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1. SİVİL DÜŞÜN HAKKINDA 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun sivil 
toplum destek programı Sivil Düşün, sivil toplum 
örgütleri ve aktif vatandaşların hak odaklı 
çalışmalarına yenilikçi ve esnek destek sağlar. 
2012 yılından bu yana Türkiye’nin yedi 
bölgesinde, 1100’den fazla çalışmayı destekleyen 
Sivil Düşün, demokratik değerleri, insan hak ve 
özgürlüklerini, şeffaflığı ve eşitliği yücelten tüm 
örgüt ve aktif vatandaşlara açıktır.

Sivil Düşün, temel haklar ile diyalog kültürünü 
teşvik etmek yoluyla, sivil toplumun politika ve 
karar alma süreçlerine daha aktif katılımı ve 
gelişimini desteklemeyi amaçlar. 



BİZİ BAĞLAYAN ŞEYLER
ÖZEL DESTEĞİ

2. BİZİ BAĞLAYAN ŞEYLER
ÖZEL DESTEĞİ

Tüm dünyanın etkisi altına girdiği yeni tip 
koronavirüs (COVID-19) salgınına bağlı 
yaşanmakta olan kriz, kimi hak ve özgürlükleri 
daha kırılgan hale getirerek sivil toplumu daha 
önce benzeri görülmemiş zorluklarla karşı 
karşıya bırakıyor.  Sivil toplumun, savunmasız 
durumda olanların hak ve özgürlüklerini 
güçlendirmek ve ilgili alanlarda toplumsal 
sorumluluklarımızı anımsatmakla ilgili 
vazgeçilmez rolü, bu zor zamanlarda daha da 
belirginleşiyor.

Sivil Düşün, COVID-19 krizi süresince hakları 
bakımından savunmasız duruma düşen 
grupların yararlanacağı çalışmalara yönelik 
hazırladığı Bizi Bağlayan Şeyler Özel 
Desteğini, 11 Mayıs 2020 saat 09:00 itibarıyla 
başlatıyor.  Destek talepleri, 11 Haziran 2020 
günü saat 18:00’a kadar iletilebilecek.



3. KİMLER DESTEK 
TALEP EDEBİLİR?

Yaşlılar, engelliler, çocuklar, sağlık çalışanları başta olmak 
üzere çalışanlar, kadınlar ve sokak hayvanları gibi COVID-19 
krizinden olumsuz etkilenerek hakları savunmasız hale gelen 
grupları korumak adına çalışma yürüten¹, 

• Dernek, vakıf, sivil inisiyatif, ağ veya paltformlar

• Üniversitelerin hak odaklı çalışma yürüten sivil toplum 
birim veya merkezleri

• Federasyon, konfederasyon, kar amacı gütmeyen koo-
peratif ve kar amacı gütmeyen işletmeler

• Sendika, meslek örgütleri, barolar, kent konseyleri

• Aktivistler destek talebinde bulunabilirler. 
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Sivil Düşün, tüm destek dönemlerinde olduğu gibi, Bizi Bağlayan Şeyler Özel Desteği 
kapsamında da yalnızca ayni destek verir. Talep kapsamına giren onaylanmış bütün 
harcama kalemlerinin bedeli, Sivil Düşün Ekibi tarafından tedarikçilere veya üçüncü 
taraflara doğrudan ödenir. Onaylanan çalışmalar, en geç iki hafta içinde başlamalı ve 
en geç üç ay içinde tamamlanmalıdır.

¹ Bu gruplar olumsuz etkilenenler arasından örnek olarak verilmiş olup, tüm negatif etkilenen grupların başvurusuna açıktır. 
Herhangi bir gruba öncelik ya da kota ayrılmamıştır.



4.NE TÜR ÇALIŞMALAR 
DESTEKLENİR?

Sivil Düşün, “Bizi Bağlayan Şeyler” Özel  Desteği kapsamında; 

Bu çalışmaların, Sivil Düşün'ün aşağıda sıralanan dördüncü 
dönem hedeflerinden biri ile uyumlu olması beklenir.
        

• Aktivist/aktif vatandaş ve STÖ’lerin daha etkili hak 
odaklı çalışmalar yapması ve bu çalışmaların daha çok 
kişiye ulaşması
• Aktivist/aktif vatandaş ve STÖ’lerin daha etkili savunu-
culuk ve izleme² yapabilmesi
• STÖ ve aktivist/aktif vatandaşların kurumsal ve finansal 
kapasitelerinin artırılması
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COVID-19 krizi sırasında savunmasız duruma gelen grupların haklarını talep etmeleri 
ve ilgili aktörlerin hesap verebilir kılınması yolunda yapılacak çalışmaları destekler. 

