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•Bu anket çalışması, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma  

Merkezi tarafından Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında sekiz  

haftalık saha çalışması sürecinde gerçekleştirilmiştir. Anket  

soruları, MATRA Projesi kapsamındaki iş birliği yaptığımız  

üniversitelerdeki akademisyenlerden görüş alınarak katılımcı  

yöntem ile belirlenmiştir. Anketin gerçekleşebilmesi Kadın  

Danışma Merkezi tanıtım kampanyası gerçekleştirilmiştir. için Bu  

sayede Ankara’da toplam 6.000 kadına ulaşılmıştır. 

 

•Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile yürütülen çalışma 

kapsamında anket sonuçları rapor haline getirilmiştir. Söz konusu 

anket  çalışması üç yıl önce yapılan ankette ulaşılan kadın sayısının 

iki  katıdır. Anket uygulama çalışmasında, Kadın Danışma Merkezi  

uzmanları, üniversitelerin kadın çalışma bölümü öğrencileri  

görev almıştır. Anket sahada, kadın lokallerinde ve dijital  

platformda uygulanmıştır. 



•Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yerel Eşitlik 

Eylem planı kapsamında hizmet kapasitelerini ölçmek amacıyla 

“Kent Hizmetlerinde Kadın İhtiyaçları” anketi yapılmıştır. 

 

•Ankara’da ikamet eden 1.000 kadın ile yüzyüze , 5.000 kadın ile 

sms yoluyla toplam 6.000  kadın ile anket yapılmış ve kanaatleri 

sorulmuştur. 

 

•Rastgele örneklem metodu ile anket uygulanmıştır. Anket 

verileri SPSS 25.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Yüzdelik dağılım ve anlamlılık durumlarının belirlenmesinde ki-

kare(X2) testi kullanılmıştır. p<0,05 değeri için istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edilmiştir ve analizler ona göre yapılmıştır. 

 

•Anketin güvenirliği Cronbach’s Alpha Yöntemi ile incelenmiştir 

ve güvenirlik % 94,4 olarak hesaplanmıştır. Alfa değerinin 

0,80’den büyük olduğu göz önünde bulunarak anket 

sonuçlarının oldukça güvenilir olduğu tespit edilmiştir. 
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•Anket 4 bölümden oluşmaktadır.  

 

•İlk bölüm demografik bilgileri edinmek için 7 sorudan,  

 

•İkinci bölüm belediye hizmet kalitesindeki beklenti düzeylerini 

tespit edebilmek için 15 sorudan,  

 

•Üçüncü bölüm kadınlara yönelik hizmetlerden haberdar olma, 

deneyim ve performans kanaatlerini belirlemek için 10 sorudan,  

 

•Dördüncü bölüm ise katılımcıların  belediye hizmetleri katılım 

düzeylerini ifade etmeleri için 4 adet açık uçlu sorudan 

hazırlanılmış olup toplam 36 soru yöneltilmiştir. 

 

•Kadınların memnuniyet düzeyleri 3 alt boyutta incelenmiş ve 

10 üzerinden değerlendirilmiş olup Belediye hizmet 

kalitesindeki beklenti düzeylerinin ortalaması; 7,2, kadınlara 

yönelik hizmetlerden ortalama haberdar olma  oranı 7,3, 

deneyim oranı 7,4, performans oranı 8,5’tir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
DEMOGRAFİK BİLGİLER 
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•Katılımcıların çoğunluğu (%34,1) oranla lise mezunlarından oluşmaktadır.  
 
•Katılımcılar yaş grupları sırası ile; 18-24 yaş gurubundan %8,9, 25-34 yaş 
gurubundan %30,1, 35-44 yaş gurubundan %30,3, 45-54 yaş gurubundan 
%14,2, 55-64 yaş gurubundan %5,2 ve 65+ yaş gurubundan %1,5 oluşmaktadır. 
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• Katılımcıların yaşadıkları ilçeler baz alındığında katılımın birbirine yakın 
olduğu gözlenmekte olup %15,9’u Keçiören, %14,8’i Mamak, %14,2’si 
Çankaya’dır. 
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• Katılımcıların %76,4’ünün çalışmadığı, %23,3’nün ise çalıştığı gözlemlenmiştir. 
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• Medeni durumlara ve çocuk sayılarına baktığımızda; %69,4’ünün evli olduğu, 
%76,7’sinin 3 çocuk ve altında, %16,9’nun hiç çocuk sahibi olmadığı tespit 
edilmiştir. 
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• Görüşme yapılanların %70,3’ünün 15 yıldan daha uzun süredir Ankara’da 
yaşadığı gözlemlenmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

BELEDİYE HİZMET KALİTESİ BOYUTLARI ÖNEM (BEKLENTİ) DÜZEYİ 
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KESİNLİKLE 

KATILMIYORUM 
KATILMIYORUM KARARSIZIM KATILIYORUM 

KESİNLİKLE 
KATILIYORUM 

ORTALAMA 
(10 

ÜZERİNDEN) 

KADINLARA YÖNELİK HİZMET 
BİNALARI MODERN 
GÖRÜNÜŞLÜDÜR 

%7,7 %8,4 %22,6 %36,6 %24,7 7,24 

KADINLARA YÖNELİK 
FAALİYETLERDEN SORUMLU 

PERSONEL TİTİZ VE İTİNALIDIR 
%7,2 %8,2 %25,4 %35,7 %23,5 7,20 

HİZMET BİNALARI 
DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN 

KULLANIMI DA GÖZETİLEREK 
YAPILMIŞTIR. 

