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ÇANAKKALE İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2022 YILI FAALİYET PLANI 

ÇANAKKALE BELEDİYESİ  

 

 

 

Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 HEDEF 2 

POLİTİKA VE KOORDİNASYON 

 

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

2.2.5.Belediyemizin 

kadın alanındaki 

çalışma 

deneyimlerinin 

aktarıldığı başka 

kurumlarla iş birliği 

için panel, çalış tay, 

söyleşi vb. etkinlikler 

gerçekleştirecektir.    

 

 
 
 
Çanakkale 
Belediyesi  

 
 
 
 
Planlandı 

   
 
 
 
Planlandı 
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Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 3: KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER 

 

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

sağlanacaktır. 

3.1.3 Çanakkale 

Belediyesi Hizmet 

Binasında ve Belediye’ 

ye bağlı hizmet veren 

4 Sosyal Yaşam 

Evinde kadınlara 

rehberlik edilecek, 

şiddet konusunda 

çalışan ŞÖNİM, İl 

Emniyet Müdürlüğü, İl 

Jandarma Komutanlığı 

gibi kurumlara 

yönlendirme 

yapılmaya devam 

edilecektir.  

Çanakkale Belediyesi  Planlandı   Planlandı   

Ocak ayı grup çalışmalarında bir 
oturum bilgilendirilme çalışması 
gerçekleştirildi 
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Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 HEDEF 4: 

TOPLUMSAL FARKINDALIK 

 

 Strateji 4.2: Şiddetsiz bir toplum için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir. 

4.2.1.Vatandaşlara 

yönelik eğitim, 

seminer, atölye 

çalışması gibi 

farkındalık artırma ve 

bilinçlendirme 

çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. 

Çanakkale Belediyesi 

tarafından kadın ve 

çocuğa yönelik 

şiddetin 

sonlandırılması 

amacıyla belirlenmiş 

önemli gün ve 

haftalarda (8 Mart  

Dünya Kadınlar Günü, 

1 Eylül Dünya Barış 

Günü, 25 Kasım 

Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele 

Günü, 10 Aralık İnsan 

Hakları Günü,  20 

Kasım Çocuk Hakları 

Günü vb.) kamu 

kurumları ve sivil 

 

 

 

Çanakkale Belediyesi 

 

 

 

 

Planlandı 

   

 

 

 

Planlandı 
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toplum kuruluşları ile 

eğitim çalışması 

gerçekleştirilecek, 

Sosyal Yaşam 

Evlerinde de çalıştay, 

toplantı, konferans ve 

seminerler 

düzenlenecektir.. 
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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ 

Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 1: ADALETE ERİŞİM VE MEVZUAT 

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

 
 
1.2.6. il düzeyinde 
imkan olması 
halinde araştırmalar 
gerçekleştirilecek 
olup araştırmaların 
nitel yöntemlerle 
yapılması 
sağlanacaktır. 

 
 
Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi   

 

 Şiddet 
mağdurla
rının 
adalet 
algısına 
yönelik 
araştırma 
yürütücül
erinin 
belirlenm
esi 

 Araştırma 
ölçeğinin 
belirlenm
esi 

 Etik kurul 
izinlerinin 
alınması 

   

 Araştırma
nın 
uygulanm
ası 

 Araştırma
nın analiz 
edilmesi 

 Araştırma 
çıktılarının 
oluşturulm
ası 
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Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 2:  POLİTİKA VE KOORDİNASYON 

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

2.2.2. Çanakkale 
Onsekiz Mart 
Üniversitesinin 
kadına yönelik 
şiddetle mücadelede 
rolü ve önemine 
ilişkin “Akademide 
Kadın Buluşmaları” 
ve ‘Akademik Erkek 
Buluşmaları’ 
gerçekleştirilecektir. 
 

Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi   

Akademide Kadın 
ve Akademide 
Erkek içeriğinde 
yapılacak olan 
etkinlikler için 
yönetim kurulu ile 
değerlendirmeler 
gerçekleştirilecek 
ve faaliyet takvimi 
oluşturulacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Akademide Kadın 
ve Akademide 
Erkek içeriğinde 
etkinlikler 
gerçekleştirilecekti
r 
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Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 3: KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER 

 Strateji 3.6: Şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurunun korunmasında kolluk uygulamalarının etkinliği arttırılacaktır 

3.6.3. 
6284 sayılı Kanun 
kapsamındaki kolluk 
uygulamalarının 
şiddet mağduru ve 
şiddet uygulayan 
üzerindeki etkisini 
analiz eden bir 
araştırma 
yapılacaktır.   

 
Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kolluk 
uygulama
larının 
şiddet 
mağduru 
ve şiddet 
uygulaya
n 
üzerindek
i etkisini 
analiz 
edecek 
olan 
araştırma
nın 
yürütücül
erinin 
belirlenm
esi 

 Araştırma 
ölçeğinin 
belirlenm
esi 

 Gerekli 
izinlerin 
alınması 

 
 
 
 
 

  Araştırma
nın 
uygulanm
ası 

 Araştırma
nın analiz 
edilmesi 

 Araştırma 
çıktılarının 
oluşturulm
ası 
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Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 3:  KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER 

 Strateji 3.6:  Kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü koordinasyon ve sektörler arası iş birliği teşvik edilecektir. 

3.6.4. 
Kolluk personelinin 
kadın erkek eşitliği, 
kadına yönelik şiddet 
ve şiddetle 
mücadele 
konularında algı ve 
farkındalık düzeyinin 
incelenmesine 
yönelik bir araştırma 
yürütülecektir. 

Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi   

 Personelin
in kadın 
erkek 
eşitliği, 
kadına 
yönelik 
şiddet ve 
şiddetle 
mücadele 
konularınd
a algı ve 
farkındalık 
düzeyinin 
incelenme
sine 
araştırman
ın 
yürütücüle
rinin 
belirlenme
si 

 Araştırma 
ölçeğinin 
belirlenme
si 

 Gerekli 
izinlerin 
(Etik Kurul 
vs) 
alınması 

 
 
 
 

   Araştırma
nın 
uygulanm
ası 

 Araştırma
nın analiz 
edilmesi 

 Araştırma 
çıktılarının 
oluşturulm
ası 
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Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 4: TOPLUMSAL FARKINDALIK 

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

4.5.1. Üniversite 
öğrencilerinin kadına 
yönelik şiddete ilişkin 
tutum ve algılarını 
ölçmeye yönelik il 
düzeyinde bir 
araştırma 
gerçekleştirilecektir. 

Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 

 Üniversit
e 
öğrencile
rinin 
kadına 
yönelik 
şiddete 
ilişkin 
tutum ve 
algılarını 
ölçmeye 
yönelik 
araştırma
nın 
yürütücül
erinin 
belirlenm
esi 

 Araştırma 
ölçeğinin 
belirlenm
esi 

 Gerekli 
izinlerin 

alınması 

 
 
 
 

  Araştırma
nın 
uygulanm
ası 

 Araştırma
nın analiz 
edilmesi 

 Araştırma 
çıktılarının 
oluşturulm
ası 
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Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 4:   TOPLUMSAL FARKINDALIK 

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

4.5.2. Kadın dostu 
kampüs anlayışının 
yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır. 
 
 
 

Çanakkale Onsekiz 
Mart  
Üniversitesi 

 Kadın 
Girişimcil
erin yer 
aldığı 
seminer 
etkinlikler
i 
düzenlen
mesi. 

 Tüm 
birimlerd
e kadın 
hakları 
farkındalı
ğı 
oluşturac
ak 
etkinlikler 
düzenlen
mesi 

 Kampüs 
dostu 
kadın 
projesi 
için 
beklenti 
araştırma
sı 
yapılması 
 

   Kadına 
Şiddetle 
Mücadele 
Öğrenci 
Topluluğu 
Kurulacakt
ır.  

 Kadın 
dostu 
kampüs 
beklenti 
araştırmas
ının 
yapılması 

 Kadın 
dostu 
kampüs 
beklenti 
araştırmas
ının 
analizlerini
n 
yapılması 

 Kadın 
dostu 
kampüs 
beklenti 
araştırması
nın 
çıktılarının 
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değerlendiri
lmesi 

    

Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 4:   TOPLUMSAL FARKINDALIK 

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

4.5.3. 
Üniversitelerin kadın 
çalışmaları merkez 
ve bölümlerinde 
kadına yönelik şiddet 
konusunda 
gerçekleştirilen 
çalışmalar Kadına 
Yönelik Şiddet 
İzleme ve 
Değerlendirme 
Komisyonunda yılda 
bir kez sunulacaktır. 
 

Çanakkale Onsekiz 
Mart  
Üniversitesi 

Kadına 
Şiddet konulu 
akademik 
çalışmalar 
Yüksek 
Lisans 
Bölümünde 
ve 
üniversitenin 
ilgili 
birimlerinde 
yapılmaya 
başlanmıştır.  

   Kadına Şiddet 
konulu akademik 
çalışmalar Yüksek 
Lisans Bölümünde 
ve üniversitenin 
ilgili birimlerinde 
yapılan çalışmalar 
aynı çatı altında 
toplanarak 
sonuçlar  Kadına 
Yönelik Şiddet 
İzleme ve 
Değerlendirme 
Komisyonunda 
sunulmak üzere 
derlenecektir. 
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Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 4:   TOPLUMSAL FARKINDALIK 

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

4.5.4. 

Üniversitelerde 
kadına yönelik şiddet 
konusunda seminer, 
panel, atölye 
çalışması 
gerçekleştirilecektir.  

Çanakkale Onsekiz 
Mart  
Üniversitesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dünya 
Kadınlar 
Günü, Aile 
Haftası 
çerçevesinde 
etkinlikler 
planlanmıştır 
ve 
gerçekleştirile
cektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Flört Şiddeti 
konulu 
seminerler 
üniversitemiz 
birimlerinde 
öğrencilerimiz
e yönelik 
olarak 
gerçekleşecek
tir 
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 Hedef 4:   TOPLUMSAL FARKINDALIK 

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

4.5.5. 

İletişim fakültesi 

öğrencilerine 

“medyada kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele” konusunda 

atölye, seminer, 

toplantı vb. çalışmalar 

gerçekleştirilecektir. 

