
  

 

 

 

 

 

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi 

  Yerel Eşitlik Eylem Planı  

2021-2024 

EYLEM PLANI 

 

 

 

   

 



Sunuş 

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin vazgeçilmez bir unsuru olan eşitlik ilkesini hayata geçirmek üzere yeni yerel eşitlik 
eylem planımızı hayata geçiriyoruz. 

2021-2024 Yerel eşitlik eylem planımız ile kadının toplumdaki yerini güçlendirmek, eşit imkân ve hizmetler sağlamayı hedefliyoruz. Her şeyden 
önce Ankara’nın kadınlar için daha güvenli hale gelmesini hedeflediğimiz bu eylem planımızda 6 ana hedefte yüze yakın faaliyeti 
gerçekleştireceğiz. 

Eylem planımızın hazırlık sürecinde Kamu Kurumları, Kadın STK’lar ve Üniversitelerden oluşan 46 paydaşımızın görüşünü aldık. Çoğulcu 
katılım ile hazırlanan bu plan ile Cumhuriyetin 100. yılında kadınlar için daha eşit bir Ankara hayal ediyoruz.   

Herkes için temel bir hak olan eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesine ve etkili bir biçimde uygulanmasına duyulan ihtiyacın bilincindeyiz. Bu 
nedenle Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesinde ve mevcut eşitsizliklerin giderilmesinde bu rolümüzün 
bilinciyle hizmet vermektedir. Bu amaçla yürütülen çalışmaları toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla bütünleştirmek ve kadın - erkek eşitliği 
ilkesini her alanda hayata geçirmek üzere tüm alanlar için önemli hedefler koyduk. 

 “Eğitim”, “İstihdam”, “Şiddet”, “Sağlık”, “Katılım” ve “Kentsel Hizmetler” olmak üzere altı ana başlıkta 3 yıl boyunca; Kız çocuklarına eğitim 
desteği, Kadın sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, pandemi dönemlerinde geçici barınma evi açılması, Başkent Market ile kadın girişimcilerin 
desteklenmesi,  Mor Haritam ile Ankara Sosyal Risk Haritasının Oluşturulması, Kadın Danışma /destek istasyonlarının kurulması, gezici kadın 
danışma aracı ile kırsal ilçelerde kadınlara hizmetin taşınması, Şiddetle mücadele’de dijital uygulamaların artırılması, Kadın Meclisi’nin 
kurulması, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Yapılması, Kadın İşçi Kotasının Belediye iştiraklerinde aktif uygulanması gibi 
faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi tahayyül  ediyoruz.  

Tüm daire başkanlıklarımız ve iştiraklerimizle, Yerel Eşitlik Eylem Planının uygulanmasını sağlayarak Ankaralı kadınların eğitim ve sağlık 
hizmetlerine eşit ve kolay erişiminin sağlandığı, fırsatlardan eşit yararlandığı, şiddete maruz kalmadığı ve kentin kadınların da kullanımına uygun 
düzenlendiği Kadın Dostu Kent Ankara’yı oluşturacağız.  

     MansurYAVAŞ 
      Büyükşehir Belediye Başkanı  



Giriş:  Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2020  gün ve 1410 sayılı kararı ile Kadın Danışma Merkezimizin 3 yıllık Yerel Eşitlik 

Eylem Planı yapması uygun görülmüştür.  Kararın arkasından hazırlık sürecine giren Kadın Danışma Merkezi tarafından, Eylem planı taslak 

metni hazırlanmış olup, Eylül ayı boyunca eşitlik ve kadın çalışmaları alanında çalışan 48 ayrı paydaşımızın görüşleri alınarak tamamlanmıştır. 

 

              

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 ünvanını 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, İstanbul Sözleşmesi gibi düzenlemelerde yer alan 
uluslararası hukukun temel ilkeleridir. 

 Yerel Eşitlik Eylem Planı Öngörülen Bazı Faaliyet Başlıkları: 

1. Kız çocuklarına eğitim desteği 
2. Kadın sağlığı, 2500 kadına üreme sağlığı eğitimi ve hijyen kiti desteği 
3. Pandemi dönemlerinde geçici barınma evi açılması, kiralanması 
4. Başkent market ile kadın girişimcilerin desteklenmesi 
5. Ankara Sosyal Risk Haritasının Oluşturulması 
6. Kadın danışma /destek istasyonlarının kurulması 
7. Gezici kadın danışma aracı ile kırsal ilçelerde kadınlara hizmetin taşınması 
8. Şiddetle mücadele’de dijital uygulamaların artırılması 
9. Kız kardeşlik kampanyaları 
10. Erken yaşta evlilikle mücadele konusunda yerli ve mülteci aileler ile odak çalışmaları, farkındalık kampanyaları 
11. Önleyici sağlık hizmetlerini geliştirilmesi 
12. Mülteci kadınların güçlendirilmesi programları 
13. Bölgedeki yeni kurulmuş kadın STK’lara destek 
14. Kadın Meclisi’nin  kurulması 
15. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Yapılması 
16. Afet/salgın/pandemi risk haritasının oluşturulması 
17.  Kadın İşçi kotası Belediye şirketlerinde aktif uygulanması  