%7,8 %10,3 %25,3 %34,9 %21,7 7,06 

KADINLARA YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR YAPMAKTA 

GELİŞTİRMEKTEDİR 
%8,0 %8,5 %16,2 %37,1 %30,2 7,46 

KADINLARA YÖNELİK 
ÇALIŞMALARDA ADİL 

TUTUMDADIR 
%7,9 %7,6 %19,0 %36,3 %29,2 7,42 

KADINLARIN SORUNLARINI 
ÇÖZÜMLER 

%8,3 %8,5 %20,5 %35,2 %27,5 7,30 

KADINLARA YÖNELİK 
FAALİYETLERDEN HALKI 

BİLGİLENDİRİR 
%9,5 %10,3 %15,9 %35,8 %28,6 7,28 

KADINLARA YÖNELİK 
FAALİYETLERDEN 

YARARLANMA YOLUNU 
GÖSTERİR 

%8,9 %10,6 %17,8 %35,9 %26,9 7,22 

KADINLARIN GÖRÜŞLERİNE 
DEĞER VERİR 

%7,7 %6,3 %14,6 %35,9 %35,5 7,70 

ÇALIŞANLARI KADINLARA 
YARDIM ETMEYE İSTEKLİDİR 

%8,4 %7,7 %19,8 %34,5 %29,6 7,38 

ÇALIŞANLARI KADINLARA 
GÜLERYÜZLÜ VE KİBAR 

DAVRANIR 
%8,6 %8,1 %21,0 %35,2 %27,1 7,28 

KADINLARIN ŞİKAYETLERİNİ 
İLGİLİ BİRİME İLETİR 

%8,6 %8,1 %21,0 %35,2 %27,1 7,26 

KADINLARA DAİR HİZMET 
ARAÇ GEREÇ YETERLİDİR 

%9,6 %11,6 %29,8 %28,9 %20,0 6,76 

ÇALIŞANLARI KADINLARIN 
SORUNLARINI ÇÖZEBİLECEK 

BİLGİYE SAHİPTİR 
%8,4 %9,1 %22,6 %34,7 %25,2 7,18 

KADINLARA YÖNELİK 
FAALİYETLERİN HİZMET 

BİNALARI YETERLİDİR 
%10,9 %13,3 %29,5 %27,0 %19,4 6,62 
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•Katılımcıların %60,7’si hizmet binalarının modern görünüşlü olduğunu 
belirtmişlerdir. 
 
•65+ yaş grubunun %47,8 oranında hizmet binalarının modern görünüşlü 
bulmadığı tespit edilmiştir. 
 
•Yapılan çalışmada, %67,1 oranı ile en yüksek Altındağ ilçesinin düşünceye 
katıldığı görülmüştür. 
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KESİNLİKLE KATILMIYORUM 

KATILMIYORUM 

KARARSIZIM 

KATILIYORUM 

KESİNLİKLE KATILIYORUM 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KADINLARA YÖNELİK YAPTIĞI 
FAALİYETLERİN HİZMET BİNALARI MODERN GÖRÜNÜŞLÜDÜR. 

*Koyu renkli alanın açıklaması yazılmıştır. 

ORTALAMA KATILIM/10: 7,24 
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•“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik faaliyetlerinden sorumlu 
personelleri titiz ve itinalı” olduğu düşüncesine katılımcıların %35,3’ünün 
katıldığı, %23,3’nün kesinlikle katıldığını gözlemlemekteyiz. 
 
•Merkez olmayan ilçelerin %64,7 oranı ile, merkez ilçelerden ise Etimesgut 
ilçesinin %62,8 ile personellerin kadınlara yönelik faaliyetler konusunda titiz ve 
itinalı buldukları görülmüştür.   
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KADINLARA YÖNELİK FAALİYETLERİNDEN 
SORUMLU PERSONELLERİ TİTİZ VE İTİNALIDIR. 

ORTALAMA KATILIM/10: 7,20 

*Koyu renkli alanın açıklaması yazılmıştır 
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•“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet binalarının dezavantajlı kişilerin 
kullanımına göre yapıldığı” düşüncesine %56,1 katılmakla birlikte %25’i kararsız 
kaldığını belirtmiştir. 
 
•Bu düşünce üzerinde Gölbaşı ilçesi %45,9 ile ilçe bazında en düşük, %64,3 ile 
Etimesgut ilçesi en yüksek katılma oranına sahiptir.  
 
•Eğitim durumu yükseldikçe binaların dezavantajlı bireylere yönelik düşüncesinin 
oranı düşmekte ve lisans ve lisans üstü kadınların %32,6 ‘sı kararsız kaldıklarını 
belirtmişlerdir 
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN GENEL OLARAK HİZMET BİNALARI 
DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN KULLANIMI DA GÖZETİLEREK YAPILMIŞTIR. 

*Koyu renkli alanın açıklaması yazılmıştır 

ORTALAMA KATILIM/10: 7,06 
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KESİNLİKLE KATILIYORUM 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ , KADINLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 
YAPMAKTA GELİŞMEKTEDİR. 

 ORTALAMA KATILIM/10: 7,46 

*Koyu renkli alanın açıklaması yazılmıştır. 

•Katılımcılar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin %66,7 ile kadınlara yönelik 
çalışmalar yaptığı düşüncesine katılmaktadır. 
 
•Tüm yaş gruplarında katılım oranı yüksek olması ile birlikte, özellikle 55-64 yaş 
grubunda %71,6 ile en yüksek katılım olduğu görülmüştür. 
 
•Tüm ilçelerde katılım oranı yükseklik göstermektedir. En yüksek katılım oranı 
%72,1 ile Keçiören, en düşük katılım oranı %12,8 ile Çankaya ilçesidir. 
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•Katılımcıların %28,9’u, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik 
faaliyetlerindeki tutumlarında adil” olduğuna kesinlikle katıldığı görülmüştür. 
 
•Medeni durum göz önüne alındığında tüm katılımcıların yaklaşık %65,0 oranında 
kadınlara yönelik faaliyetlerde adil tutumda olduğu düşüncesini belirtmişlerdir. 
 
•Tüm ilçeler arasında en yüksek Etimesgut ilçesinde ikamet eden katılımcıların 
%68,5 oranında adil tutum düşüncesine katıldıkları görülmüştür. 
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KESİNLİKLE KATILMIYORUM 
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KESİNLİKLE KATILIYORUM 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADINLARA YÖNELİK FAALİYETLERDE ADİL  
BİR TUTUMDADIR. 

ORTALAMA KATILIM/10: 7,42 

*Koyu renkli alanın açıklaması yazılmıştır. 
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•Katılımcılar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kadınların sorunlarını %62,2 
oranında çözümlediğine inanmaktadır. 
 
