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tamamıyla B&S Europe konsorsiyumunun sorumluluğu altındadır ve 
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1. Temel Bilgiler

Soru

Çalışmanın adı

Çalışma özeti 
(Lütfen çalışmanızı kısaca 
özetleyin – maks. 300 kelime) 

Destek kategorisi (Her bir 
kategorinin uygunluk kriterlerini 
kontrol etmek için lütfen Destek 
Talep Rehberini okuyunuz)

gg/aa/yy
Çalışmalar, onaydan en geç 1 ay sonra 
başlamalıdır. Zamanında başlamayan çalışmalar 
otomatik olarak iptal edilecektir.

Başlangıç tarihi

Bitiş tarihi

Çalışmanın tematik alanı
– esas alan

Çalışmanın tematik alanı – 
varsa ikinci tema 

Cevap#

1

2

3

4

5

6
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Destek kategorisi

A Kategorisi – 
Standart Destek
B Kategorisi – 
İşbirliği ve Koalisyon 
Oluşturma Desteği

C Kategorisi – Ölçek 
Büyütme Desteği

D Kategorisi – AB 
Düzeyinde Ağ 
Desteği 

E Kategorisi – Yerel 
Eylem Desteği

Aktivist Aktivist
(KC)
Geçerli 
Değil

Geçerli 
Değil

Geçerli 
Değil

Geçerli 
Değil

Geçerli 
Değil

Geçerli 
Değil

STÖ STÖ
(KC)

gg/aa/yy

Bkz. Ek 1

Bkz. Ek 1

Kategori başına azami uygulama süreleri aşağıdaki 
gibidir:
• A Kategorisi – Standart Destek, B Kategorisi ––
İşbirliği ve Koalisyon Oluşturma Desteği, C Kategorisi – 
Ölçek Büyütme Desteği, D Kategorisi – AB Düzeyinde 
Ağ Desteği en geç Mart 2023'e kadar bitmeli.
• E Kategorisi – Yerel Eylem Desteği – azami 4 ay

Çalışmanın toplam 
süresi  



Etkinliklerin yapılacağı bölge veya 
bölgeler (eğer çalışma Kıbrıs’ta 
uygulanacaksa) 

Hangi seçenek çalışmanın 
talep sahibini/sahiplerini en iyi 
tanımlar?

Teklif edilen çalışma için talep 
edilen toplam ayni bütçe

• A Kategorisi – Standart Destek– azami 3,000
Euro
• B Kategorisi – İşbirliği ve Koalisyon Oluşturma
Desteği – azami 4,000 Euro

• C Kategorisi – Ölçek Büyütme Desteği– azami
5,000 Euro

• D Kategorisi – AB Düzeyinde Ağ Oluşturma
Desteği – azami 10,000 Euro

• E Kategorisi – Yerel Eylem Desteği – azami 1,000
Euro
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Bkz. Ek 3

(1) Kıbrıslı Türk aktivist

(2) Bir Kıbrıslı Türk aktivist ile ortaklık yapan
Kıbrıslı Rum aktivist

(3) Kıbrıs Türk STÖ’sü

(4) Toplum yararına çalışan bir Kıbrıs Türk
STÖ’sü ile ortaklık yapan Kıbrıs Rum STÖ’sü

(5)Toplum yararına çalışan çok toplumlu STÖ

a. Toplum yararına2 çalışan STÖ
b. Destek talebinde bulunan STÖ toplum
yararına çalışmıyor fakat toplum yararına
çalışan bir Kıbrıs Türk STÖ’sü ile ortaklık
yapmış durumda

Çalışmanın uygulanacağı yer(ler) 
(ülke) Kıbrıs, AB Üye Ülkeleri ve 
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 
kapsamındaki ülkelerde yapılacak 
çalışmalar uygundur1 

