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Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
Gelişmesi için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok Paydaşlı 
Ortaklıkların Güçlenmesi - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için 

Güçlü Sivil Alan Projesi-

Projenin Amacı: Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının
kapasite geliştirme imkanlarına ve kaynaklarına erişimini
artırarak toplum cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın
haklarının ilerletilmesi

Fon Kaynağı - Avrupa Birliği, Sivil Toplum ve Medya Programı
Proje Süresi – 3 yıl (1 Nisn 2021-31 Mart 2024)
Proje Bütçesi - 4,455,957 Avro



İhtiyaç Temelli ve Talep Odaklı Teknik ve Lojistik Destek

Talep 
Sunma

• Duyuru 30 Nisan 2023’e kadar açık kalacaktır**.
UN Women gelen talepleri sürekli ve düzenli olarak değerlendirecektir.

• Talepler ve süreç boyunca gerçekleşecek resmi yazışmalar/raporlar İngilizce dilinde 
olacaktır

**Bu destek için ayrılan toplam bütçenin 30 Nisan 2023'ten önce harcanması durumunda duyuru belirtilen 
tarihten önce kapatılabilir.

Duyuru

• Talep formları ve duyuruya buradan ulaşılabilir: 
https://eca.unwomen.org/en/stories/announcement/2022/04/announcement-technical-
and-logistical-support-for-womens-and-womens-organizations-networks-and-platforms-for-
individual-members-or-affiliates-of-womens-civil-society-organizations-and-womens-rights-
advocates-in-turkey

• Taleplerin gönderileceği adres: infoturkey@unwomen.org

Yükümlülük

• Teknik ve lojistik destek talep edilen faaliyet/faaliyetlerin mutabık kalınan süre
içerisinde başlatılması ve tamamlanması gerekmektedir.

• Teknik veya lojistik destek sağlanan faaliyetin tamamlanmasından en fazla üç hafta
sonra UN Women’a rapor sunulması gerekmektedir.

Talep edilen destekler için talep sahiplerine nakit transferi
yapılmayacaktır!

Teknik ve lojistik destek, UN Women uzmanları ve hizmet
sağlayıcıları tarafından sağlanacaktır.

https://eca.unwomen.org/en/stories/announcement/2022/04/announcement-technical-and-logistical-support-for-womens-and-womens-organizations-networks-and-platforms-for-individual-members-or-affiliates-of-womens-civil-society-organizations-and-womens-rights-advocates-in-turkey
mailto:infoturkey@unwomen.org


Kimler Talep Sunabilir?

i. Kadın Kuruluşlarının Ağları ve 
Platformları

ii. Kadın STKları mensupları ve 
kadın hakları savunucuları



Kimler Talep Sunabilir?
Talep sahipleri aşağıdaki alanlardan bir veya daha fazlasında çalışmalı/faaliyet göstermelidir:

• Çoklu ayrımcılığa maruz bırakılan kadınlar dahil olmak üzere, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik

her türlü ayrımcılığın sonlandırılması.

• Kamusal ve özel alanlarda tüm kadınlara ve kız çocuklarına yönelik insan kaçakçılığı, cinsel şiddet

ve diğer sömürü türleri dahil olmak üzere her türlü şiddetin ortadan kaldırılması.

• Çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler başta olmak üzere zararlı uygulamaların sonlandırılması.

• Kadınların karşılıksız bakım ve ev içi emeği.

• Kadınların, özel sektör de dahil olmak üzere her alanda karar alma mekanizmalarına etkin katılımı

ve liderliği için eşit fırsatlara erişimi.

• Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi.

• Başta bilişim ve iletişim teknolojileri olmak üzere kadınların teknolojiye erişimi.

• Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve kadınların güçlenmesinin desteklenmesi için uygun

politikaların ve uygulanabilir yasaların savunuculuğunun yapılması.

• Kadınların adalete erişimi.

• Toplumsal cinsiyet eşitliği için erkeklerin ve oğlan çocuklarının katılımı.



Kimler Talep Sunabilir? (devam) 
Talep sahipleri aşağıdaki alanlardan bir veya daha fazlasında çalışmalı/faaliyet göstermelidir:

• Kadınların spora katılımı ve sporda kadın liderliği.

• Kadın yoksulluğu.

