Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.
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1. Program Hakkında
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından 2012 yılında
Türkiye’deki aktivistlerin ve sivil toplum örgütlerinin (STÖ) hak temelli çalışmalarını desteklemek amacıyla
başlatıldı. Sivil Düşün kapsamında yer alan çeşitli destek mekanizmalarının içerisinde, aktivistlere ve
örgütlere ayni destek sağlayan program “Aktivist Programı” olarak anılmaktaydı. Diğer mekanizmaların
sonlandırılmasının ardından bugün Aktivist Programı, Sivil Düşün altında devam eden tek destektir.
Sivil Düşün, kendi alanlarında ve yerellerinde aktif olan sivil toplum örgütleri ve aktivistlere yenilikçi
ve esnek destek sağlama amacıyla tasarlanmıştır. Temel amacı, katılımcı demokrasi yapılarını ve
değerlerini güçlendirmektir ve bu nedenle de demokratik değerlere, fırsat eşitliğine ve şeffaflığa dönük
gerçekleştirilecek tüm çalışmalara açıktır.
Programın ilk dönem (hizmet sözleşmesi) 22 Kasım 2012’de 48 aylık olarak başladı. İkinci dönem 1 Mart
2016’da başladı ve (üç aylık bir uzatma ile birlikte) 27 ay sürdü. Üçüncü dönem ise, bir önceki dönemin
nihai değerlendirmesi ve ilgili paydaşlarla gerçekleştirilen görüşmelere dayanarak geliştirildi. Şu an
üçüncü dönemi devam ediyor (1 Haziran 2018 – 29 Şubat 2020) ve herhangi bir uzatma olmaksızın
sonlanması bekleniyor.
Hak temelli yaklaşım temel sosyal, ekonomik ve kültürel alandaki insan hak ve özgürlüklerinin yanı sıra hayvan ve
çevre haklarını da kapsayan geniş bir çerçevede tanımlanır. Hak temelli çalışma, henüz hak olarak tanımlanmayan
bir konunun tanınması için yürütülecek lobi ve savunuculuk faaliyetlerinden, hukuken tanımlanmış bir haktan
mahrum kalanlara yönelik gerçekleştirilecek acil eylem planlarına kadar, hak alanlarının geliştirilmesine yönelik
bütün tutum ve çalışmaları kapsar. Sivil Düşün hak temelli yaklaşımla kurgulanan çalışmaları ve/veya hak temelli
çalışan birey/STÖ’lerin faaliyetlerini destekler.

Sivil Düşün Programı ve desteklerinin öncelikli amaçları aşağıda sıralanmıştır:
Aktivistler ve STÖ’lerin hak temelli etkinliklerinin desteklenmesi,
Aktivistler ve STÖ’lerin savunuculuk ve izleme becerilerinin güçlendirilmesi,
Aktivistler ve STÖ’lerin Türkiye içinde ve/veya Türkiye ile Avrupa Birliği, AB üye ve aday ülkeleri
ve Avrupa Komşuluk Aracı (ENPI)1 arasında ağ oluşturma ve işbirliği çalışmalarının geliştirilmesi,
STÖ’lerin örgütlenme ve kaynak geliştirme kapasitelerinin artırılması,
Aktivistler ve STÖ’lerin iletişim ve farkındalık artırma kapasitelerinin güçlendirilmesi.
1 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.
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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2. Kimler Başvuruda Bulunabilir?
2

Sivil Düşün, Türkiye’de ikamet eden ve çalışmaları Türkiye’deki sivil alana katkı sunacak aşağıdaki kişi
ve örgütleri desteklemek2için geliştirildi.
AB üye ve aday ülkeleri ve Avrupa Komşuluk Aracı (ENPI) ülkelerinde faaliyet gösterip, çalışmalarının
Türkiye’deki sivil alana katkı sunması planlanan örgüt ve kişilerin; Türkiye’de faaliyet gösteren örgüt ve
kişilerle ortaklık yapması ve başvurunun Türkiye’deki ortak tarafından yapılması beklenmektedir.

Aktivistler
Toplumsal hayatı etkileyen kararlarda aktif olarak katılımcı ve gönüllü faaliyetler
gerçekleştiren, eşitlik, katılım, çeşitlilik ve sosyal adalet ilkeleri açısından kamu politikalarını,
uygulamalarını ve sivil toplum faaliyetlerini sorgulayan aktif bireyler.