8

2Toplum Yararına Çalışan STÖ’ler, esas olarak topluma yarar sağlayan etkinliklerde bulunmak amacıyla oluşturulmuş ve işletilen ve 
esas olarak üye, kurucu veya kendileriyle ilişkili kişilerin/grupların (örneğin odalar, birlikler, meslek örgütleri) çıkar veya ihtiyaçları 
doğrultusunda çalışmayan STÖ’lerdir. Esas itibariyle sosyal açıdan dezavantajlı grupların hak ve çıkarlarını korumak ya da geliştirmek 
amacıyla çalışan ve faaliyet gösteren STÖ’ler de toplum yararına çalışan STÖ’ler olarak kabul edilir.

1AB Üye Ülkeleri listesi: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, 
İrlanda, İsveç, İtalya, İzlanda, Kıbrıs, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan. IPA ülkeleri: Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Kosova, Karadağ, 
Sırbistan ve Türkiye.



Adı ve Soyadı

Adres

Bölge (bkz. Ek 3)

Birincil E-posta 
adresi 

İkincil E-posta 
adresi 

Telefon Numarası

Cep Telefonu 
Numarası

3. Aktivist olarak destek talep ediyorsanız lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun:

Aktivistin Adı

Çalışma Alanı Lütfen aktivizm alanınıza uyan tematik çalışma kategorisini
 seçin. (bkz. Ek 1)

Önemli Not: Çalışma/proje deneyimi, Sivil Büyü için 
bir gereklilik değildir. Sivil Alan Ekibi, bu konuda bilgisi 
olmayan aktivistlere tasarım ve uygulama aşamalarında 
gerekli desteği verecektir.

Lütfen destek talep 
ettiğiniz çalışmaya 
dair geçmiş bilgi/
araştırma/sivil 
toplum deneyiminiz 
ile ilgili bilgi verin.

Internet ve Sosyal 
Medya Hesapları 
(varsa)

2. İletişim Kurulacak Kişi:

4. Bir STÖ adına destek talebinde bulunuyorsanız, lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun:

STÖ’nün Adı

STÖ’nün Adresi

STÖ Temsilcisinin Adı

Bölge (bkz. Ek 3)

• Internet sitesi
• Facebook
• Instagram
• Twitter
• YouTube Kanalı
• Diğer



STÖ’nün Yasal Statüsü

Çalışma Alanı 
(bkz. Ek 1)

Kurulma/
Oluşturulma yılı

STÖ e-posta adresi

STÖ telefon numarası

Internet ve Sosyal 
Medya Hesapları 
(varsa)

• Internet sitesi
• Facebook
• Instagram
• Twitter
• YouTube Kanalı
• Diğer

Lütfen destek talep 
ettiğiniz çalışmaya 
dair örgütünüzün 
geçmiş bilgi/
araştırma/sivil 
toplum deneyimi 
hakkında bilgi verin.

Önemli Not: Çalışma/proje deneyimi, Sivil Büyü için 
bir gereklilik değildir. Sivil Alan Ekibi, bu konuda bilgisi 
olmayan STÖ’lere tasarım ve uygulama aşamalarında 
gerekli desteği verecektir.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i) 
j)
k)
l)

m)
n)
o)
p)

q)
r)

s)

Dernek
Vakıf
Hayır Kurumu
Oda
Sendika
Spor kulübü
Federasyon
Konfederasyon
Tescil edilmemiş yurttaş inisiyatifi/grubu
Tescil edilmemiş platform/ağ
Tescil edilmiş platform/ağ
Kâr amacı gütmeyen Kooperatif
Meslek Örgütü
Kâr amacı gütmeyen şirket
Birlik
‘Belediyelerin’, gençlik, çocuk ve kadın komisyonları gibi 
yurttaş komiteleri, komisyon ve konseyleri,
Baroların/birliklerin hak temelli komiteleri
İnsan hakları, sivil toplum ya da ilgili alanlardaki üniversite 
merkezleri
Diğer (lütfen açıklayın)



