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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 Nisan 2021-31 Mart 2024)
Proje Bütçesi - 4,455,957 Avro



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-

2021 Proje Teklif Çağrısı: 4 STK ile Ortaklık Sözleşmesi
yapılmıştır.

(1)Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin
sonlandırılması,
(2)Kadınların adalete ve insan hakları mekanizmalarına
erişimi

2022 Proje Teklif Çağrısı: En az 5 Sivil Toplum Kuruluşu ile
Ortaklık Sözleşmesi imzalanması hedeflenmektedir.



Desteklenecek Alanlar

Lot I:Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlandırılması (2 STK)

Lot II:Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi (1 STK)

Lot III: İklim değişikliği eylemlerinde kadın liderliği ve kadınların anlamlı
katılımının sağlanması (1 STK)

Lot IV: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında gençlerin dönüştürücü
rolünün ilerletilmesi (1 STK)

Birden çok Lot için teklif sunmayı düşünen 
STKlar her biri için ayrı başvuru sunmalıdır.



Kimler Başvurabilir?
Uygunluk Kriterleri

Türkiye’de kayıtlı sivil toplum kuruluşları (dernekler/vakıflar)
LOT I, II ve III: Kadın hakları örgütleri ve kadınların liderlik ettiği
STK’lar önceliklidir.
LOT IV Gençlik alanında çalışan STK’lar hedeflenmektedir.
En az 5 yıldır resmen faaliyette olma gerekliliği (17 Haziran
2017’den itibaren); İstisnai durumlarda 3 yıl kabul edilebilir.
Başvuran STK’lar için, UN Women ya da başka bir BM kuruluşunca
yürütülen bir soruşturma sonucunda dolandırıcılık ya da
suiistimale ilişkin bulgu olmamalıdır.
Başvuran STK’lar cinsel taciz ve istismarla ilgili bir soruşturmaya
tabi olmamalı ve bu nedenlerle herhangi bir yaptırım
görmüş/ceza almış olmamalıdır.
Yürütülecek faaliyetlerde ortaklıklara yer verilebilir (kamu
kurumları, yerel yönetimler, STK’lar, akademik kuruluşlar, özel
sektör, vb.).



Kimler Başvurabilir?

Teknik Yetkinlikler

Kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının güçlenmesi
alanlarında deneyim.
Başvurulan alanda (LOT) uzmanlık.
Birçok paydaşla birlikte çalışma tecrübesi - örn. hükümet
kuruluşları, STK’lar, toplum temelli kuruluşlar, savunuculuk ağları,
vb.
Teklif edilen projeleri uygulayabilecek idari ve finansal kapasite.
STK’ların kapasitesi UN Women’ın prosedürlerine göre
değerlendirilecektir.



Lot I:Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlandırılması
Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik farklı şiddet türlerinin (KYŞ)
önlenmesine ve mücadele edilmesine ilişkin politikaların ve yasal
çerçevenin uluslararası normlar ve standartlar doğrultusunda
güçlendirilmesi ve uygulanması;
KYŞ önlemede olumlu sosyal normlar, tutumlar ve davranışlar geliştirilmesi;
Şiddetin etkilerinin ele alınması ve faillerin cezalandırılması için temel
hizmetlerin kullanılabilirliğinin, erişilebilirliğinin ve kalitesinin artırılması;
Şiddete maruz kalan kadınlara yönelik uzman destek hizmetlerinin etkili bir
şekilde sunulması için iyi uygulama hizmet standartlarının hayata geçirilmesi
ve iyileştirilmesi;
Yerel hizmet sağlayıcılarına nitelikli ve eşgüdümlü hizmetler sunmaya,
failleri cezalandırmaya ve uluslararası kabul görmüş standartlar
doğrultusunda etik bir şekilde veri toplama ve kullanmaya yönelik eğitimler

En az 2 STK 
ile ortaklık 
sözleşmesi



Lot I:Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlandırılması

Kadın örgütlerine danışma merkezleri, kriz merkezleri, yardım hatları vb.
kurmaları veya işletmeleri ve şiddete maruz bırakılanlara adli yardım,
yönlendirme gibi destek hizmetlerini sunmaları için kapasite geliştirme
desteği sağlanması;
Merkezi ve yerel düzeylerde kamu hizmeti sağlayıcıları ile STK'lar
arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi;

Kadınların nitelikli temel hizmetlerden yararlanma haklarını daha iyi
kavramalarını sağlamak, şiddete maruz kalmaları durumunda bunu
bildirmeleri ve destek hizmetlerine daha fazla başvurmalarına katkıda
bulunmak için savunuculuk ve farkındalık artırma faaliyetleri
uygulanması;
Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik çevrimiçi ve IT temelli şiddet,
kamusal alanda cinsel şiddet gibi belirli şiddet biçimleriyle mücadele
girişimleri.

