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Bu proje Avrupa Birliği 
tarafından finanse edilmektedir.

Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Cinsiyet Eşitliği İzleme 
Derneği’nin (CEİD) sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Türkiye’de Katılımcı 
Demokrasinin Güçlendirilmesi: 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
İzlenmesi Projesi



Toplumsal cinsiyet 
eşitliği temel bir 
insan hakkıdır.



Toplumsal cinsiyet 
eşitliği temel bir 
insan hakkıdır.



Proje Künyesi

Proje Adı
Türkiye’de Katılımcı 
Demokrasinin Güçlendirilmesi:
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
İzlenmesi Projesi Faz 2

Proje Kısa Adı
CEİD İzler

Yürütücü Kuruluş
Cinsiyet Eşitliği 
İzleme Derneği (CEİD)

Fon Sağlayıcı
Avrupa Birliği 

Sözleşme Makamı
Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu



04

İçindekiler
Proje İlleri

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme Nedir?

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Neden Önemlidir?

Projemizin Amaçları

Hedef Gruplarımız

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Nasıl İzleyeceğiz?

Eğitimler

Yerel Eşitlik İzleme Platformları (YEİP)

Eşitlik İzleme Planları

Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi (CEİM)

Hibe Programı

Bilgi ve İletişim

05

07

06

09

15

16

11
13

19
20

17
18

08

10

14

21



Toplumsal cinsiyet 
eşitliği temel bir 
insan hakkıdır.Proje İlleri

Adana

Ankara

Gaziantep

Kars

İstanbul

İzmir

Trabzon

Eskişehir

Mersin

Samsun

•••••

•••••

05



Toplumsal cinsiyet 
eşitliği temel bir 
insan hakkıdır.

Kadınlar yaşamları boyunca hayatın hemen her alanında bazı temel 
haklardan erkekler kadar yararlanamamakta ve toplumsal cinsiyete 
dayalı ayrımcılıklarla karşılaşmaktadırlar. Bu ayrımcılıkların aşılabilmesi 
ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için toplumsal cinsiyetin 
anaakımlaştırılması yaklaşımı önemlidir. Bu yaklaşım, cinsiyet 
eşitliğinin tüm politik kararların, planların, programların, 
uygulamaların ve kamusal yapıların merkezine alınmasını 
gerektirir. CEİD olarak 2017-2019 yılları arasında “Türkiye’de 
Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal  Cinsiyet 
Eşitliğinin İzlenmesi Projesi ile çıktığımız yola yine Avrupa 
Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle “Ceid İzler”
projesi adıyla devam ediyoruz.

Toplumsal cinsiyet 
eşitliği temel bir
insan hakkıdır.

06



Toplumsal cinsiyet 
eşitliği temel bir 
insan hakkıdır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin (TCE) anaakımlaştırılmasının
en önemli araçlarından birisi toplumsal cinsiyete duyarlı
hak temelli izlemedir. Bu tür izleme, toplumsal cinsiyete
duyarlı, sistematik, sürekli ve bağımsız izleme yapan
örgütlenmeler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Toplumsal Cinsiyete
Duyarlı Hak Temelli
İzleme Nedir?

TCE duyarlı hak temelli izleme:

 toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlik alanlarının belirlenmesini,

 bununla ilgili mevcut durumun analiz edilmesini, 

 toplumsal cinsiyete duyarlı veri ve göstergelerin
 üretilmesini raporlanmasını ve bu bilgiler ışığında
 politika geliştirilmesini sağlar.
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Toplumsal cinsiyet 
eşitliği temel bir 
insan hakkıdır.

Toplumsal
Cinsiyet Eşitliğinin
İzlenmesi Neden
Önemlidir?
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesi:

 Toplumsal yaşamın her alanında cinsiyet
 eşitsizliği ile mücadeleye katkı sağlar.

 Sivil toplum örgütlerinin kamu politikalarını ve
 hizmetlerini değerlendirmesini sağlayarak
 katılımcı demokrasiyi güçlendirir.

 Hak ihlallerini görünür kılarak savunuculuk 
 faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde
 yapılmasının önünü açar.