•Mamak ve Çankaya ilçeleri diğer tüm ilçelere oranla kadınların sorunlarına 
çözüm üretildiği düşüncesine yaklaşık %55,0 ile daha düşük oranla çözümlendiği 
düşüncesinde olduklarını  belirtmişlerdir. 
 
•Eğitim seviyesi yükseldikçe sorunların çözüldüğüne yönelik düşüncelerin 
azaldığı gözlemlemekte ve önlisans, lisans ve üstü eğitim alan kadınların 
katılımları yaklaşık %58,0’e kadar düşmektedir. 
 

8,2 

8,4 

20,3 

34,9 

27,3 

,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 

KESİNLİKLE KATILMIYORUM 

KATILMIYORUM 

KARARSIZIM 

KATILIYORUM 

KESİNLİKLE KATILIYORUM 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADINLARIN SORUNLARINI ÇÖZÜMLER. 

*Koyu renkli alanın açıklaması yazılmıştır. 

ORTALAMA KATILIM/10: 7,30 
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•Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik faaliyetleri hakkında halkı 
bilgilendirdiğine katılımcıların %35,4’ü katıldığını, %28,3’ü kesinlikle katıldığını 
görmekteyiz. 
 
•Keçiören ilçesi tüm ilçelere göre en yüksek oranla (%68,5) kadınlara yönelik 
faaliyetlerde halkın bilgilendirildiğini belirtmişlerdir. 
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KESİNLİKLE KATILMIYORUM 

KATILMIYORUM 

KARARSIZIM 

KATILIYORUM 

KESİNLİKLE KATILIYORUM 

ANKARA BÜRÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADINLARA YÖNELİK FAALİYETLERİ HAKKINDA  
HALKI BİLGİLENDİRİR. 

*Koyu renkli alanın açıklaması yazılmıştır. 

ORTALAMA KATILIM/10: 7,28 
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•Ankara Büyükşehir Belediyesi kadınlara, kadınlara yönelik faaliyetlerinden 
yararlanma yollarını gösterdiğine katılımcıların sadece %8,8’i kesinlikle 
katılmadıklarını belirtmişlerdir. 
 
•Medeni durum göz önüne alındığında tüm katılımcıların yaklaşık %60,0 oranında 
kadınlara yönelik faaliyetlerden yararlanma yollarını gösterildiğini belirtmişlerdir. 
 
•Çalışan katılımcıların %56,9’u, çalışmayanların %64,6’sı faaliyetlerden yararlanma 
yollarını gösterildiğini ifade etmişlerdir. 
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KESİNLİKLE KATILMIYORUM 

KATILMIYORUM 

KARARSIZIM 

KATILIYORUM 

KESİNLİKLE KATILIYORUM 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADINLARA, KADINLARA YÖNELİK 
FAALİYETLERİNDEN YARARLANMA YOLLARINI GÖSTERİR. 

*Koyu renkli alanın açıklaması yazılmıştır. 

ORTALAMA KATILIM/10: 7,22 
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•Katılımcılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi kadınların görüşlerine %35,1 oranında 
kesinlikle değer verdiğini belirtmişlerdir. 
 
•Kadınların görüşlerine %68,8 ile Mamak ilçesi en düşük oranla değer verildiğini 
belirtmiştir. Diğer ilçelerde yaklaşık bu oranın %70,0’in üzerinde olduğu 
görülmektedir. 
 
•Ankara’da ikamet süreleri baz alındığında en düşük 5-10 yıl arası ikamet edenlerin 
%65,5 oranında kadınların görüşlerine değer verildiğini ifade etmişlerdir. 
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KESİNLİKLE KATILMIYORUM 
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KATILIYORUM 

KESİNLİKLE KATILIYORUM 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADINLARIN GÖRÜŞLERİNE DEĞER VERİR. 

*Koyu renkli alanın açıklaması yazılmıştır. 

ORTALAMA KATILIM/10: 7,70 
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•%63,5 oranında katılımcıların, “Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları her 
zaman kadınlara yardım etmeye istekli” olduğu düşüncesine katıldıkları 
görülmektedir. 
 
•İlçe bazında en yüksek merkez olmayan ilçelerde %67,6 ile, en düşük %58,9 ile 
Çankaya ilçesi kadınlara yardım etmeye istekli  olduğu düşüncesinde olduğu 
görülmektedir. 
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KARARSIZIM 
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KESİNLİKLE KATILIYORUM 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI HER ZAMAN KADINLARA 
YARDIM ETMEYE İSTEKLİDİR. 

*Koyu renkli alanın açıklaması yazılmıştır. 

ORTALAMA KATILIM/10: 7,38 
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•“Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının her zaman kadınlara güler yüzlü ve 
kibar davrandığı” düşüncesine %34,9 oranında katılım sağlanmıştır. 
 
•İlçe bazında en yüksek merkez olmayan ilçelerde %69,0 ile, en düşük %56,0 ile 
Çankaya ilçesi kadınlara yardım etmeye istekli  olduğu düşüncesinde olduğu 
görülmektedir. 
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*Koyu renkli alanın açıklaması yazılmıştır. 

ORTALAMA KATILIM/10: 7,28 
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“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde kadınların şikayetleri ilgili birime kolayca 
iletilmesi” düşüncesinde katılımcıların yalnızca %17,0 oranında katılmadığı 
görülmüştür. 
 
Altındağ ilçesinde ikamet edenler %65,0 ile diğer ilçelere göre  şikayetleri ilgili 
birimlere kolayca iletildiğini belirtmişlerdir. 
 
Katılımcıların medeni durumlarına bakılınca düşünceye katılım durumları sırasıyla 
evli %63,1, boşanmış %61,3, bekar 54,2 oranında olduğu görülmektedir. 
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KOLAYCA İLETİLİR. 

*Koyu renkli alanın açıklaması yazılmıştır. 

ORTALAMA KATILIM/10: 7,26 
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•Katılımcıların, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara dair hizmetlerin araç 
ve gereçlerin yeterliliği” konusunda %29,5 oranında kararsız kaldığı görülmüştür. 
 
•Hizmet araç gereçlerinin yeterliliği konusunda %43,3 ile Çankaya ilçesi, %34,7 ile 
Gölbaşı ilçesi, %30,4 ile Mamak ilçesi kararsız kaldığını belirtmiş olup %28,6 ile 
merkez olmayan ilçeler yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir. 
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*Koyu renkli alanın açıklaması yazılmıştır. 

