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

Fon kaynağı: Avrupa Birliği, IPA II, Sivil Topluma Destek 
Aracı

Proje süresi: 3 yıl (1 Nisan 2021 – 31 Mart 2024)

Proje bütçesi:  4,455,957 Avro

Proje Hakkında



Proje Hakkında

Türkiye’de faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşlarının (STK) 

kapasite geliştirme imkanlarına ve 
kaynaklara erişimini artırarak, 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin

sağlanması ve kadın haklarının
ilerletilmesine katkıda bulunmak.

Projenin genel amacı

Kadın örgütleri, kadınların liderlik
ettiği STK’lar ve hak temelli

savunuculuk yapan diğer
STK’ların, yerel ve ulusal

düzeylerde toplumsal cinsiyet
eşitliği ve kadınların güçlenmesi

alanlarında yürütülen çalışmalara
etkin katılımlarını sağlamak.

Projenin özel amacı



Hedef Gruplar

Projenin ana faydalanıcıları, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği (TCE)
alanında çalışan STK’lar ve kadın hakları savunucularıdır.

UN Women’ın ortağı STK’larca uygulanacak projeler kapsamında, kadınlar ve kız 
çocuklarına yönelik şiddetin sonlandırılması, kadınların adalete ve insan hakları 
mekanizmalarına erişimi ve kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi 
alanlarındaki projelerden faydalanacak kadın ve kız çocukları, ilgili paydaşlar.

Kırsalda yaşayan kadınlar, engelli kadınlar, mülteci/göçmen kadınlar, 
kesişimsel ayrımcılığa maruz, marjinalleştirilmiş kadınlar.

Proje kapsamında kurulması planlanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Akademisi” programlarından iş insanları, akademisyenler, medya
profesyonelleri, öğrenciler, vb. faydalanabilecektir.



1. Sonuç:

Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik
şiddetin sonlandırılması ile kadınların adalete ve insan hakları mekanizmalarına
erişiminin artması alanlarında çalışan kadın STK’larının, kadınların liderlik ettiği
STK’ların ve ilgili diğer STK’ların mali ve kurumsal kapasitelerinin artması.
Faaliyet 1.1:
•Yaklaşık 30 STK’ya kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri amacıyla azami 30,000 ABD 
Doları ‘küçük hibe desteği’ sağlanacaktır.
•STK’ların ağ kurma, diyalog ve dayanışma platformlarına ve etkinliklerine katılımları
desteklenecektir.

Faaliyet 1.2: 5 STK ortaklığında aşağıdaki alanlarda projeler yürütülecektir:
• Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlandırılması,
• Kadınların adalete ve insan hakları mekanizmalarına erişimi,
• Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi.

Faaliyet 1.3: İklim değişikliği ve afet riskini azaltmanın toplumsal cinsiyet boyutu alanında 
kapasite güçlendirme programları uygulanacaktır.

Projenin Beklenen Sonuçları ve Faaliyetleri



2. Sonuç: Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalara katkıda
bulunmak ve veriye dayalı savunuculuk faaliyetlerini desteklemek üzere
STK’ların bu alanda uzmanlığa, bilgiye ve veriye erişimlerinin artması.

Faaliyet 2.1: Türkiye’de kırsalda yaşayan kadınların durumunu, önceliklerini ve
ihtiyaçlarını toplumsal cinsiyet bakış açısıyla tespit edecek kapsamlı bir
araştırma gerçekleştirilecektir.

Faaliyet 2.2: Toplumsal cinsiyet istatistikleri, toplumsal cinsiyete duyarlı
verilerin kanıt temelli savunuculuk amaçlı kullanımı, toplumsal cinsiyet analizi
alanlarında veri okur-yazarlığı kapasite geliştirme programı hayata
geçirilecektir.

Faaliyet 2.3 Özellikle medya profesyonelleri ile üniversite öğrencilerinin
toplumsal cinsiyet veri ve istatistiklerini kullanma becerileri geliştirilecektir. 