Sivil Toplum Örgütleri
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¢¢

Dernekler

¢¢

Vakıflar

¢¢

Kâr amacı gütmeyen kooperatifler

¢¢

Sivil toplum ağları ve platformları

¢¢

Sivil inisiyatifler

¢¢

Kent konseyleri3

¢¢

Sendikalar

¢¢

Kâr amacı gütmeyen şirketler

¢¢

Baroların hak alanlarında çalışan komisyonları

¢¢

Üniversitelerin sivil toplum birimleri veya hak alanlarında çalışan merkezleri4

Sivil Düşün kapsamında gerçekleştirilen ayni destek talepleri, “başvuru” olarak anılacaktır.
Belediyeler altında kurulmuş bağımsız tüzel yapılar olan kent konseyleri programa başvurabilecek sivil aktörler arasındadır.
Üniversitelerin insan hakları ve sivil toplum birimlerinin/merkezlerinin başvuruları Türkiye’deki sivil topluma katkı sağlaması koşuluyla
uygun olacaktır.
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3. Sivil Düşün Destekleri
Sivil Düşün Destekleri 5 farklı kategori altında sağlanır:

Etkinlik / Toplantı Desteği

Örgütlenme Desteği

Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği

Savunuculuk ve Kampanya Desteği

İletişim Desteği
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4. Başvuru Öncesi Bilmeniz
Gerekenler
¢¢

Sivil Düşün bir hibe programı değil, ayni destek programıdır. Bu nedenle destekler nakdi
olarak değil ayni olarak sağlanır.

¢¢

Talep kapsamındaki bütün bütçe kalemlerinin ödemesi Sivil Düşün tarafından tedarikçilere
yapılır. Çalışma kapsamında gerçekleştirilecek lojistik ayarlamalar, başvuru sahibinin önerileri
ve tercihleri doğrultusunda Teknik Destek Ekibi tarafından yapılmaktadır. Sivil Düşün bu konuda
destekleyici ve kolaylaştırıcı bir rol alır ve tedarikçilere/üçüncü taraflara ödemeleri gerçekleştirir.

¢¢

Başvurularda talep sırası esas alınır, başvurular geliş sırasına göre uygunluk kontrolünden
geçer ve uygun olanlar aynı sırayla desteklenir.

¢¢

Kaynak yeterli olduğu ve Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi’nin uygulama kapasitesinin üzerine
çıkılmadığı sürece, Sivil Düşün destekleri sürekli olarak başvuruya açıktır.

¢¢

Destek alan çalışmalara uygulama ile ilgili ayrıca bilgi verilecektir. Başvuru yapmadan önce
uygulama süreçlerini incelemeniz destek talebinizi şekillendirmede yardımcı olacaktır.
Uygulama Rehberlerine buradan ulaşabilirsiniz: sivildusun.net/destekler

¢¢

Her bir kategori için sağlanacak maksimum destek miktarı 5.000 Avro’dur.

¢¢

2018-2020 dönemi süresince her başvurucu birden fazla kez ve birden fazla destek
kategorisine başvuru yapabilir, ancak en fazla 10.000 Avro destek alabilir.

¢¢

Sivil Düşün ihtiyaç dahilinde ayni destek miktarını %25 oranında artırabilir.5

¢¢

Başvuruda planlanan faaliyetlerin, başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde başlaması
gerekmektedir.

¢¢

Akademik, ticari, siyasi faaliyetleri, kâr amacı güden çalışmaları ve burs taleplerini içeren
başvurular uygun değildir.

¢¢

Çalışma çıktıları kişisel veya siyasi çıkar sağlayan ürünler olamaz.

¢¢

Tüzel kişiliği olan STÖ’ler, desteklenen çalışmaları kapsamındaki film, kitap ve diğer basılı/
görsel materyallerinin, kaynak yaratma amacıyla satışını gerçekleştirebilir.

Maksimum destek miktarı olan 5.000 Avro üzerinden %25 artış, STÖ’lerin ve aktivistlerin belirli özel durumlarda (değişen politik
gündem nedeniyle artan ihtiyaçlar, çalışmanın tam amacına ulaşabilmesi için gerek duyulabilecek ekstra giderler, vb.) gerekçelerini
belirterek talepte bulunmaları halinde Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi tarafından değerlendirmeye alınır.
5
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5. Sivil Düşün Destek Kategorileri
Program kapsamındaki destek kategorilerinin ayrıntıları aşağıdadır:

5.1 Etkinlik/Toplantı Desteği
Bu destek kategorisi aktivistler ve STÖ’lerin başvurularına açıktır.
Aktivist ve STÖ’lerin savunuculuk, ağ kurma, işbirliği ve güçlendirme faaliyetleri için tasarlanan Etkinlik/
Toplantı Desteği, ağ kurma, eğitim ve savunuculuk faaliyetleri için hak temelli konular üzerine toplantılar,
konferanslar, eğitimler, seminerler ve benzer etkinlikler düzenlenmesini kapsar.
Etkinlik/Toplantı Desteği aşağıdaki ayni destekleri içerir:
Mekân kiralama
Yemek ve ikram
Ulaşım
Konaklama6
Günlük harcama desteği7
Kırtasiye8
Yazılı çeviri9
Sözlü çeviri (simultane veya ardıl)
Ekipman kiralama10
Görünürlük malzemelerinin tasarımı
Görünürlük malzemelerinin redaksiyonu
Görünürlük malzemelerinin basımı
Görünürlük malzemelerinin dağıtımı
Uzman desteği11
Konaklama kalemi yalnızca oda-kahvaltı giderlerini kapsar, öğle ve akşam yemekleri dahil değildir.
Günlük harcama desteği bedeli günlük yurt içi 10 Avro, yurt dışı için ise 40 Avro’dur.
Kırtasiye kalemi, toplantı esnasında ihtiyaç duyulabilecek malzemeleri kapsar. Örneğin: Yaka kartı, not kağıdı, kalem, poster
kağıdı, tahta kalemi, vb.
9 Yazılı çeviri kalemi, etkinlikte kullanılacak/dağıtılacak rapor, broşür, vb.’nin çevirisini kapsar.
10 Ekipman satın alımı uygun destek kalemi değildir. Ekipman kiralama yaparken toplam kiralama bedelinin ekipmanın satın alım
tutarının 1/3’ünü geçmemesi ön koşuldur.
11 Sivil toplum alanında çeşitli kapasite güçlendirme faaliyetleri için Sivil Düşün Uzman Havuzu’ndan sağlanacak olan uzman
desteğini ifade eder. (Örneğin: Kolaylaştırıcı, farklı çalışma alanlarında eğitmen, vb.). Uzman desteği bütçesi 5.000 Avro’luk
maksimum destek miktarına dahil değildir ve uzmanların tüm masrafları Sivil Düşün tarafından karşılanır.
6
7
8
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5.2 Örgütlenme Desteği
Bu destek kategorisi yalnızca STÖ’lerin başvurularına açıktır. Aktivistlerin bu destek kategorisi için
yapacakları başvurular uygun başvuru olarak değerlendirilmeyecektir.
Özellikle taban örgütleri ve dezavantajlı grupların kapasite güçlendirme çalışmalarını desteklemek için
tasarlanan Örgütlenme Desteği, STÖ’lerin şubeleri / merkezleri / birimleri arasında koordinasyon ve
planlamayı güçlendirme ile birlikte STÖ’lerin örgüt içi kapasite güçlendirme faaliyetlerini kapsar.
Örgütlenme Desteği aşağıdaki ayni destekleri ve danışmanlık desteğini içerir:
Mekân kiralama
Yemek ve ikram
Ulaşım
Konaklama12
Günlük harcama desteği13
Yazılı çeviri
Sözlü çeviri (simultane veya ardıl)
Ofis kirası ve İdari giderler14 (ofis kirası ile internet, sabit telefon, su, elektrik, doğalgaz, ofis aidatı)
Uzman desteği15
Konaklama16
* Not: Ofis kirası ve idari giderleri karşılanacak örgütlerin, alacakları destek süresini kapsayan bir faaliyet
takvimi sunması, stratejik plan belgesi oluşturması ve finansal sürdürülebilirliğini planlaması gerekir.
Bu nedenle, örgütsel sürdürülebilirliği sağlama, faaliyet takvimi ve stratejik plan oluşturma, kaynak
geliştirme, paydaş yönetimi, gönüllü politikası geliştirme vb. alanlarda desteğe ihtiyacı olan STÖ’lerin
Sivil Düşün Uzman Havuzu’ndan uzman desteği talebinde bulunmaları önerilir. Ofis kirası ve idari gider
talebinde bulunacak STÖ’ler arasında, daha önce Sivil Düşün’den veya başka herhangi bir hibe/fon
kaynağından kira desteği almamış ve herhangi büyük kapsamlı bir proje yürütmemiş örgütlere öncelik
verilecektir.

