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KADINAYÖNELİKŞİDDETLEMÜCADELEİLEYLEM PLANIHAZIRLAMAVE

UYGULAMAYÖNERGESİ

1. AMAÇ:SürdürülebilirKalkınmaHedefleri,KalkınmaPlanları,YıllıkProgramlarile

Kadına YönelikŞiddetle Mücadele UlusalEylem Planlarıgibiulusalplan ve

programlarda yeralan kadın konusuna ilişkin tedbirlerin yerelin ihtiyaç ve

gereklilikleridikkatealınarakyereldedeuygulanmasınıvebelirlibirplandâhilinde

yürütülmesinisağlamakamacıylahedefler,stratejilervefaaliyetlerinyeraldığı

üçeryıllıkeylem planlarıhazırlamak

2. SORUMLULAR:KadınaYönelikŞiddetleMücadeleİlKoordinasyonİzlemeve

DeğerlendirmeKomisyonu1,TeknikKurul2,ŞÖNİM/İlMüdürlüğüKadınHizmetleri

1
KadınaYönelikŞiddetleMücadeleİlKoordinasyonİzlemeveDeğerlendirmeKomisyonu:Şiddet

ÖnlemeveİzlemeMerkezleriHakkındaYönetmeliğin8.maddesindetanımlananvekadınayönelik

şiddetlemücadelekapsamındaildesunulanhizmetlerinetkinbirşekildeyürütülmesiyleuygulamadaki

sorunların giderilmesinisağlamaküzere kurulmuş olan komisyondur.Valiya da valiyardımcısı

başkanlığındatoplananKomisyonun9.MaddesinegöreKomisyonüyeleri;

a)Büyükşehirstatüsündekiillerdebüyükşehirbelediyebaşkanıveyagenelsekreteryadasosyal

hizmetlerdensorumludairebaşkanı,diğerillerdebelediyebaşkanıveyayardımcısı,

b)İlJandarmaKomutanı,

c)İlEmniyetMüdürü,

ç)AileveSosyalHizmetlerİlMüdürü,

d)İlMillîEğitim Müdürü,

e)İlSağlıkMüdürü,

f)GöçİdaresiİlMüdürü,

g)İlNüfusveVatandaşlıkMüdürü,

ğ)İlSosyalYardımlaşmaDayanışmaVakfıMüdürü,

h)ŞÖNİM veKonukeviMüdürleri.

olarakbelirlenmiştir.Ancak,aynımaddenin3.FıkrasındaihtiyacagöreCumhuriyetBaşsavcılığıile

diğer kamu kurum ve kuruluşları,üniversite ve STK temsilcilerinidavet ederek görüşlerine

başvurabileceğibelirtilmiştir.Bu kapsamda,Komisyon ildüzeyindekiilgilikurum kuruluşların

yöneticilerindenoluşanveileylem planıkapsamındakadınkonusunailişkinuzmanlarıngörüşve

önerilerinidikkatealarakkonuyailişkinçalışmalarıortakkararalarakbaşlatanbirmekanizmadır.Bu

çerçevede,KomisyonunİlEylem Planınınyönetimineilişkingörevleriaşağıdabelirtilmektedir.

 KadınaYönelikŞiddetleMücadeleİlEylem PlanıTeknikKurulunuoluşturur.

 KadınaYönelikŞiddetleMücadeleİlEylem Planı’nıonaylarveduyurur.

 KadınaYönelikŞiddetleMücadeleİlEylem Planı'nabağlıolarakönümüzdekiyılıniştakvimini

vegeçmişyılındeğerlendirmeraporunuonaylarveduyurur.

ASHBADANAİlMüdürlüğü

KadınaYönelikŞiddetleMücadeleİlEylem Planı
HazırlamaveUygulamaYönergesi

REVİZYONTRH/NO:

YÜRÜRLÜKTRH:
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Şubesi

3. İLKELER:

3.1.Teknikkurulüyelerikadınerkekeşitliğibakışaçısınasahipvekadınayönelik

şiddetlemücadeleyeduyarlıkişileriçindenseçilmelidir.