(Lütfen yalnızca sizin durumunuzda geçerliyse cevaplayın) Eğer bir ortakla destek talebinde 
bulunuyorsanız, lütfen ortağınızla ilgili bilgi vermek için aşağıdaki kısmı doldurun:  Önemli 
Not:  Kıbrıs’ın kuzey kesiminde faaliyet gösteren aşağıda yer alan örgütler, YALNIZCA toplum 
yararına çalışan tescil edilmiş veya tescil edilmemiş bir sivil toplum örgütüyle ortaklık halinde 
destek talebinde bulunabilir: Sendikalar, yerel kooperatifler, meslek birlikleri veya örgütleri; 
Sivil toplum, insan hakları veya ilgili bir misyona sahip üniversite merkezleri; ‘belediyelerin’ 
komisyon veya konseyleri (örneğin genç, çocuk, kadın, engelliler, çevre komisyonları/konseyleri).

Kıbrıs Cumhuriyeti’nden tescil edilmiş veya tescil edilmemiş STÖ’ler, yalnızca Kıbrıs’ın kuzey 
kesiminde toplum yararına çalışan tescil edilmiş veya tescil edilmemiş bir STÖ ile ortaklık 
halinde destek talebinde bulunabilir.
Kıbrıs Cumhuriyeti’nden aktivistler, YALNIZCA Kıbrıs’ın kuzeyinde toplum yararına çalışan 
aktivistler ya da tescil edilmiş veya tescil edilmemiş STÖ’ler ile ortaklık yaparak destek talebinde 
bulunabilir.

STÖ’nün/Aktivistin Adı

STÖ’nün/Aktivistin 
Adresi

STÖ’nün/Aktivistin 
e-posta adresi

STÖ’nün/Aktivistin 
telefon numarası

STÖ Temsilcisinin Adı

STÖ’nün Yasal 
Statüsü

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)
n)
o)
p)

q)
r)

s)

Bölge (bkz. Ek 3)

Aşağıdaki sorular yalnızca ortağın STÖ olması durumunda cevaplanacaktır, 
aktivist talep sahipleri/ortaklar için geçerli değildir.

Dernek
Vakıf
Hayır Kurumu
Oda
Sendika
Spor kulübü
Federasyon
Konfederasyon
Tescil edilmemiş yurttaş inisiyatifi/grubu
Tescil edilmemiş platform/ağ
Tescil edilmiş platform/ağ
Kâr amacı gütmeyen Kooperatif
Meslek Örgütü
Kâr amacı gütmeyen şirket
Birlik
‘Belediyelerin’, gençlik, çocuk ve kadın komisyonları gibi 
yurttaş komiteleri, komisyon ve konseyleri,
Baroların/birliklerin hak temelli komiteleri
İnsan hakları, sivil toplum ya da ilgili alanlardaki üniversite 
merkezleri
Diğer (lütfen açıklayın)



Kurulma/oluşturulma 
yılı

Çalışma Alanı 
(bkz. Ek 1)

Ortak STÖ, toplum 
yararına çalışıyor mu?

Evet (  )
Hayır (  )

Internet ve Sosyal 
Medya Hesapları 
(varsa)

• Internet sitesi
• Facebook
• Instagram
• Twitter
• YouTube Kanalı
• Diğer

5. İlgi: Lütfen çalışmanızın Sivil Büyü hedefleriyle ilgisini açıklayın. Önemli Not: Talep, aşağıda
yer alan Sivil Büyü hedeflerinden en azından biriyle ilgili olmalıdır. Eğer çalışmanız birden fazla
hedefle ilgiliyse lütfen bilgi verin.

Önemli Not: Çalışmanızı hedeflerle ilişkilendirmede zorluk yaşıyorsanız lütfen formu doldurmak 
için destek masasından destek talebinde bulunmaktan çekinmeyin.     