Projenin Beklenen Sonuçları ve Faaliyetleri



3. Sonuç: Farklı gruplardan kadın ve kız çocuklarını temsil eden TCE 
savunucularının, her düzeydeki ilgili paydaşlarla –erkekler ve oğlan çocuklarının 
da katılımıyla- daha fazla ağ kurma, bilgi paylaşma, ortaklaşma imkanına sahip 
olması. 

Faaliyet 3.1: TCE ve kadının güçlenmesi alanlarında ortak gündem oluşturmak, 
koalisyonlar kurmak, işbirliklerini güçlendirmek, iyi uygulamaları, bilgiyi, tecrübeleri 
paylaşmak için platformlar ve ağlar desteklenecektir. 

Faaliyet 3.2 “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Akademisi” kapsamında farklı hedef gruplara TCE 
alanında eğitim/kapasite geliştirme imkanı sunulacaktır.

Faaliyet 3.3 STK’lara, kadın hakları ve TCE savunucularına, ağlara ve topluluklara, 
bölgesel/uluslararası forumlara, deneyim paylaşımı ve öğrenme fırsatlarına katılmaları için 
ihtiyaçlarına binaen teknik ve lojistik destek tahsis edilecektir.
Faaliyet 3.4 Genç kadın ve erkeklerin de katılımıyla bölgesel/yerel düzeyde nesiller arası 
TCE platformlarına, ağlara teknik ve lojiistik destek sağlanacak, gençlik STK’ları
desteklenecektir.
Faaliyet 3.5 Hükümetler arası süreçler kapsamında, STK’lar ve hükümet kuruluşları 
arasında diyalogun güçlenmesi desteklenecektir. 

Projenin Beklenen Sonuçları ve Faaliyetleri



Proje Teklif Çağrısı
• Son başvuru tarihi:

16 Haziran 2021, TSİ 23:59

• Başvuruya ilişkin sorularınızı iletmek 
için son tarih:
21 Mayıs 2021, TSİ 23:59

• Açıklamaların yayımlanması:

28 Mayıs 2021

Soruların ve başvuruların gönderileceği 
adres: 
turkey.procurement@unwomen.org

Açıklamaların yayımlanacağı adres: 
https://eca.unwomen.org/en/news/stor
ies/2021/05/cfp-strengthening-civil-
society-capacities-to-advance-womens-
rights-in-turkey

Bütçe aralığı: 

Asgari: 130,000 ABD Doları 

Azami: 170,000 ABD Doları 

Başvurular Türk Lirası cinsinden 
yapılacaktır.

Mayıs 2021 kuru – 1 ABD Doları = 8.23 TL

https://treasury.un.org/operationalrates/
OperationalRates.php

Projelerin tahmini başlangıcı: Eylül 2021

Uygulama süresi: 24 ay

mailto:turkey.procurement@unwomen.org
https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2021/05/cfp-strengthening-civil-society-capacities-to-advance-womens-rights-in-turkey
https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php


Kimler başvurabilir?
• Türkiye’de kayıtlı sivil toplum kuruluşları (dernek ve vakıflar)
• Kadın hakları örgütleri ve kadınların liderlik ettiği STK’ların 

başvurularına öncelik verilecektir. 
• Başvuran STK’lar en az 5 yıl boyunca faal olmalıdır (2016). İstisnai 

durumlarda 3 yıl boyunca faal olunması 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.).



• Kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının 
güçlenmesi alanlarında tecrübe. 

• Başvurulan alanda (LOT) uzmanlık ve tecrübe (kadınlara ve kız
çocuklarına yönelik şiddetin sonlandırılması, kadınların adalete
ve insan hakları mekanizmalarına erişimi, kadınların ekonomik
açıdan güçlenmesi).