ORTALAMA KATILIM/10: 6,76 
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•Katılımcıların %59,3 oranında Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları kadınların 
sorunlarını çözebilecek bilgiye sahip olduğu düşüncesinde olduklarını 
belirtmişlerdir. 
 
•18-24 yaş grubu düşünceye %41,0 ile katılsalar da %33,6 ile kararsız kaldıkları 
görülmektedir. 
 
•Çalışan katılımcıların %54,2’si , çalışmayan katılımcıların %61,7’sinin çalışanların 
kadınların sorunlarını çözebilecek bilgiye sahiptir ifadesini kullanmışlardır. 
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*Koyu renkli alanın açıklaması yazılmıştır. 

ORTALAMA KATILIM/10: 7,18 
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•Katılımcıların, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik yaptığı 
faaliyetlerin hizmet binaları yeterliliği” konusunda %29,2 oranında kararsız kaldığı 
görülmüştür. 
 
•Merkez olmayan ilçelerde ikamet eden katılımcılar %31,4 yetersiz bulduklarını, 
%23,5’i kararsız kaldıklarını belirtmişlerdir.  Benzer bir durum olarak, Sincan 
ilçesinde ikamet edenler %26,9 ile yetersiz bulduklarını,  %24,8 ile kararsız 
kaldıklarını belirtmişlerdir. 
 
•65+ yaş grubundaki katışımcıların %31,2’si hizmet binalarını yetersiz bulurken, 
%49,5’i yeterli olduğunu ifade etmişlerdir. 
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*Koyu renkli alanın açıklaması yazılmıştır. 

ORTALAMA KATILIM/10: 6,62 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Kadınlara Yönelik Yürüttüğü 
Faaliyetlerden Haberdar Olma Durumu, Katılım Durumu ve 

Faaliyete Yönelik Kanaatler 
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KADIN LOKALİ  

KADIN SIĞINMA EVLERİ 

MESLEK EDİNME KURSLARI (BEL-MEK) 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI TAKİBİ 

KADIN DANIŞMA BİRİMİ 

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİMLERİ 

KREŞ VE ÇOCUK KULÜBÜ 

ŞİDDET YARDIM HATTI 

GÜVENLİ DURAK- DURAKSIZ İNDİRME 

MOR HARİTAM 

8,37 

8,37 

8,41 

8,43 
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8,50 
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8,63 

8,65 

8,67 

HİZMET PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ 
*10 PUAN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. 
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KADIN DANIŞMA BİRİMİ HİZMET PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 
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•Katılımcıların %41’inin kadın danışma birinden haberdar olduğu ve %52 sinin 

kadın danışma birimini deneyimlediği tespit edilmiştir. Deneyimlerini ifade eden 

katılımcıların %56,2 oranında çok memnun olduklarını belirtmişlerdir. 

•Kadın danışma merkezlerinden 18-24, 25-34 yaş grupları yaklaşık %35,0 haberdar 

olurken 55-64 yaş grubunda oranın %51,2 ye çıktığını gözlemliyoruz. 35-44 yaş 

grubunda ise %56,7 ile en çok deneyimlendiğini görüyoruz. 

•Kadın danışma İlçe bazlı bakıldığında genelde haberdar olma oranının düşük 

olduğunu en düşük %38,1 ile Gölbaşı ilçesi olduğunu gözlemliyoruz. Danışma 

biriminden hizmet alanın ise %62,3 ile en yüksek Sincan ilçesinde ikamet 

edenlerdir. 

•Çocuk sahip olma sayısı arttıkça kadın danışma hattından haberdar olma oranının 

arttığı gözlemlemekteyiz. Sırasıyla bir çocuğu olanlar %37,8, iki çocuğu olanlar 

%42,7 ve üç çocuğu olanlar %43’tür. 

•Kadın Danışma birimi hizmetlerinden yararlanmış boşanmış kadınlar %60,6 ile en 

yüksek orana sahiptir. 

 

ORTALAMA PERFORMANS ÖLÇÜSÜ/10=8,45 
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 KADIN ÇALIŞMALARI SOSYAL MEDYA HESAPLARI VE TAKİBİ HİZMET PERFORMANS 
DEĞERLENDİRMESİ 
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•Katılımcıların %38’sinin kadın çalışmaları sosyal medya hesaplarından haber 

olduğu ve %63’ünün deneyimlediği tespit edilmiştir. Deneyimlerini ifade eden 

katılımcıların %54,5 oranında çok memnun olduklarını belirtmişlerdir. 

•Sosyal medya hesaplarından en çok 55-64 yaş grubunun haberdar olduğu (%47,8) 

en düşük 65+ yaş grubunun (%27,7), sosyal medya ilgilisinin yüksek olmasını 

beklediğimiz genç kesim olan 18-24, 25-34 yaş grubunun yaklaşık %34 oranında 

haberdar olduklarını görüyoruz. Sosyal medya hesaplarını en çok takip edenin 

%70,7 ile 35-44 yaş grubundakilerin olduğunu söyleyebiliriz. 

•%70,2 ile en yüksek takibi Sincan ilçesinde ikamet edenler kadınlardır. 

•Sosyal medya hesap takibinin iş durumu bazında yüksek olduğunu ve çalışan 

kadınlarda %60,7, çalışmayan kadınlarda %63,2 olduğunu görmekteyiz. 

•5-10 yıl Ankara’da ikamet eden katılımcıların sosyal medya takibinde %70,6 ile en 

yüksek, 1 yıldan ikametler eden katılımcıların %17,4 ile en düşük olduğu 

görülmüştür. 

ORTALAMA PERFORMANS ÖLÇÜSÜ/10=8,43 
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KADIN SAĞLIĞI EĞİTİMLERİ HİZMET PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 
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•Katılımcıların %38’inin kadın sağlığı eğitimlerinden haberdar olduğu ve %59 unun 

kadın sağlığı eğitimlerini deneyimlediği tespit edilmiştir. Deneyimlerini ifade eden 

katılımcıların %56,4 oranında çok memnun olduklarını belirtmişlerdir. 

