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

Yeşil Adımlar Derneği Kapasite Geliştirme
Çalışması

2 Başvuru özeti

Bu destek ile derneğimizin çevre sorunları,
tarımsal üretim, kırsal kalkınma, kültürel haklar
alanlarındaki faaliyetlerini ayrıntılı
planlayabileceğimiz bir çalışma yapacağız ve
faaliyetleri hayata geçirebilecek bir çalışma ofisi
kuracağız. Böylece derneğimizin faaliyet
alanlarında kamu kurumlarıyla, yerel
yönetimlerle ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği
kurabileceğiz. Yurttaşların karar alma süreçlerine
katılmaları, başvuru ve bilgi edinme haklarını
kullanmaları gibi konularda aktif olarak yer
alabilecekleri bir sivil toplum örgütü olabileceğiz.

3 Başvuru kategorisi1

Örgütlenme Desteği

4 Başlangıç tarihi

15 Kasım 2018

5 Bitiş tarihi

15 Kasım 2019

6 Çalışma alanı 1 (Ana çalışma alanı, zorunlu)2 Çevre ve Ekolojik haklar
7 Çalışma alanı 2 (Yan çalışma alanı, varsa)

Sürdürülebilir kırsal ve insani kalkınma

8 Çalışma alanı 3 (Yan çalışma alanı, varsa)

Sürdürülebilir kırsal ve insani kalkınma

9 Çalışmanın gerçekleştirileceği ülke(ler)3

Türkiye

10 Çalışmanın gerçekleştirileceği şehir(ler)4

A, B, C

11 Başvuru kimin adına?

STÖ

12 STÖ adı

Yeşil Adımlar Derneği

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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13 Tüzel kişiliği var mı?

Evet

14 Aktivist/STÖ Kategorisi5

Dernek

15 Aktivist/STÖ web sayfası

Yok

16 Aktivist/STÖ Facebook sayfası

www.facebook.com/yesiladimlardernegi

17 Aktivist/STÖ Twitter hesabı

Yok

18 Aktivist/STÖ Instagram hesabı

Yok

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.

Hayır

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

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
Çalışmamızın ana amacı derneğimizin sürdürülebilir
düzenli bir çalışma alanına sahip olması ve faaliyetlerini
planlaması için bu alanda deneyimli uzmanlardan destek
alarak daha verimli bir planlama yapmak. Böylece,
bölgemizde doğaya zarar veren sorunları tespit etmek,
yurttaşların bu sorunlarla ilgili neler yapabileceğiyle ilgili
toplantılar yapmak, bunların çözümü için kamu
kurumlarından
talepte
bulunmak,
tarımsal
faaliyetlerimizin daha verimli olması için araştırmalar
yapmak, kültürel mirası kayıt altına almak ve aktarılması
için etkinlikler yapmak gibi temel faaliyetlerimizi
yürütebileceğiz.

Çalışmanızın ana amacı ile hedeflerini
ve çalışacağınız hak alanlarıyla (örn.
1 insan hakları, çevre hakları, hayvan
Derneğimizin yürütmek istediği bu çalışmalar öncelikle
hakları gibi) ne şekilde ilişkili olduğunu çevre hakkı ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkıyla
anlatınız.
ilişkilidir. Çevre sorunları (enerji üretim projeleri, ulaşım
yatırımları, yanlış tarım uygulamaları, hatalı yapılaşma,
akarsuların kirlenmesi vb.) yalnızca insanların değil
bölgedeki tüm canlıların sağlığını ve hayatını tehlikeye
atıyor. Akarsulardaki balık türleri azalıyor, yabani
hayvanların besin kaynakları kirleniyor, yaşam alanları
daralıyor, bölgemizdeki bitki çeşitliliği zarar görüyor. Bu
nedenle derneğimizin faaliyetleri hayvan hakları ve gıda
hakkı ile de doğrudan ilgili olacak.

Bunun yanında bölgedeki kültürel miras çerçevesinde
bölgeye özgü mimari, müzik, yemek kültürü gibi kültürel
haklarımız ile ilgili etkinlikler de yapmayı amaçlıyoruz.
Talep ettiğiniz bu destekle
gerçekleştireceğiniz faaliyetler
2 nelerdir? (Lütfen gerçekleştireceğiniz
faaliyetleri gerçekleşme sırasıyla
yazınız.)