 



 
 
HEDEF 1.EĞİTİM/ Kentteki kadın ve kız çocuklarının eğitime katılım oranının artırılması 
 

  
Genel 
Hedef Alt Hedef Faaliyet/Yöntem 

Koordinatör 
Kurum/ 
Kuruluş 

Sorumlu 
Kurum ve 
Kuruluşlar 

I. Dönem 
İşler/Çıktılar/Kaynak 
(Ocak-Aralık2021)-

Öngörülen 

II. Dönem 
İşler/Çıktılar/Kaynak 

(ocak-aralık 2022) 
Öngörülen 

III. Dönem 
İşler/Çıktılar/Kaynak 

(ocak-aralık2023)-
Öngörülen 
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1.1.1.Liseye giden 
kız çocuklarına 
üniversiteye 
hazırlık etüt 
desteği 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Kadın ve Aile 
Şube 
Müdürlüğü 
Aile Yaşam 
Şube 
Müdürlüğü 

Gençlik Merkezlerine 
kayıtlı kız çocukların 
tespiti,  merkezin 
online ve yüzyüze 
eğitim vermesini 
sağlayacak 
ekipmanların temini  
Eğitim destek 
tanıtımının yapılması 
Eylül ayından itibaren 
ilk etüt desteklerinin 
verilmesi 

Gençlik merkezlerinde 
etüt desteklerinin 500 
kız çocuğuna verilmesi 

Etüt desteğinin kırsal 
ilçelerde 300 kız 
çocuğuna verilmesi. 

1.1.2. Kız 
çocuklarının 
ailelerine 
üniversiteye devam 
edebilmeleri için 
ikna toplantıları 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

   Kadın 
Danışma 
Merkezi 
 

Kadın Danışma 
Merkezi tarafından 
gezici araç ile yerli ve 
mülteci kız 
çocuklarının ailelerine 
Şubat ve Mayıs ayında  
ikna toplantısı 
düzenleyecektir.  

Kadın Danışma 
Merkezi tarafından 
gezici araç ile yerli ve 
mülteci kız 
çocuklarının ailelerine 
Şubat ve Mayıs ayında  
ikna toplantısı merkez 
ilçelerde 
düzenleyecektir 

Kadın Danışma 
Merkezi tarafından 
gezici araç ile yerli ve 
mülteci kız 
çocuklarının ailelerine 
Şubat ve Mayıs ayında  
ikna toplantısı kırsal 
ilçelerde 
düzenleyecektir 



1.1.3. Kız 
çocuklarına meslek 
tanıtım günleri 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Kadın 
Danışma 
Merkezi 
İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü 

Merkez ilçelerde 10 
lisede meslek tanıtım 
toplantıları yapılması 

Ankara genelinde kız 
çocuklarına dönük 
meslek tanıtım 
videoları, afiş ve görsel 
çalışmalarının 
yapılması, stant 
tanıtımları 

Kırsal ilçelerde  kız 
çocuklarına dönük 
meslek tanıtım 
videoları, afiş ve görsel 
çalışmalarının 
yapılması, stant 
tanıtımları 

1.1.4 Burs 
Kampanyası 
başlatılması 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi  

Kadın ve Aile 
Şube 
Müdürlüğü 

“ Kız Kardeşlik” 
kampanyasının tanıtımı 
,hayırsever ile  bursiyer 
eşleştirmelerinin 
yapılması   

500 kız çocuğunun burs 
desteğinin kampanya 
ile sağlanması  

1000 kız çocuğunun 
burs desteğinin 
kampanya ile 
sağlanması 

1.1.5 Liselerde 
Eşitlik eğitimleri 
verilmesi 
 

İl Milli 
Eğitim 

Müdürlüğü 

Kadın 
Danışma 
merkezi 

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile Eşitlik 
eğitimi görüşmelerinin 
yapılması, eğitimin 
hazırlanması  

Seçili 20 lisede kız ve 
erkek çocuklarına 
eğitimlerin verilmesi  

Seçili 30 lisede 
eğitimlerin verilmesi  

 
  

1.2.1 Hayat Boyu 
Öğrenmenin 
Niteliklendirilmesi 

İl Milli 
Eğitim 

Müdürlüğü 

Kadın 
Danışma 
merkezi 

Ankara’daki mevcut 
tüm kursların nitelik 
olarak incelenmesi, 
kurs iş bulma oranının 
tesbiti başarılı kursların 
listelenmesi  
 

İstihdam oranı yüksek 
kursların tanıtımların 
yapılması  

 Yenilikçi kursların 
BELMEK  kurslarına 
eklenerek başlatılması  

1.2.2 Eğitime 
Erişim Kolaylığı 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Kadın ve Aile 
Şube 
Müdürlüğü 

İnternet ve online 
eğitim malzemesi 
bulunmayan kız 
çocuklarının tespiti, 
Belediye’ye bağlı 
merkezlerde ekipman 
desteği 