Çanakkale Onsekiz 
Mart  
Üniversitesi 

Medyada kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele konulu 
etkinliklerin İletişim 
Fakültesinde 
yapılmasına ilişkin 
çalışma başlatılmıştır. 
2021-2022 Akademik 
yılı Bahar Döneminde 

etkinlik yapılacaktır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Medyada kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele konulu 
etkinliklerin İletişim 
Fakültesinde 
yapılması 
sağlanacaktır.2022-
2023 Akademik yılı 
Güz Döneminde 
etkinlik yapılacaktır. 
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ÇANAKKALE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyet 
Sorumlu 

Kurum/Kuruluş 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 3: Koruyucu ve Önleyici Hizmetler 

 Strateji 3.2: Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kuruluşlar tarafından şiddet mağduruna yönelik hizmetlerin kapasitesi geliştirilerek 
hizmetlerin uzmanlaşmış biçimde sunulması sağlanacak ve hizmetlerin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

3.2.7. 6284 
sayılı Kanun 
kapsamında 
elektronik 
kelepçe 
uygulamasının il 
düzeyinde 
etkinliğinin 
arttırılması 
amacıyla İlimiz 
merkez ve 
İlçelerinde Aile 
İçi ve Kadına 
Karşı Şiddetle 
Mücadele Büro 
Amirliklerinde 
görevli  
personele eğitim 
verilmesi. 
 
 

İl Emniyet 

Müdürlüğü 

 

Emniyet 

Müdürlüğümüzde 

görevli eğiticinin 

belirlenmesi. 

Eğitim 

materyallerinin 

belirlenmesi. 

Merkez ve İlçe 

Teşkilatı için 

gerekli duyurunun 

yazışma yoluyla 

yapılması. Eğitime 

katılacak personel 

sayısının 

belirlenmesi. 

10 personele 

eğitim verilmesi. 

Elektronik kelepçe 

uygulanan vaka sayısı 

/toplam vaka sayısı 

eklenecektir. 

 

 Emniyet 
Müdürlüğümüzde 
görevli eğiticinin 
belirlenmesi. 
Eğitim 
materyallerinin 
belirlenmesi. 
Merkez ve İlçe 
Teşkilatı için 
gerekli duyurunun 
yazışma yoluyla 
yapılması. 
Eğitime katılacak 
personel 
sayısının 
belirlenmesi 
 
10 personele 
eğitim verilmesi. 

  

      

    

3.2.8. Kadın 

Destek 

-İl Merkezi ve 
İlçelerde Emniyet 
Müdürlükleri/Amirli

  İl Merkezi ve 
İlçelerde Emniyet 
Müdürlükleri/Amir
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Uygulaması 

(KADES)’nın 

bilinilirliği ve 

kullanımının 

artırılmasına 

yönelik 

çalışmalara 

devam edilerek 

İl genelinde 

tanıtım ve broşür 

dağıtıma devam 

edilmesi. 

 

İl Emniyet 

Müdürlüğü 

 

klerine başvuruda 
bulunan,  adli 
tahkikat yapılan, 
hakkında tedbir 
kararı alınan 
kadınlardan 
telefonunda 
KADES 
uygulaması yüklü 
olmayanlara 
KADES 
uygulamasının 
tanıtım ve 
bilgilendirmesi 
yapılarak 
yükletilmesi, 
-İl Merkezinde 
bulunan kamu 
kurum ve 
kuruluşlarına, 
eğitim kurumlarına  
KADES tanıtımının 
yapılması ve 
broşür dağıtımı 
yapılması. 

liklerine 
başvuruda 
bulunan,  adli 
tahkikat yapılan, 
hakkında tedbir 
kararı alınan 
kadınlardan 
telefonunda 
KADES 
uygulaması yüklü 
olmayanlara 
KADES 
uygulamasının 
tanıtım ve 
bilgilendirmesi 
yapılarak 
yükletilmesi, 
-İl Merkezinde 
bulunan kamu 
kurum ve 
kuruluşlarına, 
eğitim 
kurumlarına  
KADES 
tanıtımının 
yapılması ve 
broşür dağıtımı 
yapılması. 
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Faaliyet 
Sorumlu 

Kurum/Kuruluş 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 3:(Koruyucu ve Önleyici Hizmetler 

 Strateji 3.6: Şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurunun korunmasında kolluk uygulamalarının etkinliği arttırılacaktır. 

3.6.1. İl Emniyet 

Müdürlüğü 

personeline 

yönelik Aile İçi 

ve Kadına Karşı 

Şiddetle 

Mücadele 

konularında 

kişiye eğitim  

verilmesi  

İl Emniyet 

Müdürlüğü 

 

Emniyet 
Müdürlüğümüzde 
görevli eğiticinin 
belirlenmesi. 
Eğitim 
materyallerinin 
belirlenmesi. 
Merkez ve İlçe 
Teşkilatı için 
gerekli duyurunun 
yazışma yoluyla 
yapılması. Eğitime 
25 personelin 
katılması  

  Emniyet 
Müdürlüğümüzde 
görevli eğiticinin 
belirlenmesi. 
Eğitim 
materyallerinin 
belirlenmesi. 
Merkez ve İlçe 
Teşkilatı için 
gerekli duyurunun 
yazışma yoluyla 
yapılması. 
Eğitime 25 
personelin 
katılması 

  

      

    

3.6.2. Şiddet 

vakalarının 

tespiti ve 

izlenmesinde 

risk odaklı 

yaklaşım 

benimsenerek 

vakaya erken ve 

etkin müdahale 

İl Emniyet 

Müdürlüğü 

 

Şiddet vakalarında 
doldurulan risk 
analiz formlarının 
doldurulması ile 
ilgili olarak İl 
Merkezi ve 
İlçelerde Aile İçi ve 
Kadına Karşı 
Şiddetle Mücadele 
Büro Amirliklerinde 
görevli personelin 
eğitimlerde 
bilgilendirilmesi.  

  Şiddet 
vakalarında 
doldurulan risk 
analiz formlarının 
doldurulması ile 
ilgili olarak İl 
Merkezi ve 
İlçelerde Aile İçi 
ve Kadına Karşı 
Şiddetle 
Mücadele Büro 
Amirliklerinde 
görevli personelin 
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ÇANAKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 

edilmesi 

sağlanması.  

 eğitimlerde 
bilgilendirilmesi.  
 

  
 

    

Faaliyet 
Sorumlu 

Kurum/Kuruluş 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 3:Koruyucu ve Önleyici Hizmetler 

 Strateji 3.2: Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kuruluşlar tarafından şiddet mağduruna yönelik hizmetlerin kapasitesi geliştirilerek 
hizmetlerin uzmanlaşmış biçimde sunulması sağlanacak ve hizmetlerin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır 

3.2.7.  6284 sayılı 

Kanun 

kapsamında 

elektronik kelepçe 

uygulamasının il 

düzeyinde etkin 

şekilde 

uygulanması 

sağlanacaktır. 

İl Jandarma 
Komutanlığı 

İl Jandarma 

Komutanlığında 

görevli personelin 

belirlenmesi. 

Eğitim 

materyalinin 

belirlenmesi. 100 

jandarma 

personeline 

yönelik eğitim 

planlamasının 

yapılması 

 

  İl Jandarma 

Komutanlığında 

görevli personelin 

belirlenmesi. 

Eğitim 

materyalinin 

belirlenmesi. 100 

jandarma 

personeline 

yönelik eğitim 

planlamasının 

yapılması 
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3.2.8. Kadın 

Destek 

Uygulaması 

(KADES)’nın 

bilinilirliği ve 

kullanımının 

artırılmasına 

yönelik 

çalışmalara devam 

edilecektir. 

İl Jandarma 
Komutanlığı 

Jandarma 
sorumluluk 
bölgesinde kadın 
vatandaşların 
yoğun olduğu 
bölgelerde, Kadın 
Acil Destek 
Uygulaması 
konusunda broşür 
dağıtılarak 
bilinirliğinin 
artırılması, 
uygulamanın 
yaygınlaştırılması 
hedeflenmiştir. 250 
kadın vatandaşa 
ulaşılması 
planlanmaktadır.  
 

  Jandarma 
sorumluluk 
bölgesinde kadın 
vatandaşların 
yoğun olduğu 
bölgelerde, Kadın 
Acil Destek 
Uygulaması 
konusunda 
broşür dağıtılarak 
bilinirliğinin 
artırılması, 
uygulamanın 
yaygınlaştırılması 
hedeflenmiştir. 
250 kadın 
vatandaşa 
ulaşılması 
planlanmaktadır.  
 
 

  

  
 

    

    

Faaliyet 
Sorumlu 

Kurum/Kuruluş 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 3:Koruyucu ve Önleyici Hizmetler 

 Strateji 3.6: Şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurunun korunmasında kolluk uygulamalarının etkinliği arttırılacaktır. 

3.6.1. Jandarma 

personelinin 

şiddetle 

mücadelede 

uzmanlaşmasına 

İl Jandarma 
Komutanlığı 

İl Jandarma 
Komutanlığınca 
görevli eğiticinin 
belirlenmesi. 
Eğitim 
materyallerinin 

  İl Jandarma 
Komutanlığınca 
görevli eğiticinin 
belirlenmesi. 
Eğitim 
materyallerinin 
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yönelik 

eğitimlerin 

düzenli ve sürekli 

şekilde verilmesi 

sağlanacaktır.  

belirlenmesi. 100 
jandarma 
personeline 
yönelik eğitim 
planlamasının 
yapılması.  
 
 
 
 

belirlenmesi. 100 
jandarma 
personeline 
yönelik eğitim 
planlamasının 
yapılması.  
 

      

3.6.2. Şiddet 

vakalarının tespiti 

ve izlenmesinde 

risk odaklı 

yaklaşım 

benimsenerek 

vakaya erken ve 

etkin müdahale 

edilmesi 

sağlanacaktır. 

İl Jandarma 
Komutanlığı 

Aile ve Sosyal 
Hizmetle İl 
Müdürlüğüne anlık 
olarak gönderilen 
Aile İçi ve Kadına 
Karşı Şiddet 
Olayları kayıt 
Formu; tüm 
başvurularda 
düzenlenecek, veri 
alanlarında iletişim 
bilgileri başta 
olmak üzere 
mağdura ilişkin 
tüm bilgiler 
sisteme eksiksiz 
girilecek, kontrolü 
yapılarak 
onaylanmasının 
sağlanmasına 
yönelik tedbirler 
alınacaktır.  
 
