çalışmalarının 

ve bilimsel 

çalışmaların 

sonuçlarının 

raporlanması ve 

raporların ilgili 

kurumlara 

ulaştırılması 

-Eğiticilerin 

dönütleri ile eğitim 

kitlerinin revizyonu 

(sahada karşılaşılan 

sorunlara, güçlüklere 

yönelik 

çözüm/revizyon 

dökümanı) 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

-İlgili kurum ve 

kuruluşların 

katılımıyla 

bilgilendirme, 

sonuç/değerlendirme 

toplantısı yapılması 

 

 

 

 

2.3.6.Aile 

Mahkemelerinde 

görev yapan 

uzmanlara, yazı işleri 

müdürlerine, zabıt 

katiplerine ve 

mübaşirlere yönelik 

olarak kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele ve erken 

yaşta evliliklerin 

önlenmesi 

konularında eğitim 

programı 

uygulanması 

-Ordu 

Cumhuriyet 

Başsavcılığı 

-Denetimli 

Serbestlik 

Müdürlüğü 

-Ordu 

Cumhuriyet 

Başsavcılığı 

-ASPİM 

-Denetimli 

Serbestlik 

Müdürlüğü 

  ASPİM 

 

-Ordu Cumhuriyet 

Başsavcılığı ve 

Denetimli Serbestlik 

Müdürlüğü tarafından 

resmi yazı ile eğitim 

istenmesi durumunda 

eğitim verilmesi 

planlanmaktadır. 

CUMHURİYET 

BAŞSAVCILIĞI 

 

-Kadına yönelik  

şiddet ve erken yaşta 

evlilik konusunda 

eğitim/seminer 

programının 

hazırlanması 

I.Dönem eğitim ile 

ilgili duyurunun 

yapılması 

-Bu eğitim/seminer 

programlarına tüm 

adliye ve Denetimli 

serbestlik 

personelinin, 

denetimli serbestlik  

sürecinden faydalanan 

 ASPİM 

 

-Ordu Cumhuriyet 

Başsavcılığı ve 

Denetimli Serbestlik 

Müdürlüğü 

tarafından resmi yazı 

ile eğitim istenmesi 

durumunda eğitim 

verilmesi 

planlanmaktadır. 

 

CUMHURİYET 

BAŞSAVCILIĞI 

 

-Eğitim takviminin 

oluşturulması ve III. 

Dönem eğitimine 

katılacakların 

belirlenmesi 

  

   



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

hükümlülerin 

eklenmesi  

ASPİM ya da Ordu 

Barosundan eğitici 

sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

2.3.7. Kurum web 

sayfalarında kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele farkındalık 

köşesi hazırlanması 

ve değişen içerikte 

sürekli bilgilendirme 

yapılması 

-Ordu Valiliği - KYŞM İl 

Komisyonu 

Teknik Kurulu 

- ASPİM 

-Ordu Barosu 

   ASPİM 

 

-Ordu Aile ve Sosyal 

Politikalar İl 

Müdürlüğünün web 

sayfasında kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele konusunda 

yapılan işlemlerin 

paylaşılması ve 

bilgilendirme 

yapılması 

planlanmaktadır. 

 

ORDU BAROSU 

 

-Sorumlu kuruluşlar 

tarafından WEB 

sayfalarında kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele farkındalık 

köşesi hazırlanması 

ve değişen içerikte 

sürekli bilgilendirme 

yapılması 

 

 ASPİM 

 

-Ordu Aile ve Sosyal 

Politikalar İl 

Müdürlüğünün web 

sayfasında kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele konusunda 

yapılan işlemlerin 

paylaşılması ve 

bilgilendirme 

yapılması 

planlanmaktadır. 

 

ORDU BAROSU 

 

-Sorumlu kuruluşlar 

tarafından WEB 

sayfalarında kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele 

farkındalık köşesi 

hazırlanması ve 

değişen içerikte 

sürekli bilgilendirme 

yapılması 

 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

2.3.8. Şiddet 

faillerine yönelik 

şiddet  davranışının 

ortadan 

kaldırılmasına 

yönelik grup 

çalışması 

programların 

oluşturulması ve bu 

programların yaş, 

cinsiyet ve meslek 

unsurları göz önüne 

alınarak uygulanması 

- Ordu 

Cumhuriyet 

Başsavcılığı 

-Denetimli 

SerbestlikMü

dürlüğü  

- ASPİM 

-İl Müftülüğü 

-Ordu Valiliği 

-DOKA 

-ODÜ 

  ASPİM 

 

-Şiddet faillerine 

yönelik olarak  Ordu 

Cumhuriyet 

Başsavcılığı ve 

Denetimli Serbestlik 

Müdürlüğünün ilgili 

programlar için 

tarafımızdan resmi 

yazı ile destek 

istenmesi durumunda 

personel 

görevlendirilmesi 

yapılarak ilgili 

desteğin sağlanması 

planlanmaktadır. 

 

 

DENETİMLİ 

SERBESTLİK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Bu doğrultu da 

hükümlülere yönelik 

Öfke Kontrol 

Müdahale 

programımız ve Hayat 

İçin Değişim 

programımız 

uygulanmaktadır. 

Buna ek olarak öfke 

konusu ile ilgili çeşitli 

alt başlıklarda 

oluşturulan 

seminerlerimiz 

mevcuttur ve 

uygulanmaktadır. 

 

 

 ASPİM 

 

-Şiddet faillerine 

yönelik olarak  Ordu 

Cumhuriyet 

Başsavcılığı ve 

Denetimli Serbestlik 

Müdürlüğünün ilgili 

programlar için 

tarafımızdan resmi 

yazı ile destek 

istenmesi 

durumunda personel 

görevlendirilmesi 

yapılarak ilgili 

desteğin sağlanması 

planlanmaktadır. 

 

 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Eğitici eğitimi 

almış olan 

personellerin ilk 

eğitimlerinde saha 

ziyaretleriyle 

eğitimlerin yerinde 

izlenmesi, gözlem 

yapılması ve 

dönüt/geri bildirim 

verilmesi (Her bir 

ilçeye en az 1 kez 

gidilmesi)   

- Eğitimler öncesi ve 

sonrası yapılan anket 

çalışmaları (takip ve 

etki çalışmaları) 

-Saha çalışmalarının 

ve bilimsel 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Maliyet personel 

sayılarının Ordu 

Üniversitesine 

bildirilmesi 

sonrasında 

çıkarılacaktır. 

-ODÜ Kadın 

Çalışmaları Birimi 

öncülüğünde Eğitim 

Modüllerinin 

Hazırlanması  

(Eğiticilerin 

eğitiminde 

kullanılacak modül, 

sorumlu kurumların 

kendi alanlarına 

yönelik önleyici ve 

müdahale edici 

içerikteki modül) 

-ODÜ Kadın 

Çalışmaları Birimi ve 

ilgili kişilerin 

belirlenen zaman 

diliminde alan bazlı 

eğitim kitlerinin 

hazırlanması amacıyla 

görevlendirilmesinin 

5 gün süreyle 

yapılması  (Deneyim 

paylaşım 

toplantısında 

belirlecek olan 15 

kişilik çalışma grubu) 

 

 

 

 

çalışmaların 

sonuçlarının 

raporlanması ve 

raporların ilgili 

kurumlara 

ulaştırılması 

-Eğiticilerin 

dönütleri ile eğitim 

kitlerinin revizyonu 

(sahada karşılaşılan 

sorunlara, güçlüklere 

yönelik 

çözüm/revizyon 

dökümanı) 

kurum ve 

kuruluşların 

katılımıyla 

bilgilendirme, 

sonuç/değerlendirme 

toplantısı yapılması 

 

İL MÜFTÜLÜĞÜ 

 

-İl Müftülüğünden 

Personel talep 

edilmesi halinde 

gerekli 

görevlendirmelerin 

yapılması 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

İL MÜFTÜLÜĞÜ 

 

-İl Müftülüğünden 

Personel talep 

edilmesi halinde 

gerekli 

görevlindirmelerin 

yapılması 

2.3.10. Cezai 

tedbirlere ilişkin 

bilgilendirme 

amacıyla ilçelerde 

tüm muhtarlara, 

imamlara ve aile dini 

ve rehberlik  bürosu 

çalışanlarına yönelik 

seminerler 

düzenlemek 

- İlçe 

Kaymakamlık

ları 

- İlçe 

Kaymakamlıkları  

- İl Müftülüğü 

- İlçe Jandarma 

Komutanlıkları 

-Ordu Barosu 

-ASPİM 

  ASPİM 

-İl Müftülüğü ve İlçe 

Kaymakamlıkları  

tarafından resmi yazı 

ile eğitim istenmesi 

durumunda eğitim 

verilmesi 

planlanmaktadır. 

 

ORDU BAROSU 

 

-İlçelerin belirlenmesi 

-Eğitmenlerin 

belirlenmesi 

-Eğitim yerinin 

belirlenmesi 

-Eğitim duyurularının 

yapılması 

2 ilçede muhtarlara, 

imamlara ve aile dini 

ve rehberlik bürosu 

çalışanlarına eğitim 

verilmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASPİM 

-İl Müftülüğü ve İlçe 

Kaymakamlıkları  

tarafından resmi yazı 

ile eğitim istenmesi 

durumunda eğitim 

verilmesi 

planlanmaktadır. 

 

ORDU BAROSU 

 

-İlçelerin 

belirlenmesi 

-Eğitmenlerin 

belirlenmesi 

-Eğitim yerinin 

belirlenmesi 

-Eğitim 

duyurularının 

yapılması 

2 ilçede muhtarlara, 

imamlara ve aile 

dini ve rehberlik 

bürosu çalışanlarına 

eğitim verilmesi. 