Eğitime erişemeyen 
200 Kız çocuğuna 
tablet desteği  
TURKSAT ile ücretsiz 
internet  

Eğitime erişemeyen 
300 kız çocuğuna tablet 
desteği 
TURKSAT ile ücretsiz  
internet  



  

1.2.3 E-Ticaret 
Eğitimi 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Kadın ve Aile 
Şube 
Müdürlüğü 

Kadın Lokallerinde 
STK’lar ile e-ticaret 
eğitimlerinin 
hazırlanarak 
uygulanması  

500 kadına e-ticaret 
eğitiminin verilmesi   

1000 kadına e-ticaret 
eğitimin verilmesi  

1.2.4 
Kooperatifçilik 
Eğitimlerinin 
verilmesi  

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Kadın ve Aile 
Şube 
Müdürlüğü 
Kırsal 
Hizmetler 
Dairesi 
Başkanlığı 
Halk EKMEK  

 
Kırsal ilçelerde mevcut 
kooperatiflerin üretim 
potansiyellerinin 
tespiti, tarım 
kooperatiflerinin 
eksiklerinin 
belirlenmesi, ihtiyac ve 
risk analizlerinin 
yapılması, Başkent 
Markette satış 
imkanlarının 
hazırlanması  

Başkent marketlerde 
kadın koperatiflerinin 
ürünlerinin satılması, 
sığınmaevlerinde 
yapılan ürünlerin 
Başkent marketlerde 
satılması  

Başkent marketlerde 
kadın koperatiflerinin 
ürünlerinin satılması, 
başkent market 
sayılarının artırılması  

1.2.5 Bilgisayar 
okur yazarlık 
Eğitimi 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Kadın ve Aile 
Şube 
Müdürlüğü 
Halk Eğitim 
Müdürlüğü 

Kadın lokallerinde 
eğitimlerin  
hazırlanması, Halk 
Eğitim Müdürlüğü ile 
Eylül ayında kursların 
başlatılması  

500 kadına bilgisayar 
okur yazarlığı  
eğitiminin verilmesi   

1000 kadına bilgisayar 
okur yazarlığı eğitimin 
verilmesi  

1.2.6 Seracılık ve 
Sulama Eğitimi 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Kadın ve Aile 
Şube 
Müdürlüğü 
Çevre Koruma 
Dairesi 
Başkanlığı 

Çevre Koruma Dairesi 
başkanlığı tarafından 
eğitimlerin kadın 
lokallerinde 
başlatılması 100 
kadın’a eğitimin 
verilmesi  

200 kadına seracılık ve 
sulama eğitimin 
verilmesi  

300 kadına seracılık ve 
sulama eğitimlerin 
verilmesi  



  

1.2.7 Üreme 
Sağlığı Eğitimleri 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Kadın ve Aile 
Şube 
Müdürlüğü 

UNFPA’ ile Altındağ 
Kadın ve Gençlerin 
Güçlendirilmesi 
Merkezinde ve gezici 
araçta 500 kadına 
üreme sağlığı eğitimin  
verilmesi 

UNFPA’ ile Altındağ 
Kadın ve Gençlerin 
Güçlendirilmesi 
Merkezinde ve gezici 
araçta 1000 kadına 
üreme sağlığı eğitimin  

UNFPA’ ile Altındağ 
Kadın ve Gençlerin 
Güçlendirilmesi 
Merkezinde ve gezici  
araçta 1000 kadına 
üreme sağlığı eğitimin  

1.2.8 Kadın 
Bülteninde Eğitim 
Bölümü 
Hazırlanması 
 
 
 

   Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Kadın ve Aile 
Şube 
Müdürlüğü 
KASAUM’lar  

Kadın ve Çocuk 
Bülteninin Eğitim 
sayfasının 
üniversitelerin kadın 
çalışmaları bölümü ile 
planlanması  
 
 

Bültende her sayıda 
farklı bir eğitim 
programının 
yayımlanması 
 
 
 
 

Bültende her sayıda 
farklı bir eğitim 
programının 
yayımlanması derginin 
kırsal ilçelerde 
dağıtılması  
 
 
 

 
1.2.9 Evlilik, çocuk 
sahibi olmak ve  
başka nedenlerle 
eğitimlerini yarım 
bırakanların 
eğitimlerinin 
tamamlanması 
 
 

   Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Kadın ve Aile 
Şube 
Müdürlüğü 
KASAUM’lar 

Gezici araç ile Alan 
çalışması yapılarak  
hedef grubun tespiti 
 
Açık lise kurslarına 
yönlendirme, etüt ve 
eğitim metaryali 
desteği  

 
Açık lise kurslarına 
yönlendirme, etüt ve 
eğitim metaryali 
desteği  

 
Açık lise kurslarına 
yönlendirme, etüt ve 
eğitim metaryali 
desteği 

 
 
 