•Çocuk sahip olma sayısı arttıkça sağlık eğitimlerin haberdar olma oranının arttığı 

gözlemlemekteyiz. Sırasıyla Sırasıyla bir çocuğu olanlar %34,1, iki çocuğu olanlar 

%40,1, üç çocuğu olanlar %43,6’dır. 

•Sağlık eğitimlerinin yaş gruplarına göre haberdar olma oranının çok düşük 

olduğunu %68,6 ile 18-24 yaş grubunda en yüksek oranla en düşük haberdar olma 

oranı olduğunu ve sadece %30,8 oranla kadın sağlığı eğitimi aldığını görüyoruz. 

•Çalışanların %65 oranında sağlık eğitiminden haberdar değiller. 

•Sağlık eğitimlerinde ilçelere baktığımızda özellikle Çankaya ilçesinde %27,2 ile 

haberdar olma oranının ve %41,9 ile deneyimleme oranının çok düşük olduğunu 

gözlemlemekteyiz. 

ORTALAMA PERFORMANS ÖLÇÜSÜ/10=8,50 
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KADIN SIĞINMA EVLERİ HİZMET PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 

•Katılımcıların %66’inin kadın sağlığı eğitimlerinden haberdar olduğu ve %40 unun 

kadın sağlığı eğitimlerini deneyimlediği tespit edilmiştir. Deneyimlerini ifade eden 

katılımcıların %56 oranında çok memnun olduklarını belirtmişlerdir. 

•Ankara’da ikamet süresi arttıkça sığınma evlerinden haberdar olma oranının 

yükseldiğini farkedilmiş olup, 15 yıldan uzun süre ikamet edenlerin %68,0 ile en 

yüksek haberdar olma oranına sahiptir. 

•Çocuk sayısı arttıkça sığınma evlerinden faydalanma oranının da arttığı ve %48,9 

oranında boşanmış kadınların deneyimlediği gözlemlenmektedir. 

•İkamet edilen ilçeler baz alındığında haberdar olma ve deneyimle oranlarında 

kendi başlıkları içerisinde çok büyük farklılık olmadığı görülmüş ve %71,4 ile 

Altındağ en yüksek haberdar, %46,5 ile Sincan ilçesinin en yüksek deneyimleme 

oranına sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

ORTALAMA PERFORMANS ÖLÇÜSÜ/10=8,37 
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KADIN LOKALİ HİZMET PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 
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•Katılımcıların %64’ünün kadın lokalinden haberdar olduğu ve %58 ‘inin kadın 

lokalini deneyimlediği tespit edilmiştir. Deneyimlerini ifade eden katılımcıların 

%52,9 oranında çok memnun olduklarını belirtmişlerdir. 

•Kadın lokallerinde %79,5 ile en çok 65+ grubun haberdar olduğunu görüyoruz. 

Katılımcılar arasından 55-64 yaş grubunun ise %68,1 ile en çok lokallere gittiğini 

söyleyebiliriz. 

•Merkez olmayan ilçelerin Kadın Lokal Hizmetlerinden %71,7 ortalamanın da 

üstünde bir yararlanma oranına sahip olduğunu ve Sincan ilçesinde ikamet eden 

katılımcıların %61,6 ile takip ettiğini görmekteyiz. 

•Eğitim durumlarına bakıldığında kadın lokali hizmetlerinden en çok 

yararlananların %71,1 ile ilkokul mezunu kadınların olduğunu görüyoruz. 

•Ankara’da 10-15n yıl ikamet eden katılımcıların kadın lokalleri hizmetlerinden 

%64,1 ile en yüksek oranla yararlandığını gözlemlemekteyiz. 

 

ORTALAMA PERFORMANS ÖLÇÜSÜ/10=8,45 
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MESLEK EDİNDİRME KURSLARI (BEL-MEK) HİZMET PERFORMANS 
DEĞERLENDİRMESİ 
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•Katılımcıların %76’sının meslek edinme kurslarından haberdar olduğu ve %52 

sinin meslek edinme kurslarını deneyimlediği tespit edilmiştir. Deneyimlerini ifade 

eden katılımcıların %53,7 oranında çok memnun olduklarını belirtmişlerdir. 

•Katılımcılar arasından çalışanlar %80,3 ü meslek edinme kurslarından 

haberdarlar. Kurslardan faydalananlardan çalışmayanların oranı ise %53,8’dir. 

•Bel-mek eğitimlerinde %80,3 oranı ile Yenimahalle’nin en yüksek haberdar olma 

oranına sahip olduğunu görmekteyiz. Meslek edinme kurslarına tüm ilçelerin 

yaklaşık %50,0 oranında katılım olduğunu, fakat Çankaya ilçesinde %35,9 ile çok 

düşük bir katılım olduğu tespit edilmiştir. 

•55-64 yaş grubundaki katılımcıların %58,4 ile en yük oranda meslek edinme 

kurslarına katıldıklarını ifade etmişlerdir. 

•Eğitim durumlarına bakıldığında kurslardan en çok yararlananların %64,2 ile 

ilkokul mezunu kadınların olduğunu görüyoruz. 

ORTALAMA PERFORMANS ÖLÇÜSÜ/10=8,41 
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ŞİDDET YARDIM HATTI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 
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•Katılımcıların %59’unun şiddet yardım hattından haberdar olduğu ve %45’inin 

şiddet yardım hattını deneyimlediği tespit edilmiştir. Deneyimlerini ifade eden 

katılımcıların %62,1 oranında çok memnun olduklarını belirtmişlerdir. 

•Yardım hattından %66,6 oranla en fazla 18-24 yaş grubunun haberdar olmasına 

rağmen en fazla 35-44 yaş grubunun hattı kullandığını görüyoruz. 

•Çankaya ilçesinde ikamet edenler, %50,5 ile yardım hattından ilçeler bazında en 

düşük oranda bilgi sahibi olduklarını ifade etmişler. Altındağ ilçesinde ise %52,3 

ile en yüksek oranda hattı deneyimlediklerini belirtmişlerdir. 

•%54,2 ile boşanmış, %46,6 ile evli kadınların şiddet yardım hattından 

yararlandığı tespit edilmiştir. 