 

 

 

 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

İL JANDARMA 

KOMUTANLIĞI 

 

-Ordu İl J.K.lığına 

bağlı (19) İlçe 

J.K.lığının emrinde 

görevli  personele 

kanun, mevzuat ve 

yönetmelik bilgilerini 

pekiştirmesi ve 

görevde verimliği 

artırmak maksadıyla 

eğitim 

planlanmaktadır 

 

İL MÜFTÜLÜĞÜ 

 

-Ordu Barosundan 

Cezai tedbirlere 

ilişkin eğitim verecek 

personel talep 

edilmesi ve 

görevlendirilen 

personel ile koordineli 

bir şekilde eğitim 

tarihinin belirlenmesi 

 

GÖLKÖY 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Gölköy ilçesinde 30 

muhtar ve 30 imama 

cezai tedbirlere ilişkin 

bilgilendirme 

amacıyla seminer 

verilmesi 

planlanmaktadır. 

-30 muhtar 30 imamın 

seminer için 

kaymakamlık 

İL JANDARMA 

KOMUTANLIĞI 

 

-Eğitim Faaliyetine 

çeşitli nedenlerle 

(izin,atama,görev 

vb.)katılamayan 

personel için kanun, 

mevzuat ve 

yönetmelik 

bilgilerini 

pekiştirmesi ve 

görevde verimliği 

artırmak maksadıyla 

eğitim 

planlanmaktadır 

 

İL MÜFTÜLÜĞÜ 

 

 

-Ekim ayı içersinde 

Altınordu İlçe 

Müftülüğüne bağlı 

İmam-Hatip, M-

Kayyım ve İl 

Müftülüğü ADRB 

görevlilerine yönelik 

seminer verilmesi 

 
GÖLKÖY 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Gölköy ilçesinde 2. 

Dönemde 

ulaşılamayan ek 

olarak 30 muhtar ve 

imama cezai 

tedbirlere ilişkin 

bilgilendirme 

amacıyla seminer 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

tarafından belirlenen 

salonda toplanmasını 

sağlamak amacıyla 

İlçe Müftülüğü ve İlçe 

Muhtarlar derneği ile 

gerekli yazışmaların 

yapılması 

planlanmaktadır. 

 

AYBASTI 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Eğitmenlerin 

belirlenmesi 

-Eğitim yerinin 

belirlenmesi 

-89 İmama haziran 

ayı içinde eğitim 

verilmesi 

-Eğitim için gerekli 

birimlerle yazışmalar 

yapılması 

 

 

AKKUŞ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Akkuş İlçesinde 44 

muhtar ve 50 imama 

cezai tedbirlere ilişkin 

bilgilendirme 

amacıyla seminer 

verilmesi 

planlanmaktadır.          

-30 muhtar ve 30 

imamın seminer için 

kaymakamlık 

tarafından belirlenen 

salonda toplanmasını 

sağlamak amacıyla 

verilmesi 

planlanmaktadır. 

-2. dönem 

ulaşılamayan ek 

olarak 30 muhtar ve 

30 imamın seminer 

için Kaymakamlık 

tarafından belirlenen 

salonda 

toplanmasını 

sağlamak amacıyla 

İle Müftülüğü ve 

İlçe Muhtarlar 

derneği ile gerekli 

yazışmaların 

yapılması 

planmaktadır. 

 

 

 

 

 
AYBASTI 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Eğitmenlerin 

belirlenmesi 

-Eğitim yerinin 

belirlenmesi 

-21 Mahalle 

Muhtarına temmuz 

ayı içinde eğitim 

verilmesi 

-Eğitim için gerekli 

birimlerle 

yazışmalar 

yapılması 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

İlçe Müftülüğü ve İlçe 

Muhtarlar derneği ile 

gerekli yazışmaların 

yapılması 

planlanmaktadır. 

 

GÜLYALI 

KAYMAKAMLIĞI 

 

II.Dönem Eğitim 

Duyurusunun 

yapılması, 

Başvuruların 

Alınması, 13 Mahalle 

Muhtarı, İlçemizde 

bulunan tüm İmam-

Hatipler ile, 

Okullarımızda görevli 

Rehber Öğretmenlere 

eğitim verilmesi 

 

KUMRU 

KAYMAKAMLIĞI 

 

Kumru İlçesinde 20 

muhtar ve 67 imama 

cezai tedbirlere ilişkin 

bilgilendirme 

amacıyla seminer 

verilmesi 

planlanmaktadır.          

-20 muhtar ve 67 

imamın seminer için 

kaymakamlık 

tarafından belirlenen 

salonda toplanmasını 

sağlamak amacıyla 

İlçe Müftülüğü ve İlçe 

Muhtarlar derneği ile 

gerekli yazışmaların 

AKKUŞ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Akkuş İlçesinde 2. 

Dönemde 

ulaşılamayan ve ek 

olarak 14 muhtar ve 

14 imama cezai 

tedbirlere ilişkin 

bilgilendirme 

amacıyla seminer 

verilmesi 

planlanmaktadır.          

-2. Dönem 

ulaşılamayan ve ek 

olarak 30 muhtar ve 

30 imamın seminer 

için kaymakamlık 

tarafından belirlenen 

salonda 

toplanmasını 

sağlamak amacıyla 

İlçe Müftülüğü ve 

İlçe Muhtarlar 

derneği ile gerekli 

yazışmaların 

yapılması 

planlanmaktadır 

 
GÜLYALI 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-III.Dönem Eğitim 

Duyurusunun 

yapılması, 

-Başvuruların 

Alınması, 13 

Mahalle Muhtarı, 

İlçemizde bulunan 

tüm İmam-Hatipler 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

yapılması 

planlanmaktadır. 

 

ÇAYBAŞI 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-İlçemizde 15 muhtar 

ve 30 imama "Cezai 

Tedbirlere" ilişkin 

bilgilendirme 

amacıyla seminer 

verilmesi 

planlanmaktadır.                                                                  

-15 muhtar ve 30 

imamın seminer için 

kaymakamlık 

tarafından belirlenen 

toplantı salonda 

toplanılması sağlamak 

amacıyla İlçe 

Müftülüğü  ve İlçe 

Muhtarlar Derneği ile 

gerekli yazışmaların 

yapılması 

planlanmaktadır. 

 

İKİZCE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-II. Dönem eğitim 

semineri duyurusunun 

yapılması                                                  

-Eğitmenlerin 

belirlenmesi,                                                                       

-Eğitim metaryalleri 

hazırlanması 

-Eğitim düzenlenecek 

yerlerin belirlenmesi,                   

-16 mahalle 

muhtarları ile  30 Vaiz 

ile, Okullarımızda 

görevli Rehber 

Öğretmenlere eğitim 

verilmesi 

 
KUMRU 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Kumru İlçesinde 2. 

Dönemde 

ulaşılamayan ve ek 

olarak 20 muhtar ve 

67 imama cezai 

tedbirlere ilişkin 

bilgilendirme 

amacıyla seminer 

verilmesi 

planlanmaktadır.          

-2. Dönem 

ulaşılamayan ve ek 

olarak 20 muhtar ve 

67 imamın seminer 

için kaymakamlık 

tarafından belirlenen 

salonda 

toplanmasını 

sağlamak amacıyla 

İlçe Müftülüğü ve 

İlçe Muhtarlar 

derneği ile gerekli 

yazışmaların 

yapılması 

planlanmaktadır 

 
ÇAYBAŞI 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-İlçemizde 2. 

Dönem 

ulaşılamayan ve ek 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

ve İmam-Hatiplere 

eğitim verilmesi                                                                                                                                        

-İlçe Müftülüğü ve 

İlçe Muhtarlar 

Derneği ile gerekli 

yazışmaların 

yapılması                                                                                       

-Cezai tedbirlere 

ilişkin Ordu 

Barosundan eğitim 

desteği talep edilmesi  

  

ÇATALPINAR 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Belirlenen konularda 

ilçemizde bulunan 

tüm imamlara ve 

muhtarlara ASPİM 

VE ODÜ’den geleçek 

olan eğitmenler 

tarafından eğitim 

verilmesi. 

-Yapılacak olan 

eğitimin 

koordinasyonunun 

sağlanması. 

 

KORGAN 

KAYMAKAMLIĞI 

 

Eğitimlerin 

belirlenmesi 

-Eğitim yerinin 

belirlenmesi 

-Eğitim Meteryallerin 

belirlenmesi 

-29 muhtar ile 45 

imama erken yaşta 

evliliğin 

olarak 11 muhtar ve 

20 imama "Cezai 

Tedbirlere" ilişkin 

bilgilendirme 

seminer verilmesi 

planlanmaktadır.                                                 

-2.Dönem 

ulaşılamayan ve ek 

olarak 11 muhtar ve 

20 imamın seminer 

için kaymakamlık 

tarafından belirlenen 

salonda 

toplanmasını 

sağlamak amacıyla 

İlçe Müftülüğü ve 

İlçe Muhtarlar 

Derneği ile gerekli 

yazışmanın 

yapılması 

planlanmaktadır. 

 

 

 
İKİZCE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-III. Dönem eğitim 

semineri 

duyurusunun 

yapılması                                                      

-Eğitmenlerin 

belirlenmesi,                                                                         

-Eğitim metaryalleri 

hazırlanması 

-Eğitim 

düzenlenecek 

yerlerin 

belirlenmesi,                   

-15 mahalle 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

engellenmesiyle ilgili  

eğitim verilmesi 

 

ALTINORDU 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-İl Müftülüğü ile 

koordine kurularak 

Altınordu ilçesinde 

görev yapan imam ve 

aile dini rehberlik 

bürosu çalışan 

sayısının istenilmesi 

-Görev yapan imam 

sayısına göre toplam 

imam sayısının 

yarısına ulaşmak 

suretiyle   toplumsal 

cinsiyet eşitliği ve 

erken yaşta evlilikler 

konularında eğitim 

verilmesi 

planlanmaktadır. 

