
1 Kurumsal Künye

a. Kurumunuzun adı (ve varsa kısaltması): * 

b. Kurumunuzun açık adresi: * 

 Vakıf  Dernek  Kooperatif  Diğer

c. Kurumunuzun tüzel kişiliği: * 

d. Kurumunuzun Yönetim Kurulu üyeleri: 

Kurumunuzun kurulduğu tarih: 

DD / MM / YYYY

e. Kurumunuzun bulunduğu şehir: 

f. Kurumunuzun son 2 senedir ağırlıklı olarak faaliyetlerini yürüttüğü şehir(ler): 



g. İnternet ve sosyal medya adresleriniz 
(Lütfen her hesap arasına virgül koyunuz.): 

h. Başvurunun yapıldığı tarihten 12 ay öncesine kadar STK'nızın toplam gelirleri
(TL cinsinden): 

i. Başvurunun yapıldığı tarihten 12 ay öncesine kadar kuruluşunuza en fazla
bağış yapan 3 kurum/kişi ve yaptıkları bağış miktarı (nakit bağışlar TL cinsinden
ve ayni bağış dahil): 

j. Halen STK'nızda tam/yarı zamanlı çalışan gönüllü sayısı: 

k. Halen STK'nızda tam/yarı zamanlı çalışan ücretli kişi sayısı: 

l. Başvuru tarihinden sonra yapılacak ilk Genel Kurul/Mütevelli Heyet toplantısı
tarihi: 

3 Çalışılan Alan & Kurumsal Yaklaşım 



Bu bölümde başvuru yapan Sivil Toplum Kuruluşu (STK)'nun çalıştığı alanı nasıl gördüğü ve bu alanla
ilgili hangi sosyal çözüm önerilerini hayata geçirdiğiyle ilgili bilgiler yeralmaktadır.

a. Kurumunuz Türkiye'de çocukların hangi sorununun/sorunlarının çözümüne
yönelik çalışıyor? Bu sorunun Türkiye'de bugünkü durumuyla ilgili bilgi verebilir
misiniz? (Cevap verirken lütfen ilgili soruna ilişkili sosyal, kültürel, vb. yapıya da
referans verin.) 

b. Kurumunuz öncelikli olarak çocuklar özelinde hangi hedef kitleye yönelik
çalışmalar yürütüyor? 

c. Kurumunuz, çocukların yukarıda belirttiğiniz sorununa yönelik çözümler
üretirken hangi faaliyetleri hayata geçiriyor? 

d. Bu faaliyetleri yürütürken son 2 sene içinde temel iş ortağınız/paydaşınız olan
STK'lar, kamu kurumları, şirketler, üniversiteler, vb. varsa lütfen bu kurumların
isimlerini ve nasıl bir işbirliği yaptığınızı aşağıya yazın. 

e. STK olarak faaliyetlerinizin çocuk alanına ve çocukların sorunlarının çözümüne
nasıl bir katkı yaptığını düşünüyorsunuz? 



f. Çocuklarla ilgili çalıştığınız alanda faaliyet gösteren başka STK'lar var mıdır?
(varsa) Bu STK'ların çalışmalarıyla STK'nızın ortak ve farklı yanlarından bahseder
misiniz? 

4 Proje Ayrıntıları 

Bu bölüm, başvuru yapan Sivil Toplum Kuruluşu (STK)'nun Proje Destek Programı'na yaptığı
başvurunun Sivil Toplum için Destek Vakfı'nın sağladığı mentorluk/danışmanlık ve hibe olanaklarıyla ne
kadar örtüştüğünü anlamaya yöneliktir.

a. Projenin adı 

 Yeni bir proje  Devam projesi

b. Projenin türü 

c. Projenin özeti 

d. Projenin hedef kitlesi (Hedef kitle kim? Kaç kişiden oluşuyor?, vb. lütfen
açıklayınız) 

e. Hedef kitlenin, projenin planlanmasında ve uygulanmasında nasıl bir görev
aldı/almasını bekliyorsunuz lütfen açıklayınız. 