ORTALAMA PERFORMANS ÖLÇÜSÜ/10=8,63 
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GÜVENLİ DURAK - DURAKSIZ İNDİRME HİZMET DEĞERLENDİRMESİ 
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•Katılımcıların %62’sinin güvenli durak-duraksız indirme hizmetinden haberdar 

olduğu ve %54’ünün bu hizmeti deneyimlediği tespit edilmiştir. Deneyimlerini 

ifade eden katılımcıların %63,4 oranında çok memnun olduklarını belirtmişlerdir. 

•Yaş grupları bazında Güvenli durak uygulamasında yüksek oranda haberdar olma 

olduğu görülmekte olup sırasıyla 18-24 %65,9, 35-44  %64,2 ve 45-55 %62,2 dir. 

•Çankaya ilçesi %65,9 ile durak uygulamasından en yüksek oranda haberdar 

oldukları görülmüştür. Sincan ilçesinde ikamet eden katılımcıların %62,1 ile diğer 

ilçelere ve ortalamaya göre en yüksek oranda kreş ve çocuk kulübü hizmetlerinden 

yararlandığını görüyoruz. 

•Bekar kadınların %68,3 ile güvenli durak uygulamasından en yüksek oranla 

haberdar oldukları görülmüştür. Boşanmış olan katılımcıların ise %63,3 ile 

uygulamadan en yüksek oranda yararlandığını söyleyebiliriz. 

ORTALAMA PERFORMANS ÖLÇÜSÜ/10=8,65 
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MOR HARİTAM HİZMET PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 
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•Katılımcıların %37’sinin mor harita uygulamasından haberdar olduğu ve %48’inin 

bu hizmeti deneyimlediği tespit edilmiştir. Deneyimlerini ifade eden katılımcıların 

%61,8 oranında çok memnun olduklarını belirtmişlerdir. 

•Mor harita uygulamasından haberdar olma oranının düşük olduğu yaş gruplarına 

baktığımızda sırasıyla 65+ %28, 25-34 %35,2, 35-44 %37 olduğunu gözlemliyoruz. 

35-44 yaş grubu %55,4 oranında uygulamayı kullandığını ifade etmişlerdir. 

•İlçeler bazında mor haritada haberdar olma oranları sırasıyla %27,6 Gölbaşı, 31,4 

Altındağ, %34,3 Çankaya’dır ve Altındağ ilçesinde ikamet edenler verilen 

hizmetten %63,2 ile en yüksek oranla yararlandıklarını ifade etmişlerdir. 

•Boşanmış olan katılımcıların %54,8 oranında, evli olanların ise %50,6 oranında 

mor haritam uygulamasından yararlandıklarını belirtmişlerdir. 

 

ORTALAMA PERFORMANS ÖLÇÜSÜ/10=8,67 
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KREŞ VE ÇOCUK KULÜBÜ HİZMET PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 
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•Katılımcıların %55’inin kreş ve çocuk kulübünden haberdar olduğu ve %49’unun 

bu hizmeti deneyimlediği tespit edilmiştir. Deneyimlerini ifade eden katılımcıların 

%60,5 oranında çok memnun olduklarını belirtmişlerdir. 

•Merkez olmayan ilçeler kreş ve çocuk kulüplerinden %60,7 ile daha fazla 

haberdar olma oranına ve  Gölbaşı ilçesi %35,7 ile en düşük haberdar olma 

oranına sahiptir. Sincan ilçesinde ikamet eden katılımcıların %60,2 ile en yüksek 

oranda kreş ve çocuk kulübü hizmetlerinden yararlandığını görüyoruz. 

•Kreş ve Çocuk Kulübü hizmetlerinden sırası ile çalışmayan kadınlar %52,1, 

çalışanlar %40,8 oranlarında yararlanmışlardır. 

•Kreş ve Çocuk Kulübü hizmetlerinden Ankara’da 10-15 yıl ikamet edenler %54,7 

ile en yüksek oranda faydalandığını söyleyebiliriz. 

ORTALAMA PERFORMANS ÖLÇÜSÜ/10=8,60 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Belediye Hizmetleri Katılım Düzeyleri 
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1 

SİZCE ANKARANIN EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR? YÜZDE 

TOPLU TAŞIMA/ULAŞIM 21,69 

ALT YAPI,KANALİZASYON,YOL ASFALT GİBİ TEMEL HİZMETLER 15,99 

GÜVENLİK 15,7 

EKONOMİK DURUMLAR 13,44 

2 

KADINLAR AÇISINDAN, SİZCE ANKARA'NIN EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR? YÜZDE 

İSTİHDAM 26,74 

GÜVENLİK 16,42 

EKONOMİK DURUMLAR 15,56 

SOSYAL HİZMET 14,82 

3 

BİR KADIN OLARAK SİZİN EN ÖNEMLİ SORUNUNUZ NEDİR? YÜZDE 

GÜVENLİK 26,00 

İSTİHDAM 18,7 

ULAŞIM 10,36 

SOSYAL AKTİVİTE 6,92 

4 

BİR KADIN OLARAK ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN BEKLENTİNİZ NEDİR? YÜZDE 

SOSYAL HİZMET 26,92 

İSTİHDAM 18,13 

GÜVENLİK 8,09 

EĞİTİM 7,83 
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Sizce Ankara’nın en önemli sorunu nedir? 

•Katılımcılar, Ankara’nın en önemli sorunu olarak %21,69 ile Toplu Taşıma ve Ulaşım, 
%15,99 ile Altyapı, Kanalizasyon, Yol-Asfalt, İçme Suyu gibi Temel Hizmetler, %15,70 ile 
Güvenlik olduğunu belirtmişlerdir. Toplu taşıma sefer ve sayıları, ulaşım ağındaki 
yetersizlikler, aksaklıklar ve ulaşım ücretlerinin fazlalığından olan sorunları dile 
getirmişlerdir. 
 