• Birçok paydaşla birlikte çalışma tecrübesi - örn. hükümet 
kuruluşları, STK’lar, toplum temelli kuruluşlar, savunuculuk 
ağları, vb.

• Yalnızca teklif edilen projeleri uygulayabilecek kapasitedeki 
STK’lar seçilecektir. STK’ların kapasitesi UN Women’ın 
prosedürlerine göre değerlendirilecektir. 

Teknik yetkinlikler



LOT 1 – Uygun Faaliyetler
LOT 1 - Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlandırılması

• Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik farklı şiddet türlerinin önlenmesine ve 
bunlarla mücadele edilmesine ilişkin politika ve yasal çerçevenin uluslararası
normlar ve standartlar doğrultusunda güçlendirilmesi ve uygulanması;

• Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önlemek üzere olumlu sosyal
normlar, tutumlar ve davranışlar geliştirilmesi;

• Şiddetin etkilerinin ele alınması ve faillerin cezalandırılması için temel
hizmetlerin kullanılabilirliğinin, erişilebilirliğinin ve kalitesinin artırılması;

• Şiddete maruz bırakılan 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 verilmesi;



LOT 1 – Uygun Faaliyetler
LOT 1 - 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.



LOT 2 – Uygun Faaliyetler
LOT 2 - Kadınların adalete ve insan hakları mekanizmalarına erişimi

• Ayrımcılığa veya şiddetin farklı biçimlerine maruz bırakılan kadınlar da dahil olmak
üzere kadınların, hak ihlallerine yönelik çeşitli adalet hizmetlerine erişiminin
önündeki engellere ilişkin bulguların belirlenmesi ve bunlara ilişkin kanıt üretilmesi;

• Kadınların adalete ve/veya insan hakları mekanizmalarına erişiminin teşvik edilmesi;
• Kadınların, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet de dahil olmak üzere mevcut

adalet/insan hakları mekanizmaları hakkında bilgi almalarının sağlanması;
• Kamu sektöründeki ve özel sektördeki hizmet sağlayıcıların kapasite ihtiyaçlarını ele

almak; yeni hizmetlerin geliştirilmesi için mevcut olmayan hizmetlerin tesis edilmesi
veya mevcut hizmetlerin uluslararası normatif çerçeve ve standartlara uygun olarak
güçlendirilmesi amacıyla modeller geliştirilmesi/uygulanması;

• Türkiye'deki insan hakları mekanizmalarının, kadın hakları ve TCE ile ilgili şikayetleri
ve başvuruları uluslararası ve ulusal normlar ve standartlar doğrultusunda ele alma 
kapasitelerinin artırılmasının desteklenmesi. Bu, kapasite geliştirme eğitimlerinin
tasarlanmasını ve uygulanmasını, kılavuzların veya araçların geliştirilmesini içerebilir;



LOT 2 – Uygun Faaliyetler
LOT 2 - Kadınların adalete ve insan hakları mekanizmalarına erişimi
• (Genç) kadınların adalete ve insan hakları mekanizmalarına erişimle ilgili deneyimlerini, 

bilgilerini ve farkındalığını arttırmak için yenilikçi akran destek programları tasarlanması
ve uygulanması;

• Adalet ve/veya insan hakları mekanizmalarına erişimde şiddete ve ayrımcı eylemlere
maruz bırakılan kadın ve kız çocuklarının güçlenmesinin teşvik edilmesi, desteğe anında
erişimlerini sağlamak için kapsamlı, doğru, pratik ve kişiye özel bilgiler sunulması; 

• Kamu Denetçiliği Kurumu da dahil olmak üzere yerel ve ulusal insan hakları
mekanizmalarıyla diyaloğun teşvik edilmesi;