En az 2 STK 
ile ortaklık 
sözleşmesi



Lot II:Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi

Kanıt temelli savunuculuk ve karar alma süreçleri için niteliksel,
niceliksel veya yurttaş verisi üretimi,

Kadınların insana yakışır işlerde istihdamı; iş/özel yaşam
dengesi; kadınların üzerindeki orantısız bakım yükü;
marjinalleştirilmiş kadınların işgücü piyasasına erişimi; çalışma
yaşamında kadınlara yönelik şiddet ve tacizle mücadele
faaliyetleri,

Kadınların ücretsiz bakım emeğinin tanınması, yüklerinin
azaltılması, ev içi iş bölümü, emek karşılığı ve temsili için analitik
çalışmalar, savunuculuk kampanyaları, diyaloglar ve program
faaliyetleri.

En az 1 STK ile 
ortaklık 

sözleşmesi

Sadece beceri 

geliştirme veya 
mesleki eğitim 
kurslarından 

oluşan teklifler 
değerlendirmeye 

alınmayacaktır



Lot II:Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi

Kadınların iş hayatındaki liderliğini ilerletmek amacıyla dijital
dönüşüm, pazarlama, üretim, marka geliştirme, finansmana
erişim, yasal yükümlülükleri, iş modelleri, pazarlara erişim vs.
alanlarında kadın liderliğindeki
işletmelere/kooperatiflere/sosyal girişimlere ve kadın ağlarına
ve kadınların liderlik ettiği STK’lara kapasite geliştirme ve ağ
oluşturma destekleri,

Kadınların becerilerini yenilemeleri, dijital ve sosyal becerilerini
artırmaları için liderlik, iletişim, uyuşmazlık çözümü, müzakere,
topluluk önünde konuşma, finansal okuryazarlık, sayısal beceri,
takım çalışması gibi tamamlayıcı faaliyetler.

En az 1 STK 
ile ortaklık 
sözleşmesi

Sadece beceri 

geliştirme veya 
mesleki eğitim 

kurslarından oluşan 
teklifler 

değerlendirmeye 
alınmayacaktır



Lot III: İklim değişikliği eylemlerinde kadın liderliği ve 
kadınların anlamlı katılımının sağlanması

İklim değişikliğinin toplumsal cinsiyet boyutu, kadınların/kadın
örgütlerinin iklim değişikliği eylemi bağlamında algıları, statüsü,
ihtiyaçları ve öncelikleri, iklim değişikliğinin farklı kadın grupları
üzerindeki etkileri, iklim değişikliği ile ilgili kararların kadınlar
üzerindeki etkisine yönelik nitel veya nicel veri toplanması, veri
analizi ve dağıtımı faaliyetleri.

Özellikle kırılgan durumdaki kadın grupları veya çeşitli ayrımcılığa
maruz kalan kadınlar (Roman kadınlar, göçmen kadınlar, kadının
aile reisi olduğu haneler, engelli kadınlar, genç kadınlar, yaşlı
kadınlar vb.) dahil olmak üzere, kadınların iklim değişikliğiyle ilgili
risklere karşı direncini arttırmaya yönelik toplum temelli faaliyetler.

Azaltma ve uyumla ilgili politikalar da dahil olmak üzere her
düzeyde iklim değişikliği eyleminde karar alma ve politika
oluşturma süreçlerinde kadınların temsilinin ve anlamlı katılımının
geliştirilmesi,

En az 1 STK 
ile ortaklık 
sözleşmesi



Lot III: İklim değişikliği eylemlerinde kadın liderliği ve 
kadınların anlamlı katılımının sağlanması

Ortak bir gündem oluşturmak amacıyla kadın örgütleri ve
ağları, kadın iklim aktivistleri ve çevre/iklim STK'ları arasında
ağ oluşturma, karşılıklı öğrenme, ve bilgi alışverişinin
geliştirilmesi.
İklim değişikliği bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliğini
ilerleten yenilikçi ve dönüştürücü eylemler.

