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Bölüm I: Mikro-Fon Programı 

1. Mikro-Fon Programının Arka Planı 
Çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi için verilen mücadelenin etkin bir şekilde 

ilerlemesi için hak sahipleri olan çocukların katılımı oldukça önemlidir.  

“Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı” 2011 yılından bu yana çocuk hakları 

alanında savunuculuk, izleme ve raporlama çalışmaları yapmakta ve üyeleri ile diğer STK’ların 

da bu alandaki kapasite geliştirme çalışmalarını desteklemektedir. Ortaklık Ağı bu çalışmalarını 

çocuk katılımı ile yürütmeye önem verir. Bununla birlikte STK’ların çalışmalarında anlamlı bir 

çocuk katılımı oldukça eksik ya da arka plana atılmış bir kavram olarak karşımıza 

çıkabilmektedir. Bazı STK’ların çalışmalarında çocuk katılımına ilişkin iyi örnekler olmasına 

karşın Ortaklık Ağı genelinde anlamlı ve tutarlı çocuk katılımı uygulamaları istenilen düzeyden 

uzaktır. 

Çocuk katılımı; çocukların kişisel gelişimlerini zenginleştirir, onlara, kendi çevrelerinde 

olumlu değişiklikler yapılmasına katkı sağlamak için olanaklar sunar; hakları konusunda 

farkındalık yaratarak çocukların korunmasını sağlar; dışlanmış çocukların da içerilmelerine ve 

çocukların çevrelerindeki değişimin bir parçası olmalarına yardımcı olur.  

Çocuk Katılımının güçlendirilmesi ve anlamlı bir çocuk katılımı için 2016-2017 yılında 

Uluslararası Çocuk Merkezi ve Ortaklık Ağı tarafından “STK’lar için Çocuk Katılımı Küçük Destek 

Programı” gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında başlatılan ve küçük hibeler yoluyla 

gerçekleştirilen STK’larla çocuk katılımı çalışmasının genel amacı; çocuk hakları alanında 

çalışan kuruluşların çocukların yerel ve ulusal düzeyde kararlara katılımı için aracılık etmeleri 

ve bu aracılığın gerçekleştirilmesi için kuruluşların kapasitelerinin artırılması olarak 

belirlenmiştir. Çocukların güçlendirilmeleri ve katılımlarının sağlanması için çocuk hakları ve 

çocuk katılımı konusunda donanımlı ve organize sivil toplum kuruluşlarına gereksinim vardır.  

Bu nedenle bir önceki Destek Programının devamı niteliğinde olan bu çalışmanın beklenen 

çıktıları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 
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 Sivil toplumda anlamlı bir çocuk katılımının gerçekleşmesini sağlamak 

 Ortaklık Ağı üyeleri ile çocuk hakları alanında çalışan diğer STÖ’lerin bu konudaki 

kapasitelerinin güçlendirilmesine destek olmak.  

“Mikro-Fon” programı ile çocukların sivil topluma katılımlarının desteklenmesi ve 

kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Bu programın başarılı bir şekilde uygulanması “çocuk 

katılımı” ile ilgili yaşanan güçlükler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmamızı sağlayacak ve 

katılımın önündeki engellerin kaldırılabilmesi için yapılacak çalışmalara zemin oluşturacaktır. 

 

1.1. Mikro Fon Programının Amacı ve Öncelikli Konuları 
Mikro Fon Programının Amacı: Programın amacı sivil toplumda anlamlı bir çocuk katılımının 

gerçekleşmesini sağlamak ve Ortaklık Ağı üyeleri ile çocuk hakları alanında çalışan diğer 

STÖ’lerin bu konudaki kapasitelerinin güçlendirilmesine destek olmaktır. 