 

ULUBEY 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-20 Mahalle 

Muhtarına ve 20 

mahalle imamına  

Mayıs ayında cezai 

tedbirlere ilişkin 

bilgilendirmek 

amacıyla seminer 

düzenlenmesi   

- İlçe Muhtarlar 

Derneği ve İlçe 

Müftülüğü ile gerekli 

yazışmaların 

yapılması 

muhtarları ile  30 

Vaiz ve İmam-

Hatiplere eğitim 

verilmesi                                                                                                                                                                  

-İlçe Müftülüğü ve 

İlçe Muhtarlar 

Derneği ile gerekli 

yazışmaların 

yapılması                                                                                        

-Cezai tedbirlere 

ilişkin Ordu 

Barosundan eğitim 

desteği talep 

edilmesi 

 
ÇATALPINAR 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-II. dönem verilen 

eğitimler 

doğrultusunda 

Mahallelerde 

toplantılar 

düzenlenerek ilgili 

faaliyetler hakkında  

halkımızın 

bilinçlendirilmesinin 

sağlanması. 

 
KORGAN 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Eğitimlerin 

belirlenmesi 

-Eğitim yerinin 

belirlenmesi 

-Eğitim 

Meteryallerin 

belirlenmesi 

-29 muhtar ile diğer 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

-Eğitim Salonun 

Hazırlanması 

 

ÇAMAŞ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-İlçe Jandanma 

Komutanlığı ve İlçe 

Emniyet Amirliğinden 

yardım alınarak 

muhtar ve imamlera 

seminer verilecek 

 

FATSA 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Fatsa İlçesinde 50 

muhtar ve 50 imama 

cezai tedbirlere ilişkin 

bilgilendirme 

amacıyla seminer 

verilmesi 

planlanmaktadır.          

-30 muhtar ve 30 

imamın seminer için 

kaymakamlık 

tarafından belirlenen 

salonda toplanmasını 

sağlamak amacıyla 

İlçe Müftülüğü ve İlçe 

Muhtarlar derneği ile 

gerekli yazışmaların 

yapılması  

planlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

45 imama eğitim 

verilmesi 

-Toplumsal cinsiyet 

eşitliği konusunda 

eğitim verilmesi 

 
ALTINORDU 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Görev yapan imam 

sayısına göre 

2.dönemde eğitim 

almamış tüm 

imamlara toplumsal 

cinsiyet eşitliği ve 

erken yaşta evlilikler 

konularında eğitim 

verilmesi 

planlanmaktadır. 

 
ULUBEY 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-21 mahalle 

muhtarına ve 21 

mahalle imamına 

Eylül ayında cezai 

tedbirlere ilişkin 

bilgilendirmek 

amacıyla seminer 

düzenlenmesi   

- İlçe Muhtarlar 

Derneği ve İlçe 

Müftülüğü ile 

gerekli yazışmaların 

yapılması 

-Eğitim Salonunun 

Hazırlanması 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

ÜNYE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-45 mahalle 

muhtarına ve 135 

imam-hatipe cezai 

tedbirlere ilişkin 

bilgilendirme 

amacıyla seminer 

verilmesi 

planlanmaktadır. 

-Verilecek seminer 

materyallerinin 

hazırlanması 

- Seminer verilecek 

salonun hazırlanması 

- Seminer verecek 

eğitmenin talep 

edilmesi 

(ASPİM/ODU) 

- Seminere katılacak 

kişilerin katılımının 

sağlanması amacıyla 

ilgili kurumlarla 

gerekli yazışmaların 

yapılması 

planlanmaktadır.  

 

MESUDİYE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-61camii  İmam-

Hatibine  ve 69  

mahalle muhtarına   

eğitim verilmesi 

planlanmaktadır.  

 

 

 

 

ÇAMAŞ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-II. dönemde 

belirlenen seminer 

gerçekleştirilemez 

ise bu dönem 

yapılacak 

 
FATSA 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Fatsa İlçesinde 2. 

Dönemde 

ulaşılamayan ve ek 

olarak 30 muhtar ve 

30 imama cezai 

tedbirlere ilişkin 

bilgilendirme 

amacıyla seminer 

verilmesi 

planlanmaktadır.          

-2. Dönem 

ulaşılamayan ve ek 

olarak 30 muhtar ve 

30 imamın seminer 

için kaymakamlık 

tarafından belirlenen 

salonda 

toplanmasını 

sağlamak amacıyla 

İlçe Müftülüğü ve 

İlçe Muhtarlar 

derneği ile gerekli 

yazışmaların 

yapılması 

planlanmaktadır 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

KABATAŞ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Eğitim yerlerinin 

belirlenmesi emniyet 

ve jandarmadan 

gönüllü eğitmen 

seçilmesi  

- Emniyet ve 

Jandarma tarafından 

ilk etapta imamlara 

cezai tedbirlerle ilgili 

bilgilendirme 

çalışması yapmak. 

 

PERŞEMBE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-2. dönem içinde en 

az 3 mahallede 

toplantılar 

düzenleyerek cezai 

tedbirlere farkındalık 

yaratmak amacıyla 

seminer verilmesi 

planlanmaktadır. 

-Yapılacak mahalle 

toplantılarının gününü 

ve saatini en az 15 

gün önceden eğitim 

verecek ASPİM'e 

bildirerek eğitici 

eğitim desteği talep 

edilmesi 

planlanmaktadır 

 

 

 

 

 

ÜNYE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-40 mahalle 

muhtarına ve 135 

imam-hatipe cezai 

tedbirlere ilişkin 

bilgilendirme 

amacıyla seminer 

verilmesi 

planlanmaktadır. 

-Verilecek seminer 

materyallerinin 

hazırlanması 

- Seminer verilecek 

salonun 

hazırlanması 

- Seminer verecek 

eğitmenin talep 

edilmesi 

(ASPİM/ODU) 

- Seminere katılacak 

kişilerin katılımının 

sağlanması amacıyla 

ilgili kurumlarla 

gerekli yazışmaların 

yapılması 

planlanmaktadır. 

  
MESUDİYE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

 İlçe Müftülüğünde 

çalışan aile ve dini 

rehberlik bürosu 

personeline  

eğitim verilmesi 

planlanmaktadır 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

KABADÜZ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Bu faaliyet 

kapsamında ilçemizde 

bulunan imamlara ve 

muhtarlara 

ASPİM’den gelecek 

olan eğitmen 

tarafından seminer 

verilmesi. Yapılacak 

seminerin gününün ve 

saatinin en az 15 gün 

önceden eğitici 

eğitimi için destek 

verecek olan 

ASPİM’e bildirilmesi 

planlanmaktadır. 

 

 

GÜRGENTEPE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Muhtar ve imamların 

içinde olduğu bir 

toplantının icraa 

edilmesi. Bilgi 

paylaşımı ve çözüm 

önerilerini 

dinlenmesi. 

Broşürler temin 

edilerek okullarda ve 

bazı uygun alanlarda 

asılması dağıtılması. 

Eğitici personel 

tarafından imamlara 

ve muhtarlara eğitim 

verilmesi 

KABATAŞ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Eğitim yerlerinin 

belirlenmesi emniyet 

ve jandarmadan 

gönüllü eğitmen 

seçilmesi  

- Emniyet ve 

Jandarma tarafından 

ilk etapta muhtarlara 

cezai tedbirlerle 

ilgili bilgilendirme 

çalışması yapmak 

 

 
PERŞEMBE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-3.dönem içinde en 

az 5 mahallede 

toplantılar 

düzenleyerek cezai 

tedbirler konusunda 

farkındalık yaratmak 

amacıyla seminer 

verilmesi 

planlanmaktadır. -

Yapılacak mahalle 

toplantılarının 

gününü saatini en az 

15 gün önceden 

eğitim verecek 

ASPİM'e bildirerek 

eğitici eğitim desteği 

talep edilmesi 

planlanmaktadır. 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

KABADÜZ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-II. Dönem 

içerisinde 

ASPİM’den gelen 

eğiticiden eğitim 

alan muhtarların 

görev bölgesi olan 

mahallelerde 

toplantılar 

düzenleyerek ilgili 

faaliyet hakkında 

halkı 

bilinçlendirmesi ve 

imamların da Eylül-

Kasım ayları 

içerisinde Cuma 

namazlarında 

fetvalarda bu konuya 

yer vermesi 

planlanmaktadır. 

 

 
GÜRGENTEPE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Muhtarlara ve 

imamlara konu ile 

ilgili olarak 

talimatlar verilmesi 

ve yakından takibi. 

-Cuma namazlarında 

hutbede konu ile 

ilgili cemaatin 

bilgilenmesini 

sağlama. 

2.3.11.   Cezai 

tedbirlere ilişkin 

- ASPİM   - İlçe belediyeleri   ASPİM 

 

 ASPİM 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

kamuoyunda 

farkındalık yaratmak 

amacıyla ilçelerde 

seçilecek 

mahallelerde 

toplantılar yapmak 

-Ordu Barosu 

-ASPİM 

-Ordu Valiliği 

-İlçe 

Kaymakamlıklar 

-Cezai tedbirlere 

ilişkin farkındalık 

yaratmak amacıyla 

ilçelerde ilgili 

belediyelerin 

koordinesi ile 4 ay 

içerisinde en az 3 

mahallede toplantılar 

yapılması 

planlanmaktadır. 

 

ORDU BAROSU 

 

-İlçe ve 

mahallelerinin 

belirlenmesi 

-Eğitmenlerin 

belirlenmesi 

-Eğitim 

materyallerinin 

hazırlanması 

-Eğitim yerinin 

belirlenmesi 

-Eğitim duyurularının 

yapılması 

2 mahallede 

toplantılar yapmak. 

 

GÖLKÖY 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-2. dönem içinde en 

az 2 mahallede 

toplantılar 

düzenleyerek cezai 

tedbirlere farkındalık 

yaratmak amacıyla 

seminer verilmesi 

planlanmaktadır. 