Kırsal kesimde yaşayan kadınların iklim değişikliğine uyum
stratejileri alanında güçlenmesi ve kırsal kesimde yaşayan
kadınların gıda güvenliğinin ve bilgi kaynağının koruyucuları
olarak rollerinin ilerletilmesi çalışmaları.

En az 1 STK 
ile ortaklık 
sözleşmesi



Lot IV: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında gençlerin
dönüştürücü rolünün ilerletilmesi 

Gençlerin seslerini yükseltmek, bilgi alışverişini ve her düzeyde
karar alma süreçlerine anlamlı katılımlarını artırmak amacıyla
Nesiller Boyu Eşitlik Forumu Küresel Hızlandırma Planının 6
Eylem Koalisyonunun temaları etrafında bölgesel, ulusal veya
yerel düzeylerde gençlerle (kadınlar, kız çocukları, erkekler, oğlan
çocukları) resmi ve gayri resmi istişareler için forumlar, ağlar
yaratılması.
En geride bırakılmış ve özellikle birden fazla ve kesişen
ayrımcılığa maruz bırakılan genç kadınların haklarını savunmak
için seslerini duyurmak adına alanlar yaratılması.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin farklı yönlerine ilişkin gençlerin
görüşlerini ve katkılarını yansıtan analitik, savunuculuk, farkındalık
artırma ve diğer faaliyetlerin uygulanması

En az 1 STK 
ile ortaklık 
sözleşmesi

Gençler
tarafından

yönetilen ve 
öncelikle
gençlerin
çıkarlarına

hizmet eden
gençlik sivil

toplum
kuruluşlarına 

yönelik



Lot IV: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında gençlerin
dönüştürücü rolünün ilerletilmesi 

Hükümet, yerel yönetimler, özel sektör vb. ile ortaklaşa nesiller
arası toplumsal cinsiyet eşitliği için diyalog sağlayan, akranlar
arası gençlik ve nesiller arası platformlar oluşturulması.
Kız çocukları ve genç kadınlar için kendi dayanışma ve
hareketlilik ağlarını oluşturma ve toplumsal cinsiyet eşitliği için
çevrelerine değişimin aracıları olarak hizmet etme fırsatlarının
yaratılması.
Ülkede, bölgesel ve küresel düzeyde Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlarının toplumsal cinsiyete duyarlı uygulanmasına gençlerin
katılımını ve katkısını güçlendirmek.

En az 1 STK 
ile ortaklık 
sözleşmesi

Gençler
tarafından

yönetilen ve 
öncelikle
gençlerin
çıkarlarına

hizmet eden
gençlik sivil

toplum
kuruluşlarına 

yönelik



Proje Teklif Çağrısı Başvuru Süreci

Başvuru formu ve ilanı için gidilecek bağlantı adresi: 
https://eca.unwomen.org/en/stories/news/2022/04/call-for-proposals-
strengthening-civil-society-capacities-and-multi-stakeholder-
partnerships-to-advance-womens-rights-and-gender-equality-in-turkey

ÖNEMLİ: Teklif Çağrısı Şablonu 19 Nisan 2022’de güncellendi.

Başvuruların İngilizce olarak hazırlanması gerekmektedir.
Esas sözleşme, tüm zorunlu ekler ve resmi yazışmalar İngilizce 
olarak hazırlanacaktır.
Başvuruların gönderileceği adres: turkey.procurement@unwomen.org

Son başvuru tarihi: 17 Haziran 2022, TSİ 23:59

https://eca.unwomen.org/en/stories/news/2022/04/call-for-proposals-strengthening-civil-society-capacities-and-multi-stakeholder-partnerships-to-advance-womens-rights-and-gender-equality-in-turkey
mailto:turkey.procurement@unwomen.org


Proje Teklif Çağrısı Başvuru Süreci

19 Nisan 2022 güncellemesi: Sayfa 21’de «Annex B-2 Template-Component 1. 
Organizational Background and Capacity to implement activities to achieve 
planned results» başlıklı bölüm 