– “Toplu taşımın gece 11'den sonra neredeyse bitmesi. Belirli başlı 
güzergahlar dışında ulaşımın sabaha dek devam etmemesi büyük bir sorun 
özellikle de kadınlar için. Bu çok önemli bir ihtiyaç ve başkentteki en önemli 
eksik. ” 

– “Ulaşım. Otobüslerin sayı bakımından yetersiz olması.” 
– “Ulaşım, Ulus ve Kızılaya giderken tek vesait bulmak çok zor otobüsler 

yetersiz. En az 40-45 dakika bekliyoruz.” 
– “Toplu taşıma araçlarının daha sık aralıklarla çalışmaması, çakışınca da peş 

peşe gelmeleri.” 
– “Ulaşım en büyük problem. Bir yerden bir yere giderken iki semt arası çok 

yakın bile olsa önce kızılaya inip tekrar binmek gerekiyor. Yakın semtler 
arası ulaşımın iyileştirilmesi gerek. Merkezlerdeki hastanelere direk giden 
otobüs ve dolmuşların olması.” 

– “Toplu taşıma ücretleri çok yüksek.” 
– “Trensiz veya metrosuz ilçelerin ulaşımının sıkıntılı olması.” 

TEŞEKKÜR 

ÇEVRE / GÜRÜLTÜ / HAVA KİRLİLİĞİ 

ŞEHİR PLANLAMASI / ÇEVRE DÜZENLEME / ÇARPIK … 

YEŞİL ALAN EKSİKLİĞİ 

TRAFİK 

SOSYAL-SANATSAL AKTİVİTE VE ALAN EKSİKLİĞİ 

KADIN AKTİVİTELERİN EKSİKLİĞİ 

BELEDİYE HİZMETLERİNİN EKSİKLİĞİ 

EKONOMİK DURUMLAR 

GÜVENLİK 

ALT YAPI, KANALİZASYON, YOL ASFALT GİBİ TEMEL HİZMETLER 

TOPLU TAŞIMA / ULAŞIM 

1,87 

2,96 

3,18 

3,72 

4,81 

5,41 

5,47 

5,74 

13,44 

15,70 

15,99 

21,69 
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SIĞINMA İHTİYACI 

HABER 

SÖZ HAKKI 

TRAFİK 

ADALET  

YEŞİL ALAN 

SOSYAL ALAN 

HÖŞGÖRÜ 

HİZMET 

ÇEVRE TEMİZLİĞİ 

MÜLTECİ 

EŞİTLİK 

EĞİTİM 

SOSYAL AKTİVİTE 

KREŞ İHTİYACI 

ULAŞIM 

SOSYAL HİZMET 

EKONOMİ 

GÜVENLİK 

İSTİHDAM 

 0,10  

 0,13  

 0,22  

 0,29  

 0,38  

 0,73  

 1,13  

 1,22  

 1,25  

 1,27  

 1,73  

 2,25  

 2,29  

 2,58  

 3,93  

 6,98  

 14,82  

 15,56  

 16,42  

 26,74  

Kadınlar açısından, sizce Ankara’nın en önemli sorunu nedir? 

•Katılımcı kadınların kendilerince Ankara’nın en önemli sorunu olarak %26,74 ile 
istihdam, %16,42 ile güvenlik ve %15,56 ile ekonomi olduğunu belirtmişlerdir. 
Kadınların çalışarak ekonomik özgürlük istediklerini ve ev hanımlarının aile 
ekonomisine katkıda bulunmak istediklerini dile getirmişlerdir. 
  

– ‘’Evde ev hanımlarına yapabilecek işler verilmesi çocuk olduğu için 
çalışamıyorsun ama evde çalışıp paketleme vs. eve katkı sağlayabileceğimiz 
işler verilmeli’’. 

– ‘’En önemli sorunu bir kere kadınlara ait iş imkanları gelecekleri acısından 
gelirleri olması kimseye muhtaç olmayıp kendi kazançlarını kazanmak.” 

–  ‘’Çalışamayan kadınlara evde iş imkânı.” 
–  ‘’Kadınlar ekonomik olarak daha özgür olmalı. ‘’ 
– “Belediye de daha çok kadın istihdamı sağlanması.” 
– “Bence, sadece Ankara'da değil her yerde olan bir sorun; kadınlara iş 

alanlarında daha çok istihdam sağlanması. Ve bunu tanıdık vasıtasıyla değil, 
hak ederek sağlanması.” 

38 



SÖZ HAKKI 

SIĞINMA İHTİYACI 

ADALET  

YEŞİL ALAN 

TRAFİK 

HABER 

ÇEVRE TEMİZLİĞİ 

HÖŞGÖRÜ 

SOSYAL ALAN 

KREŞ İHTİYACI 

HİZMET 

SOSYAL HİZMET 

EŞİTLİK 

EĞİTİM 

EKONOMİ 

MÜLTECİ 

SOSYAL AKTİVİTE 

ULAŞIM 

İSTİHDAM 

GÜVENLİK 

 0,28  

 0,42  

 0,56  

 1,31  

 1,43  

 1,61  

 1,71  

 1,87  

 2,03  

 2,31  

 3,18  

 3,52  

 3,94  

 4,51  

 4,63  

 5,27  

 6,92  

 10,36  

 18,17  

 26,00  

Bir kadın olarak sizin en önemli sorununuz nedir? 

•Katılımcı kadınlar, Ankara’nın en önemli sorunu olarak %26,0 ile güvenlik, %18,17 ile 
istihdam ve %10,36 ile ulaşım olduğunu belirlemişlerdir. Kadınların dışarıya güvenle 
çıkamadıklarını toplu yerlerde dahi sözlü ve fiziksel tacize uğradıklarını can güvenlikleri 
hakkında endişe duyduklarını, rahat bir şekilde sosyalleşemediklerini, gece tek başına 
dışarı çıkarken endişe duyduklarını trafikte dahi tacize uğradıklarını dile getirerek bu 
durumun yaşamlarına önemli ölçüde etki ettiğini belirtmişlerdir. 
 

– ‘’En basit örneği ile anlatayım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramında belediyenin gençlik parkında Ediz konseri vardı. Bizde kuzenim ve 
kardeşimle gitmenin planını yaptık fakat hepimiz kadın olduğumuz için daha 
sonra bize eşlik edebilecek bir erkek arkadaşımızı çağırdık. Ülke öyle bir hale 
geldi ki eğlenmeye giderken bile yanına erkek arıyorsun özet olarak bu. Sadece 
Ankara için değil tüm ülke genelinde kadınların maalesef sorunları bitmiyor.’’  