Demokrasi ve insan 
haklarının desteklenmesi 
ve geliştirilmesi 
amacıyla hak temelli 
çalışmaların ana akım 
haline gelmesinin ve 
aktivistler, yurttaş 
inisiyatifleri ve STÖ’ler 
de dâhil olmak üzere hak 
temelli çalışan aktörlerin 
desteklenmesi.

STÖ’lerin özellikle hak 
temelli çalışmalar, 
görünürlük/iletişim, 
savunuculuk ve kurumsal 
sürdürülebilirlik 
konularında 
kapasitelerinin 
güçlendirilmesi ve hak 
temelli bir gündeme 
sahip yeni inisiyatiflerin 
veya örgütlerin 
oluşturulmasının 
desteklenmesi

Sivil Büyü 
Hedefleri

Çalışmanızın, Sivil Büyü 
hedefiyle/hedefleriyle ne 
açıdan ilgili olduğunu kısaca 
açıklayın

Lütfen Sivil Büyü desteğinin 
çalışma kapasitenizi nasıl 
geliştireceğini veya katkıda 
bulunacağını belirtin



Çok toplumlu 
diyalog ve işbirliğinin 
teşvik edilmesi ve 
güçlendirilmesi ve/veya 
hak temelli yaklaşım 
ile AB değer ve ilkeleri 
doğrultusunda tek 
veya çok toplumlu 
tematik veya çapraz 
tematik koalisyonların 
geliştirilmesinin 
desteklenmesi.

Ortak hak temelli 
gündemler veya 
çalışmalara yönelik 
olarak AB Üye Ülkeleri 
veya IPA bölgesinde 
yer alan STÖ’ler 
ile ağ faaliyetleri 
ve ortaklıkların 
teşvik edilmesi ve 
güçlendirilmesi.

6. Çalışmanın Detayları (Faaliyetler)

Çalışmaya neden ihtiyaç var? 
(Çalışma hangi zorlukları/
meseleleri ele alacak? 
(Kategori A, B, C, D, E)

Lütfen talebinizin ele almayı amaçladığı sorunu/meseleyi 
açıklayın (ihtiyaçlar, arka plan bilgileri ve bağlamı 

tanımlayabilirsiniz.) 

AB düzeyinde ortaklıklar, 
çalışmanın hedeflerinin 
gerçekleştirilmesini nasıl 
kolaylaştıracak? Lütfen 
ihtiyacı gerekçelendirin 
ve uzun vadede 
sürdürülebilirliğin detaylarına 
yer verin. Lütfen AB 
seviyesindeki ortaklar, 
faaliyetleri ve örgütünüze 
olası katkılarıyla ilgili detaylı 
bilgi verin. (D Kategorisi)

Lütfen ihtiyacı gerekçelendirin 
ve çalışmanın, tematik 
çalışma alanının gelişmesine 
ve/veya Kıbrıs’ta sivil 
toplumun gelişimine nasıl 
bir etki yapacağına ve/veya 
katkıda bulunacağına dair 
bilgi verin. Önemli Not: B 
kategorisindeki taleplerin 
ortaklık, iş birliği veya 
koalisyon oluşturma süreciyle 
ilgili detaylı bilgi sunması 
beklenmektedir.

1

2

3

#



Hedef ve Amaçlar: Lütfen 
çalışmanızın hedeflerini/
amaçlarını tarif edin ve  
çalışacağınız tematik hak 
alanıyla (örneğin insan 
hakları, çevre hakları, hayvan 
hakları3) nasıl ilgili olduğunu 
açıklayın.

Etkinlikler ve zaman 
çizelgesi: Lütfen çalışmanızın 
çıktı/sonuç ve hedeflerini 
gerçekleştirmek için destekle 
düzenlemek istediğiniz 
etkinlikleri sıralayın. (Lütfen 
teklif edilen çalışmanın 
uygulama aşamasını tarif 
edin ve Sivil Büyü tarafından 
desteklenen etkinlikleri 
tamamlandıktan sonraki 
döneme ilişkin (varsa) 
planlarınız hakkında bilgi 
verin. Lütfen ihtiyacınız kadar 
satır ekleyin.)

