
EK - Yıllık Faaliyet Planı Raporu(2019) 

Faaliyet 
Koordinatör 
Kurum/Kur

uluş 

Sorumlu  
Kurum/Kuruluşlar 

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.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 

-Giresun 
Valiliği  

‐ Giresun 
Belediyesi 

‐ AÇSHİM 
‐ Giresun Barosu 
‐ İl emniyet 

Müdürlüğü 
‐ İl Jandarma 

Komutanlığı 
‐ İlçe 

Kaymakamlıklar
ı 

 

AİLE, ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların yapılıp 
kurumsal rol ve 
sorumlulukların 
belirlenmesine 
yönelik ön hazırlığın 
yapılması ve 
sonrasında iç 
genelgelerin 
hazırlanarak Valiliğe 
sunulması. 
 
GİRESUN 
BAROSU 
-Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü ve diğer 
sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla bir araya 
gelinerek kadına 
şiddetle mücadele 
konusunda rol ve 
sorumlulukların 
belirlenmesi ve iç 
genelge 
hazırlanmasında 
gerekli çalışmanın 
yapılması 
 
İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 
-Sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların yapılıp 

 AİLE, ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Teknik kurul ile 
yapılan toplantılar 
doğrultusunda 
hazırlanan iç 
genelgelerde varsa 
aksayan yönlerin 
tespit edilerek 
düzenlemelere 
gidilmesi,  
 
GİRESUN 
BAROSU 
-Kurum ve 
Kuruluşların iç 
genelge 
hazırlamalarında 
aksayan yönlerin 
hukuki boyutta 
değerlendirilmesine 
katkı sunulması 
 
İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 
-Hazırlanan 
genelgenin varsa 
aksayan yönlerinin 
tespit edilip, 
düzenlemeye 
gidilmesi. 
 
İL JANDARMA 
KOMUTANLIĞI 
-Hazırlanan 
genelgenin varsa 
aksayan yönlerinin 

 AİLE, ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Ortaya çıkan iç 
genelgeleri son 
halinin verilerek Vali 
onayına sunulması 
ve Bakanlığımız ile 
gerekli yazışmaların 
yapılması 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne 
yapılan faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona 
sunulması 
 
İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 
-Ortaya çıkan taslağa 
son halinin verilip 
Vali onayına 
sunulması 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 

 



kurumsal rol ve 
sorumlulukların 
belirlenmesine 
yönelik ön hazırlığın 
yapılması ve 
sonrasında iç 
genelgelerin 
hazırlanarak Teknik 
Kurula sunulması 
 
İL JANDARMA 
KOMUTANLIĞI 
-Sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların yapılıp 
kurumsal rol ve 
sorumlulukların 
belirlenmesine 
yönelik ön hazırlığın 
yapılması ve 
sonrasında iç 
genelgelerin 
hazırlanarak Teknik 
Kurula sunulması 
 
GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların yapılıp 
kurumsal rol ve 
sorumlulukların 
belirlenmesine 
yönelik ön hazırlığın 
yapılması ve 
sonrasında iç 
genelgelerin 
hazırlanarak Teknik 
Kurula sunulması. 
 
ALUCRA 
KAYMAKAMLIĞI 
-Sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların yapılıp 
kurumsal rol ve 
sorumlulukların 
belirlenmesine 
yönelik ön hazırlığın 
yapılması ve 

tespit edilip, 
düzenlemeye 
gidilmesi. 
 
GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Hazırlanan 
genelgenin varsa 
aksayan yönlerinin 
tespit edilip, 
düzenlemeye 
gidilmesi. 
 
ALUCRA 
KAYMAKAMLIĞI 
-Hazırlanan 
genelgenin varsa 
aksayan yönlerinin 
tespit edilip, 
düzenlemeye 
gidilmesi. 
 
BULANCAK 
KAYMAKAMLIĞI 
-Hazırlanan 
genelgenin varsa 
aksayan yönlerinin 
tespit edilip, 
düzenlemeye 
gidilmesi. 
 
ÇAMOLUK 
KAYMAKAMLIĞI 
-Hazırlanan 
genelgenin varsa 
aksayan yönlerinin 
tespit edilip, 
düzenlemeye 
gidilmesi. 
 
ÇANAKÇI 
KAYMAKAMLIĞI 
-Hazırlanan 
genelgenin varsa 
aksayan yönlerinin 
tespit edilip, 
düzenlemeye 
gidilmesi. 
 

Müdürlüğüne 
yapılan faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona 
sunulması 
 
İL JANDARMA 
KOMUTANLIĞI 
-Ortaya çıkan taslağa 
son halinin verilip 
Vali onayına 
sunulması 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne 
yapılan faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona 
sunulması 
 
GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Ortaya çıkan taslağa 
son halinin verilip 
Vali onayına 
sunulması 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında sunulmas
ve Aile, Çalışma Sosya
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin raporlanar
komisyona sunulması
 
ALUCRA 
KAYMAKAMLIĞI
-Ortaya çıkan taslağa 
son halinin verilip 
Vali onayına 
sunulması 



sonrasında iç 
genelgelerin 
hazırlanarak Teknik 
Kurula sunulması 
 
BULANCAK 
KAYMAKAMLIĞI 
-Sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların yapılıp 
kurumsal rol ve 
sorumlulukların 
belirlenmesine 
yönelik ön hazırlığın 
yapılması ve 
sonrasında iç 
genelgelerin 
hazırlanarak Teknik 
Kurula sunulması 
 
ÇAMOLUK 
KAYMAKAMLIĞI 
-Sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların yapılıp 
kurumsal rol ve 
sorumlulukların 
belirlenmesine 
yönelik ön hazırlığın 
yapılması ve 
sonrasında iç 
genelgelerin 
hazırlanarak Teknik 
Kurula sunulması 
 
 
 
ÇANAKÇI 
KAYMAKAMLIĞI 
-Sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların yapılıp 
kurumsal rol ve 
sorumlulukların 
belirlenmesine 
yönelik ön hazırlığın 
yapılması ve 
sonrasında iç 
genelgelerin 

DERELİ 
KAYMAKAMLIĞI 
-Hazırlanan 
genelgenin varsa 
aksayan yönlerinin 
tespit edilip, 
düzenlemeye 
gidilmesi. 
 
DOĞANKENT 
KAYMAKAMLIĞI 
-Hazırlanan 
genelgenin varsa 
aksayan yönlerinin 
tespit edilip, 
düzenlemeye 
gidilmesi. 
 
ESPİYE 
KAYMAKAMLIĞI 
-Hazırlanan 
genelgenin varsa 
aksayan yönlerinin 
tespit edilip, 
düzenlemeye 
gidilmesi. 
 
EYNESİL 
KAYMAKAMLIĞI 
-Hazırlanan 
genelgenin varsa 
aksayan yönlerinin 
tespit edilip, 
düzenlemeye 
gidilmesi. 
 
GÖRELE 
KAYMAKAMLIĞI 
-Hazırlanan 
genelgenin varsa 
aksayan yönlerinin 
tespit edilip, 
düzenlemeye 
gidilmesi. 
 
GÜCE 
KAYMAKAMLIĞI 
-Hazırlanan 
genelgenin varsa 
aksayan yönlerinin 

- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne 
yapılan faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona 
sunulması 
 
BULANCAK 
KAYMAKAMLIĞI
-Ortaya çıkan taslağa 
son halinin verilip 
Vali onayına 
sunulması 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne 
yapılan faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona 
sunulması 
 
ÇAMOLUK 
KAYMAKAMLIĞI
-Ortaya çıkan taslağa 
son halinin verilip 
Vali onayına 
sunulması 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne 
yapılan faaliyetlerin 



hazırlanarak Teknik 
Kurula sunulması 
 
DERELİ 
KAYMAKAMLIĞI 
-Sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların yapılıp 
kurumsal rol ve 
sorumlulukların 
belirlenmesine 
yönelik ön hazırlığın 
yapılması ve 
sonrasında iç 
genelgelerin 
hazırlanarak Teknik 
Kurula sunulması 
 
DOĞANKENT 
KAYMAKAMLIĞI 
-Sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların yapılıp 
kurumsal rol ve 
sorumlulukların 
belirlenmesine 
yönelik ön hazırlığın 
yapılması ve 
sonrasında iç 
genelgelerin 
hazırlanarak Teknik 
Kurula sunulması 
 
ESPİYE 
KAYMAKAMLIĞI 
-Sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların yapılıp 
kurumsal rol ve 
sorumlulukların 
belirlenmesine 
yönelik ön hazırlığın 
yapılması ve 
sonrasında iç 
genelgelerin 
hazırlanarak Teknik 
Kurula sunulması 
 
EYNESİL 
KAYMAKAMLIĞI 

tespit edilip, 
düzenlemeye 
gidilmesi. 
 
KEŞAP 
KAYMAKAMLIĞI 
-Hazırlanan 
genelgenin varsa 
aksayan yönlerinin 
tespit edilip, 
düzenlemeye 
gidilmesi. 
 
PİRAZİZ 
KAYMAKAMLIĞI 
-Hazırlanan 
genelgenin varsa 
aksayan yönlerinin 
tespit edilip, 
düzenlemeye 
gidilmesi. 
 
ŞEBİNKARAHİSA
R 
KAYMAKAMLIĞI 
-Hazırlanan 
genelgenin varsa 
aksayan yönlerinin 
tespit edilip, 
düzenlemeye 
gidilmesi. 
 
TİREBOLU 
KAYMAKAMLIĞI 
-Hazırlanan 
genelgenin varsa 
aksayan yönlerinin 
tespit edilip, 
düzenlemeye 
gidilmesi. 
 
YAĞLIDERE 
KAYMAKAMLIĞI 
-Hazırlanan 
genelgenin varsa 
aksayan yönlerinin 
tespit edilip, 
düzenlemeye 
gidilmesi. 
 

raporlanarak 
komisyona 
sunulması 
 
ÇANAKÇI 
KAYMAKAMLIĞI
-Ortaya çıkan taslağa 
son halinin verilip 
Vali onayına 
sunulması 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne 
yapılan faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona 
sunulması 
 
DERELİ 
KAYMAKAMLIĞI
-Ortaya çıkan taslağa 
son halinin verilip 
Vali onayına 
sunulması 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne 
yapılan faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona 
sunulması 
 
DOĞANKENT 
KAYMAKAMLIĞI
-Ortaya çıkan taslağa 
son halinin verilip 
Vali onayına 
sunulması 



-Sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların yapılıp 
kurumsal rol ve 
sorumlulukların 
belirlenmesine 
yönelik ön hazırlığın 
yapılması ve 
sonrasında iç 
genelgelerin 
hazırlanarak Teknik 
Kurula sunulması 
 
GÖRELE 
KAYMAKAMLIĞI 
-Sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların yapılıp 
kurumsal rol ve 
sorumlulukların 
belirlenmesine 
yönelik ön hazırlığın 
yapılması ve 
sonrasında iç 
genelgelerin 
hazırlanarak Teknik 
Kurula sunulması 
 
GÜCE 
KAYMAKAMLIĞI 
-Sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların yapılıp 
kurumsal rol ve 
sorumlulukların 
belirlenmesine 
yönelik ön hazırlığın 
yapılması ve 
sonrasında iç 
genelgelerin 
hazırlanarak Teknik 
Kurula sunulması 
 
KEŞAP 
KAYMAKAMLIĞI 
-Sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların yapılıp 
kurumsal rol ve 
sorumlulukların 

- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne 
yapılan faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona 
sunulması 
 
ESPİYE 
KAYMAKAMLIĞI
-Ortaya çıkan taslağa 
son halinin verilip 
Vali onayına 
sunulması 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne 
yapılan faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona 
sunulması 
 
EYNESİL 
KAYMAKAMLIĞI
-Ortaya çıkan taslağa 
son halinin verilip 
Vali onayına 
sunulması 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne 
yapılan faaliyetlerin 



belirlenmesine 
yönelik ön hazırlığın 
yapılması ve 
sonrasında iç 
genelgelerin 
hazırlanarak Teknik 
Kurula sunulması 
 
PİRAZİZ 
KAYMAKAMLIĞI 
-Sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların yapılıp 
kurumsal rol ve 
sorumlulukların 
belirlenmesine 
yönelik ön hazırlığın 
yapılması ve 
sonrasında iç 
genelgelerin 
hazırlanarak Teknik 
Kurula sunulması 
 
 
ŞEBİNKARAHİSA
R 
KAYMAKAMLIĞI 
-Sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların yapılıp 
kurumsal rol ve 
sorumlulukların 
belirlenmesine 
yönelik ön hazırlığın 
yapılması ve 
sonrasında iç 
genelgelerin 
hazırlanarak Teknik 
Kurula sunulması 
 
TİREBOLU 
KAYMAKAMLIĞI 
-Sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların yapılıp 
kurumsal rol ve 
sorumlulukların 
belirlenmesine 
yönelik ön hazırlığın 
yapılması ve 

raporlanarak 
komisyona 
sunulması 
 
GÖRELE 
KAYMAKAMLIĞI
-Ortaya çıkan taslağa 
son halinin verilip 
Vali onayına 
sunulması 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne 
yapılan faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona 
sunulması 
GÜCE 
KAYMAKAMLIĞI
-Ortaya çıkan taslağa 
son halinin verilip 
Vali onayına 
sunulması 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne 
yapılan faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona 
sunulması 
KEŞAP 
KAYMAKAMLIĞI
-Ortaya çıkan taslağa 
son halinin verilip 
Vali onayına 
sunulması 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 



sonrasında iç 
genelgelerin 
hazırlanarak Teknik 
Kurula sunulması 
 
YAĞLIDERE 
KAYMAKAMLIĞI 
-Sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların yapılıp 
kurumsal rol ve 
sorumlulukların 
belirlenmesine 
yönelik ön hazırlığın 
yapılması ve 
sonrasında iç 
genelgelerin 
hazırlanarak Teknik 
Kurula sunulması 

yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne 
yapılan faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona 
sunulması 
PİRAZİZ 
KAYMAKAMLIĞI
-Ortaya çıkan taslağa 
son halinin verilip 
Vali onayına 
sunulması 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne 
yapılan faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona 
sunulması 
 
ŞEBİNKARAHİSA
R 
KAYMAKAMLIĞI
-Ortaya çıkan taslağa 
son halinin verilip 
Vali onayına 
sunulması 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne 
yapılan faaliyetlerin 
raporlanarak 



komisyona 
sunulması 
 
TİREBOLU 
KAYMAKAMLIĞI
-Ortaya çıkan taslağa 
son halinin verilip 
Vali onayına 
sunulması 
 
YAĞLIDERE 
KAYMAKAMLIĞI
-Ortaya çıkan taslağa 
son halinin verilip 
Vali onayına 
sunulması 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne 
yapılan faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona 
sunulması 
 

1.1.2. Ulusal mevzuatın yerelde 
uygulanmasında karşılaşılan 
zorlukların tespit edilmesi ve 
Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü kanalı 
ile Bakanlık’a raporlanması 

-Aile, 
Çalışma ve 
Sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğü 

‐ Giresun 
Belediyesi 

‐ İlçe Belediyeleri 
‐ ŞÖNİM 
‐ GRÜ 

 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

-Koordinatör kurum 
ve sorumlu kuruluşlar 
tarafından mevzuatın 
yerelde karşılaşılan 
zorlukları tespit 
edilerek bir Rapor 
hazırlanması, 
hazırlanan rapor 
çalışmasının Ocak 
ayının 15’ine kadar 
Koordinatör Kuruma 
iletilmesi, toplanmış 
raporların tek rapor 
haline getirilerek 
Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 

 -Teknik Kurul 
Toplantılarında 
üyelerin görüşünü 
alarak il bazında 
mevcut sorunların 
tespiti ve 
değerlendirilmesi 
 
-Koordinatör kurum 
ve sorumlu kuruluşlar 
tarafından mevzuatın 
yerelde karşılaşılan 
zorlukları tespit 
edilerek bir Rapor 
hazırlanması, 
hazırlanan rapor 
çalışmasının Mayıs 

 Ulusal mevzuatın 
yerelde 
uygulanmasında 
karşılaşılan 
zorluklarla ilgili 
gerekli çalışma ve 
yazışmaların 
yapılması 
 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 

 
 

 

 

 

 

 

 



Bakanlık’ına 
raporlanması  
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
- Giresun 
Üniversitesi Kadın 
Çalışmaları 
Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
(GÜKAM) birimi 
tarafından  yıllık 
programında ulusal 
mevzuatı içeren  
konferans, panel veya 
sempozyum 
üniversitenin merkez 
yerleşkesi ve diğer 17 
yerleşkesinde 
düzenlenecektir.  
8.Mart Dünya 
Kadınlar günü için I. 
ve II  Ulusal Kadın 
Sempozyumu 
düzenlenmiş olup 
III.Ulusal Kadın 
Sempozyumu 
Yalova Üniversitesi 
ile işbirliği ile 
Yalova’da 
düzenlenecektir. Bu 
sempozyumda 
CEDAW 
,T.C.Cumhuriyet 
Anayasası,  6284 
sayılı “Ailenin 
Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin 
Önlenmesi” ile ilgili 
bilimsel araştırmalara 
yer verilecektir. 
GÜKAM ve AÇSHM 
arasında ortak 
yapılacak projeler 
için işbirliğini 
sağlayacak protokol 
imzalanacaktır.  
 

ayının 15’ine kadar 
Koordinatör Kuruma 
iletilmesi, toplanmış 
raporların tek rapor 
haline getirilerek 
Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanlık’ına 
raporlanması 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-GÜKAM,  III.  
Ulusal Kadın 
Sempozyumu Yalova 
Üniversitesi ile 
işbirliği yapılacak 
olan sempozyumda 
sunulan bildiriler 
dergi veya kitapta yer 
alacaktır.  
 
 

Müdürlüğüne 
yapılan faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona 
sunulması 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-GÜKAM,  III.  
Ulusal Kadın 
Sempozyumu Yalova 
Üniversitesi ile 
işbirliği yapılacak 
olan sempozyumda 
sunulan bildiriler 
dergi veya kitabın 
tanıtımı yazılı, görsel 
ve internet yoluyla 
duyurusu 
yapılacaktır. 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne 
yapılan faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona 
sunulması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.3. 6284 Sayılı Kanunun 
Önleyici Tedbir Kararlarından 
(ı) bendi olan Sağlık Tedbirinin 
harekete geçirilerek Bakanlıklar 
arası gerekli yasal 
düzenlemelerin için yazışmalar 
yapılması. 

-AÇSHM - Giresun Adliyesi 
- AÇSHİM 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

-Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü ve 
Giresun Barosu ile iş 
birliği içinde bahsi 
geçen Önleyici 
Tedbirin 
uygulanmasında 
yaşanan problemleri 
değerlendirerek ilgili 
bakanlıklarla 
yazışmaların 
yapılması 
 
GİRESUN 
BAROSU 
-Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler ile 
toplantılar yapılarak 
gerekli görüşmelerin 
ilgili mercilerle 
yapılması, 

 -Teknik kurul 
toplantısında madde 
bağımlılığı sebebiyle 
şiddet uygulayanların 
istatistiki verileri ve 
çözüm önerilerinin 
değerlendirilmesi 
 
GİRESUN 
BAROSU 
-Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler ile 
toplantılar yapılarak 
gerekli görüşmelerin 
ilgili mercilerle 
yapılması, 

 -Yapılan çalışma ve 
yazışmalar 
sonucunda ilgili 
yasal mevzuatta 
değişiklik olması 
halinde değişikliğin 
teknik kurul 
toplantılarında ilgili 
birimlerce 
değerlendirilmesi. 
-İlgili kurumlarca 
bilgilendirme 
faaliyetleri yapılması
 
GİRESUN 
BAROSU 
-Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler ile 
toplantılar yapılarak 
gerekli görüşmelerin 
ilgili mercilerle 
yapılması, 

 

1.1.4. 6284 sayılı yasada 
belirtilen maddi yardım ve kreş 
desteğinin daha aktif 
kullanılması için gerekli toplantı 
ve yazışmaların yapılması. 