-Dernek ofisinin organize edilmesi
-Uzman desteği ile gönüllülük, yönetim işleyişi, üyeler
arasında iş bölümü vb. iç işleyiş ve iletişim stratejisi
oluşturmak.
- Dernek web sayfasının yenilenmesi
-Uzman desteği ile derneğin amacı doğrultusunda 3 yıllık
stratejik planlama yapmak

Yeşil Adımlar Derneği 6 ay önce kurulmuş 25 üyeli bir sivil
Belirttiğiniz faaliyetler sonucunda elde
toplum örgütüdür. Dernekleşmeden önce “Yeşilova
3 etmek istediğiniz çıktılar ve ulaşmak
Köyleri Çevre Platformu” olarak bölgedeki tarım
istediğiniz sonuçlar nelerdir?
üretiminde karşılaşılan sorunlar, çevre kirliliği, çevreye
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zarar veren yol yapım çalışmaları, enerji projeleri ilgili
çalışmalar yapıyorduk.
Bu çalışmalara dahil olan yurttaşlar olarak kurumsallaşma
kararı aldık. Kurumsallaşmanın ardından ihtiyaçlarımızı
belirledik: Çalışma alanlarımızı daha net belirlemek ve bu
alanlarda teorik bilgi edinmek için danışmanlardan
destek almak, deneyimli sivil toplum örgütleri ile birlikte
çalışabilmek için üye ve gönüllülerimizi faaliyetlerimizi
kanalize etmek için planlama yapmak.
Çalışmanın sonucu olarak oluşturmak istediğimiz çıktılar:
● 3. Yıllık Stratejik Plan ve Faaliyet Planı
oluşturuldu
● Bilgi edinme, başvuru yapma ve aktif katılım
konularında farkındalık oluşturuldu
● Çevre, kültürel haklar, kalkınma gibi alanlarda
çalışmalar yapabilmek için bilgi ve deneyim
edindik.
● Web sitesi güncellendi ve aktif hale getirilerek
yaptığımız çalışmaların yaygınlaştırılmasına katkı
sundu.
Web sitesi üzerinden üye ve gönüllülerimiz çevre ihlalleri
ve kültürel mirasın korunması ile ilgili çalışmaları
yaygınlaştırarak farkındalık oluşturdu.
Ne yazık ki bulunduğumuz köyde sivil toplum çalışmaları
çok güçlü değil. Kamu kurumları ile etkin bir iş birliği
bulunmuyor. Yurttaşlar da sivil toplum faaliyetlerine
katılmaya çekiniyorlar. Köyümüzde sivil toplumun
gelişmesi ve etkinleşmesi gibi bir ihtiyaç var.
Çalışmanızın Türkiye'deki sivil topluma
katkısını paylaşım, farkındalık artırma
ve ağ kurma gibi konuları göz önünde
4 bulundurarak açıklayınız. (Varsa
davet/ziyaret edilecek ya da çalışmaya
katılacak paydaşların/örgütlerin
isimlerini belirtiniz.)

Bu ihtiyacın karşılanmasına bir katkı sunmak için
derneğimizin bölgede etkinleşmesini istiyoruz. Bu amaç
doğrultusunda her etkinliği yurttaşlarla ve bölgedeki
diğer sivil toplum örgütleri ile paylaşmayı, mümkün
olduğunca çeşitli aktörün katılımını sağlamayı
hedefliyoruz. Bu nedenle faaliyetlerimizi kurgularken
benzer alanlarda çalışan örgütlerle iş birliği kurmak;
özellikle alandaki deneyimli örgütlerin birikimlerinden
yararlanmak için ziyaretlerde bulunmak ve ortak
etkinlikler yapmak temel yöntemlerimiz olacak.
Dernekleşme öncesi Yeşilova Köyleri Çevre Platformu
iken yaptığımız etkinlere X, Y, Z gibi örgütlerden
konuşmacılar davet ettik ve destek alabileceğimiz
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konuları konuştuk. Bu ilişkilerin devamlılığını sağlamaya
çalışacağız.

Gerçekleştireceğiniz çalışmadan
doğrudan veya dolaylı kimlerin
faydalanacağını öngörüyorsunuz?
5
Çalışmanın dezavantajlı gruplara
ve/veya bölgelere katkısı varsa lütfen
belirtiniz.

Bu destek ile gerçekleşecek çalışmalardan doğrudan
faydalanacak olanlar dernek üyelerimizdir. Bunun
yanında bölge halkı, sivil toplum örgütleri, tarımsal
üretim yapanlar, özel sektör (özellikle turizm faaliyeti
yürütenler), üretilen tarım ürünlerinin ulaştığı tüketiciler,
yerel yönetimler ve kamu kurumları fayda sağlayacak
diye düşünüyoruz.
Geçim kaynağının tarımsal üretim olduğu, büyük
şehirlere göç vermesi nedeniyle düşük nüfuslu kırsal bir
bölge olması, iş alanlarının darlığı, ekolojik krizden gözle
görülür biçimde etkilenmesi vb. nedenlerle ilçemiz ve
yurttaşlar dezavantajlı bir konumdadır.

Dernek olarak; İl Özel İdaresi, belediye, muhtarlıklar ve
kaymakamlık ile görüşmelerimiz oldu. Fakat bu
görüşmeler daha çok ziyaret, taleplerimizi sözlü olarak
iletmek biçiminde gerçekleşti. Sivil Düşün desteği ile daha
planlı ve verimli olmasını amaçladığımız faaliyetlerimizin
her birinde hem yerel yönetimlerle hem kamu
Gerçekleştirmek istediğiniz çalışmanın kurumlarıyla kurumsal düzeyde iş birliği içinde olmayı
sivil toplum-kamu ve/veya sivil toplum- amaçlıyoruz.
6
özel sektör iş birliğine katkısı varsa
lütfen belirtiniz.
Bölgenin kalkınması için yapılacak bir çalışmada özel
sektörün de katkısı çok önemli. Özellikle turizm alanında
çalışan ve turistik tesis yatırımı yapmak isteyenlerle
görüşmek istiyoruz.
Stratejik planlama yaparken kamu kurumları ve özel
sektörle ilişkilerimizi geliştirme, savunuculuk yapma
konularında da kendimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz.

