Başvuru Formu
Aşağıdaki form Sivil Düşün Destekleri’ne başvurmayı düşünenler için yalnızca başvuru
yöntemi, içerik ve bütçe planlamasıyla ilgili örnek oluşturması için hazırlanmıştır. Formda
geçen bilgilerin gerçek başvurularda kullanılmaması gerekmektedir. Formlarda sivil toplum
örgütü, başvuru sahibi, kurum vb. kategoriler için kullanılan isimler gerçek değildir.

1- Temel Bilgiler
# Soru

Yanıt

1 Başvuru adı

Hareketlilik ve Ağ Kurma- Örnek Başvuru

2 Başvuru özeti

Daha fazla genç kadının, yaşadıkları kenti etkin
kullanabilmesi için, şehrin sosyoekonomik olarak
birbirinden farklı olan bölgelerindeki kadınlarla
gerçekleştireceğimiz faaliyetler derneğimizin yıllık
planında bulunmakta. Bunları hayata geçirmeden
önce Atina ve Barselona’da kent hakkını
toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılıktan uzak
bakış açısıyla ele alan; faaliyetlerini bu
doğrultuda gerçekleştiren örgütlerle yapacağımız
deneyim paylaşımının ardından faaliyetleri
hayata geçirmeyi planlıyoruz.

3 Başvuru kategorisi1

Toplumsal Cinsiyet, Kent Hakkı

4 Başlangıç tarihi

24.11.2018

5 Bitiş tarihi

03.12.2018

6 Çalışma alanı 1 (Ana çalışma alanı, zorunlu)2 Dropdown list + diğer
7 Çalışma alanı 2 (Yan çalışma alanı, varsa)

Dropdown list + diğer

8 Çalışma alanı 3 (Yan çalışma alanı, varsa)

Dropdown list + diğer

9 Çalışmanın gerçekleştirileceği ülke(ler)3

Yunanistan, İspanya, Türkiye

10 Çalışmanın gerçekleştirileceği şehir(ler)4

Atina, Barselona, Ankara

11 Başvuru kimin adına?

Morlu Dernek

12 STÖ adı

Morlu Dernek

13 Tüzel kişiliği var mı?

Evet.

Mevcut kategorilerin bir listesi için bkz. Ek 1- Başvuru kategorileri (s. 7)
Seçebileceğiniz çalışma alanlarının bir listesi için bkz. Ek 2- Çalışma Alanları (s. 8)
3 Yalnızca uluslararası hareketlilik için geçerli olan liste için bkz. Ek 3- Çalışmanın gerçekleştirileceği ülke(ler) listesi
(s. 9)
4 Yalnızca Türkiye’de gerçekleştirilecek çalışmalar için geçerli olan liste için bkz. Ek 4- Çalışmanın
gerçekleştirileceği şehir(ler) listesi (s. 10)
1

2
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14 Aktivist/STÖ Kategorisi5

Dropdown list + diğer

15 Aktivist/STÖ web sayfası

morludernek.eu

16 Aktivist/STÖ Facebook sayfası

morludernek

17 Aktivist/STÖ Twitter hesabı

morludernek

18 Aktivist/STÖ Instagram hesabı

morludernek

Daha önce Sivil Düşün desteğinden
yararlandınız mı? Evet ise aldığınız son
19 desteğin numarasını belirtiniz.

Hayır.

Daha önce Sivil Düşün dışında herhangi bir
Avrupa Birliği desteğinden/fonundan
yararlandınız mı? Evet ise aldığınız son
20 desteği belirtiniz.

Evet. XXX Fonu.

Daha önce Avrupa Birliği dışında herhangi bir
fon kaynağından veya kurumdan destek
Evet. XXX Büyükelçiliği
aldınız mı? Evet ise aldığınız son desteği
21 belirtiniz.

5

Başvuru için uygun STÖ’lerin listesi için bkz. Ek 5- Başvuru için uygun STÖ’ler (s. 11)
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2- Çalışma Detayı
#