-Yapılacak mahalle 

-Cezai tedbirlere 

ilişkin farkındalık 

yaratmak amacıyla 

ilçelerde ilgili 

belediyelerin 

koordinesi ile 4 ay 

içerisinde en az 3 

mahallede 

toplantılar yapılması 

planlanmaktadır. 

  

ORDU BAROSU 

 

-İlçe ve 

mahallelerinin 

belirlenmesi 

-Eğitmenlerin 

belirlenmesi 

-Eğitim 

materyallerinin 

hazırlanması 

-Eğitim yerinin 

belirlenmesi 

-Eğitim 

duyurularının 

yapılması 

2 mahallede 

toplantılar yapmak. 

 
GÖLKÖY 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-3. dönem içinde en 

az 2 mahallede 

toplantılar 

düzenleyerek cezai 

tedbirlere 

farkındalık yaratmak 

amacıyla seminerler 

verilmesi 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

toplantılarının gününü 

ve saatini en az 15 

gün önceden eğitici 

eğitimi verecek 

ASPİM’ e bildirerek 

eğitici eğitim desteği 

talep edilmesi 

planlanmaktadır. 

 

 

 

GÜRGENTEPE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Cezai tedbirlerle 

ilgili olarak imamlara, 

muhtarlara, eğitici 

personele, sekreterya 

personeline ve diğer 

sorumlulara 

mevzuatsal bilgilerin 

verilmesi. 

-Toplantılarda alınan 

karar var ise 

Muhtarların, 

imamların veya diğer 

kurumların 

personellerine 

vazifelerinin 

verilmesi 

 

KABADÜZ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Cezai tedbirlere 

ilişkin bilgilendirme 

amacıyla ilk etapta 

Ordu Barosu ile şayet 

Ordu Barosu’ndan bir 

avukat temin 

planlanmaktadır. 

-Yapılacak mahalle 

toplantılarının 

gününü ve saatini en 

az 15 gün önceden 

eğitici eğitimi 

verecek ASPİM’ e 

bildirerek eğitici 

eğitim desteği talep 

edilmesi 

planlanmaktadır. 
 

GÜRGENTEPE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Muhtarlara ve 

imamlar aracılığıyla 

kendilerine daha 

önce ki verilen 

eğitimler ve 

bilgilendirmeler 

doğrultusunda görev 

yerlerinde kadına 

yönelik şiddetin 

cezası konusunda 

ikna edici bilgilerin 

vatandaşlara 

aktarımın 

sağlanması. 

-Konunun bizzat 

takibi yapılarak 

kadına yönelik 

şiddetin minimum 

seviyelere 

indirilmesi için 

takibinin ve 

koordinasyonunun 

titizlikle  yapılması. 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

edilemezse Kabadüz 

İlçe Emniyet 

Müdürlüğü veya 

Kabadüz İlçe 

Jandarma 

Komutanlığı’ndan bir 

görevli ile işbirliği 

yapılarak ilçemizde 

bulunan 7muhtara, 7 

imama ve ilçe 

müftülüğünde çalışan 

3 personele seminer 

düzenlenmesi 

planlanmaktadır. -

Yapılacak seminer 

çalışmalarının tarihi 

Mayıs-Haziran ayları 

içerisinde planlanacak 

olup en az 15 gün 

önceden Ordu 

Barosu’na veya diğer 

kurumlara 

bildirilecektir. 

 

PERŞEMBE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Perşembe İlçesinde 

30 muhtar ve 30 

imama cezai 

tedbirlere ilişkin 

bilgilendirme 

amacıyla seminer 

verilmesi muhtar ve 

imamlara verilecek 

seminer için 

Kaymakamlık 

tarafından belirlenen 

salonda toplanmasını 

sağlamak amacıyla 

KABADÜZ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Cezai tedbirlere 

ilişkin bilgilendirme 

amacıyla ilk etapta 

Ordu Barosu ile 

şayet Ordu 

Barosu’ndan bir 

avukat temin 

edilemezse Kabadüz 

İlçe Emniyet 

Müdürlüğü veya 

Kabadüz İlçe 

Jandarma 

Komutanlığı’ndan 

bir görevli ile 

işbirliği yapılarak 

ilçemizde bulunan 4 

muhtara, 4 imama ve 

ilçe müftülüğünde 

çalışan 2 personele 

seminer 

düzenlenmesi 

planlanmaktadır. -

Yapılacak seminer 

çalışmalarının tarihi 

Eylül-Ekim ayları 

içerisinde 

planlanacak olup en 

az 15 gün önceden 

Ordu Barosu’na 

veya diğer 

kurumlara 

bildirilecektir. 

 

 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

ilçe Müftülüğü ve 

Muhtarlar Derneği ile 

gerekli yazışmaların 

yapılması 

planlanmaktadır. 

 

 

KABATAŞ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Eğitim yerinin 

belirlenmesi ilk etapta 

9 mahalle 

muhtarlarının 

mahallelerinde eğitim 

verilmesi 

 

MESUDİYE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-En az 200 

vatandaşımıza 

ulaşmak üzere 4 

mahallemizde toplantı 

yapılması 

planlanmaktadır. 

 

ÜNYE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Dönem içerisinde en 

az 40 mahallede 

toplantılar 

düzenleyerek cezai 

tedbirlere ilişkin 

farkındalık yaratmak 

amacıyla toplantı 

yapılması 

planlanmaktadır.  

- Toplantı yapılacak 

PERŞEMBE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Perşembe ilçesinde 

2. dönemde 

ulaşılamayan 20 

muhtar ve 20 imama 

cezai tedbirlere 

ilişkin bilgilendirme 

amacıyla seminer 

verilmesi 

planlanmaktadır. 

2.dönem seminer 

verilmesi planlanan 

muhtar ve imamlara 

Kaymakamlık 

tarafından belirlenen 

salonda 

toplanmasını 

sağlamak amacıyla 

İlçe Müftülüğü ve 

İlçe Muhtarlar 

Derneği ile gerekli 

yazışmaların 

yapılması 

planlanmaktadır 
KABATAŞ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Eğitim yerinin 

belirlenmesi ilk 

etapta 9 mahalle 

muhtarlarının 

mahallelerinde 

eğitim verilmesi 

 

 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

mahallenin 

belirlenmesi 

-Yapılacak toplantıya 

katılımın sağlanması 

amacıyla gerekli 

yazışmaların 

yapılması 

-Yapılacak toplantıda 

gerekli farkındalığın 

oluşturulmasını 

sağlamak amacıyla bir 

eğitici eğitimcinin 

talep edilmesi 

(ASPİM/ODÜ) 

planlanmaktadır. 

 

FATSA 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-2.Dönem içinde en 

az 3 mahallede 

toplantılar 

düzenleyerek cezai 

tedbirlere farkındalık 

yaratmak amacıyla 

seminerler verilmesi 

planlanmaktadır.  

-Yapılacak mahalle 

toplantılarının gününü 

ve saatini en az 15 

gün önceden eğitici 

eğitim verecek 

ASPİM’E bildirerek 

eğitici eğitim desteği 

talep edilmesi 

planlanmaktadır. 

 

 

 

 

MESUDİYE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-En az 90 

vatandaşımıza 

ulaşmak üzere 3 

mahallemizde 

toplantı yapılması 

planlanmaktadır.  
  
ÜNYE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Dönem içerisinde 

en az 40 mahallede 

toplantılar 

düzenleyerek cezai 

tedbirlere ilişkin 

farkındalık yaratmak 

amacıyla toplantı 

yapılması 

planlanmaktadır.  

- Toplantı yapılacak 

mahallenin 

belirlenmesi 

-Yapılacak 

toplantıya katılımın 

sağlanması amacıyla 

gerekli yazışmaların 

yapılması 

-Yapılacak 

toplantıda gerekli 

farkındalığın 

oluşturulmasını 

sağlamak amacıyla 

bir eğitici 

eğitimcinin talep 

edilmesi 

(ASPİM/ODÜ) 

planlanmaktadır. 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

ÇAMAŞ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Eğitim ve 

seminerlerle bilgi 

verilen muhtarların 

mahalledeki halka 

aktarması istenilecek, 

İmamlardan vaazlarda 

bu konularla ilgili 

halka bilgi vermesi 

istenecek. 

 

ULUBEY 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Temmuz ayı 

içerisinde 

kaymakamlığımızın 

belirleyeceği 10 

mahallede cezai 

tedbirlere ilişkin 

kamuoyunda 

farkındalık yaratmak 

amacıyla toplantı 

yapmak 

-Toplantı tarihleriyle 

ilgili en az 15 gün 

önceden eğitim 

verecek 

kurum/kuruluşlardan 

gerekli desteği talep 

etmek  

 

ALTINORDU 

KAYMAKAMLIĞI 

 

Cezai tedbirler 

konusunda farkındalık 

yaratmak amacıyla 

 
FATSA 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-3. Dönem içinde en 

az 5 mahallede 

toplantılar 

düzenleyerek cezai 

tedbirlere 

farkındalık yaratmak 

amacıyla seminerler 

verilmesi 

planlanmaktadır.  

-Yapılacak mahalle 

toplantılarının 

gününü ve saatini en 

az 15 gün önceden 

eğitici eğitim 

verecek ASPİM’E 

bildirerek eğitici 

eğitim desteği talep 

edilmesi 

planlanmaktadır. 

 
ÇAMAŞ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Eğitim ve 

seminerlerle bilgi 

verilen muhtarların 

mahalledeki halka 

aktarması 

istenilecek, 

İmamlardan 

vaazlarda bu 

konularla ilgili halka 

bilgi vermesi 

istenecek. 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

Altınordu ilçesine 

bağlı en az 3 

mahallede muhtarlarla 

koordine kurularak 

eğitim verilmesi 

planlanmaktadır. 

