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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 “TCE 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 ölçekli 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



Küçük Ölçekli Hibeler için Teklif Çağrısı
Son başvuru tarihi:
30 Temmuz 2021, TSİ 23:59 

Projelerin tahmini başlangıcı:

Ekim 2021

Uygulama süresi: Azami 12 ay

Başvurular Türkçe ya da İngilizce 
dillerinde yapılabilir. Esas sözleşme ve 
tüm zorunlu ekler İngilizce olarak 
hazırlanacaktır

Başvuruların gönderileceği adres: 
turkey.procurement@unwomen.org

Bütçe aralığı: 

Asgari: 2,500 ABD Doları 

Azami: 30,000 ABD Doları 

Başvurular Türk Lirası cinsinden 
yapılacaktır.

Haziran 2021 kuru:

1 ABD Doları =8.452 Türk Lirası
https://treasury.un.org/operationalrat
es/OperationalRates.php

mailto:turkey.procurement@unwomen.org
https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php


Kimler başvurabilir?
Başvuru sahipleri, Türkiye'de yasal olarak kurulmuş ve faaliyet gösteren bir
kadın sivil toplum kuruluşu (STK) veya kadınların liderlik ettiği bir STK
olmalıdır.

‘Kadın sivil toplum kuruluşu’: Kuruluşun temel faaliyetleri kadın hakları, 
toplumsal cinsiyet eşitliği veya kadınların güçlenmesi alanlarında olmalıdır. 

Kadınların liderlik ettiği sivil toplum kuruluşları: Kadınlar tarafından 
yönetilen ve önderlik edilen ve öncelikle kadınların ve/veya kız çocuklarının 
çıkarları doğrultusunda hizmetler sunan STK'lardır.



Kimler başvurabilir?
Başvuru sahipleri aşağıdaki alanlardan bir veya daha fazlasında faaliyet gösteriyor
olmalıdır:

• Çok yönlü ve kesişimsel ayrımcılığa maruz bırakılan kadınlar dahil olmak üzere,
kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın sonlandırılması

• Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin sonlandırılması

• Çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler gibi, kültürel zararlı uygulamaların
sonlandırılması

• Kadınların karşılıksız bakım ve ev içi emeği

• Kadınların her düzeyde karar alma mekanizmalarına tam ve etkin katılımı ile

liderlik için eşit fırsatlara erişimi

• Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi

• Başta bilişim ve iletişim teknolojileri olmak üzere kadınların teknolojiye erişimi



Kimler başvurabilir?
Başvuru sahipleri aşağıdaki alanlardan bir veya daha fazlasında faaliyet gösteriyor 

olmalıdır:

• Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve kadınların güçlenmesinin

desteklenmesine yönelik politika ve yasaların savunuculuğu

• Kadınların adalete erişimi

• Toplumsal cinsiyet eşitliği için erkek katılımı

• Kadınların spora katılımı ve sporda kadın liderliği

• Kadın yoksulluğu

• Barış, güvenlik, afet riskinin azaltılması ile insani yardım süreçlerinin tüm

aşamalarında kadınların ve kız çocuklarının liderliğinin, katılımının ve bu

süreçlerden eşit bir şekilde faydalanmalarının sağlanması



Başvuran STK’lar aşağıdaki koşulları taşımalıdır:

• En az üç (3) yıldır faaliyette olan resmi kayıtlı bir STK olmak;

• BM Güvenlik Konseyi Konsolide Yaptırımlar Listesinde yer almamak;

• Hakkında dolandırıcılık, yolsuzluk, cinsel istismar, cinsel sömürü veya diğer
suistimaller nedeniyle soruşturma başlatılmamış olmak;

• BM Kadın Birimi tarafından sağlanan ve kısmen veya tamamen feshedilmiş
fonlardan faydalanmamış olmak;

• 21 Kasım 2019 sonrasında ve halihazırda BM Kadın Birimi ile Uygulama Ortağı
(UO) veya Sorumlu Taraf (ST) bağı olmamak;

• Uygulama Ortağı/Sorumlu Taraf olabilecek kapasiteye sahip STK olmamak;

• Çeşitli paydaşlarla iş birliği yapmak için yeterli kapasiteye sahip olmak;

• Küçük Ölçekli Hibeleri yönetmek için gereken mali politika ve süreçler de dahil
olmak üzere yeterli mali idareye sahip olmak; ve,

• STK’nın, 21 Kasım 2019’dan önceki varsa benzer deneyimlerinin BM Kadın Birimi 
tarafından memnun edici olarak değerlendirilmesi.

Kimler başvurabilir?



