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Etkiniz Forum’un ilk günü sivil topluma destek verenlerle

forum katılımcılarını buluşturuyor. 

#DestekVerenler’e ayrılacak dokuz masada sivil topluma sunulan 

fon ve hibelerin ayrıntılarını dinleyebilir, sivil toplum destek programları 

ve projelerinin temsilcileri ile tanışabilirsiniz. 

AB TACSO 3 Projesi

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) CLIP 2 Projesi

Birleşmiş Milletler Partner Portalı (UNPP)

BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi (UN Women)

Haklara Destek Programı

İsveç Batı Balkanlar ve Türkiye ile Reform İşbirliği Stratejisi
2021-2027 Destekleri (SIDA)

Sivil Düşün Genel Destek Programı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi BİRLİKTE Kurumsal Destek Programı

Suna’nın Kızları
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AB TACSO 3 Projesi

Kimler başvurabilir? Sivil toplum örgütleri 

Tematik alanlar: Avrupa Birliği TACSO 3 Batı Balkanlar ve Türkiye’de katılımcı 

demokrasilerin güçlendirilmesini ve AB ile uyumlaşma süreçlerini odağına alan bir 

teknik destek projesidir. Bu anlamıyla AB TACSO 3 sivil toplum örgütlerinin 

demokratik süreçlerde aktif rol almalarını sağlayacak şekilde kapasitelerinin 

güçlendirilmesini ve sivil toplumun ve çoğulcu bir medyanın gelişimi için elverişli 

ortamın teşvik edilmesini amaçlamaktadır.

Başvuru dönemi: 2022 yılında AB TACSO 3 Projesi kapsamında Türkiye’de 

gerçekleştirilecek faaliyetler farklı İnsandan İnsana (People to People (P2P) 

toplantıları ile devam edecek.

Destek miktarı: Döneme ve destek türüne göre değişiklik göstermektedir.

Web sitesi: https://tacso.eu/ , https://bit.ly/tacso3-tr

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) 
CLIP 2 Projesi

Kimler başvurabilir? Hizmetlerin az olduğu il/bölgelerden yerel inisiyatifler

Tematik alanlar: Koruma, yaygın eğitim ve sosyal uyum

Başvuru dönemi: BMZ ve DG ECHO tarafından fonlanan GIZ CLIP 2 Projesi 

kapsamında sağlanacak hibe ve teknik desteğin ayrıntıları duyurulacaktır.

Destek miktarı: Küçük hibe

Web sitesi: https://www.giz.de/en/worldwide/67106.html , https://twitter.com/clipturkey 
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Birleşmiş Milletler Partner Portalı (UNPP)

Kimler başvurabilir? UNICEF (BM Çocuklara Yardım Fonu), UNHCR (BM Mülteciler 

Yüksek Komiserliği), UNFPA (BM Nüfus Fonu), ve WFP (Dünya Gıda Programı) tarafından 

kullanılan ve bu kuruluşlarla ileriye dönük ortaklıklar-ortak çalışmalar yapma konusunda 

ilgisi olan sivil toplum örgütleri, toplum temelli örgütler ve akademik kuruluşların 

kendilerini, misyonlarını, yapılarını ve deneyimlerini tanıtarak kayıt yapabilecekleri bir 

araçtır.

Tematik alanlar: BM kuruluşları ortak insani hedeflere, şeffaflık, hesap verebilirlik, güçlü 

mali yönetim dahil iyi yönetim ilkelerine bağlı ve BM temel değerleriyle örtüşen şekilde 

faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile ortaklıklar kurmaktadır.

Başvuru dönemi: Başvuru için belirlenen bir dönem sınırlaması yoktur. 

Destek miktarı: UNPP doğrudan nakdi destek içermediğinden belirlenen bir miktar 

aralığı yoktur. UNPP sistemine kayıt için kuruluşun detaylı bir profili, yönetimsel 

bilgi-belgeler, ilgili bir kurumdan referans mektubu, kuruluş şeması, yıllık rapor, denetim 

raporu, varsa etik ve davranış ilkelerinin sisteme girilmesi gerekmektedir. Sisteme kayıt 

doğrudan UNICEF ya da diğer BM kuruluşları ile otomatik olarak bir ortaklık başlamasına 

yol açmamaktadır. Sivil toplum örgütleriyle bir ortaklık başlatılmadan önce  UNICEF 

program ve finansal kapasite  değerlendirmesini ayrıca yapmaktadır. Ancak sisteme 

kayıt, işbirliği-ortaklıkların değerlendirmesi için bir başlangıç aşaması olması açısından 

önemlidir ve kayıt sivil toplum örgütlerinin UNICEF, UNHCR, UNFPA ve WFP ile hem 

Türkiye’de hem de Türkiye dışında gerçekleşebilecek potansiyel ortaklıklar fırsatlarına 

erişim sağlaması açısından önemlidir.