 

 

 

 

KORGAN 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Mahalle muhtarlarına 

duyuru yapılması 

-Eğitimlerin 

belirlenmesi 

-Kadınlara yönelik 

toplantı yapılması 

 

AKKUŞ  

KAYMAKAMLIĞI 

 

-2.Dönem içinde en 

az 3 mahallede 

toplantılar 

düzenleyerek cezai 

tedbirlere farkındalık 

yaratmak amacıyla 

seminerler verilmesi 

planlanmaktadır.  

-Yapılacak mahalle 

toplantılarının gününü 

ve saatini en az 15 

gün önceden eğitici 

eğitim verecek 

ASPİM’E bildirerek 

eğitici eğitim desteği 

talep edilmesi 

planlanmaktadır. 

ULUBEY 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Eylül ayı içerisinde 

kaymakamlığımızın 

belirleyeceği 10 

mahallede cezai 

tedbirlere ilişkin 

kamuoyunda 

farkındalık yaratmak 

amacıyla toplantı 

yapmak 

-Toplantı tarihleriyle 

ilgili en az 15 gün 

önceden eğitim 

verecek 

kurum/kuruluşlardan 

gerekli desteği talep 

etmek  

 

 
ALTINORDU 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Cezai tedbirler 

konusunda 

farkındalık yaratmak 

amacıyla Altınordu 

ilçesine bağlı en az 3 

mahallede 

muhtarlarla koordine 

kurularak eğitim 

verilmesi 

planlanmaktadır. 

 
KORGAN 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Mahalle 

muhtarlarına duyuru 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

 

AYBASTI 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Eğitim yerinin 

belirlenmesi 

-İlk etapta 10 

mahallede eğitim 

verilmesi 

-Eğitim için gerekli 

birimlerle yazışmalar 

yapılması 

 

GÜLYALI 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Duyuru yapılması, 

Eğitmenlerin 

belirlenmesi (Kaynak: 

Mevzuat:6284 Sayılı 

Ailenin Korunması ve 

Kadına Yönelik 

Şiddetin önlenmesine 

Dair Kanun) 

 

ÇATALPINAR 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Ordu Barosu veya 

kolluk kuvvetlerinden 

yetkili bir personelin 

görevlendirilerek 

Çatalpınar İlçesinde 

bulunan  tüm imam ve 

muhtarlara  cezai 

tedbirlere ilişkin 

bilgilendirme 

amacıyla seminer 

verilmesi 

planlanmaktadır 

yapılması 

-Eğitimlerin 

belirlenmesi 

-Kadınlara yönelik 

eğitimin yapılması 

 
AKKUŞ 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-3. Dönem içinde en 

az 5 mahallede 

toplantılar 

düzenleyerek cezai 

tedbirlere 

farkındalık yaratmak 

amacıyla seminerler 

verilmesi 

planlanmaktadır.  

-Yapılacak mahalle 

toplantılarının 

gününü ve saatini en 

az 15 gün önceden 

eğitici eğitim 

verecek ASPİM’E 

bildirerek eğitici 

eğitim desteği talep 

edilmesi 

planlanmaktadır. 

 
AYBASTI 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Eğitim yerinin 

belirlenmesi 

-İkinci etapta 11 

mahallede eğitim 

verilmesi 

-Eğitim için gerekli 

birimlerle 

yazışmalar 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

 

KUMRU 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-2.Dönem içinde en 

az 2 mahallede 

toplantılar 

düzenleyerek cezai 

tedbirlere farkındalık 

yaratmak amacıyla 

seminerler verilmesi 

planlanmaktadır.  

-Yapılacak mahalle 

toplantılarının gününü 

ve saatini en az 10 

gün önceden eğitici 

eğitim verecek 

ASPİM’E bildirerek 

eğitici eğitim desteği 

talep edilmesi 

planlanmaktadır. 

 

ÇAYBAŞI 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-2.Dönem içinde en 

az 3 mahallede 

toplantılar 

düzenleyerek "Cezai 

Tedbirlere" 

farkındalık yaratmak 

amacıyla seminerler 

verilmesi 

planlanmaktadır.                                               

-Yapılacak mahalle 

toplantılarının gününü 

ve saatini en az 15 

gün önceden eğitici 

eğitim verecek Ordu 

Barosu'na bildirerek 

yapılması 

 
GÜLYALI 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-Duyuru yapılması, 

Eğitmenlerin 

belirlenmesi 

 
ÇATALPINAR 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-3.Dönem içinde en 

az 2 mahallede 

toplantılar 

düzenlenerek cezai 

tedbirlere 

farkındalık yaratmak 

amacıyla seminerler 

verilmesi 

planlanmaktadır. 

Seminer verilecek 

mahallelerin 

önceden seçilerek 

ASPİM’den veya 

ODÜ’den eğitici 

talep edilerek gerekli 

duyuruların 

yapılması. 

 
KUMRU 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-3. Dönem içinde en 

az 4  mahallede 

toplantılar 

düzenleyerek cezai 

tedbirlere 

farkındalık yaratmak  

amacıyla seminerler 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

eğitici eğitim desteği 

talep edilmesi 

planlanmaktadır. 

 

İKİZCE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-En az 3 mahallede 

toplantılar 

düzenleyerek cezai 

tedbirlere farkındalık 

yaratmak amacıyla 

seminer verilmesi 

planlanmaktadır.                                                                           

-Mahalle muhtarlarına 

duyuru yapılması                                                               

-Eğitmenlerin 

belirlenmesi                                                                       

-Eğitim metaryalleri 

hazırlanması                                                                       

-Toplantı yerinin 

belirlenmesi                                                                  

-Cezai tedbirlere 

ilişkin Ordu 

Barosundan eğitim 

desteği talep edilmesi             

 

 

verilmesi 

planlanmaktadır.  

-Yapılacak mahalle 

toplantılarının 

gününü ve saatini en 

az 10 gün önceden 

eğitici eğitim 

verecek ASPİM’E 

bildirerek eğitici 

eğitim desteği talep 

edilmesi 

planlanmaktadır. 

 
ÇAYBAŞI 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-3.Dönem içinde en 

az 2 mahallede 

toplantılar 

düzenleyerek "Cezai 

Tedbirlere" 

farkındalık yaratmak 

amacıyla seminerler 

verilmesi 

planlanmaktadır.                               

-Yapılacak mahalle 

toplantılarının 

gününü ve saatini en 

az 15 gün önceden 

eğitici eğitim 

verecek Ordu 

Barosu'na bildirerek 

eğitici eğitim desteği 

talep edilmesi 

planlanmaktadır. 

 

 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

İKİZCE 

KAYMAKAMLIĞI 

 

-En az 4 mahallede 

toplantılar 

düzenleyerek cezai 

tedbirlere 

farkındalık yaratmak 

amacıyla seminer 

verilmesi 

planlanmaktadır.                                                                             

-Mahalle 

muhtarlarına duyuru 

yapılması                                                            

-Eğitmenlerin 

belirlenmesi                                                                              

-Eğitim metaryalleri 

hazırlanması                                                                         

-Toplantı yerinin 

belirlenmesi                                                                       

-Cezai tedbirlere 

ilişkin Ordu 

Barosundan eğitim 

desteği talep 

edilmesi      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

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

Alt Hedef 3.1: Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli güvenli barınma altyapısının (konuk evleri, sığınmaevleri, alternatif güvenli barınma yerleri2) asgari standartlarda oluşturulması 

ve etkin biçimde faaliyet göstermesi 

3.1.1. Ordu 

Büyükşehir 

Belediyesi tarafından 

toplam 20 kapasiteli 

alternatif güvenli 

barınma yeri 

oluşturması 

- Ordu 

Büyükşehir 

Belediyesi 

- ASPİM 

-TOKİ 

      

3.1.2. Fatsa, Ünye 

Belediyelerinin her 

biri   tarafından 

toplam 20 kapasiteli 

standartlara uygun 

konukevi yeri 

oluşturulması ve 

konukevlerinde en az 

bir psikolog, bir 

sosyal hizmet 

uzmanı ve bir çocuk 

gelişim uzmanı 

istihdam edilmesi ve 

ihtiyaca göre sayının 

artırılması 

-ASPİM - Fatsa  

Belediyesi 

- Ünye Belediyesi 

 (kurumlar 

faaliyetleri 

birbirlerinden 

bağımsız 

yürüteceklerdir) 

-Altınordu 

Belediyesi 

-Ordu Büyükşehir 

Belediyesi 

- TOKİ 

3.1.3. 

Konukevlerinde / 

sığınma evlerinde en 

az bir psikolog, bir 

sosyal hizmet 

uzmanı ve bir çocuk 

gelişim uzmanı 

istihdam edilmesi ve 

ihtiyaca göre sayının 

artırılması   

-ASPİM - Ordu Kadın 

Konukevi 

(Açılacak olan ve 

açılması 

planlanan Kadın 

Konukevleri) 

  ASPİM 

 

Ordu Kadın 

Konukevinde bir 

psikolog ve bir 

sosyal çalışmacı 

bulunmaktadır. 

2018 yılı için 1 

çocuk gelişimci 

talebinde bulunmak 

 ASPİM 

 

Ordu Kadın 

Konukevinde bir 

psikolog ve bir 

sosyal çalışmacı 

bulunmaktadır. 

2018 yılı için 1 

çocuk gelişimci 

talebinde bulunmak 

 

                                                           
 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

üzere talep yazısı 

yazılacaktır. 

üzere talep yazısı 

yazılacaktır. 

Alt Hedef 3.2. Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli danışma hizmetlerine ilişkin altyapının oluşturulması/iyileştirilmesi 

3.2.2.Belediyelerin 

açmış olduğu 

danışma 

merkezlerinin hedef 

bölgelerde 

tanıtımının yapılması 

ve bu merkezlere 

kolay 

erişilebilirliğinin 

sağlanması. 