 İnsan haklarının korunmasına, geliştirilmesine,
 güçlendirilmesine ve hak ihlallerinin
 önlenmesine katkı sunar.
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Projemizin
Amaçları
 TCE için geliştirilmiş uluslararası norm ve standartların, Türkiye’deki mevzuat,
 uygulama ve izleme politikalarında içerilmesini desteklemek,

 TCE ile ilgili sorun alanlarını haritalama çalışmaları ile raporlamak,

 Toplumsal cinsiyete duyarlı izleme göstergeleri geliştirerek
 bağımsız, bilimsel ve anaakımlaştırılmış bir hak temelli izleme
 stratejisinin Türkiye’de kurumsallaşmasına hizmet etmek,

 Cinsiyet eşitliğine odaklanan sivil toplum örgütlerinin gösterge 
 temelli izleme kapasitelerini ve farkındalıklarını arttırmak,

 Hak temelli izleme yapan örgütlerin cinsiyet eşitliği bakış açısını
 izleme çalışmalarına katmalarını sağlamak,

 Yerel yönetimlerin, politika oluşturma, bunları
 uygulama ve izleme süreçlerinde TCE
 perspektifiyle hareket etmelerini desteklemek,

 Her alanda cinsiyet eşitliğine ulaşılması için
 göstergeye dayalı cinsiyet eşitliği izleme
 yaklaşımının sivil örgütler, yerel yönetimler ve
 kamu tarafından benimsenmesini teşvik etmek,

 Uzun vadede Türkiye’de TCE’ne duyarlı hak temelli
 izleme yapan geniş bir sivil örgütler ağı oluşturmak.
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Hedef
Gruplarımız
 Yerel Eşitlik İzleme Platformları

 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak temelli faaliyet gösteren
 sivil toplum örgütleri

 Üniversitelerin toplumsal cinsiyet alanında çalışan
 akademik birimleri ve akademisyenleri

 Kamu yararına çalışan meslek örgütleri

 Belediyeler ve yerel cinsiyet eşitliği birimleri

 Sendikaların toplumsal cinsiyet eşitliği ile
 ilgili birimleri ve uzmanları
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Toplumsal     Cinsiyet 
Eşitliğini Nasıl
İzleyeceğiz?

Haritalama Raporları 
Din Hizmetlerine Erişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İnsan/Kadın Ticareti ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İstihdamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Siyasal Kararlara Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kentsel Haklar ve Hizmetlere Erişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Medyada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Sağlık Hizmetlerine Erişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
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Neler Yapacağız?

 Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik
 Disiplinlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

 Adalete Erişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

 Gelir, Yoksulluk ve Sosyal Adalet
 Alanında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

 Kadın Mülteciler ve
 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

 Erkeklik ve Toplumsal
 Cinsiyet Eşitliği

Önceki projemizde belirlemiş olduğumuz bu on tematik alanda 
uluslararası norm ve standartlar temelinde, Türkiye’de toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin mevcut durumunu gösteren haritalama raporları 
üretmiştik. Şimdi ise hem bu on raporun verilerini güncelleyeceğiz hem 
de beş yeni tematik alanda yeni izleme göstergeleri geliştirmek için 
haritalama raporları hazırlayacağız.
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Toplumsal cinsiyet 
eşitliği temel bir 
insan hakkıdır.

İzleme Göstergeleri

 Türkiye için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi oluşturacağız,

 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme
 Gösterge Kullanma Kılavuzu hazırlayacağız,

 Toplumsal cinsiyete duyarlı
 göstergeler geliştireceğiz, 

 Bu çalışmaları yapmak üzere
 Gösterge Çalışma Grubu
 kuracağız.

Belirlenen tematik alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin mevcut 
durumunu ortaya koymak, politika üretim sürecinde yol göstermek, tarihsel 
ve coğrafi bağlamda karşılaştırma yapmak üzere on tematik alanda, 
820’si CEİD tarafından önerilen toplam 1335 izleme göstergesi oluşturduk.