 
 
 
 

  Aile ve Sosyal 
Hizmetle İl 
Müdürlüğüne 
anlık olarak 
gönderilen Aile İçi 
ve Kadına Karşı 
Şiddet Olayları 
kayıt Formu; tüm 
başvurularda 
düzenlenecek, 
veri alanlarında 
iletişim bilgileri 
başta olmak 
üzere mağdura 
ilişkin tüm bilgiler 
sisteme eksiksiz 
girilecek, kontrolü 
yapılarak 
onaylanmasının 
sağlanmasına 
yönelik tedbirler 
alınacaktır.  
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3.6.3.6284 sayılı 

Kanun 

kapsamındaki 

kolluk 

uygulamalarının 

şiddet mağduru ve 

şiddet uygulayan 

üzerindeki etkisini 

analiz eden bir 

araştırma 

yapılacaktır. 

İl Jandarma 
Komutanlığı 

Çanakkale 
Onsekiz Mart 
Üniversitesi ile Aile 
ve Sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğü 
tarafından 
yapılacak 
araştırma 
çalışmasına katkı 
sağlanacaktır.  
 
 
 
 
 
 
 

  Çanakkale 
Onsekiz Mart 
Üniversitesi ile 
Aile ve Sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğü 
tarafından 
yapılacak 
araştırma 
çalışmasına katkı 
sağlanacaktır.  
 

  

3.6.4.  Kolluk 

personelinin kadın 

erkek eşitliği, 

kadına yönelik 

şiddet ve şiddetle 

mücadele 

konularında algı 

ve farkındalık 

düzeyinin 

incelenmesine 

yönelik bir 

İl Jandarma 
Komutanlığı 

Çanakkale 
Onsekiz Mart 
Üniversitesi ile Aile 
ve Sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğü 
tarafından 
yapılacak 
araştırma 
çalışmasına katkı 
sağlanacaktır.  
 

  Çanakkale 
Onsekiz Mart 
Üniversitesi ile 
Aile ve Sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğü 
tarafından 
yapılacak 
araştırma 
çalışmasına katkı 
sağlanacaktır.  
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araştırma 

yürütülecektir.  

 

Faaliyet 
Sorumlu 

Kurum/Kuruluş 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 4: TOPLUMSAL FARKINDALIK 

 Strateji 4.3: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin katılımı sağlanacaktır. 

4.3.2. Milli 

Savunma 

Bakanlığı ve 

Jandarma Genel 

Komutanlığı 

bünyesinde vatani 

görevini yapmakta 

olan erbaş ve 

erlere yönelik 

düzenli eğitim ve 

seminer 

çalışmaları 

gerçekleştirilecekt

ir.  

 

İl Jandarma 
Komutanlığı 

Çanakkale il 

genelinde vatani 

görevini yapmakta 

olan erbaş ve 

erlere yönelik “Aile 

İçi Şiddetin 

Önlenmesinde 

Dini Referanslar” 

konusunda İl 

Müftülüğü, “Aile İçi 

Şiddet”, “Erken 

Yaşta Zorla Evlilik” 

konusunda Aile ve 

Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü ile 

koordineli olarak 

1000 erbaş ve ere 

eğitim verilmesi 

planlanmaktadır.  

  Çanakkale il 
genelinde vatani 
görevini 
yapmakta olan 
erbaş ve erlere 
yönelik “Aile İçi 
Şiddetin 
Önlenmesinde 
Dini Referanslar” 
konusunda İl 
Müftülüğü, “Aile 
İçi Şiddet”, “Erken 
Yaşta Zorla 
Evlilik” 
konusunda Aile 
ve Sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğü ile 
koordineli olarak 
1000 erbaş ve 
ere eğitim 
verilmesi 
planlanmaktadır. 
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ÇANAKKALE İL MÜFTÜLÜĞÜ 

Faaliyet 
Sorumlu 

Kurum/Kuruluş 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 HEDEF 2: POLİTİKA VE KOORDİNASYON 

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

2.1.2. Kadınların 

yoğun çalıştığı 

alanlarda tematik 

toplantılar 

yapılacak ve farklı 

kadın gruplarıyla 

çalışmalar 

yürütülecektir. 

İl Müftülüğü Kuran Kurslarında 

öğrenim gören 300 

kadına ve Kuran 

Kursu Öğreticisi 

unvanlarında 

görev yapan 60 

kadına ADRB 

üyesi vaizler 

tarafından 

“Mahremiyet 

Eğitimi” 

verilecektir. Kuran 

Kursu öğreticileri 

ile Müftülük 

toplantı 

salonunda, kadın 

kursiyerlere eğitim 

gördükleri 

kurslarda eğitim 

verilecektir.  

  Kuran 

Kurslarında 

öğrenim gören 

300 kadına ve 

Kuran Kursu 

Öğreticisi 

unvanlarında 

görev yapan 60 

kadına ADRB 

üyesi vaizler 

tarafından 

“Mahremiyet 

Eğitimi” 

verilecektir. 

Kuran Kursu 

öğreticileri ile 

Müftülük toplantı 

salonunda, kadın 

kursiyerlere 

eğitim gördükleri 

kurslarda eğitim 

verilecektir.  
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Faaliyet 
Sorumlu 

Kurum/Kuruluş 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 HEDEF 2: POLİTİKA VE KOORDİNASYON 

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

2.2.2. 

Çanakkale 

Onsekiz Mart 

Üniversitesinin 

kadına yönelik 

şiddetle 

mücadelede 

rolü ve 

önemine ilişkin 

“Akademide 

Kadın 

Buluşmaları” 

ve ‘Akademik 

Erkek 

Buluşmaları’ 

gerçekleştirilec

ektir. 

 

İl Müftülüğü Aile ve Dini 

Rehberlik Bürosu 

ile bu toplantıların 

koordinasyon ve 

uygulaması 

konusunda 

çalışmalar 

yapılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

  Aile ve Dini 

Rehberlik Bürosu 

ile bu toplantıların 

koordinasyon ve 

uygulaması 

konusunda 

çalışmalar 

yapılacaktır.  
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Faaliyet 
Sorumlu 

Kurum/Kuruluş 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 HEDEF 2: POLİTİKA VE KOORDİNASYON 

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

değerlendirmesi yapılacaktır. 
 

2.3.1. “Kadına 

Yönelik Şiddetle 

Mücadele İl 

Teknik Kurulu” 

oluşturulacak ve 

düzenli 

toplanması 

sağlanacaktır. 

İl Müftülüğü ADRB üyesi vaiz, 

Kuran kursu 

öğretmeni ve 

imam hatiplerden 

müteşekkil İl 

Müftüsü 

başkanlığında 

kurul 

oluşturulmuştur. 

Üçer aylık 

toplantılar 

yapması planlanan 

söz konusu 

kurulda alınan 

kararlar “Kadına 

Yönelik Şiddetle 

Mücadele İl Teknik 

Kurulu 

toplantılarında 

paylaşılacaktır. 

 

  ADRB üyesi vaiz, 

Kuran kursu 

öğretmeni ve 

imam hatiplerden 

müteşekkil İl 

Müftüsü 

başkanlığında 

kurul 

oluşturulmuştur. 

Üçer aylık 

toplantılar 

yapması 

planlanan söz 

konusu kurulda 

alınan kararlar 

“Kadına Yönelik 

Şiddetle 

Mücadele İl 

Teknik Kurulu 

toplantılarında 

paylaşılacaktır. 

 

  

      



 

25 
 

 

 

 

Faaliyet 
Sorumlu 

Kurum/Kuruluş 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 HEDEF 2: POLİTİKA VE KOORDİNASYON 

 
Strateji 2.4:   Ulusal ve yerel düzeyde yürütülen çalışmalar dönemsel olarak izlenecek ve değerlendirilecektir. 
 

2.4.1. “Kadına 

Yönelik Şiddetle 

Mücadele İl 

Koordinasyon 

İzleme ve 

Değerlendirme 

Komisyonunun 

düzenli 

toplanması 

sağlanarak karar 

alma ve uygulama 

süreçlerinin 

etkinliği 

arttırılacaktır. 

İl Müftülüğü Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele İl 

Koordinasyon 

İzleme ve 

Değerlendirme 

Komisyonu 

toplantılarına paralel 

olarak Koordinasyon 

ekibi oluşturulmuş, 

1.  Ve 2. Dönem 

çalışma planı 

uygulamaya 

konacaktır.  

 

 

  Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele 

İl Koordinasyon 

İzleme ve 

Değerlendirme 

Komisyonu 

toplantılarına 

paralel olarak 

Koordinasyon ekibi 

oluşturulmuş, 1.  

Ve 2. Dönem 

çalışma planı 

uygulamaya 

konacaktır.  

 

  

      



 

26 
 

Faaliyet 
Sorumlu 

Kurum/Kuruluş 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 HEDEF 3: KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER 

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

geliştirilerek hizmetlerin uzmanlaşmış biçimde sunulması sağlanacak ve hizmetlerin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

3.2.6. Kadın 

konukevlerinde 

şiddet 

mağdurlarına 

yönelik manevi 

destek ve dini 

rehberlik 

hizmetleri her  

hafta Aile ve Dini 

Rehberlik Merkezi 

tarafından  

verilecektir.  

İl Müftülüğü ADRB 

koordinatörü 

tarafından 

eğitimler planlanıp 

uygulanacak ve 

gerekli manevi 

destek 

sağlanacaktır.  

 

 

  ADRB 

koordinatörü 

tarafından 

eğitimler 

planlanıp 

uygulanacak ve 

gerekli manevi 

destek 

sağlanacaktır.  

 

  

      

Faaliyet 
Sorumlu 

Kurum/Kuruluş 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 HEDEF 4: TOPLUMSAL FARKINDALIK 

 Strateji 4.2:  Şiddetsiz bir toplum için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir. 

4.2.8. Mart, Mayıs 

ve Kasım 

aylarında 

gerçekleştirilen 

mutat 

toplantılarında din 

İl Müftülüğü “Kadına Yönelik 

Şiddeti Önlemede 

Dini Referanslar” 

başlığı altında 70 

görevliye ADRB 

üyesi vaizler 

  Kasım ayında 

“Ailemin İletişim 

Dili” başlığı 

altında eğitimler 

düzenlenecektir.  
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görevlilerine 

“Kadına Yönelik 

Şiddetle 

Mücadele” 

konusunda 

eğitim/seminerler 

düzenlenecektir. 

tarafından eğitim 

düzenlenecektir.  

Mayıs ayında 

“Ailemde 

Merhamet 

İstiyorum”  başlığı 

altında eğitim 

düzenlenecektir.  

