Ankara Büyükşehir Belediyesi
Yerel Eşitlik Eylem Planı
2019-2020
Taslak Metni

SUNUŞ
Giriş: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2017 gün ve 2148 sayılı kararı ile Kadın Danışma Merkezimizin 2 yıllık Yerel Eşitlik
Eylem Planı yapması uygun görülmüştür.
Kadın Danışma Merkezi tarafından Eylem planı taslak metni hazırlanmış olup, 10 Nisan 2018 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği ve UNFPA
desteği ilk toplantı daha önce Yerel Eşitlik Eylem Planı yapan 7 il ve 9 belediye ile Ankara Midas otelde yapılmıştır. Eylem planı yapan
belediyelerden deneyim paylaşımı alınmış, tarafımızca hazırlanan taslak metin ona göre düzenlenmiştir.
Hazırlanan taslak metin Ankara Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele (2017-2020) İl Eylem Planına uyumlu olarak hazırlanmıştır.
12 Kasım 2018 tarihinde Ankara’daki ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan alınacak görüşle Eylem Planı Taslak metni son halini alarak
01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 2 yıl boyunca uygulanacaktır.

Şenay YILMAZ, ABB
Kasım 2018

VİZYONUMUZ
Tüm Ankaralı Kadınların
Yerel Karar Alma Mekanizmalarında Eşit Temsil Edildiği,
Eğitim ve Sağlık Hizmetlerine Eşit ve Kolay Erişiminin Sağlandığı,
Çalışma Yaşamında Eşit Yer aldığı ve Fırsatlardan Eşit Yararlandığı,
Şiddete Maruz Kalmadığı
ve
Kentin Kadınların da Kullanımına Uygun Düzenlendiği
KADIN DOSTU KENT ANKARA

HEDEFİMİZ
Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Kadın Dostu Kent ve Avrupa Yerel Eşitlik şartını yerine getiren belediye unvanını almayı hedefliyoruz.

YASAL DAYANAK
Türkiye Cumhuriyeti Anayasamız, yerel yönetimlere ilişkin yasal düzenlemeler 6360 sayılı yasa, insan hakları ve kadın erkek eşitliği
bağlamında taraf olduğumuz Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW), AB uyum yasaları ile
kentli hakları bağlamında Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Kadın Erkek Eşitliği Şartı gibi düzenlemelerde yer alan uluslararası hukukun temel
ilkeleridir.
Yerel Eşitlik Eylem Planı Öngörülen Temel Faaliyet Başlıkları:
1. Plan doğrultusunda Belediyeye ait parklar aydınlatma ve özel güvenlik personeli ile güvenli hale getirilecektir.
2. Belediye bütçesinde cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçeleme yapılacaktır.
3. Kadın sağlığı eğitimleri mahalle düzeyinde verilecektir.
4. İstihdam kampanyaları düzenlenecektir.
5. Kadın girişimcilere KOSGEB desteği ile Girişimcilik Eğitimleri verilecektir.
6. Eylem Planı 8 aylık dönemler halinde izlenecektir. İzleme kurulu oluşturulacaktır.
7. Eylem Planı yıllık raporu hazırlanacaktır. İzleme, denetim ve şeffaflık ilkesi gözetilecektir.
8. Şiddetle Mücadele mekanizmaları güçlendirilecektir.
9. Şiddet mağduru kadınların istihdam olanakları artırılacaktır.
10. Erken yaşta evlilikle mücadele konusunda çalışmalar yürütülecektir.
11. Önleyici sağlık hizmetlerini geliştirilecektir.
12. Yerel medyada toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında çalışmalar yürütülecektir.
13. Bölgedeki STK’ lara toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin verilmesi ve işbirliği içinde çalışılması
14. Belediye personeline yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin verilmesi
15. Kadın Danışma Merkezinin bölgede tanıtım çalışmalarının yapılması
16. Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma Evinde çalışan meslek elemanı ve destek personellerine yönelik süpervizyon çalışmaları yapmak ve
teknik konular ile ilgili STK’ lar ile işbirliği yapılarak eğitimler düzenlenmesi
17. Kadın İşçi kotası Belediye şirketlerinde hayata geçirilecektir. (karar alındı)