Sorular

Yanıtlar
Kentin, orada yaşayan herkese eşit kullanım hakkı
sunması gerektiğine inanıyoruz. Aynı şehirde yaşayan ve
birbirinden temelde farklı sosyoekonomik ve etnik
gruplara ait olan yurttaşların eşit dahiliyetini sağlamak
üzere 1 yıldır “Kente Bak!”ı yürütüyoruz. Dernek üyeleri
ve gönüllüleri tarafından yürütülen bu projede,
önceliğimiz genç kadınlar olmak üzere tüm yurttaşların
kentin tamamını hem fiziksel hem de sosyal dinamikler
açısından tanıması ve kenti sahiplenerek “kentin
tamamını, tüm gruplar için” yaşanabilir hale getirmesidir.
“Kente Bak!” kapsamında düzenli olarak yürüttüğümüz
aktiviteler;
- Farklı mahallelerde açılan takas pazarları
- Farklı mahallelerde düzenlenen kadınlar için
bisiklet sürüşü ve tamiri atölyesi
- Temanın kadınlar tarafından belirlendiği aylık
okuma buluşmaları
- Farklı mahallelerde mülteci mutfağı
- Artık kumaş ya da kıyafetlerin yeniden
değerlendirilmesi ve dernek bütçesine katkı
olarak bağış karşılığı verilmesi.

Çalışmanızın ana amacı ile hedeflerini
ve çalışacağınız hak alanlarıyla (örn.
1 insan hakları, çevre hakları, hayvan
hakları gibi) ne şekilde ilişkili olduğunu
anlatınız.
Bize göre bu aktiviteler, sosyal adalet kavramı ile
doğrudan ilintili. Odaklandığımız hak alanları ise kent
hakkı, kadın hakları, gençlik hakları ve azınlık hakları
olarak sıralayabiliriz. Takas pazarı, bisiklet atölyeleri ve
artık kumaş/ kıyafetlerin değerlendirilmesi ise her ne
kadar sosyal dahiliyet için araçlarımız olsa da ekolojik
sürdürülebilirliğe katkı sunması açısından da önemli
olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla, “Kente Bak!” projemizin
çevre hakkıyla da dolaylı bir bağlantısı var.
Sivil Düşün’den talep ettiğimiz destekle ise, Atina ve
Barselona’da örgütümüzle benzer alanlarda çalışan ve
araç olarak bizimle aynı aktiviteleri kullanan A, B, C, D ve
E örgütleriyle yüz yüze deneyim paylaşımında bulunmak
istiyoruz. Bunun hem operasyonel kapasitemizi
arttıracağını düşünüyoruz hem de süreç boyunca
karşılaştığımız bazı sorunların (yerel yönetimlerden
destek almak, gönüllü motivasyonu vb.) çözümünde bize
fayda sağlayacağına inanıyoruz.
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Talep ettiğiniz bu destekle
gerçekleştireceğiniz faaliyetler
2 nelerdir? (Lütfen gerçekleştireceğiniz
faaliyetleri gerçekleşme sırasıyla
yazınız.)

Dernek yönetim kurulundan 2 kadın, 1 dernek üyesi bir
de gönüllüden oluşan toplam 4 kişi ile ziyaretlerimizi
gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.
Atina’da “kadınlar için bisiklet atölyeleri”, “artık kumaş ya
da kıyafetlerin yeniden değerlendirilmesi ve dernek
bütçesine katkı olarak bağış karşılığı verilmesi” ve
“mülteci mutfağı” aktivitelerini gerçekleştiren A, B, C, D
ve E örgütleriyle görüşmeler yapılacak. Bu örgütleri
ofislerinde ziyaret etmenin yanı sıra, düzenledikleri
bisiklet atölyesi, iş geliştirme toplantıları ve mülteci
mutfağı etkinliklerine de katılma şansı bulacağız.
Barcelona’da ise 4 yıldır haftada 3 gün takas pazarı
gerçekleştiren ve azınlıkların yaşadığı mahallelerde ayda
1 gün takas pazarına ait malzemeleri yeniden
değerlendirmek üzere buluşmalar organize eden D
örgütüyle bir araya geleceğiz. Son olarak, E örgütü ile
kadınlar için bisiklet atölyeleri ve sürdürülebilirliği üzerine
görüşüp diğer çalışmaları hakkında bilgi alacağız.
Görüştüğümüz tüm örgütlerle yapacağımız her
toplantının ortak başlığı ise “yerel yönetimlerde destek
alma” ve “gönüllü motivasyonu” olacak.
Ziyaret sonrası xxx ilinde deneyimlerimizi paylaşacağımız
iki çalışma gerçekleştirilecek. Bunlardan ilki dernek
üyeleri ve gönüllüleri ile deneyimlerin aktarılması olacak.
İkinci çalışma ilimizde bulunan kadın örgütleri ile birlikte
ortak bir çalışma gerçekleştirmek için iş birliği arayışı
olacak.
-

Belirttiğiniz faaliyetler sonucunda elde
3 etmek istediğiniz çıktılar ve ulaşmak
istediğiniz sonuçlar nelerdir?