Web sitesi: UNPP konusunda daha fazla bilgi ve kayıt için UN Partner Portal Where UN 

Agencies and Civil Society Partners Connect 

(https://www.unpartnerportal.org/registration-email) adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca konuyla ilgili bir kaç açıklayıcı videoya da youtube üzerinden ulaşılması mümkün:

https://www.youtube.com/watch?v=YgIB7Y3a5Lo 

https://www.youtube.com/watch?v=jQYlGxwSbZ0 

Konuyla ilgili olarak Ekin Bozkurt Şener’e ebozkurtsener@unicef.org ve

Yidnekachew Tilahun’a yitilahun@unicef.org adreslerinden ulaşabilirsiniz.
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BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi (UN Women)

Destek adı: Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi için 

Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok Paydaşlı Ortaklıkların Güçlenmesi/Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan Projesi Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Proje 

Teklif Çağrısı

Kimler başvurabilir? 5 yıldır resmen faaliyette olan (17 Haziran 2017’den itibaren; 

istisnai durumlarda 3 yıl), tematik alanlarda uzmanlık ve kapasite sahibi kadın hakları 

örgütleri ve kadınların liderlik ettiği dernek ve vakıflar öncelikli olmak üzere belirtilen 

alanlarda çalışan STK’lar ve 4. tematik alanda çalışan gençlik STK’ları

Tematik alanlar:
Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlandırılması

Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi 

İklim değişikliği eylemlerinde kadın liderliği ve kadınların anlamlı katılımının sağlanması 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında gençlerin dönüştürücü rolünün ilerletilmesi 

Başvuru dönemi: 04 Nisan-17 Haziran 2022 

Destek miktarı: Asgari: 100,000 ABD Doları Azami: 150,000 ABD Doları karşılığı TRY 

cinsinden destek

Web sitesi:
https://bit.ly/3PRF24v

Bilgilendirme Toplantısı Sunumu: https://bit.ly/3x1Rm9A
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Destek adı: Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi için Sivil 

Toplum Kuruluşlarının ve Çok Paydaşlı Ortaklıkların Güçlenmesi/Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği için Güçlü Sivil Alan Projesi, Kadın Kuruluşlarının Ağları, Kadın Sivil Toplum 

Kuruluşları Mensupları & Kadın Hakları Savunucularına Yönelik Teknik & Lojistik Destek

Kimler başvurabilir? Kadın Kuruluşlarının Ağları, Kadın Sivil Toplum Kuruluşları 

Mensupları & Kadın Hakları Savunucuları

Tematik alanlar:
Çoklu ayrımcılığa maruz bırakılan kadınlar dahil olmak üzere, kadınlara ve kız çocuklarına 

yönelik her türlü ayrımcılığın sonlandırılması.

Kamusal ve özel alanlarda tüm kadınlara ve kız çocuklarına yönelik insan kaçakçılığı, cinsel 

şiddet ve diğer sömürü türleri dahil olmak üzere her türlü şiddetin ortadan kaldırılması.

Çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler başta olmak üzere zararlı uygulamaların sonlandırılması.

Kadınların karşılıksız bakım ve ev içi emeği.

Kadınların, özel sektör de dahil olmak üzere her alanda karar alma mekanizmalarına etkin 

katılımı ve liderliği için eşit fırsatlara erişimi.

Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi.

Başta bilişim ve iletişim teknolojileri olmak üzere kadınların teknolojiye erişimi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve kadınların güçlenmesinin desteklenmesi için uygun 

politikaların ve uygulanabilir yasaların savunuculuğunun yapılması.

Kadınların adalete erişimi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği için erkeklerin ve oğlan çocuklarının katılımı.

Kadınların spora katılımı ve sporda kadın liderliği. 

Kadın yoksulluğu. 

Engelli kadınlar, göçmen kadınlar, kırılgan durumdaki ileri yaştaki kadınlar ile Roman

kadınlarından oluşan, ancak bunlarla sınırlı olmayan kırılgan kadın gruplarının haklarının 

ilerletilmesi ve bu grupların insan hakları mekanizmalarına ve hükümetler arası süreçlere 

erişimlerinin güçlenmesi 

Kadınların kırsal kalkınmaya katılımının ilerletilmesi. 