• Türkiye içinde ve/veya Türkiye ile Avrupa Birliği, AB 
üye ve aday ülkeleri, Avrupa Komşuluk Aracı (ENPI)³ 
ülkelerinde faal aktivistler/aktif vatandaşlar ve STÖ’ler 
arasında ağ oluşturulması ve iş birliği çalışmalarının ço-
ğalması
• Aktivist/aktif vatandaş ve STÖ’lerin daha etkili iletişim 
ve bilinçlendirme çalışmaları yaparak kamuoyuna ulaşa-
bilme kapasitelerinin artması,
• Aktivist/aktif vatandaş ve STÖ’lerin kamuoyundan 
destek alarak hak odaklı çalışmalarını daha fazla kişiye 
ulaştırabilmesi 
• AB’nin sivil toplum ve insan haklarına yönelik destekle-
rinin medya ve kamuoyunda görünür kılınması

² Uluslararası insan hakları çerçevesinde uyumun izlenmesine dair çalışmalarınız için  destek taleplerinizi lütfen Etkiniz AB 
Programı’na gönderiniz. (www.etkiniz.eu).

http://www.etkiniz.eu
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Önemli Not: Sivil Düşün, akademik, ticari, siyasi faaliyetleri, kâr amacı güden ve burs 
taleplerini içeren çalışmaları desteklemez. 
Çıkar çatışması riski taşıyan destek talepleri uygun değildir.  

• Türkiye içinde ve/veya Türkiye ile Avrupa Birliği, AB 
üye ve aday ülkeleri, Avrupa Komşuluk Aracı (ENPI)³ 
ülkelerinde faal aktivistler/aktif vatandaşlar ve STÖ’ler 
arasında ağ oluşturulması ve iş birliği çalışmalarının ço-
ğalması
• Aktivist/aktif vatandaş ve STÖ’lerin daha etkili iletişim 
ve bilinçlendirme çalışmaları yaparak kamuoyuna ulaşa-
bilme kapasitelerinin artması,
• Aktivist/aktif vatandaş ve STÖ’lerin kamuoyundan 
destek alarak hak odaklı çalışmalarını daha fazla kişiye 
ulaştırabilmesi 
• AB’nin sivil toplum ve insan haklarına yönelik destekle-
rinin medya ve kamuoyunda görünür kılınması

³ Üye ülkeler: Almanya, Avusturya, 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.



5. UYGUN HARCAMA
KALEMLERİ VE UZMAN
DESTEĞİ NELERDİR?

Destek talep eden örgütler (destek sahipleri) aşağıda 
belirtilen uygun harcama kalemleri için en fazla 5000 Euro 
destek talep edebilirler.

Destek sahipleri bu 5000 Euroluk destek tavanına ek olarak, 
Sivil Düşün uzman havuzundan bir sonraki sayfada belirtilen 
çalışma alanlarında yönlendirme ve teknik bilgi sağlayacak 
bir uzman ile çalışmayı da talep edebilirler. 
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Ofis kirası ve elektrik, su gibi ofis masrafları ve personel giderleri uygun harcama 
kalemi değildir.

4 Ekipman satın alımı uygun destek kalemi değildir. Ekipman kiralama yaparken toplam kiralama bedelinin ekipmanın satın 
alım tutarının üçte birini geçmemesi ön koşuldur.

Video prodüksiyon ve post 
prodüksiyon giderleri

Dijital ve basılı medyada reklam ve 
ilan verme

Dijital ve basılı malzeme içeriği 
için grafik tasarımı

Ekipman kiralama4 Basım
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Dijital Dönüşüm 

Gönüllü çalıştırma ve yönetimi

Farkındalık kampanyası tasarım ve 
uygulama

Analiz ve Politika belgesi hazırlama Koordinasyon ve planlama

Savunuculuk

Dijital araç ve içerik geliştirme

İhtiyaç analizi ve veri toplama Hikaye Anlatıcılığı

Yazılı, sözlü ve işaret dili çevirisiKriz yönetimi

İletişim

Sivil Düşün uzman havuzundan, yönlendirme ve teknik 
bilgi sağlayacak bir uzman ile çalışmak üzere talep 
edilebilecek çalışma alanları.



6. DESTEK TALEBİ NASIL
İLETİLİR?
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   1. Kayıt Olun

Sivil Düşün web sitesi üzerinden Sivil Düşün Bilgi Sistemine 
kayıt olarak başlayın.

Not:  Sivil Düşün Bilgi Sistemi  yenilenmiştir. Bu nedenle daha önceki dönemlerde 
sistemde kaydı bulunanların da, yeni bir kayıt açmaları gerekir.

Profilinizi oluşturun (örgütün adı, örgüt 
temsilcisi, e-posta adresi, çalışma alanı, örgütün  
büyüklüğü, deneyimi ve diğer bilgiler). 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma 
ve Rıza Metnini okuyun ve onay verin.  