Uygun Faaliyetler

1. Kurumsal yapı, araç ve süreçlerin oluşturulması ve geliştirilmesi.

2. STK'ların ve çalışanlarının teknik ve yönetsel becerilerinin geliştirilmesi.

3. Maliyetleri, önerilen Küçük Ölçekli Hibe bütçesinin %30’una veya 5.000 ABD
Doları’na tekabül eden veya bunlardan düşük olan meblağ (hangisi daha düşük
ise) ile sınırlı olmak kaydıyla fotokopi makinesi, tarayıcı, yazıcı, dizüstü bilgisayar
ve masaüstü bilgisayar desteği.

Küçük Ölçekli Hibeler bir program veya proje faaliyetlerinin uygulamasını finanse
etmeyecektir.



Önemli Noktalar
• Başvuranlar, “kimseyi geride bırakmama” ilkesi doğrultusunda ve kesişen

kırılganlık koşullarına (engelli kadınlar, Roman kadınlar, kırsalda yaşayan
kadınlar, göçmen kadınlar vb.) yönelik kurumsal yaklaşımlarını başvuru
dosyalarında ibraz etmelidir.

• Başvuru sahipleri, tekliflerinde, Covid-19 salgını nedeniyle karşılaşılan
kurumsal zorlukları nasıl ele alacaklarını belirtmelidir.

• Başvuru sahiplerinin faaliyet ve uygulama yerine ilişkin herhangi bir coğrafi
sınırlama yoktur.

• Küçük Hibeler için mevcut toplam bütçenin %15'ine kadar olan kısmı, geçici
koruma altındaki Suriyeli kadın ve kız çocuklarının veya uluslararası koruma
başvurusunda bulunan kadınların ve kız çocuklarının haklarını iyileştirmek
ve ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteren STK'lara tahsis edilecektir.



• Küçük Ölçekli Hibeler için Teklif Çağrısının içeriğine uygun, başvuru sahibinin kurumsal
kapasitesini geliştiren veya güçlendiren faaliyetlerin önerilmesi;

• Başvuru sahibini sürdürülebilir biçimde destekleyen ve hedef kitlesine ulaştırabilen
uygun faaliyetlerin önerilmesi;

• Başvuruda BM Kadın Birimi adına bir faaliyet/çıktı uygulamanın Küçük Ölçekli Hibeyi
inşaat işleri, mühendislik işleri, araç alımları vb. için kullanmanın teklif edilmemesi;

• Fotokopi makinesi, tarayıcı, yazıcı, dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayar bütçesinin
talep edilen Küçük Ölçekli Hibenin %30'undan veya 5.000 ABD Dolarından (hangisi daha
düşükse) düşük olması;

• 12 ay içinde gerçekleştirilebilecek uygun faaliyetler önerilmesi;

• Dolaylı maliyetleri/destek maliyetlerini Küçük Ölçekli Hibe ile karşılamanın teklif
edilmemesi;

• Küçük Hibe'den kâr elde etmemek;

• Küçük Hibe Anlaşmasının imzalanmasından önce yapılan veya yapılması taahhüt edilen
maliyetlerin teklif edilmemesi.

Değerlendirme Kriterleri



Teklif Hazırlama Şablonu
STK/Başvuru sahibi bilgileri

STK adı ve kayıt numarası
STK’nın faaliyet alanı
STK irtibat kişisi İsim, unvan, e-posta, tel. no

Resmi kayıt belgesi nüshası eklendi Evet/Hayır
STK tüzüğü/senedi eklendi Evet/Hayır

Başvuru bilgileri
Teklif başlığı
Talep edilen Küçük Ölçekli Hibe meblağı  TL cinsinden belirtiniz
Süre ve önerilen başlangıç tarihi Süre azami 12 ay olmalıdır
Küçük Ölçekli Hibe başvurusuna dair arkaplan bilgisi
Küçük Ölçekli Hibe ile ulaşılacak ana hedefler/sonuçlar

Başvuran STK’nın tematik odak ve öncelikleri
Coğrafi alan
Faaliyetler (1.,2., şeklinde sıralayınız) ve ilgili önerilen 
zaman çerçevesi
STK'nın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesini veya 
güçlendirilmesini destekleyen faaliyetleri açıklayınız



• Annex I Application Form – Ek 1 Başvuru formu

• Declaration by the Authorized Representative of the Applicant 
Organization – Yetkili kişinin beyanı

• Başvuran STK’nın tüzüğü/senedi

• Başvuru sahibinin en az üç yıldır faal bir STK olduğunu gösteren
resmi kayıt belgesi

Başvuru için 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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