Forma Serlêdanê – Lîsteya Kontrolê (Piştevaniya Çalakiyan / Civînan)
Beriya hûn serlêdana xwe bikin ji kerema xwe li vê lîsteya kontrolê binêrin. Armanca van pirsan ew e ku
xalên girîng yên di serlêdanan de gelek caran têne jibîrkirin, bîne bîra we.
1

Heke term an jî gotinên ne-zelal hebin; we Belgeya Termên Bingehîn a Fikra Sivîl bi baldarî xwend?

2

We bingeha mafparêziyê ya xebata xwe, bi awayekî zelal nivîsiye?

3

We daye zanîn ka xebata we dê faydeyeke çawa bide civaka sivîl a Tirkiyeyê?

4

Di forma çalakiyê de we behsa plansaziya mawe û naveroka çalakiya xwe kiriye?

5

Di plansaziya çalakiyan da, we pêwendiyek li gel şirîk/hevparên xwe daniye?

6

Di forma serlêdanê de we cih daye saziyên civaka sivîl yên ku di plansaziya çalakiyê de we gazî kirine an jî hûn ê gazî bikin?

7

Heke hûn difikirin ku xebatên lobiyê an jî piştevaniya partiyên siyasî bikin; we pêwendî daniye di gel hemû partiyên meclîsê?

8

Di plansaziya çalakiyên xwe de we hevyekiya hemû cinsiyetan pêk aniye?

9

Di maweya plansazî û pratîka xebata xwe da hûn dikin ku kom û pêkhateyên xwedî dezavantaj jî tevlî xebatên we bibin?

10

Bo amadekirina budçeyê, di bin kategoriya Piştevaniya Çalakiyan / Civînan de, we hemû xal û bendên budçeya xwe rêz kiriye?

11

Di maweya pêkanîna budçeyê da, ji firoşkar an jî hilberînerên potansiyel, we fiyeta mal û xizmetan pirsiye?

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

12

Li gel piştevaniya Fikra Sivîl, ji bo fînansmana xebat û çalakiyan, hûn dikarin piştgireke dî jî peyda bikin. Ji bo mesrefên zêdetir ku
ji qeweta Fikra Sivîl der in, we li ser fînansmanên alternatîf lêkolînek kiriye?

13

Ji bo piştgiriya pisporan ku ihtimal e ji bo xebata we lazim be, lîsteya navên Koma Pisporan a Fikra Sivîl, we dîtiye?

14

Rêbera Çalakiyan ku ji aliyê Koma Piştgiriya Teknîkî a Fikra Sivîl ve hatiye amadekirin, we dîtiye?

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Forma Serlêdanê – Lîsteya Kontrolê (Mafparêzî & Piştevaniya Kampanyayê)
Beriya hûn serlêdana xwe bişînin ji kerema xwe li vê lîsteya kontrolê binêrin. Armanca van pirsan ew e ku
xalên girîng yên di serlêdanan de gelek caran têne jibîrkirin, bîne bîra we.
1

Heke term an jî gotinên ne-zelal hebin; we Belgeya Termên Bingehîn a Fikra Sivîl bi baldarî xwendiye?

2

We bingeha mafparêziyê ya xebata xwe, bi awayekî zelal nivîsiye?

3

We daye zanîn ka xebata we dê faydeyeke çawa bide civaka sivîl a Tirkiyeyê?

4

Di forma çalakiyê da we behsa plansaziya mawe û naveroka çalakiya xwe kiriye?

5

Di plansaziya çalakiyan da, we pêwendiyek li gel şirîk / hevparên xwe daniye?

6

Kîtleya hedef, mecra û mezinahiya kampanyayê (giştî, herêmî û hwd) we di forma serlêdanê da bi zelalî nivîsiye?

7

Heke hûn difikirin ku xebatên lobiyê an jî piştevaniya partiyên siyasî bikin; we pêwendî daniye di gel hemû partiyên meclîsê?