Yapacağımız görüşmeler sonucunda “Kente Bak!”
projesini oluşturan aktivitelerin daha uzun
soluklu olmasını arzu ediyoruz. Deneyim
paylaşımından edineceklerimizin hem halihazırda
yürüyen çalışmalarımızın daha sağlam şekilde
ilerlemesine hem de örgüt olarak farklı grupların
kente dahiliyeti için çalışırken değişik bakış açıları
edindireceğine inanıyoruz.

Mülteci, kadın ve kent etkileşimi ve atıkların ekonomiye
Çalışmanızın Türkiye'deki sivil topluma kazandırılması konusunda deneyim artıma. Bunun
katkısını paylaşım, farkındalık artırma dışında derneğin iktisadi işletmesine yönelik model
ve ağ kurma gibi konuları göz önünde oluşturma temel katkılar olacak. Yerel düzeyde yukarıda
4 bulundurarak açıklayınız. (Varsa
söz edilen çalışmalar çerçevesinde bir kadın ağı girişimi
davet/ziyaret edilecek ya da çalışmaya başlatılacak. Deneyimler hem dernek üyesi ve gönüllülere
katılacak paydaşların/örgütlerin
hem de yerelde çalışan kadın örgütlerine aktarılacak.
isimlerini belirtiniz.)
Atina’da A, B ve C; Barselona’da ise D ve E örgütleriyle
görüşeceğiz.
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Gerçekleştireceğiniz çalışmadan
doğrudan veya dolaylı kimlerin
faydalanacağını öngörüyorsunuz?
5
Çalışmanın dezavantajlı gruplara
ve/veya bölgelere katkısı varsa lütfen
belirtiniz.

Gerçekleştireceğimiz çalışmada örgütümüzün
organizasyon kapasitesi doğrudan
genişleyecektir. Çalışma ziyaretinde edindiğimiz
bilgiler ışığında geliştireceğimizi umduğumuz
proje aktivitelerimiz sayesinde ise bu aktivitelere
katılan başta genç kadınların ve etnik azınlıkların
kent yaşamına dahiliyeti artacaktır. Dernek
üyelerimiz, gönüllülerimiz ve ilimizde bulunan
kadın örgütleri çalışmadan faydalanabilecektir.

Bugüne kadar özellikle yerel yönetimlere ulaşmakta
oldukça zorlandık. Çalışma ziyaretlerinde görüşeceğimiz
örgütlerden belki de en fazla bu konuda destek alacağız
zira aktivitelerimizin tamamının yerel yönetimlerin
desteğiyle etkisi çok daha geniş olacaktır. Ancak
çalışmamızın şu durumda sivil toplum-kamu iş birliğine
Gerçekleştirmek istediğiniz çalışmanın
direkt bir katkısı bulunmamaktadır.
sivil toplum-kamu ve/veya sivil toplum6
Yerel Kadın ağı girişimi oluşturulduktan sonra atıkların
özel sektör iş birliğine katkısı varsa
ekonomiye kazandırılması konusunda bir kamu kuruluşu
lütfen belirtiniz.
olan XX ile görüşülecektir. Derneğin iktisadi işletmesi
tarafından üretilen ürünlerin geliştirilmesi ve yerel
girişimcilerin güçlendirilmesi için İŞKUR ve Belediye ile iş
birliği imkanları araştırılacaktır. Kent konseyi ile
kadınların bisiklet kullanımı ile ilgili çalışmalar
yapılacaktır.

Örgütünüzün/kendinizin destek talep
ettiğiniz çalışmaya ilişkin sahip olduğu
7
ön bilgi/araştırma/sivil toplum
deneyimi hakkında bilgi veriniz.

“Kente Bak!” projesini 1 yıldır gerçekleştirmekteyiz. Bu
fikri hayata geçirmeden önce ise hem Ankara özelinde
hem küresel ölücüde kentlerin sosyal dinamiklerini geniş
bir çerçevede anlamak adına akademisyenlerle
görüşmelerimiz oldu. Çalışma ziyaretinde ziyaret etmek
istediğimiz örgütler de bu araştırmalar sırasında
varlığından haberdar olduğumuz ve iletişimi başlattığımız
örgütler.