• Engelli kadınlar, göçmen kadınlar, kırılgan durumdaki ileri yaştaki kadınlar ile Roman kadınlarından oluşan, 

ancak bunlarla sınırlı olmayan kırılgan kadın gruplarının haklarının ilerletilmesi ve bu grupların insan hakları

mekanizmalarına ve hükümetler arası süreçlere erişimlerinin güçlenmesi

• Kadınların kırsal kalkınmaya katılımının ilerletilmesi.

• Engelli kadınların güçlenmesi.

• Arabuluculuk dahil olmak üzere, kalıcı barışın ve güvenliğin inşa edilmesinde kadınların ve kız çocuklarının

katılımının, eylemliliğinin ve liderliğinin sağlanması.

• İklim değişikliği eylemi, çevresel afet riskinin azaltılması süreçlerinin tüm aşamalarında kadınların ve kız

çocuklarının liderliğinin, katılımının ve bu süreçlerden eşit bir şekilde faydalanmalarının sağlanması.

• Kadınların ve kız çocuklarının insani yardım süreçlerinden eşit bir şekilde faydalanmalarının sağlanması.

• Kanıta dayalı savunuculuk ve politika oluşturma için toplumsal cinsiyet verilerinin ve istatistiklerinin üretimi, 

analizi ve yaygınlaştırılması

• Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı gazetecilik ve medya.



Lot 1: Kadın Kuruluşlarının Ağları ve Platformları

İlgili alanlarda çalışan mevcut ağlar ve platformlar

İlgili alanlarda çalışmak üzere kurulması hedeflenen
ağlar ve platformlar

Talep formu: Annex 
1 for Lot 1- Request 

Submission Form for 
Women’s Networks 

and Platforms 

Bir ağ / platform, belirli bir amaç için yerel, ulusal, bölgesel
veya uluslararası düzeylerde birbirleriyle etkileşime giren/

birbirine bağlı bir grup kişi veya kuruluştur. 
Bir ağın/platformun talep sunabilmesi için dernek, vakıf veya

benzeri bir kuruluş gibi herhangi bir resmi kayıt gerekli
değildir.

En az 5 
ağ/platform 

desteklenecektir.



Lot 1: Kadın Kuruluşlarının Ağları ve Platformları

Uygun Faaliyetler

• Platformun/ağın amaçlarını ve önceliklerini güçlendiren yerel, ulusal,
bölgesel ve küresel etkinlikler düzenlemek. (örn: bilgi paylaşımı,
ağ/ortaklık kurma ve toplumsal cinsiyet eşitliği/kadınların
güçlenmesi için savunuculuk etkinlikleri)

• Karşılıklı öğrenmeyi ve dayanışmayı beslemek için farklı kuşaklardan
kadın hakları aktivistleriyle nesiller arası diyaloglar düzenlemek.

• Yeni ağ ve platformların kurulması için teknik ve lojistik destek.
• Platformun/ağın hedeflerine yönelik bilgi, savunuculuk,

bilinçlendirme, vb. materyallerin hazırlanması (bilgi notları, raporlar,
broşürler, videolar, vb.).

• Topumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlenmesi üzerine ulusal
kampanyalar.

• Türkiye'deki kadın hakları aktivistleri ve diğer ülkelerdeki muhattaplar
arasında uluslararası ağ kurma/ortak savunuculuk etkinlikleri,
öğrenme değişimleri ve diğer tematik toplantıların organizasyonu.

• Birleşmiş Milletler’in insan hakları sözleşme yapıları (örn.: gölge
raporlar, özel raportörler için katkılar) ve hükümetler arası süreçler
(örn.: Kadının Statüsü Komisyonu, Sürdürülebilir Kalkınma Bölgesel
Forumu) için rapor hazırlanması



Lot 1: Kadın Kuruluşlarının Ağları ve Platformları

Uygun Maaliyetler
• Mentorluk, stratejik danışmanlık ve belirtilen faaliyetlerin

uygulanması için kolaylaştırıcılık
• Bilgi/savunuculuk/farkındalık artırma materyallerinin

düzenlenmesi (editing), tasarımı, basımı ve çevirisi.
• Etkinlik organizasyon maliyetleri (örn. mekan kirası,

catering, seyahat, çevrimiçi araçların kullanımı).
• Çevrimiçi ve çevrimdışı

toplantılar/etkinlikler/forumlar/web seminerleri sırasında
tercümanlık hizmetleri (işaret dili dahil).

