TÜRKİYE’DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GELİŞTİRİLMESİ: TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
İŞ TANIMI
Yerel Koordinatör
Arka Plan
“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:
Yerel koordinatör, Konu Uzmanları ve Proje Yöneticisi ile koordineli çalışacak ve projenin yerelde
yürütülecek faaliyetlerinin organizasyonundan, projede öngörülen standartlara uygun yapılmasından
sorumlu olacaktır. Proje faaliyetlerinin organizasyonunda konu uzmanları ile birlikte çalışacaktır. Proje
uygulama illerinde bulunan sivil toplum kuruluşları, cinsiyet temelli örgütlenmeler ve insan hakları
örgütleri ile sürekli iletişim halinde olacak düzenli aralıklarla ziyaretler gerçekleştirecek ve proje
faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapacaktır. Yerel eşitlik izleme eylem planı oluşturma süreçlerinde
sivil toplumun katılımını sağlamak için proje ekibine destek verecektir. Yerel koordinatörler projede
kısmi zamanlı olarak görev yapacaktır.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar:
1. Tematik uzmanlar tarafından Ankara’da yapılacak 4 günlük eğitime katılmak,
2. Proje uygulama illerinde bulunan kamu kurumları, cinsiyet temelli örgütlenmeler, insan hakları
örgütlenmeleriyle sürekliliği sağlanmış bir ilişki kurmak, proje faaliyetlerine ilişkin düzenli
bilgilendirmeler yapmak
3. Konu uzmanlarının sağladığı rehberlik doğrultusunda, proje illerinde gerçekleştirilecek eğitimlerin
ve atölye çalışmalarının organizasyonunda organizasyon şirketiyle birlikte çalışmak
4. Konu uzmanlarıyla birlikte Yerel Eşitlik İzleme Platformunun ve Yerel Eşitlik İzleme Eylem
Planının oluşturulma çalışmalarına kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin katılımını
sağlamak, bu konularda proje yönetimi tarafından belirlenmiş yöntem ve takvimi sorumlu olduğu
ilde uygulamak
5. İhtiyaç durumunda, Ankara merkezde yapılacak etkinliklere, kapasite artırma çalışmalarına
katılmak
6. Proje materyallerinin proje hedef grubuna ulaşması için çalışmalar yapmak
7. Proje uygulama illerindeki duruma ilişkin ziyaretler sonrası ve her etkinlik sonrasında olmak üzere
düzenli olarak konu uzmanına ve Proje Yöneticisine rapor vermek
8. (Ankara Koordinatörü için) Proje Ofisinde ihtiyaç duyulan işlerde Proje Ekibine destek olmak
Profil ve Nitelikler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sosyal bilimler alanında lisans derecesi ve/veya sivil toplumda deneyim kazanmış olmak
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi sahibi olmak
İkamet ettiği proje ilindeki kamu kurumları ve STK’larla çalışma deneyimine sahip olmak
Organizasyon becerilerine sahip olmak
İyi iletişim kurma becerisine sahip olmak
Raporlama konusunda deneyime/bilgiye sahip olmak
Bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak
Tercihen proje illerinden birinde ikamet ediyor olmak

Raporlama:
Proje Yöneticisi
Birlikte Çalışacağı Uzman/lar:
Politika ve Savunuculuk Koordinatörü ve Konu Uzmanı