HEDEF 2. KATILIM/ Kadınların Yerel Mekanizmalara Eşit Katılımını Sağlamak 
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2.1.1.Mahalle 
Örgütlenmeleri/Mahallelerde 
Kadın Temsilciler 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

 
Kent 

Konseyi  

Sosyal Hizmetler 
Dairesi 
Başkanlığı 
 
Muhtarlıklar 
Dairesi 
Başkanlığı 
 
Kadın-Erkek 
Fırsat Eşitliği 
Komisyonu 

Çankaya, Mamak, 
Altındağ, 
Yenimahalle, 
Keçiören 
ilçelerinde Kent 
Konseyi desteği ile 
mahalle temsilcisi 
kadınların 
seçilmesi, seçilen 
temsilcilerin 
oryantasyonun 
KDM tarafından 
yapılması  

Etimesgut, Sincan, 
Gölbaşı, Pursaklar 
, Polatlı 
ilçelerinde 
mahalle 
temsilciliklerinin 
Kent Konseyi 
desteği ile 
seçilmesi , 
oryantasyonlarının 
yapılması  

Çubuk, Elmadağ, 
Kazan, Ayaş ve 
Beypazarı ilçelerinde    
mahalle 
temsilciliklerinin Kent 
Konseyi desteği ile 
seçilmesi , 
oryantasyonlarının 
yapılması 

2.1.2. Yeni Kurulmuş 
STK’ların Güçlendirilmesi 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Kadın Danışma 
Merkezi 
 
Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği 
Komisyonu 

Ankara’daki 
mevcut kadın 
derneklerinin 
tespiti, çalışma 
alanlarına göre 
sınıflandırılarak 
tanışma 
toplantılarının 
yapılması yeni 
kurulan STK’ların  
faaliyetlerinin 
desteklenmesi 

Yeni kurulan 
STK’ların eşitlik 
ve kadın 
çalışmaları 
alanındaki 
faaliyetlerinin 
mekan ve tanıtım 
desteklerinin 
yapılması, 
faaliyetlerinde 
ulaşım desteğinin 
sağlanması  

Yeni kurulan STK’ların 
eşitlik ve kadın 
çalışmaları alanındaki 
faaliyetlerinin mekan 
ve tanıtım desteklerinin 
yapılması, 
faaliyetlerinde ulaşım 
desteğinin sağlanması 



 

 
 

2.1.3 Kadın Meclisi 
Kurulması 
(-Muhtar 
-Meclis Üyesi 
-Kadın Yöneticiler 
-Kadın Girişimciler) 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi  

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 
 
Türkiye 
Belediyeler 
Birliği 
 
Kent Konseyi 

Kent konseyi 
yürtüme kurulu ile 
kadın meclisi 
kurulması kararının 
alınması, meclis 
seçimlerinin 
yapılması, meclisin 
çalışma 
standartlarının 
oluşturulması, 
meclisin üye 
seçimlerinden 
sonra tanıtımının 
yapılması 

Kadın meclisinin 
çalışma 
takviminin 
belirlenmesi 1. 
Kadın Meclisi 
raporunun 
yayımlanması  

Kadın meclisi 
seçilmlerinin 
yenilenmesi çalışma 
takvimi ve raporlarının 
kamu oyu ile 
paylaşılması  

2.1.4 Toplumsal Cinsiyete 
Duyarlı Bütçeleme 
Eğitimleri 
 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Sosyal Hizmetler  
Dairesi 
Başkanlığı 
 
Mali Hizmetler  
Dairesi  
 
 

UN Women ile 
toplumsal cinsiyete 
duyarlı bütçeleme 
eğitiminin Mali 
Hizmetler ve  
Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı 
çalışanlarına 
verilmesi   

2022 Mali yılında 
bütçenin TCDB 
olarak 
hazırlanması , 
izleme komisyonu 
tarafından bütçe 
kullanımının 
takibi  

2023 Mali yılında 
bütçenin TCDB olarak 
hazırlanması , izleme 
komisyonu tarafından 
bütçe kullanımının 
takibi 

      

  

2.1.5 Mahalli İdareler 
Seçimlerinde  Kadın Muhtar 
Adayların Desteklenmesi 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi  

Muhtarlıklar 
Dairesi 
Başkanlığı 
 
Sosyal Hizmetler 
Dairesi 
Başkanlığı  

2019 seçimlerinde 
göreve 130 kadın 
muhtar ile toplantı  

Mahalle 
temsilcileri ile 
kadınların siyasete 
katılımı 
konusunda 
savunuculuk 
çalışmalarının 
yapılması  

Seçimlere girmeye 
karar veren kadın 
muhtar adaylarının 
adaylık süreçlerinde 
desteklenmesi  



 

HEDEF 3. KENTSEL HİZMETLER / Kentin Kadınlar İçin Daha Uygun Hale Getirilmesi 
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3.1.1 Güvenli Kent 
Haritası analizine 
göre kenti güvenli 
hale getirmek 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Kent Estetiği 
Dairesi Başkanlığı 
Fen İşleri Dairesi 
Başkanlığı 
 