 

 

      

4.2.9. Diyanet 

İşleri 

Başkanlığının 

Mart-Mayıs ve 

Kasım aylarında 

gerçekleşen üçer 

aylık vaaz ve 

hutbe 

planlamalarında 

kadına yönelik 

şiddet konusuna 

yer verilecektir. 

İl Müftülüğü İlk üç aylık vaaz 

irşat programı 

hazırlanmış ve her 

ay için aile iletişim 

ve kadına yönelik 

şiddeti önlemeye 

yönelik konular 

tespit edilmiştir. 

Diğer üç aylık 

programlar İl İrşat 

Kurulu ve Kadına 

Yönelik Şiddetle 

Mücadele Ekibi 

tarafından tespit 

edilmesine karar 

verilmiştir. 

 

  İl İrşat Kurulu ve 

Kadına Yönelik 

Şiddetle 

Mücadele Ekibi 

tarafından 

konuların tespit 

edilmesine karar 

verilmiştir. 
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Faaliyet 
Sorumlu 

Kurum/Kuruluş 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 HEDEF 4: TOPLUMSAL FARKINDALIK 

 Strateji 4.3: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin katılımı sağlanacaktır. 

4.3.4. İl 

Müftülüğünce 

olumlu babalık 

tutumları, aile içi 

iş bölümü ve 

şiddetle mücadele 

konularında 

“Evliliğe İlk 

Adım” seminerleri 

düzenlenmeye 

devam edilecektir. 

İl Müftülüğü 3’ er aylık 

dönemlerde 15 er 

çifte “Evliliğe İlk 

Adım” eğitimi 

kapsamında  

“Olumlu Babalık 

Tutumları” 

konularında 

seminerler 

verilmesi 

planlanmıştır.  

 

 

  3’ er aylık 

dönemlerde 15 er 

çifte “Evliliğe İlk 

Adım” eğitimi 

kapsamında  

“Olumlu Babalık 

Tutumları” 

konularında 

seminerler 

verilmesi 

planlanmıştır.  

 

  

      

Faaliyet 
Sorumlu 

Kurum/Kuruluş 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 
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HEDEF 4: TOPLUMSAL FARKINDALIK 

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

4.4.2. Okul 

öncesi eğitim 

öğrencilerine 

yönelik eşitlik, 

farklılıklara 

saygı, sağlıklı 

ve olumlu 

iletişim 

konularında 

farkındalık 

çalışmaları 

gerçekleştirilec

ektir. 

 

İl Müftülüğü İl Müftülüğü 4-6 

yaş Kuran 

Kurslarında eğitim 

gören 256 

öğrencimize 

yönelik 

“Farklılıklarımıza 

Saygılıyım” başlığı 

altında eğitimler 

düzenlenecektir.  

 

 

  İl Müftülüğü 4-6 

yaş Kuran 

Kurslarında 

eğitim gören 256 

öğrencimize 

yönelik 

“Farklılıklarımıza 

Saygılıyım” 

başlığı altında 

eğitimler 

düzenlenecektir.  

 

  

      

 HEDEF 4: TOPLUMSAL FARKINDALIK 

 Strateji 4.6:  Şiddete neden olan kalıp yargılar ile şiddeti yeniden üreten yapılarla mücadele edilecek, olumlu örnek ve uygulamalar geniş 

kitlelere aktarılacaktır. 

4.6.1.  Aile ve 

Dini Rehberlik 

Büroları 

aracılığıyla 

“Evliliğe İlk Adım 

Semineri” 

İl Müftülüğü Aile ve Dini 

Rehberlik 

Bürolarına 

görevlendirmeler 

yapılmıştır. Konu 

hakkında gerekli 

  Aile ve Dini 

Rehberlik 

Bürolarına 

görevlendirmeler 

yapılmıştır. Konu 

hakkında gerekli 
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ÇANAKKALE DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

verilmeye, Büro 

hattına gelen 

sorulara titizlikle 

cevap verilmeye 

ve farkındalık 

arttırma 

faaliyetleri 

sürdürülecektir. 

Aile ve Dini 

Rehberlik Bürosu 

ve Aile ve Dini 

Rehberlik 

Merkezine gelen 

şiddet mağduru 

bireyler ilgili 

kuruluşlara 

yönlendirilecektir. 

talimatlar ve 

eğitimler 

verilmiştir.   

 

 

talimatlar ve 

eğitimler 

verilmiştir.   

 

 

      

Faaliyet 
Sorumlu 

Kurum/Kuruluş 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 1:  Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, suça karşı farkındalık kazandırmak için eğitim faaliyetleri düzenleyerek toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek 
duyarlılığı sağlamak. 

 Strateji 1.1:Denetimli serbestlik yükümlülerinin kadına yönelik şiddetle mücadelede ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık düzeylerinin geliştirilmesi. 

2.2.3. Denetimli 

Serbestlik 

tedbirine tabi 

tutulan 

 

Denetimli 
Serbestlik 
Müdürlüğü 

- Her dönem için 
eğitim planlaması 
yapılmıştır 
 

  - Her dönem için 
eğitim planlaması 
yapılmıştır. 
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yükümlülere 

yönelik aile içi 

iletişim, kadına 

yönelik şiddetle 

mücadele ve 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği 

konularında 

bilgilendirici 

seminerler 

düzenlenmesi, 

Kadına yönelik 

şiddet 

eylemlerinden 

dolayı Denetimli 

Serbestlik altında 

bulunan 

yükümlülerin öfke 

kontrolü içerikli 

programlara 

katılımları 

sağlanması, ilk 

alacakları eğitimin 

öfke kontrolü 

eğitimi olması 

sağlanması, alkol 

ve madde 

bağımlılığı sorunu 

olan şiddet 

uygulayanlara 

yönelik 

bağımlılıkla 

mücadele 

konusunda özel 

müdahale 

programlarına 

katılımı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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sağlanması 

planlanmaktadır. 
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ÇANAKKALE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 1: ADALETE ERİŞİM VE MEVZUAT 

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

 
1.1.1. Şiddetle 

mücadelede ulusal 

mevzuatın 

değerlendirilmesi 

amacıyla Kadına 

Yönelik Şiddetle 

Mücadele İl 

Koordinasyon İzleme 

ve Değerlendirme  

Komisyonu altında 

Mevzuat Çalışma Alt 

Komisyonu 

oluşturulacaktır. 

 
ASHB İl Müdürlüğü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çanakkale Adliyesi 

Adli Destek ve 

Mağdur Hizmetleri 

Müdürlüğü, 

Çanakkale Barosu 

Kadın Hakları 

Komisyonu ve 

KADEM 

Çanakkale 

Temsilciliği ile 

Mevzuat Alt 

Çalışma 

Komisyonu 

oluşturulacak ve 

Komisyonun 

çalışma planı 

oluşturulacaktır.  

  Mevzuat Çalışma 
Alt Komisyonu’ 
nun  planlanan 
faaliyetleri 
uygulamaya 
konacaktır.  

  

    

Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 
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 Hedef 1: ADALETE ERİŞİM VE MEVZUAT 

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

1.2.7. Adliye 

personeline (Mahkeme 

kalemi ve yazı işleri 

personeli) yönelik 

şiddet mağduruna 

yaklaşım konulu 

eğitim düzenlenecek 

ayrıca şiddet 

mağdurlarının Adli 

Destek ve Mağdur 

Hizmetleri 

Müdürlüğüne 

yönlendirilmesi için 

rehberlik edilecektir..  

ASHB İl Müdürlüğü Çanakkale 1. Ve 
2. Aile 
Mahkemeleri 
Kalemi ve Yazı 
İşleri 
Müdürlüklerine 
yönelik eğitim 
gerçekleştirilecekt
ir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Çanakkale 
ilçelerinde Aile 
Mahkemesi 
sıfatıyla görev 
yapan Asliye 
Hukuk 
Mahkemeleri 
kalemine ve ilçe 
adliyeleri yazı 
işleri 
müdürlüklerine 
yönelik eğitim 
çalışmaları 
gerçekleştirilecekti
r.  

  

    

Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 
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 HEDEF 2: POLİTİKA VE KOORDİNASYON 
 

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

 2.1.2. Kadınların 

yoğun çalıştığı 

alanlarda tematik 

toplantılar yapılacak 

ve farklı kadın 

gruplarıyla çalışmalar 

yürütülecektir. 

 
ASHB İl Müdürlüğü 

Çanakkale 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile iletişime 
geçilerek 
kadınların yoğun 
çalıştığı firmaların 
tespiti 
gerçekleştirilecek 
ve 
gerçekleştirilecek 
eğitimler 
planlanacaktır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kadınların yoğun 
olarak çalıştığı 3 
işyerinde eğitim 
çalışması 
yapılacaktır. 

  

 
 
 
 
 

   

Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 
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 Hedef 2: POLİTİKA VE KOORDİNASYON 

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

2.2.1. İlde/yerelde 

kadına yönelik şiddetle 

etkin mücadelenin 

sağlanması için gerekli 

durumlarda kurumlar 

arası işbirliği 

protokolleri 

imzalanacaktır. İŞKUR 

İl Müdürlüğü ile şiddet 

mağduru kadınların 

istihdamına öncelik 

sağlanması amacıyla 

protokol 

imzalanacaktır. SYDV 

Müdürlüğü ile şiddet 

mağduru kadınların 

hizmetlerden ivedilikle 

yararlanması amacıyla 

protokol 

imzalanacaktır. 

 

ASHB İl Müdürlüğü  
Çanakkale 
İŞKUR ve 
Çanakkale 
Kaymakamlığı 
Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
ile ilgili protokoller 
imzalanacaktır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
Protokol 
çerçevesinde 
yürütülen iş ve 
işlemlerin takibi 
yapılacaktır. 

  

    

Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 
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 HEDEF 2: POLİTİKA VE KOORDİNASYON 

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

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

ASHB İl Müdürlüğü Kadına Yönelik 
Şiddetle 
Mücadele İl 
Teknik Kurulu 
2022 yılı Valilik 
onayına  
sunulacak ve 
onaylanan Teknik 
Kurul bir kez 
toplantı 
gerçekleştirecekti
r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
İl Teknik Kurulu  
bir kez toplantı 
gerçekleştirecektir.  
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2.3.2. Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele İl 

Eylem Planının etkin 

uygulanması için yıllık 

faaliyet planı 

hazırlanacaktır. 