8

(Heke hebin) Faydeya xebata xwe ji bo kom û pêkhateyên xwedî dezavantaj, we eşkere kirine?

9

Bo amadekirina budçeyê, di bin kategoriya Piştevaniya Çalakiyan / Civînan de, we hemû xal û bendên budçeya xwe rêz kiriye?

10

Di maweya pêkanîna budçeyê da, ji firoşkar an jî hilberînerên potansiyel, we fiyeta mal û xizmetan pirsiye?

11

Li gel piştevaniya Fikra Sivîl, ji bo fînansmana xebat û çalakiyan, hûn dikarin piştgireke dî jî peyda bikin. Ji bo mesrefên zêdetir ku
ji qeweta Fikra Sivîl der in, we li ser fînansmanên alternatîf lêkolînek kiriye?

12

Ji bo piştgiriya pisporan ku ihtimal e ji bo xebata we lazim be, we lîsteya navên Koma Pisporan a Fikra Sivîl dîtiye?

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Forma Serlêdanê – Lîsteya Kontrolê (Piştevaniya Ragihandinê)
Beriya hûn serlêdana xwe bişînin ji kerema xwe li vê lîsteya kontrolê binêrin. Armanca van pirsan ew e ku
xalên girîng yên di serlêdanan de gelek caran têne jibîrkirin, bîne bîra we.
1

Heke term an jî gotinên ne-zelal hebin; we Belgeya Termên Bingehîn a Fikra Sivîl bi baldarî xwendiye?

2

Di forma serlêdanê da we behsa xebatên xwe û saziya xwe ya sivîl kiriye?

3

Di forma serlêdanê da we behsa faydeya xebata xwe ji bo saziya xwe ya sivîl kiriye?

4

Di forma çalakiyê da we behsa plansaziya mawe û naveroka çalakiya xwe kiriye?

5

(Heke hebin) Faydeya xebata xwe ji bo kom û pêkhateyên xwedî dezavantaj, we eşkere kirine?

6

Bo amadekirina budçeyê, di bin kategoriya Piştevaniya Çalakiyan / Civînan de, we hemû xal û bendên budçeya xwe rêz kiriye?

7

Di maweya pêkanîna budçeyê da, ji firoşkar an jî hilberînerên potansiyel, we fiyeta mal û xizmetan pirsiye?

8

Li gel piştevaniya Fikra Sivîl, ji bo fînansmana xebat û çalakiyan, hûn dikarin piştgireke dî jî peyda bikin. Ji bo mesrefên zêdetir
ku ji qeweta Fikra Sivîl der in, we li ser fînansmanên alternatîf lêkolînek kiriye?

9

Ji bo piştgiriya pisporan ku ihtimal e ji bo xebata we lazim be, we lîsteya navên Koma Pisporan a Fikra Sivîl dîtiye?

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Forma Serlêdanê – Lîsteya Kontrolê (Piştevaniya Komelgehiyê / Rêxistinê)
Beriya hûn serlêdana xwe bişînin ji kerema xwe li vê lîsteya kontrolê binêrin. Armanca van pirsan ew e ku
xalên girîng yên di serlêdanan de gelek caran têne jibîrkirin, bîne bîra we.
1

Heke term an jî gotinên ne-zelal hebin; we Belgeya Termên Bingehîn a Fikra Sivîl bi baldarî xwendiye?

2

Di forma serlêdanê da we behsa armanc û plansaziya xebatên xwe kiriye?

3

Di forma serlêdanê da we behsa faydeya xebata xwe ji bo saziya xwe ya sivîl kiriye?

4

Di forma çalakiyê da we behsa plansaziya mawe û naveroka çalakiya xwe kiriye?

5

Di maweya plansazî û pratîka xebata xwe da hûn dikin ku kom û pêkhateyên xwedî dezavantaj jî tevlî xebatên we bibin?