3.2.İlEylem Planlarıyerelin/ilin ihtiyaçlarıçerçevesinde şeffaf,katılımcıbir

ortamdaoluşturulmalıdır.

3.3.Sorumlukuruluşlarsorumluluklarındakifaaliyetleriifaetmeli,ilgilikuruluşlar

iseişbirliğiiçerisindeolmalıdır.

3.4.Planlama,izleme,değerlendirme ve raporlama konularında etik kurallar

çerçevesindehareketedilmelidir.

3.5.İlEylem Planlarıyereldüzeydetüm kamuoyunaaçıkolmalıdır.PlanvePlana

ilişkin hazırlanacak yıllık izleme raporlarının valilik web sayfasında

yayınlanmasısağlanmalıdır.

 Planınuygulanmasındakurumlararasıeşgüdümüsağlar.

 Planınuygulanmasınailişkinolarakilerlemeyideğerlendirirveduyurur.

 Planailişkindeğişiklikönergelerinideğerlendirirvegerekliplandeğişikliklerineilişkinsüreci

yürütür.

 Uygulamadakisorunlarailişkinçözüm önerilerinideğerlendirirvegereklitedbirlerialır.

 Gereklidurumlardaaltkomisyonlar/çalışmagruplarıoluşturur.

 KadınaYönelikŞiddetleMücadeleİlEylem Planı’nınhazırlanmasıveuygulanmasındailgili

paydaşlarınetkinkatılımınısağlayacaktedbirlerialır(önbilgiverme,zamanındabilgilendirme,

geribildirim isteme,vb.).

2
TeknikKurul2:İlEylem Planınınhazırlanması,uygulanmasıveizlenmesisürecindeKadınaYönelik

Şiddetle Mücadele İlKoordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun çalışmalarınıteknik

düzeyde desteklemek üzere,Komisyon’a bağlıolarak kurulan ve ilgilikurum ve kuruluşların

görevlendirdiğikurum sorumlularındanoluşankuruldur.İhtiyacagöreTeknikKurul’aodalar,birliklerve

meslekörgütleriveözelsektörüntemsilcileridâhiledilebilir.Buçerçevede,Kurul’unİlEylem Planının

yönetimineilişkingörevleriaşağıdabelirtilmektedir.

 KadınaYönelikŞiddetleMücadeleİlEylem PlanıhazırlıkçalışmalarıŞÖNİM koordinasyonunda

teknikkurulunkatkı,katılımıilegörüşveönerileriçerçevesindehazırlanır.

 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlEylem Planı'nın yıllık iş takvimini/planınıŞÖNİM

koordinasyonundahazırlarveonayiçinKomisyon'asunar.

 KadınaYönelikŞiddetleMücadeleİlEylem Planınıngeçmişyılaaitdeğerlendirmeraporuna

ilişkinherteknikkurulüyesikendikuruluşununsorumluolduğufaaliyeteilişkingerçekleştirileni

ve değerlendirmeyiteknikkurultoplantısında kurulüyeleriile paylaşır.Ayrıca, ASHB İl

Müdürlüğü’nünresmiyazısınaistinadendeğerlendirmeyitabloyaişler.

 İlEylem PlanınuygulanmasınailişkinolarakgenelilerlemeyiraporlarveKomisyon’asunar.

 Eylem Planındahedefvealthedefdüzeyindeyapılandeğişiklikönergelerinideğerlendirirve

onayiçinKomisyon'asunar.

 Gelecekyılıniştakvimi/planınınuygulanmasındaizlemeveeşgüdümüsağlar.

 Gereklidurumlardaaltkomisyonlar/çalışmagruplarıoluşturur.