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

Sivil toplum alanında yeni bir ekip olduğumuz için elbette
bizim de farkındalık kazanma, hak temelli çalışmalar
yapabilmek için eğitimler alma gibi ihtiyaçlarımız
bulunuyor.
Dernekleşme sürecinden önce Yeşilova Köyleri Çevre
Platformu olarak çevre köylerden yurttaşlarla sürekli
görüşmeler yapıyorduk. Bu toplantılar daha çok tarımsal
üretimde yaşanılan sorunlar, evsel atık sorunu gibi
konularda oldu. Bu toplantıların ardından bir heyet
olarak belediye ve kaymakamlığı ziyaret ederek
aktarımda bulunduk. İhtiyaçlarımızı ve taleplerimizi
ilettik.
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Yeşil Adımlar Derneği’nin kurulmasının ardından çevre
sorunları konusunda bilgi edinmek için birkaç toplantı
gerçekleştirdik. Bu toplantılara deneyimli çevre
örgütlerinden konuşmacılar davet ettik. Toplantılarımızda
sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, sağlıklı gıda üretimi,
yurttaşların çevre sorunlarıyla ilgili başvurabileceği
kurumlar ve başvuru yöntemleri gibi konuları ele aldık.
Önerdiğiniz çalışmanın
gerçekleştirilmesinde Sivil Düşün'den
8 alacağınız teknik ve/veya ayni desteğin
dışında ek herhangi bir desteğe
ihtiyacınız var mı?

Benzer alanda çalışan kırsal STÖ’ler ile iş birliği
geliştirmek istiyoruz. Yaptığımız çalışmaların
duyurularının www. Siivildusun.net adresinden
duyurulmasını istiyoruz. Kırsal bir örgüt olduğumuz için
Avrupa Birliği Sivil Düşün programının ulusal forumlarına
katılmak istiyoruz.
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3- Bütçe
Bütçe kalemi*
Ofis Kirası ve idari
giderler( elektrik,
su, internet,
telefon faturaları)
Uzman (iç işleyiş
çalışması,
stratejik
planlama ve web
sitesi)

Toplam
adet/kişi
12 ay

Birim adet

Birim fiyat (TL)

1 ay

2000 TL

Toplam tutar
(TL)
24000 TL

6 gün

-

-

0 TL

* 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.

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

7

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
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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 sivil toplum birimleri veya hak alanlarında çalışan merkezleri
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Ek 6- Kontrol listesi

Başvuru Formu- Kontrol Listesi (Örgütlenme 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 STÖ’nüzün amaçlarından ve planlanan faaliyetlerinden bahsettiniz mi?

3

Başvuru formunda çalışmanızın STÖ’nüze katkısını açıkladınız mı?

4

Başvuru formunda çalışmanızın zaman ve içerik planlamasından bahsettiniz mi?

5

Çalışmanızın planlanması ve uygulanması sürecine dezavantajlı grupların katılımını sağlıyor
musunuz?

6

(Kira desteği talep ettiyseniz) Destek süresini kapsayan bir planlama/stratejik plan
oluşturdunuz mu?

7

(Kira desteği talep ettiyseniz) Kurumsallaşma, kaynak geliştirme, üye /gönüllü yönetimi vb.
alanlarda yapacağınız çalışmalar için Sivil Düşün Uzman Havuzu’ndan uzman talep ettiniz
mi?

8

Alabileceğiniz olası uzman desteği için, Sivil Düşün Uzman Havuzu'na göz attınız mı?

9

Bütçe hazırlarken Örgütlenme Desteği kategorisi altındaki uygun bütçe kalemlerini göz
önünde bulundurdunuz mu?

10

Bütçe hazırlarken potansiyel tedarikçilerden fiyat aldınız mı?

11

Sivil Düşün desteğinin yanında eş-finansman bulunması uygundur. Sivil Düşün kapsamında
uygun olmayan giderler için alternatif kaynaklar araştırdınız mı?
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Ek 7- Uygun bütçe kalemleri
Örgütlenme Desteği ile aşağıdaki ayni ya da danışmanlık desteklerine başvurabilirsiniz:

-

Mekân kiralama

-

Yemek ve ikram

-

Ulaşım

-

Konaklama

-

Günlük harcama desteği

-

Yazılı çeviri

-

Sözlü çeviri (simultane veya ardıl)

-

Ofis kirası ve idari giderler (ofis kirası ile internet, telefon, su, elektrik, doğalgaz, ofis
aidatı)

-

Uzman desteği
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