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“Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Geliştirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi”,
TC Avrupa Birliği Bakanlığı’nın yararlanıcı kurum, Merkezi Finans İhale Birimi’nin sözleşme makamı
olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir doğrudan hibe projesidir. Uygulama süresi 24 ay
olan proje 1 Mart 2017 tarihinde başlamıştır. Proje Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars ve
Trabzon olmak üzere 7 ilde uygulanacaktır. Bu illerin dışında da ulusal düzeyde toplumsal cinsiyet
eşitliğinin izlenmesine ilişkin çalışmalar yapacaktır.
Projenin amacı, kamu politikalarını, uygulamalarını ve hizmetlerini toplumsal cinsiyet eşitliği
çerçevesinde değerlendirmeye olanak sağlayacak izleme göstergeleri geliştirmek, sivil toplum
kuruluşlarının izleme kapasitelerini artırmaktır. Bu amaçla konunun uzmanları tarafından bilimsel ve
teknik gereklere uygun olarak 10 tematik alanda raporlar hazırlanacak, mevcut durum ortaya konulacak
ve toplumsal cinsiyet eşitliği izleme göstergeleri oluşturulacaktır. Rapor hazırlanacak tematik alanlar
şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi
Kadınların siyasal kararlara ve süreçlere eşit katılımının sağlanması
Eğitimde cinsiyet eşitliğinin sağlanması
İstihdamda cinsiyet eşitliği
Medyada cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi
Kadın sağlığı ve sağlık hizmetlerinden yararlanmada eşitliğin sağlanması
Kadın/insan ticaretinin önlenmesi
Spor olanakları ve hizmetlerinden cinslerin eşit yararlanabilmesinin sağlanması
Din hizmetlerinden cinslerin eşit yararlanmasının sağlanması
Kentsel hizmetlerden cinslerin eşit yararlanmasının sağlanması

“Toplumsal cinsiyet eşitliği izleme göstergeleri” ile öncelikli olarak proje kapsamında seçilecek 7 ilde
olmak üzere, hak temelli sivil örgütlerin ve ilgili kamu kurumlarının toplumsal cinsiyet eşitliği izleme
kapasitelerinin geliştirilmesi ve politika uygulamalarının geniş alanda etkinliğinin ve yararlılığının
güçlendirilmesi beklenmektedir. Bu sayede, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını ve uygulamalarını
izleme yoluyla hak temelli örgütler ile kamu politika yapıcıları arasındaki işbirliği ve iletişimin
sağlanması ve/veya güçlendirilmesi de hedeflenmektedir.
Pozisyonun Tanımı:
Konu uzmanı, Proje Yöneticisi ve Politika ve Savunuculuk Koordinatörü ile koordineli çalışacak ve
projenin yerelde yürütülecek süreçlerinden sorumlu olacaktır. Politika ve Savunuculuk Koordinatörü ile
işbirliği halinde yerelde düzenlenen eğitimleri verecektir. Eğitimlere ve atölyelere ilişkin raporlama
yapıp, politika ve savunuculuk koordinatörüne geri bildirimde bulunacaktır. Yerel koordinatörlere
uygulama illerinde yapılan çalışmalar (yerel eylem planı oluşturma süreci vb.) konusunda destek
verecek, yerelde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimi sağlamada proje yöneticisi ve yerel
koordinatörlerle birlikte çalışacaktır. Her bir konu uzmanının yukarıda belirtilen tematik alanlardan en

az ikisinden sorumlu olması beklenmektedir. Konu uzmanları projede kısmi zamanlı olarak görev
yapacaktır.
Görev, Yetki ve Sorumluluklar:
1. On tematik alandaki raporlar temel alınarak hazırlanacak eğitim materyallerinin içeriği ve eğitim
programlarının hazırlanması konusunda yapılacak ön hazırlık toplantılarına ve tematik uzmanlar
tarafından Ankara’da yapılacak 4 günlük eğitime katılmak,
2. 7 proje ilinde yapılacak kapasite geliştirme çalışmalarında, sorumlu olduğu iki tematik alanda ve
planlamada gerekli görülen diğer alanlarda eğitimleri vermek
3. Ulusal düzeyde ve 7 proje ilinde Yerel Koordinatörlerin de desteğini alarak, sorumlu olduğu tematik
alanlar başta olmak üzere ilgili kamu kurumları, cinsiyet temelli ve insan hakları temelli çalışan
örgütlerin bir listesini oluşturmak ve güncel tutmak
4. Proje Yöneticisi ve Politika ve Savunuculuk Koordinatörü ile iletişim halinde Yerel Koordinatörlere
yerelde yapılacak çalışmalar konusunda destek vermek, yönlendirmek
5. Proje uygulama illerinde gerçekleştirilecek atölye çalışmalarından önce yapılacak hazırlıklar
konusunda yerel koordinatörlere rehberlik etmek, gerekmesi halinde yerel koordinatörle birlikte
hazırlık çalışmalarına katılmak
6. Proje illerinde Yerel Koordinatörlerin Yerel Eşitlik İzleme Eylem Planı oluşturmaya ilişkin
kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmak suretiyle Yerel Eşitlik İzleme Platformlarının ve
Eylem Planlarının oluşturulması sürecine destek vermek
7. Proje Yöneticisi ve Yerel Koordinatörlerle birlikte belirlenecek ihtiyaç doğrultusunda, gerekmesi
halinde Proje illerine düzenli ziyaretler gerçekleştirmek, proje paydaşları olan Valilik ve
Belediyeleri proje faaliyetleri konusunda bilgilendirmek
8. Proje uygulama illerindeki sorunlara ilişkin proje yöneticisini, politika ve savunuculuk
koordinatörünü bilgilendirmek.
Profil ve Nitelikler:
1. Sosyal bilimler alanında lisans derecesi ve/veya sivil toplumda en az 5 yıl deneyim kazanmış
olmak
2. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve/veya hak temelli ve cinsiyete duyarlı izleme konusunda en az 3
yıllık deneyim
3. Geri Planda belirtilen ilgili tematik alanlardan en az ikisinde bilgi ve deneyime sahip olmak
4. İnsan hakları ve/veya cinsiyet temelli örgütlerde eğitim verme tecrübesine sahip olmak
5. Cinsiyet temelli kuruluşlar, insan hakları kuruluşları ve kamu kurumlarıyla çalışma becerisine
sahip olmak
6. İyi iletişim kurma becerisine sahip olmak
7. Raporlama konusunda deneyime/bilgiye sahip olmak
8. Bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak
9. İyi düzeyde İngilizce bilmek
Raporlama:
Proje Yöneticisi
Birlikte Çalışacağı Uzman/lar:
Politika ve Savunuculuk Koordinatörü/ Tematik Uzmanlar/Yerel Koordinatörler