 

ASHB İl Müdürlüğü 2022 Yılı Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele Faaliyet 
Planı hazırlanarak 
Valilik onayına 
sunulacak, 
onaylanan 
Faaliyet Planı’ nın 
Temmuz ayında  
ilk dönem 
sonuçları ilgili 
kurumlardan talep 
edilecektir.   
 

  2022 yılı Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele Faaliyet 
Planı 2. Dönem 
sonuçları ilgili 
kurumlardan talep 
edilecektir.  

  

      

2.3.3. Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele İl 

Eylem Planının 

yerelde halka 

tanıtılmasına yönelik 

tematik çalışmalar 

gerçekleştirilecektir. 

ASHB İl Müdürlüğü Çanakkale Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele İl Eylem 
Planı’ nın halka 
tanıtımı için 
Çanakkale 
Valiliğince halka 
bilgilendirme mesajı 
gönderilmesi ve 
Koordinasyon 
Kurulunda bulunan 
kurum ve 
kuruluşların web 
sayfalarında İl Eylem 
Planı’ nı 
yayımlamaları  
sağlanacaktır. 

  
 

Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele 

İl Eylem Planının 

gerçekleştirilen 

eğitim ve 

toplantılarda 

tanıtımı 

yapılacaktır.  
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2.3.4.“Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele İl 

Eylem Planları”nın 

dönemsel izlenmesi ve 

değerlendirilmesi 

sağlanacaktır. 

 

ASHB İl Müdürlüğü Temmuz ayında ilk 
dönem sonuçları 
ilgili kurumlardan 
talep edilecektir. 

  2023 yılı Ocak ayında 

2. Dönem sonuçları 

ilgili kurumlardan 

talep edilecek, 

gerçekleştirilemeyen 

faaliyet olması 

durumunda bir sonraki 

yıl faaliyet planına 

alınmasına dikkat 

edilecektir.  

  

      

Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 4:   POLİTİKA VE KOORDİNASYON  

 Strateji 2.4:  Ulusal ve yerel düzeyde yürütülen çalışmalar dönemsel olarak izlenecek ve değerlendirilecektir. 

2.4.1. “Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele İl 

Koordinasyon İzleme 

ve Değerlendirme 

Komisyonunun” 

düzenli toplanması 

sağlanarak karar alma 

ve uygulama 

süreçlerinin etkinliği 

arttırılacaktır. 

 

ASHB İl Müdürlüğü Mart ve Haziran 
aylarında Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele İl 
Koordinasyon 
İzleme ve 
Değerlendirme 
Komisyonu 
toplantısı 
gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır.  
 
İl Eylem Planı’ 
nın tanıtımı, 
kentimizin 
tamamında 
işbirliği içerisinde 

   Eylül ve Kasım 

aylarında  Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele İl 
Koordinasyon 
İzleme ve 
Değerlendirme 
Komisyonu 
toplantısı 
gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. 
 
İl Eylem Planı’ nın 
tanıtımı, kentimizin 
tamamında işbirliği 
içerisinde 
faaliyetler 
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faaliyetler 
yürütmek ve 
rehberlik etmek 
amacıyla Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele İlçe 
Koordinasyon 
İzleme ve 
Değerlendirme 
Komisyonlarının 
birer kez 
toplanması 
planlanmaktadır.  

yürütmek ve 
rehberlik etmek 
amacıyla Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele İlçe 
Koordinasyon 
İzleme ve 
Değerlendirme 
Komisyonlarının 
birer kez 
toplanması 
planlanmaktadır. 

    

Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 3:   KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER 

 Strateji 3.2:    Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kuruluşlar tarafından şiddet mağduruna yönelik hizmetlerin kapasitesi geliştirilerek 
hizmetlerin uzmanlaşmış biçimde sunulması sağlanacak ve hizmetlerin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

3.2.1. SHM Şiddetle 

Mücadele İrtibat 

Noktalarının 6284 

sayılı Kanunun 

uygulanması sürecinde 

uzmanlaşması 

sağlanacaktır. 

ASHB İl Müdürlüğü SHM Şiddetle 
Mücadele İrtibat 
Noktalarında 
görev yapan 
personele 
verilecek 
hizmetlerle ilgili 
eğitimler 
verilecek ve 
hizmetler standart 
hale getirilecektir.   
 
 

  SHM Şiddetle 
Mücadele İrtibat 
Noktaları 
tarafından verilen 
hizmet verileri 
alınacaktır.  
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3.2.5. Şiddet vakasına 

müdahalede eden 

sosyal hizmet 

kuruluşlarında şiddet 

mağduruna yaklaşım, 

müdahale teknikleri, 

yönlendirme vb. 

konularda 

uzmanlaşmış personel 

görevlendirilmesine 

ilişkin çalışma 

yapılacaktır. SHM 

kadına yönelik şiddetle 

mücadele İrtibat 

kişilerin diğer 

kurumlara tanıtılması 

sağlanacaktır. 

ASHB  İl Müdürlüğü SHM Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele İrtibat 
Kişilerinin diğer 
kurumlara 
tanıtımı için 
yazışma 
yürütülecektir.  

  Diğer kurumlardan 
SHM Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele İrtibat 
Kişilerine yapılan 
yönlendirme sayısı 
değerlendirilecektir.  
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3.2.9. ALO 183 Sosyal 

Destek Hattı’nın şiddet 

mağdurlarına yönelik 

sunduğu destek 

hizmetlerinin 

bilinirliğinin 

artırılmasına yönelik 

tedbirler alınacaktır. 

ASHB İl Müdürlüğü Kadına yönelik 
şiddetle 
mücadele 
kapsamında 
gerçekleştirilen 
eğitim ve 
etkinliklerde ALO 
183 Sosyal 
Destek Hattı 
tanıtımı 
yapılacaktır.  

  Kadına yönelik 
şiddetle mücadele 
kapsamında 
gerçekleştirilen 
eğitim ve 
etkinliklerde ALO 
183 Sosyal Destek 
Hattı tanıtımı 
yapılacaktır. 

  

      

Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 3:   KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER 

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

3.3.1. Şiddet mağduru 

kadınların konukevi 

sonrası izlenmesi ve 

desteklenmesi 

sağlanacaktır. 

 

 
 
ASHB İl Müdürlüğü 
 
 
 
 
 
 
 

Şiddet mağduru 
kadınların kadın 
konukevi hizmeti 
sonrası gerekli 
sosyal hizmet 
müdahalesi 
gerçekleştirilecekt
ir.  

 . Şiddet mağduru 
kadınların kadın 
konukevi hizmeti 
sonrası gerekli 
sosyal hizmet 
müdahalesi 
gerçekleştirilecekti
r. 

  

    

3.3.6 Şiddet mağduru 

kadınların örgün ya da 

ASHB İl Müdürlüğü Şiddet  mağduru 
kadınlara örgün 
ya da yaygın 

  Şiddet  mağduru 
kadınlara örgün ya 
da yaygın eğitime 
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yaygın eğitim 

kurumlarında 

eğitimlerine kaldıkları 

yerden devam 

edebilmelerine ilişkin 

tedbir alınacaktır. 

eğitime 
devamları ya da 
katılımları için 
gerekli rehberlik 
sağlanacak, ilgili 
kurumlarla 
koordinasyon ve 
işbirliği  
yapılacaktır.  

devamları ya da 
katılımları için 
gerekli rehberlik 
sağlanacak, ilgili 
kurumlarla 
koordinasyon ve 
işbirliği  
yapılacaktır. 

3.3.7 Konukevi 

hizmeti alan şiddet 

mağduru kadınların 

beraberindeki 

çocukların kreş 

imkânlarından 

yararlandırılması 

sağlanacaktır. 

 

ASHB İl Müdürlüğü Kadın konukevi 

hizmeti alan ve 

ücretsiz kreş 

imkânlarından 

yararlandırılan 

kadın sayısı 

belirlenecek, 

Ücretsiz kreş 

imkânlarından 

faydalandırılan 

çocuk sayısı 

belirlenecek, 

Çanakkale 

Belediyesine ait 

Atam ve Barbaros 

Atam Kreşlerinde 

şiddet mağduru 

bireylerin 

çocuklarına 

ücretsiz hizmet 

verilmesi 

nedeniyle 

yönlendirmeler 

sağlanacaktır.  

  Kadın konukevi 

hizmeti alan ve 

ücretsiz kreş 

imkânlarından 

yararlandırılan kadın 

sayısı belirlenecek, 

Ücretsiz kreş 

imkânlarından 

faydalandırılan çocuk 

sayısı belirlenecek, 

Çanakkale 

Belediyesine ait Atam 

ve Barbaros Atam 

Kreşlerinde şiddet 

mağduru bireylerin 

çocuklarına ücretsiz 

hizmet verilmesi 

nedeniyle 

yönlendirmeler 

sağlanacaktır. 
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 Hedef 4:   TOPLUMSAL FARKINDALIK 

 
Strateji 4.2:  Şiddetsiz bir toplum için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir. 

4.2.1.Vatandaşlara 

yönelik eğitim, 

seminer, atölye 

çalışması gibi 

farkındalık artırma ve 

bilinçlendirme 

çalışmaları 

gerçekleştirilecektir.  

 

ASHB İl Müdürlüğü Vatandaşlara 
yönelik eğitim ve 
faaliyetler 
planlanacak ve 
uygulanacaktır. 
İlçeler ve 
köylerde kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele 
kapsamında 
farkındalık 
çalışmalarına 
başlanacaktır.  

 
 
 
 
 
 

 Planlanan eğitim 
ve  faaliyetler 
sürdürülecektir. 
Yapılan farkındalık 
çalışmalarının 
değerlendirmesi 
yapılacaktır.  

  

  
 
 

    

4.2.3.Muhtarlara 

yönelik düzenli 

seminerler 

gerçekleştirilecektir. 

 

ASHB İl Müdürlüğü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çanakkale ilçeleri 
ve ilçe köylerinde 
görev yapan 
muhtarlara 
yönelik 
seminerler 
planlanacak ve 
uygulanmaya 
başlanacaktır.  

  Kentimizin 11 
ilçesinin 
muhtarlarına 
yönelik 
seminerlerin 
tamamlanması 
planlanmaktadır.  
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 Hedef 4:   TOPLUMSAL FARKINDALIK 

 Strateji 4.3: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin katılımı sağlanacaktır. 