- Giresun 
Valiliği 

- Giresun Adliyesi 
- AÇSHİM  

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

-Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü ve 
Giresun Barosu ile iş 
birliği içinde bahsi 
geçen Koruyucu 
Tedbirin 
uygulanmasında 
yaşanan problemleri 
değerlendirerek ilgili 
bakanlıklarla 
yazışmaların 
yapılması 

 -Teknik kurul 
toplantısında madde 
bağımlılığı sebebiyle 
şiddet uygulayanların 
istatistiki verileri ve 
çözüm önerilerinin 
değerlendirilmesi 

 -Yapılan çalışma ve 
yazışmalar 
sonucunda ilgili 
yasal mevzuatta 
değişiklik olması 
halinde değişikliğin 
teknik kurul 
toplantılarında ilgili 
birimlerce 
değerlendirilmesi. 
-İlgili kurumlarca 
bilgilendirme 
faaliyetleri yapılması

 

1.1.5. Aile Danışmanlığı ve öfke 
kontrolü konularında şiddet 
uygulayan zorunlu olarak 
Danışmanlık Hizmeti 
Sunulmasının Kanunda yer 
alması için gerekli yazışmaların 
yapılması. 
 
 
 

-AÇSHM - Giresun Adliyesi 
- AÇSHİM 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

-Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü ve 
Giresun Barosu ile iş 
birliği içinde bahsi 
geçen önleyici 
Tedbirin 
uygulanmasında 
yaşanan problemleri 

 -İlimiz Sosyal 
Hizmet 
Merkezlerinde “Aile 
ve Boşanma Süreci 
Danışmanlığı” 
hizmetinin 
duyurulması 
çalışmaları için 
broşür, afiş dağıtımı 

 -İlimiz Aile 
Mahkemesi, Aile 
Mahkemesinin 
olmadığı yerlerde 
Asliye Hukuk Hakim 
ve Savcıları ile 
Müdürlüğümüzün 
toplantı yaparak 
Mahkemelerin “Aile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

değerlendirerek ilgili 
bakanlıklarla 
yazışmaların 
yapılması 
 
 
 
 
 

faaliyetlerinin 
yapılması 
 
 

ve Boşanma Süreci 
Danışmanlığı” 
hizmetinden 
yararlanacak 
vatandaşlara gerekli 
yönlendirmelerin 
yapılmasının 
sağlanması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 zihn

Alt Hedef 2.1: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede alanında hizmet veren Kurum personellerini daha donanımlı hale getirecek çalışmaların yapılması.  

 
2.1.1. Kadına Yönelik Şiddet 
alanında, A.Ç.S.H.İ.M. Sağlık İl 
Müdürlüğü, Adalet, Giresun E 
Tipi Cezaevi, Denetimli 
Serbestlik, Milli Eğitim İl 
Müdürlüğü personelleri, ayrıca 
ilimizde oluşturulan Teknik 
Ekip Üyelerinden gönüllü 
olanlara İletişim Becerileri, 
Madde Bağımlılığı, Öfke 
Kontrolü ve Hukuki haklar 
konusunda sertefika programları 
düzenlenmesi. 
 
 
 

 

A.Ç.S.H.İ.M 

 

 A.Ç.S.H.İ.M
 DOKA 
 Giresun 

Belediyesi 
 Giresun 

Adliyesi 
 GRÜ 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen 

AİLE, ÇALIŞMA VE 
SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
alanında çalışanlara ve 
6284 sayılı kanunun 
uygulayıcılarına Aile 
Danışmanlığı, Öfke 
Kontrolü, Madde 
Bağımlılığı, İletişim 
Becerileri, Hukuk, 
alanlarında ilgili 
kurum ve kuruluşlarla 
bir araya gelerek, 
eğitici ve eğitim 
yerinin belirlenerek 
sertifika programları 
için proje 
hazırlanması, 
 
DOKA 
-Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele ile 
ilgili personele 

 AİLE, ÇALIŞMA VE 
SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Hazırlanan proje 
kapsamında yapılacak 
Sertifika 
programlarının 
-Eğiticilerin, eğitim 
yapılacak yerin, 
programa katılacak 
Müdürlüklerin 
yazışmalarının ve 
duyurularının 
yapılması, 
 
DOKA 
-Proje kapsamında 
çalışmalar yapılarak 
gerekli desteğin 
sağlanması, 
 
GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Yapılan Sertifika 
Programlarına Giresun 

 AİLE, ÇALIŞMA VE 
SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-son dönem yapılan 
Teknik Kurul 
toplantısında sertifika 
programları kapsamında 
alınan eğitimlerin 
yeterliliği, eksikliği 
duyulan eğitim 
programlarının 
değerlendirilmesinin 
yapılması 
-İl Basın ve Halkla 
ilişkiler  ve aile, 
Çalışma ve Sosyal 
hizmetler aracılığıyla 
yapılan çalışmaların 
duyurulması, 
 
DOKA 
-eksikliği duyulan 
eğitimler çerçevesinde 
yeni projeler 
hazırlanması durumunda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



verilecek Sertifika 
Programları 
kapsamında hazırlanan 
projelere destek 
verilmesi, 
 
GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-İlgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği 
içinde 6284 sayılı 
kanunun 
uygulayıcılarına 
yönelik sertifika 
programları 
düzenlenmesi için 
ortak projeler 
üretilerek DOKA’ya 
sunulması, 
 
GİRESUN 
ADLİYESİ 
-Yapılması planlanan 
sertefika 
programlarına Hukuk 
eğitimi konusunda 
destek verilmesi. 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
GÜKAM, 
A.Ç.S.H.İ.M,DOKA, 
Giresun Belediyesi, 
Adalet birimleri 
arasında sertifika 
programların 
düzenlenmesi için: 
 -Kurumlar arası 
işbirliğinin 
sağlanması, 
protokollerin 
imzalanması 
- Sertifika Programının 
içeriğinin 
oluşturulması 
-Sertifika Programının 
eğitimcisinin 
belirlenmesi, 

Belediyesi bünyesinde 
ilgili alanlarda çalışan 
personelin katılımının 
sağlanması, 
 
 
GİRESUN 
ADLİYESİ 
-Belirlenen Sertifika 
Programına Giresun 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı, Aile 
Mahkemesi İlçelerde 
Asliye Hukuk 
Mahkemesi Hakim ve 
Savcıları, ayrıca  
-Giresun Barosu 
Avukatları talep 
doğrultusunda 
katılımın sağlanması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
- Sertifika Programına 
ilgili Öğretim 
görevlilerinin 
katılımının sağlanması 
ve gerekli 
bilgilendirici 
çalışmaların yapılması
  

gerekli desteğin 
sağlanması, 
 
 
 
GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Belediyemiz 
bünyesinde hizmet 
sunan Kadın Danışma 
Merkezinde karşılan 
durumlarda alınan 
eğitim programının 
desteği ve eksikliklerin 
Teknik kurul 
toplantısında 
değerlendirilmesi, 
 
GİRESUN ADLİYESİ
- Teknik kurul 
toplantısında görüş ve 
önerilerin sunulması  
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
- GÜKAM, 
A.Ç.S.H.İ.M,DOKA, 
Giresun Belediyesi, 
Adalet birimleri 
arasında sertifika 
programların 
düzenlenmesi halinde 
sonuçlar afişler, 
broşürler, el kitaplar ve 
filmlere konu 
edilmesidir. 
 

 

 

 

 

 

 

 



-Sertifika programının 
gün ve saatin 
belirlenmesi  
-Konu ile ilgili afişler, 
broşürler, el kitaplar ve 
filmlerin hazırlanması 
 
 

2.1.2. 
- 7-19 yaş Aile Eğitim 
programının yeniden 
uygulamaya koyulması için 
yerekli yazışmaların yapılması.

-  UNESCO öncelikli alanı olan 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
konusunda geliştirilen eğitim 
programının uygulamaya 
koyulması için paydaş kurum ve 
ihtiyaç sahibi kesimlerin 
belirlenmesi 

A.Ç.S.H.İ.M  A.Ç.S.H.İ.M
 Milli Eğitim 

İl 
Müdürlüğü 

 RAM 
 GRÜ 
 UNESCO 

Kürsüsü 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen 

-7-19 yaş Aile Eğitimi 
Programının yeniden 
uygulamaya konarak 
uygulanması için ilgili 
Müdürlüklerin gerekli 
yazışmaları yapması, 
 
-UNESCO öncelikli 
alanı olan Toplumsal 
Cinsiyet eşitliği 
konusunda geliştirilen 
eğitim programının 
uygulanmaya 
koyulması için paydaş 
kurum ve ihtiyaç 
sahibi kesimlerin 
belirlenmesi, 

 -Yazışmalar 
sonucunda 7-19 yaş 
aile Eğitiminin 
uygulamaya 
konulması halinde 
okulların ve ihtiyaç 
sahibi kesimin 
belirlenerek eğitim 
programının 
planlanması 
-UNESCO öncelikli 
alanı olan Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 
kapsamında 
karşılaştırmalı 
değerlendirme 
çalışması sonrası 
uygulanacak eğitim 
içerik ve 
materyallerinin 
belirlenmesi 

 -7-19 yaş Aile Eğitimi 
için belirlenen kitle 
doğrultusunda 
eğitimlere başlanması 
‐UNESCO Kürsüsü 
tarafından Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 
konusunda ilimiz için 
planlanan eğitimlerin 
gerçekleşmesi, 

 

Alt Hedef 2.2: Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kurum çalışanlarının kadına yönelik şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği, erken yaşta ve zorla evlilik konularında kapasitelerinin geliştirilmesi ve g

2.2.1.Birinci basamak sağlık 
çalışanlarına (daha önce 
belirtilen konularda 
eğitim almayan 
personeller) aile eğitimi, 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği, doğru iletişim ve 

İl Sağlık 
Müdürlüğü 
 

 

‐ İl Sağlık Müd. 
‐ ŞÖNİM 
 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

-İl Sağlık Müdürlüğü 
ve ŞÖNİM ile 
işbirliği içinde 
Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği, Doğru 
iletişim ve kadına 

 -Birinci dönem 
öngörülen eğitimlerin 
yazışmasının ve 
duyurulması 
çalışmalarının 
yapılması, 

 -Eğitimlere devam 
edilmesi,  
-Dönem içi 
faaliyetlerin 
raporlandırılarak 
komisyona sunulması, 

 



kadına yönelik şiddetle 
mücadele konularında 
eğitim verilmesi.  

yönelik şiddet 
konularında eğitim 
verilmesi bu 
kapsamda eğitim 
verecek, alacak 
kişilerin ve eğitim 
yerinin belirlenmesi 

-Hazırlanan plan 
çerçevesinde 
eğitimlerin yapılması, 

2.2.2. Denetimli Serbestlikten 
yararlanan hükümlülere ve 
Giresun E Tipi Kapalı ceza 
evindeki hükümlülere, aile 
eğitimi, toplumsal cinsiyet 
eşitliği, doğru iletişim ve kadına 
yönelik şiddetle mücadele 
konularında eğitim verilmesi. 

Aile, Çalışma 
ve Sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğü 

 
 

 
‐ ŞÖNİM 
‐ GRÜ 
‐ UNESCO 

Kürsüsü 
‐ İl Milli Eğitim. 

 
 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

ŞÖNİM 
-Denetimli 
Serbestlikten 
yararlanan ve 
Giresun E Tipi 
Kapalı Ceza Evinde 
bulunan hükümlülere 
aile eğitimi, 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği, kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele ve doğru 
iletişim konularında 
eğitim planının 
Denetimli Serbestlik 
ve Cezaevi sosyal 
Servisi ile yapılan 
çalışma sonucu 
eğitim planının 
oluşturulması 
- Eğiticilerin 
belirlenmesi,  
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği 
içinde hazırlanan 
eğitim planına eğitici 
yönünde destek 
verilmesi 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Hedef kitlenin 
sosyo-kültürel 
profilinin ve eğitim 
ihtiyacının 
belirlenmesi  

 ŞÖNİM 
-Öngörülen 
eğitimlerin 
yazışmalarının 
yapılarak 
duyurulması, 
-Plan dâhilinde 
eğitimlerin 
gerçekleştirilmesi  
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-İş birliği içinde 
yapılan toplumsal 
cinsiyet eşitliği, 
Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele, 
erken yaşta ve zorla 
evlilik ile ilgili 
konularda çalışma 
alanının ihtiyaçlarına 
göre yapılacak özel 
eğitim programın 
yazılı ve görsel 
basında veya internet 
yoluyla 
duyurulmasıdır. 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği alanında 
verilecek eğitime 
eğitimci; içerik ve 
materyal sağlanması 
-Plan çerçevesinde 
eğitimlere eğitimci 
yönünde katılımın 
sağlanması, 
 

 -Eğitimlerin devam 
ederek belirlenen 
kesime ulaşması, 
-Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karşılaştırmalı 
değerlendirme 
çalışması sonrası 
uygulanacak eğitim 
içerik ve 
materyallerinin 
belirlenmesi 
 
İL MİLLİ EĞİTİM 
- ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği 
içinde hazırlanan 
eğitim planına İl 
Milli Eğitimi 
kapsayan çalışmalar 
doğrultusunda destek 
verilmesi 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.3.150 Emniyet mensubuna 

toplumsal cinsiyet 
eşitliği, Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele, 
erken yaşta ve zorla 
evlilik ile ilgili 
konularda çalışma 
alanının ihtiyaçlarına 
özel eğitim programının 
yılda 1 kez uygulanması 

 
İl Emniyet 
Müdürlüğü 

 

 
‐ ŞÖNİM 
‐ Giresun 

Üniversitesi 
‐ UNESCO 

Kürsüsü 
 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 
Eğitmen 
-Merkez ve İlçe 
Teşkilatında görevli 
50 Personele “Kadına 
Karşı Şiddetle 
Mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik” 
konulu eğitim 
verilmesi. 
-Eğitim salonu olarak 
Emniyet Müdürlüğü 
bünyesindeki Akıllı 
Sınıfın ya da eğitim 
salonunun 
kullanılması 
planlanmaktadır. 

ŞÖNİM 
- Aile eğitimi, 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği, kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele ve doğru 
iletişim konularında 
eğitici talebi olduğu 

 İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 
 Eğitmen 
-Merkez ve İlçe 
Teşkilatında görevli 
50 Personele “Kadına 
Karşı Şiddetle 
Mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik” 
konulu eğitim 
belirlenen tarihler 
aralığında gerekli 
yazışmalar yapılarak 
uygulanması 
-Eğitim salonu olarak 
Emniyet Müdürlüğü 
bünyesindeki Akıllı 
Sınıfın ya da eğitim 
salonunun 
kullanılması 

ŞÖNİM 
--ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği 
içinde hazırlanan 
eğitim planına 
gereken desteğin 
sunulması 

 

 

 

-Belirlenen konularda 
eğitim almayan 
personellere eğitim 
düzenlenmesi 

- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



durumda destek 
verilmesi 
-Talep edilmesi 
halinde 
Bakanlığımızın 
Müdürlüğümüze 
göndermiş olduğu 
broşür, kitapçık, afiş 
vb. gibi metallerden 
eğitimlerde 
kullanılması üzere 
ilgili kuruluşa 
ulaştırılması ve 
eğitime tüm desteğin 
sağlanması, 
 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
--ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği 
içinde hazırlanan 
eğitim planına eğitici 
yönünde destek 
verilmesi 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Hedef kitlenin 
sosyo-kültürel 
profilinin ve eğitim 
ihtiyacının 
belirlenmesi  
Karşılaştırmalı 
değerlendirme 
çalışması sonrası 
uygulanacak eğitim 
içerik ve 
materyallerinin 
belirlenmesi 
 
 
 
 
 
 

 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
--İş birliği içinde 
yapılan toplumsal 
cinsiyet eşitliği, 
Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele, 
erken yaşta ve zorla 
evlilik ile ilgili 
konularda çalışma 
alanının ihtiyaçlarına 
göre yapılacak özel 
eğitim programın 
yazılı ve görsel 
basında veya internet 
yoluyla 
duyurulmasıdır. 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği alanında 
verilecek eğitime 
eğitimci; içerik ve 
materyal sağlanması 
-Plan çerçevesinde 
eğitimlere eğitimci 
yönünde katılımın 
sağlanması, 
 
 
 
 

 

 

İl Jandarma Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 



2.2.4.Toplamda 100 İl 
Jandarma personeline 
yönelik toplumsal 
cinsiyet eşitliği, kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele, erken yaşta 
ve zorla evlilik ile ilgili 
konularda çalışma 
alanın ihtiyaçlarına özel 
eğitim programı yılda 1 
kez uygulanması 

Komutanlığı 
 

‐ ŞÖNİM 
‐ İl Milli Eğitim 

Müd 
‐ GRÜ 
‐ UNESCO 

Kürsüsü 
‐ GÜKAM 

 

İL JANDARMA 
KOMUTANLIĞI 
-Toplamda (33)            
İl Jandarma 
personeline yönelik 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği. kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik 
ile ilgili konularda 
çalışma alanın 
ihtiyaçlarına özel 
eğitim programı yılda 
1 kez uygulanması 
planlanmaktadır. 
 