Proje Teklif Çağrısı Başvuru Süreci
Sorular: 

Başvuru sürecine ilişkin tüm soruların turkey.procurement@unwomen.org
adresine gönderilmesi gerekmektedir

Başvuruya ilişkin soruların iletilmesi için son tarih- 11 Mayıs 2022, TSİ 23:59
Açıklamaların yayınlanacağı tarih:  25 Mayıs 2022

Açıklamaların yayınlanacağı adres: 
https://eca.unwomen.org/en/stories/news/2022/04/call-for-proposals-
strengthening-civil-society-capacities-and-multi-stakeholder-partnerships-to-
advance-womens-rights-and-gender-equality-in-turkey

Uygulama ve Bütçe: 

Projelerin tahmini başlangıcı: Eylül 2022
Uygulama süresi: Azami 24 ay (UN Women tarafından 18 aya düşürülebilir)
Bütçe aralığı: Asgari: 100,000 ABD Doları Azami: 150,000 ABD Doları
Başvurular: Türk Lirası      
https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php
Başvuru formundaki bütçe şablonuna ek Excel formatında bütçe gönderilebilir

mailto:turkey.procurement@unwomen.org
https://eca.unwomen.org/en/stories/news/2022/04/call-for-proposals-strengthening-civil-society-capacities-and-multi-stakeholder-partnerships-to-advance-womens-rights-and-gender-equality-in-turkey
https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php


Doldurulması Zorunlu Formlar
• Ek B-1: Evet/Hayır olarak cevaplanacak temel başvuru 

şartlarının karşılandığını beyan eden form + 2 
Referans bilgisi

Annex B-1 Mandatory 
requirements/pre-qualification 

criteria

• Ek B-2 Teklif Hazırlama Şablonu: STK Bilgisi, Sonuç 
Odaklı Perspektiften Yazılmış Detaylı Proje/Program 
Teklifi, Uygulama Planı ve Bütçesi

Annex B-2 Template for 
proposal submission

• Ek B-3: STK ve Proje Personeli Bilgisi
Annex B-3 Format of resume for 

proposed staff

• Ek B-4: STK Kapasitesini Gösteren Belgeler 
Annex B-4 Capacity Assessment 

minimum Documents



Teklif Hazırlama Şablonu - Annex B-2

Bileşen 1 - Kuruluşun arka planı ve planlanan sonuçlara ulaşmak için faaliyetleri uygulama kapasitesi

•Teklif veren kuruluş hakkında bilgi
•Kuruluşun genel misyonu, amacı ve temel programları/hizmetleri
•Başvuran kuruluşun hedef grupları
•Kurumsal yaklaşım (hak temelli, TCE duyarlı, vb.)
•Mevcudiyet süresi ve ilgili deneyimler
•Kuruma genel bakış (ör., teknik, yönetişim ve yönetim ile mali ve idari yönetim)
•Kurumun cinsel taciz, saldırı önleme konusunda politikaları bilgisi
Bileşen 2 – Beklenen sonuçlar ve göstergeler

•Problemin tanımı, ele alınacak konular, zorluklar
•Ulaşılacak belirli sonuçlar, çıktılar, ölçülebilir değişimler (Sonuç Odaklı Yaklaşım)
Bileşen 3 – Teknik Yaklaşım ve Faaliyetlerin Tanımı
Faaliyet açıklamaları: Ne yapılacak, kim tarafından yapılacak, ne zaman yapılacak (başlangıç, süre,
tamamlama), nerede yapılacak? Faaliyetlerin tanımlamasında, faaliyete katılacak veya faaliyetten
faydalanacak kuruluşlar ve gruplar hakkında açıklamalara yer verilmelidir.
Bileşen 4 - Uygulama Planı
Bileşen 5 – Riskler
Bileşen 6 - Bütçe



B-4 ile birlikte sunulması gereken
belgeler:
• Dernek/vakıf kaydı
• Dernek tüzüğü/vakıf senedi
• Yönetim yapısı/Organizasyon

