
TCEF 2022 Başvuru Formu

I. Ön Kontrol Listesi

Bu bölüm, başvuru formuna başlamadan önce size yardımcı olacak bir kontrol

listesidir. Bu soruların cevaplarından herhangi biri hayır ise, başvuru

yapmadan önce tekrar düşünmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi tavsiye

ederiz.

Başvuru formu bir sonraki bölümde başlayacaktır.

A. Projeniz Turquoise Coast Environment Fund’ın (TCEF) ilgi alanları ve tercih

edilen proje odak alanlarından en az biriyle eşleşiyor mu?

- Sürdürülebilir gıda sistemlerini teşvik etmek

- Biyoçeşitliliğin korunması için ekosistem tabanlı yönetim yaklaşımları

- Koruma alanında çalışan yerel sivil toplum kuruluşlarının (STK) yasal

ve kurumsal olarak desteklenmesi ve güçlendirilmesi

1. Evet

2. Hayır

B. Projeniz, kara ve deniz bağlantılı adalar ve kıyı sulak alanları da dahil olmak

üzere Türkiye'nin güney ve/veya batı kıyı bölgelerinde mi uygulanacak?

1. Evet

2. Hayır

C. Projeniz en erken Eylül 2022'de başlayıp en geç Ağustos 2023’de mi

sonlanacak?

1. Evet

2. Hayır

D. 2021 yılında kurumunuzun yıllık geliri 3.000.000 TL’nin altında mıydı?

1. Evet

2. Hayır

E. Türkiye'de doğa ve biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak

çalışan bir topluluk girişimi/STK musunuz?

1. Evet

2. Hayır



F. Kuruluşunuzun tüzel kişiliği var mı? (ya da tüzel kişiliği olmayan bir grupsanız,

tüzel kişiliği olan bir kuruluş aracılığıyla mı başvuruyorsunuz?)

1. Evet

2. Hayır

G. Hibe talebiniz 180.000 TL’nin altında mı?

1. Evet

2. Hayır

Yukarıdaki sorulardan birine “hayır” cevabı verdiyseniz aşağıdaki ekran ile

karşılaşacaksınız.

“Bu fon için oluşturulan temel başvuru kriterlerine uymuyorsunuz.

Formu doldurmaya devam edebilirsiniz ancak başvurunuz bu şartlarda
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önerimiz çağrı metnindeki başvuru kriterlerini dikkatlice okumanızdır. Eğer

okuduktan sonra da ilgili soruya cevabınız değişmiyorsa başvurup vurmamak

tamamen sizin seçiminizdir."

II. Başvuran Kuruluş Hakkında
Bu alanda kurumunuzu daha iyi tanımamız için bazı teknik bilgilerle ilgili

sorular yer alıyor. Eğer bir inisiyatifseniz bu bölümü ev sahibi kuruluş

çerçevesinde doldurun.

A. Kuruluşunuzun adı:

B. Kuruluşunuzun e-posta adresi:

C. Kuruluşunuzun internet sitesi (varsa):

D. Kuruluşunuzun sosyal medya adresleri (Yer aldığınız tüm sosyal medya

platformlarını paylaşmanızı rica ederiz – Twitter / Instagram / Facebook vb.)

E. Kuruluşunuzun tüzel kişiliği

a. Dernek

b. Vakıf

c. Kooperatif

d. Diğer ( Lütfen Paylaşın)

F. Kuruluşunuzun 2021 yılı toplam gelirleri? (Tüm ayni/nakdi gelirler; kambiyo,

faiz, vb. gelirleri dahil)



G. Lütfen bize kuruluşunuz / grubunuz hakkında biraz bilgi verin ve neden bu

projeyi yapmaya uygun olduğunuzu anlatın. Lütfen geçmiş projelere/işlere

ilişkin referans olabilecek tüm özet bilgileri de paylaşmayı unutmayın (En fazla

500 kelime/4200 karakter)

H. Başvurudan sorumlu olan kişinin adı soyadı:

I. Başvurudan sorumlu olan kişinin e-postası:

III. Proje hakkında:

Bu alanda projenizi daha iyi tanımamız için bazı sorular yer almaktadır.

A. Projenin adı:

B. Projenin özeti(En fazla 100 kelime, 850 karakter):

C. TCEF’dan talep ettiğiniz hibe miktarı? (En fazla 180.000 TRY):

D. Bu başvuruyla ilgili -bizden talep ettiğiniz miktar dahil- toplam ihtiyacınız olan

bütçe nedir?

