
Küçük Ölçekli Hibeler için Teklif Çağrısı
Bilgilendirme Toplantısı

21 Mart 2022



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-

Projenin Amacı: Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının
kapasite geliştirme imkanlarına ve kaynaklarına erişimini
artırarak toplum cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın
haklarının ilerletilmesi

Fon Kaynağı - Avrupa Birliği, Sivil Toplum ve Medya Programı
Proje Süresi – 3 yıl (1 Nisn 2021-31 Mart 2024)
Proje Bütçesi - 4,455,957 Avro



Küçük Ölçekli Hibeler
1. FAZ 

Son başvuru tarihi:18 Temmuz 2021
Sözleşme imzaları: Kasım-Aralık 2021 

Türkiye’nin 16 ilinden 18 STK’ya destek: 

https://turkey.un.org/tr/164226-avrupa-birligi-ve-
un-women-22-sivil-toplum-kurulusuna-mali-ve-
teknik-destek-verecek

Proje uygulamaları Aralık 2022’de sonlanacak

https://turkey.un.org/en/164226-european-union-and-un-women-join-forces-provide-financial-and-technical-support-22-civil


Küçük Ölçekli Hibeler
2. FAZ

Son 
Başvuru

• 15 Nisan 2022, TSİ 23:59
• Başvurular Türkçe ya da İngilizce dillerinde yapılabilir. Başvuru formu İngilizce’dir.
• Esas sözleşme, tüm zorunlu ekler ve resmi yazışmalar İngilizce olarak hazırlanacaktır. 
• Başvuru formu ve ilan:İlan:
• https://eca.unwomen.org/en/stories/news/2022/03/call-for-applications-small-

grants-for-womens-civil-society-organizations-in-turkey
• Başvuruların gönderileceği adres: turkey.procurement@unwomen.org

Uygulama

• Projelerin tahmini başlangıcı: Eylül 2022
• Uygulama süresi: Azami 12 ay

Bütçe 
aralığı

• Asgari: 2,500 ABD Doları Azami: 30,000 ABD Doları
• Başvurular: Türk Lirası      Mart 2022 kuru: 1 ABD Doları =14.718 Türk Lirası 

https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php

https://eca.unwomen.org/en/stories/news/2022/03/call-for-applications-small-grants-for-womens-civil-society-organizations-in-turkey
mailto:turkey.procurement@unwomen.org
mailto:turkey.procurement@unwomen.org
https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php


Kimler Başvurabilir?

Başvuru sahipleri, Türkiye'de yasal olarak kurulmuş ve faaliyet gösteren 
bir kadın sivil toplum kuruluşu (STK) veya kadınların liderlik ettiği bir 

STK olmalıdır.

‘Kadın sivil toplum kuruluşu’: Kuruluşun temel 
faaliyetleri kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği 
veya kadınların güçlenmesi alanlarında olmalıdır.

Kadınların liderlik ettiği sivil toplum kuruluşları: Kadınlar 
tarafından yönetilen ve önderlik edilen ve öncelikle 

kadınların ve/veya kız çocuklarının çıkarları doğrultusunda 
hizmetler sunan STK'lardır.



Kimler Başvurabilir?
Başvuru sahipleri aşağıdaki alanlardan bir veya daha fazlasında faaliyet gösteriyor olmalıdır:

• Birden fazla ve çok yönlü 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 kaçakcılığı, cinsel şiddet

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

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

• Kadınların karşılıksız bakım ve ev işi 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



Kimler Başvurabilir?
Başvuru sahipleri aşağıdaki alanlardan bir veya daha fazlasında faaliyet gösteriyor olmalıdır:

• Kadın yoksulluğu

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

oluşan, ancak bunlarla sınırlı olmayan kırılgan durumdaki kadınların haklarının ilerletilmesi ve bu

grupların insan hakları mekanizmalarına ve hükümetler arası süreçlere erişimlerinin güçlendirilmesi

• Kadınların kırsal kalkınmaya katılımının ilerletilmesi

• Engelli kadınların güçlendirilmesi

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

çocuklarının katılımının, eylemliliğinin ve liderliğinin sağlanması

• İklim değişikliği eylemi, çevresel ve 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



Kimler Başvurabilir?
Başvuran STK’lar aşağıdaki koşulları taşımalıdır:

•En az üç (3) yıldır faaliyette olan resmi kayıtlı bir STK olmak;

•BM Güvenlik Konseyi Konsolide Yaptırımlar Listesinde yer almamak;

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

•Hakkında dolandırıcılık, yolsuzluk, cinsel istismar, cinsel sömürü veya diğer suistimaller nedeniyle

soruşturma başlatılmamış olmak;

•BM Kadın Birimi tarafından sağlanan ve kısmen veya tamamen feshedilmiş fonlardan

faydalanmamış olmak;

•21 Kasım 2019 sonrasında ve halihazırda BM Kadın Birimi ile Uygulama Ortağı (UO) veya Sorumlu

Taraf (ST) bağı olmamak;

•21 Kasım 2019’dan önce benzer deneyimleri varsa BM Kadın Birimi tarafından memnun edici olarak

değerlendirilmesi.

•Uygulama Ortağı/Sorumlu Taraf olabilecek kapasiteye sahip STK olmamak;

•Çeşitli paydaşlarla iş birliği yapmak için yeterli kapasiteye sahip olmak;

•Küçük Ölçekli Hibeleri yönetmek için gereken mali politika ve süreçler de dahil olmak üzere yeterli

mali idareye sahip olmak;

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list


Uygun Faaliyetler

Kurumsal yapı, araç ve
süreçlerin oluşturulması ve

geliştirilmesi.

STK'ların ve çalışanlarının
teknik ve yönetsel

becerilerinin geliştirilmesi.

Maliyetleri, önerilen bütçenin 
%30’una veya 5.000 ABD Doları’na 

tekabül eden veya bunlardan 
düşük olan meblağ (hangisi daha 

düşük ise) ile sınırlı olmak kaydıyla 
fotokopi makinesi, tarayıcı, yazıcı, 

dizüstü bilgisayar ve masaüstü 
bilgisayar desteği.

Küçük Ölçekli Hibeler bir program veya proje
faaliyetlerinin uygulamasını finanse etmeyecektir



Başvuruda dikkat edilecek önemli noktalar

• Planlanan faaliyetler ve hedefler oldukça kısa ve öz bir şekilde belirtilmelidir.
• Başvuru sahiplerinin faaliyet ve uygulama yerine ilişkin herhangi bir coğrafi

sınırlama yoktur.
• Başvuranlar, “kimseyi geride bırakmama” ilkesi doğrultusunda ve kesişen kırılganlık

koşullarına (engelli kadınlar, Roman kadınlar, kırsalda yaşayan kadınlar, göçmen
kadınlar vb.) yönelik kurumsal yaklaşımlarını başvuru dosyalarında ibraz etmelidir.

• Başvuru sahipleri, tekliflerinde, Covid-19 salgını nedeniyle karşılaşılan kurumsal
zorlukları nasıl ele alacaklarını belirtmelidir.

• Küçük Hibeler için mevcut toplam bütçenin %15'ine kadar olan kısmı, geçici koruma
altındaki Suriyeli kadın ve kız çocuklarının veya uluslararası koruma başvurusunda
bulunan kadınların ve kız çocuklarının haklarını iyileştirmek ve ihtiyaçlarını
karşılamak için faaliyet gösteren STK'lara tahsis edilecektir.

Çağrıya ilişkin gelen sorular 
derlenerek 1 Nisan 2022 
tarihinde websitesinde 

yayınlanacaktır.

Bir önceki çağrının 
soru&cevapları: 

https://eca.unwomen.org/sites/def
ault/files/Field%20Office%20ECA/At
tachments/News/2021/7/Frequentl

y%20Asked%20Questions.pdf

https://eca.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ECA/Attachments/News/2021/7/Frequently%20Asked%20Questions.pdf


Başvuru Formu
Annex 1



Başvuru Formu
Annex 1



Başvuru Formu
Annex 1

2.2
.



Bütçe Şablonu
Annex 2

Bütçe 
kategorilerinin 
başlıklarını 
değiştirmeyiniz

Başvuru formunda 
numaralandırdığınız 
şekilde faaliyet bazlı bütçe 
girilmelidir.

Faaliyet sayınıza göre 
tabloya ekleme 
yapabilirsiniz.

Faaliyetleri 
gerçeleştirmeyi 
planladığınız dönemi 
«X» ile işaretleyiniz.