ŞÖNİM 
-Talep edilmesi 
halinde 
Bakanlığımızın 
Müdürlüğümüze 
göndermiş olduğu 
broşür, kitapçık, afiş 
vb. gibi metallerden 
eğitimlerde 
kullanılması üzere 
ilgili kuruluşa 
ulaştırılması ve 
eğitime tüm desteğin 
sağlanması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
--ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği 
içinde hazırlanan 
eğitim planına eğitici 
yönünde destek 
verilmesi 
‐GÜKAM , ŞÖNİM 
İl Milli Eğitim Müd. 
Ve UNESCO ile 
koordineli olarak  
 toplumsal cinsiyet 
eşitliği, Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik 

 İL JANDARMA 
KOMUTANLIĞI 
-Toplamda (33)            
İl Jandarma 
personeline yönelik 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği. kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik 
ile ilgili konularda 
çalışma alanın 
ihtiyaçlarına özel 
eğitim programı yılda 
1 kez uygulanması 
planlanmaktadır. 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
GÜKAM , ŞÖNİM 
İl Milli Eğitim Müd. 
Ve UNESCO ile 
koordineli olarak  
 toplumsal cinsiyet 
eşitliği, Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik 
ile ilgili konularda 
çalışma alanının 
ihtiyaçlarına uygun 
yapılan özel eğitim 
programının 
sonuçlarının rapor 
halinde sunulması.  
Rapor yazılı veya 
görsel basın yoluyla 
ya da internette 
duyurulmasıdır.  
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği alanında 
verilecek eğitime 
eğitimci; içerik ve 
materyal sağlanması 
-Plan çerçevesinde 
eğitimlere eğitimci 

 -Belirlenen konularda 
eğitim almayan 
personellere eğitim 
düzenlenmesi 

- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ile ilgili konularda 
çalışma alanının 
ihtiyaçlarına uygun 
özel eğitim 
programının 
içeriklerinin 
planlanması ve 
uygulanması ile ilgili 
deneyim paylaşım 
toplantısının 
yapılması. 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Hedef kitlenin 
sosyo-kültürel 
profilinin ve eğitim 
ihtiyacının 
belirlenmesi  
Karşılaştırmalı 
değerlendirme 
çalışması sonrası 
uygulanacak eğitim 
içerik ve 
materyallerinin 
belirlenmesi 
 
İL MİLLİ EĞİTİM 
- ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği 
içinde hazırlanan 
eğitim planına İl 
Milli Eğitimi 
kapsayan çalışmalar 
doğrultusunda destek 
verilmesi 
 
 

yönünde katılımın 
sağlanması, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.5.İl Göç İdaresinde, İl 
Nüfus ve Vatandaşlık 
Müdürlüğünde çalışan 
toplamda 10 çalışana 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği, Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele, 
insan ticareti ile 
mücadele, erken yaşta 
ve zorla evlilik ile ilgili 
konularda özel eğitim 

Valilik ‐ İl Göç İdaresi 
‐ İl Nüfus ve 

Vatandaşlık 
müdürlüğü 

‐ Giresun 
Üniversitesi 

‐ UNESCO 
Kürsüsü 

‐ GÜKAM 
‐ ŞÖNİM 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

İL GÖÇ İDARESİ 
MÜD. 
-Eğitimi yapacak 
eğiticinin 
belirlenerek ilgili 
kurumdan talep 
edilmesi 

 İL GÖÇ İDARESİ 
MÜD. 
-Eğitim planı 
çerçevesinde 
çalışmaların 
yapılması, 
 

 -Belirlenen konularda 
eğitim almayan 
personellere eğitim 
düzenlenmesi 

- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 

 



programı yılda 1 kez 
uygulanması  

-Eğitim 
materyallerinin 
belirlenmesi 
-Eğitime katılacak 
personellerin 
belirlenerek en az 5 
kişinin katılımını 
planlamak, 
 
İl NÜFUS VE 
VATANDAŞLIK 
MÜD. 
-Toplumsal cinsiyet 
eşitliği, Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele, insan 
ticareti ile mücadele, 
erken yaşta ve zorla 
evlilik ile ilgili 
konularda; 
-Eğitimi yapacak 
eğiticinin 
belirlenerek ilgili 
kurumdan talep 
edilmesi 
-Eğitim 
materyallerinin 
belirlenmesi 
-Eğitime katılacak 
personellerin 
belirlenerek en az 5 
kişinin katılımını 
planlamak, 
 
ŞÖNİM 
-Talep edilmesi 
halinde 
Bakanlığımızın 
Müdürlüğümüze 
göndermiş olduğu 
broşür, kitapçık, afiş 
vb. gibi metallerden 
eğitimlerde 
kullanılması üzere 
ilgili kuruluşa 
ulaştırılması ve 
eğitime tüm desteğin 
sağlanması, 
 
 

İl NÜFUS VE 
VATANDAŞLIK 
MÜD. 
--Öngörülen 
eğitimlerin 
yazışmalarının 
yapılarak 
duyurulması, 
-Plan dâhilinde 
eğitimlerin 
gerçekleştirilmesi  
 
ŞÖNİM 
--ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği 
içinde hazırlanan 
eğitim planına 
gereken desteğin 
sunulması 
 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
‐ GÜKAM, İl Göç 
İdaresi 
İl Nüfus ve 
Vatandaşlık 
müdürlüğü 
UNESCO Kürsüsü 
ile koordineli olarak 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği, Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik 
ile ilgili konularda 
çalışma alanının 
ihtiyaçlarına uygun 
özel eğitim program 
sonuçlarının rapor 
halinde sunulması. 
Rapor yazılı veya 
görsel basın yoluyla 
ya da internette 
duyurulmasıdır. 
 
 
 

toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 



GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
‐ GÜKAM, İl Göç 
İdaresi 
İl Nüfus ve 
Vatandaşlık 
müdürlüğü 
UNESCO Kürsüsü 
ile koordineli olarak  
 toplumsal cinsiyet 
eşitliği, Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik 
ile ilgili konularda 
çalışma alanının 
ihtiyaçlarına uygun 
özel eğitim 
programının 
içeriklerinin 
planlanması ve 
uygulanması ile ilgili 
deneyim paylaşım 
toplantısının 
yapılması. 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Hedef kitlenin 
sosyo-kültürel 
profilinin ve eğitim 
ihtiyacının 
belirlenmesi  
Karşılaştırmalı 
değerlendirme 
çalışması sonrası 
uygulanacak eğitim 
içerik ve 
materyallerinin 
belirlenmesi 
 
 
 
 

UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği alanında 
verilecek eğitime 
eğitimci; içerik ve 
materyal sağlanması 
 
 

2.2.6. Giresun Belediyesi ve İlçe 
Belediyelerinde 
toplamda 200 
çalışanlarına toplumsal 
cinsiyet eşitliği, Kadına 

Giresun 
Belediyesi 

 

‐ İlçe Belediyeleri 
‐ ŞÖNİM 
‐ Halk Eğitim 

Merkezleri 
‐ GRÜ 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

İl ve ilçelerde 
bulunan Belediyeler 
tarafından belirlenen 

 İl ve ilçelerde 
bulunan Belediyeler 

 -İl ve İlçe 
Belediyelerde 
personele verilen 

 
 
 



Yönelik Şiddetle 
Mücadele, erken yaşta ve 
zorla evlilik ile ilgili 
konularda çalışma 
alanının ihtiyaçlarına 
özel eğitim programının 
yılda 1 kez uygulanması 

‐ UNESCO 
Kürsüsü 

‐ GÜKAM 
 

personellere 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği, Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik 
ile ilgili konularda 
çalışma alanının 
ihtiyaçlarına özel 
eğitim programının 
planlanması, 
-Eğiticilerin 
belirlenerek 
kurumlarla 
yazışmaların 
yapılması  
-Eğitim tarihlerinin 
ve eğitimin verileceği 
yerin hem personele 
hem de eğiticilere 
bildirilmesi 
 
ŞÖNİM 
-Talep edilmesi 
halinde 
Bakanlığımızın 
Müdürlüğümüze 
göndermiş olduğu 
broşür, kitapçık, afiş 
vb. gibi metallerden 
eğitimlerde 
kullanılması üzere 
ilgili kuruluşa 
ulaştırılması ve 
eğitime tüm desteğin 
sağlanması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
--ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği 
içinde hazırlanan 
eğitim planına eğitici 
yönünde destek 
verilmesi 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Hedef kitlenin 
sosyo-kültürel 

--Öngörülen 
eğitimlerin 
yazışmalarının 
yapılarak 
duyurulması, 
-Plan dâhilinde 
eğitimlerin 
gerçekleştirilmesi  
ŞÖNİM 
-İl ve ilçe 
Belediyelerle gerekli 
yazışmaların 
yapılması, 
kuruluşlarla işbirliği 
içinde hazırlanan 
eğitim planına 
gereken desteğin 
sunulması 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
--İş birliği içinde 
yapılan toplumsal 
cinsiyet eşitliği, 
Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele, 
erken yaşta ve zorla 
evlilik ile ilgili 
konularda çalışma 
alanının ihtiyaçlarına 
göre yapılacak özel 
eğitim programın 
yazılı ve görsel 
basında veya internet 
yoluyla 
duyurulmasıdır. 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği alanında 
verilecek eğitime 
eğitimci; içerik ve 
materyal sağlanması 
-Plan çerçevesinde 
eğitimlere eğitimci 
yönünde katılımın 
sağlanması, 
 
 
 

eğitimlerin 
değerlendirilmesi ve 
belirlenen ihtiyaçlar 
doğrultusunda yeni 
planlamaların 
yapılması, 

- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



profilinin ve eğitim 
ihtiyacının 
belirlenmesi  
Karşılaştırmalı 
değerlendirme 
çalışması sonrası 
uygulanacak eğitim 
içerik ve 
materyallerinin 
belirlenmesi 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.7.İŞKUR çalışanlarına 
toplumsal cinsiyet eşitliği, 
Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele, erken yaşta ve zorla 
evlilik ile ilgili konularda yılda 1 
kez eğitim verilmesi  

 
İŞKUR 

-ŞÖNİM 
‐ GRÜ 
‐ UNESCO 

Kürsüsü 
‐ GÜKAM 
‐ Halk Eğitim 

Müd. 
‐ İŞKUR 

 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

İŞ-KUR 
--Toplumsal cinsiyet 
eşitliği, Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele, insan 
ticareti ile mücadele, 
erken yaşta ve zorla 
evlilik ile ilgili 
konularda; 
-Eğitimi yapacak 
eğiticinin 
belirlenerek ilgili 
kurumdan talep 
edilmesi 
-Eğitim 
materyallerinin 
belirlenmesi 
-Eğitime katılacak 
personellerin 
katılımının 
sağlanması, 
 
ŞÖNİM 
-Talep edilmesi 
halinde 

 
 
 

İŞ-KUR 
-Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
ilgili farkındalık 
uyandırma 
çalışmaları yapılması,
 
ŞÖNİM  
-Koordinatör ve 
sorumlu kuruluşlarla 
işbirliği içinde 
gerekli farkındalık 
çalışmalarına 
verilecek desteklerin 
yapılacak olan Teknik 
Kurul toplantılarında 
değerlendirilmesi, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
‐GÜKAM, ŞÖNİM 
GRÜ, UNESCO 
Kürsüsü, Halk Eğitim 
Müd. Ve  
İŞKUR ile koordineli 

 -Belirlenen konularda 
eğitim almayan 
personellere eğitim 
düzenlenmesi 

- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 

 



Bakanlığımızın 
Müdürlüğümüze 
göndermiş olduğu 
broşür, kitapçık, afiş 
vb. gibi metallerden 
eğitimlerde 
kullanılması üzere 
ilgili kuruluşa 
ulaştırılması ve 
eğitime tüm desteğin 
sağlanması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
‐ GÜKAM, ŞÖNİM 
GRÜ, UNESCO 
Kürsüsü, Halk Eğitim 
Müd. Ve  
İŞKUR ile koordineli 
olarak  
 toplumsal cinsiyet 
eşitliği, Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik 
ile ilgili konularda 
çalışma alanının 
ihtiyaçlarına uygun 
özel eğitim 
programının 
içeriklerinin 
planlanması ve 
uygulanması ile ilgili 
deneyim paylaşım 
toplantısının 
yapılması. 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Hedef kitlenin 
sosyo-kültürel 
profilinin ve eğitim 
ihtiyacının 
belirlenmesi  
Karşılaştırmalı 
değerlendirme 
çalışması sonrası 
uygulanacak eğitim 
içerik ve 

olarak  
 toplumsal cinsiyet 
eşitliği, Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik 
ile ilgili konularda 
çalışma alanının 
ihtiyaçlarına uygun 
özel eğitim program 
sonuçlarının rapor 
halinde sunulması. 
Rapor yazılı veya 
görsel basın yoluyla 
ya da internette 
duyurulmasıdır. 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği alanında 
verilecek eğitime 
eğitimci; içerik ve 
materyal sağlanması 
-Plan çerçevesinde 
eğitimlere eğitimci 
yönünde katılımın 
sağlanması, 
 
 
HALK EĞİTİM 
MÜD. 
-Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
mekanizmalara ve 
kadın haklarına 
ilişkin bilgilendirici 
faaliyetlere gereken 
desteğin verilmesi 



materyallerinin 
belirlenmesi 
 
HALK EĞİTİM 
MÜD. 
- ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği 
içinde hazırlanan 
eğitim planına İl 
Milli Eğitimi 
kapsayan çalışmalar 
doğrultusunda destek 
verilmesi 
 
 
 
 

2.2.8. AÇSHİM’e bağlı 
50 çalışana toplumsal 
cinsiyet eşitliği, KYŞM, 
erken yaşta ve zorla 
evlilik konularında yılda 
1 kez eğitim verilmesi 

A.Ç.S.H.İ.M ‐ ŞÖNİM 
‐ Kadın Konukevi 

Müdürlüğü 
‐ GRÜ 
‐ UNESCO 

Kürsüsü 
‐ GÜKAM 
‐ SHM 

 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

AİLE, ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Kadına yönelik 
şiddet, şiddet türleri, 
yasal haklar, erken 
yaşta ve zorla evlilik 
konularında 
farkındalık ve 
bilgilendirme 
çalışmaları 
kapsamında hizmet 
içi eğitim için 
- Eğiticilerin 
belirlenmesi ve 
gerekli kurum ve 
kuruluşlarla 
yazışmaların 
yapılması, 
-Eğitimin yapılacağı 
tarih, saat, salonun 
belirlenmesi ve 
gerekli duyurunun 
yapılması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
‐ GÜKAM , ŞÖNİM 
Kadın Konukevi 

 AİLE,ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Planlanan 
eğitimlerin 
gerçekleşmesi ve 
aksayan yönlerin 
belirlenmesi,  
-Teknik Kurul 
Toplantısı için gerekli 
yazışmaların 
yapılması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
‐GÜKAM , ŞÖNİM 
Kadın Konukevi 
Müdürlüğü 
GRÜ, UNESCO 
Kürsüsü,SHM 
koordineli olarak  
 toplumsal cinsiyet 
eşitliği, Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik 
ile ilgili konularda 
çalışma alanının 
ihtiyaçlarına uygun 

 - Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 

 



Müdürlüğü 
GRÜ, UNESCO 
Kürsüsü,SHM 
koordineli olarak  
 toplumsal cinsiyet 
eşitliği, Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik 
ile ilgili konularda 
çalışma alanının 
ihtiyaçlarına uygun 
özel eğitim 
programının 
içeriklerinin 
planlanması ve 
uygulanması ile ilgili 
deneyim paylaşım 
toplantısının 
yapılması. 
 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Hedef kitlenin 
sosyo-kültürel 
profilinin ve eğitim 
ihtiyacının 
belirlenmesi  
Karşılaştırmalı 
değerlendirme 
çalışması sonrası 
uygulanacak eğitim 
içerik ve 
materyallerinin 
belirlenmesi 
 
 
 

özel eğitim program 
sonuçlarının rapor 
halinde sunulması. 
Rapor yazılı veya 
görsel basın yoluyla 
ya da internette 
duyurulmasıdır. 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği alanında 
verilecek eğitime 
eğitimci; içerik ve 
materyal sağlanması 
-Plan çerçevesinde 
eğitimlere eğitimci 
yönünde katılımın 
sağlanması, 
 

2.2.9.İlimizde mevcut olan tüm 
kamu kurum/kuruluşlarda 
Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele alanında hizmet veren 
personele KYŞM, toplumsal 
cinsiyet eşitliği, erken yaşta ve 
zorla evlilik ile ilgili konularda, 

A.Ç.S.H.İ.M  ‐ Teknik Kuruma 
Üye Tüm 
Kurum 
Kuruluşlar 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

- Bakanlığımızın 
Ulusal Eylem Planı 
kapsamı eğitim 
verilmek üzere her ay 
belirlediği 
Müdürlüklerin 
yanında 
Müdürlüğümüz 

 -Eğitim verilecek 
kişilere duyuruların 
yapılması, 
-Belirlenen uzman 
tarafından ilgili 
Müdürlüklerden 
bildirilen personele 
planlanan gün ve 

 -Sorumlu kurumların 
talebi halinde 
Süpervizyon eğitimi 
almayan kişilere yeni 
eğitimlerin 
planlanması, 
-- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 

 



süpervizyon eğitiminin 
verilmesi 

tarafından Teknik 
Kurul’a dahil edilen 
Müdürlükler; 
-Giresun Belediyesi 
-Giresun Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
-Giresun Aile 
Mahkemesi 
-Giresun Barosu 
Kadın Hakları 
Danışma ve 
Uygulama Birimi 
-Giresun Üniversitesi 
Kadın Sorunları 
Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
-İl Jandarma 
Komutanlığı 
-İl Emniyet 
Müdürlüğü 
-İl Müftülüğü 
-Denetimli Serbestlik 
Müdürlüğü 
-Giresun E Tipi 
Kapalı Cezaevi 
Müdürlüğü 
-Bilim Sanayi ve 
Teknoloji İl 
Müdürlüğü 
(KOSGEB) 
-Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğü 
-Çalışma ve İş 
Kurumu İl 
Müdürlüğü 
-DOKA 
-Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü
-İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
-İl Sağlık Müdürlüğü 
-İl Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü 
-Giresun Ticaret ve 
Sanayi Odası Kadın 
Girişimciler Kurulu 
Başkanlığı 
-Göç İdaresi İl 
Müdürlüğü 

saatte eğitimin 
yapılmasının 
sağlanması, 

yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 



-İl Nüfus ve 
Vatandaşlık 
Müdürlüğü 
-Giresun Sosyal 
Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü 
-Tirebolu Sosyal 
Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü 
-Bulancak Sosyal 
Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü 
-Giresun Kadın 
Konukevi Müdürlüğü
-ŞÖNİM 
-Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü 
-İl Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
Müd. 
-Giresun Belediyesi 
Kadın Erkek Eşitliği 
Komisyonu 
-DOKA 
-UNESCO Kürsüsü 
Kurum ve kuruluşlara 
Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
alanında hizmet veren 
personele KYŞM, 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği, erken yaşta ve 
zorla evlilik ile ilgili 
konularda, 
süpervizyon 
eğitiminin verilmesi 
için gerekli plan ve 
yazışmaların 
yapılması, 
-Sorumlu 
kurumlardan 
Süpervizyon 
eğitimine katılacak 
personellerin 
belirlenmesi, 
 
 
 



2.2.10.Toplumsal cinsiyet 
eşitliği, Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele, aile 
eğitimi, erken yaşta ve 
zorla evliliklerin 
engellenmesi amacıyla 
Giresun ili sınırları 
içerisinde bulunan tüm 
muhtarlara eğitim 
verilmesi 

Valilik 
 

‐ ŞÖNİM 
‐ Mahalli İdareler 

Müdürlüğü 
‐ GRÜ 
‐ UNESCO 

Kürsüsü 
‐ GÜKAM 
‐ Giresun Barosu 
‐ İl Müftülüğü 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

ŞÖNİM 
-Aile, Çalışma ve  
sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü 
tarafından 
eğitmenlerin ve 
eğiticilerin 
belirlenerek, kurum 
ve kuruluşlarla 
yazışmaların 
yapılması, 
İl Mahalli İdareler 
Müdürlüğü 
tarafından 
muhtarların 
katılımının 
sağlanması,  
-İl aşamada Merkez 
Mahalle ve Köy 
Muhtarlarına eğitim 
verilmesinin 
planlanması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
- ŞÖNİM 
Mahalli İdareler, 
GRÜ, UNESCO 
Kürsüsü,Giresun 
Barosu, İl Müftülüğü 
ile koordineli olarak  
 toplumsal cinsiyet 
eşitliği, Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik 
ile ilgili konularda 
çalışma alanının 
ihtiyaçlarına uygun 
özel eğitim 
programının 
içeriklerinin 
planlanması ve 
uygulanması ile ilgili 
deneyim paylaşım 
toplantısının 
yapılması. 
 