E. Projenizin tahmini başlangıç tarihi:

F. Projenizin tahmini bitiş tarihi:

G. Projenizin uygulama yeri/yerleri:

H. Proje yürütücüsü kişilerden ve niteliklerinden / deneyimlerinden bahseder

misiniz? (En fazla 500 kelime, 4200 karakter)

IV. Çevresel Sorun ve Çözüm Öneriniz
Bu alan projenizin çevresel sorunu nasıl ele aldığı ve hangi çözüm önerilerini

önerdiğinizi anlayabilmememiz için hazırlandı.

A. Projenizin ele almayı amaçladığı çevre/koruma sorunu nedir? (En fazla 100

kelime, 850 karakter)

B. Bu sorunun ana nedenleri nelerdir? Bu proje aracılığıyla bunlardan

hangilerine  çözüm önerisi geliştiriyorsunuz? (En fazla 250 kelime, 2100

karakter)

C. Lütfen yürütmek istediğiniz projeyi açıklayın. (En fazla 1000 kelime, 8400

karakter)

D. Projeniz belirli bir türe odaklanacak mı? Evet ise, lütfen açıklayın. (En fazla

250 kelime, 2100 karakter)

E. Aşağıdakilerden hangisi projenin hedeflerine ulaşmak için kullanacağı

yöntemleri en iyi şekilde tanımlar? Lütfen uygulayabileceğiniz tüm seçenekleri

işaretleyin



1. Doğrudan yapılan çalışmalar– Habitatları/türleri doğrudan korumak, yenilemek
veya iklim değişikliğine uyum sağlamamıza yardımcı olacak yerel faaliyetler
yapmak.

2. Farkındalık yaratmak – Doğal yaşam ve değeri hakkında deniz ve kıyı
konseptinde farkındalık yaratmak.

3. Araştırma veya analiz - Koruma konularında yerel calışmalar ve koruma ve
yenileme çalışmaları için "nelerin işe yaradığına" dair anlayışımızı geliştirmek.

4. Katılım – Kolektif çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek.
5. Kampanya – İşletmelerin ve tüketicilerin daha sürdürülebilir işler yapması için

hareket etmelerine yardımcı olmak.
6. Savunuculuk ve lobicilik – Ulusal, bölgesel ve diğer kurumları etkileyecek

çalışmalar yapmak.

F. Projeyi gerçekleştirmek için -varsa- aşağıdaki kişi, grup veya kurumlardan

hangisi ile ortak olacaksınız?

Ortaklar, benzer amaçlara ulaşmak için sizinle birlikte çalışacak kişiler, gruplar

veya kurumlardır. Ortaklıklar, proje faaliyetlerini birlikte yürütecek kişiler,

malzeme veya mekan sağlayan kuruluşlar ve projenin bir bölümünün

yürütülmesi için eğitim vereceğiniz kişiler dahil olmak üzere birçok biçimde

olabilir.

Lütfen geçerli olan tüm seçenekleri işaretleyin.

1. Yerel STK liderleri

2. Çevre bilimciler ve deniz biyologları

3. Sürdürülebilirlik odaklı işletmeler

4. Kampanyacılar

5. Gönüllüler/aktivistler

6. Eğitim kurumları

7. Yerel çiftçiler / arazi sahipleri

8. Yerel yönetimler / politikacılar

9. Bunların hiçbiri – kimseyle ortak olmayı planlamıyoruz

10.Diğer (Lütfen belirtin)

G. Aşağıdakilerden hangisi proje için 'hedef gruplarınız' olacak?



Hedef gruplar veya paydaşlar, projenizin ilişki kurmaya ve etkilemeye çalıştığı

kişilerdir. Hedef gruplar çok geniş (ör. "çocuklar") veya çok dar (ör. restoran

sahipleri) olabilir/ İnsanlar (ör. turistler), kurumlar (ör. yerel yönetim) veya

sektörler (ör. balıkçılık endüstrisi) olabilir.

Lütfen geçerli olan tüm seçenekleri işaretleyin.