Neler yapacağız? 
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Toplumsal cinsiyet 
eşitliği temel bir 
insan hakkıdır.

Geliştirilen toplumsal cinsiyet eşitliği  izleme 
göstergelerinin yerel düzeyde paylaşılabilmesi için
sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin katılımıyla;

 Toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli izleme ve   
 haritalama raporları eğitimleri gerçekleştirdik.

 Yerel Eşitlik İzleme Planı hazırlık
 atölyeleri düzenledik.

Neler yapacağız?

 Toplumsal cinsiyet eşitliğinde temel kavramlardan  
 başlayarak, eşitsizliklerle baş etme stratejileri,   
 toplumsal cinsiyete duyarlı veri, gösterge temelli
 izleme ve planlama konu başlıklarında eğitim   
 materyalleri hazırlayacağız.

 Hazırlanan bu eğitim materyallerinden    
 yararlanarak eğitici eğitimleri yapacağız.

 Proje kapsamında 10 ilde, hedef grupların    
 katılımıyla izleme eğitimleri vereceğiz.

 Toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli izleme   
 alanında bilgi ve farkındalığı artırmak için online   
 eğitimler gerçekleştireceğiz.

Eğitimler
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Toplumsal cinsiyet 
eşitliği temel bir 
insan hakkıdır.
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Yerel Eşitlik İzleme
Platformları (YEİP)
Yerel izleme planlarının hazırlanması, sürdürülebilirliğinin 
sağlanması, izleme sonuçlarının raporlanması, sonuçların ilgili 
kurumlarla paylaşılması ve yerelden ulusala toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin anaakımlaştırılmasına aracılık etmesi amacıyla;

 Proje illerinde, sivil toplum örgütleri, akademi, meslek   
 örgütleri, sendikalar ve yerel yönetimlerin ilgili birimlerinin  
 yer aldığı Yerel Eşitlik İzleme Platformları kurulması
 yönünde ilk adımları attık.

Neler yapacağız?

 Yerel Eşitlik İzleme Platformlarını yeni proje illerinde de
 oluşturacağız.

 Platformları toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında kentin  
 müştereklerinin konuşulduğu ortaklık alanına dönüştürme  
 çalışmaları yapacağız.

 Hazırlanan izleme raporları temelinde yerel düzeyde  
 toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuk faaliyetlerini   
 güçlendireceğiz.



Toplumsal cinsiyet 
eşitliği temel bir 
insan hakkıdır.
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Eşitlik İzleme 
Planları

Proje illerinde yerel yönetimler ve kamu kurumları tarafından üretilen 
politikaların ve sunulan hizmetlerin cinsiyet eşitliğini gözetip gözetmediklerini 
ölçmek, değerlendirmek ve izlemek amacıyla, Yerel Eşitlik İzleme Planları 
hazırladık ve bu planları yeni dönemde güncelleyeceğiz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini izleme çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması 
amacıyla Ulusal Eşitlik İzleme Planı hazırlayacağız ve bu planın sonuçlarını, 
Yıllık Raporlar halinde kamuoyuyla paylaşacağız.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini mevcut durumunu görmek ve yıllar itibariyle 
karşılaştırma yapmak amacıyla Cinsiyet Eşitliği İzleme Türkiye Yıllık Raporu 
hazırlayacağız. Türkiye’de TCE konusunda referans kaynağı olacak bu raporu, 
ulusal ve uluslararası aktörlerle paylaşacak ve savunuculuğunu yapacağız.

Ulusal Eşitlik İzleme Planı ve Yıllık Raporlama sürecine destek 
vermek, toplumsal cinsiyet eşitliğini göstergelerle izleme 
yaklaşımını yaygınlaştırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve
ulusal çapta savunuculuğunu yapmak amacıyla “Cinsiyet Eşitliği 
İzleme Grubu” kuracağız.



Toplumsal cinsiyet 
eşitliği temel bir 
insan hakkıdır.

Cinsiyet Eşitliği
İzleme Merkezi (CEİM)

CEİM’de Neler Var?