- Tüm İlçe 

Belediyeleri 

(kurumlar 

faaliyetleri 

birbirlerinden 

bağımsız 

yürüteceklerd

ir) 

-ASPİM 

-SHM 

      

   

3.2.3. Kadın danışma 

merkezlerinde en az 

bir psikolog, bir 

sosyal hizmet 

uzmanı ve bir çocuk 

gelişim uzmanı 

istihdam edilmesi ve 

ihtiyaca göre sayının 

artırılması 

- Tüm İlçe 

Belediyeleri 

(kurumlar 

faaliyetleri 

birbirlerinden 

bağımsız 

yürüteceklerd

ir) 

- Ordu Valiliği       

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

3.3.1. ŞÖNİM’de 

Arapça ve Farsça 

dillerinde yazılı ve 

sözlü çeviri desteği 

verebilecek 1 kısmi 

süreli personelin  

ihtiyaç anında 

görevlendirilmesi 

-ASPİM -Ordu Valiliği –İl 

Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

-İl Müftülüğü 

  İL MÜFTÜLÜĞÜ 

 

-İl Müftülüğüne gelen 

talepler 

doğrultusunda 

Personel 

görevlendirilmesi 

yapılması 

 

 

 

 

 

 İL MÜFTÜLÜĞÜ 

 

-İl Müftülüğüne 

gelen talepler 

doğrultusunda 

Personel 

görevlendirilmesi 

yapılması 

 

 

 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-İhtiyaç anında 

görevlendirilebilecek 

Arapça ve Farsça 

dillerinde yazılı ve 

sözlü çeviri desteği 

verebilecek 

personelin 

belirlenmesi 

-İhtiyaç anında 

personelin 

görevlendirilmesinde 

destek olunması 

İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-İhtiyaç anında 

görevlendirilebilece

k Arapça ve Farsça 

dillerinde yazılı ve 

sözlü çeviri desteği 

verebilecek 

personelin 

belirlenmesi 

-İhtiyaç anında 

personelin 

görevlendirilmesind

e destek olunması 

3.3.2. İl Göç İdaresi 

Müdürlüğü’nde 

kadına yönelik 

şiddetle mücadele 

konusunda yeterli 

sayıda uzman 

personel 

bulundurulması 

 

 

- İl Göç 

İdaresi 

Müdürlüğü 

 

- ASPİM 

- İl Göç İdaresi 

Müdürlüğü 

  İL GÖÇ İDARESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-İl Göç İdaresi 

Personeli için eğitim 

verilmesi. 

 İL GÖÇ İDARESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-İlimizde 

Uluslararası Koruma 

ve Geçici Koruma 

kapsamında bulunan 

50 kadına yönelik, 

ASP' den eğitici 

desteği talep 

edilerek eğitim 

verilmesi. 

 

3.3.3. ASPİM’e bağlı 

tüm konukevlerinde 

fiziksel koşulların 

mevzuatın 

öngördüğü şekilde 

engelli erişimine 

uygun hale 

getirilmesi 

-ASPİM -Ordu Kadın 

Konukevi 

  ASPİM 

 

-Engelli kadınlara 

yönelik ihtiyaçların 

tespit edilmesi  

-Engelli erişimine 

uygun Wc, banyo ve 

ihtiyaçların tespit 

edilmesi . 

 ASPİM 

 

-Engelli kadınlara 

yönelik ihtiyaçların 

tespit edilmesi  

-Engelli erişimine 

uygun Wc, banyo ve 

ihtiyaçların tespit 

edilmesi . 

 

Alt Hedef 3.4: Şiddet gören ve tekrar görme riski olan kadınların güçlenmesi 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

3.4.1. Şiddet gören 

kadınlara 

konukevinde / 

sığınmaevinde / 

alternatif barınma 

yerlerinde kaldıkları 

süre boyunca ve 

sonrasında ekonomik 

destek mevzuatta 

belirtildiği şekilde 

sağlanması ve 

uygulamanın takibi 

-ASPİM - SYDV  

- Tüm ilçe 

belediyeleri 

- Ordu 

Büyükşehir 

Belediyesi 

- ASPİM 

-SHM 

  ASPİM 

 

-Kadın Konukevi 

Müdürlüğünden 

hizmet alan 

kadınlardan harçlığa  

ihtiyacı tespit 

edilmesi ve harçlık 

yapılması  

 

SOSYAL 

YARDIMLAŞMA 

VE DAYANIŞMA 

VAKFI 

 

-Kadın konukevinde 

kalıp başka bir ile 

gitmek isteyen ihtiyaç 

sahibi kadın, çocuk 

vs. kişilere bilet 

yardımı yapmak.                            

-Kadın konukevinden 

çıkıp Orduya 

yerleşmek isteyen 

ihtiyaç sahibi kişilere, 

bağış olarak gelen  

2.el eşya yardımı 

yapmak.         

-Kıyafet yardımı 

yapmak 

 ASPİM 

 

-Kadın Konukevi 

Müdürlüğünden 

hizmet alan 

kadınlardan harçlığa  

ihtiyacı tespit 

edilmesi ve harçlık 

yapılması 

 

SOSYAL 

YARDIMLAŞMA 

VE DAYANIŞMA 

VAKFI 

 

-Kadın konukevinde 

kalıp başka bir ile 

gitmek isteyen 

ihtiyaç sahibi kadın, 

çocuk vs. kişilere 

bilet yardımı 

yapmak.                            

-Kadın 

konukevinden çıkıp 

Orduya yerleşmek 

isteyen ihtiyaç sahibi 

kişilere, bağış olarak 

gelen  2.el eşya 

yardımı yapmak.           

-Kıyafet yardımı 

yapmak 

 

3.4.2. Konukevinde / 

sığınma evi kalan ya 

da ŞÖNİM veya 

danışma merkezine 

başvuran kadınlar 

için psiko-sosyal 

destek programları 

hazırlanması ve 

-ASPİM - Kadın Konukevi 

- İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

- İlgili STK’lar 

- İl Sağlık 

Müdürlüğü 

-İl Müftülüğü 

-ODÜ 

  ASPİM 

 

- Kadın Konukevi 

Müdürlüğünde kalan 

kadınlardan psiko-

sosyal eğitim  ihtiyacı 

tespit edilmesi  

-Tespit edilen eğitim 

 ASPİM 

 

-Kadın Konukevi 

Müdürlüğünde kalan 

kadınlardan psiko-

sosyal eğitim  

ihtiyacı tespit 

edilmesi  

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

uygulanması   programının kuruluşta 

kalan tüm kadınlara 

uygulanması  

-Kadın Konukevi 

Müdürlüğünde kalan 

kadınlara AEP 

uygulanması  

 
ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Konukevi ve sığınma 

evlerindeki kadınlarla 

mülakat(görüşme) 

yapılması ve ihtiyaç 

analizi ile ortaya 

çıkarılması 

-Ordu üniversitesi 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesinin desteği 

ile psikososyal destek 

programının 

hazırlanması 

İL MÜFTÜLÜĞÜ 

 

-ASPİME bağlı olan 

Kadın Konukevinde 

hafta bir defa yapılan 

manevi destek 

programına devam 

edilmesi 

 

İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Sorumlu kuruluşlar 

tarafından 

düzenlenecek  Konuk 

evinde/ sığınma 

evinde kalan ya da 

-Tespit edilen eğitim 

programının 

kuruluşta kalan tüm 

kadınlara 

uygulanması  

-Kadın Konukevi 

Müdürlüğünde kalan 

kadınlara AEP 

uygulanması  

 

ORDU 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Psiko-sosyal destek 

programının 

uygulanması 

 

İL MÜFTÜLÜĞÜ 

 

-ASPİME bağlı olan 

Kadın Konukevinde 

hafta bir defa 

yapılan manevi 

destek programına 

devam edilmesi 

 

İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Sorumlu kuruluşlar 

tarafından 

düzenlenecek  

Konuk evinde/ 

sığınma evinde 

kalan ya da ŞÖNİM 

veya danışma 

merkezine başvuran 

kadınlar için psiko-

sosyal destek 

programları 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

ŞÖNİM veya danışma 

merkezine başvuran 

kadınlar için psiko-

sosyal destek 

programları 

hazırlanması ve 

uygulanmasına destek 

sağlamak 

hazırlanması ve 

uygulanmasına 

destek sağlamak 

 

3.4.3. 

Konukevlerinde  / 

sığınma evlerinde / 

alternatif barınma 

yerlerinde kalan 

veya geçici koruma 

altındaki kadınların 

çocuklarının ASP İl 

Müdürlüğü, İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü 

ve belediyelere bağlı 

okul öncesi eğitim 

kurumlarından  

(kreş, anaokulu ve 

ana sınıfı) ve İl Milli 

Eğitim 

Müdürlüğü’ne bağlı 

ilk ve orta öğretim 

kurumlarından 

ücretsiz olarak ve 

gizlilik esaslarına 

özen gösterilerek 

yararlanmalarının 

sağlanması   

- ASPİM - İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

- İl Emniyet  

Müdürlüğü 

- ASPİM 

  ASPİM 

 

-Öğrenim çağında 

olan çocukların 

tespitinin yapılması  

-İlgili okula kaydının 

yapılması  

 

 

 

 

İL EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

- Birimlerimize 

belirtilen kriterlerde 

kişilerin müracaat 

etmeleri durumunda 

gizlilik esasına özen 

gösterilerek konu 

hakkında Milli Eğitim 

Müdürlüğünün 

bilgilendirilmesi. 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Konuk evlerinde/ 

sığınma evlerinde/ 

alternatif barınma 

yerlerinde kalan veya 

geçici koruma 

altındaki kadınların 

 ASPİM 

 

-Öğrenim çağında 

olan çocukların 

tespitinin yapılması  

-İlgili okula 

kaydının yapılması 

 

 

 

 

İL EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

- Birimlerimize 

belirtilen kriterlerde 

kişilerin müracaat 

etmeleri durumunda 

gizlilik esasına özen 

gösterilerek konu 

hakkında Milli 

Eğitim 

Müdürlüğünün 

bilgilendirilmesi. 