 Uygulamadakisorunlarıtespitederveçözüm önerileriniKomisyon’ailetir.
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4.YÜRÜTÜLMESİGEREKENİŞVEİŞLEMLER:

4.1.Sürecibaşlatmadanönceyapılmasıgerekenler;

Eylem PlanıHazırlıkSürecindeŞÖNİM’in/İlMüdürlüğüKadınHizmetleriŞubesi

önemlirolve sorumluluğu bulunmaktadır.Çünkü İlEylem PlanıHazırlık

SüreciniŞÖNİM/İlMüdürlüğü Kadın HizmetleriŞubesibaşlatacaktır.Bu

kapsamda,ŞÖNİM Müdürüveileylem planıkapsamındagörevlendireceği

personelin3sürecibaşlatmadanönceyapmasıgerekenler;

 SürdürülebilirKalkınmahedefleri,KalkınmaPlanı,YıllıkProgram ile“Kadına

YönelikŞiddetleMücadele4.UlusalEylem Planı2021-2025”iinceleyerek

hedefvefaaliyetlereilişkinbilgisahibiolması,

 DiğerillertarafındanhazırlananKadınaYönelikŞiddetleMücadeleİlEylem

Planlarınaulaşarakincelemesi,

 İlindemografikbilgileri(örneğin,ildekiilköğretim,ortaöğretim vs.kızveerkek

çocuklarıiçinokullaşmaoranı,anneveçocukölüm oranıvs.)ileildekikadına

yönelikşiddeteilişkintüm veriveistatistikibilgilerehaizolması,

 ŞÖNİM Müdürüilebirlikteilgilipaydaşkurum kuruluşlardâhilüniversiteler,

stk’lar,meslekörgütlerinekısaziyaretlerdüzenleyerekkadınayönelikşiddetle

mücadeleileylem planıhazırlıksürecininbaşlatılacağıvesözkonususürecin

öneminedairkatkıvedestektalebinin sözelolarakbelirtilmesivetemas

noktalarınınbelirlenmesi4

4.2.Sürecinbaşlatılması;

 Üçgünlük“KadınaYönelikŞiddetleMücadeleİlEylem PlanıÇalıştayı”nın

yapılacağınadairilgilikurum kuruluşlaradavetyazısıgönderilir5.

3İlEylem Planıhazırlıksürecindensorumluolacakpersonelin,kadınayönelikşiddetkonusundaenaz3
yıllıkdeneyimesahip,meslekelemanlarıarasındanseçilmesiönem arzetmektedir.
4Buyöntemitercihetmeyenilleriçinalternatifolarakşunlarönerilmektedir;

- İleylem planlarıhakkındagereklibilgilendirmedebulunmakvesüreciaydınlatmakaçısından
ilgilitüm taraflarınyöneticilerininbirarayageleceğibirbilgilendirmetoplantısıyapılması

- Ayrıbir toplantıyapılamamasıdurumunda,ŞÖNİM Yönetmeliğikapsamında her ilde
oluşturulmasıgereken Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlKoordinasyon,İzleme ve
Değerlendirme Komisyonunda konunun gündeme alınarak,değerlendirilmesive gerekli
bilgilendirmeninbutoplantıesnasındayapılması

5
Davetyazısıile;ÇalıştayGündemininveeğerŞÖNİM/ASHBİlMüdürlüğütarafındançalıştaydanönce

taslakbireylem planıçalışmasıyapılmışsa,taslakplanınınilgiliyazıekindegönderilmesivetaslak
planınincelenerekveihtiyaçlarçerçevesindeyenifaaliyetlerbelirlenerektoplantıyagelinmesigerektiği
hususlarınayerverilebilir.

Davetyazısındaayrıca,Çalıştayakatılım sağlayacakkurum/kuruluştemsilcilerininiletişim bilgileri
talepedilmelidir.SözkonusukişilerinaynızamandateknikkurulüyesiveKadınaYönelikŞiddetle
MücadeleKurum Sorumlusuolarakgörevlendirilmesivesürecintamamındasüreklilikarzedecek
şekildeyeralmasıgerektiğiaçıklanmalıdır.

Sözkonusu davetyazısıileilgilikamu kurum vekuruluşlarının yanısıra kadına yönelikşiddetle
mücadelealanındafaaliyetgösterenSTK’lar,üniversitelerinilgilibölümleri,meslekörgütlerivebarodan
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 Çalıştayın başlangıç ve kapanışının valiveya konuyla ilgilivaliyardımcısı

başkanlığındagerçekleşmesiönemlidir.