EGO 
 
ANFA 

UN Women ile 
Kadınlar için sosyal 
risk haritasının 
tamamlanması, web 
sitesinin kurularak 
aktif kullanıma 
açılması  

Sosyal risk 
haritasında 
belrilenen alanların 
güvenlik 
ihtiyaçlarının 
giderilmesi ve 
aydınlatmalarının 
yapılması 

Sosyal risk haritası ile 
belirlenen yerlerde yeni 
hizmet birimlerinin 
kurulması  

3.1.2 Dijital Kent 
Hizmetlerinin 
arttırılması 
(Mobil uygulamalar, 
Kiosklar, online 
hizmet) 

 Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığı 

Kızılay, Keçiören, 
Batıkent, Çayyolu, 
Sincan , Dikimevi ve 
AŞTİ metro 
hatlarında kadın 
danışma merkezi 
talep kiokslarının 
kurulması için bİlgi 
İşlem Dairesi 
Başkanlığının alt 
hizmeti satın alması , 
kiokslarının 
yazılımının 
yapılması  

Kiokslardan gelen 
taleplerin KDM 
tarafından 
değerlendirilmesi , 
MOR BUTON 
uygulamasının 
EGM ile 
eşleştirilmesi , mor 
buton ve kioksların 
görünürlüğünün 
artırılması , 
tanıtımlarının 
yapılması  

Web sitesinde online 
kadın hizmetleri , online 
kadın  destek  başvurusu 
, online kadın 
eğitimlerinin web 
sitesinde alt yapısının 
tamamlanarak hizmete 
sunulması  



3.1.3 Afet/Salgın 
Planı 
(Geçici Barınmaevi) 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi  

 Deprem Risk 
Yönetimi Dairesi 
Başkanlığı 
 
Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı 

2020 Eylül ayında 
alınan geçici 
barınmaevi meclisi 
kararına istinaden 
salgın döneminde 
dönüştürülecek 
hizmet 
merkezlerinin 
belirlenmesi  

Geçici barınma evi 
çalışma 
prensiplerinin 
hazırlanması  
Belediye 
personeline İnsan 
kaynakları 
tarafından kriz 
yönetimi eğitimleri 
verilmesi  

Salgın/ afet eğitimleri ve 
tatbikatlarının yapılması  

3.1.4 Park ve 
bahçelerde, 
otobüslerde güvenlik 
butonları 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi  

EGO 
Ulaşım Dairesi 
Başkanlığı  

Güvenlik butonları 
ihalesinin yapılması 

Kent merkezindeki 
10 parkta ve 20 
otobüs  hattında 
güvenlik 
butonlarının  
aktifleştirilmesi  

Kent merkezindeki 10 
parkta ve 20 otobüs  
hattında güvenlik 
butonlarının  
aktifleştirilmesi 

3.1.5 Engelli 
Kadınlar 
Kaldırım, rampalar 
ve sesli işaretli 
okuma levhalarının 
tüm kent genelinde 
ve üniversite 
kampüslerinde 
artırılması 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi  

Kent Estetiği 
Dairesi Başkanlığı  

Mevcut durum 
analizi ve 
ihtiyaçların 
belirlenmesi , sesli 
işaretli okuma 
levhalarının 
ihalelerinin 
yapılması  

rampalar ve sesli 
işaretli okuma 
levhalarının tüm 
kent genelinde 
artırılması 

rampalar ve sesli işaretli 
okuma levhalarının tüm 
kent genelinde 
iyileştirilmesi ve 
yenilenmesi  

3.1.6 Bisiklet 
yollarının sayısını 
arttırmak 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Ulaşım Dairesi  
Başkanlığı 
 
EGO 

53 km bisklet 
hattında İnönü 
Bulvarı – M.F.Ç 
Caddesi -Ankara 
Üniversitesi Dişçilik 
hattının 
tamamlanması  

Üniversiteler 
güzergahının 
tamamlanması  
Ümitköy-Etimesgut 
güzergahının 
tamamlanması   

Sıhhıye Cebeci, TOOB, 
Eryaman Batı, Eryaman-
Göksu, Batıkent-Ostim, 
Ankara Büyükşehir 
Belediyesi AKM 
güzergahının 
tamamlanması  



 

HEDEF 4. KADIN ve SAĞLIK : Kadınların Sağlıklı Yaşam Hakkından Eşit Biçimde Yararlanmalarını Sağlamak  
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4.1.1 Kadınlara 
Cinsel Sağlık,Üreme 
Sağlığı Eğitimi 
Vermek  

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

İl sağlık 
müdürlüğü 
 
Sağlık Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı 
Projeler Şube 
Müdürlüğü 
 
UNFPA 

UNFPA ile Gezici 
Araç ve Altındağ’da 
kurulan Kadınlar ve 
Gençleri Destekleme 
Merkezinde  500 
kadına üreme sağlığı 
eğitimi vermek 
hijyen kitleri 
dağıtmak  