Engelli kadınların güçlenmesi. 

Arabuluculuk dahil olmak üzere, kalıcı barışın ve güvenliğin inşa edilmesinde kadınların ve kız 

çocuklarının katılımının, eylemliliğinin ve liderliğinin sağlanması. 
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İklim değişikliği eylemi, çevresel afet riskinin azaltılması süreçlerinin tüm aşamalarında 

kadınların ve kız çocuklarının liderliğinin, katılımının ve bu süreçlerden eşit bir şekilde 

faydalanmalarının sağlanması. 

Kadınların ve kız çocuklarının insani yardım süreçlerinden eşit bir şekilde faydalanmalarının 

sağlanması. 

Kanıta dayalı savunuculuk ve politika oluşturma için toplumsal cinsiyet verilerinin ve 

istatistiklerinin üretimi, analizi ve yaygınlaştırılması 

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı gazetecilik ve medya.

Başvuru dönemi: Başvurular 30 Nisan 2023’e kadar açık olacaktır.Bu destek için ayrılan 

toplam bütçenin 30 Nisan 2023'ten önce harcanması durumunda duyuru belirtilen 

tarihten önce kapatılabilir.

Destek miktarı: Ayni destek (talep edilen destek miktarına bağlı değişiklik gösterebilir)

En az 5 Platform/Ağ ve en az 15 kadın hakları savunucusu desteklenecektir.

Web sitesi:
https://bit.ly/3t2B2UT

Bilgilendirme Toplantısı Sunumu: https://bit.ly/3LWYABf
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Haklara Destek Programı

Kimler başvurabilir?
01.01.2021 tarihinden önce T.C. yasalarına göre, Türkiye’de kurulmuş ve Türkiye’de yerleşik,

2020 yılı resmi finansal tablolarında (bilanço vs.) yıllık geliri 2,000,000 TL altında olan, 

Son iki yılda Türkiye'de insan haklarının geliştirilmesine veya insan hakları 

savunucularının korunmasına katkıda bulunmak için en az bir faaliyet yürütmüş 

(tüzel kişilik sahibi) dernekler, vakıflar ve kâr amacı gütmeyen (ya da kârın 

hissedarlara dağıtılmadığı) kooperatifler.  

Tematik alanlar: Haklar temelli çalışan STÖ’ler ile, aşağıdakilerle sınırlı olmamak 

kaydıyla, altta sıralanan tematik faaliyet alanlarında çalışan örgütler ifade edilir:

Adalete erişim hakkı, Adil cezalandırılma ve adil infaz hakkı, Azınlık hakları, Barış 

hakkı, Çevre hakları, Çocuk hakları, Dijital haklar, Engelli hakları, Eşitlik ve ayrımcılığa 

uğramama hakkı, Gençlik hakları, Hayvan hakları, Hukukun üstünlüğü, İnsan hakları 

savunucularının savunulması, İnsan Hakları- temel hak ve özgürlükler, Kadın hakları, 

Kent hakkı, LGBTİ+ hakları, Mülteci hakları, Öğrenci hakları.

Öncelik alanları: Haklara Destek programında aşağıdaki konulara odaklanan insan 

hakları örgütlerine öncelik verilir:

Ayrımcılık 

Azınlık Çalışmaları

Başvuru dönemi: 16 Mayıs- 30 Haziran 2022 (Saat 17:00)

Destek miktarı: Min. 25,000 Euro-Max. 45,000 Euro

Web sitesi: https://www.haklaradestek.org/
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İsveç Batı Balkanlar ve Türkiye ile Reform 
İşbirliği Stratejisi 2021-2027 Destekleri (SIDA)

Kimler başvurabilir? Ankara İsveç Büyükelçiliği tarafından yürütülen desteğe BM 

normatif çerçevesinin değerlerini ve stratejide belirtilen İsveç’e ait öncelikleri 

paylaşan tüm kayıtlı kurumlar ile ulusal, uluslararası ve çok taraflı örgütler 

başvurabilir.

Tematik alanlar: İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve cinsiyet eşitliği

Başvuru dönemi: Belirli bir başvuru dönemi yoktur.

Destek miktarı: Destek için miktar belirlenmemiştir. Destekler genellikle birden fazla 

yıla yayılır ve desteklenecek eylemler için gerekli sabit miktarları da içerir. Miktarlar 

genellikle AB üye devletleri olan Büyükelçilikler ve Konsolosluklar tarafından 

desteklenen bir yıllık projeler için sağlanan miktarlardan daha fazladır. Türkiye’de her 

yıl yalnızca az sayıda yeni ortağın başvurusu değerlendirilir.