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI

Alt Hedef 2.1: Kadınların yerel
mekanizmalara eşit katılımını sağlamak

Alt Hedef 1.1: Okula gidemeyen
kız çocuklarının okullaşması,
okuma yazma bilmeyen kadın
nüfusunu azaltmak

Alt Hedef

Alt Hedef 3.1: Kentin Kadınlar İçin Daha Uygun Hale Getirilmesi

Hedef 3: Kadın ve Kentsel Hizmetler

Hedef 2: Katılım Karar Alma
Mekanizmalarına Katılım

Hedef 1: Eğitim/Kentteki kadın ve
kız çocuklarının eğitime katılım
oranlarının artırılması

Genel
Hedef

Faaliyet/Yöntem

Koordinatör Kurum/
Kuruluş

Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (OcakAğustos)-Öngörülen

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (OcakAğustos)-Öngörülen

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-Ağustos)Öngörülen

1.1.1.Okula gidemeyen kız çocuklarının tespiti

Ankara Büyükşehir
Belediyesi

Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden verilerin
alınması

Okullaşma için aile alan çalışmasının yapılması

Kız çocuklarının okul kayıtlarının desteklenmesi

1.1.2. Mülteci kız çocuklarının okullaştırılması projesi

Ankara Büyükşehir
Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

80 kız çocuğunun okullaştırılması

Okul destek sisteminin başlatılması, aile ikna
toplantılarının düzenlenmesi (9 adet)

Okul kayıtlarının yapılması, takiplerinin yapılması, eğitim
desteklerinin verilemesi

1.1.3.Kırsal ilçelerde okula devam zorluğu yaşayan kız
çocuklarının okullaştırılması

Ankara Büyükşehir
Belediyesi

Kadın Danışma Merkezi

Kadın danışma merkezinin bulunduğu 5 ilçede
okullaşma çalışmasının başlatılması

Ailelere kırtasiye, giysi ve gıda desteği

Kız çocuklarının sosyal destek eğitim yardımından
yararlandırılması

1.1.4 Okuryazar olmayan kadınların okuma yazma
kurslarından yararlandırılması

Ankara Büyükşehir
Belediyesi

Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü
Halk Eğitim Müdürlüğü

Kent genelindeki 21 hanım lokalinde okuma
yazma kursunun başlatılması

Kursun 1. Döneminin tamamlanması

Kursun 2. Döneminin tamamlanması

1.1.5 Açık lise eğitimlerin desteklenmesi

İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

Kadın Danışma Merkezi

Açık liseye devam etmek isteyen ve kayıtlı
olanların güçlendirilmesi

Açık lise takviye kurslarının verilmesi

Açık lise ile eğitim tamamlama farkındalık çalışması

2.1.1.Kadınların karar alma süreçlerine aktif katılımını
sağlama konusunda yerel yöneticilerin ve yerel yönetim
personelinin farkındalığını artırmak

Ankara Büyükşehir
Belediyesi

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanlığı
Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu

2019 yerel seçimlerindeki kadın muhtar
adayların desteklenmesi

Kadın-Erkek fırsat eşitliği komisyonu ile
Belediye’deki kadın yöneticilerin oranlarının
tespiti ve artırılması için çalışma başlatılması

Kadının katılım mekanizmaları hakkında merkez 7 ilçede
700 kadına bilgilendirme toplantılarının yapılması

2.1.2. Yerel yönetimlerde çalışan tüm personele yönelik:
toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyete duyarlı bütçeleme,
cinsiyete duyarlı hizmet sunumu, katılımcılık konularında
yılda 1 kez eğitim düzenlemek için ilçe belediyeler ile
işbirliği yapmak