4.3.5. Erken yaşta ve 

zorla evliliklerle 

mücadele edilmesi 

amacıyla babalara 

yönelik eğitim ve 

farkındalık çalışmaları 

düzenlenecektir.  

 

ASHB İl Müdürlüğü Gerçekleştirilecek 
farkındalık 
çalışmaları 
planlanacak ve 
uygulamaya 
konulacaktır.  

  Uygulamalara 
devam edilecek ve 
yıl sonunda yapılan 
çalışma sayısı 
değerlendirilecektir.  
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ÇANAKKALE KADIN KONUKEVİ  

 

Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 

Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 

Gerçekleşmeme Nedeni 
 
 
 
 

 Hedef 3: KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER 

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

geliştirilerek hizmetlerin uzmanlaşmış biçimde sunulması sağlanacak ve hizmetlerin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

 
 
3.2.6. Kadın 

konukevlerinde şiddet 

mağdurlarına yönelik 

manevi destek ve dini 

rehberlik hizmetleri 

her  hafta Aile ve Dini 

Rehberlik Merkezi 

tarafından  

verilecektir.  

 

ASHB İl Müdürlüğü 
İl Müftülüğü 

Hizmet alan 
kadınların  
manevi destek ve 
dini rehberlik 
hizmetlerinden 
yararlanması 
Pandemi 
nedeniyle online 
yapılmaktadır.  
 

 

  Hizmet alan 
kadınların  manevi 
destek ve dini 
rehberlik 
hizmetlerinden 
yararlanması 
Pandemi 
nedeniyle online 
yapılmaktadır.  
 

 

  

  
 
 

    

 Hedef 3: KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER 

 Strateji 3.3.:  Şiddet mağdurunun sosyo-ekonomik olarak güçlenmesine yönelik vaka bazlı özel müdahale programları hayata geçirilecektir. 
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ÇANAKKALE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 

3.3.3. Şiddet mağduru 

kadınların istihdama 

yönelik aktif işgücü 

kapsamındaki kurs ve 

programlardan ve 

girişimcilik 

eğitimlerinden 

faydalanmalarına 

yönelik çalışmalar 

yürütülecektir. Kadın 

Konukevinde hizmet 

alan kadınlara İŞKUR 

İş Kulübü eğitimleri 

verilecektir.  

ASHB İl Müdürlüğü Konukevi hizmeti 
alan şiddet 
mağduru 
kadınların 
beraberindeki 
çocukların 
ihtiyaçları 
doğrultusunda   
kreş 
imkânlarından 
yararlandırılması 
sağlanacaktır.  
 

  Konukevi hizmeti 
alan şiddet 
mağduru 
kadınların 
beraberindeki 
çocukların 
ihtiyaçları 
doğrultusunda   
kreş 
imkânlarından 
yararlandırılması 
sağlanacaktır.  
 

  

  
 
 

    

3.3.7 Konukevi 

hizmeti alan şiddet 

mağduru kadınların 

beraberindeki 

çocukların kreş 

imkânlarından 

yararlandırılması 

sağlanacaktır. 

ASHB İl Müdürlüğü Hizmet alan 
kadınların  
çalışma hayatına 
katılım talepleri 
halinde İŞKUR’a 
yönlendirilmesi ve 
İŞKUR aracılığı 
ile online olarak 

İş Kulübü 
Eğitimleri 
verilecektir. 

  Hizmet alan 
kadınların  
çalışma hayatına 
katılım talepleri 
halinde İŞKUR’a 
yönlendirilmesi ve 
İŞKUR aracılığı ile 
online olarak İş 
Kulübü Eğitimleri 
verilecektir.  
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Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 

Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 

Gerçekleşmeme Nedeni 
 
 
 
 

 Hedef 2: POLİTİKA VE KOORDİNASYON 

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

2.2.1. İlde/yerelde 

kadına yönelik şiddetle 

etkin mücadelenin 

sağlanması için gerekli 

durumlarda kurumlar 

arası işbirliği 

protokolleri 

imzalanacaktır.  SYDV 

Müdürlüğü ile şiddet 

mağduru kadınların 

hizmetlerden ivedilikle 

yararlanması amacıyla 

protokol 

imzalanacaktır. 

 

SYDV Aile ve Sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğü ile 
şiddetle etkin 
mücadele 
kapsamında 
işbirliği protokolü 
imzalanacaktır.  

  İmzalanan 
protokol 
çerçevesinde 
gerekli çalışmalar 
yürütülecektir.  

  

  
 
 

    

 Hedef 3: KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER 
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 Strateji 3.1: Şiddet vakalarının risk faktörleri göz önünde bulundurularak önceden tespit edilmesi ile vakaya zamanında ve etkin şekilde 

müdahale edilmesi sağlanacaktır. 

3.1.2 SYDV’ ler 

aracılığıyla tespit 

edilen şiddet 

vakalarının ilgili 

birimlere bildirimi ile 

hızlı ve etkin şekilde 

yönlendirilmesine 

yönelik kurumsal 

kapasite artırılacaktır. 

SYDV personeline, 

Sosyal Dayanışma 

Merkezi (SODAM 1- 

SODAM 2- SODAM 

3) personeli ve 

kursiyerlerine kadına 

yönelik şiddet eğitimi 

verilecektir. 

SYDV Çanakkale 
Kaymakamlığı 
Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
personeline 
eğitim verilecektir.  

   SODAM’ ların 
personel ve 
kursiyerlerine eğitim 
verilecektir.  
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 Hedef 3: KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER 

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

3.3.1. Şiddet mağduru 

kadınların konukevi 

sonrası izlenmesi ve 

desteklenmesi 

sağlanacaktır. 

 

SYDV Kadın Konukevi 
barınma 
hizmetinin 
ardından 
Müdürlüğümüze 
yönlendirilen 
personelin iş ve 
işlemlerinde 
öncelik 
sağlanacaktır.  

  Kadın Konukevi 
barınma 
hizmetinin 
ardından 
Müdürlüğümüze 
yönlendirilen 
personelin iş ve 
işlemlerinde 
öncelik 
sağlanacaktır. 

  

  
 

    

3.3.5 Şiddet mağduru 

kadınların SYDV, 

belediye vb. kurum ve 

kuruşlarca yapılan 

ekonomik yardım ve 

desteklerden öncelikli 

yararlanmalarına 

yönelik gerekli 

tedbirler alınacaktır. 

SYDV Kadın 
Konukevinde 
kalan kadınların 
talepleri 
doğrultusunda 
nakdi yardım 
talepleri 
alınacaktır. 
Konukevinden 
ayrıldıktan sonra 
bağımsız yaşama 
geçen kadınlara 
sürekli nakdi 
yardım 
desteğinde 

  Kadın 
Konukevinde 
kalan kadınların 
talepleri 
doğrultusunda 
nakdi yardım 
talepleri 
alınacaktır. 
Konukevinden 
ayrıldıktan sonra 
bağımsız yaşama 
geçen kadınlara 
sürekli nakdi 
yardım desteğinde 
bulunulacaktır. 
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bulunulacaktır. 
Alınan 
başvuruların 
uygulanabilirliği 
için gerekli 
araştırma ve 
incelemeler 
gerçekleştirilecekt
ir. Başvuru Vakfın 
Mütevelli 
Heyetince 
görüşülerek 
değerlendirilecekt
ir. Başvuruya 
uygunluk 
durumunun 
olması halinde 
kişiye yardım 
yapılmasına karar 
verilecektir.  

Alınan 
başvuruların 
uygulanabilirliği 
için gerekli 
araştırma ve 
incelemeler 
gerçekleştirilecekti
r. Başvuru Vakfın 
Mütevelli 
Heyetince 
görüşülerek 
değerlendirilecekti
r. Başvuruya 
uygunluk 
durumunun olması 
halinde kişiye 
yardım 
yapılmasına karar 
verilecektir 
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ÇANAKKALE İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 

Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 

Gerçekleşmeme Nedeni 
 
 
 
 

 Hedef 4: TOPLUMSAL FARKINDALIK 

 Strateji 4.2: Şiddetsiz bir toplum için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir. 

4.2.4.Kamu 

personeline yönelik 

eğitim seminerleri 

düzenlenecektir. 

İl Göç İdaresi  30 kamu 
personeline 
seminer 
düzenlenecektir.  

  30 kamu 
personeline 
seminer 
düzenlenecektir.   
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4.2.7. İlde yaşamlarını 

sürdürmekte olan 

yabancı uyruklu 

bireylere yönelik 

farkındalık ve 

bilinçlendirme 

çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. 

 

İl Göç İdaresi  100 göçmene 
bilgilendirme 
yapılacaktır.  

  100 göçmene 
bilgilendirme 
yapılacaktır.  

  

  
 
 

    

Hedef 4: TOPLUMSAL FARKINDALIK 

Strateji 4.3:  Strateji 4.3: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin katılımı sağlanacaktır. 
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ÇANAKKALE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

4.3.4. Olumlu babalık 

tutumları, aile içi 

işbölümü ve şiddetle 

mücadeleye erkek 

katılımı gibi konularda 

bir farkındalık 

kampanyası 

düzenlenecektir. 

İl Göç İdaresi 100 göçmene 
bilgilendirme 
yapılacaktır.  

  100 göçmene 
bilgilendirme 
yapılacaktır.  

  

Faaliyet Sorumlu Kurum/Kuruluş 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 

Öngörülen 
Gerçekleşen 

Gerçekleşmeme Nedeni 
Öngörülen Gerçekleşen 

Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 3: Koruyucu ve Önleyici Hizmetler 

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

3.1.4 Okullarda 

rehberlik birimleri 

aracılığıyla 

çocuklar ve 

ailelerin takibinin 

yapılarak şiddet 

vakalarının tespiti, 

bildirimi ve 

gerekli işlemlerin 

uygulanmasına 

Şiddet vakalarının 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

-Okul yönetimi ve 

rehberlik servisine 

bildirilen şiddet 

vakalarının sayısal 

verilerinin 

tutulması. 

-Aile ortamında 

oluşan şiddet 

vakalarının Aile ve 

sosyal politikalar il 

müdürlüğüne 

  -Okul yönetimi ve 

rehberlik servisine 

bildirilen şiddet 

vakalarının sayısal 

verilerinin 

tutulması. 