 ŞÖNİM 
- Eğitim verilecek 
kişilere duyuruların 
yapılması, 
-Belirlenen uzman 
tarafından ilgili 
Müdürlüklerden 
bildirilen personele 
planlanan gün ve 
saatte eğitimin 
yapılmasının 
sağlanması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-ŞÖNİM 
Mahalli İdareler, 
GRÜ, UNESCO 
Kürsüsü,Giresun 
Barosu, İl Müftülüğü 
ile koordineli olarak  
 toplumsal cinsiyet 
eşitliği, Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik 
ile ilgili konularda 
çalışma alanının 
ihtiyaçlarına uygun 
özel eğitim program 
sonuçlarının rapor 
halinde sunulması. 
Rapor yazılı veya 
görsel basın yoluyla 
ya da internette 
duyurulmasıdır. 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği alanında 
verilecek eğitime 
eğitimci; içerik ve 
materyal sağlanması 
-Plan çerçevesinde 
eğitimlere eğitimci 
yönünde katılımın 
sağlanması, 

 -Belirlenen konularda 
eğitim almayan 
muhtarlara eğitim 
düzenlenmesi 

- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 

 



UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Hedef kitlenin 
sosyo-kültürel 
profilinin ve eğitim 
ihtiyacının 
belirlenmesi  
Karşılaştırmalı 
değerlendirme 
çalışması sonrası 
uygulanacak eğitim 
içerik ve 
materyallerinin 
belirlenmesi 
 
GİRESUN 
BAROSU 
- ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği 
içinde hazırlanan 
eğitim planına 
yapılacak çalışmalar 
doğrultusunda destek 
verilmesi 
 
İL MÜFTÜLÜĞÜ 
-Giresun’u beş 
coğrafi bölgeye 
ayırdık. 
Her bölgedeki 
muhtarlara ve 
cemaate bu eğitimi 
vereceğiz 
 

 
GİRESUN 
BAROSU 
-Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
mekanizmalara ve 
kadın haklarına 
ilişkin bilgilendirici 
faaliyetlere gereken 
desteğin verilmesi 
 
İL MÜFTÜLÜĞÜ 
Giresun’u beş coğrafi 
bölgeye ayırdık. 
Her bölgedeki 
muhtarlara ve 
cemaate bu eğitimi 
vereceğiz 

2.2.11.İl Müftülüğü bünyesinde 
toplamda 250 çalışanına 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele, erken yaşta 
ve zorla evlilik ile ilgili 
konularda yılda bir kez 
eğitim verilmesi  

İl Müftülüğü -ŞÖNİM 
‐  GRÜ 
‐ UNESCO 

Kürsüsü 
‐ GÜKAM 

 
-İl Milli Eğitim Müd. 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

İL MÜFTÜLÜĞÜ 
-Diyanet işleri 
başkanliğinın bu 
konudaki eğitimi 
Giresun 
müftülüğündeki 
bütün personele 
verildi 
 
ŞÖNİM 
-Talep edilmesi 
halinde 
Bakanlığımızın 

 İL MÜFTÜLÜĞÜ 
-Diyanet işleri 
başkanliğinın bu 
konudaki eğitimi 
Giresun 
müftülüğündeki 
bütün personele 
verildi 
 
ŞÖNİM  
-Koordinatör ve 
sorumlu kuruluşlarla 
işbirliği içinde 

 -Belirlenen konularda 
eğitim almayan 
personellere eğitim 
düzenlenmesi 

- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 

 



Müdürlüğümüze 
göndermiş olduğu 
broşür, kitapçık, afiş 
vb. gibi metallerden 
eğitimlerde 
kullanılması üzere 
ilgili kuruluşa 
ulaştırılması ve 
eğitime tüm desteğin 
sağlanması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-GÜKAM, ŞÖNİM, 
UNESCO Kürsüsü, İl 
Milli Eğitim Md. ile 
koordineli olarak  
 toplumsal cinsiyet 
eşitliği, Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik 
ile ilgili konularda 
çalışma alanının 
ihtiyaçlarına uygun 
özel eğitim 
programının 
içeriklerinin 
planlanması ve 
uygulanması ile ilgili 
deneyim paylaşım 
toplantısının 
yapılması. 
 
İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜD. 
-Görevlendirilen 
rehber öğretmenler 
tarafından.İl 
Müftülüğü 
bünyesinde çalışan 
personele Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 
konusunda seminer 
verilmesi. 
 

gerekli farkındalık 
çalışmalarına 
verilecek desteklerin 
yapılacak olan Teknik 
Kurul toplantılarında 
değerlendirilmesi, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-İş birliği içinde 
yapılan toplumsal 
cinsiyet eşitliği, 
Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele, 
erken yaşta ve zorla 
evlilik ile ilgili 
konularda çalışma 
alanının ihtiyaçlarına 
göre yapılacak özel 
eğitim programın 
yazılı ve görsel 
basında veya internet 
yoluyla 
duyurulmasıdır. 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği alanında 
verilecek eğitime 
eğitimci; içerik ve 
materyal sağlanması 
-Plan çerçevesinde 
eğitimlere eğitimci 
yönünde katılımın 
sağlanması, 
 

 

 

 

 

 

Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 



 

2.2.12.İl Müftülüğünün aracılığı 
ile aile eğitimi, 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği, kadına yönelik 
şiddetle mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik ile 
ilgili konularda 
camilerde bilgilendirici 
vaazlar verilmesi 

İl Müftülüğü -İl Müftülüğü Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

İL MÜFTÜLÜĞÜ 
-Üç aylık vaaz irşat 
kurulu her dönemde 
benzer konular 
belirler.Bu konular 
camilerde ve Kuran 
kurslarında anlatıltr 

 İL MÜFTÜLÜĞÜ 
-Üç aylık vaaz irşat 
kurulu her dönemde 
benzer konular 
belirler.Bu konular 
camilerde ve Kuran 
kurslarında anlatıltr 
 

 İL MÜFTÜLÜĞÜ 
-Belirlenen konularda 
eğitim eğitim 
verilmeye devam 
edilmesi, 

- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 
 

 

2.2.13İlimiz Merkez Mahaller 
ve Köylerde aile eğitimi, 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kadına yönelik 
şiddetle mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik ile 
ilgili konularda yılda bir 
kez eğitim verilmesi 

A.Ç.S.H.İ.M - A.Ç.S.H.İ.M 
- İl Jandarma   
Komutanlığı 
-İl emniyet 
- GRÜ 
- UNESCO Kürsüsü 
- GÜKAM 
 
 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

AİLE, ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
--Kadına yönelik 
şiddet, şiddet türleri, 
yasal haklar, erken 
yaşta ve zorla evlilik 
konularında 
farkındalık ve 
bilgilendirme 
çalışmaları 
kapsamında eğitim 
için 
- Eğiticilerin 
belirlenmesi ve 
gerekli kurum ve 
kuruluşlarla 
yazışmaların 
yapılması, 
-Eğitimin yapılacağı 
tarih, saat, salonun 
belirlenmesi ve 

 AİLE, ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Planlanan 
eğitimlerin 
gerçekleşmesi ve 
aksayan yönlerin 
belirlenmesi,  
-Teknik Kurul 
Toplantısı için gerekli 
yazışmaların 
yapılması, 
 
İL JANDARMA 
KOMUTANLIĞI 
-Köylerde aile 
eğitimi, toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve 
kadına yönelik 
şiddetle mücadele, 
erken yaşta ve zorla 
evlilik ile ilgili 
konularda yılda bir 

 AİLE, ÇALIŞMA VE 
SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Teknik kurul 
toplantılarını 
düzenlemek için 
gerekli yazışmaların 
yapılması,  
-Komisyonda sunmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
toplanması, 
 
İL JANDARMA 
KOMUTANLIĞI 
-Belirlenen konularda 
eğitim almayan 
mahalle ve köylerin 
belirlenerek eğitim 
düzenlenmesi 

- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 

 



gerekli duyurunun 
yapılması, 
 
İL JANDARMA 
KOMUTANLIĞI 
-Köylerde aile 
eğitimi, toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve 
kadına yönelik 
şiddetle mücadele, 
erken yaşta ve zorla 
evlilik ile ilgili 
konularda yılda bir 
kez eğitim verilmesi 
konularında paydaş 
kurumlarla işbirliği 
yapılacaktır. 
 
İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 
- ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği 
içinde hazırlanan 
eğitim planına 
yapılacak çalışmalar 
doğrultusunda destek 
verilmesi 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-GÜKAM, 
A.Ç.S.H.İ.M 
 İl Jandarma   
Komutanlığı 
İl emniyet 
UNESCO Kürsüsü 
 ile koordineli olarak  
 toplumsal cinsiyet 
eşitliği, Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik 
ile ilgili konularda 
çalışma alanının 
ihtiyaçlarına uygun 
özel eğitim 
programının 
içeriklerinin 
planlanması ve 
uygulanması ile ilgili 

kez eğitim verilmesi 
konularında paydaş 
kurumlarla işbirliği 
yapılarak eğitimlere 
devam edilecektir. 
 
İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 
- ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği 
içinde hazırlanan 
eğitim planına 
yapılacak çalışmalar 
doğrultusunda destek 
verilmesi 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-İş birliği içinde 
yapılan toplumsal 
cinsiyet eşitliği, 
Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele, 
erken yaşta ve zorla 
evlilik ile ilgili 
konularda çalışma 
alanının ihtiyaçlarına 
göre yapılacak özel 
eğitim programın 
yazılı ve görsel 
basında veya internet 
yoluyla 
duyurulmasıdır. 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği alanında 
verilecek eğitime 
eğitimci; içerik ve 
materyal sağlanması 
-Plan çerçevesinde 
eğitimlere eğitimci 
yönünde katılımın 
sağlanması, 
 

yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 
 
İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 
--Belirlenen konularda 
eğitim almayan 
mahalle ve köylerin 
belirlenerek eğitim 
düzenlenmesi 

- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-Belirlenen konularda 
eğitim almayan 
mahalle ve köylerin 
belirlenerek eğitim 
düzenlenmesi 

- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 



deneyim paylaşım 
toplantısının 
yapılması. 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Hedef kitlenin 
sosyo-kültürel 
profilinin ve eğitim 
ihtiyacının 
belirlenmesi  
Karşılaştırmalı 
değerlendirme 
çalışması sonrası 
uygulanacak eğitim 
içerik ve 
materyallerinin 
belirlenmesi 
 
 
 
 
 

faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 
 
UNESCO KÜRSÜSÜ
-Belirlenen konularda 
eğitim almayan 
mahalle ve köylerin 
belirlenerek eğitim 
düzenlenmesi 

- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 
 
 
 
 
 

2.2.14 İlimizde bulunan, Çorap, 
Tekstil vb. fabrikalarda 
çalışanlara aile eğitimi, 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kadına yönelik 
şiddetle mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik ile 
ilgili konularda yılda bir 
kez eğitim verilmesi 

A.Ç.S.H.İ.M - A.Ç.S.H.İ.M 
- GRÜ 
- UNESCO Kürsüsü 
- GÜKAM 

 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

AİLE, ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
--Kadına yönelik 
şiddet, şiddet türleri, 
yasal haklar, erken 
yaşta ve zorla evlilik 
konularında 
farkındalık ve 
bilgilendirme 
çalışmaları 
kapsamında eğitim 
için 
-Eğitim verilecek 
fabrikalarla 
yazışmaların 
yapılması, 

 AİLE, ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-İlimizdeki eğitim 
vermek için 
belirlenen fabrikalar 
ile ön görüşme yapıp 
kitleyi oluşturmak ve 
planlanan eğitimi 
gerçekleştirme 
çalışmalarının 
yapılması, 
 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-İş birliği içinde 
yapılan toplumsal 

 AİLE, ÇALIŞMA VE 
SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Teknik kurul 
toplantılarını 
düzenlemek için 
gerekli yazışmaların 
yapılması,  
-Komisyonda sunmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
toplanması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-Belirlenen konularda 
eğitim almayan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Eğiticilerin 
belirlenmesi ve 
gerekli kurum ve 
kuruluşlarla 
yazışmaların 
yapılması, 
-Eğitimin yapılacağı 
tarih, saat, salonun 
belirlenmesi ve 
gerekli duyurunun 
yapılması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-GÜKAM, 
A.Ç.S.H.İ.M, 
UNESCO Kürsüsü, 
İlimizde bulunan, 
Çorap, Tekstil vb. 
fabrikalarda 
çalışanlara aile 
eğitimi, toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve 
kadına yönelik 
şiddetle mücadele, 
erken yaşta ve zorla 
evlilik ile ilgili 
konularda eğitim 
programının 
içeriklerinin 
planlanması ve 
uygulanması ile ilgili 
deneyim paylaşım 
toplantısının 
yapılması. 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Hedef kitlenin 
sosyo-kültürel 
profilinin ve eğitim 
ihtiyacının 
belirlenmesi  
Karşılaştırmalı 
değerlendirme 
çalışması sonrası 
uygulanacak eğitim 
içerik ve 
materyallerinin 
belirlenmesi 

cinsiyet eşitliği, 
Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele, 
erken yaşta ve zorla 
evlilik ile ilgili 
konularda çalışma 
alanının ihtiyaçlarına 
göre yapılacak özel 
eğitim programın 
yazılı ve görsel 
basında veya internet 
yoluyla 
duyurulmasıdır. 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği alanında 
verilecek eğitime 
eğitimci; içerik ve 
materyal sağlanması 
-Plan çerçevesinde 
eğitimlere eğitimci 
yönünde katılımın 
sağlanması, 
 

personellere eğitim 
düzenlenmesi 

- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 
 
UNESCO KÜRSÜSÜ
-Belirlenen konularda 
eğitim almayan 
personellere eğitim 
düzenlenmesi 

- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.15 İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından 
ilkokul başta olmak 
üzere öğrenci kesimine 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kadına yönelik 
şiddetle mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik ile 
ilgili konularda yılda bir 
kez eğitim verilmesi 

 
 
 

İl Milli 
Eğitim 
müdürlüğü 

-İl Milli eğitim  
- A.Ç.S.H.İ.M 
- GRÜ 
- UNESCO Kürsüsü 
- GÜKAM 

 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 
‐Öğrencilere Rehber 
Öğretmenler 
tarafından Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 
konulu seminerler 
verilmesi 
planlanmaktadır. 
 
AİLE,ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Talep edilmesi 
halinde 
Bakanlığımızın 
Müdürlüğümüze 
göndermiş olduğu 
broşür, kitapçık, afiş 
vb. gibi metallerden 
eğitimlerde 
kullanılması üzere 
ilgili kuruluşa 
ulaştırılması ve 
eğitime tüm desteğin 
sağlanması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-GÜKAM , İl Milli 
eğitim  
A.Ç.S.H.İ.M 
 GRÜ 
UNESCO Kürsüsü 
ile koordineli olarak 
ilkokuldan 
başlayarak tüm 

 İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 
- Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği konusunda 
seminer verilmeyen 
öğrencilerin 
belirlenerek yeniden 
eğitim planı 
yapılması ve eğitimin 
gerçekleştirilmesi, 
 
AİLE,ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Koordinatör ve 
sorumlu kuruluşlarla 
işbirliği içinde 
gerekli farkındalık 
çalışmalarına 
verilecek desteklerin 
yapılacak olan Teknik 
Kurul toplantılarında 
değerlendirilmesi, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-İş birliği içinde 
yapılan toplumsal 
cinsiyet eşitliği, 
Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele, 
erken yaşta ve zorla 
evlilik ile ilgili 
konularda çalışma 
alanının ihtiyaçlarına 
göre yapılacak özel 
eğitim programın 

 İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 
 
AİLE,ÇALIŞMA VE 
SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Teknik kurul 
toplantılarını 
düzenlemek için 
gerekli yazışmaların 
yapılması,  
-Komisyonda sunmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
toplanması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 

 



öğrencilere  
toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik 
ile ilgili konularda 
eğitim programının 
içeriklerinin 
planlanması ve 
uygulanması ile ilgili 
deneyim paylaşım 
toplantısının 
yapılması. 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Hedef kitlenin 
sosyo-kültürel 
profilinin ve eğitim 
ihtiyacının 
belirlenmesi  
Karşılaştırmalı 
değerlendirme 
çalışması sonrası 
uygulanacak eğitim 
içerik ve 
materyallerinin 
belirlenmesi 
 
 

yazılı ve görsel 
basında veya internet 
yoluyla 
duyurulmasıdır. 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği alanında 
verilecek eğitime 
eğitimci; içerik ve 
materyal sağlanması 
-Plan çerçevesinde 
eğitimlere eğitimci 
yönünde katılımın 
sağlanması, 
 
 

Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 
 
UNESCO KÜRSÜSÜ
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 
 
 
 
 
 

 
2.2.16 İlimizde çiftçi ailelere 

aile eğitimi, toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve 
kadına yönelik şiddetle 
mücadele, erken yaşta ve 
zorla evlilik ile ilgili 
konularda yılda bir kez 
eğitim verilmesi. 

Tarım ve 
Orman İl 
Müdürlüğü 

-Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü 
- A.Ç.S.H.İ.M 
- GRÜ 
- UNESCO Kürsüsü 
- GÜKAM 

 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

TARIM VE 
ORMAN İL MÜD. 
- Giresun merkez 
Erikliman köyü-
Boztekke köyü– 
Akçalı mahallesinde 
çiftçi ailelere aile 
eğitimi, toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve 
kadına yönelik 
şiddetle mücadele, 
erken yaşta ve zorla 
evlilik ile ilgili 
konularda eğitim 
yapılması için  

 TARIM VE 
ORMAN İL MÜD. 
- Çiftçi ailelere aile 
eğitimi, toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve 
kadına yönelik 
şiddetle mücadele, 
erken yaşta ve zorla 
evlilik ile ilgili 
konularda belirlenen 
köylerde eğitim 
düzenlenmesine 
devam edilmesi, 
 
AİLE,ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 

 TARIM VE ORMAN 
İL MÜD. 
-Eğitime devam 
edilerek İl Merkez ve 
köylerdeki çifçi 
ailelere farkındalık 
çalışmalarına devam 
edilmesi, 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 

 



-Eğiticilerin 
belirlenmesi, eğitim 
tarihinin belirlenerek 
ilgili kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmalar yapılması.
 