Ankara Büyükşehir
Belediyesi

Kadın Danışma Merkezi
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonu

İnsan Kaynakları Eğitim Dairesi Başkanlığı ile
eğitimlerin planlanması

Türkiye Belediyeler Birliğinden Eğitimlerin
alınması

Ankara Büyükşehir Belediyesi
Türkiye Belediyeler Birliği

Türkiye Belediyeler Birliğinden Eğitimlerin
alınması
Eğitmenlerin ve eğitim materyallerinin
belirlenmesi

İlçe belediyelerin personelinin de dahil edilmesi
Eğitimlerin Büyükşehir Belediyesinde
uygulanması, eğitim değerlendirmelerinin kamu
kurumlarına duyurulması

Eğitimlerin 7 ilçede uygulanması, etki analizlerin kamu
kurumları ile paylaşılması, çıktıların kitapçık haline
getirilmesi.

Eğitimlerin duyurulması, katılımcıların
belirlenmesi

22 Lokalde ve 8 Aile Yaşam merkezinde
eğitimlerin belirlenen katılımcılara verilmesi

İlçe kadın danışma birimleri ile ilçelerde kadın meclis
üyelerine ve kadın muhtarlara eğitimlerin tanıtılması

Kent genelinde 1000 kadına ihtiyaç analizine
ilişkin anketi düzenlemek

Anket sonuçlarına göre kentsel hizmetler ek çalışma
planlamasının yapılması

Kent genelinde kadınlara bilgilendirme toplantıları
yapmak, afiş ve broşürler ile çalışmaları duyurmak

Yapılan çalışmaların sosyal medya ve geleneksel medya
araçları ile tanıtımının yapılması

2.1.3 Eşitlik Birimleri ve Komisyonlarına yönelik yılda bir
kez cinsiyet eşitliği etki analizi yöntem ve araçları
konusunda eğitim verilmesi
2.1.4. Kadınların illerdeki yerel yönetimin işleyişi, karar
alma mekanizmaları ile farkındalıklarını ve sürece dahil
olma konusunda bilgilerini artırmak

Ankara Büyükşehir
Belediyesi

3.1.1Kadınların kentsel hizmetlere yönelik ihtiyaçlarını
belirlemek

Ankara Büyükşehir
Belediyesi

Kültür ve sosyal İşler Dairesi
Başkanlığı
Yazı İşleri Dairesi
STK’ lar
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
EGO
ANFA

Merkez ilçelerde yaşayan kadınların
yararlandıkları hizmetlerin tespiti, web sitesi ve
metro altı dijital anketler ile eksiklerin
belirlenmesi
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile kadın
dostu alanların oluşturulmasına yönelik toplantı
yapılması, önerilerin Belediye alt yapı
çalışmalarına eklenmesi

Eğitimlerin tüm ilçelerde yaygınlaştırılması için ilçe 7
belediyesi ile işbirliği yapılması
Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Altındağ, Sincan,
Pursaklar, Etimesgut

3.1.2 Yapılacak kentsel çalışmalar ile ilgili kurumlarla
toplantı yapmak, kadınları bilgilendirmek

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

3.1.3 Ankara Büyükşehir Belediyesi personelinin cinsiyete
kadın dostu alanlar ile ilgili farkındalığını artırmak

İnsan Kaynakları Dairesi
Başkanlığı

Cinsiyete duyarlı kentsel hizmetler eğitimin
İnsan kaynakları eğitim komisyonuna eklenmesi

Eğitimlerin başlaması

Eğitimlerin ilçe belediyelerde uygulanması

3.1.4 Kentsel altyapı ve hizmet sunumunun kadınların
kullanımına uygun olarak güçlendirilmesi

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

Kent genelinde yürüyen merdivenlerin,
kaldırımların, kadınlar ve bebek arabalarının
kullanımına uygun yapılması

Sincan, Çayyolu, Batıkent, Keçiören, Kızılay
metro istasyonlarında toplam 5 adet bebek bakım
odasının açılması

Göksu, Mogan, Mavi Göl Gençlik parkı ve belediye hizmet
binasında toplam 5 adet bebek bakım odasının açılması

3.1.5 Engelli hizmetlerinin iyileştirilmesi

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

Engelliler ve yaşlılar için rampalı, alçak
seviyede geniş ve işgal edilmemiş kaldırımların
tespiti, sayıların belirlenmesi

Mevcut engelli kaldırımlarının belirlenen
sayılarının artırılması ve çalışma durumlarının
iyileştirilmesi.