Lütfen destek talep ettiğiniz 
çalışmanın sonuçları ve 
çıktılarını açıklayın ve detay 
verin.  

Çalışmanız; sivil toplum-kamu 
sektörü, sivil toplum-özel 
sektör veya sivil toplum-sivil 
toplum iş birliğine katkıda 
bulunacak mı? Bulunacaksa 
nasıl?

Desteklenecek çalışmadan 
kimler doğrudan veya 
dolaylı olarak yararlanacak? 
Gerçekleştirilecek 
etkinliklerde kim doğrudan 
yer alacak (hedef gruplar) ve 
çalışmanın sonuçlarından kim 
yararlanacak (faydalanıcılar)? 
Çalışma, ilgili kişilerin 
durumunu iyileştirmeye 
nasıl katkı sağlayacak? 
(Lütfen tüm hedef grupları ve 
faydalanıcıları yaklaşık rakam 
vererek sıralayın)

Çalışmanızdan kimlerin doğrudan ya da dolaylı olarak 
faydalanmasını bekliyorsunuz? Çalışma, dezavantajlı 
gruplar ve/veya bölgelere katkıda bulunuyorsa lütfen 
bunu belirtin.

• Etkinlik Adı
• Başlangıç ve Bitiş Tarihi (ay ve biliyorsanız tam tarihler)
• Etkinlik Yeri/Yerleri (Lütfen Ek 3’te yer alan bölgeleri
kullanın)
• Açıklama (lütfen teklif edilen her bir etkinlik için detay
verin: örneğin; süresi, kimin yürüteceği, hedef grup, araç ve 
yöntemler, içerik, çıktılar)
• Etkinliği kim uygulayacak? (Lütfen Sivil Büyü uzman
havuzundan alınacak uzman desteği, ortak katılımı ve
uygulayıcı örgütleri belirtin)
• İletişim planı: Lütfen etkinliğin iletişimini nasıl yapacağınızı
belirtin (eğer sizin durumunuzda geçerliyse)
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3Hak temelli yaklaşım (HTY) geniş bir kapsamla, hayvan hakları ve çevre hakları da dahil olmak üzere, temel sosyal, ekonomik ve kültürel insan haklarını 
ve özgürlüklerini içerir. Hak temelli çalışmalar içerisinde lobicilik ve savunuculuktan, bir hakkın tanınmasının sağlanmasına ve bir haktan mahrum edilmiş 
kişilere yönelik acil durum eylem planlarının hazırlanmasına kadar hakların geliştirilmesine odaklanan tüm davranış ve eylemler yer alır. Hak temelli 
yaklaşımın temelinde insan haklarının evrenselliği ve bölünmezliği ile karar alma süreçlerine dahil edilme ve katılma; ayrımcılık-yapmama, eşitlik ve 
hakkaniyet, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri yer alır. Hak temelli yaklaşım, ‘hak sahipleri” ile bu haklarla ilgili ‘sorumluluk sahiplerinin’ belirlenmesini 
temel alır ve hak sahiplerinin haklarını savunabilmeleri için ve sorumluluk sahiplerinin de görevlerini yerine getirebilmeleri için kapasitelerinin artırılmasını 
temel alır. Daha fazla bilgiye, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209489%202014%20INIT  adresinden ulaşılabilir.



Daha önce Sivil Büyü 
programından yararlandınız 
mı? Yararlandıysanız lütfen 
desteklenen çalışmalarınızın 
Sivil Büyü kodunu belirtin.

Sivil Büyü haricinde herhangi 
bir Avrupa Birliği desteği/
fonundan yararlandınız mı? 
Yararlandıysanız lütfen en son 
aldığınız desteği belirtin.