• Kadınları faydalanabilecekleri haklar ve adalet hizmetleri hakkında bilgilendirmek
amacıyla aşağıdaki hizmetler/haklar ile ilgili kampanyalar tasarlanması ve uygulanması;
• Şiddete maruz bırakılan kadınlar ve kız çocuklarının başvurabileceği yönlendirme

hizmetleri/mekanizmaları,
• İşgücü piyasası, eğitim, sağlık, kamu hizmetleri gibi alanlarda karşılaşılan ayrımcı

eylemlere yönelik haklar ve destek mekanizmaları,
• Marjinalleştirilmiş, engelli ve özel ihtiyaçları olan ve çeşitli ayrımcılık biçimleriyle

karşı karşıya olan kadınlar da dahil olmak üzere kadınların
başvurabileceği/faydalanabileceği adalet ve insan hakları mekanizmaları.



LOT 3 – Uygun Faaliyetler
LOT 3 - Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi

• Belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, şu alanlarda kadınların ekonomik
güçlenmesiyle ilgili olarak veri üretilmesi ve kanıt temelli savunuculuk yapılması:
kadınların insana yakışır işlerde istihdamı; iş/özel yaşam dengesi; kadınların
üzerindeki orantısız bakım yükü; toplumsal cinsiyete dayalı ücret farkı;
marjinalleştirilmiş kadınların işgücü piyasasına erişimi; cinsiyet temelinde ayrışmış
işgücü piyasası ve toplumsal cinsiyete dayalı kalıp ve önyargılar; çalışma yaşamında
kadınlara yönelik şiddet ve taciz; kadınların ekonomik güçlenmesine katkıda
bulunmak için yenilikçi yöntemler.

• Kadın kooperatiflerine, kadınlar tarafından yönetilen sosyal girişimlere, kadın ağlarına
ve kadınların liderlik ettiği STK’lara kapasite geliştirme ve ağ kurma destekleri.

• Kadınların sosyal korumaya erişimini güçlendirmek ve kadınların işgücü piyasasına
katılımı ve kariyer gelişiminin önündeki karşılıksız bakım ve ev işleri engellerini ele
alan faaliyetler.

• 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 uygulanması.



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)
Bileşen 2 – Beklenen sonuçlar ve göstergeler
• Problemin tanımı, ele alınacak konular, zorluklar
• Ulaşılacak belirli sonuçlar, çıktılar, ölçülebilir değişimler
Bileşen 3 – Teknik Yaklaşım ve Faaliyetlerin Tanımı
Faaliyet açıklamaları: Ne yapılacak, kim yapacak, ne zaman yapılacak (başlangıç, süre,
tamamlama), nerede yapılacak? Faaliyetlerin tanımlamasında, faaliyete katılacak
veya faaliyetten faydalanacak kuruluşlar ve bireyler hakkında açıklamalara yer
verilmelidir.
Bileşen 4 - Uygulama Planı
Bileşen 5 – Riskler
Bileşen 6 - Bütçe

Teklif Hazırlama Şablonu - Annex B-2



• Sorularınızı ve teklifinizi yollarken ‘subject’ kısmında referans numarasını yazınız: 
CFP – TUR – 2021 – 01

• 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.).

Doldurulması gereken 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

Önemli noktalar



• Dernek/vakıf kaydı

• Dernek tüzüğü / vakıf senedi

• Yönetim yapısı

• Kilit yöneticilerin listesi

• Dolandırıcıkla mücadele çerçevesi

• Cinsel taciz ve istismarla mücadele politikası

• Kurumun idari ve mali kuralları

• İç kontrol çerçevesi

• Son 3 yılın denetim raporları

• Banka bilgisi

• Satınalma politika / kuralları

• Başlıca fon kaynakları ve sözleşmeleri (iki adet referans)

Annex B-4 kapsamında sunulacak belgeler



Teşekkürler
zeynep.koyuncu@unwomen.org

Tekliflerin gönderileceği adres:
turkey.procurement@unwomen.org

@unwomenturkey
Photo Credits: UN Women

This project is funded by
the European Union
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