Otobüs duraklarında ve yaya geçişlerinde engelli
butonlarının genişletilmesi

3.1.6 Alt-üst geçitler güvenli duraklar, parklar ve sokak
aydınlatmalarının arttırılması
Not: K.Yönelik Şiddetle M. İl Eylem Planında bu madde
için KYK yurt sayıları ve ENERJİSA verileri mevcuttur.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

2017 yılında KYŞM İl Eylem Planında yapılan
aydınlatmaların kontrolü, eskit noktaların tespiti

Güvenli durak sayısının artırılması

Kız yurtlarının çevresinde MOBESE kameralarının
artırılması, duraksız otobüs uygulamasının genişletilmesi

Sistemin olmadığı ilçelerin tespiti

İlçelerde sistemin kurulması

Sistemin web sitesi otobüs ve metrolar ile tanıtımının
yapılması

3.1.7 yayalar için sesli görüntülü trafik sisteminin kurulması

Ankara Büyükşehir
Belediyesi

3.1.8 Semt pazarlarının alt yapısını iyileştirmek

Kent Estetiği Daire Başkanlığı
Zabıta Daire Başkanlığı

Merkez ilçelerde Pazar yerlerinin eksikliklerinin
tespiti

İyileştirme bakım ve onarımlarının yapılması

Pazar yerlerde çalışacak kadınlar için kiralama indirimi
uygulamak

3.1.9 Cinsiyete duyarlı veri toplamak ihtiyaç analizi yapmak

Yenimahalle Belediyesi
Çankaya Belediyesi
STK’ lar
KASAUM’ lar

Veri toplama kriterlerinin belirlenmesi

Veri toplama analizlerinin yapılması

Kasaum’ lar ile ihtiyaç analizi yapılması

Alt Hedef 4.1: Kadınların sağlıklı yaşam
hakkından eşit biçimde yararlanmalarını
sağlamak

Faaliyet/Yöntem
4.1.1 Kadınların sağlıklı yaşam hakkından eşit biçimde
yararlanmalarını sağlamak

Alt Hedef 5.1 Kadının ekonomik hayata eşit katılımını artırmak

Alt Hedef

5.1.1 İlde kadınların çalışma alanında kullanabilecekleri
bilgi ve becerilerini geliştirmek

Alt Hedef 6.1: Kadına yönelik şiddetle etkin mücadele sağlamak

Hedef 6: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Hedef 5: İSTİHDAM

Hedef 4: Kadın ve Sağlık Sorunları

Genel
Hedef

4.1.2 Cinsel sağlık, üreme sağlığı ile ilgili eğitimler yapmak
4.1.3 Evlilik öncesi ve sırasında cinsel sağlık ve gebelik
konularında danışmanlık hizmeti vermek
4.1.4 Kadınlara yönelik nitelikli sağlık hizmetlerinin
artırılması
4.1.5 kadınların hizmete erişimlerinde önyargılar ve
ayrımcılıktan kaynaklanan engelleri ortadan kaldırmak

Koordinatör Kurum/
Kuruluş
Ankara Büyükşehir
Belediyesi
Ankara Büyükşehir
Belediyesi
Ankara Büyükşehir
Belediyesi
Ankara Büyükşehir
Belediyesi
Ankara Büyükşehir
Belediyesi

Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar
İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı
STK’ lar
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
Kadın Danışma Merkezi
Sağlık Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı
Sağlık Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (OcakAğustos)-Öngörülen
Kadınların sağlık hakları konusunda
farkındalığını arttırmak için Sağlık İl
Müdürlüğü ile ortak çalışma yapmak
Seçilen pilot bölgeler için eğitimlerin
materyallerinin hazırlanması
Eğitim materyallerin temini ve düzenlenmesi ve
kitapçıklarının hazırlanması
Sağlık alanındaki kadın hizmetlerinin
araştırılması
Belediye bağlı merkezlerde önyargılar ve
ayrımcılık ile ilgili seminerler düzenlemek
Kadınların hastane hizmetlerinde öncelikli
hizmet almasının sağlanması

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (OcakAğustos)-Öngörülen
Bilinçlendirme toplantıları yapmak
(7 merkez ilçede)

Toplantıların kırsal ilçelerde uygulanması
(5 kırsal ilçe)

Eğitimlerin Aile Hekimliğine kayıtlı olmayan
bireylerde başlatılması
22 lokal, 8 AYM ve KDM’ de eğitimlerin
başlatılması
Hizmet sunan ASM ve AHM merkezlerinde
çalışmaları desteklemek
Yerel medyada önyargılar ve ayrımcılık ile ilgili
eğitimlerin duyurulması ve programlar yapmak
Hastane personelinin şiddet mağduru kadınlar
hakkında gizlilik standartlarının geliştirilmesi

Eğitimlerin kırsal ilçelerde uygulanması
(5 kırsal ilçe)

4.1.6 Şiddet gören kadınlara verilen hizmetleri iyileştirmek

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

4.1.7 Mülteci kadınlara aile planlaması ve üreme sağlığı
konusunda eğitim verilmesi

Projeler Şube Müdürlüğü

Aile Planlaması ve Üreme sağlığı eğitimlerinin
100 kadına verilmesi

Kuzey Ankara Sığınmacılar Merkezinde
eğitimlerin düzenli program haline dönüştürülmesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi
İŞKUR İl Müdürlüğü
KOSGEB

Kent genelindeki kadınlara yönelik mesleki
kursların analizini yapmak

Mevcut kursların tanıtımını yapmak

Ankara Büyükşehir
Belediyesi

5.1.2 Kadınlara iş arama teknikleri ile ilgili eğitimler
vermek

8 AYM,22 lokal ve 5 KDM’ de eğitimlerin
planlanması, materyallerin hazırlanması
8 AYM,22 lokal ve 5 KDM’ de eğitimlerin
planlanması, materyallerin hazırlanması
Belediye şirketlerinin kadın işçi kotası hakkında
bilgilendirilmesi

5.1.3 Kadın Girişimciliği eğitimleri verilmesi
5.1.4 Kadın işçi kotasının uygulanması

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-Ağustos)Öngörülen

Eğitimlerin yapılması
Eğitimlerin yapılması

Eğitimlerin 5 ilçede KDB’ lerde uygulanması
Sağlık hizmetlerine erişim için ulaşımın kolaylaştırılması
Sağlık güvencesi bulunmayan eşi vefat etmiş kadınların
genel sağlık sigortası hakkında bilgilendirilmesi
Hastaneler ve diğer sağlık birimlerine broşürler hazırlamak,
(2000 adet)
Kuzey Ankara Sığınmacılar merkezinde afiş ve broşür
çalışmalarının yapılması
(1000 adet)
Mevcut kursların iş piyasasına uygunluğunu tespit etmek ve
İL Müdürlükleri ile revize edilmesi için çalışma başlatmak
Eğitim çıktılarının yaygınlaştırılması ve kırsal ilçelerde
uygulanması (5 ilçe)
Eğitim çıktılarının yaygınlaştırılması ve kırsal ilçelerde
uygulanması

Düzenlemelerin yasal olarak başlatılması, ilçe
belediyeleri ile uygulamanın paylaşılması

İstihdamların gerçekleştirilmesi (%2)