f. Hibe desteğini ay bazında ne kadar süre için istiyorsunuz? (En fazla 12 ay
olabilir.) 

g. Bu bütçe içinde, sadece Sivil Toplum için Destek Vakfı'ndan talep ettiğiniz
hibe miktarı? (TL cinsinden ve en fazla 12 ay için) : 

h. Projeniz için ihtiyacınız olan toplam bütçe? (Sivil Toplum için Destek
Vakfı'ndan talep ettiğiniz hibe miktarı dahil, TL cinsinden en fazla 12 ay için)
Lütfen Sivil Toplum için Destek Vakfı dışındaki katkıların nereden bulunacağını da
açıklayınız. 

i. Proje arka planı (Lütfen projenin ortaya çıkmasını sağlayan ihtiyaçlarla ilgili bilgi
veriniz.) 

j. Proje yukarıda bahsettiğiniz ihtiyacı nasıl karşılayacak? Projenin amacıyla ilgili
bilgi verebilir misiniz? 

k. Bu dönem planlanan temel proje etkinlikleriyle ilgili bilgi verebilir misiniz?
Lütfen her etkinliği açıklarken -gerekiyorsa - sayısal hedeflerden de bahsediniz. 



l. Eğer bu bir devam projesiyse geçtiğimiz dönem proje bünyesinde yapılan
faaliyetleri ve ortaya çıkan sosyal değişimi özetleyebilir misiniz?

Eğer bu bir yeni projeyse lütfen burayı boş bırakın. 

m. Eğer bu bir devam projesiyse, bu başvuruyu temel alan
dönemde yapılacakların geçtiğimiz dönemden farklarını açıklayınız. (eğer
farklıysa)

Eğer başvuru yeni bir proje içinse burayı lütfen boş bırakın. 

n. Bu proje sonunda nasıl bir değişim/sosyal etki yaratmış olmayı
hedefliyorsunuz? Ölçülebilir göstergeler çerçevesinde bilgi verebilir misiniz? 

o. Yukarıda bahsettiğiniz değişimi/sosyal etkiyi nasıl ölçmeyi planlıyorsunuz? 

p. Türkiye'de bu konuda benzer bir proje var mı? Varsa ortak yanlarından ve
farklarından bahsedebilir misiniz? 



q. Bu formda belirttiğiniz hibe ihtiyacını karşılamak amacıyla başka bir
kuruluşa/kişiye başvurudunuz mu? Vurduysanız lütfen aşağıda belirtiniz. 

r. Sivil Toplum için Destek Vakfı'na yaptığınız başvuru kabul olmazsa bu proje
destek ihtiyacınızı nasıl karşılamayı planlıyorsunuz? 

5 Başvuran Kişi  

Bu bölüm STK adına formu dolduran kişiyle ilgili bilgileri anlamaya yöneliktir.

a. Adınız ve Soyadınız: * 

 Yönetim Kurulu Üyesi  Ücretli çalışan  Gönüllü

b. Kurumla olan ilişkiniz: * 

c. Size ulaşabileceğimiz e-posta: * 

d. Size ulaşabileceğimiz cep telefonu numarası: * 



 Evet

e. Kurumunuzun bu başvuruyu yaptığınızdan haberi var mı? * 

 Evet

f. Doldurmuş olduğum başvurudaki bilgilerin doğru olduğunu onaylıyorum. * 

Başvurunun Tamamlanması için Gerekli Belgeler 

Lütfen aşağıda belirtilen belgeleri tek bir klasör olarak sıkıştırılmış biçimde (*.zip gibi) yükleyiniz.

1. Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak iki kişinin
ayrıntılı öz geçmişi

2. Başvuruda belirttiğiniz projeyi gerçekleştirmek amacıyla projenizin toplam ve ayrıntılı bütçesini ve
bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfı'ndan talep ettiğiniz miktarı (TL cinsinden) içeren bütçe
tablosu

3. Projeyle ilgili ayrıntılı zaman planı 

4. Kurumla ilgili tüzük, senet ya da ana sözleşme metni

5. Başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber, vb. bilgiler
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