 Çalıştay ŞÖNİM Müdürü’nün moderatörlüğünde,ilgilitüm tarafların aktif

katılımıileyürütülmelidir.

 Valiveya Valiyardımcısının başkanlığında başlatılan Çalıştayın ilk günü

ŞÖNİM Müdürü,veŞÖNİM Temsilcisininkadınayönelikşiddetkonusundaki

genelsunumu,ildekimevcutdurum,KadınaYönelikŞiddetleMücadeleUlusal

Eylem Planı2021-2025tanıtımıveileylem planıçalışmalarındasürecinnasıl

yürütüleceğineilişkinbilgilendirmeveileylem planınınformatının(sorumlu

kurum/kuruluşları,ilgilikurum/kuruluşları,zaman,kaynakve göstergeler6)

tanıtımıile başlar.EğerŞÖNİM tarafından hazırlanmış ve davetedilen

kuruluşlaragönderilmiştaslakbireylem planıvarsasunulur.Ancak,süreç

tartışmayaaçılmaz.

 Çalıştayınikincigünügrupçalışmalarınaayrılır.Grupçalışmalarınınyönetim

sürecineŞÖNİM tarafındankararverilir.Ancakönerilen,katılımcılarıneylem

planında kaç temelhedefvarsa o kadargruba ayrılmasıdır.Grupların

dönüşümlü olarak tüm hedefleraltında yeralabilecek faaliyetlere7 ilişkin

katkısıalınır.

 Çalıştayınsongününde,hazırlanantaslakeylem planındayeralanfaaliyetler

tartışmayaaçılmalı,mümkünolduğuncamutabakatsağlanmalıdır.

4.3.Eylem PlanınaNihaiHalinVerilmesi,OnaySüreci

 Hazırlanantaslakeylem planıŞÖNİM/İlMüdürlüğüKadınHizmetleriŞubesi

tarafından düzenlenerek ileylem planına son haliverilmek üzere ilgili

kurum/kuruluşlarıngörüşüneresmiyazıilesunulmalıdır.

temsilcilerçalıştayadavetedilebilir.

6Bukapsamdakitemelkavramlarınaçıklamasışuşekildedir;
Faaliyet:Belirlibiralthedefingerçekleşmesiiçinhayatageçirilmesigerekensomuteylemlerdir.

SorumluKurum/Kuruluş:Belirlibirfaaliyetinhayatageçirilmesiiçinsorumluluküstlenmişolanve
faaliyete ilişkin koordinasyonu gerçekleştirecek taraftır.Koordinasyonda yetkikarmaşasına yol
açmamak amacıyla,İlEylem Planı’ndakiherbirfaaliyetiçin tek birsorumlu kurum/kuruluş
belirlenmiştir.

İlgiliKurum/Kuruluş:Belirlibirfaaliyetin hayata geçirilmesinde katkısağlayacak,destek olacak
taraflardır.Birfaaliyetiçinbirveyadahaçokilgilikurum/kuruluşsözkonusuolabilir.Bunlarofaaliyet
çerçevesindesorumlukurum/kuruluşeşgüdümündebirlikteçalışırlar.

Gösterge:Belirlibiralthedefeulaşılıpulaşılmadığınıdeğerlendirmekiçinkullanılacaknicelveyanitel
verilerdir.
7 HedefleraltındayeralabilecekfaaliyethavuzununöncedenŞÖNİM temsilcisitarafındanKadına
YönelikŞiddetleMücadeleUlusalEylem Planı2021-2025vediğerillerineylem planlarıdikkatealınarak
hazırlanmasıesastır.Sözkonusufaaliyethavuzu,hedefbaşlıklarıileuyumluolmalıdır.İlinihtiyacı
çerçevesindefarklıfaaliyetlerdehavuzadahiledilebilir.
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 Kurum vekuruluşlartarafındangelengörüşlerçerçevesindetaslakileylem

planıŞÖNİM/İlMüdürlüğüKadınHizmetleriŞubesitarafındandüzenlenerek,

KadınaYönelikŞiddetleMücadeleİlKoordinasyonİzlemeveDeğerlendirme

Komisyonu’nunenyakıntoplantısındagündemealınırveonaylanır.