Önerdiğiniz çalışmanın
gerçekleştirilmesinde Sivil Düşün'den Örgütümüzü ya da çalışmamızı güçlendirecek başka
8 alacağınız teknik ve/veya ayni desteğin önerilere açığız. Örneğin gittiğimiz şehirlerde
dışında ek herhangi bir desteğe
görüşebileceğimiz yerel yönetimler ya da örgüt isimleri.
ihtiyacınız var mı?
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3- Bütçe
Bütçe kalemi*

Toplam
Birim
adet/kişi
4 kişi
1 gidişdönüş
4 kişi
1 gidişdönüş

Birim fiyat
(TL)
1500 TL

Toplam tutar
(TL)
6.000 TL

1500 TL

6.000 TL

Konaklama
Konaklama

4 kişi
4 kişi

3 gece
3 gece

750 TL
750 TL

9. 000 TL
9.000 TL

Harcırah
Harcırah
Etkinlik katılım ücreti
Ağlara üyelik ücreti
Pasaport ücreti
Vize ücreti

4 kişi
4 kişi
2 kişi
3 kişi

3 gece
3 gece
1 adet
1 adet

300 TL
300 TL
300 TL
450 TL

3600 TL
3600 TL
600 TL
1350 TL

Yurtiçi ve yurtdışı ulaşım
Yurtiçi ve yurtdışı ulaşım

* Bu kategori altında geçerli olan uygun bütçe kalemleri için bkz. Ek 7- Uygun bütçe kalemleri
(s. 13)
** Sarı işaretli yerler örnek olarak doldurulmuştur. Lütfen bütçenizin girişini yaparken önce
sarı işaretli kısımları siliniz.

4- Kontrol listesi
Son olarak, başvurunuzu göndermeden önce lütfen Ek 6- Kontrol listesi sayfasına (s. 12) göz
atarak, listede yer alan notlar doğrultusunda başvurunuzu tekrar gözden geçiriniz.
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Ek 1- Başvuru kategorileri
-

Etkinlik/Toplantı Desteği

-

Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği

-

İletişim Desteği

-

Örgütlenme Desteği

-

Savunuculuk ve Kampanya Desteği
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Ek 2- Çalışma alanları
Çalışma Alanı Listesi (Alanlar alfabetik olarak sıralanmıştır.)
1 Barınma hakkı
2 Çalışma hakları
3 Çevre ve Ekolojik haklar
4 Çocuk hakları
5 Dijital haklar
6 Eğitim ve öğrenim hakkı
7 Engelli hakları
8 Gençlik hakları
9 Hayvan hakları
10 İfade, medya ve basın özgürlüğü
11 İnsan hakları
12 Kadın hakları / Toplumsal cinsiyet eşitliği
13 Kent hakkı
14

Kültürel Haklar (Dil, din, etnisite, folklor, toplumsal hafıza,
geleneksel üretim biçimleri vs.)

15 LGBTİ+ hakları
16 Mülteci ve sığınmacı hakları
17 Örgütlenme Özgürlüğü
18 Sağlık hakkı
19 Sürdürülebilir kırsal ve insani kalkınma
20 Şeffaflık ve bilgiye erişim hakkı
21 Tüketici hakları
22 Ulaşım hakkı
23 Yaşlı hakları
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Ek 3- Çalışmanın gerçekleştirileceği ülke(ler) listesi
Avrupa Birliği üye ülkeler: Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Belçika, Bulgaristan, Çekya,
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya,
Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya,
Slovakya, Slovenya, Yunanistan.
Avrupa Birliği aday ülkeler: Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya,
Sırbistan.
ENPI ülkeleri: Azerbaycan, Belarus, Cezayir, Ermenistan, Fas, Filistin Bölgesel Otoritesi,
Gürcistan, İsrail, İsviçre, İzlanda, Libya, Lübnan, Mısır, Moldova, Norveç, Suriye, Tunus,
Ukrayna, Ürdün.
Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA): İzlanda, Lihtenştayn, Norveç.
Avrupa Ortak Pazarı: İsviçre.
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Ek 4- Çalışmanın gerçekleştirileceği şehir(ler)
01 Adana
02 Adıyaman
03 Afyon
04 Ağrı
05 Amasya
06 Ankara
07 Antalya
08 Artvin
09 Aydın
10 Balıkesir
11 Bilecik
12 Bingöl
13 Bitlis
14 Bolu
15 Burdur
16 Bursa
17 Çanakkale
18 Çankırı
19 Çorum
20 Denizli
21 Diyarbakır
22 Edirne
23 Elâzığ
24 Erzincan
25 Erzurum
26 Eskişehir
27 Gaziantep