 Hak temelli izlemeye, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve   
 insan haklarına ilişkin verilerin ve yayınların güncel olarak  
 eklendiği ve ilgilenen herkesin bu tür kaynaklara tek bir   
 kanaldan erişebilmesine olanak tanıyan E-Kütüphane

 İzleme göstergelerine erişilebilen ve bu göstergelerin
 raporlaştırılması ve görselleştirilmesine olanak
 sunan Veri Portalı

 Projemiz kapsamında hazırlanan eğitim materyallerinin  
 yer aldığı Online Eğitim Portalı

 Toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli izleme alanında   
 çalışan kişilerden oluşan Uzman Havuzu

CEİM, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılmasına hizmet eden 
bilgiyi ve toplumsal cinsiyete duyarlı verileri, sivil toplum aktivistleri, 
uzmanlar, akademisyenler ve bağımsız araştırmacılara tek bir   
platform üzerinden ulaştırmak amacıyla oluşturulmuş bir referans 
kaynağı ve veri portalıdır.
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Toplumsal cinsiyet 
eşitliği temel bir 
insan hakkıdır.

CEİM’de Neler Olacak?

 Proje kapsamında geliştirilen yeni eğitim materyalleri ve sunumları

 CEİM Eğitim Portalı’ndan erişilecek eğitim modülleri

 Cinsiyet eşitliği izleme yöntemleri, cinsiyet verileri, istatistikleri, göstergeler ve endeksler gibi  
 toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli izleme ile ilgili webinar kayıtları

 Türkiye’ nin diğer ülkelerle birlikte cinsiyet eşitliğine ilişkin endeks değerlerini ve sıralamalarını  
 incelemeye olanak veren görselleştirme araçları

 Gösterge temelli cinsiyet eşitliği izleme konusunda uzmanları ve bu uzmanlara ihtiyaç duyan  
 kuruluşları bir araya getirecek genişletilmiş uzman havuzu 
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Toplumsal cinsiyet 
eşitliği temel bir 
insan hakkıdır.
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Hibe Programı

Kimler Başvurabilecek?
Hibe desteklerinden, yerel eşitlik izleme 
platformları, dernekler, vakıflar, kâr amacı 
gütmeyen kuruluşlar, kooperatifler,
federasyonlar / konfederasyonlar, akademi ve 
meslek kuruluşları yararlanabilecek.

Proje hedef gruplarının, cinsiyet eşitliğini göstergelerle izlemeye yönelik 
çalışmalarını desteklemek ve bu alandaki savunuculuk faaliyetlerini 

güçlendirmek amacıyla mikro-hibe destekleri sağlayacağız.



Toplumsal cinsiyet 
eşitliği temel bir 
insan hakkıdır.
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Hibe Programı

 Toplumsal cinsiyete duyarlı veri toplama, işleme, değerlendirme,   
 görselleştirme ve raporlama

 Bilgilendirici materyallerin, kaynak belgelerin ve raporların hazırlanması

 Eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri 

 Savunuculuk kampanyaları, kamu yetkilileri ile diyalog,
 bilgiye erişim ve politika üretme süreçlerine katılım

 Toplumsal cinsiyete duyarlı dijital araçların geliştirilmesi ve
 yenilikçi farkındalık yaratma girişimleri

 Toplantılar, seminerler, çalıştaylar, çalışma ziyaretleri ve benzeri etkinlikler

 Yerel, ulusal ve uluslararası hareketlilik

Desteklenecek Faaliyet Türleri Neler?



Toplumsal cinsiyet 
eşitliği temel bir 
insan hakkıdır.

Web: www.ceidizler.org.tr

Facebook: ceid.dernek

Twitter: ceid_dernek

Instagram: ceid_dernek 

Youtube: Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

Linkedin: CEİD Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin:

Telefon : +90 312 440 04 84
Faks : +90 312 440 04 85
E-posta : bilgi@ceid.org.tr
Proje Ofisi : Yıldızevler Mahallesi 721. Sokak, No: 4/9 Çankaya/Ankara – Türkiye

www.ceid.org.tr
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eşitliği temel bir 
insan hakkıdır.
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