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CEİD Buluşması: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Nasıl
İzleyebiliriz?

esitlikadaletkadin.org/ceid-bulusmasi-toplumsal-cinsiyet-esitligini-nasil-izleyebiliriz

CEİDizler Projesi kapsamında düzenlenen Cinsiyet Eşitliği İzleme
Grubu toplantısı The Marmara Otel Pera’da gerçekleşti.
Toplantıda Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu 2021-
2022’nin hazırlığı çerçevesinde izleme içerik önerileri ve iş birliği
yöntemleri masaya yatırıldı.

CEİDİzler Projesi kapsamında oluşturulan ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında izleme

yapan kurumlar, uzmanlar ve yerel yönetimlerin eşitlik birimleri temsilcileri ile cinsiyet

eşitliğinin sistematik ve sürekli izlenmesini yaygınlaştırmayı amaçlayan Cinsiyet Eşitliği

İzleme Grubu’nun toplantısı The Marmara Otel Pera’da gerçekleştirildi.

Toplantı, Cinsiyet Eşitliği Grubu hakkında kısa bir bilgilendirme ve Türkiye’de Toplumsal

Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu 2019-2020’nin sunuşuyla başladı.
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Toplantıda CEİD Hibe Programı kapsamında alt- hibe almaya hak kazanan Türkiye

Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV), SPoD/ÜniKuir ve Turunç Dernek, izleme

deneyimleri ve projelerini aktardıkları bir sunum da yaptı.

Öğle yemeğinin ardından ise Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu

2021-2022 ( II. İzleme Raporu) hazırlığı çerçevesinde II.İzleme Rapor içerik önerileri ve

II.İzleme Raporuna katkı için iş birliği yöntemleri masaya yatırıldı, İzleme Raporu’nun

grup bileşenlerinin çalışma alanlarına dahil edilmesi üzerine görüş, katkı ve öneriler

alındı.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu nedir?

CEİDizler Projesi kapsamında oluşturulmakta olan Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu,

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği alanında izleme yapan kurumlar, örgütler, uzmanlar,

akademisyenler ve yerel yönetimlerin eşitlik birimleri temsilcilerinden oluşan ve

toplumsal cinsiyet eşitliğinin sistematik ve sürekli izlenmesini yaygınlaştırmayı

amaçlayan bir yapıdır.

Farklı disiplinlerden uzmanların katılımı ile oluşturulması hedeflenen Cinsiyet Eşitliği

İzleme Grubu ille amaçlanan şunlar:

CEİDizler Projesi kapsamında hazırlanan Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İzleme Raporu’nun geliştirilmesine katkı sunmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği

göstergeleri ile izleme yaklaşımının savunuculuğunu yapmak,

http://www.ceidizler.ceid.org.tr/
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Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini izlemek için gerekli çalışmaları yapacak ve

bir izleme stratejisi geliştirecek olan ulusal bir izleme mekanizmasının nasıl

oluşturulabileceğini tartışmak ve örgütlemek için ortak bir zemin oluşturmak,

Toplumsal cinsiyet eşitliğini göstergelerle izleme yaklaşımının benimsenebileceği

potansiyel çalışmaları tartışmak ve bu yaklaşımın yaygınlaştırılmasını sağlamak,

Toplumsal cinsiyet eşitliğini göstergelerle izleme yaklaşımının, hak temelli izleme

yapan, toplumsal cinsiyet eşitliği ve savunuculuk alanlarında faaliyet gösteren sivil

örgütlerin çalışma alanlarına dahil edilmesini desteklemek.

 

 