28 Giresun
29 Gümüşhane
30 Hakkâri
31 Hatay
32 Isparta
33 İçel (Mersin)
34 İstanbul
35 İzmir
36 Kars
37 Kastamonu
38 Kayseri
39 Kırklareli
40 Kırşehir
41 Kocaeli
42 Konya
43 Kütahya
44 Malatya
45 Manisa
46 Kahramanmaraş
47 Mardin
48 Muğla
49 Muş
50 Nevşehir
51 Niğde
52 Ordu
53 Rize
54 Sakarya

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

55 Samsun
56 Siirt
57 Sinop
58 Sivas
59 Tekirdağ
60 Tokat
61 Trabzon
62 Tunceli
63 Şanlıurfa
64 Uşak
65 Van
66 Yozgat
67 Zonguldak
68 Aksaray
69 Bayburt
70 Karaman
71 Kırıkkale
72 Batman
73 Şırnak
74 Bartın
75 Ardahan
76 Iğdır
77 Yalova
78 Karabük
79 Kilis
80 Osmaniye
81 Düzce
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Ek 5- Başvuru için uygun STÖ’ler listesi
-

Dernek

-

Vakıf

-

Kâr amacı gütmeyen kooperatif

-

Sivil toplum ağları ve platformu

-

Sivil inisiyatif

-

Kent konseyi

-

Sendika

-

Kâr amacı gütmeyen şirket

-

Baroların hak alanlarında çalışan komisyonu

-

Üniversitelerin hak alanlarında çalışan veya sivil toplum birimi/merkezi
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Ek 6- Kontrol listesi
Başvuru Formu- Kontrol Listesi (Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği)
Başvurunuzu göndermeden önce lütfen aşağıdaki kontrol listesini gözden geçiriniz. Bu sorular,
başvurularda en çok gözden kaçan noktaları hatırlatmak üzere hazırlanmıştır.
1

Anlaşılmayan kavramlar veya ifadeler varsa, Sivil Düşün Temel Kavramlar Belgesi'ni
incelediniz mi?

2

Başvuru formunda çalışmanızın hak temelli boyutunu açıkladınız mı?

3

Başvuru formunda çalışmanızın Türkiye’deki sivil topluma katkısını açıkladınız mı?

4

Başvuru formunda çalışmanızın zaman ve içerik planlamasından bahsettiniz mi?

5

Faaliyet tarihlerinizi pasaport / vize başvuru ve teslim sürelerini dikkate alarak
planladınız mı?

6

(Çalışma ziyareti gerçekleştirecekler için) Ziyaret edeceğiniz / sizi ziyarete gelen
STÖ’lerin bilgilerini Başvuru Formu’na eklediniz mi?

7

(Hak temelli bir etkinliğe katılacaklar için) Etkinliğe katılım başvurusunu / kaydını
gerçekleştirdiniz mi?

8

Hareketlilik çalışmanızı kurgularken cinsiyet dengesini dikkate aldınız mı?

9

(Varsa) Çalışmanızın dezavantajlı gruplara katkısını açıkladınız mı?

10

Bütçe hazırlarken Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği kategorisi altındaki uygun
bütçe kalemlerini göz önünde bulundurdunuz mu?

11

Bütçe hazırlarken seyahat, konaklama, vize vb. giderler için fiyat araştırması yaptınız
mı?

12

Sivil Düşün desteğinin yanında eş-finansman bulunması uygundur. Sivil Düşün
kapsamında uygun olmayan giderler için alternatif kaynaklar araştırdınız mı?

13

Alabileceğiniz olası uzman desteği için, Sivil Düşün Uzman Havuzu'na göz attınız mı?
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Ek 7- Uygun bütçe kalemleri
İletişim Desteği ile aşağıdaki ayni ya da danışmanlık desteklerine başvurabilirsiniz:

-

Web sitesi tasarımı, yazılım ve yönetimi

-

Dijital araçların satın alma ve üyelik giderleri

-

Sosyal medya araçlarının tasarımı ve yönetimi

-

Alan adı ve hosting giderleri

-

Reklam ve ilan giderleri

-

Görünürlük malzemelerinin tasarımı

-

Görünürlük malzemelerinin redaksiyonu

-

Görünürlük malzemelerinin basımı

-

Görünürlük malzemelerinin dağıtımı

-

Video prodüksiyon ve post prodüksiyon giderleri

-

Ekipman kiralama

-

Yazılı çeviri

-

Uzman desteği
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