Metne onay verdikten ve sisteme giriş bilgilerini 
e-posta ile aldıktan sonra, kayıt formunun geri 
kalanını doldurun.
 
Sivil Düşün ekibinden kayıt işleminin 
tamamlandığına dair bir e-posta alacaksınız.

http://sivildusun.net/
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 2. Destek Talep Formunu Doldurun

Sivil Düşün Bilgi Sistemine kayıt olduktan sonra, Bilgi Sistemi 
üzerinden Destek Talep Formuna ulaşın. (Bu formun word 
formatına sivildusun.net/destekler adresinden ulaşabilirsiniz). 
Yönlendirmeleri takip ederek destek talep edeceğiniz 
çalışmanızın ayrıntılarını, formda yer alan sorulara eksiksiz 
ancak kısa ve açık cevaplar vererek anlatın. 

 3. Talebi İletin 

Tüm soruları cevapladığınızda, Destek Talebini Tamamla ve 
Gönder tuşuna basın. Destek talebinizin alındığını ve 
uygunluk kontrolü aşamasına geçildiğini onaylayan bir 
e-posta alacaksınız. 

http://sivildusun.net/destekler/


7. UYGUNLUK KONTROL
SÜRECİ NASIL İŞLER?
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Destek talepleri, Sivil Düşün’e ulaşma sırasına göre 
değerlendirilir. Sivil Düşün ekibi, her bir destek talebini 
objektif ve adil biçimde değerlendirmeyi taahhüt eder.

Sivil Düşün ekibi, destek taleplerini aşağıda yer alan teknik 
uygunluk kriterlerine göre inceler. Her kriter “Evet” veya 
“Hayır” olarak işaretlenir. Tüm sorulara “Evet” yanıtı alan 
talepler, bir sonraki aşamaya geçer.

TEKNİK UYGUNLUK KRİTERLERİ

Hedeflenen grubun hakları COVID-19 
salgını nedeniyle risk altında mı?

Aşama 1: Teknik Uygunluk Kontrolü

Destek talep eden kişi tüm soruları 
yanıtlamış mı?

EVET HAYIR
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Türkiye'deki sivil toplum çalışmaları alanında yetkin uzmanlar, 
önerdiğiniz çalışmanın ayrıntılarını aşağıda sıralanan içeriksel 
uygunluk kriterlerine göre değerlendirir. Her bir destek 
talebi, birbirinden ve Sivil Düşün’den bağımsız iki uzman 
tarafından incelenir ve ve bu iki uzman tüm yanıtlar 
üzerinde fikir birliğine varır. Sadece tüm sorulara Evet yanıtı 
alan talepler bir sonraki adıma geçer.

İÇERİKSEL UYGUNLUK KRİTERLERİ

Aşama 2: İçeriksel Uygunluk Kontrolü

Destek talebi COVID-19 krizi 
koşullarında  (örneğin, sosyal mesafe 
kuralı ve devlet tarafından getirilen 
kısıtlamalar) uygulanabilir mi?

Çalışmaların üç ay içerisinde 
bitirilmesi şartı göz önüne 
alındığında, planlanan çalışma 
gerçekçi görünüyor mu? 

EVET HAYIR



Talep edilen harcama kalemleri özel 
destek kapsamında uygun mu?
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İÇERİKSEL UYGUNLUK KRİTERLERİ EVET HAYIR

Talep sahibi gerçekleştirmeyi 
planladığı çalışmayı yapabilecek
kapasiteye sahip mi?

Sivil Düşün, şu anda bu çalışma için 
destek sunan tek kaynak mı?

İstenen harcama kalemleri ve 
tutarları, planlanan faaliyetler için
uygun mu?

Talep edilen toplam bütçe, 
maliyet/fayda açısından tatmin 
edici mi?
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İÇERİKSEL UYGUNLUK KRİTERLERİ EVET HAYIR

Talep sahibi, gerçekleştirmeyi 
planladığı çalışma ile hedef grup 
(lar)ın durumunun iyileştirilmesine 
nasıl katkıda bulunacağını açıklayıcı
biçimde ortaya koyuyor mu? 

Çalışma, Sivil Düşün’ün dördüncü 
dönem hedefleriyle örtüşüyor mu?

Yukarıdaki dokuz sorunun tümüne Evet yanıtını alan talepler 
için uzmanlar, ek bir değerlendirme daha yaparlar. Talep 
formundaki Soru 2 ve 7 ye verdiğiniz cevaplara göre, aşağıda 
gösterilen Etki Puanlaması kullanılarak çalışmanızın hedef 
grup üzerindeki muhtemel etkisini değerlendirirler.