 

İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Konuk evlerinde/ 

sığınma evlerinde/ 

alternatif barınma 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

çocuklarının İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü'ne 

bağlı ilk ve orta 

öğretim 

kurumlarından 

ücretsiz olarak ve 

gizlilik esaslarına 

özen gösterilerek 

yararlanmalarının 

sağlanması için 

gerekli tedbirlerin 

alınması 

yerlerinde kalan 

veya geçici koruma 

altındaki kadınların 

çocuklarının İl Millî 

Eğitim 

Müdürlüğü'ne bağlı 

ilk ve orta öğretim 

kurumlarından 

ücretsiz olarak ve 

gizlilik esaslarına 

özen gösterilerek 

yararlanmalarının 

sağlanması için 

gerekli tedbirlerin 

alınması 

3.4.4. 

Konukevlerinde / 

sığınma evlerinde / 

alternatif barınma 

yerlerinde kalan 

kadınların 

çocuklarının il 

müdürlükleri ve 

belediyeler 

tarafından 

düzenlenen hobi, 

spor ve eğitim 

kurslarından 

öncelikli ve ücretsiz 

olarak, gizlilik 

esaslarına özen 

gösterilerek 

yararlanmalarının 

sağlanması 

 

 

 

 

 

-ASPİM - İl Gençlik 

Merkezleri  

- Gençlik ve Spor 

İl Müdürlüğü 

- ASPİM 

  ASPİM 

 

-Kadın Konukevi 

Müdürlüğünden 

hizmet alan kadınların 

çocuklarının hobi, 

spor ve eğitim 

kursuna ihtiyacı olan 

çocukların tespit 

edilmesi ve ilgili 

faaliyete 

yönlendirilmesi 

 

 ASPİM 

 

-Kadın Konukevi 

Müdürlüğünden 

hizmet alan 

kadınların 

çocuklarının hobi, 

spor ve eğitim 

kursuna ihtiyacı olan 

çocukların tespit 

edilmesi ve ilgili 

faaliyete 

yönlendirilmesi 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

3.4.5.  Kadına 

yönelik şiddet 

davalarının izlenmesi 

ve raporlanması 

- Ordu Barosu 

Kadın Hakları 

Komisyonu 

-İlgili STK’lar   ORDU BAROSU 

 

-Kadına yönelik 

şiddet ile ilgili 

davaların gönüllü 

olarak takibi için alt 

ekip oluşturulması ve 

bu ekip tarafından 

belirlenen davaların 

takibi 

 ORDU BAROSU 

 

-Kadına yönelik 

şiddet ile ilgili 

davaların gönüllü 

olarak takibi için alt 

ekip oluşturulması 

ve bu ekip 

tarafından belirlenen 

davaların takibi 

 

3.4.6. ŞÖNİM, 

konukevi/sığınmaevi 

veya kadın danışma 

merkezi üzerinden 

hukuki destek alan 

kadınlar arasından 

can güvenliği riski 

olanlara ve 

beraberindeki çocuğa 

tüm süreçlerde 

refakat edilmesi 

-ASPİM - Ordu 

Büyükşehir 

Belediyesi 

- Altınordu 

Belediyesi 

- İl Emniyet 

Müdürlüğü 

  ASPİM 

 

-Kadın Konukevi 

Müdürlüğünden 

hizmet alan kadınlarla 

beraberindeki 

çocuklardan can 

güvenliği riski 

olanların tespitinin 

yapılarak, refakat için 

Emniyet 

Müdürlüğünden 

talepte bulunulması   

 

İL EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

- Can güvenliği riski  

olanlara  ve  

beraberindeki  

çocuğu,   kadın  

konukevine  teslim  

edilinceye  kadar  

refakat edilmesi. 

 

 ASPİM 

 

-Kadın Konukevi 

Müdürlüğünden 

hizmet alan 

kadınlarla 

beraberindeki 

çocuklardan can 

güvenliği riski 

olanların tespitinin 

yapılarak, refakat 

için Emniyet 

Müdürlüğünden 

talepte bulunulması   

 

İL EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

- Can güvenliği riski  

olanlara  ve  

beraberindeki  

çocuğu,   kadın  

konukevine  teslim  

edilinceye  kadar  

refakat edilmesi. 

 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

Alt Hedef 3.5: Kentin kadınlar için daha güvenli hale getirilmesi 

3.5.1.   Toplu taşıma 

sisteminin hava 

karardıktan sonra 

durak sayısı artacak 

veya durak 

aralarında yolcu 

bindirme / indirmeye 

imkân verecek 

şekilde düzenlenmesi 

 

- Ordu 

Büyükşehir 

Belediyesi 

- Ordu 

Büyükşehir 

Belediyesi Ulaşım 

Daire Başkanlığı 

      

3.5.2.  Toplu taşıma 

sürücülerine 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele konusunda 

temel düzeyde 

eğitim verilmesi 

- Ordu 

Büyükşehir 

Belediyesi 

- ASPİM 

- Şoförler ve 

Otomobilciler 

Odası 

- ODÜ 

- Halk Eğitim 

Merkezi 

      

3.5.3.   Toplu taşıma 

duraklarının uygun 

şekilde 

aydınlatılması, 

durakların dışarıdan 

görülecek şekilde 

şeffaf hale 

getirilmesi ve 

duraklara acil durum 

butonu ve güvenlik 

kamerası 

yerleştirilmesi 

 

 

 

 

 

 

- 0rdu 

Büyükşehir 

Belediyesi 

- İl Emniyet 

Müdürlüğü 

- Ordu 

Büyükşehir 

Belediyelesi 

      



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

3.5.4.   Özellikle 

üniversite yurtlarında 

kalan kız öğrenciler 

için akşam saatleri 

de dahil üniversite 

ile kent/yurt arasında 

sefer sayısının ve 

sıklığının artırılması 

ve güzergâh 

düzenlemesi 

yapılması 

 

 

 

- Ordu 

Büyükşehir 

Belediyesi 

Ulaştırma 

Daire 

Başkanlığı 

 

- ODÜ  

- Kredi ve Yurtlar 

Kurumu Bölge 

Müdürlüğü 

- Ordu 

Büyükşehir 

Belediyesi 

      

3.5.5.   Alt-üst 

geçitler, duraklar, 

parklar, otoparklar ve 

sokaklarda yeterli 

düzeyde aydınlatma 

sağlamak; 

aydınlatmanın az 

olduğu yerleri tespit 

etmek ve iyileştirme 

çalışmaları yapmak 

 

 

 

 

 

 

- Ordu 

Büyükşehir 

Belediyesi 

- İl Emniyet 

Müdürlüğü 

- Tüm ilçe 

belediyeleri 

   İL EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 - Alt-üst geçitler, 

duraklar, parklar, 

otoparklar ve 

sokaklarda yeterli 

düzeyde aydınlatma 

sağlamak; 

aydınlatmanın az 

olduğu yerleri tespit 

etmek ve iyileştirme 

çalışmaları için 

gerekli yazışmaları 

yapmak 

   İL EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

- Alt-üst geçitler, 

duraklar, parklar, 

otoparklar ve 

sokaklarda yeterli 

düzeyde aydınlatma 

sağlamak; 

aydınlatmanın az 

olduğu yerleri tespit 

etmek ve iyileştirme 

çalışmaları için 

gerekli yazışmaları 

yapmak.  

 

3.5.6.   Mobese ve 

güvenlik 

kameralarını kentte 

yaygınlaştırmak. 

- İl Emniyet 

Müdürlüğü 

- Valilik 

-Ordu Büyükşehir 

Belediyesi 

  İL EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

- Mobese ve güvenlik 

kameralarının yetersiz 

olduğu bölgelerin 

tespit edilerek 

Muhabere Elektronik 

Şube Müdürlüğü ile 

 

 

 

İL EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

- Mobese ve 

güvenlik 

kameralarının 

yetersiz olduğu 

bölgelerin tespit 

edilerek Muhabere 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

gerekli yazışmaları 

yapmak, Mobese ve 

güvenlik 

kameralarının kentte 

yaygınlaştırmak. 

Elektronik Şube 

Müdürlüğü ile 

gerekli yazışmaları 

yapmak, Mobese ve 

güvenlik 

kameralarının kentte 

yaygınlaştırmak. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.7.   Özellikle 

içinde çocuk parkları 

da bulunan ve 

kadınların sıkça 

kullandıkları 

parklarda güvenlik 

kontrollerinin 

sıklaştırmak, gerekli 

görülen bölgelerde 

mümkünse 

gündüzleri kadın, 

geceleri erkek 

güvenlik görevlileri 

sağlamak 

- Ordu 

Büyükşehir 

Belediyesi 

 

- İl Emniyet 

Müdürlüğü 

- Tüm ilçe 

belediyeleri 

  İL EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

- Özellikle   içinde  

çocuk  parkları da  

bulunan  ve  

kadınların  sıkça  

kullandıkları  

parklarda  güvenlik  

kontrollerini 

sıklaştırmak, gerekli 

görülen bölgelerde 

mümkünse gündüzleri 

kadın, geceleri erkek 

güvenlik görevlileri 

sağlamak. 

 İL EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

- Özellikle   içinde  

çocuk  parkları da  

bulunan  ve  

kadınların  sıkça  

kullandıkları  

parklarda  güvenlik  

kontrollerini 

sıklaştırmak, gerekli 

görülen bölgelerde 

mümkünse 

gündüzleri kadın, 

geceleri erkek 

güvenlik görevlileri 

sağlamak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

3.5.8.   Kent 

planlaması, ulaşım 

planlaması gibi 

süreçlere kadın 

katılımcılığının 

sağlanmasına 

yönelik 

mekanizmalar 

geliştirilmesi 

- Ordu 

Büyükşehir 

Belediyesi 

 

- İlçe Belediyeleri  

- Kent Konseyleri  

- Şehir Plancıları 

Odası 

- İlgili STK’lar 

 . ORDU 

BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ 

 

-1.1.1. İhtiyaç 

analizine göre 

toplantılar 

gerçekleştirilmesi. 