 TartışmalıolanveŞÖNİM/İlMüdürlüğüKadınHizmetleriŞubesitarafından

netleştirilemeyenfaaliyetlerinKomisyontoplantısındaelealınarak,nihaihalini

almasıönerilmektedir.

 KomisyontarafındanonaylananEylem PlanınınValilikveASHBİlMüdürlüğü

websitesindeyayınlanarak,kamuoyunaduyurulmasısağlanır.

4.4.İşTakvimi/PlanıveDeğerlendirmeRaporuHazırlamaSüreci8

 KadınaYönelikŞiddetleMücadeleİlEylem Planı,iştakvimi/planlarıyoluyla

hayata geçirilir. Hazırlanan ve onaylanan ileylem planının iş takvimi

planlamasınailişkinçalışmanınbirgünlükteknikkurultoplantısıkapsamında

yapılmasıönerilmektedir.

 İlgilikurum vekuruluşlartarafındanİlEylem Planındayeralanfaaliyetlerden

birsonrakiyıldayapılmasıplanlananlarbelirlenerek,iştakvimihazırlanır.

 İş takvimi/planı hazırlık sürecinde her “sorumlu kurum”un kendi

sorumluluğundakifaaliyetleriplanlamasıve“ilgilikurumlarla”istişareederek

tamamlamasıveŞÖNİM/İlMüdürlüğüKadınHizmetleriŞubesineiletmesi

önemlidir.

 Birsonrakiyılaaitiştakvimi/planı,teknikkurultarafındandevam edenyılın

Aralıkayıiçindehazırlanır.Hazırlananiştakvimi/planıteknikkurulüyelerinin

bilgisidâhilinde ŞÖNİM/İlMüdürlüğü Kadın HizmetleriŞubesitarafından

resmiyazıileilgilikurum kuruluşlaragönderilereknihaigörüşveönerileri

istenir.Gelengörüşlerdoğrultusundasonhaliverileniştakvimi/planıValilik

Olur’uileveyaKomisyonToplantısındakurulüyelerinceimzalananToplantı

KurulTutanağında“….Yılı…..İliKadınaYönelikŞiddetleMücadeleİlEylem

PlanıİşTakvimi’nin onaylandığıifadesiayrıbirmaddeolarakyeralarak

yürürlüğegirmişolur.

 İşTakvimionaylandıktansonraİşTakvimikapsamındakifaaliyetler,teknik

kurulunüçaydabirgerçekleştireceğitoplantılardadeğerlendirilir.

 İşTakvimikapsamındaiştakviminingerçekleşenfaaliyetleraltıaydabir

(yılda ikidefa olmak üzere) teknik kurulüyeleriile istişare halinde

doldurulmasıgerekmektedir.

 Geçmişyılaaitileylem planıfaaliyetlerindegerçekleştirilenleribelirlemek,

kaydedilengelişmeleritespitetmekveileylem planıuygulamasınınbaşarı

düzeyiniölçmek amacıyla yıllık değerlendirme tablosunun doldurulması

gerekmektedir.Bukapsamda,içindebulunulanyılınOcakayınınikincihaftası

8YıllıkFaaliyetPlanlamasınaİlişkinŞablonekteiletilmektedir.
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geçmişyılailişkinileylem planıkapsamındayapılanlarınbelirlenebilmesi

amacıylateknikkurultoplanır.Toplantıdailgilikurum vekuruluştemsilcileri

sorumluolduklarıfaaliyeteilişkingeçmişyıldagerçekleştirilenfaaliyetlere

ilişkinbilgiaktarır,bubilgilerinaynıyıliçinhazırlanmışiştakvimiileuyumlu

olupolmadığıkontroledilir.Toplantısırasında Bakanlıktarafındaniletilen

“DeğerlendirmeTablosuŞablonu”doldurulur.DoldurulantabloOcakayının

üçüncü haftası ilgili kurum kuruluşlara resmi yazı ile gönderilerek

değerlendirme tablosuna ilişkin ek görüşleri olup olmadığı sorulur.