6

(Heke we piştevaniya kirê xwestibe) Ji bo maweya kirêdariyê we plansaziyeke stratejîk pêk aniye?

7

(Heke we piştevaniya kirê xwestibe) Ji bo xebatên rêkxistina saziya xwe, peydakirina fînansmanê, rêveberiya endaman /
xwebexşan û hwd. we ji nav Koma Pisporan a Fikra Sivîl daxwaziya piştevaniya pisporan kiriye?

8

Ji bo piştgiriya pisporan ku ihtimal e ji bo xebata we lazim be, we lîsteya navên Koma Pisporan a Fikra Sivîl dîtiye?

9

Bo amadekirina budçeyê, di bin kategoriya Piştevaniya Çalakiyan / Civînan de, we hemû xal û bendên budçeya xwe rêz kiriye?

10

Di maweya pêkanîna budçeyê da, ji firoşkar an jî hilberînerên potansiyel, we fiyeta mal û xizmetan pirsî?

11

Li gel piştevaniya Fikra Sivîl, ji bo fînansmana xebat û çalakiyan, hûn dikarin piştgireke dî jî peyda bikin. Ji bo mesrefên zêdetir
ku ji qeweta Fikra Sivîl der in, we li ser fînansmanên alternatîf lêkolînek kiriye?

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Forma Serlêdanê – Lîsteya Kontrolê (Piştevaniya Mobîlîzasyonê û Pêkanîna Networkê)
Beriya hûn serlêdana xwe bişînin ji kerema xwe li vê lîsteya kontrolê binêrin. Armanca van pirsan ew e ku
xalên girîng yên di serlêdanan de gelek caran têne jibîrkirin, bîne bîra we.
1

Heke term an jî gotinên ne-zelal hebin; we Belgeya Termên Bingehîn a Fikra Sivîl bi baldarî xwendiye?

2

We bingeha mafparêziyê ya xebata xwe, bi awayekî zelal nivîsiye?

3

We daye zanîn ka xebata we dê faydeyeke çawa bide civaka sivîl a Tirkiyeyê?

4

Di forma çalakiyê de we behsa plansaziya mawe û naveroka çalakiya xwe kiriye?

5

We tarîxa xebatên xwe li gor maweya serlêdan û teslîmkirina pasaportan / wîzeyan bi baldarî nivîsiye?

6

(Ji bo kesên ku dê biçin serdaneka komxebatê) Saziyên ku hûn ê biçin serdana wan / dê bên serdana we, di forma serlêdanê da
we agahiyên wan bi awayekî zelal nivîsiye?

7

(Ji bo kesên ku dê tevlî çalakiyeke mafparêziyê bibin) We serlêdana / qeydiya çalakiyê çêkiriye?

8

Di plansaziya xebata xwe ya mobîlîzasyonê de we hevyekiya hemû cinsiyetan pêk aniye?

9

(Heke hebin) Faydeya xebata xwe ji bo kom û pêkhateyên xwedî dezavantaj, we eşkere kirine?

10

Bo amadekirina budçeyê, di bin kategoriya Piştevaniya Pêkanîna Networkê da, we hemû xal û bendên budçeya xwe rêz kiriye?

11

Di maweya pêkanîna budçeyê da, ji bo rêwingî, wîze, razan, xwarin-vexwarin û hwd. we lêkolînek li ser mesrefan kiriye?

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

12

Li gel piştevaniya Fikra Sivîl, ji bo fînansmana xebat û çalakiyan, hûn dikarin piştgireke dî jî peyda bikin. Ji bo mesrefên zêdetir
ku ji qeweta Fikra Sivîl der in, we li ser fînansmanên alternatîf lêkolînek kiriye?

13

Ji bo piştgiriya pisporan ku ihtimal e ji bo xebata we lazim be, we lîsteya navên Koma Pisporan a Fikra Sivîl dîtiye?

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