1. Yerel sakinler

2. Okullar

3. Çocuklar

4. Gençler

5. Kadınlar

6. Turistler

7. Turizm ve otelcilik sektörü

8. Diğer endüstriler ve şirketler (ör. enerji/kamu hizmetleri/mülk vb.)

9. Çiftçiler

10.Balıkçılar

11. Gıda endüstrisi ve/ya da restoranlar

12.Medya

13.Akademik kurumlar ve üniversiteler

14.Yerel yönetimler ve/ya da politikacılar

15.Diğer (Lütfen belirtin)

“Sonraki sorularda, projenizdeki ilerlemeleri ve projenizin başarısını değerlendirmek

için kullanacağınız göstergeleri tanımlamanız istenecektir.

Gösterge, projenizin başarılı olduğunu gösterebilecek belirli ve gözlemlenebilir bir

başarı veya değişikliktir. Göstergeler, proje izleme ve değerlendirmede yaygın olarak

kullanılmaktadır, bu nedenle bu aşamada belirlediğiniz göstergeler gelecekteki diğer

projelerde de size yardımcı olabilir.

Bu proje kapsamında yalnızca projenin sonunda proje çıktılarınızı ölçmeniz ve

raporlamanız istenecektir, ancak uzun vadede amaçlanan etki ve sonuçlarınızın ne

olabileceğini üzerinde de düşünmenizi de bekliyoruz.



Desteklediğimiz projelerin çeşitliliği nedeniyle her şeyi kapsamamız mümkün

olamıyor. Bu nedenle önerilerimizi ve örneklerimizi incelemenizi ve  kendi projenize

uygulamak için üzerine düşünmenizi rica ediyoruz.

Aşağıdaki üç farklı gösterge türü hakkında düşünmenizi isteyeceğiz.

H. Proje çıktıları

'Çıktılar', üretmeyi, organize etmeyi, başarmayı vb. amaçladığınız şey veya şeylerdir.

Bu, bir araştırma veya veri toplama parçası, xxx kişi için verilen bir kurs, bir internet

sitesi kurulumu, organize edilen bir toplantı, hazırlanan ve dağıtılan broşürler vb.

olabilir.

Bu nedenle, çıktıların  göstergeleri, bir projenin başarılı bir şekilde tamamlanması

durumunda nasıl bir bilginin görünmesi gerektiğine atıfta bulunur. Projeye bağlı

olarak, bu, bir araştırmanın başarıyla tamamlanmasından bir etkinlik

düzenlenmesine kadar geniş bir yelpazede olabilir.

Aşağıdaki formata göre lütfen istediğiniz kadar çıktı ekleyin:

Çıktının adı:

Tamamlanma tarihi (tahmini):

Çıktının açıklaması:

Lütfen istediğiniz kadar çıktı ekleyin (daha fazlasını eklemek için başlıkları

kopyalayıp yapıştırın)

I. Proje Sonuçları

'Sonuçlar', çalışmanızın çevresel etkisine katkıda bulunacağını düşündüğünüz

sosyal, kültürel ve ekonomik değişiklikleri ifade eder. Esasen, sonuçlar, insanlardan

yapmasını beklediğimiz farklı bir pratiği tanımlar ve bu da çevrede olumlu bir

değişime yol açabilir.

Tüm projelerin sonuçları olacaktır. Doğrudan çevresel etkiye sahip olmayı amaçlayan

projelerin bile, insan motivasyonları veya davranışlarıyla ilgili bir sonucu olması

muhtemeldir. Örneğin, bir plastik alanını temizleme projesi, bu çalışma ve plastiklerin

verdiği zarar konusunda farkındalığı artırmayı da amaçlayacaktır (Gelecekteki



temizleme ihtiyacını azaltmak için). Aslında, çoğu proje yalnızca sonuçlar yoluyla

etkilere ulaşacaktır.

Lütfen, sonuçları ölçmenizi değil, sadece projenin sonunda üzerinde düşünmenizi

beklediğimizi unutmayın. Ölçümün zor ve pahalı olduğunu ve bu değişikliğin elde

edilmesinin uzun zaman aldığını anlıyoruz.

Aşağıdaki formata göre lütfen istediğiniz kadar sonuç ekleyin:

Sonucun adı:

Sonucun tamamlanma tarihi (tahmini):

Sonucun açıklaması:

I. Çevresel Etkiler

Etki göstergeleri, projenizin etki yaratmak istediği nihai çevresel hedefi ifade eder.