• Dijital araçlara erişim/üyelik ücretleri (örn. video iletişimi ve
web tabanlı konferans uygulamaları, belge depolama ve
paylaşma vb. için uygulamalar)



Lot 1: Kadın Kuruluşlarının Ağları ve Platformları
Talep formu



Lot 1: Kadın Kuruluşlarının Ağları ve Platformları
Talep formu (devamı)



Lot 1: Kadın Kuruluşlarının Ağları ve Platformları Talep formu (devamı)

https://https://www.
un.org/securitycounc
il/content/un-sc-
consolidated-list

https://https/www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list


Lot 2: Kadın STKları mensupları ve kadın hakları savunucuları

Talep sahibi, listelenen alanlardan en az birinde faaliyet
gösteren bir STK'nın üyesi veya gönüllüsü olmalıdır.

Talep sahibi ilgili kuruluş tarafından aday gösterilmelidir.

Talep sahibi toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlenmesi
veya kadın hakları alanlarında deneyime sahip olmalıdır.

Talep formu: Annex 2 for Lot 
II: Request Submission Form 

- Individual members or 
affiliates of women’s civil 
society organizations and 

women’s rights advocates.

Farklı ve kesişen ayrımcılık biçimleriyle karşı karşıya kalan grupları
temsil eden gençlerin ve bireylerin aday gösterilmesi teşvik
edilmektedir.

En az 15 kişi 
desteklenecektir.



Lot 2: Kadın STKları mensupları ve kadın hakları savunucuları

Uygun Faaliyetler
• İlgili ulusal, bölgesel, AB, BM veya diğer uluslararası forum

ve etkinliklere, hükümetler arası ve sivil toplum forumlarına
katılmak için teknik ve/veya lojistik destek (örneğin Kadının
Statüsü Komisyonu, Sürdürülebilir Kalkınma Bölgesel
Forumu, Nesiller Boyu Eşitlik Forumu küresel/bölgesel
etkinlikleri, Paris İklim Anlaşması ile ilgili etkinlikler).

• Türkiye'deki kadın hakları aktivistleri ile diğer ülkelerdeki
muhattaplar arasında öğrenme ve ağ kurma faaliyetlerine
katılım.



Lot 2: Kadın STKları mensupları ve kadın hakları savunucuları

Uygun Maaliyetler • Kayıt/katılım ücreti ödemesi,
• Çeviri desteği,
• Seyahat ve harcırah masrafları (katılınacak etkinliğin talep

sahibinin ikamet ettiği şehirden/ülkeden farklı bir
lokasyonda gerçekleşmesi halinde)



Annex 2 Lot 2: Kadın STKları mensupları ve kadın hakları savunucuları
Talep formu

Ekler:
• Talep sahibinin ilgili

alanlardaki
deneyimini gösteren
özgeçmişi

• Talep sahibi için
bağlı olduğu
kuruluştan alınmış,
aday gösterildiğini
belirten bir
yazı/mektup

• Etkinliğin/forumun
programı/gündemi/
bilgi notu vb.



Annex 2 Lot 2: Kadın STKları mensupları ve kadın hakları savunucuları
Talep formu (devamı)



Annex 2 Lot 2: Kadın STKları mensupları ve kadın hakları savunucuları
Talep formu (devamı)

UN Security Council Sanction List:
https://https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

https://https/www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list


Rapor Şablonu:
«Report to be Prepared by The Requester After Receiving The Technical Or Logistical 
Support»

Teknik veya lojistik destek sağlanan
faaliyetin tamamlanmasından en fazla üç
hafta sonra sunulmalıdır.



Soru&Cevap

Teşekkürler

İlan ve talep formları: https://eca.unwomen.org/en/stories/announcement/2022/04/announcement-technical-and-
logistical-support-for-womens-and-womens-organizations-networks-and-platforms-for-individual-members-or-
affiliates-of-womens-civil-society-organizations-and-womens-rights-advocates-in-turkey

Taleplerin gönderileceği adres: infoturkey@unwomen.org

https://eca.unwomen.org/en/stories/announcement/2022/04/announcement-technical-and-logistical-support-for-womens-and-womens-organizations-networks-and-platforms-for-individual-members-or-affiliates-of-womens-civil-society-organizations-and-womens-rights-advocates-in-turkey
mailto:infoturkey@unwomen.org