 ORDU 

BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ 

 

-Konu ile ilgili daire 

başkanlıklarından 

bilgi alınarak, resmi 

yazıyla  toplantı 

üyelerinin cinsiyet 

dağılımında kadın ve 

erkek üyelere eşit 

fırsat verilerek 

çalışmalarda kadın 

çalışanların aktif rol 

oynamasını 

sağlamak. 

 

Hedef 4:  İl genelinde etkin bir işbirliğinin çok sektörlü yaklaşım çerçevesinde güçlendirilmesi ve sürdürülmesi 

Alt Hedef 4.1: İl genelinde farklı kurumlar arasında sürekli ve etkin işbirliği kanallarının oluşturulması 3 

4.1.1.   Kadına 

yönelik şiddetle 

mücadelede hizmet 

sunan kurumlar 

arasında arasında 

şiddet vakalarında 

kadınların sağlık, 

güvenlik, adli destek 

ve barınma 

hizmetlerine acil ve 

etkin erişimlerinin 

sağlanması amacıyla 

protokoller yapılması 

-ASPİM - İl Emniyet 

Müdürlüğü 

- İl Jandarma 

Komutanlığı 

 - Ordu  Barosu 

Kadın Hakları 

Komisyonu 

- İl Sağlık 

Müdürlüğü 

- Aile Mahkemesi 

- Cumhuriyet 

Başsavcılığı 

-Ordu Büyükşehir 

Belediyesi 

 

  ASPİM 

 

-Kadına yönelik 

şiddetle mücadelede 

hizmet sunan 

kurumlar arasında 

şiddet vakalarında 

kadınların sağlık,  

güvenlik, adli destek 

ve barınma 

hizmetlerine acil ve 

etkin erişimlerinin 

sağlanması amacıyla 

protokoller yapılması 

planlanmaktadır. 

 

 

 ORDU BAROSU 

 

-İlgili kurumlar arası 

görüşmeler 

yapılması, 

ihtiyaçların 

belirlenmesi ve 

gerekli görülen 

alanlarda 

protokollerin 

yapılması. 

 

                                                           
3İstanbul Sözleşmesimadde 7, Şiddet Önleme ve İzleme MerkezleriHakkındaYönetmelikmadde 4 ve madde 20ve 6284 sayılıKanunmadde 9 vemadde 40. 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

ORDU BAROSU 

 

-İlgili kurumlar arası 

görüşmeler 

yapılması,ihtiyaçların 

belirlenmesi ve 

gerekli görülen 

alanlarda 

protokollerin 

yapılması. 

 

İL EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

- Kadına yönelik 

şiddetle mücadelede 

hizmet sunan 

kurumlar arasında 

şiddet vakalarında 

kadınların sağlık, 

güvenlik, adli destek 

ve barınma 

hizmetlerine acil ve 

etkin erişimlerinin 

sağlanması amacıyla 

protokoller 

planlamak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

4.1.2.   ASP İl 

Müdürlüğü ile İl 

Milli Eğitim Md. 

arasında 

öğretmenlerin 

kapasitelerinin 

artırılması; 

farkındalık  

kazanma ve 

bilgilenme amacıyla 

çalışmalar yapılması; 

gizli kayıt, kontenjan 

vb. konularda 

uygulamaların etkin 

biçimde 

sürdürülmesi için 

işbirliği protokolü 

yapılması 

-ASPİM - İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

-ODÜ 

 

 

 

 ASPİM 

 

-ASP İl Müdürlüğü ile 

İl Milli Eğitim Md. 

arasında 

öğretmenlerin 

kapasitelerinin 

artırılması; 

farkındalık kazanma 

ve bilgilenme 

amacıyla çalışmalar 

yapılması; gizli kayıt, 

kontenjan vb. 

konularda 

uygulamaların etkin 

biçimde sürdürülmesi 

için işbirliği protokolü 

yapılması 

planlanmaktadır. 

 

 

 

 

İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-ASP İl Müdürlüğü ile 

İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü arasında 

protokol hazırlanması, 

imzalanması ve 

yürürlüğe girmesi 

 İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-ASP İl Müdürlüğü 

ile İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü arasında 

protokol 

hazırlanması, 

imzalanması ve 

yürürlüğe girmesi 

 

4.1.3. ASPİM, kadın 

danışma merkezleri 

veya 

sığınmaevlerinden / 

konukevlerinden 

yönlendirilen 

kadınlara İŞKUR 

-ASPİM - İŞKUR İl 

Müdürlüğü 

- Ordu 

Büyükşehir 

Belediyesi  

- İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

  ASPİM 

 

-ŞÖNİM, kadın 

danışma merkezleri 

veya 

sığınmaevlerinden / 

konukevlerinden ya 

 İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

ŞÖNİM, kadın 

dayanışma 

merkezleri veya 

sığınma evlerinden/ 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

tarafından işe 

yerleştirmelerde, 

düzenlenen meslek 

kurslarında ve 

girişimcilik destek 

programlarında 

öncelik verilmesi 

için ASP İl 

Müdürlüğü, İŞKUR, 

KOSGEB, Ordu  

Ticaret ve Sanayi 

Odası,  İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü 

(Halk Eğitim 

Merkezleri), Ordu  

Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği ve 

ilgili belediyeler 

arasında protokol 

yapılması 

- KOSGEB 

- Ordu Ticaret ve 

Sanayi Odası  

- Ordu  Esnaf ve 

Sanatkarlar 

Odaları Birliği 

da cezaevlerinden 

yönlendirilen 

kadınlara İŞKUR 

tarafından işe 

yerleştirmelerde, 

düzenlenen meslek 

kurslarında ve 

girişimcilik destek 

programlarında 

öncelik verilmesi için 

ASP İl Müdürlüğü, 

İŞKUR, KOSGEB, 

Ordu Ticaret ve 

Sanayi Odası,  İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü 

(Halk Eğitim 

Merkezleri), Ordu 

Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği ve 

ilgili belediyeler 

arasında protokol 

yapılması 

planlanmaktadır. 

 

İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

ŞÖNİM, kadın 

dayanışma merkezleri 

veya sığınma 

evlerinden/ konuk 

evlerinden ya da 

cezaevlerinden 

yönlendirilen 

kadınlara düzenlenen 

meslek kurslarında ve 

girişimcilik destek 

programlarında 

öncelik verilmesi için 

gerekli tedbirlerin 

konuk evlerinden ya 

da cezaevlerinden 

yönlendirilen 

kadınlara 

düzenlenen meslek 

kurslarında ve 

girişimcilik destek 

programlarında 

öncelik verilmesi 

için gerekli 

tedbirlerin alınması 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

alınması 

 

 

4.1.4.   ASPİM, 

Ordu Büyükşehir 

Belediyesi ve Ordu  

Barosu Kadın 

Hakları Komisyonu 

arasında şiddet gören 

kadınlara hukuksal 

destek sağlanmasına 

ilişkin protokol 

yapılması ve etkin 

uygulanması 25 

-ASPİM - Ordu Barosu 

Kadın Hakları 

Komisyonu 

- Ordu 

Büyükşehir 

Belediyesi 

 

  ASPİM 

 

-ŞÖNİM, Ordu 

Büyükşehir 

Belediyesi ve Ordu 

Barosu Kadın Hakları 

Komisyonu arasında 

şiddet gören kadınlara 

hukuksal destek 

sağlanmasına ilişkin 

protokol yapılması ve 

etkin uygulanması 

planlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

ORDU BAROSU 

 

-İlgili kurumlar arası 

,ihtiyaçların 

belirlenmesi, hukuki 

destek sağlayacak 

avukatlara bakanlık 

tarafından bütçe 

hazırlanması ve 

protokollerin 

yapılması.  

 

 

 

 

 

 

 ORDU BAROSU 

 

-İlgili kurumlar arası 

,ihtiyaçların 

belirlenmesi, hukuki 

destek sağlayacak 

avukatlara bakanlık 

tarafından bütçe 

hazırlanması ve 

protokollerin 

yapılması. 

 



Faaliyet 

Koordinatör 

Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  

Kurum/Kuruluşl

ar 

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-

Nisan) 

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Mayıs-Ağustos) 

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak 

(Eylül-Aralık) 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

Alt Hedef 4.2: İlçe düzeyinde veri toplamak amacı ile sürekli ve etkin işbirliği kanallarının oluşturulması 

4.2.1.   Kadına 

yönelik şiddet 

verilerinin etkin 

biçimde izlenmesi 

amacıyla verilerin 

yıllık olarak ortak 

formatta toplanması 

(mevcut insan 

kaynağı, yapılmış 

olan çalışmalar, 

izleme planında 

tespit edilen 

göstergeler, temel 

şiddet göstergeleri, 

vb.) 

-ASPİM - Valilik  

- KYŞM İl 

Komisyonu 

Teknik Kurulu 

 

    ASPİM 

 

-Ordu İl Eylem 

Planı’nın da 

sekreteryalığını 

yapan 

Müdürlüğümüz 

tarafından kadına 

yönelik şiddet 

verilerinin etkin 

biçimde izlenmesi 

amacıyla verilerin 

yıllık olarak ilgili 

kurumlardan 

istenilmesi ve ortak 

formatta 

toplanmasının 

sağlanması 

planlanmaktadır. 

 

  

 

       Hazırlayan                                                                                                                                                                                     

 Ayşe Gül YILMAZ 

                                                                                                                                                                                      

 

Kayıtlarımıza Uygundur 

Ercan OKUR 

İl  Müdür V. 

                                                                                                                                                                                                                                                     