UNFPA ile Gezici 
Araç ve 
Altındağ’da 
kurulan Kadınlar 
ve Gençleri 
Destekleme 
Merkezinde  1000 
kadına üreme 
sağlığı eğitimi 
vermek hijyen 
kitleri dağıtmak 

UNFPA ile Gezici Araç 
ve Altındağ’da kurulan 
Kadınlar ve Gençleri 
Destekleme Merkezinde  
1000 kadına üreme 
sağlığı eğitimi vermek 
hijyen kitleri dağıtmak 

4.1.2 Salgından 
Korunma Yöntemleri 
ve Öz bakım 
Becerileri Hakkında 
Eğitimler Verilmesi 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Sağlık Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı 
 
Kadın Danışma 
Merkezi 

Eğitim modüllerinin 
sağlık dairesi 
başkanlığı tarafından 
oluşurulması, eğitim 
programların 
belirlenmesi, sağlık 
personeli 
görevlendirmelerinin 
yapılması ,ilk  
eğitimin belediye 
personeline 
verilmesi  

Eğitimlerin merkez 
ilçelerdeki kadın 
lokallerinde 
uygulanması  

Eğitimlerin kırsal 
ilçelerdeki kadın 
danışma merkezlerinde 
uygulanması , gezici 
araç ile mevsimlik 
işçilere uygulanması   



4.1.3 Belediye 
bünyesindeki Spor 
Merkezlerinin ve 
havuzların sayısını 
arttırmak 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Fen İşleri Dairesi 
Başkanlığı 
 
Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı 

Kız çocuklarının 
kullandığı spor 
salonlarının 
iyileştilmesinin 
yapılması  
Kadın Futbol 
Takımları için halı 
sahası inşa edilmesi  
 
 

Altındağ ilçesinde 
havuz açılması için 
Başkanlık ve Bütçe  
Onayı 
Açılacak kadın 
havuzu ihalesinin 
tamamlanması , 
havuzun kadınların 
hizmetine açılması  

Kadın voleybol 
takımları için voleybol 
sahası kurulması, 
voleybol eğitimlerin 
verilmesi  

4.1.4 Kadınlara 
Sağlık Taraması 
Yapılması  

 
 
 

 
 

Sağlık İşleri 
Dairesi Başkanlığı 
İl Sağlık 
Müdürlüğü 

Belediye hizmet 
binasında çalışan 
kadınlara ücretsiz 
meme kanseri 
taramasının 
yapılması  
 

KDM gezici aracı 
ile ücretsiz meme 
kanseri taramasının 
merkez ilçelerde 
yapılması  

KDM gezici aracı ile 
ücretsiz meme kanseri 
taramasının kırsal 
ilçelerde yapılması 

  

4.1.5 Engelli Bakımı 
Üstlenen Kadınlara 
Ücretsiz Psikolojik 
Destek Verilmesi 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Engelliler Şube 
Müdürlüğü  

Bakım desteği veren 
kadınlara psiko 
sosyal destek 
sağlanması  
 

Bakım desteği 
veren kadınlara 
psiko sosyal destek 
sağlanması 

Bakım desteği veren 
kadınlara psiko sosyal 
destek sağlanması 

  

4.1.6  Kadınlara 
dengeli beslenme 
eğitimleri verilmesi  

Sağlık Dairesi 
Başkanlığı  

Online ve yüzyüze 
dengeli beslenme 
eğitimlerinin kadın 
lokallerinde 
verilmesi  

Online ve yüzyüze 
dengeli beslenme 
eğitimlerinin kadın 
lokallerinde 
verilmesi 

Online ve yüzyüze 
dengeli beslenme 
eğitimlerinin kadın 
lokallerinde verilmesi 

 

 

 



Hedef 5: İSTİHDAM : Kadınların ekonomik hayata eşit katılımını sağlamak 
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5.1.1 Kadın 
Kooperatiflerinin 
Ürün Satışlarının 
Arttırılması 
 

 Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Sosyal 
Hizmetler 
Dairesi 
Başkanlığı 
 
Projeler Şube 
Müdürlüğü 
 
Kırsal Hizmetler 
Dairesi 
Başkanlığı 

Kadın 
kooperatiflerine e 
ticaret ve satış 
tekniği 
eğitimlerinin 
verilmesi  

Başkent 
Marketlerde 
satılan kadın 
kooperatifi 
ürünlerinin 
tanıtımlarının 
artırılması  

Kadın kooperatifleri 
ürünlerine paketleme 
depolama ve 
desteğinin verilmesi  
 
Pazarlama 
eğitimlerinin yeni 
kurulan kooperatiflere 
verilmesi 

5.1.2 Kadın İşçi 
Kotasının Aktif Hale 
Gelmesi  

  Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

 Belediye 
İştirakleri  

2021 yılı iş 
alımlarında %2 
kadın işçi kotasının 
uygulanması ve 
takibi 

2022 yılı iş 
alımlarında %2 
kadın işçi 
kotasının 
uygulanması ve 
takibi 

2022 yılı iş 
alımlarında %2 kadın 
işçi kotasının 
uygulanması ve takibi  

5.1.3Sığınmaevlerinde 
atölye kurulması ve 
Başkent Markette 
Satışlarının yapılması 

 Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

  
 
 
Sosyal 
Hizmetler 
Dairesi 
Başkanlığı  

Sığınmaevlerinde 
tekstil atölyelerinin 
kurulması 
 
Sığınmaevlerinde 
üretilen kuru 
gıdalar için 
Başkent Market’te 
raf satışının 
sağlanması  

Sığınmaevinde 
cam atölyesinin 
kurulması  
 
Sığınmaevlerinde 
üretilen kuru 
gıdalar için 
Başkent 
Market’te raf 
satışının 
sağlanması 

Sığınmaevlerinde 
yapılan ürünlerin satışı 
için e-ticaret kanalının 
açılması  
Sığınmaevlerinde 
üretilen kuru gıdalar 
için Başkent Market’te 
raf satışının 
sağlanması 



5.1.4 Sığınma 
evlerinde mesleki 
Güçlendirme 
Eğitimlerinin 
Verilmesi   

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi  

  
 
Kadın Danışma 
Merkezi  

 Cv Hazırlama , 
Mülakat 
Görüşmesi,İş 
Arama Becerileri 
Eğitimleri, para 
yönetimi iletişim 
becerileri eğitimi 
verilmesi 

Kadının 
Güçlendirilmesi 
eğitim 
modüllerinin 
uygulanması  

Kadının 
Güçlendirilmesi 
eğitim modüllerinin 
uygulanması 

5.1.5 Çalışan 
Kadınlara Kreş 
Desteği 

 Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

  
 
Sosyal 
Hizmetler 
Dairesi 
Başkanlığı 

5 kreşin açılması  
Kreşlerde 
sığınmaevinde 
kalan kadınlara 
ücretsiz kreş 
kotasının 
uygulanması 

5 kreşin açılması  
Kreşlerde 
sığınmaevinde 
kalan kaıdnlara 
ücretsiz kreş 
kotasının 
uygulanması 

5 kreşin açılması  
Kreşlerde 
sığınmaevinde kalan 
kaıdnlara ücretsiz kreş 
kotasının uygulanması 

5.1.6 UMEM’in 
Mülteci Kadınlara 
Tanıtımı 

  
 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

  
Projeler Şube 
Müdürlüğü 
 
Kadın Danışma 
Merkezi  

Uluslararası 
Mülteciler Meslek 
Merkezinin web 
sitesi, bası 
organları, bilboard 
ve afişlerle 
tanıtımının 
yapılması  

UMEM 
tanıtımlarının 
videolar ile 
yapılması  

KDM’lerde  ve saha 
çalışmalarında UMEM 
broşürlerinin mülteci 
kadınlara dağıtılması   



5.1.7 İş Yeri Açmaya 
Çalışan Kadınların 
Desteklenmesi  

  
 
 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

  
Sosyal 
Hizmetler 
Dairesi 
Başkanlığı  
 
Çankaya 
Belediyesi  

Meclis Kararı İle 
Kadın 
Girişimcilere 
Tabela Vergisi 
İndirimi )  

Girişimci 
kadınların 
Belediye 
yayınlarında 
desteklenmesi  

Kadın istihdamına 
destek veren 
işyerlerine  Çankaya 
Belediyesi işbirliği ile 
mor bayrak verilmesi 
İş yeri sahibi  

 

HEDEF 6. KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE   
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6.1.1 Dijital Destek 
Mekanizmasının 
Arttırılması  

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Kadın ve Aile Şube 
Müdürlüğü 
 
 
Emniyet Aile İçi 
Şiddetle Mücadele 
Birimi 

MOR BUTON 
uygulamasının EGM 
ile eşleştirilmesi , 
mor buton ve 
kioksların 
görünürlüğünün 
artırılması , 
tanıtımlarının 
yapılması 

Şiddetle Mücadele 
mekanizmaları 
eğitimlerinin online 
olarak verilmesi  

Eğitim modüllerinin 
web sitesinde 
paylaşılması ve 
kitapçıklar 
hazırlanarak sosyal 
yardım alan kadınlara 
dağıtılması  



6.1.2 Kadın 
Danışma 
merkezlerinin 
desteğinin 
arttırılması (Gezi 
Araç) 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Ankara Büyükşehir 
Belediyesi 
 

Gezici araç 
tanıtımının 
yapılması, kırsal 
ilçelerde araç ile 
hijyen kiti 
desteklerinin 
başlatılması  

Gezici aracının 
ilçelerde şiddetle 
mücadele eğitimleri 
vermesi  

Gezici araç ile erken 
yaşta ve zorla evlilikle 
mücadele eğitimlerinin 
mültecilerin yaşadığı 
mahallelerde ve 
köylerde verilmesi  