5.1.3 Sanayi bölgelerinde iş sahiplerine toplumsal cinsiyet
ve istihdam toplantıları düzenlemek

Sanayi bölgelerindeki kadın işçi sayısının tespiti

Pilot bölgelerde toplantıların yapılması

Toplantıların ilçelerde yaygınlaştırılması

5.1.4 Çalışanlara yönelik mobbing eğitimleri düzenlemek

Eğitim komisyonuna teklifin yapılması

Eğitimin yapılması

Mobingler ile ilgili afişler hazırlanması

5.1.5 Sığınma Evinde kalan kadınların iş arama
becerilerinin artırılması

Sığınma Evi-İşkur ortaklığı ile eğitimlerin
verilmesi
BMMYK ile Kuzey Ankara Sığınmacılar
merkezinde 3 farklı branşta kursların 80 kadın
ile başlatılması

İyi uygulama örneklerinin Sığınma Evlerinde
kadınlara sunulması

İŞKUR ile kadınların iş kayıtlarının hızlandırılacak şekilde
düzenlenmesi

Mültecilerin yoğun yaşadığı bölgelerde projenin
tanıtımı

Mülteci kadınların iş arama becerileri eğitimlerinden
yararlandırılması

Üreticilerin desteklenmesi Belediye^de
tanıtımlarının yapılması
Ankara’daki kadın kooperatifleri ile toplantı
düzenlenmesi

Kırsal’ da üretim yapan kadınların pazarda çalışmasının
desteklenmesi
Yılda 4 kez kermes düzenlenerek kooperatiflerin satış
yapmasının desteklenmesi

İşyerlerinin tanıtımlarına destek olmak

İyi uygulama örneklerini 8 Mart’ta kadınlarla buluşturmak
Üniversitelerin Kadın Sorunları ve Uygulama merkezleri ile
STK’ larla işbirliği toplantısı düzenlemek, STK eğitimlerin
KDM’ lerde verilmesi

5.1.6 Mülteci kadınlar için meslek kurslarının düzenlenmesi
5.1.7 Semt pazarlarında kadın üreticileri desteklemek

Semt pazarlarında kadın üreticilerin tespiti
Kooperatifçilik hakkında bilgilendirme
toplantılarının yapılması
Kadınlar için kolaylaştırıcı faaliyetleri
planlamak

5.1.8 Kadın kooperatiflerinin desteklenmesi
5.1.9 İş yeri açan kadınları desteklemek
6.1.1 Kadına Yönelik Şiddetle mücadelede risk analizlerinin
yapılması

Ankara Büyükşehir
Belediyesi

Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü
ASPİM
Emniyet Aile İçi Şiddetle
Mücadele Birimi

6.1.2 Kadın Danışma merkezlerinin ŞÖNİM ile koordineli
çalışarak sığınma sonrası 1 yıl takipte destek hizmeti
vermesi

Ankara Büyükşehir
Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi
TBB
ASPİM

Ankara’da ki kadın danışma Merkezleri Ankara
Barosu Gelincik Merkezi ve ŞÖNİM’ in bir
araya gelerek iş birliğinin oluşturması,

Kadın Danışma Merkezlerinin tanıtımlarının
yapılması ve etkin çalışmasının desteklenmesi,
KDM’ lerde psikolog çalışması için istihdam
olanaklarının artırılması

6.1.3. Kadın Danışma merkezlerin yönergesinin İstanbul
Sözleşmesi ve CEDAW’ a uygun olarak hazırlanması

Ankara Büyükşehir
Belediyesi

Kadın Danışma Merkezi
TBB

Yönergenin ilgili uzman görüşleri ile
hazırlanması

Yönerge için ulusal çalış tay yapılması

6.1.4 Şiddetle mücadelede eleştirel erkeklik çalışmalarının
kullanılması

Ankara Büyükşehir
Belediyesi

Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü
AÇEV

Eleştirel erkeklik çalışmaları konusunda ilgili
kurumlara bir toplantı düzenlenmesi