Planlanan harcama bütçe kategorilerinden birine ait 
değilse «Other» (parantez içinde detay belirtiniz. 

Toplamları giriniz.

Toplamları giriniz.

Genel toplamları giriniz.

Eğer talep ettiğiniz toplam bütçe 10,000 ABD Dolara eşit veya bunun 
altındaysa, tüm harcamaları «Installment 1» altında gösteriniz. Eğer 
10,000 ABD Dolarının üstündeyse bütçeyi ortalama olarak iki taksit 

arasında bölerek gösteriniz. 



Bütçe Şablonu
Annex 2

• Herbir bütçe kategorisinde talep edilen miktar ve tüm hibe miktarı Türk Lirası olarak belirtilmelidir.

• Faaliyet bazlı olarak bütçe kategorileri belirtilmelidir.  Azami 3 ana hedef doğrultusunda ve azami 6 

faaliyet altında taleplerinizi girmeniz önerilmektedir. Faaliyet sayınıza göre tabloya ekleme 

yapabilirsiniz.

• Bütçe kategorilerinin başlıklarını değiştirmeyiniz. Planlanan harcamalar toplu olarak ait oldukları bütçe 

kategorileri altında gösterilmelidir. (örneğin: toplantı giderleri, mekan kirası, ikramlar, eğitim giderleri vs. 

«Training/Seminar/ Workshops» Training/Seminar/ Workshops”  bütçe kategorisi altında 

gösterilmelidir)

• Eğer planlanan harcama belirtilen bütçe kategorilerinden birine ait değilse «Other» altında gösteriniz. 

Yanına parantez açarak detayını belirtiniz. Örneğin: Other (office expenses)

• Eğer talep ettiğiniz toplam bütçe 10,000 ABD Dolara eşit veya bunun altındaysa, tüm harcamaları 

«Installment 1» altında gösteriniz. Eğer 10,000 ABD Dolarının üstündeyse bütçeyi ortalama olarak iki 

taksit arasında bölerek gösteriniz. 

• Aynı tablo içinde faaliyetleri gerçeleştirmeyi planladığınız dönemi çeyrek dönemler olarak işaretleyiniz.



Değerlendirme Kriterleri

Küçük Ölçekli Hibeler için Teklif Çağrısının içeriğine uygun, başvuru sahibinin kurumsal kapasitesini 
geliştiren veya güçlendiren faaliyetlerin önerilmesi;

Başvuru sahibini sürdürülebilir biçimde destekleyen ve hedef kitlesine ulaştırabilen uygun 
faaliyetlerin önerilmesi;

Başvuruda BM Kadın Birimi adına bir faaliyet/çıktı uygulamanın Küçük Ölçekli Hibeyi inşaat 
işleri, mühendislik işleri, araç alımları vb. için kullanmanın teklif edilmemesi;

Fotokopi makinesi, tarayıcı, yazıcı, dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayar bütçesinin talep edilen 
Küçük Ölçekli Hibenin %30'undan veya 5.000 ABD Dolarından (hangisi daha düşükse) düşük olması;

12 ay içinde gerçekleştirilebilecek uygun faaliyetler önerilmesi;

Dolaylı maliyetleri/destek maliyetlerini Küçük Ölçekli Hibe ile karşılamanın teklif edilmemesi;

Küçük Hibe'den kâr elde etmemek



Başvuru için sunulacak belgeler

•Ek 1 Başvuru formu ve Ek 2 Bütçe Şablonu (Annex I Application Form, Annex II –Budget 
Template)
•Yetkili kişinin beyanı (Declaration by the Authorized Representative of the 
Applicant Organization)
•Başvuran STK’nın tüzüğü/senedi
•Başvuru sahibinin en az üç yıldır faal bir STK olduğunu gösteren resmi kayıt belgesi
(örn.Derbis faaliyet belgesi)

İlan:
https://eca.unwomen.org/en/stories/news/2022/03/call-for-applications-small-grants-for-womens-

civil-society-organizations-in-turkey

Tekliflerin gönderileceği adres:
turkey.procurement@unwomen.org

https://eca.unwomen.org/en/stories/news/2022/03/call-for-applications-small-grants-for-womens-civil-society-organizations-in-turkey
mailto:turkey.procurement@unwomen.org


Teşekkürler
Başarılar dileriz!