Konaklama kalemi yalnızca oda-kahvaltı giderlerini kapsar, öğle ve akşam yemekleri dahil değildir.
Günlük harcama desteği bedeli günlük yurt içi 10 Avro, yurt dışı için ise 40 Avro’dur.
Bu kalem altında komisyonlar, depozito, fatura açma/kapama ve olası ceza bedelleri uygun değildir.
Sivil toplum alanında çeşitli kapasite güçlendirme faaliyetleri için Sivil Düşün Uzman Havuzu’ndan uzman desteğini ifade eder.
(Örneğin hak temellilik, stratejik planlama, gönüllü yönetimi, kaynak geliştirme, iletişim stratejisi geliştirme vb. alanlarda eğitmen).
Uzman Desteği bütçesi 5.000 Avro’luk maksimum destek miktarına dahil değildir ve uzmanların tüm masrafları Sivil Düşün
tarafından karşılanır.
16 Kırtasiye kalemi, toplantı esnasında ihtiyaç duyulabilecek malzemeleri kapsar. Örneğin: Yaka kartı, not kağıdı, kalem, poster
kağıdı, tahta kalemi, vb.
12
13
14
15
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5.3 Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği
Bu destek kategorisi aktivistler ve STÖ’lerin başvurularına açıktır.
Bu destek kategorisi, hak temelli konularda Türkiye, AB üye ve aday ülkeleri ve Avrupa Komşuluk Aracı
(ENPI) ülkeleri arasında uluslararası ağ kurma çalışmaları ile Türkiye içerisinde ulusal ağ kurma, işbirliği
geliştirme, çalışma ziyareti gerçekleştirme, iyi örnekleri yerinde inceleme, iş gölgeleme (ortak öğrenme
çalışmaları) ve etkinliklere katılım faaliyetlerini desteklemek üzere tasarlandı.
Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği aşağıdaki ayni destekleri içerir:
Yurtiçi ve yurtdışı ulaşım
Yurtiçi ve yurtdışı Konaklama17
Günlük harcama desteği18
Etkinlik katılım ücreti
Ağlara üyelik ücreti
Pasaport ücreti19
Vize ücreti20
Seyahat sigortası
Yurtdışı çıkış harç pulu
Sözlü çeviri (ardıl çeviri)21
Yazılı çeviri
Uzman desteği22

Konaklama kalemi yalnızca oda-kahvaltı giderlerini kapsar, öğle ve akşam yemekleri dahil değildir.
Günlük harcama desteği bedeli günlük yurt içi 10 Avro, yurt dışı için ise 40 Avro’dur.
Program kapsamında en fazla 10 yıllık bordo pasaport ücreti desteklenir.
Vize işlemlerinin sorumluluğu vize başvurusu yapan kişiye aittir. Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi yalnızca vize ücretinin geri
ödemesini yapar.
21 Hareketlilik ve Ağ Oluşturma desteği kapsamında ardıl çeviri ihtiyacı doğduğu takdirde, başvurucuların gönüllü çevirmenlerle
çalışması beklenir. Gönüllünün seyahat, konaklama, vb. masrafları Sivil Düşün’den talep edilebilir.
22 Sivil toplum alanında çeşitli kapasite güçlendirme faaliyetleri için Sivil Düşün Uzman Havuzu’ndan uzman desteğini ifade eder
(Örneğin hak temellilik, savunuculuk, ağ oluşturma, vb. alanlarda danışman). Uzman Desteği bütçesi 5.000 Avro’luk maksimum
destek miktarına dahil değildir ve uzmanların tüm masrafları Sivil Düşün tarafından karşılanır.
17
18
19
20
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5.4 Savunuculuk ve Kampanya Desteği
Bu destek kategorisi aktivistler ve STÖ’lerin başvurularına açıktır.
Bu destek kategorisi aktivistlerin ve STÖ’lerin hak temelli konularda savunuculuk çalışmalarında
kampanya oluşturup yönetmelerine, görsel araçlarla çalışmalarını güçlendirmelerine katkıda bulunmak
üzere tasarlandı.
Savunuculuk ve Kampanya Desteği aşağıdaki ayni destekleri içerir:
Web sitesi tasarımı, yazılım ve yönetimi
Dijital araçların satın alma ve üyelik giderleri 23
Sosyal medya araçlarının tasarımı ve yönetimi
Alan adı ve hosting
Reklam ve ilan
Görünürlük malzemelerinin tasarımı
Görünürlük malzemelerinin redaksiyonu
Görünürlük malzemelerinin basımı
Görünürlük malzemelerinin dağıtımı
Video prodüksiyon ve post prodüksiyon giderleri
Ekipman Kiralama24
Yazılı çeviri
Ulaşım
Konaklama25
Günlük harcama desteği26
Uzman desteği27