şeması
• Kilit yöneticilerin listesi
• Dolandırıcıkla mücadele

çerçevesi/ politika belgesi
• Cinsel taciz ve istismarla

mücadele politikası
• Kurumun idari ve mali kuralları-

iç kontrol çerçevesi
• Son 3 yılın denetim raporları
• Banka bilgisi
• Satınalma ve tedarik

politika/kuralları
• Başlıca fon kaynakları ve

sözleşmeleri (iki adet referans)

Başvuruda dikkat edilecek önemli noktalar

DOLDURULMASI ZORUNLU

EKLER

• Annex B-1 Mandatory 

requirements/pre-

qualification criteria

• Annex B-2 Template for 

proposal submission

• Annex B-3 Format of 

resume for proposed staff

• Annex B-4 Capacity 

Assessment Minimum

Documents

İNCELENMESİ GEREKEN
EKLER
• Annex B-5 UN Women

Template Partner
Agreement

• Annex B-6 UN Women
Anti-Fraud Policy



Başvuruda dikkat edilecek önemli noktalar

• Sorularınızı ve teklifinizi yollarken epostanızın ‘subject/konu’ kısmına
referans numarasını ve başvurduğunuz alan no’sunu yazınız: CFP – TUR –
2022 – 01 LOT X

• Tüm teklifler son başvuru tarihinden itibaren 90 gün geçerliliğini
korumalıdır.

• Teklif hazırlama masrafları başvuran STK’lar tarafından karşılanmalı, proje
bütçesine dahil edilmemelidir.

• Teknik ve mali teklifler şablon üzerinden tek e-mailde birlikte
sunulmalıdır.

• Mali teklifler Türk Lirası üzerinden sunulmalıdır.
• Proje teklifleri İngilizce sunulmalıdır.
• Teklifler kurum yetkilisi tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir

(elektronik imza, pdf, vb.)
• Bütçe şablonuna ek olarak teklif edilen bütçenin bir Excel dosyası olarak

iletilmesi de tavsiye edilir.



Değerlendirme Kriterleri

Teknik 
Değerlendirme

70 puan

• Teklifin proje teklif çağrısının gereklilikleriyle uyumu  - 15 puan
• Başvuru sahibinin çalışma alanın/amacının teklif sunulan faaliyetlerle uyumu –

20 puan
• Sunulan teklifin, çağrıda belirtilen gerekliliklerinin başvuru sahibi tarafından tam 

olarak anlaşıldığını ve başvuru sahibinin planlanan faaliyetleri başarıyla yürütmek
için yeterli kapasitesi olduğunu göstermesi - 35 puan

Finansal 
Değerlendirme

30 puan

• Teknik değerlendirmeden geçen en düşük finansal teklife sahip olan başvuran 
30 puan alır.

• Diğer finansal teklifler, en düşük teklifle olan ilişkisine dayalı olarak orantılı
puanlar alır.



Proje Teklif Çağrısı Süreç Hatırlatma

Başvuru

• 17 Haziran 2022, TSİ 23:59
• Başvuru ve yazışma dili İngilizce
• Başvuru formu ve ilan: https://eca.unwomen.org/en/stories/news/2022/04/call-for-proposals-

strengthening-civil-society-capacities-and-multi-stakeholder-partnerships-to-advance-womens-
rights-and-gender-equality-in-turkey

• Başvuruların gönderileceği adres: turkey.procurement@unwomen.org

Sorular

Uygulama
ve Bütçe

Aralığı

• Başvuruya ilişkin soruların iletilmesi için son tarih- 11 Mayıs 2022, TSİ 23:59
• Soruların gönderileceği adres: turkey.procurement@unwomen.org
• Açıklamaların yayınlanması:  25 Mayıs 2022

• Açıklamaların yaynlanacağı adres:https://eca.unwomen.org/en/stories/news/2022/04/call-for-proposals-
strengthening-civil-society-capacities-and-multi-stakeholder-partnerships-to-advance-womens-rights-and-gender-
equality-in-turkey

• Projelerin tahmini başlangıcı: Eylül 2022
• Uygulama süresi: Azami 24 ay (UN Women tarafından 18 aya düşürülebilir)
• Bütçe aralığı: Asgari: 100,000 ABD Doları Azami: 150,000 ABD Doları
• Başvurular: Türk Lirası      https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php
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Teşekkürler
Başarılar dileriz!