AİLE,ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Talep edilmesi 
halinde Eğitimci 
belirlenmesi ayrıca 
Bakanlığımızın 
Müdürlüğümüze 
göndermiş olduğu 
broşür, kitapçık, afiş 
vb. gibi metallerden 
eğitimlerde 
kullanılması üzere 
ilgili kuruluşa 
ulaştırılması ve 
eğitime tüm desteğin 
sağlanması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-GÜKAM , Tarım İl 
Müdürlüğü 
A.Ç.S.H.İ.M 
 GRÜ 
UNESCO Kürsüsü 
ile koordineli olarak 
ilkokuldan 
başlayarak tüm 
öğrencilere  
toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele, erken 
yaşta ve zorla evlilik 
ile ilgili konularda 
eğitim programının 
içeriklerinin 
planlanması ve 
uygulanması ile ilgili 
deneyim paylaşım 
toplantısının 

HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Koordinatör ve 
sorumlu kuruluşlarla 
işbirliği içinde 
gerekli farkındalık 
çalışmalarına 
verilecek desteklerin 
verilmeye devam 
edilmesi, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-İş birliği içinde 
yapılan toplumsal 
cinsiyet eşitliği, 
Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele, 
erken yaşta ve zorla 
evlilik ile ilgili 
konularda çalışma 
alanının ihtiyaçlarına 
göre yapılacak özel 
eğitim programın 
yazılı ve görsel 
basında veya 
internet yoluyla 
duyurulmasıdır. 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği alanında 
verilecek eğitime 
eğitimci; içerik ve 
materyal sağlanması 
-Plan çerçevesinde 
eğitimlere eğitimci 
yönünde katılımın 
sağlanması, 
 
 
 

Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 
 
AİLE,ÇALIŞMA VE 
SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Teknik kurul 
toplantılarını 
düzenlemek için 
gerekli yazışmaların 
yapılması,  
-Komisyonda sunmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
toplanması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 
 
UNESCO KÜRSÜSÜ
- Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulmas 
 
 



                                                            
1 materyal (mini broşür, promosyon malzemeleri, billboard, poster, vb. hazırlanması ve aile hekimlikleri, aile irşat ve rehberlik büroları, okullar, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları vb. kadınların 
yoğun kullandığı yerlerde dağıtılması/asılması. (engelli erişimine uygun tasarım, yerelde kullanılan farklı diller, okur-yazarlık vb. unsurlar dikkate alınacaktır) 

yapılması. 
 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Hedef kitlenin 
sosyo-kültürel 
profilinin ve eğitim 
ihtiyacının 
belirlenmesi  
Karşılaştırmalı 
değerlendirme 
çalışması sonrası 
uygulanacak eğitim 
içerik ve 
materyallerinin 
belirlenmesi 
 
  

Alt Hedef 2.3: Kadınların kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizması ve haklar konusunda bilgilenmesi   

2.3.1. İlde yer alan mevcut 
kadına yönelik şiddetle 
mücadele mekanizmaları 
ve kadın haklarına ilişkin 
bilgilendirici faaliyetler 
yürütülmesi1  

A.Ç.S.H.İ.M   
‐ Teknik 

Kuruma 
Üye Tüm 
Kurum 
Kuruluşlar 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

AİLE,ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Bakanlığımızın 
oluşturmuş olduğu 
Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
Mekanizmaları ve 
kadın hakları 
konusunda 
oluşturulan broşür, 
kitapçık, afiş, broşür 
vb. materyallerin 
ilgili kurum ve 
kuruluşlara Mart ve 
Kasım aylarında 
dağıtımının 
yapılması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 

 AİLE,ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Yapılacak olan 
Teknik Kurul 
toplansın da diğer 
kamu kurum ve 
kuruluşları ve sivil 
toplum temsilcileri 
ile il bazında broşür, 
kitapçık vb. 
materyallerin 
hazırlanması 
konusunun 
değerlendirilmesi, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
GÜKAM , teknik 
kuruma üye tüm 
kurum ve 

 AİLE,ÇALIŞMA VE 
SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Oluşturulan 
materyallerin gözden 
geçirilmesi ve 
değerlendirilmesi için 
komisyona sunulması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
GÜKAM , teknik 
kuruma üye tüm kurum 
ve kuruluşlarla 
koordineli olarak  
Giresun ilinde yer alan 
mevcut kadına yönelik 
şiddetle mücadele 
mekanizmaları ve 
kadın haklarına ilişkin 
bilgilendirici 

 



GÜKAM , teknik 
kuruma üye tüm 
kurum ve 
kuruluşlarla 
koordineli olarak  
Giresun ilinde yer 
alan mevcut kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele 
mekanizmaları ve 
kadın haklarına 
ilişkin bilgilendirici 
faaliyetler 
yürütülmesinde 
deneyim paylaşım 
toplantısının 
yapılması. 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
Bilgilendirici 
faaliyetlerin nitelik 
ve kapsamlarının 
belirlenmesi için 
komisyon üyesi 
kurum ve kuruluş 
temsilcileriyle 
çalıştay 
düzenlenmesi 
 
İL SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 
-İlde ve ilçelerde 
bulunan sağlık 
kuruluşlarında kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele 
mekanizmaları ve 
kadın haklarına 
ilişkin bilgilendirici 
faaliyetler 
yürütülmesi 
 
TARIM VE 
ORMAN İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
- Bakanlığımız 
tarafından Çiftçi 
kadınlarımız için 8 

kuruluşlarla 
koordineli olarak  
Giresun ilinde yer 
alan mevcut kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele 
mekanizmaları ve 
kadın haklarına 
ilişkin bilgilendirici 
faaliyetler 
yürütülmesinde  
deneyim paylaşım 
toplantı çıktılarının 
halka duyurulması. 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Düzenlenen çalıştay 
sonucunun Teknik 
Kurul toplantısında 
değerlendirilmesi,  
 
İL SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 
-İlde ve ilçelerde 
bulunan sağlık 
kuruluşlarında kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele 
mekanizmaları ve 
kadın haklarına 
ilişkin bilgilendirici 
faaliyetler 
yürütülmesi. 
 
TARIM VE 
ORMAN İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
-Müdürlüğümüze 
kurum ve 
kuruluşlardan 
ulaştırılan 
materyallerin çiftçi 
kadınlara dağıtımını 
sağlamak, 

faaliyetler 
yürütülmesinde  
deneyim paylaşım 
toplantı çıktılarının 
halka duyurulması 
-Yürütülen 
faaliyetlerin Teknik 
kurul toplantısında 
paylaşılması ve 
raporlanarak Aile, 
Çalışma ve sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğüne 
Komisyona sunmak 
üzere ulaştırılması, 
 
UNESCO KÜRSÜSÜ
-Yürütülen 
faaliyetlerin Teknik 
kurul toplantısında 
paylaşılması ve 
raporlanarak Aile, 
Çalışma ve sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğüne 
Komisyona sunmak 
üzere ulaştırılması, 
 
İL SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 
-İlde ve ilçelerde 
bulunan sağlık 
kuruluşlarında kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele 
mekanizmaları ve 
kadın haklarına ilişkin 
bilgilendirici 
faaliyetler yürütülmesi.
-Yürütülen 
faaliyetlerin Teknik 
kurul toplantısında 
paylaşılması ve 
raporlanarak Aile, 
Çalışma ve sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğüne 
Komisyona sunmak 
üzere ulaştırılması, 



                                                            
2 Engelli erişimine ve kadınların güvenli ulaşımına uygun mekanların seçimi, yerelde kullanılan farklı diller ve işaret dili desteği, kadınlara uygun saatlerin tercih edilmesi, okur-yazarlık durumu 
vb. unsurlar dikkate alınacaktır. 

Mart Dünya Kadınlar 
gününde düzenlenen 
programa ilimizde 
bulunan kadın 
çiftçilerimizi 
Ankaray’da ki  
programa katılımının 
sağlanması, 
 
 

 
TARIM VE ORMAN 
İL MÜDÜRLÜĞÜ 
-Yürütülen 
faaliyetlerin Teknik 
kurul toplantısında 
paylaşılması ve 
raporlanarak Aile, 
Çalışma ve sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğüne 
Komisyona sunmak 
üzere ulaştırılması, 
 
 

2.3.2. İlde yer alan mevcut 
kadına yönelik şiddetle 
mücadele mekanizmaları 
ve kadın haklarına ilişkin 
Şebinkarahisar, Alucra 
ve Çamoluk ilçelerinde 
yer alan 2’şer mahallede 
toplantılar yoluyla 
kadınlara bilgi verilmesi2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Valilik ‐ Alucra, 
Şebinkarahisar 
ve Çamoluk 
Kaymakamlığı 

‐ Alucra, 
Şebinkarahisar 
ve Çamoluk 
Belediyesi 

‐ Alucra, 
Şebinkarahisar 
ve Çamoluk 
Emniyet 
Müdürlüğü 

‐ Alucra, 
Şebinkarahisar 
ve Çamoluk 
Halk Eğitim 
Merkezi 

‐ Alucra, 
Şebinkarahisar 
ve Çamoluk 
Milli Eğitim 
Müd. 

‐ ŞÖNİM 
‐ GRÜ 
‐ UNESCO 

Kürsüsü  

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

AİLE,ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. ŞÖNİM 
-2018 yılında 
Müdürlüğümüze 
bağlı olarak 
Şebinkarahisar 
ilçesinde hizmete 
başlayan Sosyal 
Hizmet Merkezi 
Müdürlüğüyle gerekli 
yazışmaların 
yapılarak Alucra, 
Şebinkarahisar ve 
Çamoluk 
Kaymakamlığı, 
Belediyesi, Emniyet 
müdürlüğü, Milli 
eğitim müdürlüğü ile 
iki mahallerin 
belirlenerek halkın 
eğitime katılımı 
sağlaması yönünde 
bilgilendirici 
yazışmaların 
yapılması, gerekli 
eğitim programının 
belirlenmesi, 

 ŞÖNİM 
-Belirlenen eğiticiler 
ile birlikte belirlenen 
tarih ve saatte 
Çamoluk, 
Şebinkarahisar, 
Alucra ilçelerinde 
eğitimin 
gerçekleştirilmesi. 
 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği alanında 
verilecek eğitime 
eğitimci; içerik ve 
materyal sağlanması 
-Plan çerçevesinde 
eğitimlere eğitimci 
yönünde katılımın 
sağlanması 

 AİLE,ÇALIŞMA VE 
SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Teknik kurul 
toplantılarını 
düzenlemek için 
gerekli yazışmaların 
yapılması,  
-Komisyonda sunmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
toplanması, 
 
UNESCO KÜRSÜSÜ
-Yürütülen 
faaliyetlerin Teknik 
kurul toplantısında 
paylaşılması ve 
raporlanarak Aile, 
Çalışma ve sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğüne 
Komisyona sunmak 
üzere ulaştırılması, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Hedef kitlenin 
sosyo-kültürel 
profilinin ve eğitim 
ihtiyacının 
belirlenmesi  
Karşılaştırmalı 
değerlendirme 
çalışması sonrası 
uygulanacak eğitim 
içerik ve 
materyallerinin 
belirlenmesi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3. İlde yer alan mevcut 
kadına yönelik şiddetle 
mücadele 
mekanizmaları, yasal 
düzenlemeler ve cezai 
tedbirler ile kadın 
haklarına ilişkin, 
farkındalık yaratma ve 
bilinç oluşturmaya 
yönelik çalışmların yerel 
radyo ve TV 
kanallarında yer 
verilmesi bilgilendirici 
programların yapılması 
ve İl Eylem Planı 
dahilinde yapılan 
faaliyetleri kamuoyuna 
duyrulmasına katkı 
sağlanması 

Valilik (Basın 
ve Halkla 
İlişkiler 
Müd.) 

 

 
‐ Teknik 

Kuruma 
Üye Tüm 
Kurum 
Kuruluşlar 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

AİLE, ÇALIŞMA 
VE SOSYAL HİZ. 
İL MÜD. 
-Bakanlığımız 
tarafından kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele 
mekanizmaları, yasal 
düzenlemeler ve 
cezai tedbirler ile 
kadın hakları 
konusunda hazırlanan 
spot filmlerin TV 
kanallarında 
yayınlana bilmesi 
için gerekli 
çalışmanın yapılması,
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-GÜKAM , Teknik 
kuruma üye tüm 
kurum ve kuruluşlar 
ile İlde yer alan 
mevcut kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele 
mekanizmaları, yasal 

 AİLE, ÇALIŞMA 
VE SOSYAL HİZ. 
İL MÜD. 
-Bakanlığımız 
tarafından kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele 
mekanizmaları, yasal 
düzenlemeler ve 
cezai tedbirler ile 
kadın hakları 
konusunda 
hazırlanan spot 
filmlerin TV 
kanallarında 
yayınlana bilmesi 
için gerekli 
çalışmanın yapılması 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-GÜKAM , Teknik 
kuruma üye tüm 
kurum ve kuruluşlar 
ile İlde yer alan 
mevcut kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele 

 AİLE, ÇALIŞMA VE 
SOSYAL HİZ. İL 
MÜD. 
-Bakanlığımız 
tarafından kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele 
mekanizmaları, yasal 
düzenlemeler ve cezai 
tedbirler ile kadın 
hakları konusunda 
hazırlanan spot 
filmlerin TV 
kanallarında yayınlana 
bilmesi için gerekli 
çalışmanın yapılması 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-GÜKAM , Teknik 
kuruma üye tüm kurum 
ve kuruluşlar ile İlde 
yer alan mevcut kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele 
mekanizmaları, yasal 
düzenlemeler ve cezai 
tedbirler ile kadın 

 



düzenlemeler ve 
cezai tedbirler ile 
kadın haklarına 
ilişkin, farkındalık 
yaratma ve bilinç 
oluşturmaya yönelik 
çalışmaların yerel 
radyo ve TV 
kanallarında yer 
verilmesi 
bilgilendirici 
programların 
yapılması ve İl 
Eylem Planı 
dahilinde yapılan 
faaliyetleri 
kamuoyuna 
duyrulmasına katkı 
sağlanması 
 
GİRESUN 
BAROSU 
-Kadına şiddetle 
Mücadele ve kadın 
hakları konusunda 
yerel tv ve radyo 
kanallarında program 
yapılması, mevcut 
programlara konuk 
olarak katılım 
sağlanması,  
 
GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Kadına şiddetle 
Mücadele ve kadın 
hakları konusunda 
görsel ve yazılı 
medyada 
bilinçlendirici 
çalışmalar yapılması, 
 
 

mekanizmaları, yasal 
düzenlemeler ve 
cezai tedbirler ile 
kadın haklarına 
ilişkin, farkındalık 
yaratma ve bilinç 
oluşturmaya yönelik 
çalışmaların yerel 
radyo ve TV 
kanallarında yer 
verilmesi 
bilgilendirici 
programların 
yapılması ve İl 
Eylem Planı 
dahilinde yapılan 
faaliyetleri 
kamuoyuna 
duyrulmasına katkı 
sağlanması 
 
GİRESUN 
BAROSU 
-Kadına şiddetle 
Mücadele ve kadın 
hakları konusunda 
yerel tv ve radyo 
kanallarında program 
yapılması, mevcut 
programlara konuk 
olarak katılım 
sağlanması,  
GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Kadına şiddetle 
Mücadele ve kadın 
hakları konusunda 
görsel ve yazılı 
medyada 
bilinçlendirici 
çalışmalar yapılması,
 

haklarına ilişkin, 
farkındalık yaratma ve 
bilinç oluşturmaya 
yönelik çalışmaların 
yerel radyo ve TV 
kanallarında yer 
verilmesi bilgilendirici 
programların yapılması 
ve İl Eylem Planı 
dahilinde yapılan 
faaliyetleri kamuoyuna 
duyurulmasına katkı 
sağlanması 
 
 
GİRESUN BAROSU 
-Kadına şiddetle 
Mücadele ve kadın 
hakları konusunda 
yerel tv ve radyo 
kanallarında program 
yapılması, mevcut 
programlara konuk 
olarak katılım 
sağlanması,  
GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Kadına şiddetle 
Mücadele ve kadın 
hakları konusunda 
görsel ve yazılı 
medyada 
bilinçlendirici 
çalışmalar yapılması, 
 

Alt Hedef 2.4: Şiddete sıfır tolerans anlayışının erkekler başta olmak üzere tüm toplumda yaygınlaşması ve şiddet görenlere yönelik olumsuz yargıların azalması,erken yaşta ve zorla evliliklerin toplum 
üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilmesi 

2.4.1.Üniversitelerde aile 
eğitimi , kadına yönelik 
şiddetle mücadele, 

 
GRÜ 

‐ GRÜ 
‐ A.Ç.S.H.İ.M  

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ --

 
 

GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ --

 GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ  

 



toplumsal cinsiyet 
eşitliği, erken yaşta ve 
zorla evlilikler ile ilgili 
seminerler düzenlenmesi 
ve eşitlik kulübünün 
oluşturulması. Ayrıca 
İlgili derslere seminer 
vermesi için A.Ç.S.H. İl 
Müdürlüğünden bir 
Personel davet edilmesi. 

Lisans ve Lisansüstü 
programlarında 
zorunlu ve seçmeli 
dersleri bulunmakta. 
Ayrıca Kadın 
Araştırmaları Yüksek 
Lisans Programı da 
2018-2019 yılı içinde 
derslere başlamıştır.  
GÜKAM ve 
Üniversitenin çeşitli 
birimleri tarafından 
düzenli olarak, aile 
eğitimi , kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele, toplumsal 
cinsiyet eşitliği, 
erken yaşta ve zorla 
evlilikler ile ilgili 
seminerler 
düzenlenmesi ve 
eşitlik kulübünün 
oluşturulması, ayrıca 
İlgili derslere seminer 
vermesi için A.Ç.S.H. 
İl Müdürlüğünden bir 
Personel davet 
edilmesi yönünde  
A.Ç.S.H. il 
müdürlüğü içinde 
koordineli çalışması 
yönünde toplantıların 
düzenli bir şekilde 
yapılması. 
Ayrıca GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ, 
başta 8 Mart 2019 
Dünya Kadınlar 
Gününde 
düzenleyeceği 
sempozyum, panel 
veya  konferansa 
.Ç.S.H. İl 
Müdürlüğünden bir 
Personel davet 
edilmesi yönünde 
görüşülmesi. 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 

Lisans ve Lisansüstü 
programlarında 
zorunlu ve seçmeli 
dersleri bulunmakta. 
Ayrıca Kadın 
Araştırmaları Yüksek 
Lisans Programı da 
2018-2019 yılı içinde 
derslere başlamıştır.  
GÜKAM ve 
Üniversitenin çeşitli 
birimleri tarafından 
düzenli olarak, aile 
eğitimi , kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele, toplumsal 
cinsiyet eşitliği, 
erken yaşta ve zorla 
evlilikler ile ilgili 
seminerler 
düzenlenmesi ve 
eşitlik kulübünün 
oluşturulması, ayrıca 
İlgili derslere seminer 
vermesi için A.Ç.S.H. 
İl Müdürlüğünden bir 
Personel davet 
edilmesi yönünde  
A.Ç.S.H. il 
müdürlüğü içinde 
koordineli çalışması 
yönünde toplantıların 
düzenli bir şekilde 
yapılması. 
Ayrıca GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ, 
başta 8 Mart 2019 
Dünya Kadınlar 
Gününde 
düzenleyeceği 
sempozyum, panel 
veya  konferansa 
.Ç.S.H. İl 
Müdürlüğünden bir 
Personel davet 
edilmesi yönünde 
görüşülmesi. 
 
A.Ç.S.H.İ.M 

 25 Kasım  günlerinde 
GÜKAM birimide 
dahil olmak üzere 
düzenleyeceği 
sempozyum, panel ve 
konferansa A.Ç.S.H. il 
Müdürlüğünün  davet 
edilmesi. 
 