– ‘’Etimesgut’ta oturduğumdan dolayı herhangi bir aktiviteye konser, sinema vs. 
katıldığım da dönerken çok zorlanıyorum. Genellikle uzakta oluyor ve benim saat 
başı belki gelen bir otobüs bulup güvende bir şekilde eve dönmem gerekiyor. 
Fakat çoğu zaman ne otobüs bulabiliyorum ne de güvende hissediyorum. 
Duraksız otobüs uygulamasını yapan bir şoför görmedim henüz. Peki ne 
yapalım? Gençliğimizi canımızdan oluruz korkusu ve eve dönemiyorum derdiyle 
evde mi geçirelim?  Ayrıca geç saatte işten gelen birçok kadın da mağdur oluyor.’’ 

–  ‘’Toplu taşıma araçlarında rahat olamama ve tacize maruz kalmak.’’ 
– ‘’Trafikte erkek sürücülerin tacizi ve zorbalığı.’’ 
–  ‘’22:00 den sonra dışarı tek çıkmaya korkmak.’’ 
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Bir kadın olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden beklentiniz nedir? 

•Ankara’da ikamet etmekte olan katılımcılara Büyükşehir Belediyesi’nden beklentilerini 
sorduğumuzda %26,92 Sosyal Hizmet, %18,13 İstihdam, %8,09 Güvenlik olduğunu 
belirtmişlerdir. Ev hanımına destek, annelere özel yardımlar, el emeklerinin değerlendirilmesi 
ve çocukları için yardım talepleri vardır. 
 

– “ Çocuklarımın okul ihtiyaçlarını karşılanması.”  
– “Benim beklentilerim, gerçekten imkanı olmayan benim gibi boşanmış geliri olmayan 

ailelere kadınlara düzenli yardım edilmesi maddi ve manevi destek verilmesi. 
Çocuklarına maddi destek.” 

– “Ev hanımlarına  el emeği işlerini değerlendirebileceği  pazarlar açılabilir.” 
– “Ev hanımlarına maddi destek bekliyorum.” 
– “Ev hanımlarına çalışmakta güçlük çeken ve çocuklarına bakmak zorunda olan 

kadınlara maaş bağlanmasını istiyorum.” 
– Başkanımızdan memnunuz. Sadece bebek bezi yardımı var ise destek isterim.4 çocuk 

ile yetişemiyorum. İki okuyan çocuğum var. Yardımlardan memnunum. Her ay et ve 
süt yardımı sayesinde  çocuklar et süt yiyip içiyor teşekkür ederiz başkanımıza. Ayrıca 
okul öncesi kırtasiye yardımından çok memnunuz. 

– Bebekli çocuklu ailelerin en azından mama ve süt bez ve ıslak mendil ihtiyacı 
karşılanabilir. 

– Ben evde el işi yapıp satıyorum ama müşterimi kendim bulmak zorundayım el işimi 
yapıp belli bir yer olsa götürüp versem paramı alsam en azından evde çalışmış 
olurum.” 

 

HOŞGÖRÜ 

TRAFİK 

SIĞINMA İHTİYACI 

SÖZ HAKKI 

MÜLTECİ/SIĞINMACI 

ÇEVRE TEMİZLİĞİ 

YEŞİL ALAN 

HABER 

ADALET/ EŞİTLİK 

EKONOMİ 

KREŞ/ANAOKULU İHTİYACI 

TEMEL HİZMET 

SOSYAL AKTİVİTE 

ULAŞIM 

SOSYAL ALAN 

EĞİTİM 

GÜVENLİK 

İSTİHDAM 

SOSYAL HİZMET 

0,20 

0,22 

0,72 

0,80 

0,92 

1,39 

1,67 

1,73 

2,21 

2,63 

3,47 

3,79 

4,84 

6,93 

7,51 

7,83 

8,09 

18,13 

26,92 
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GENEL DEĞERLENDİRMELER 
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• Ankete katılan katılımcıların yaklaşık %70’nin 15 yıldan uzun süredir 
Ankara’da ikamet etmesi Başkentimizde verilen hizmetlerin her 
dönemde takip edebildiklerini ve cevapların daha objektif olduğunu 
düşünebiliriz. 

• Belediye hizmet kaliteleri ölçüldüğünde genelde memnun kalındığı 
görülmekte olup kadınlara yönelik yapılan faaliyetlerin hizmet 
binalarının ve hizmet araç gereçlerin yeterliliği  konularında kararsız 
kalındığı ve görülmüştür. 

• Anketi uygulayan katılımcıların, yürütülen faaliyetlerden en çok 
Meslek Edindirme Kurslarından (Bel-Mek) haberdar oldukları 
görülmektedir. (%76) 

• Yapılan hizmetlerden Gölbaşı ilçesinin diğer ilçelere göre daha az bilgi 
sahibi olduklarını söyleyebiliriz. 

•  Haberdar olduklarını belirttikleri faaliyetlerden deneyimlenme 
durumları sorulduğunda katılımcıların yaklaşık %50’sinin faaliyeti 
deneyimlemediği tespit edilmiş olup, haberdar olunan faaliyetlerden 
en çok deneyimleneni %63 olarak Kadın Çalışmalar Sosyal Medya 
Hesapları ve Takibi olduğu görülmektedir. 

• Katılımcıların deneyimledikleri faaliyetlerden ne kadar memnun 
olduğu ölçüldüğünde Güvenli Durak Duraksız İndirme, Mor Harita ve 
Şiddet Yardım Hattı uygulamalarından çok memnun olduğu tespit 
edilmiştir. 

• Özellikle toplu taşıma, ulaşım, istihdam, güvenlik ve sosyal yardım 
konularında taleplerin olduğu görülmekte, her hizmette belediyeye 
olan güvenlerini belirtmişlerdir. 

• Belediye Hizmet Kalitesi genel memnuniyet oranı 7,22 ve Kadınlara 
Yönelik Yürüttüğü Faaliyetlerin genel memnuniyet oranı 8,5’tir. 

 * Hizmet Performans Ölçümü 10 üzerinden yapılmıştır. 
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