Gerçekleştirilemeyenfaaliyetlereilişkinbilgilendirmetalepedilir.Kurumlardan

gelenresmiyazılarçerçevesindesonhalinialantabloŞubatayınınikinci

haftasıveyaüçüncühaftasıBakanlığaresmiyazıileiletilir.İlEylem Planı

kapsamındageçmişyılaaitolarakyapılandeğerlendirmetablosusunum

haline getirilerek yılın ilk Komisyon toplantısında Komisyon üyeleriile

paylaşılır.

 İlEylem Planınınyürürlüğegirmesiyleilgilitüm kurum kuruluşlaraeylem

planındasorumluluklarıbulunanfaaliyetleriçinbütçeayırmalarınayönelik

resmiyazıiletilir.Bununyanısıra,kadınayönelikşiddetlemücadeleileylem

planıiçingereklikaynaktahsisininsağlanmasınayönelikBelediyeMeclisive-

varsa-İlGenelMeclisi’nedeileylem planısunumugerçekleştirilir.ASHBİl

Müdürlüğü tarafından gelecekyıla ilişkin hazırlanan iştakviminin hayata

geçirilmesiiçin kaynak tahsisiyapılmasına yönelik heryılilgilikurum

kuruluşlararesmiyazıilehatırlatmayapılır.

 İlEylem PlanınınveİşTakvimi/PlanınınKadınaYönelikŞiddetleMücadeleİl

Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonunda onaylanmasının

ardındanİlEylem Planındayeralanfaaliyetlerdekigelişmeleraltıaydabir

gerçekleştirilenKomisyonToplantılarındaelealınır.

 Gerçekleştirilmeyen faaliyetlerkapsamında,faaliyetin sorumlu kuruluşuna

resmiyazıilebildirilmesiuygunbulunmaklabirlikteKomisyonToplantısında

dafaaliyeteilişkinneleryapılacağınakararverilebilir.

5.ÖZEL DURUMLAR: Olağanüstü haller nedeniyle toplantıların

gerçekleştirilememesihalinderesmiyazıileöngörülenfaaliyetleringerçekleşme

durumuilişkinraporistenir.

6.EĞİTİM:Buyönergekapsamındaileylem planıçalışmalarınıyürütecekmeslek

elemanlarına,Bakanlıktarafındangereklisüpervizyondesteğisağlanır.Üçyıldabir

Bakanlıktarafındanyenibaşlayanpersoneleyönelikplanlamaveileylem planı

hazırlamaeğitimiverilir.

7.REVİZYON:BuyönergeişleyişdeğişiklikleriveihtiyaçduyulmasıhalindeŞÖNİM/İl

MüdürlüğüKadınHizmetleriŞubesipersonelitarafındandeğerlendirilerekrevizyon

talebiKSGM’yeresmiyazıileiletilir.TalebeilişkinKSGM onayıalındıktansonra

uygulamadeğişikliğiyapılır.

8.İLGİLİDOKÜMAN:ŞÖNİM Yönetmeliği
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İlEylem PlanıİşTakvimi/Planı

İlEylem Planı…YılıDeğerlendirmeFormu
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EK–İşTakvimi/İzlemePlanı/RaporlamaŞablonu

Faaliyet
Sorumlu

Kurum/Kuruluş

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

Sorumlu
Kurum/Kuruluş Öngörülen Gerçekleşen GerçekleşmemeNedeni Öngörülen Gerçekleşen GerçekleşmemeNedeni

Hedef1:(Eylem Planı’ndatanımlananstrateji)

AltHedef1.1:(Eylem Planı’ndatanımlananhedef)

(Eylem Planı’nda
tanımlananfaaliyet)

(Eylem Planı’nda
tanımlanansorumlu
kurum /kuruluş)

(FaaliyetleilgiliyılınI.
dönemiiçinöngörülen
işler;yıllıkplanhazırlama
aşamasındagirilir)