Erkeklik eğitimlerinin yaygınlaştırılması

6.1.5 İhtisaslaşmış Sığınma Evi modeli ile etkin destek
verilmesi
6.1.6 Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile
yürütülecek projenin başlatılması
6.1.7 İnsan ticareti mağduru kadınların barınma ihtiyacının
karşılanması

Ankara Büyükşehir
Belediyesi
Aile Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı

6.1.8 Erkeklik ve babalık eğitimlerinin yaygınlaştırılması

6.1.9 Okul öncesi eğitimde TCE eğitimin güçlendirilmesi
6.1.10 Erkeklere mahalle ziyaretleri ile KYŞ bilinçlendirme
çalışmalarının başlatılması
6.1.11 Sığınma Evinde çalışan meslek uzmanlarının
niteliklerinin artırılması

Kadın Danışma Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediyesi

GİGM
Ankara Büyükşehir
Belediyesi

AÇEV

Ankara Şiddet haritasının oluşturulması

Şiddetle mücadele’de başarılı ülkelerin
modellerinin araştırılması
Bu modellerin kitapçık haline getirilmesi

30 yataklı Sığınma Evinin barınma amaçlı
modelle faaliyete geçmesi
Kadın Konukevi Sonrası Güçlenme Modeli
Geliştirme Projesi’nin (2 yıl) başlatılması
İnsan ticareti mağduru kadınlar Barınma Evinin
kapasitesinin 30’a yükseltilmesi
AÇEV ile yapılan erkeklik ve babalık
eğitimlerinin yenilenmesi için işbirliğinin
yapılması

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yerel
Yönetimlerin Kreşleri ASPİM’ e
Bağlı 0-3 Yaş Arası Hizmet
Veren Kreşler

KDM tarafından hazırlanan ve cinsiyetsiz
oyunlar ve materyaller içeren projenin İl Milli
Eğitime sunulması

ABB

Mahallelerin belirlenmesi

KASAUM’ lar
Türkiye Psikologlar Derneği

Mesleki eğitimlerin planlanması

İhtisaslaşmış Sığınma Evi modelinin
güçlendirilmesi
Projenin Sığınma Evinde uygulanması
Barınma’ da tercüman hizmetinin başlatılması

Kadın Danışma Merkezleri ile STK’ lar arasında
işbirliklerinin geliştirilmesi için toplantı düzenlenmesi
KDM’ lerin tanıtımları için belediye reklam panolarının
kullandırılması 6284 ile ilgili tanıtımların yapılması (otobüs
ve metrolar)
Yönergenin onaylanarak tüm belediyelerde uygulanmasının
sağlanması
25 kasımı"16 günlük aktivizm çerçevesinde faal hale
getirilmesi" 8 Mart’ta erkeklere yönelik broşürler ve eğitim
kitleri hazırlanması
Kadın Sığınma Evinin kadın danışma merkezi ile bağımsız
hayata geçiş sürecini etkinleştirmesi
Projenin etkin uygulaması için kurumsal işbirliklerinin
güçlendirilmesi
İnsan ticareti mağduru kadın ve çocukların görünür
kılınması farkındalık çalışmalarının yapılması

8 aile yaşam merkezinde eğitimlerin başlatılması

Eğitimlerin Emniyet, baro,, Diyanet ve STK’ larda da
yapılması için bilgilendirme toplantısı yapılması

Projenin pilot çalışmasının başlatılması

Projenin yerel medyada tanıtılması ve farkındalık
çalışmaları

Belirlenen mahallelerde kahve ve muhtar
ziyaretlerinin yapılması
Meslek uzmanlarının eğitimlerden
yararlandırılması

Kırsal ilçelerde ziyaretlerin kahve, cami ve muhtarlarda
gerçekleştirilmesi, esnafın bilgilendirilmesi
KDM tarafından süper vizyon desteğinin verilmesi