-Aile ortamında 

oluşan şiddet 

vakalarının Aile ve 

sosyal politikalar il 

müdürlüğüne 
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yoğun olduğu 

okullara “ Okul 

ortamında şiddetin 

önlenmesi ve 

azaltılmasına” 

yönelik akran 

zorbalığı, siber 

zorbalık, ortaokul 

ve liselerde 

düzeyindeki 

çocuklara ceza 

ehliyeti hakkında 

eğitim 

verilecektir. 

bildiriminin 

yapılması. 

-Eğitimlerin 

belirlenmesi  

-Eğitim 

materyallerinin 

hazırlanması. 

-Duyuruların resmi 

yazı ve sosyal 

medya iletişim 

kanalları ile 

yapılması. 

bildiriminin 

yapılması. 

-Eğitimlerin 

belirlenmesi.  

-Eğitim 

materyallerinin 

hazırlanması. 

Okul rehberlik 

servisi 

RAM 

ASPİM 

  Okul rehberlik 

servisi 

RAM 

ASPİM 

 

  

    

Hedef 4: Toplumsal Farkındalık 

Strateji 4.4:: Eğitimin tüm kademelerine şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir. 
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4.4.1. 

“Öğrencilerin 

şiddet algısı” 

konusunda il 

düzeyinde bir 

araştırma 

gerçekleştirilecekt

ir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

-Şiddet Algısı 

Ölçeğinin 

hazırlanması. 

-Örneklemin 

Belirlenmesi 

-Anket formlarının 

basılı/ Online olarak 

hazırlanması. 

- Anketlerin 2. 

Dönem başı 

uygulanması. 

- 2. Dönem haziran 

ayında araştırmanın 

sonuçlandırılması. 

  Şiddet Algı 

Ölçeğinin 

hazırlanması. 

-Örneklemin 

Belirlenmesi 

-Anket formlarının 

basılı/ Online 

olarak 

hazırlanması. 

- Anketlerin 2. 

Dönem başı 

uygulanması. 

- 2. Dönem haziran 

ayında 

araştırmanın 

sonuçlandırılması 

  

-Örneklem 

kapsamındaki 

Okullar  

-Yönetici ve okul 

rehberlik servisleri 

-RAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Örneklem 

kapsamındaki 

okullar  

-Yönetici ve okul 

rehberlik servisleri 

-RAM 

 

  

 Hedef 4: Toplumsal Farkındalık  

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

eğitim 

öğrencilerine 

yönelik eşitlik, 

farklılıklara saygı, 

sağlıklı ve olumlu 

iletişim 

konularında 

farkındalık 

çalışmaları 

gerçekleştirilecekt

ir. 

Çanakkale 

Belediyesine bağlı 

kreşlerde eşitlik 

ve çocuk hakları 

konusunda 

farkındalığı 

yüksek personel 

istihdamına ve bu 

konularda hizmet 

içi eğitimler 

verilmeye devam 

edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eşitlik, 

farklılıklara saygı, 

sağlıklı ve olumlu 

iletişim   konularda 

etkinliklerin 

düzenlenmesi. 

- Değerler eğitimi 

kapsamında 

konuların 

çalışılması. 

- Eşitlik, 

farklılıklara saygı, 

sağlıklı ve olumlu 

iletişim konularında 

afiş ve pankart 

hazırlanması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Eşitlik, 

farklılıklara saygı, 

sağlıklı ve olumlu 

iletişim   konularda 

etkinliklerin 

düzenlenecek 

- Değerler eğitimi 

kapsamında 

konuların 

çalışılması. 

- Eşitlik, 

farklılıklara saygı, 

sağlıklı ve olumlu 

iletişim konularında 

afiş ve pankart 

hazırlanması. 

  

-Okul öncesi 

öğretmenleri 

-Rehberlik servisleri 

  -Okul öncesi 

öğretmenleri 

-Rehberlik servisleri 

  



 

58 
 

 

 

 

 Hedef 4: Toplumsal Farkındalık  

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

4.4.3. Ortaöğretim 

kurumlarında 

ihmal, istismar, 

aile içi şiddet, 

kadına yönelik 

şiddet,  akran 

zorbalığı, erken 

yaşta ve zorla 

evlilikler, öfkenin 

doğru ifadesi gibi 

konularda 

seminerler 

verilecektir. 

 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Eğitim konuların 

belirlenmesi 

-Eğitim 

materyallerinin 

hazırlanması 

-Eğitim tarihlerinin 

belirlenmesi. 

- Eğitimlerin 

Uzaktan veya yüz 

yüze  düzenlenmesi 

- Zoom ( uzaktan 

online) 

çalışmalarının 

planlanması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Eğitim konuların 

belirlenmesi 

-Eğitim 

materyallerinin 

hazırlanması 

-Eğitim tarihlerinin 

belirlenmesi. 

- Eğitimlerin 

Uzaktan veya yüz 

yüze  düzenlenmesi 

- Zoom ( uzaktan 

online) 

çalışmalarının 

planlanması. 
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-Okul psikolojik 

danışmanları 

-RAM’da görevli 

psikolojik 

danışmanlar. 

-Broşür ve afiş 

(online ortamda 

hazırlanacak) 

-ŞÖNİM den 1 

eğitimci 

  

 

 

 

-Okul psikolojik 

danışmanları 

-RAM’da görevli 

psikolojik 

danışmanlar. 

-Broşür ve afiş 

(online ortamda 

hazırlanacak) 

-ŞÖNİM den 1 

eğitimci 

 

  

 Hedef 4: Toplumsal Farkındalık 

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

4.4.4. Örgün 

eğitimin tüm 

kademelerinde 

olumlu, saygıya 

dayalı, eşitlikçi, 

her türlü 

ayrımcılığa karşı 

bir iletişim ortamı 

teşvik edilecektir. 

 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Okul kültürünün 

yerleştirilmesi için 

çeşitli sosyal ve 

kültürel etkinlikler 

düzenlenmesi  

- İnsan hakları ve 

çocuk hakları 

konusunda 

münazaraların 

yapılması. 

- Yabancı uyruklu 

arkadaş edinme. 

- Özel eğitime 

devam eden 

akranları için 

farkındalık 

  -Okul kültürünün 

yerleştirilmesi için 

çeşitli sosyal ve 

kültürel etkinlikler 

düzenlenmesi  

- İnsan hakları ve 

çocuk hakları 

konusunda 

münazaraların 

yapılması. 

- Yabancı uyruklu 

arkadaş edinme. 

- Özel eğitime 

devam eden 

akranları için 

farkındalık 
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oluşturacak afişler 

hazırlanması. 

oluşturacak afişler 

hazırlanması 

 Hedef 4: Toplumsal Farkındalık  

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

4.4.5. 

Öğretmenlere 

yönelik aile içi 

şiddet, kadına 

yönelik şiddet, 

kadın erkek 

eşitliği gibi 

konularda seminer 

verilecektir.  Halk 

Eğitim 

Merkezlerinde 

kadına yönelik  

şiddetle mücadele 

konusunda 

faaliyetler 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Eğitim konuların 

belirlenmesi. 

-Eğitim 

materyallerinin 

hazırlanması. 

-Eğitim tarihlerinin 

belirlenmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Eğitim konuların 

belirlenmesi. 

-Eğitim 

materyallerinin 

hazırlanması. 

-Eğitim tarihlerinin 

belirlenmesi. 
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gerçekleştirilecek, 

gerçekleştirilen  

faaliyetler 

güçlendirilecektir.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Okul psikolojik 

danışmanları 

Halk Eğitim 

Rehberlik Servisi 

-Broşür ve afiş 

-Eğitim 

salonu(Okulların 

toplantı salonları, 

Halk eğitim md, 

online uzaktan 

seminer çalışmaları) 

 

 

 

 

 

 

 

 -Okul psikolojik 

danışmanları 

-Broşür ve afiş 

-Eğitim 

salonu(Okulların 

toplantı salonları, 

Halk eğitim md, 

online uzaktan 

seminer 

çalışmaları) 
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ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Faaliyet 
Sorumlu Kurum/Kuruluş 

 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 HEDEF 1: ADALETE ERİŞİM VE MEVZUAT 

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

1.2.3 İl Sağlık 
Müdürlüğünün 
Çocuk İzlem 
Merkezi 
personeline yönelik  
farkındalık 
eğitimleri 
düzenlenecektir. 

İl Sağlık Müdürlüğü İlimizde faaliyet 
gösteren  ÇİM 
Personeline 
yönelik olarak 
KYAİŞ 
konusunda 
hizmet içi eğitim 
planı yapılacak 
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 HEDEF 3: KORUYUCU VEÖNLEYİCİ HİZMETLER 

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

3.1.5 Sağlık 
kuruluşlarında 
tespit edilen şiddet 
vakalarının, hızlı ve 
etkin şekilde ilgili 
birimlere bildirimi 
ve yönlendirmesi 
yapılacak ve tıbbi 
takibine devam 
edilecektir. 

İl Sağlık Müdürlüğü Vaka 
bildirimlerinin her 
ay düzenli olarak 
bir sonraki ayın 
15’ine kadar 
bildirilmesi 
sağlanacaktır 

  Vaka bildirimlerinin 
her ay düzenli 
olarak bir sonraki 
ayın 15’ine kadar 
bildirilmesi 
sağlanacaktır 

  

Aksaklık yaşanan 
kurumların  yazılı 
olarak uyarılması 

  Aksaklık yaşanan 
kurumların  yazılı 
olarak uyarılması 
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3.1.6 Tüm sağlık 

kuruluşlarında 

şiddet vakası izlem 

formları düzenli ve 

eksiksiz biçimde 

doldurulacak ve ilgili 

birimlerle paylaşım 

sağlanmasına devam 

edilecektir. 

 İl Sağlık  Müdürlüğü Form doldurma 

konusunda 

eksiklik yaşanırsa 

o kurum 

çalışanlarına 

hizmet içi eğitim 

verilerek 

formların 

amacına uygun 

doldurulması 

sağlanacak 

  Form doldurma 

konusunda 

eksiklik yaşanırsa 

o kurum 

çalışanlarına 

hizmet içi eğitim 

verilerek formların 

amacına uygun 

doldurulması 

sağlanacak 

  

  
 
 

    

HEDEF 3: KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER 

Strateji 3.4: Şiddet mağdurlarına yönelik sağlık hizmetlerinin sunum kapasitesi güçlendirilecektir. 

3.4.1. Hastaneler 
bünyesinde özellikle 
acil servis ve tıbbi 
sosyal hizmet 
birimlerinde görev 
yapan personelin 
şiddetle mücadelede 
uzmanlaşmalarına 
yönelik düzenli 
eğitim programları 
gerçekleştirilecektir. 
 