Daha önce Avrupa Birliği 
dışından herhangi bir 
donörden destek veya hibe 
aldınız mı? Aldıysanız lütfen 
en son aldığınız desteği 
belirtin.

Teklif edilen çalışmayı 
yaparken Sivil Büyü’den 
alacağınız teknik ve/veya ayni 
destek haricinde herhangi bir 
desteğe ihtiyacınız var mı? 

Karşılıklı öğrenme, ortak 
öğrenme ve deneyim 
paylaşımı

Dezavantajlı grupların ve/
veya kırsal alanlardan 
insanların çalışmaya dahil 
edilmesi/desteklenmesi

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanmasına yönelik 
önlemler

Çevrenin korunmasına 
yönelik önlemler

Gençlerin kapsanmasına 
yönelik önlemler

Erişilebilirliğin sağlanmasına 
yönelik önlemler (farklı 
engelleri olan insanların 
erişiminin sağlanması için 
özel önlemlerin alınması)

Destek Talebinin Katma Değeri
Lütfen aşağıdaki kriterlerin zorunlu olmadığını göz önünde bulundurun. Ancak, aşağıdaki çapraz 
etkiye sahip alanların hedeflenmesi çalışmanızı güçlendirecek ve program hedeflerine katkıda 

bulunacaktır. Bu katma değerler, Sivil Alan’ın toplumsal cinsiyet, gençler, erişilebilirlik, çevrenin 
korunması, dezavantajlı grupların kapsanması ve sivil toplum için elverişli ortama katkıda 

bulunulmasının ana akım haline getirilmesi yaklaşımının bir parçasıdır. Aşağıdaki katma değerleri 
çalışmanıza dahil etmenizi önemle tavsiye ediyoruz.
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7. Bütçe: Lütfen desteklenmesini istediğiniz çalışmanın yaklaşık maliyetini belirtin

* Lütfen uygun olan ve olmayan maliyetlere ilişkin Sivil Büyü Destek Rehberi ve sabit bütçe
kalemleri için EK 2’ye göz atın. Sivil Büyü uzman havuzundan sadece uzman desteği talebinde
bulunan çalışmalarda asgari destek miktarı aranmayacaktır. Aksi takdirde, talep edilebilecek
destek miktarı en az 100 Euro’dur. Kategori başına üst limitler aşağıdaki gibidir:

• A Kategorisi – Standart Destek – azami 3,000 Euro
• B Kategorisi – İşbirliği ve Koalisyon Oluşturma Desteği – azami 4,000 Euro
• C Kategorisi – Ölçek Büyütme Desteği – azami 5,000 Euro
• D Kategorisi – AB Düzeyinde Ağ Desteği – azami 10,000 Euro
• E Kategorisi – Yerel Eylem Desteği – azami 1,000 Euro

* TL cinsinden maliyetlerin Euro cinsinden karşılıklarını bulmak için aşağıdaki adreste yer alan InfoEuro oranını
kullanarak tahmini bir rakam elde edebilirsiniz: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/
inforeuro/inforeuro_en.cfm

4Bu, talep sahiplerine açık bilgi vermeyi amaçlayan bir örnektir. Lütfen formu kendi faaliyetlerinizle ilgili bütçe bilgileriyle doldurun ve ihtiyaç duyduğunuz 
kadar satır ekleyin.

Faaliyet Bütçe Kalemi* Toplam 
birim/kişi

Birim 
Sayısı

Birim fiyatı
(Euro)

Toplam tutar
(Euro)

Lütfen yukarıda 
8. sorudaki
faaliyet adı ve
numarasını
kullanın

Örnek4 : 
Faaliyet 1 
Konferans

Konaklama 
masrafları 20 kişi 20 Euro 800 Euro2 gün

Lütfen Sivil 
Büyü Destek 
Rehberi Ek 2’de 
listelenen bütçe 
kalemlerini 
kullanın