23 Veri tabanı, depolama, tasarım ve proje yönetim programı, vb.
24 Ekipman satın alımı uygun destek kalemi değildir. Ekipman kiralama yaparken toplam kiralama bedelinin ekipmanın satın alım

tutarının 1/3’ünü geçmemesi ön koşuldur.
25 Konaklama kalemi yalnızca oda-kahvaltı giderlerini kapsar, öğle ve akşam yemekleri dahil değildir.
26 Günlük harcama desteği bedeli günlük yurt içi 10 Avro, yurt dışı için ise 40 Avro’dur.
27 Sivil Düşün Uzman Havuzu’ndan uzman desteği (Örneğin: Kampanya düzenleme, içerik yönetimi, hukuki destek, psikososyal
destek, stratejik davalama, vb. alanlarındaki desteği) ifade eder. Uzman Desteği bütçesi 5.000 Avro’luk maksimum destek miktarına
dahil değildir ve uzmanların tüm masrafları Sivil Düşün tarafından karşılanır.
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5.5 İletişim Desteği
Bu destek kategorisi aktivistler ve STÖ’lerin başvurularına açıktır.
Bu destek kategorisi, aktivist ve STÖ’lerin çalışmaları kapsamında kimlik oluşturmaya katkıda bulunmanın
yanı sıra özellikle taban örgütlerinin görünürlüğünü artırmak için tasarlandı.
İletişim Desteği aşağıdaki ayni destekleri içerir:
Web sitesi tasarımı, yazılım ve yönetimi28
Dijital araçların satın alma ve üyelik giderleri 29
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 kiralama30
Yazılı çeviri
Uzman desteği31

28 Sivil Düşün’den daha önce web sitesi desteği almış olan STÖ’lerin web sitesi giderleri uygun olmayacaktır.
29 Veri tabanı, depolama, tasarım ve proje yönetim programı, vb.
30 Ekipman satın alımı uygun destek kalemi değildir. Ekipman kiralama yaparken toplam kiralama bedelinin ekipmanın satın alım

tutarının 1/3’ünü geçmemesi ön koşuldur.
31 Sivil toplum alanında çeşitli kapasite güçlendirme faaliyetleri için Sivil Düşün Uzman Havuzu’ndan uzman desteğini ifade eder
(Örneğin: Kurumsal kimlik, tasarım, vb. alanlarda eğitmen). Uzman desteği bütçesi 5.000 Avro’luk maksimum destek miktarına
dahil değildir ve uzmanların tüm masrafları Sivil Düşün tarafından karşılanacaktır.
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6. Uzman Desteğinden Nasıl
Faydalanabilirsiniz?

Sivil Düşün Uzman Havuzu, aktivistlerin ve STÖ’lerin ihtiyaç duydukları alanlarda uzman kişilerle birlikte
çalışmalarını güçlendirebilmeleri için oluşturuldu.

Aktivistler ve STÖ’ler Sivil Düşün Uzman Havuzu’ndan çeşitli çalışma alanlarında kapasite güçlendirme
faaliyetleri için eğitmenlik, danışmanlık, iletişim uzmanlığı, etkinlik ve toplantılar için kolaylaştırıcılık
ya da moderasyon, anket düzenleme ve saha araştırması, psiko-sosyal destek ve süpervizyon
desteği ve hukuki danışmanlık, izleme değerlendirme, etki analizi, rehberlik, tercümanlık ve diğer
alanlarda uzman desteği talebinde bulunabilirler.

Başvuruda bulunacak aktivistler ve STÖ’ler başvurularını yaparken uzman desteği kalemini seçerek
hangi alanda ve ne kadar süreyle uzmanla çalışmak istediklerini belirtebilirler.

Sivil Düşün Uzman Havuzu’nda aktivistlerin ve STÖ’lerin çalışmalarına destek olacak 300’ün üzerinde
uzman bulunuyor. Aktivistlerin ve STÖ’lerin uzman desteği başvurularının onaylanması halinde uygun
uzmanların belirlenmesi için Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi başvurucularla iletişime geçerek süreci
birlikte planlar.
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7. Özel Kotası Bulunan Bölgeler,
Çalışma Alanları, Örgütler
Programın 2018-2020 dönemindeki destek kategorileri, çeşitli STÖ’ler ve aktivistler ile birlikte
gerçekleştirilen danışma ve odak grup toplantıları sonucunda yeniden kurgulandı.
Sivil Düşün, sivil toplum danışma toplantılarında ortaya çıkan ihtiyaçlara göre; 2016-2018 dönemi
boyunca Sivil Düşün desteklerinden sayısal ve oransal olarak daha az faydalanmış olan bölgelerin,
STÖ’lerin ve çalışma alanlarının belirli kotalar dahilinde önceliklendirilmesini hedefliyor.
Tanınacak olan bu öncelikle birlikte, kent konseylerinin ve söz konusu alanlar ile bölgelerde çalışan
örgütlerin hak temelli çalışmalara, aktif katılıma ve sivil topluma dönük kapasitelerinin geliştirilmesini
amaçlayan bir dizi bilgilendirme toplantısı ve hak temellilik, sivil toplum ve katılım gibi başlıkları kapsayan
kapasite geliştirme eğitimleri de düzenlenecektir. Bilgilendirme toplantıları ve kapasite geliştirme
eğitimleri ayrıca duyurulacaktır.
Özel kotası bulunan örgütler, bölgeler ve çalışma alanları şu şekildedir:

Karadeniz Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Kültürel haklar, azınlık hakları ve kent hakkı

Kent konseyleri

Sendikalar
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2016-2018 dönemi boyunca Sivil Düşün destekleri çerçevesinde yaklaşık 440 çalışmanın desteklenmesi
öngörülmüştür. Bu toplam rakam içerisinde yukarıda belirtilen özel gruplar için ayrılmış olan kotalar
(toplam desteklenmesi hedeflenen çalışma sayısı) ile eğitim başlıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Hedef Kitle

Eğitim İçeriği

Karadeniz Bölgesi’ndeki
taban örgütleri ve yerel
örgütler

Hak temelli yaklaşım, sivil
toplum ve aktif katılım

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki
taban örgütleri ve yerel
örgütler

Hak temelli yaklaşım, sivil
toplum ve aktif katılım

Kültürel haklar, azınlık
hakları ve kent hakkı
alanında çalışan taban
örgütleri ve yerel örgütler

Hak temelli yaklaşım, katılım,
kampanya ve savunuculuk

Kent konseyleri

Hak temelli yaklaşım, sivil
toplum, kamu-sivil toplum
işbirliği

Sendikalar

Eğitim gerçekleştirilmeyecektir

Toplam Desteklenmesi
Planlanan Çalışma Sayısı*

TOPLAM ÇALIŞMA

* Özel kotası bulunan söz konusu başlıklarda başvuru yapacak aktivistlerin ve STÖ temsilcilerinin,
başvurularını eğitimlere katıldıktan sonra yapmaları önerilir. İlgili başlıkların altında desteklenecek
çalışma miktarları, yukarıda bulunan tablodaki rakamlarla sınırlı değildir.
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Sendikalar
Bu başlık altında, sendikaların kamu ve özel sektörle diyaloğunu geliştirmek üzere Kopenhag Kriterleri’nin
uygulanması, mevzuatın güçlendirilmesi ve Avrupa Komisyonu 2017-2018 İlerleme Raporları’nda
sendikalar hakkında belirtilen ihtiyaçların karşılanması amaçlanmıştır. Sendikalar başlığında, işçi,
işveren ve kamu sendikalarının üye politikalarının geliştirilmesi, sendikalaşma konusunda toplumu
bilgilendirmesi, sektörel araştırmaların yapılması, kayıt dışı istihdamın azaltılması, işyeri ve çalışan
güvenliğinin artırılması, vb. amaçlara katkı sunan çalışmalar desteklenecektir.

Kent konseyleri32
Bu başlık altında, kent konseylerinin, karar alma mekanizmalarına aktif katılım, toplumsal cinsiyet eşitliği,
eşit hizmet sunumu, kamu hizmetlerine eşit erişim, vb. başlıklardaki aktiviteleri program kapsamında
uygun talepler olarak kabul edilebilir. Sivil Düşün, bu amaçlar doğrultusunda, kent konseylerinin yerel
STÖ’leri karar alma süreçlerine dahil edeceği çalışmaları destekleyecektir. Bununla birlikte, kamu
görevlilerinin kent konseyi adına yapacakları destek talepleri uygun değildir. Kamu çalışanları yalnızca
aktivistler olarak ücretli veya ücretsiz izinli olmaları koşuluyla Sivil Düşün desteklerinden yararlanabilirler.

Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri
Bu başlık altında, 2012-2018 dönemi boyunca Sivil Düşün desteklerinden sayısal ve oransal olarak en az
faydalanan Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne öncelik verilecektir. Sivil Düşün bölgesel destekleri,
yerel örgütleri ve taban örgütlerini33 ulusal düzeyde oluşan yoğun rekabet ortamından korumak ve
hak temelli yaklaşım geliştirme konusunda güçlendirmek, yerel düzeyde aktivistlerin çalışmalarına katkı
sağlamak için tasarlanmıştır. Bu destekler, STÖ’ler ve aktivistlerin savunuculuk ve kampanya çalışmalarını,
STÖ’lerin karar alma mekanizmalarına katılımını, sivil toplumun kamu, özel sektör ve sivil toplumla
işbirliklerinin geliştirilmesini, AB üye, aday ve Avrupa Komşuluk Politikası ülkelerindeki STÖ’lerle ağların
oluşturulmasını, yerel ve bölgesel insani ve sosyal kalkınmaya katkı sunmayı amaçlar.