Her proje, konu üzerinde doğrudan çalışmıyor olsa bile (mesela bilinçlendirme

projeleri) ilgili bir etki göstergesi belirlemelidir. Göstergeleri tanımlamanıza yardımcı

olmak için, seçim yapabileceğiniz veya kendinizinkini geliştirmenize yardımcı olmak

için Çağrı Metnindeki “TCEF Fonu Başvuru Sahipleri için Kontrol Listesi” altında

sunduğumuz  gösterge listesinden yararlanabilirsiniz. Lütfen listelenen

göstergelerden birini seçmek veya kendinizinkini geliştirmekle ilgili rahat hissedin.

Lütfen unutmayın, mümkün olduğunca az çevresel gösterge listelemenizi öneririz.

Birini seçmek veya açıklamak gayet yeterli olacaktır.

Ayrıca, hangi göstergenin/göstergelerin ilgili olduğunu belirtmenizi istesek de, sizden

bu göstergeyi ölçmenizi beklemediğimizi, sadece projenin sonunda üzerinde

düşünmenizi beklediğimizi unutmayın. Ölçümün zor ve masraflı olduğunu ve bu

değişikliğin elde edilmesinin uzun zaman aldığını anlıyoruz. Aşağıdaki formata göre

lütfen istediğiniz kadar çevresel etki ekleyin:

Çevresel etkinin adı:

Çevresel etkinin açıklaması:



V. Diğer Bilgiler

A. Lütfen projeyi etkileyebilecek riskleri veya belirsizlikleri ve bunları nasıl

azaltmaya çalışacağınızı açıklayın. (En fazla 500 kelime, 4200

karakter)

B. Bu projenin istenmeyen olumsuz sonuçları olabilir mi? Özellikle, yerel

çevre üzerindeki herhangi bir olumsuz etkiyi ve hangi hafifletici

önlemleri uygulayabileceğinizi düşündünüz mü? Açıklar mısınız? (En

fazla 500 kelime, 4200 karakter)

C. Bütçe

D. Bu hibeyi almaya hak kazanırsanız, uzman ekibimiz proje hedeflerinize

ulaşmanız için size başka şekillerde nasıl yardımcı olabilir? (En fazla

500 kelime, 4200 karakter)

E. Lütfen bu hibeden sorumlu olacak kişinin özgeçmişini ekleyin.

F. Başvurunuzu destekleyebilecek herhangi bir belgeyi/belgeleri bir *.zip

dosyası olarak ekleyin.

VI. Beyanname

Lütfen aşağıdakileri onaylayın:

A. Bu başvurudaki tüm bilgilerin bildiğim kadarıyla doğru ve eksiksiz olduğunu

onaylıyorum. Gerektiğinde içindeki bilgileri ve destekleyici belgeleri diğer kişi

ve kuruluşlarla kontrol edebileceğinizi kabul ediyorum.

○ Evet

B. Kuruluşum,  şartlarınıza göre  hibeyi kabul etme ve şartlar karşılanmazsa

hibeyi geri ödeme yetkisine sahip.

○ Evet

C. Başvuru sürecinin herhangi bir noktasında verdiğim herhangi bir yanıltıcı

beyanın veya bilerek sakladığım herhangi bir bilginin, kuruluşumun

başvurusunun geçerli olmadığı anlamına gelebileceğini anlıyorum; bu

durumda hibeyi iptal edip geri talep edebileceğizi, başvuruyu değerlendirmeyi

bırakacağınızı ve başvuruyu iade edeceğinizi veya kuruluşuma sunduğunuz

hibeleri geri çekeceğinizi biliyorum.

○ Evet

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15jGEsL9JicOxRteJyq0KEWhuRalnvSsXhi6wi9IGwx4/edit?usp=sharing


D. Kuruluşum adına bu başvuruyu yapmaya yetkiliyim.

○ Evet

E. Kuruluşum adına, projemiz için sizden herhangi bir hibe alırsak, hibenin

standart şartlarına ve hibe sözleşmesinde belirtilen diğer hüküm ve koşullara

bağlı kalacağımızı kabul ediyorum.

○ Evet

F. Bu formu doldurarak, STDV'ye bu belgeye dayalı olarak verilerinizi işleme

hakkını vermiş oluyorsunuz.

○ Evet

○ Hayır

https://drive.google.com/file/d/12ALSY_xw0mNXu5Rng9iihR36J13YxBxq/view