UNESCO KÜRSÜSÜ
 
GRÜ birimlerinde 
seçmeli ders olarak 
sunulan Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 
dersinin 
yaygınlaştırılması  
 
Mevcut Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği ve 
Kadın ve Aile Hayatı 
derslerine AÇSH İl 
Müdürlüğünden konuk 
eğitici daveti 
GRÜ belirlenen fakülte 
MYO ve YO’da 
seminerler verilmesi 

AKDES etkinliklerine 
destek  

AİLE,ÇALIŞMA VE 
SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Teknik kurul 
toplantılarını 
düzenlemek için 
gerekli yazışmaların 
yapılması,  
-Komisyonda sunmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
toplanması, 
 
 

 



-GRÜ birimlerinde 
seçmeli ders olarak 
sunulan Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 
dersinin 
yaygınlaştırılması 
için girişimler 
 
Mevcut Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği ve 
Kadın ve Aile Hayatı 
derslerine AÇSH İl 
Müdürlüğünden 
konuk eğitici 
davetinin 
programlanması için 
girişimler 
 
 
GRÜ merkez ve 
ilçelerdeki 
birimlerinde  
uzmanların 
katılımıyla panel ve 
seminer düzenleme 
potansiyelinin 
belirlenmesi  
 
Mevcut öğrenci 
topluluğu  
Akademiden 
Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğine Destek / 
AKDES kulübünün 
sorumlularıyla ortak 
projeler üzerine 
çalışılması 
 
A.Ç.S.H.İ.M 
- Aile eğitimi , kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele, toplumsal 
cinsiyet eşitliği, 
erken yaşta ve zorla 
evlilikler konusunda 
eğitimler 
düzenlenmesi için 
Giresun Üniversitesi 
ile ortak görüşmeler 
yapılarak talep 

- Aile eğitimi , kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele, toplumsal 
cinsiyet eşitliği, 
erken yaşta ve zorla 
evlilikler konusunda 
eğitimler 
düzenlenmesi için 
Giresun Üniversitesi 
ile ortak görüşmeler 
yapılarak talep 
edilmesi halinde 
gerekli katılımın 
sağlanması 

 

 

 

 



edilmesi halinde 
gerekli katılımın 
sağlanması 

      

 

 

 

 

 

2.4.2.Şiddete sıfır tolerans 
anlayışının 
yaygınlaştırılması erken 
yaşta ve zorla 
evliliklerin olumsuz 
etkilerine dikkat 
çekilmesi için özellikle 
8 Mart, 25 Kasım ,5 
Aralık gibi tarihlerde 
sorumlu kuruluşlar 
tarafından farkındalık 
yaratmaya yönelik yerel 
radyo ve TV 
kanallarında yayın 
üretilmesi ve konuya 
ilişkin görsel ve yazılı 
materyallerin hazırlanıp 
dağıtılması 

Valilik  
 

-Teknik Kuruma Üye 
Tüm Kurum 
Kuruluşlar 

GRÜ – Tirebolu 
İletişim Fakültesi 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

A.Ç.S.H.İ.M 
-Kadına yönelik 
şiddetle ilgili 
farkındalığı arttırmak 
ve güçlü kadını 
vurgulamak adına 8 
Mart Dünya Kadınlar 
Günü ve 25 Kasım 
tarihlerinde etkinlik 
yapmak üzere Şubat 
ayında Vali 
başkanlığında ilgili 
kurum ve 
kuruluşlarla toplantı 
yapılması, 
-yapılan toplantı 
doğrultusunda 
alınacak kararların 
belirlenen tarihlerde 
planlanan 
etkinliklerin 
yapılması,   
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Tirebolu İletişim 
Fakültesi Radyo TV 
Sinema Bölümü ile 
yapılabilecek 
çalışmalar üzerine 
proje geliştirilmesi 

 A.Ç.S.H.İ.M 
-8 Mart ve 25 kasım 
tarihlerinde yapılan 
etkinliklerin Teknik 
kurul Toplantısında 
değerlendirilmesi, 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-11 Ekim ve 25 
Kasım için özgün 
içerik üretimi (uygun 
koşullar sağlandığı 
takdirde)  
 

 A.Ç.S.H.İ.M 
-Teknik kurul 
toplantılarını 
düzenlemek için 
gerekli yazışmaların 
yapılması,  
-Komisyonda sunmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
toplanması, 
 
UNESCO KÜRSÜSÜ
 
-11 Ekim ve 25 Kasım 
için özgün içerik 
dağıtımı (uygun 
koşullar sağlandığı 
takdirde)  
 
 
11 Ekim ve 25 Kasım 
için daha önce 
üretilmiş içeriklerin 
yayınlanması 

 



8 Mart için özgün 
içerik üretimi ve 
dağıtımı  
(uygun koşullar 
sağlandığı takdirde)  
 
8 Mart için daha önce 
üretilmiş içeriklerin 
yayınlanması 
 
İl SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 
-25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele Gününde 
Polis Radyosunda 
radyo programı 
gerçekleştirmek. 
 
 

2.4.3.KYŞM, aileiçi şiddet, 
erken yaşta ve zorla 
evliliklerle ilgili cezai 
tedbirlere ilişkin 
kamuoyunda farkındalık 
yaratmak amacıyla 
Giresun merkezde yer 
alan kahvehanelerde 
toplantılar yapmak 

Giresun 
Belediyesi 

‐ Giresun Barosu 
‐ İl Emniyet Müd. 
‐ İl Müftülüğü 
‐ Giresun 

Üniversites 
‐ UNESCO 

Kürsüsü 
 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Kadına yönelik 
şiddet, şiddet türleri, 
yasal haklar, erken 
yaşta ve zorla evlilik 
konularında 
farkındalık ve 
bilgilendirme 
çalışmaları 
kapsamında eğitim 
için 
- Eğiticilerin 
belirlenmesi ve 
gerekli kurum ve 
kuruluşlarla 
yazışmaların 
yapılması, 
-Eğitimin yapılacağı 
tarih, saat, salonun 
belirlenmesi ve 
gerekli duyurunun 
yapılması, 
 
GİRESUN 
BAROSU 

 GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Düzenlenen 
eğitimlerde varsa 
eksikliklerin 
giderilerek devam 
edilmesi, 
GİRESUN 
BAROSU 
-Talep edilmesi 
halinde eğitime tüm 
desteğin sağlanması, 
 
İL MÜFTÜLÜĞÜ 
Giresun müftülüğü 
Giresun ilini beş  
coğrafi bölgeye 
ayırdı 
Her bölgedeki 
kahvahanelerde bu 
eğitim katılım 
planlanmaktadır, 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği alanında 

 GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Yürütülen 
faaliyetlerin Teknik 
kurul toplantısında 
paylaşılması ve 
raporlanarak Aile, 
Çalışma ve sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğüne 
Komisyona sunmak 
üzere ulaştırılması, 
 
GİRESUN BAROSU 
- Talep edilmesi 
halinde eğitime tüm 
desteğin sağlanması, 
 
-Yürütülen 
faaliyetlerin Teknik 
kurul toplantısında 
paylaşılması ve 
raporlanarak Aile, 
Çalışma ve sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğüne 

 



-Talep edilmesi 
halinde eğitime tüm 
desteğin sağlanması, 
 
İL MÜFTÜLÜĞÜ 
Giresun müftülüğü 
Giresun ilini beş  
coğrafi bölgeye 
ayırdı 
Her bölgedeki 
kahvahanelerde bu 
eğitim katılım 
planlanmaktadır, 
 
 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Hedef kitlenin 
sosyo-kültürel 
profilinin ve eğitim 
ihtiyacının 
belirlenmesi  
Karşılaştırmalı 
değerlendirme 
çalışması sonrası 
uygulanacak eğitim 
içerik ve 
materyallerinin 
belirlenmesi 
 

verilecek eğitime 
eğitimci; içerik ve 
materyal sağlanması 
-Plan çerçevesinde 
eğitimlere eğitimci 
yönünde katılımın 
sağlanması 

Komisyona sunmak 
üzere ulaştırılması, 
 
 
İL MÜFTÜLÜĞÜ 
Giresun müftülüğü 
Giresun ilini beş 
coğrafi bölgeye ayırdı 
Her bölgedeki 
kahvehanelerde bu 
eğitim katılım 
planlanmaktadır, 
-Yürütülen 
faaliyetlerin Teknik 
kurul toplantısında 
paylaşılması ve 
raporlanarak Aile, 
Çalışma ve sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğüne 
Komisyona sunmak 
üzere ulaştırılması, 
 
UNESCO KÜRSÜSÜ
-Yürütülen 
faaliyetlerin Teknik 
kurul toplantısında 
paylaşılması ve 
raporlanarak Aile, 
Çalışma ve sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğüne 
Komisyona sunmak 
üzere ulaştırılması, 
 

2.4.4. KYŞM, aile kurumunun 
önemi, aileiçi şiddet, 
erken yaşta ve zorla 
evliliklerle ilgili Cezai 
tedbirlere vaazlarda yer 
vermek 

İl Müftülüğü  ‐ İlçe Müftülükleri
‐ Giresun Barosu 
‐ GRÜ 

 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

İL MÜFTÜLÜĞÜ 
-ilimizde bulunan 
cami ve kuran 
kurslarında aile 
kurumunun önemi, 
aile içi şiddet, erken 
yaşta ve zorla 
evlilikler ile ilgili 
cezai yaptırımların 
ise Giresun 
Barosundan alınan 
bilgiler 

 İL MÜFTÜLÜĞÜ 
-ilimizde bulunan 
cami ve kuran 
kurslarında aile 
kurumunun önemi, 
aile içi şiddet, erken 
yaşta ve zorla 
evlilikler ile ilgili 
cezai yaptırımların 
ise Giresun 
Barosundan alınan 
bilgiler 

 İL MÜFTÜLÜĞÜ 
-ilimizde bulunan cami 
ve kuran kurslarında 
aile kurumunun önemi, 
aile içi şiddet, erken 
yaşta ve zorla evlilikler 
ile ilgili cezai 
yaptırımların ise 
Giresun Barosundan 
alınan bilgiler 
doğrultusunda yer 
verilmesi, 

 



doğrultusunda yer 
verilmesi, 
 
GİRESUN 
BAROSU 
-İl Müftülüğünden 
talep edilmesi halinde 
ilgili konularda 
bilgilendirici 
görüşmelerin 
yapılması, 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
 
Vaaz içeriklerinde 
kullanılacak dil ve 
söylem özelliklerinin 
toplumsal cinsiyet 
eşitliğine uygun 
olması yönünde 
bilgilendirme  
çalışmaları 

doğrultusunda yer 
verilmesi, 

-Yürütülen 
faaliyetlerin Teknik 
kurul toplantısında 
paylaşılması ve 
raporlanarak Aile, 
Çalışma ve sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğüne 
Komisyona sunmak 
üzere ulaştırılması, 
 

2.4.5. Kadına yönelik şiddetin 
yurt dışındaki durumu 
ilimizdeki durumunu 
karşılaştırmaya yönelik 
(farklı fikirlerede açık) 
projeler yapmak. 

A.Ç.S.H.İ.M  ‐ TÜM TEKNİK 
KURUL 
ÜYELERİ 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

-Tüm Teknik kurul 
üyeleri ile bir araya 
gelerek kadın 
istihdamına yönelik 
Hibe projeleri 
üzerinde görüş ve 
önerilerin alınması, 
 
UNESCO’nun tüm 
dünyadaki  
Toplumsal Cinsiyet 
kürsüleri iletişim ağı 
aracılığıyla veri 
toplama çalışmasının 
ve örnek 
araştırmaların 
edinilme sürecinin 
başlatılması 

 -Yapılan toplantılar 
sonucunda çıkan 
fikirler üzerinde 
çalışmalar yaparak 
paydaş kurumlarla 
proje hazırlanması, 
 
Uluslararası 
karşılaştırmalı 
araştırmanın veri 
toplama aşaması 

 -Yapılan toplantılar 
sonucunda çıkan 
fikirler üzerinde 
çalışmalar yaparak 
paydaş kurumlarla 
proje hazırlanması, 
-Biten hazır proje 
oluşması durumunda 
ilgili yerlerle 
yazışmaların 
yapılması, 
-Yürütülen 
faaliyetlerin Teknik 
kurul toplantısında 
paylaşılması ve 
raporlanarak Aile, 
Çalışma ve sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğüne 
Komisyona sunmak 
üzere ulaştırılması, 
 

 

Valilik       -     A.Ç.S.H.İ.M Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 



2.4.6. KYŞM, aileiçi şiddet, 
erken yaşta ve zorla 
evlilikler ile ilgili Cezai 
tedbirlere ilişkin 
kamuoyunda farkındalık 
yaratmak amacıyla 
Giresun’a bağlı Alucra, 
Şebinkarahisar ve 
Çamoluk ilçelerinde yer 
alan kahvehanelerde 
toplantılar yapmak 

‐ Alucra, 
Şebinkarahi
sar ve 
Çamoluk 
Kaymakam
lığı 

‐ Alucra, 
Şebinkarahi
sar ve 
Çamoluk 
Belediyesi  

‐ İlçe 
Emniyet 
Müd. 

‐ İl Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü 

‐ İl Sağlık 
Müd. 

‐ İl 
Müftülüğü 

‐ Halk 
Eğitim 
Merkezi 

‐ KKE 
‐ Giresun 

Barosu 
‐ GRÜ 

AİLE,ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD.  
-2018 yılında 
Müdürlüğümüze 
bağlı olarak 
Şebinkarahisar 
ilçesinde hizmete 
başlayan Sosyal 
Hizmet Merkezi 
Müdürlüğüyle gerekli 
yazışmaların 
yapılarak Alucra, 
Şebinkarahisar ve 
Çamoluk 
Kaymakamlığı, 
Belediyesi, Emniyet 
müdürlüğü, Milli 
eğitim müdürlüğü ile 
kahvelerde halkın 
eğitime katılımı 
sağlaması yönünde 
bilgilendirici 
yazışmaların 
yapılması, gerekli 
eğitim programının 
belirlenmesi, 
 
İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 
- İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerince 
görevlendirilen 
Rehber Öğretmenler 
tarafından ailelere 
Aile içi İletişim 
Konulu Seminerlerin 
ve eğitimlerin 
verilmesi 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Hedef kitlenin 
sosyo-kültürel 
profilinin ve eğitim 
ihtiyacının 
belirlenmesi  
Karşılaştırmalı 
değerlendirme 

 AİLE,ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD.  
-Belirlenen eğiticiler 
ile birlikte belirlenen 
tarih ve saatte 
Çamoluk, 
Şebinkarahisar, 
Alucra ilçelerinde 
eğitimin 
gerçekleştirilmesi. 
 
İl SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 
-Belirtilen ilçelerde 
farkındalık 
faaliyetleri 
gerçekleştirmek. 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği alanında 
verilecek eğitime 
eğitimci; içerik ve 
materyal sağlanması 
 

 AİLE,ÇALIŞMA VE 
SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD.  
-Teknik kurul 
toplantılarını 
düzenlemek için 
gerekli yazışmaların 
yapılması,  
-Komisyonda sunmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
toplanması, 
 
İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 
- İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerince 
görevlendirilen Rehber 
Öğretmenler tarafından 
ailelere Aile içi İletişim 
Konulu Seminerlerin 
ve eğitimlerin 
verilmesi 
-Yürütülen 
faaliyetlerin Teknik 
kurul toplantısında 
paylaşılması ve 
raporlanarak Aile, 
Çalışma ve sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğüne 
Komisyona sunmak 
üzere ulaştırılması, 
 
İl SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 
-Belirtilen ilçelerde 
farkındalık faaliyetleri 
gerçekleştirmek. 
-Yürütülen 
faaliyetlerin Teknik 
kurul toplantısında 
paylaşılması ve 
raporlanarak Aile, 
Çalışma ve sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğüne 
Komisyona sunmak 
üzere ulaştırılması, 

 



çalışması sonrası 
uygulanacak eğitim 
içerik ve 
materyallerinin 
belirlenmesi 
 

 
UNESCO KÜRSÜSÜ
-Teknik Kurul 
toplantısında gerekli 
istatistiki verilerin 
paylaşılarak tercüman 
ihtiyacının olup 
olmadığının 
değerlendirilmesi ve 
komisyon toplantısına 
sunulmak üzere 
raporlaştırılması, 
 
 
 

2.4.7. Medyadaki şiddet dilini 
dönüştürmek üzere başta 
8 Mart ve 25 Kasım 
haftalarında olmak üzere 
yerel medya 
çalışanlarına yönelik 
eğitimler düzenlemek, 
uygulamalı çalışmalar, 
haber üretim atölyeleri 
yapmak; ulusal – yerel 
tv, radyo programlarında 
bilgilendirici programlar 
yapılması 

 
A.Ç.S.H.İ.M  

‐ A.Ç.S.H.İ.
M 

‐ GRÜ 
‐ UNESCO 

Kürsüsü 
‐ Ulusal ve 

yerel 
medya 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

A.Ç.S.H.İ.M 
-Medyadaki şiddet 
dilini dönüştürmek 
üzere 8 Mart ve 25 
Kasım haftalarında 
medya çalışanlarına 
yönelik eğitim 
planının yapılması  
 - İlgili kurum ve 
kuruluşlarla 
yazışmaların 
yapılması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ, 
Medyadaki şiddet 
dilini dönüştürmek 
üzere başta 8 Mart ve 
25 Kasım 
haftalarında olmak 
üzere yerel medya 
çalışanlarına yönelik 
eğitimler 
düzenlemek, 
uygulamalı 
çalışmalar, haber 
üretim atölyeleri 
yapmak; ulusal – 
yerel tv, radyo 
programlarında 
bilgilendirici 
programlar 

 A.Ç.S.H.İ.M 
-Medyadaki şiddet 
dilini dönüştürmek 
üzere 8 Mart ve 25 
Kasım haftalarında 
medya çalışanlarına 
yönelik eğitim 
planının yapılması  
 - İlgili kurum ve 
kuruluşlarla 
yazışmaların 
yapılması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ  
8 Mart ve 25 Kasım 
da  yazılı, görsel 
basın veya internette 
yer alması. 
 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Tirebolu İletişim 
Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü’nin 
katkılarıyla yerel 
medya çalışanlarına 
yönelik eğitim 
programı ve haber 
yazım / içerik üretim 

 A.Ç.S.H.İ.M 
-Medyadaki şiddet 
dilini dönüştürmek 
üzere 8 Mart ve 25 
Kasım haftalarında 
medya çalışanlarına 
yönelik eğitim planının 
yapılması  
 - İlgili kurum ve 
kuruluşlarla 
yazışmaların 
yapılması, 
-Teknik kurul 
toplantılarını 
düzenlemek için 
gerekli yazışmaların 
yapılması,  
-Komisyonda sunmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
toplanması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ  
-Komisyonda sunmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
yapılması 
 
UNESCO KÜRSÜSÜ
-Tirebolu İletişim 
Fakültesi Gazetecilik 

 



yapılmasında ilgili 
deneyim toplantının 
yapılması. 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
Tirebolu İletişim 
Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü’nin 
katkılarıyla yerel 
medya çalışanlarına 
uygulanacak eğitim 
programı ve haber 
yazım / içerik üretim 
atölyelerinin çalışma 
biçimlerinin 
belirlenmesi 

atölyelerinin 
düzenlenmesi 
 

Bölümü’nün 
katkılarıyla yerel 
medya çalışanlarına 
yönelik eğitim 
programı ve haber 
yazım / içerik üretim 
atölyelerinin 
düzenlenmesi 

2.4.8 Güçlü Kadını vurgulayan 
ve farkındalık yaratacak 
Kamu Spotları, 
Broşürler hazırlanması. 

A.Ç.S.H.İ.M  - Giresun Üniversite 
- A.Ç.S.H.M.İ.M. 
- Giresun Belediyesi 
- İl Emniyet 
müdürlüğü 
- İl Jandarma 
Komutanlığı 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

AİLE, ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Bakanlığımızın 
kadına yönelik 
şiddetle mücadele ve 
kadın hakları 
konusunda 81 ile 
dağıtım yaptıkları 
broşür, afiş, kitapçık 
vb. materyallerin 
yanı sıra ilimiz 
bünyesinde Giresun 
Üniversitesi Tirebolu 
İletişim Fakültesi ile 
işbirliği içinde kamu 
spotu çalışmaları 
yapmak için gerekli 
yazışmaların 
yapılması, 
 
GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Kurum bünyesinde 
kullanılan kurumsal 
formlarda cinsiyete 
duyarlı kelimelerin 
kullanılmasının 
sağlanması, 

 AİLE, ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Bakanlığımızın 
kadına yönelik 
şiddetle mücadele ve 
kadın hakları 
konusunda 81 ile 
dağıtım yaptıkları 
broşür, afiş, kitapçık 
vb. materyallerin 
yanı sıra ilimiz 
bünyesinde Giresun 
Üniversitesi Tirebolu 
İletişim Fakültesi ile 
işbirliği içinde kamu 
spotu çalışmalarının 
yapılması  
 
 
GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Kurum bünyesinde 
kullanılan kurumsal 
formlarda cinsiyete 
duyarlı kelimelerin 
kullanılmasının 
sağlanması, 
-Kurum bünyesinde 

  
AİLE,ÇALIŞMA VE 
SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD.  
-Teknik kurul 
toplantılarını 
düzenlemek için 
gerekli yazışmaların 
yapılması,  
-Komisyonda sunmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
toplanması, 
 
GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Kurum bünyesinde 
kullanılan kurumsal 
formlarda cinsiyete 
duyarlı kelimelerin 
kullanılmasının 
sağlanması, 
-Kurum bünyesinde 
bulunan tabelaların 
cinsiyete duyarlı dille 
yeniden düzenlenmesi 
için gerekli 
çalışmaların yapılması,

 



-Kurum bünyesinde 
bulunan tabelaların 
cinsiyete duyarlı dille 
yeniden 
düzenlenmesi için 
gerekli çalışmaların 
yapılması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ, 
A.Ç.S.H.M.İ.M. 
- Giresun Belediyesi 
- İl Emniyet 
müdürlüğü 
- İl Jandarma 
Komutanlığı ile 
koordineli olarak 
Güçlü Kadını 
vurgulayan ve 
farkındalık yaratacak 
Kamu Spotları, 
Broşürler 
hazırlanmasında 
Güzel Sanatlar 
Fakültesi veya Eğitim 
Fakültesi Resim 
Bölümü ile 
toplantıların 
düzenlenmesini 
koordine edilmesi. 
 