(FaaliyetleilgiliyılınI.döneminde
gerçekleşenişler;I.dönemin
raporlanmasıaşamasındagirilir)

(FaaliyetleilgiliyılınII.
dönemiiçinöngörülen
işler;yıllıkplanhazırlama
aşamasındagirilir)

(FaaliyetleilgiliyılınII.
dönemindegerçekleşen
işler;II.dönemin
raporlanması
aşamasındagirilir)

(FaaliyetleilgiliyılınI.
dönemiiçinöngörülen
kaynak;yıllıkplan
hazırlamaaşamasında
girilir)

(FaaliyetleilgiliyılınI.döneminde
kullanılankaynak;I.dönemin
raporlanmasıaşamasındagirilir)

(FaaliyetleilgiliyılınII.
dönemiiçinöngörülen
kaynak;yıllıkplan
hazırlamaaşamasında
girilir)

(FaaliyetleilgiliyılınII.
dönemindekullanılan
kaynak;I.dönemin
raporlanması
aşamasındagirilir)

Açıklama(varsaöngörülenilegerçekleşenişlerarasındaki
farklılıklarınnedenleri;I.döneminraporlanmasıaşamasında
girilir)

Açıklama(varsaöngörülenilegerçekleşenişler
arasındakifarklılıklarınnedenleri;II.dönemin
raporlanmasıaşamasındagirilir)

Örnek:
1.1.1.Merkezilçedeki
beşmahalledeyaşayan
300kadınaşiddetle
mücadeleyeyönelik
haklarıkonusunda
eğitim vermek

Örnek:
MilliEğitim İlMüdürlüğü

Örnek:
-Eğitmenlerinbelirlenmesi
-Eğitim materyallerinin
hazırlanması
-Duyuruiçin1000adet
broşürve100adetposter
tasarımıvebasımı
-I.dönem eğitim
duyurularınınyapılması,
başvurularınalınması
-100kadınaeğitim
verilmesi

Örnek:
-Eğitmenlerbelirlendi
-Eğitim materyallerihazırlandı
-I.dönem eğitim duyurular
yapıldı,başvurularalındı
-70kadınaeğitim verildi

Örnek:
-II.dönem eğitim
duyurularınınyapılması,
başvurularınalınması
-100kadınaeğitim
verilmesi

Örnek:
-II.dönem eğitim
duyurularyapıldı,
başvurularalındı
-120kadınaeğitim verildi

Örnek:
-2eğitmen(HalkEği.Md.)
-1eğitmen(Baro)
-100adeteğitim seti(500
TL,MilliEği.Md.)
-Broşürveafiş(3000TL,
MilliEği.Md.)
-Eğitim salonu(HalkEği.
Md.)

Örnek:
-3eğitmengörevlendirildi(Halk
Eği.Md.veBaro)
-100adeteğitim setihazırlandı
(350TL,MilliEği.Md.)
-300broşürve30posterbasıldı
(1000TL,MilliEğ.Md.)
-Salontahsisedildi(HalkEği.
Md)

Örnek:
-2eğitmen(HalkEği.
Md.)
-1eğitmen(Baro)
-100adeteğitim seti
(500TL,MilliEği.Md.)
-Eğitim salonu(HalkEği.
Md.)

Örnek:
-3eğitmen
görevlendirildi(HalkEği.
Md.veBaro)
-120adeteğitim seti
hazırlandı(400TL,Milli
Eği.Md.)
-300broşürve30poster
basıldı(1000TL,Milli
Eğ.Md.)
-Salontahsisedildi(Halk
Eği.Md)

Örnek:
Yeterlibaşvuruolmamasınedeniyleancak70kadına

Örnek:
Duyurularınyaygınlaştırılmasıneticesinde
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ulaşılabildi.Dahayaygınduyuruyapılmasıgerekli.
Broşürveposterlerinihtiyacagöredönemselolarak
basılmasınakararverildi.

beklenendenfazlabaşvurualındı.İlaveeğitim yapıldı.

Hedef2:

AltHedef2.1:

2.1.1
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