Kültürel haklar, azınlık hakları ve kent hakkı
Kültürel haklar, Avrupa Birliği politika belgelerinde ve uluslararası sözleşmelerde kültürel yaşama
katılma, erişme ve katkı sağlama kapsamında tanımlanır.34 Kopenhag siyasi kriterleri uyarınca Türkiye’de
kültürel hak ve özgürlüklerin tanınması, korunması, yaygınlaştırılması ve ilgili mevzuatın güçlendirilmesi
amaçlanır. Bu başlık altında sanatsal ifade ve yayın hakkı, kültürel ürünlere ilişkin telif hakları, kültürel
bellek, kültürel mirasın korunması, ayrımcılıkla mücadele ve sosyal içerme, yok olma riski altındaki dil
ve kültürlere ilişkin çalışmalar, kültürel çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi (din, dil, folklorik ögeler,
spor, mutfak, yemek kültürü35, vb.) gibi konularda savunuculuk faaliyetleri ile kültürel ürünlerin coğrafi
işaretlemesi, dezavantajlı ve/veya dışlanmış grupların kültürel yaşama erişimi, ulusal ve uluslararası
kültürlerarası diyalog, vb. çalışmalar desteklenecektir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2006/10/20061008-5.htm
33 “Taban örgütü” ve “yerel örgüt” tanımları için Temel Kavramlar Belgesi’ni inceleyebilirsiniz.
34 Kültürel hak tanımlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara
İlişkin Uluslararası Sözleşme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve AB ilerleme raporlarını inceleyebilirsiniz.
35 Mutfak ve yemek kültürü başlığı altında, sürdürülebilir kalkınma ve türlerin korunması kapsamında olmayan çalışmalar Sivil
Düşün öncelikleriyle örtüşmez.
32
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8. Başvuru Araçları
Başvurular çevrimiçi olarak Sivil Düşün Bilgi Sistemi’nden (mis.sivildusun.net) yapılır. Başvurular
tamamlanarak Sivil Düşün’e iletildikten sonra, başvurucuların Bilgi Sistemi’ne kayıtlı e-posta adreslerine,
başvurunun alındığına dair bilgi otomatik olarak iletilir.
Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapmakta sorun yaşayan kullanıcıların Sivil Düşün Yardım Masası’ndan
destek almaları, yine de sorun yaşamaları halinde başvurularını e-posta olarak basvuru@sivildusun.eu
adresine göndermeleri beklenir.
Teknik araçlara ve internet erişimine sahip olmayan veya bilgisayar okuryazarlığı olmayan kişiler, başvuru
formunu doldurarak posta yoluyla Sivil Düşün ofisine gönderebilirler.

8.1 Sivil Düşün Bilgi Sistemi
Bilgi Sistemi’ne üye olmak için mis.sivildusun.net adresine giderek “Kayıt” butonuna tıklamanız gerekir.
Bilgi Sistemi üyesi kullanıcıların veri güvenliği gereği sistem şifrelerini üç ayda bir değiştirmesi gerekir.
Bilgi Sistemi’ne üye olmak isteyen tüm kullanıcılar Sivil Düşün Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin
Aydınlatma ve Rıza Metni’ne onay vererek kişisel verilerinin işlenmesini kabul ederler. İlgili metin, Bilgi
Sistemi’ne kayıt sırasında kullanıcıların onayına otomatik olarak sunulur.
Bilgi Sistemi’ne ve başvuru sürecine yardımcı videoları izlemek için tıklayınız: bit.ly/mis-kullanimvideolari
Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi program sürecinin değerlendirmesi için destek alan ya da alamayan
başvuruculara düzenli anketler gönderebilir. Bu değerlendirmelere katılmanız programın etkisinin
ölçülebilmesi ve geliştirilmesine katkı verecektir.

8.2 Sivil Düşün Yardım Masası
Sivil Düşün desteklerine başvuru yapmak isteyen veya başvurusu onaylanmamış olan tüm aktivistler
ve STÖ temsilcileri, Sivil Düşün Yardım Masası’ndan destek alabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Yardım Masası
Rehberi
Sivil Düşün Yardım Masası’na Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 09:30-12:00 saatleri
arasında telefonla, yüz yüze görüşme için randevu alınarak ya da e-posta, Bilgi Sistemi, sosyal medya
araçları ve web sitesinden ulaşılabilir.36

36

Yardım Masası ile ilgili ayrıntılı bilgi için Sivil Düşün Yardım Masası Rehberi’ne bakınız.
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9. Başvuru

Başvurular Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe olarak veya ihtiyaç duyulduğu takdirde diğer dillerde de
yapılabilir.