İL JANDARMA 
KOMUTANLIĞI 
Güçlü Kadını 
vurgulayan ve 
farkındalık yaratacak 
Kamu Spotları, 
Broşürler 
hazırlanmasında 
paydaş kuruluşlarla 
işbirliği yapılması 
planlanmaktadır.   
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Tirebolu İletişim 
Fakültesi Radyo 
Televizyon Sinema 
Bölümü’nün 
katkılarıyla özgün 

bulunan tabelaların 
cinsiyete duyarlı dille 
yeniden 
düzenlenmesi için 
gerekli çalışmaların 
yapılması, 
 
İL JANDARMA 
KOMUTANLIĞI 
-Güçlü Kadını 
vurgulayan ve 
farkındalık yaratacak 
Kamu Spotları, 
Broşürler 
hazırlanmasında 
paydaş kuruluşlarla 
işbirliği yapılması 
planlanmaktadır.   
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Tirebolu İletişim 
Fakültesi Radyo 
Televizyon Sinema 
Bölümü’nün 
katkılarıyla özgün 
kamu spotu ve 
Gazetecilik 
Bölümü’nin 
katkılarıyla özgün 
broşür hazırlanması 
için olasılıkların 
değerlendirilmesi 
 

-Komisyonda sunmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
yapılması 
 
İL JANDARMA 
KOMUTANLIĞI 
-Güçlü Kadını 
vurgulayan ve 
farkındalık yaratacak 
Kamu Spotları, 
Broşürler 
hazırlanmasında 
paydaş kuruluşlarla 
işbirliği yapılması 
planlanmaktadır.   
-Komisyonda sunmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
yapılması 
 
UNESCO KÜRSÜSÜ
-Tirebolu İletişim 
Fakültesi Radyo 
Televizyon Sinema 
Bölümü’nün 
katkılarıyla özgün 
kamu spotu ve 
Gazetecilik 
Bölümü’nin 
katkılarıyla özgün 
broşür hazırlanması 
için olasılıkların 
değerlendirilmesi 
-Komisyonda sunmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
yapılması 
 



kamu spotu ve 
Gazetecilik 
Bölümü’nin 
katkılarıyla özgün 
broşür hazırlanması 
için olasılıkların 
değerlendirilmesi 
 
 

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

Alt Hedef 3.1: Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli danışmanlık ve barınma desteğinin farklı ihtiyaçlara özen gösteren bir çerçevede sunulması (ihtisaslaşmış hizmet sunumu)

3.1.1. ŞÖNİM ve KKE’de 
ihtiyaç duyulması 
halinde Arapça ve 
Kürtçe dillerinde yazılı 
ve sözlü çeviri desteği 
verebilecek kısmi süreli 
personelin 
görevlendirilmesi  

A.Ç.S.H.İ.M ‐ İl Göç İdaresi 
‐ ŞÖNİM 
‐ GRÜ 
‐ KKE 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

-İlimizde bulunan 
göçmen ve mülteci 
vatandaşlardan şiddet 
mağduru olarak 
barınma talebinde 
bulunan kadınlar için 
İl Göç 
Müdürlüğünden 
destek alınmakta 
olujp desteğin 
yetmediği durumda 
tercüman talebi için 
ilgili müdürlükle 
yazışmalar yapılması, 

 -Teknik Kurul 
toplantısında gerekli 
istatistiki verilerin 
paylaşılarak 
tercüman ihtiyacının 
olup olmadığının 
değerlendirilmesi ve 
komisyon 
toplantısına sunmak 
üzere 
raporlaştırılması, 

 -Teknik Kurul 
toplantısında gerekli 
istatistiki verilerin 
paylaşılarak tercüman 
ihtiyacının olup 
olmadığının 
değerlendirilmesi ve 
komisyon toplantısına 
sunulmak üzere 
raporlaştırılması, 

 

3.1.2.Anne ile birlikte barınma 
talebinde olan okul çağı 
çocukların eğitimleri ile 
ilgili öğretmen 
desteğinin sağlanması 

İl Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü 

‐ KKE 
‐ ŞÖNİM 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

-Anne ile birlikte 
barınan bütün 
çocukların eğitim ve 
öğretim hayatı devam 
etmesi için gerekli 
bütün çalışmalar 
yapılmaktadır. 

 -Anne ile birlikte 
barınan bütün 
çocukların eğitim ve 
öğretim hayatı devam 
etmesi için gerekli 
bütün çalışmalar 
yapımaya devam 
ediyor. 

 -Anne ile birlikte 
barınan bütün 
çocukların eğitim ve 
öğretim hayatı devam 
etmesi için gerekli 
bütün çalışmalar 
yapılmakta olup 
istatistiki verilerin 
Teknik kurul 
toplantısında 
paylaşılması ve  
komisyon toplantısına 
suulmak üzere 
raporlaştırılması 

 

Alt Hedef 3.2: Şiddet gören ve tekrar görme riski olan kadınların güçlenmesi 

 Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 



3.2.1.Şiddet gören kadınlara 
sığınmaevinde / 
konukevinde / alternatif 
barınma yerlerinde 
kaldıkları süre boyunca 
ve sonrasında ekonomik 
desteğin mevzuatta 
belirtildiği şekilde 
sağlanması ve 
uygulamanın takibi 

Valilik ‐ İl Sosyal Yard. 
ve Dayanışma 
Vakfı 

‐ Giresun 
Belediyesi 

‐  A.Ç.S.H.İ.M 
 

SYDV 
-Öngörülen ve 
gerçekleşen 
başvuruların 
işleyişleri  arasındaki 
farklılıkların 
nedenlerinin 
değerlendirilmesi; 
Vakfımızın 
kaynakları ölçüsünde 
özel durumları 
nedeniyle haneleri 
dışında alternatif 
yerlerde kalan 
kadınlar ve 
çocuklarına yönelik 
zaruri ihtiyaçlarının 
karşılanması 
amacıyla Mütevelli 
Heyet kararları 
doğrultusunda 
yardım ( nakdi, 
eğitim, kira, 
yakacak,sağlık...gibi) 
başvurularının 
alınması ve 
değerlendirilmesi 

 SYDV 
-Öngörülen ve 
gerçekleşen 
başvuruların 
işleyişleri  arasındaki 
farklılıkların 
nedenlerinin 
değerlendirilmesi; 
Vakfımızın 
kaynakları ölçüsünde 
özel durumları 
nedeniyle haneleri 
dışında alternatif 
yerlerde kalan 
kadınlar ve 
çocuklarına yönelik 
zaruri ihtiyaçlarının 
karşılanması 
amacıyla Mütevelli 
Heyet kararları 
doğrultusunda 
yardım ( nakdi, 
eğitim, kira, 
yakacak,sağlık...gibi) 
başvurularının 
alınması ve 
değerlendirilmesi 

 SYDV 
-Özel durumları 
nedeniyle vakıf 
hizmetlerinden 
yararlana mağdurların 
istatistiki verilerinin 
Teknik Kurul 
toplantısında sunularak 
rapor halinde 
komisyona sunulmak 
Müdürlüğümüze 
gönderilmesi 

 

3.2.2. 
Konukevinde/Sığınmaev
inde kalan ya da ŞÖNİM 
veya dayanışma 
merkezine başvuran 
kadınlar için psiko-
sosyal destek 
programları 
hazırlanması ve 
uygulanması 

ŞÖNİM 
 

‐ İl Sağlık Müd. 
‐ İl Milli Eğitim 

Müd. 
‐ GRÜ 

 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

SYDV 
-Öngörülen ve 
gerçekleşen 
başvuruların 
işleyişleri  arasındaki 
farklılıkların 
nedenlerinin 
değerlendirilmesi; 
Vakfımızın 
kaynakları ölçüsünde 
özel durumları 
nedeniyle haneleri 
dışında alternatif 
yerlerde kalan 
kadınlar ve 
çocuklarına yönelik 
zaruri ihtiyaçlarının 
karşılanması 
amacıyla Mütevelli 
Heyet kararları 

 SYDV 
-Öngörülen ve 
gerçekleşen 
başvuruların 
işleyişleri  arasındaki 
farklılıkların 
nedenlerinin 
değerlendirilmesi; 
Vakfımızın 
kaynakları ölçüsünde 
özel durumları 
nedeniyle haneleri 
dışında alternatif 
yerlerde kalan 
kadınlar ve 
çocuklarına yönelik 
zaruri ihtiyaçlarının 
karşılanması 
amacıyla Mütevelli 
Heyet kararları 

 SYDV 
-Özel durumları 
nedeniyle vakıf 
hizmetlerinden 
yararlana mağdurların 
istatistiki verilerinin 
Teknik Kurul 
toplantısında sunularak 
rapor halinde 
komisyona sunulmak 
Müdürlüğümüze 
gönderilmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



doğrultusunda 
yardım ( nakdi, 
eğitim, kira, 
yakacak,sağlık...gibi) 
başvurularının 
alınması ve 
değerlendirilmesi 

doğrultusunda 
yardım ( nakdi, 
eğitim, kira, 
yakacak,sağlık...gibi) 
başvurularının 
alınması ve 
değerlendirilmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3.Şiddet gören kadınlara 
hukuksal destek vermek 
üzere ŞÖNİM’de kadın 
dayanışma 
merkezlerinde ve 
konukevlerinde/sığınma
evlerinde/kadına yönelik 
şiddetle mücadele 
konusunda yetkin avukat 
desteği sağlanması 

ŞÖNİM  ‐ Giresun Barosu Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

ŞÖNİM 
-Kadın Konukevi 
Müdürlüğünde kalan 
kadınlardan psiko-
sosyal eğitim ihtiyacı 
tespit edilmesi 
-Tespit edilen eğitim 
programlarının 
kuruluşta kalan tüm 
kadınlara 
uygulanması, 
 
İL SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 
-Gerekli desteğin 
sağlanması için 
çalışmalar 
yürütülmesi 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ, il 
sağlık Müd. Ve Milli 
Eğitim Müd. İle 
koordineli olarak 
Konukevinde/Sığınm
aevinde kalan ya da 
ŞÖNİM veya 
dayanışma merkezine 
başvuran kadınlar 
için psiko-sosyal 
destek programları 
hazırlanması ve 
uygulanmas 
konusunda deneyim 
toplantısını 
yapılması. 

 ŞÖNİM 
-Kadın Konukevi 
Müdürlüğünde kalan 
kadınlardan psiko-
sosyal eğitim ihtiyacı 
tespit edilmesi 
-Tespit edilen eğitim 
programlarının 
kuruluşta kalan tüm 
kadınlara 
uygulanması, 
 
İL SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 
-Gerekli desteğin 
sağlanması için 
çalışmalar 
yürütülmesi 
 
 

 ŞÖNİM 
-Kadın Konukevi 
Müdürlüğünde kalan 
kadınlardan psiko-
sosyal eğitim ihtiyacı 
tespit edilmesi 
-Tespit edilen eğitim 
programlarının 
kuruluşta kalan tüm 
kadınlara uygulanması,
-Yapılan çalışmaların 
Teknik Kurul 
toplantısında sunularak 
rapor halinde 
komisyona sunulmak 
Müdürlüğümüze 
gönderilmesi 
 
İL SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 
-Gerekli desteğin 
sağlanması için 
çalışmalar yürütülmesi 
-Yapılan çalışmaların 
Teknik Kurul 
toplantısında sunularak 
rapor halinde 
komisyona sunulmak 
Müdürlüğümüze 
gönderilmesi 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-Gerekli desteğin 
sağlanması için 
çalışmalar yürütülmesi 
-Yapılan çalışmaların 
Teknik Kurul 
toplantısında sunularak 

 



rapor halinde 
komisyona sunulmak 
Müdürlüğümüze 
gönderilmesi 
 
 
 

3.2.4. Kadına yönelik şiddet 
davalarının izlenmesi ve 
raporlanması 

A.Ç.S.H.İ.M ‐ ŞÖNİM  
‐ Giresun Barosu 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

-Kadına Yönelik 
Şiddet davaları 6284 
sayılı kanun 
kapsamında 
A.Ç.S.H.İ.Müd, 
Giresun Aile 
Mahkemesi,Kolluk 
Kuvvetleri 
aracılığıyla 
ulaşmakta olujp 
gerekli psiko-sosyal 
destek ve  izleme 
takip çalışmaları 
yapılmaktadır. 

 -Kadına Yönelik 
Şiddet davaları 6284 
sayılı kanun 
kapsamında 
A.Ç.S.H.İ.Müd, 
Giresun Aile 
Mahkemesi,Kolluk 
Kuvvetleri 
aracılığıyla 
ulaşmakta olujp 
gerekli psiko-sosyal 
destek ve  izleme 
takip çalışmaları 
yapılmaktadır. 

 -Kadına Yönelik 
Şiddet davaları 6284 
sayılı kanun 
kapsamında 
A.Ç.S.H.İ.Müd, 
Giresun Aile 
Mahkemesi,Kolluk 
Kuvvetleri aracılığıyla 
ulaşmakta olujp gerekli 
psiko-sosyal destek ve  
izleme takip 
çalışmaları 
yapılmaktadır. 

 

Alt Hedef 3.3: Kentin kadınlar için daha güvenli hale getirilmesi

3.3.1. Toplu taşıma sisteminin 
hava karardıktan sonra 
durak sayısı artacak 
veya durak aralarında 
yolcu bindirme / 
indirmeye imkân 
verecek şekilde 
düzenlenmesi 

Giresun 
Belediyesi 

‐ Giresun 
Belediyesi 

 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

-İlimizde risk 
oluşturacak duraklar 
ile durak 
ihtiyaçlarının 
belirlenerek gerekli 
çalışma ve 
yazışmaların 
yapılması, 

 -Tespit edilen 
ihtiyaçlara göre 
gerekli iyileştirme 
çalışmalarının ve 
uygulamalarının 
başlatılması 
planlanmaktadır. 

 -Teknik kurul 
toplantısında arttırılan 
durak sayılarına ilişkin 
bilgilerin paylaşımı, 
-Yapılacak olan  
dönem sonu Komisyon 
toplantısına raporlama 
çalışmasının yapılması,

 

3.3.2. Toplu taşıma sürücülerine 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele konusunda 
temel düzeyde eğitim 
verilmesi 

Giresun 
Belediyesi 

‐ ŞÖNİM 
‐ İl Emniyet Müd. 
‐ GRÜ 
‐ UNESCO 

Kürsüsü 
 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Eğitim planının 
yapılarak eğiticinin 
belirlenmesi, eğitimin 
yer ve zamanının 
belirlenmesi, 
-İlgili Kurum ve 
Kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların 
yhapılması, 
 

 GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Öngörülen 
eğitimlerin 
yazışmalarının 
yapılarak 
duyurulması, 
-Plan dâhilinde 
eğitimlerin 
gerçekleştirilmesi  
 

 -Eğitimlerin devam 
ederek belirlenen 
kesime ulaşması, 
-Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 

 



İL EMNİYET 
MÜD. 
--ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği 
içinde hazırlanan 
eğitim planına eğitici 
yönünde destek 
verilmesi 
 
ŞÖNİM 
-Toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele konusunda 
yapılacak olan eğitim 
planına 
Bakanlığımızın 
olujşturduğu, afiş, 
broşür vs. dağıtıöı ile 
gerekli desteğin 
sağlanması, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ, 
ŞÖMİN, İl 
Emniyet,UNESCO 
kürsüsü ile koordineli 
Toplu taşıma 
sürücülerine 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele konusunda 
temel düzeyde eğitim 
programı içeriği ve 
uygulanması ile ilgili 
deneyim paylaşımı 
toplantısı 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Hedef kitlenin 
sosyo-kültürel 
profilinin ve eğitim 
ihtiyacının 
belirlenmesi  
Karşılaştırmalı 
değerlendirme 

İL EMNİYET 
MÜD. 
-Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
mekanizmalara ve 
kadın haklarına 
ilişkin bilgilendirici 
faaliyetlere gereken 
desteğin verilmesi, 
 
ŞÖNİM 
-Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
mekanizmalara ve 
kadın haklarına 
ilişkin bilgilendirici 
faaliyetlere gereken 
desteğin verilmesi, 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
-İş birliği içinde 
yapılan toplumsal 
cinsiyet eşitliği, 
Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele, 
erken yaşta ve zorla 
evlilik ile ilgili 
konularda çalışma 
alanının ihtiyaçlarına 
göre yapılacak özel 
eğitim programın 
yazılı ve görsel 
basında veya internet 
yoluyla 
duyurulmasıdır. 
 
 
UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği alanında 
verilecek eğitime 
eğitimci; içerik ve 
materyal sağlanması 
-Plan çerçevesinde 
eğitimlere eğitimci 
yönünde katılımın 
sağlanması, 
 

faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 
 



çalışması sonrası 
uygulanacak eğitim 
içerik ve 
materyallerinin 
belirlenmesi 
 

 

3.3.3. Toplu taşıma duraklarının 
uygun şekilde 
aydınlatılması, 
durakların dışarıdan 
görülecek şekilde 
şeffaf hale getirilmesi, 
duraklara acil durum 
butonu ve güvenlik 
kamerası 
yerleştirilmesi, 
engellilere uygun ses 
sistemi yerleştirilmesi 

Giresun 
Belediyesi 

 
‐ İl Emniyet Müd. 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Risk haritası 
oluşturularak toplu 
taşıma duraklarında 
yapılacak söz konusu 
düzenlemeler adına 
uygun yerlerin 
belirlenmesi 
 
İL EMNİYET 
MÜD. 
-Tespit edilen 
ihtiyaçlara göre 
gerekli iyileştirme 
çalışmalarının ve 
uygulamalarının 
başlatılması 
planlanmaktadır. 
 

 GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Planlanan 
çalışmanın 
uygulamaya geçmesi 
konusunda gerekli 
yazışmaların 
yapılması, 
 
İL EMNİYET 
MÜD. 
-Tespit edilen 
ihtiyaçlara göre 
gerekli iyileştirme 
çalışmalarının ve 
uygulamalarının 
başlatılması 
planlanmaktadır. 

 -Aydınlatılan durak 
sayılarının teknik 
kurula sunulması 
-Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 
 

 

3.3.4. Özellikle üniversite 
yurtlarında kalan kız 
öğrenciler için akşam 
saatleri de dâhil 
üniversite ile kent/yurt 
arasında sefer sayısının 
ve sıklığının artırılması 
ve güzergâh 
düzenlemesi yapılması

Valilik ‐ Giresun 
Belediyesi 

‐ İlçe Belediyeleri 
‐ GRÜ 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

-Sorumlu kurum ve 
kuruluşlar ile gerekli 
yazışmaların 
yapılması ve söz 
konusu düzenlemenin 
çalışma programına 
alınması. 
 
GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
- GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ, 
Giresun Belediyesi, 
İlçe Belediyeleri ile 
Özellikle üniversite 
yurtlarında kalan kız 
öğrenciler için akşam 
saatleri de dâhil 
üniversite ile 

 GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
Giresun Belediyesi, 
İlçe Belediyeleri ile 
Özellikle üniversite 
yurtlarında kalan kız 
öğrenciler için akşam 
saatleri de dâhil 
üniversite ile 
kent/yurt arasında 
sefer sayısının ve 
sıklığının artırılması 
ve güzergâh 
düzenlemesi 
yapılması hakkında 
deneyim paylaşım 
toplantısının 
çıktılarının kamuoyu 
ile paylaşılması. 

 -Arttırılan durak ve 
sefer sayısının tespiti 
ve komisyona 
sunulmak üzere 
raporlama çalışmasının 
yapılarak Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğüne 
iletilmesi. 

 



kent/yurt arasında 
sefer sayısının ve 
sıklığının artırılması 
ve güzergâh 
düzenlemesi 
yapılması hakkında 
deneyim paylaşım 
toplantısının 
düzenlenmesi. 

3.3.5. Alt-üst geçitler, duraklar, 
parklar, otoparklar ve 
sokaklarda yeterli 
düzeyde aydınlatma 
sağlamak; 
aydınlatmanın az 
olduğu yerleri tespit 
etmek ve iyileştirme 
çalışmaları yapmak  

Giresun 
Belediyesi 

‐ Giresun 
Belediyesi 
 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

-Fen İşleri Parklar ve 
Yeşil alanlar ile ilgili 
sorumlu birimlerle 
toplantı yapılarak 
ihtiyaçların 
belirlenmesi, 

 -Sorumlu kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
yazışmaların 
yapılarak iyileştirme 
çalışmalarının 
başlatılması, 

 -Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 
 

 

3.3.6.  MOBESE ve güvenlik 
kameralarını kentte 
yaygınlaştırmak.  

 
 
 

İl Emniyet 
Müd. 

‐ İl Emniyet Müd. Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 
İlimiz geneli merkez 
ve ilçe polis 
sorumluluk 
bölgesinde 2018 yılı 
içerisinde 71 
lokasyonda toplan 17 
hareketli,161 sabit 
kamera ve 5 PTS 
lokasyonunda 19 
kamera ile hizmet 
verilmekte iken 
Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB) 
projesi kapsamında 
tamamlanma 
aşamasına gelen 
proje ile yukarıda 
belirtilen sisteme 125 
lokasyonda 74 
hareketli kamera, 364 
sabit kamera ile 33 

 İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 
İlimiz geneli merkez 
ve ilçe polis 
sorumluluk 
bölgesinde 2018 yılı 
içerisinde 71 
lokasyonda toplan 17 
hareketli,161 sabit 
kamera ve 5 PTS 
lokasyonunda 19 
kamera ile hizmet 
verilmekte iken 
Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB) 
projesi kapsamında 
tamamlanma 
aşamasına gelen 
proje ile yukarıda 
belirtilen sisteme 125 
lokasyonda 74 
hareketli kamera, 364 
sabit kamera ile 33 

 İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 
-İlimiz geneli merkez 
ve ilçe polis 
sorumluluk bölgesinde 
2018 yılı içerisinde 71 
lokasyonda toplan 17 
hareketli,161 sabit 
kamera ve 5 PTS 
lokasyonunda 19 
kamera ile hizmet 
verilmekte iken 
Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB) 
projesi kapsamında 
tamamlanma 
aşamasına gelen proje 
ile yukarıda belirtilen 
sisteme 125 
lokasyonda 74 
hareketli kamera, 364 
sabit kamera ile 33 
PTS lokasyonunda 74 

 



                                                            
3 İstanbul Sözleşmesi madde 7, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 4 ve madde 20 ve 6284 sayılı Kanun madde 9 ve madde 40. 

PTS lokasyonunda 74 
kamera daha ilave 
edilmesi 
planlanmaktadır. 

PTS lokasyonunda 74 
kamera daha ilave 
edilmesi 
planlanmaktadır. 

kamera daha ilave 
edilmesi  
-Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 
 

3.3.7. Gece 00.00’dan sonra 
toplu taşıma 
uygulanmasının 
başlatılması 

Valilik ‐ Giresun 
Belediyesi 
 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

-İlimizde toplu 
taşıma araçlarıkış 
uygulaması ve yaz 
uygulaması olarak iki 
saat diliminde 
çalışmalarını 
sürdürmektedir,  
-Kış saati 23.00, yaz 
saati ise 23.30 olarak 
aktif bir şekilde 
çalışmakta olup gece 
00.00’dan sonra toplu 
taşıma uygulamasının 
başlatılması için ilgili 
birimlerle yazışmalar 
ve toplantılar 
yapılması, 

 -Tespit edilen 
ihtiyaçlara göre 
gerekli iyileştirme 
çalışmalarının ve 
uygulamalarının 
başlatılması 
planlanmaktadır. 

 -Koordinatör ve 
Sorumlu kuruluşların 
yaptığı çalışmaların 
teknik kurul 
toplantısında 
sunulması ve Aile, 
Çalışma Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğüne yapılan 
faaliyetlerin 
raporlanarak 
komisyona sunulması, 
 

 

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 şiddet 
vakalarında kadınların 
sağlık, güvenlik, adli 
destek ve barınma 
hizmetlerine acil ve 

A.Ç.S.H.İ.M ‐ İl Emniyet Müd. 
‐ İl jandarma 

Kom. 
‐ İl Sağlık Müd. 
‐ Baro 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

AİLE,ÇALIŞMA 
VE SOSYAL HİZ. 
İL MÜD. 
-6284 sayılı kanunun 
uygulamasında iş 
birliği içinde olunan 

 AİLE,ÇALIŞMA 
VE SOSYAL HİZ. 
İL MÜD. 
-Belirlenen 
çalışmalarla ilgili 
uzmanların 

 AİLE,ÇALIŞMA VE 
SOSYAL HİZ. İL 
MÜD. 
-Yürürlüğe giren 
protokollerin ilgili 
birimlere dağıtılması, 

 



etkin erişimlerinin 
sağlanması amacıyla 
protokoller yapılması 

Müdürlüklerle şiddet 
mağdurlarının 
sağlık,güvenlik,adli 
destek, barınma 
hizmetlerinden hızlı 
ve etkin bir şekilde 
yararlanmaları 
yönünde protokol 
içeriğinin ve protokol 
metninin 
oluşturulması, 
İL JANDARMA 
KOMUTANLIĞI 
- 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. 
 
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 yapılması 
planlanmaktadır. 
 
İL SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 
-6284 sayılı kanunun 
uygulayıcılarından 
biri olan 
Müdürlüğümüzün 

belirlenmesi ve bir alt 
çalışma gurubunun 
oluşturulması için 
gerekli yazışmaların 
yapılması, 
 
İL JANDARMA 
KOMUTANLIĞI 
- 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. 
 
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 yapılması 
planlanmaktadır. 
 
İL SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 
-Uzman kişilerce 
uygulamada yaşanan 
sıkıntıların 
belirlenerek 
hazırlanan prokolün 
işbirliği içindeki 
kurumla yapılan 
toplantıda 
imzalanması, 

varsa eksikliklerin 
tespit edilerek gerekli 
düzenlemelerin 
yapılması, 
-Teknik kurul 
toplantısında 
değerlendirilip 
Komisyona sunulmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
yapılması. 
 
İL JANDARMA 
KOMUTANLIĞI 
-Yürürlüğe giren 
protokollerin ilgili 
birimlere dağıtılması, 
varsa eksikliklerin 
tespit edilerek gerekli 
düzenlemelerin 
yapılması, 
-Teknik kurul 
toplantısında 
değerlendirilip 
Komisyona sunulmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
yapılması. 
 
İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 
-Yürürlüğe giren 
protokollerin ilgili 
birimlere dağıtılması, 
varsa eksikliklerin 
tespit edilerek gerekli 
düzenlemelerin 
yapılması, 
-Teknik kurul 
toplantısında 
değerlendirilip 
Komisyona sunulmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
yapılması. 
 
İL SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 



şiddet mağduruna 
yönelik hizmet ve 
bilgilendirici 
faaliyetlerin 
artırılması adına ilgili 
kurumlarla protokol 
düzenlemesi, 
 
GİRESUN 
BAROSU 
-İlgili kurum ve 
kuruluşlarla toplantı 
düzenlenerek gerekli 
görülen alanlarda 
protokol hazırlıkları 
çalışmalarının 
yapılması, 
 
 

 
GİRESUN 
BAROSU 
Uzman kişilerce 
uygulamada yaşanan 
sıkıntıların 
belirlenerek 
hazırlanan prokolün 
işbirliği içindeki 
kurumla yapılan 
toplantıda 
imzalanması, 

-Yürürlüğe giren 
protokollerin ilgili 
birimlere dağıtılması, 
varsa eksikliklerin 
tespit edilerek gerekli 
-Teknik kurul 
toplantısında 
değerlendirilip 
Komisyona sunulmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
yapılması. 
 
GİRESUN BAROSU 
-Yürürlüğe giren 
protokollerin ilgili 
birimlere dağıtılması, 
varsa eksikliklerin 
tespit edilerek gerekli 
-Teknik kurul 
toplantısında 
değerlendirilip 
Komisyona sunulmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
yapılması. 
 

4.1.2.  ŞÖNİM, kadın danışma 
merkezleri veya 
sığınmaevlerinden / 
konukevlerinden 
yönlendirilen 
kadınlara İŞKUR 
tarafından işe 
yerleştirmelerde ve 
düzenlenen meslek 
kurslarında öncelik 
verilmesi için ASPİM, 
İŞKUR ve ilgili 
belediyeler arasında 
protokol yapılması 

A.Ç.S.H.İ.M ‐ Giresun  
Belediyesi 

‐ İŞ-KUR 
 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

AİLE, ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Şönim, Kadın 
Konukevi, Kadın 
Danışma Merkez, 
cezaevleri ve 
denetimli 
serbestlikten 
yönlendirilen mağdur 
kadınların 
taleplerinin 
ekonomik ve eğitim 
anlamında 
güçlenmeleri için 
ilgili kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
protokollerin 
oluşturulması, 

 

AİLE, ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Üzerinde çalışılan ve 
hazırlanan 
protokollerin ilgili 
kurum ve 
kuruluşlarla toplantı 
yapılarak 
imzalanması, 
                                     
GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Talepler 
doğrultusunda ilgili 
kurum ve 
kuruluşlarla 
protokollerin 
imzalanması, 

 

AİLE, ÇALIŞMA VE 
SOSYAL 
HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Yürürlüğe giren 
protokollerin ilgili 
birimlere dağıtılması, 
varsa eksikliklerin 
tespit edilerek gerekli 
düzenlemelerin 
yapılması, 
-Teknik kurul 
toplantısında 
değerlendirilip 
Komisyona sunulmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
yapılması. 
 

 



 
GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Aile, Çalışma ve 
sosyal Hizmet 
Merkezi İl 
Müd.Kadın Danışma 
ve Konukevlerinden 
yada cezaevi ve 
denetimli 
serbestlikten 
yönlendirilen 
kadınların 
taleplerinin alınması, 
 
İŞ-KUR 
ŞÖNİM, kadın 
danışma merkezleri 
veya 
sığınmaevlerinden / 
konukevlerinden ya 
da cezaevlerinden 
yönlendirilen 
kadınlara İŞKUR 
tarafından işe 
yerleştirmelerde, 
düzenlenen meslek 
kurslarında ve 
girişimcilik destek 
programlarında 
öncelik verilmesi için 
ASP İl Müdürlüğü, 
İŞKUR, KOSGEB, 
Giresun Ticaret ve 
Sanayi Odası,  İl 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü (Halk 
Eğitim Merkezleri), 
Giresun Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği ve ilgili 
belediyeler arasında 
protokol yapılması 
planlanmaktadır 

 
İŞ-KUR    
-Üzerinde çalışılan ve 
hazırlanan 
protokollerin ilgili 
kurum ve 
kuruluşlarla toplantı 
yapılarak 
imzalanması, 
                                     

GİRESUN 
BELEDİYESİ 
- Yürürlüğe giren 
protokollerin ilgili 
birimlere dağıtılması, 
varsa eksikliklerin 
tespit edilerek gerekli 
düzenlemelerin 
yapılması, 
-Teknik kurul 
toplantısında 
değerlendirilip 
Komisyona sunulmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
yapılması. 
 
İŞ-KUR 
- Yürürlüğe giren 
protokollerin ilgili 
birimlere dağıtılması, 
varsa eksikliklerin 
tespit edilerek gerekli 
düzenlemelerin 
yapılması, 
-Teknik kurul 
toplantısında 
değerlendirilip 
Komisyona sunulmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
yapılması. 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.3.  ŞÖNİM, kadın danışma 
merkezleri veya 
sığınmaevlerinden / 
konukevlerinden 
yönlendirilen 

A.Ç.S.H.İ.M ‐ Giresun 
Belediyesi 

‐ KOSGEB 
 
 

Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen 

AİLE, ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 

 

 

AİLE, ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 

 AİLE, ÇALIŞMA VE 
SOSYAL 

 
 
 



kadınlara KOSGEB 
tarafından verilen 
girişimcilik 
desteklerinde öncelik 
sağlanması için 
ASPİM, KOSGEB ve 
ilgili belediyeler 
arasında protokol 
yapılması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Şönim, Kadın 
Konukevi, Kadın 
Danışma Merkez, 
cezaevleri ve 
denetimli 
serbestlikten 
yönlendirilen mağdur 
kadınların 
taleplerinin 
ekonomik ve eğitim 
anlamında 
güçlenmeleri için 
ilgili kurum ve 
kuruluşlarla gerekli 
protokollerin 
oluşturulması, 
 
GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Aile, Çalışma ve 
sosyal Hizmet 
Merkezi İl 
Müd.Kadın Danışma 
ve Konukevlerinden 
yada cezaevi ve 
denetimli 
serbestlikten 
yönlendirilen 
kadınların 
taleplerinin alınması, 
 
KOSGEB 
ŞÖNİM, kadın 
danışma merkezleri 
veya sığınma 
evlerinden / 
konukevlerinden 
yönlendirilen 
kadınlara KOSGEB 
tarafından verilen 
girişimcilik 
desteklerinde öncelik 
sağlanması için 
KOSGEB ve ASP İl 
Müdürlüğü, İŞKUR, 
Giresun Ticaret ve 
Sanayi Odası,  
Giresun Esnaf ve 

HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Üzerinde çalışılan 
ve hazırlanan 
protokollerin ilgili 
kurum ve 
kuruluşlarla toplantı 
yapılarak 
imzalanması, 
                                     
GİRESUN 
BELEDİYESİ 
-Talepler 
doğrultusunda ilgili 
kurum ve 
kuruluşlarla 
protokollerin 
 
KOSGEB 
-Üzerinde çalışılan 
ve hazırlanan 
protokollerin ilgili 
kurum ve 
kuruluşlarla toplantı 
yapılarak 
imzalanması, 
 
 

HİZMETLER İL 
MÜD. 
-Yürürlüğe giren 
protokollerin ilgili 
birimlere dağıtılması, 
varsa eksikliklerin 
tespit edilerek gerekli 
düzenlemelerin 
yapılması, 
-Teknik kurul 
toplantısında 
değerlendirilip 
Komisyona sunulmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
yapılması. 
 
GİRESUN 
BELEDİYESİ 
- Yürürlüğe giren 
protokollerin ilgili 
birimlere dağıtılması, 
varsa eksikliklerin 
tespit edilerek gerekli 
düzenlemelerin 
yapılması, 
-Teknik kurul 
toplantısında 
değerlendirilip 
Komisyona sunulmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
yapılması 
 
KOSGEB 
- Yürürlüğe giren 
protokollerin ilgili 
birimlere dağıtılması, 
varsa eksikliklerin 
tespit edilerek gerekli 
düzenlemelerin 
yapılması, 
-Teknik kurul 
toplantısında 
değerlendirilip 
Komisyona sunulmak 
üzere raporlama 
çalışmalarının 
yapılması 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sanatkarlar Odaları 
Birliği ve ilgili 
belediyeler arasında 
girişimcilik eğitimi 
protokolü yapılması 
planlanmaktadır. 
 

  
 
 
 
 

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

4.2.1   Giresun Üniversitesi 
ilgili birimlerinde  
kadına yönelik şiddetle 
mücadele, toplumsal 
cinsiyet eşitliği, erken 
yaşta ve zorla 
evlilikler ile ilgili 
konular başta olmak 
üzere ihtiyaç duyulan 
konu ve alanlarda 
gerekli araştırmalar 
yapılması  

- GRÜ 
- GÜKAM 
- UNESCO 
Kürsüsü 
 

‐ Teknik 
Kuruma 
Üye Tüm 
Kurum 
Kuruluşlar 

GİRESUN 
ÜNİVERSİTESİ 
GİRESUN  
ÜNİVERSİTESİ, 
GÜKAM  ve UNESCO 
kürsüsü ile koordineli 
Giresun Üniversitesi 
ilgili birimlerinde  
kadına yönelik şiddetle 
mücadele, toplumsal 
cinsiyet eşitliği, erken 
yaşta ve zorla evlilikler 
ile ilgili konular başta 
olmak üzere ihtiyaç 
duyulan konu ve 
alanlarda gerekli 
araştırmalar yapılması 
hakkında toplantının 
yapılarak, Kadın 
Araştırmaları Yüksek 
Lisans Programında yer 
alan bilim insanlarının, 
araştırmacılarının da 
dahil edilmesi, YÖK ve 
rektörlüğün destek ve 
yardımlarının 
görüşülmesi. 
 
UNESCO KÜRSÜSÜ 
- Yapılabilecek 
araştırma konu 
başlıklarının ve 
araştırmayı 
gerçekleştirecek 
sorumlu ve ekiplerin 
belirlenmesi için

 UNESCO 
KÜRSÜSÜ 
-Uygun araştırma 
projelerinin 
geliştirilmesi, 
kaynakların 
belirlenmesi için 
girişimler 

 UNESCO KÜRSÜSÜ
-Kaynak bulunan 
araştırma projelerinin 
başlatılması 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

   