Aşama 3: Hedef Grup üzerindeki Muhtemel Etki



BİZİ BAĞLAYAN ŞEYLER
ÖZEL DESTEĞİ

Önerilen çalışma ve 
faaliyetlerin, hedef 
grupların ihtiyaçlarını 
karşılama potansiyelini,  
talep sahibinin, destek 
talep formunda soru 25 ve 
76 ye verdiği cevaplara 
bakarak değerlendirin. 

ETKİ PUANI YETERLİ GÜÇLÜ ÇOK GÜÇLÜ

5  Destek Talep Formu Soru 2: Çalışmanızın hedefinde yer alan grup(ların) ihtiyaçları nelerdir? Bu grupların salgın döneminde 
olumsuz biçimde etkilenen hakları ve bu etkilenmenin nasıl olduğu hakkında bilgi veriniz.
6 Destek Talep Formu Soru 7: İkinci soruda tanımladığınız ihtiyaçları çalışmanız nasıl karşılayacak, kısaca anlatınız.  

Sivil Düşün, Uygunluk Kontrol Sürecini, adil ve titiz 
değerlendirme kriterlerini gözeterek, olabildiğince çabuk 
tamamlamayı taahhüt eder. Geri dönüş süresi, alınan destek 
taleplerinin yoğunluğuna bağlıdır.

Sivil Düşün, sonuçları Bilgi Sistemi üzerinden size bildirir. 
Talebiniz kabul edilirse, Sivil Düşün ekibi uygulamayı 
başlatmak üzere sizinle iletişime geçer.  Sivil Düşün, 
Uygunluk Kontrolü aşamasında olan destek taleplerinin 
uygunluğuna ilişkin soruları yanıtlamamaktadır.

Aşama 4: Bildirim



8. ŞİKAYET HAKKI NASIL 
KULLANILIR?

BİZİ BAĞLAYAN ŞEYLER
ÖZEL DESTEĞİ

Uygunluk kontrolü süreci hakkında endişeleriniz varsa veya 
destek talebinizin adil ve objektif bir şekilde değerlendirilme-
diğini düşünüyorsanız, lütfen Sivil Düşün web sitesinde bulu-
nan Şikayet Formunu doldurup sikayet@sivildusun.eu adresi-
ne gönderiniz. Şikayetleriniz, uygunluk kontrolü sürecine 
dahil olmayan Sivil Düşün Yönetim ekibi tarafından, Avrupa 
Birliği Türkiye  Delegasyonuna danışılarak ele alınacaktır. 

mailto:sikayet@sivildusun.eu
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9. NASIL BİLGİ VE
YARDIM ALINIR? 
Daha fazla bilgi ya da yardıma ihtiyacınız olursa, 

Online Bilgilendirme Toplantıları, destek talep 
rehberi, destek talep formu ve uygunluk kontrolü 
sürecine dair bilgilerin paylaşılması için düzenlenir. 
Toplantıya katılarak, sorularınızı Sivil Düşün Ekibine 
sorabilirsiniz. Bilgilendirme toplantılarının takvimi 
için Sivil Düşün sosyal medya hesapları ve web 
sitesini takip edebilirsiniz.  

Sivil Düşün Yardım Masası: Sivil Düşün ekibi Yardım 
Masası üzerinden sorularınıza yanıt verir. Yardım 
Masasına, yardimmasasi@sivildusun.eu e-posta 
adresinden, telefon ve Bilgi Sistemi içerisindeki 
mesaj bölümünden ulaşabilirsiniz. Telefon hatlarımız 
Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri, 09:30 
ile 12:00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorulara  Sivil Düşün web sitesinden 
(sivildusun.net) ulaşabilirsiniz.

mailto:yardimmasasi@sivildusun.eu
http://sivildusun.net/


sivildusun.net
facebook.com/SivilDusun

twitter.com/SivilDusun
instagram.com/sivildusun

linkedin.com/company/sivil-dusun
youtube.com/user/sivildusunab

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı
Yıldızevler Mah. R. Tagore Cad. Yunus Ensari İş Merkezi

No: 10/3-4 06700 Çankaya/ANKARA

Telefon Hatları
0538 013 02 48
0538 013 02 68
0539 857 58 17
0539 857 58 20

 
E-posta 

yardimmasasi@sivildusun.eu

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği Programıdır. Bu rehber Avrupa Birliği finansal desteği ile 
üretilmiştir. Bu rehberin içeriğinden yalnızca WeGlobal liderliğindeki konsorsiyum sorumlu 

olup, hiçbir biçimde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

mailto:yardimmasasi@sivildusun.eu
http://sivildusun.net/
https://www.facebook.com/SivilDusun/
https://twitter.com/sivildusun
https://www.instagram.com/sivildusun/
https://www.youtube.com/user/sivildusunab
https://www.linkedin.com/company/sivil-dusun/