6.1.3. Kadın 
Danışma 
merkezlerinin 
yapılandırılmasının 
güçlendirilmesi 
(Kadın Danışma 
Birimlerinin 
arttırılması )  
 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı  
 
 

Altındağ, Mamak ve 
Keçiören ilçelerinde 
yeni kadın danışma 
birimlerinin açılması  

Etimesgut, Sincan ve 
Yenimahalle/Şentepe 
‘de kadın danışma 
birimlerinin açılması  

Beypazarı, Elmadağ, 
Kızılcahamam’da 
kadın danışma 
birimlerinin açılması  

6.1.4 Üretim Odaklı 
Barınmaevi Modeli 
(60 Yatak 
Kapasiteli 
Sığınmaevi, Mevcut 
sığınmaevlerine 
atölyelerin 
eklenmesi) 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Fen İşleri Dairesi 
Başkanlığı 
 
Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı  

60 yatak kapasiteli 
barınmaevi inşaat 
ihalesinin yapılması 
 
İnşaatın başlaması  
 
Satın almaların 
yapılması  

Barınmaevinin 
açılması  
 
Yönergenin 
hazırlanması  
 
Çalışma 
Prensiplerinin 
belirlenmesi  

Barınmaevinde 
barınma hizmeti alan 
kadınlara meslek 
atölyelerinin 
kurulması 

6.1.5 Şiddete karşı 
farkındalık 
çalışmalarının 
artırılması   

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Kadın Danışma 
Merkezi  

25 Kasım haftasının 
Billboardlara 
Afişlere  standart 
olarak 
yerleştirilmesi için 

25 Kasım 
Etkinliklerinin ilçeler 
ile ortak programlı 
hazırlanması  

25 Kasım 
Etkinliklerinin Ulusal 
farkındalık için 
Büyükşehir 
Belediyeleri ile ortak 



bütçe ayrılması  yapılması  

6.1.6 Gençlere 
Şiddet Eğitimleri 
Verilmesi  

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

 

Aile Yaşam 
Müdürlüğü 
 
 

Gençlik 
merkezlerinde 150 
genç bireye şiddet 
eğitimi verilmesi   

Gençlik 
merkezlerinde 150 
genç bireye şiddet 
eğitimi verilmesi   

Gençlik merkezlerinde 
150 genç bireye şiddet 
eğitimi verilmesi   

6.1.7 Kız Başına 
Platformu ve Bilim 
Başına Dernekleri 
ile Ankara Kızları 
Güçleniyor 
Projesinin yapılması  

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Kadın Danışma 
Merkezi  

Bilim Başına 
Derneği ile Feza 
Gürsey Bilim 
Merkezinde DNA 
laboratuarının 
kurulması  
 
 

Kız Başına Platformu  
ile nefret söylemleri 
ile ilgili farkındalık 
kampanyalarının 
yapılması  

Ankara’nın alanında 
başarılı ve güçlü kız 
çocuklarının 
videosunun yapılması, 
teşvik edilmesi. 
 

      

 

6.1.8 Kadının  
Güçlendirme 
Çalışmaları 
 
 

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Kadın ve Aile Şube 
Müdürlüğü 

UNFPA’ ile 
Altındağ Kadın ve 
Gençlerin 
Güçlendirilmesi 
Merkezinde ve 
gezici araçta 150 
kadına güçlendirme 
eğitimin verilmesi  

UNFPA’ ile Altındağ 
Kadın ve Gençlerin 
Güçlendirilmesi 
Merkezinde ve gezici 
araçta 200 kadına 
güçlendirme eğitimin 
verilmesi 

UNFPA’ ile Altındağ 
Kadın ve Gençlerin 
Güçlendirilmesi 
Merkezinde ve gezici 
araçta 250  kadına 
güçlendirme eğitimin 
verilmesi 

 



 

Açıklamalar 
• Ankara Yerel Eşitlik Eylem Planı Yıllık Faaliyet Raporlama şablonuna uygun olarak gönderilmeyen planlardan uyarlanabilenler şablona 

uyarlanmıştır.  
• Planlarda yeni hedef ya da alt hedef olarak tanımlanan faaliyetler de uygun alt hedeflerin içine yerleştirilmiş, yeni bir hedef yada alt hedef 

olarak ele alınmamıştır. 
• Planın oluşturulması planda yer alan hedef ve faaliyetlerin 2021-2024 yılı için gerçekleştirilmesi için öngörülen aşamaları içermektedir. 

 
• Not 1 Eylem Planı taslak metni sizlerin görüşü ile belirlenecektir. 

•  İzleme, denetim ve şeffaflık ilkesi gözetilecektir, izleme yapılırken performans göstergesi temel alınacaktır. 

• İzleme Komisyonu Üyeleri: 

 

1-Türkiye Belediyeler Birliği 

2-Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 

3-Ankara Üniversitesi KASAUM 

4-Gazi Üniversitesi KASAUM 

5-Yenimahalle Belediyesi 

6-Cinsiyet Eşitliğini İzleme Derneği 

7- Kadın Koalisyonu  
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