İl Sağlık Müdürlüğü Hastaneler 

bünyesinde 

bulunan acil 

servis ve varsa 

tıbbi sosyal 

hizmet 

birimlerinde 

çalışanlara 

hizmet içi eğitim 

kapsamında 

farkındalık 

eğitimleri 

hastanelerin yıllık 

  Hastaneler 
bünyesinde 
bulunan acil servis 
ve varsa tıbbi 
sosyal hizmet 
birimlerinde 
çalışanlara hizmet 
içi eğitim 
kapsamında 
farkındalık 
eğitimleri 
hastanelerin yıllık 
eğitim planlarına 
eklenmesi 
sağlanacaktır. 
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eğitim planlarına 

eklenmesi 

sağlanacaktır. 

 

      

3.4.2. Toplum 
Sağlığı Merkezleri, 
Aile Sağlığı 
Merkezleri, Sağlıklı 
Hayat Merkezleri, 
Göçmen Sağlığı 
Merkezleri vb. 
birimlerde görev 
yapan sağlık 
çalışanlarına yönelik 
kadının güçlenmesi, 
kadına yönelik 
şiddetle mücadele 
konularında düzenli 
eğitimler 
gerçekleştirilecektir. 

İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı 

Merkezleri, Aile 

Sağlığı 

Merkezleri, 

Sağlıklı Hayat 

Merkezleri, 

Göçmen Sağlığı 

Merkezleri vb. 

birimlerde görev 

yapan sağlık 

çalışanlarına 

yönelik kadının 

güçlenmesi, 

kadına yönelik 

şiddetle 
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mücadele 

konularında 

düzenli eğitim 

almayan 

çalışanlar  eğitim  

yapılacaktır. 

      

3.4.3 Sağlık 

kuruluşlarından 

şiddet vakasına 

müdahale rolü 

bulunan diğer 

kurum ve 

kuruluşlara yönelik 

bilgi ve veri akışı 

güçlendirilecektir 

İl Sağlık Müdürlüğü Birinci basamak 

ve ikinci basamak 

sağlık 

kuruluşlarında 

karşılaşılan şiddet 

vakaları ile ilgili 

olarak yasal 

olarak 

bilgilendirilmesi 

gereken 

kurumlara 

bilgilendirmeler 

yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi aktarımında 

eksiklikler olduğu 

durumlarda ilgili 

personeller hizmet 

içi eğitime tabi 

tutulacaklardır. 

Birinci basamak ve 

ikinci basamak 

sağlık 

kuruluşlarında 

karşılaşılan şiddet 

vakaları ile ilgili 

olarak yasal olarak 

bilgilendirilmesi 

gereken 

kurumlara 

bilgilendirmeler 

yapılacaktır 

 Bilgi aktarımında 

eksiklikler olduğu 

durumlarda ilgili 

personeller hizmet içi 

eğitime tabi 

tutulacaklardır. 
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HEDEF 3: KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER 

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

3.5.1. 6284 sayılı 

Kanun kapsamında 

hakkında sağlık 

tedbiri uygulanan 

kişilere etkin şekilde 

yapılandırılmış 

program dâhilinde 

müdahale edilmesi 

sağlanacaktır. 

İl Sağlık Müdürlüğü İlgili adli 

makamlarca 

verilen önleyici  

tedbir kararları İl 

Sağlık 

Müdürlüğünde 

Ruh Sağlığı 

Birimine havale 

edildikten sonra 

gerekli tedavi için 

ilgili sağlık 

kuruluşlarına aynı 

gün resmi yazı 

gereği için yazılıp 

gönderilecektir. 

  İlgili adli 

makamlarca 

verilen önleyici  

tedbir kararları İl 

Sağlık 

Müdürlüğünde 

Ruh Sağlığı 

Birimine havale 

edildikten sonra 

gerekli tedavi için 

ilgili sağlık 

kuruluşlarına aynı 

gün resmi yazı 

gereği için yazılıp 

gönderilecektir. 
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İlgili sağlık 

kuruluşlarından 

gelen önleyici 

tedbirlere yönelik 

yazılar ilgili yasal 

mercilere ve 

ŞÖNİM’e aynı iş 

gününde yazılıp 

gönderilmesi 

sağlanacaktır. 

İlgili sağlık 

kuruluşlarından 

gelen önleyici 

tedbirlere yönelik 

yazılar ilgili yasal 

mercilere ve 

ŞÖNİM’e aynı iş 

gününde yazılıp 

gönderilmesi 

sağlanacaktır. 

      

HEDEF 4: TOPLUMSAL FARKINDALIK 

Strateji 4.2: Şiddetsiz bir toplum için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir. 

4.2.5. Toplum Sağlığı 

Merkezleri, Aile 

Sağlığı Merkezleri, 

Sağlıklı Hayat 

Merkezleri, Göçmen 

Sağlığı Merkezleri 

vb. birimlerde görev 

yapan sağlık 

çalışanları 

tarafından toplumun 

geneline yönelik 

bilgilendirme 

İl Sağlık Müdürlüğü Bu birimlerin 

Toplum  temeli 

yapacağı 

etkinliklerden 

KYAİŞ dikkat 

çekmek için afiş, 

pankart ve broşür 

dağıtımları 

yapılması 

sağlanacaktır. 

  Bu birimlerin 

Toplum  temeli 

yapacağı 

etkinliklerden 

KAYİŞ dikkat 

çekmek için afiş, 

pankart ve broşür 

dağıtımları 

yapılması 

sağlanacaktır. 
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ÇANAKKALE ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. 

      

Faaliyet 
Sorumlu 

Kurum/Kuruluş 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen 

Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

Öngörülen Gerçekleşen 
Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef  HEDEF 1 ADALETE ERİŞİM VE MEVZUAT 

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

Faaliyet 1.2.1 İlde 

yer alan Adli 

Destek ve Mağdur 

Hizmetleri 

Müdürlüğü’nün 

kadına yönelik 

şiddet ve şiddet 

mağdurlarına 

ilişkin bilgi ve 

farkındalık düzeyi 

geliştirilecek, Adli 

Destek ve Mağdur 

Hizmetleri 

personoline ve 

Adli Yardım 

Bürosu 

çalışanlarına 

yönelik ilgili 

mevzuat hakkında 

Çanakkale 

Adliyesi Adli 

Destek ve Mağdur 

Hizmetleri 

Müdürlüğü 

-ASHB mesleki 

personelince 6284 

ve sair mevzuat ve 

uygulamalar 

hakkında ADM 

personeline  yönelik 

eğitim düzenlenmesi 

-3 ayda bir toplantı 

düzenlenmesi 

  I Dönem eğitiminin 

kurumların iş 

durumu ve pandemi 

nedeniyle aksaması 

durumunda eğitim 

faaliyeti yerine 

getirilecek veya 

eksiklikler 

giderilecektir. 

- 3 ayda bir toplantı 

düzenlenmesi 

  

ADM personeli  2 

grup halinde eğitime 

katılacak olup 

eğitim tarih, yer ve 

kişiler kurumların iş 

durumuyla  pandemi 

koşulları gözetilerek 

ve iletişim 
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eğitim çalışmaları 

yürütülecektir 

sağlanarak 

planlanacaktır. 

Çanakkale Barosu 

Adli Yardım Bürosu 

personelinin iş ve 

uygunluk durumu 

gözetilerek verilecek 

olan eğitime davet 

edilecektir. 

 

 

 

 

   

  Çanakkale Barosu 

Kadın Hakları 

Komisyonunca 

Baronun Kadın 

Hakları Faaliyetleri, 

CMK uygulamaları, 

adli yardım hizmeti 

ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde ADM 

personeline yönelik  

Eğitim 

düzenlenmesi 

     

 

 

 

     

Faaliyet 
Sorumlu 

Kurum/Kuruluş 

I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran) II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık) 

 
Öngörülen Gerçekleşen 

Gerçekleşmeme 

Nedeni 
Öngörülen Gerçekleşen 

Gerçekleşmeme Nedeni 

 Hedef 1ADALETE ERİŞİM VE MEVZUAT 

 Strateji 1.2: Adli Serüçte mağdurun haklarını etkin kullanması sağlanacak ve adalete erdişimi kolaylaştırılacaktır 
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Faaliyet 1.2.2 
Adli Yardım ve 

CMK 

uygulamalarından 

etkin 

yararlanılması 

amacıyla 

kadınlara yönelik 

farkındalık 

çalışmaları 

gerçekleştirilecekt

ir.  

 

Çanakkale 

Adliyesi Adli 

Destek ve Mağdur 

Hizmetleri 

Müdürlüğü 

-Çanakkale ADM 

yanında mağdura 

temasta öncelikli 

birimler olan 

Danışma ve 

Bilgilendirme 

Noktası ile ön 

bürolara Adli Destek 

Hizmetleri 

hususunda sunuda 

bulunulacak adli 

destek ve mağdur 

hizmetleri 

hususunda 

farkındalık 

oluşturularak 

vatandaşların adli 

destek ve mağdur 

hizmetlerine daha 

çok 

yönlendirilmeleri 

sağlanacaktır.  

  -Çanakkale ADM 

yanında mağdura 

temasta öncelikli 

birimler olan 

Danışma ve 

Bilgilendirme 

Noktası ile ön 

bürolara Adli Destek 

Hizmetleri 

hususunda sunuda 

bulunulacak adli 

destek ve mağdur 

hizmetleri 

hususunda 

farkındalık 

oluşturularak 

vatandaşların adli 

destek ve mağdur 

hizmetlerine daha 

çok 

yönlendirilmeleri 

sağlanacaktır. 

  

-ADM ce yapılan iş 

ve işlemlerde Adli 

Destek ve Mağdur 

Hizmetleri 

konusunda 

bilgilendirme ve 

yönlendirme 

faaliyetleri 

hızlandırılacak ve 

bilgilendirme, 

yönlendirme sayıları 

belirlenmeye 

çalışılacaktır.  

  -ADM ce yapılan iş 

ve işlemlerde Adli 

Destek ve Mağdur 

Hizmetleri 

konusunda 

bilgilendirme ve 

yönlendirme 

faaliyetleri 

hızlandırılacak ve 

bilgilendirme, 

yönlendirme sayıları 

belirlenmeye 

çalışılacaktır. 

  

    