Web sitesi: www.sida.se 
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Sivil Düşün Genel Destek Programı

Kimler başvurabilir? Uluslararası sözleşmelerde tanımlanan temel hak ve 

özgürlükleri geliştirmek için çalışan tüm sivil toplum örgütleri ve aktivistler, Sivil 

Düşün desteğine başvurabilir.

Başvuru yapabilecek sivil toplum örgütleri: Dernek, vakıf, sivil inisiyatif, ağ veya 

platformlar, federasyon, konfederasyon, üniversitelerin hak odaklı çalışma yürüten 

sivil toplum birim veya merkezleri Sendika, Baro , Kent konseyi

Temel hak ve özgürlükleri geliştirmek için gönüllü olarak çalışan tüm bireyler aktivist 

olarak başvuru yapabilirler. Bu bireyler, hak odaklı çalışmalara gönüllü faaliyetlere 

zaman ve enerji ayıran, hak odaklı bir çalışmaya liderlik için gönüllü olarak 

sorumluluk üstlenen, hak odaklı yeni bir girişim veya platformun başlatılmasında 

gönüllü çaba sahibi olan kişiler olarak tanımlanır.

Tematik alanlar: Hak temelli çalışmalara, geliştir, etkile, duyur ve güçlen alanlarında 

destek veriyor. 

Başvuru dönemi: 2022-2025

Destek miktarı: Uygun harcamaları içeren her bir başvuru için en fazla 5 bin € 

tutarında destek talep edilebilir. Desteklere başvuru yapacak herkes için maksimum 

talep edilebilecek destek limiti, 22 Nisan 2022 itibarıyla güncellendi. Yani, önceden 

destek alanlar da -daha önce aldıkları miktar ne olursa olsun- yeni başvurucular gibi, 

2025’e kadar yapacakları tüm başvurular için toplamda 10 bin €’ya kadar destek 

talep edebilecek.

Web sitesi: www.sivildusun.net
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Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 
BİRLİKTE Kurumsal Destek Programı

Kimler başvurabilir? 

Hak temelli çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri

Tematik alanlar: Kurumsal hibe ve kurumsal gelişim için mentorluk barındıran 

programda hak alanları anlamında bir kısıt bulunmamaktadır.

Başvuru dönemi: Uygulama dönemi Ocak 2023 – Ocak 2025  olarak belirlenen 

programın başvuru takvimi yakında açıklanacaktır. 

Destek miktarı: BİRLİKTE Kurumsal Destek Programı yeni döneminde üç destek 

mekanizmasının eş zamanlı olarak yürütülmesi üzerine şekillendirildi:

STÖ’lerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kurumsal hibe desteği (Bu 

mekanizma kapsamındaki destek miktarı yakında açıklanacaktır.) 

STÖ’lerin kurumsal gelişimine ve güçlenmesine katkı sağlayacak mentorluk programı;

Kurumsal Gelişim için Mentorluk Programı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması (TCEA) için Mentorluk Programı

STÖ’lerin kendi aralarında ve sivil toplumdaki diğer aktörlerle etkileşimlerini ve iş 

birliklerini kolaylaştırmaya, güçlendirmeye yönelik etkileşim/paylaşım ağı (BİRLİKTE Ağı)

Web sitesi: https://bit.ly/birlikte-hibe , https://www.stgm.org.tr/ 
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Suna’nın Kızları

Kimler başvurabilir? Suna’nın Kızları bir kolektif etki girişimidir. Destekleyici kuruluş 

rolüyle, ortak amaçlar etrafında bir araya gelen çözüm ve destek topluluklarının 

geliştirdikleri fikirleri destekler. 

Tematik alanlar: Gelişimlerini destekleyebilecek hizmetlerden yoksun büyüyen 0-18 

yaş arası kız çocukların:

Duygusal ve bedensel olarak iyi halde olmaları

Öğrenmeye kesintisiz (hayat boyu) devam edebilmeleri

Eğlenmeye ve dinlenmeye vakit ayırabilmeleri

Baskı altında kalmadan yaşayabilmeleri

Kendileriyle ilgili kararları verebilmeleri

Başvuru dönemi: Çözüm ve destek toplulukları proje fikirlerini geliştirdikleri zaman 

kaynak ihtiyaçlarını belirler ve talepte bulunur.

Destek miktarı: Çözüm ve destek topluluklarının ihtiyaçlarına göre belirlenir. 

Web sitesi: https://www.sunaninkizlari.org/ 
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