Tercih edilen başvuru yöntemine bakılmaksızın Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi tarafından alınan bütün
başvurular geliş zamanı sırasıyla uygunluk kontrolünden geçirilir. Sivil Düşün kapsamında acil başvuru
imkânı yoktur.

Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi başvuruların yoğun olduğu belli dönemlerde tüm aktivist ve STÖ’lere eşit
şans verebilmek için aynı başvurucudan gelen birden fazla başvurunun onaylanmasını ve uygulanmasını
kısıtlayabilir.
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10. Uygunluk Kontrolleri
Sivil Düşün bir hibe programı değil, ayni destek programıdır. Bu nedenle başvuruların kontrolünde
hibe programlarının bürokratik süreçleri ve değerlendirme prosedürleri uygulanmaz. Başvurular
Sivil Düşün önceliklerine göre (bkz. Temel Kavramlar Belgesi) uygunluk kontrolünden geçirilir.
Gerekli görüldüğü durumlarda başvuruyu güçlendirmek üzere Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi
tarafından yönlendirme sağlanır.
Uygunluk kontrolü iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. İlk aşamada başvurular uygunluk kriterlerine
göre bağımsız uzmanlar tarafından kontrol edilir. İkinci aşamada ise başvurular Sivil Düşün Teknik
Destek Ekibi tarafından bütçe, kategoriler ve etki açısından kontrol edilerek sonuçlandırılır. (Ayrıntılı
bilgi için bkz. Uygunluk Kontrolü Formu)
Uygunluk kontrolü aşamasında Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi aktivist ve STÖ’lerden faaliyetleriyle
ilgili ek belge ve bilgi talep edebilir.
Başvurucu, başvurunun alınmasından itibaren en geç 45 gün, başvurunun iade edildiği durumlarda
ise en geç 60 gün içerisinde37 sonuca ilişkin Bilgi Sistemi üzerinden bilgilendirilir. Başvurucuların
planlarını bu sürece göre yapmaları önerilir38.
Başvurucular değerlendirme sonuçlarına Bilgi Sistemi üzerinden erişebilirler. Talep etmeleri
durumunda değerlendirme sonucu form olarak e-posta ile gönderilebilir. Başvurucu, değerlendirme
sonucuna itiraz etme hakkına sahiptir. İtirazlar için yardimmasasi@sivildusun.eu adresine e-posta
gönderebilirsiniz.
Başvurusu Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi tarafından yeniden düzenleme talebiyle iade edilenler,
gerekli değişiklikleri 10 iş günü içinde tamamladıkları takdirde başvuru sıralarını kaybetmezler ve
başvuruların uygunluk kontrolü yeniden gerçekleştirilir.
Başvuruları uygun bulunmayan aktivist ve STÖ’ler çalışmaları hakkında geri bildirim almak için Sivil
Düşün Yardım Masası’na ulaşabilirler.
Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi, programa ayrılan bütçenin ve uygulama kapasitesinin güncel
takibini yaparak, gerekli durumlarda destekler ve üst limitler konusunda önlem alma ve değişiklik
yapma (bütçe limitlerinde değişiklik, destek taleplerini askıya alma, vb.) hakkına sahiptir. Sivil
Düşün destek başvuruları, Teknik Destek Ekibi’nin uygulama kapasitesi aşılmadığı ve mevcut
finansal kaynaklar tükenmediği sürece program sonuna kadar açık olacaktır.

Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi, başvurularıyla ilgili geri bildirim sağlamak üzere aktivistler ve STÖ’ler ile mümkün olan en kısa
sürede irtibata geçecektir.
38 Başvurusu Türkçe ve İngilizce dışında bir dilde alınmış kullanıcılar için uygunluk kontrolü süresi, çeviri prosedürünün alacağı
zaman gereği 60 günü de aşabilmektedir.
37
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11. İletişim Bilgileri
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı

Barbaros Mah. Güniz Sok. No:32/9 06700 Çankaya Ankara

+90 312 428 05 61/62

+90 312 428 05 63

info@sivildusun.eu

www.sivildusun.net

SivilDusun

SivilDusun

sivildusunab

sivildusun

Öneri ve şikayetlerinizi yardimmasasi@sivildusun.eu adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.
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