Programın Gereklilikleri: 

 Yürütülecek faaliyetlerde çocuk katılımının sağlanması 

 Yürütülecek faaliyetlerin Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede geçen 

haklardan en az bir (1) tanesi ile ilgili olması 

Programın Önceliği: Başvuruların değerlendirilmesinde Bölüm- III’te üç farklı düzeyi 

tanımlanmış olan çocuk katılımı türlerinden en az bir tanesini içeren çalışmalara öncelik 

verilecektir.   
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1.2. Destek Miktarı 

Bu çağrı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen alt ve üst limitler arasında 

olacaktır: 

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı Üyesi Olmayanlar 

Alt limit: 3.500 Türk Lirası 

Üst limit: 6.000 Türk Lirası 

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı Üyesi Olanlar 

Alt limit: 3.500 Türk Lirası 

Üst limit: 12.000 Türk Lirası 

 

Yukarıda belirtilen fon dağılımı kapsamında, yaklaşık yetmiş (70) STK başvurusunun 

desteklenmesi öngörülmektedir.   

Başvuru sahibinin geçerli bir yazılı gerekçe sunması ve fonların uygunluğuna bağlı olarak 

planlanan faaliyetlerin verimliliğini ve potansiyel etkilerini artırmak amacıyla talep edilen 

bütçe miktarı üzerinden karşılıklı mutabakat ile ±%10’u kadar değişiklik yapılabilir. 

 

 

Önemli Not 

Bu Teklif Çağrısı kapsamında talep edilen hibe KDV muaf olarak hesaplanarak talep 

edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Bölüm – II: Başvuru Prosedürleri 

1. Başvuru Sürecine İlişkin Kurallar 

Başvuru uygunluk kriterleri üç farklı başlık altında ele alınmıştır.  

1. Başvuru sahipleri (2.1.1) 

2. Destek verilebilecek faaliyetler (2.1.2) 

3. Destek Kapsamına Giren Maliyetlerin Tanımlanması (2.1.3) 

1.1. Başvuru Uygunluk Kriterleri 

1.1.1.  Başvuru Sahibinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? 

Mikro-Fon programı, çocuk katılımı ve çocuk hakları ile ilgili faaliyet(ler) gerçekleştirmeyi 

hedefleyen sivil toplum kuruluşlarını (faydalanıcıları)  desteklemek için geliştirilmiştir: 

Destek almaya hak kazanabilecek kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır. Başvuru Sahibinin aşağıdaki 

koşulları sağlaması gerekmektedir: 

 Tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar 

 Kar amacı gütmeyen kuruluşlar 

 Sivil Toplum Kuruluşları (STK)1 (Türkiye’deki dernek, vakıf, dernek ve vakıfların 

federasyon ve konfederasyonları2)   

 Türkiye’de faaliyet gösteren Barolar 

 Üniversitelerin çocuklar ile çalışan birimleri 

 

                                                           

1 Bu Teklif Çağrısı kapsamında, “sivil toplum kuruluşu” aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır: 

a) Kuruluşu ve personeli ile yöneticilerinin atanması bakımından devletten bağımsız olan, 

b) Mali ve idari işlerinde özerk ve demokratik bir yapıya sahip olan, 

c) Kar amacı gütmeyen tüzel kişidir.  

Bu bağlamda, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları” sivil toplum kuruluşu olarak değerlendirilmemektedir ve 

uygun Başvuru Sahibi veya eş-başvuran değildirler.  

2  5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında kurulmuş olan dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları 

uygun Başvuru Sahibi veya eş-başvurandır. 
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Başvuru sırasında kurumlar tüzel kişilikleri olduğunu ve gerektiğinde belgeleyebileceklerini 

bildiren ve başvuru formunda yer alan Beyan Formunu imzalamak zorundadır. Hibe almaya 

hak kazanan kurumlardan, sözleşme aşamasında, kurumlarının aktif olduğunu yetkili 

makamlardan alacakları onay ile belgelemeleri istenebilir.  

 

   ÖNEMLİ NOT  

Bu hibe programı İstanbul, Ankara, İzmir illerinden başvuruya açık olmakla birlikte diğer 

illerden gelen başvurular yerel kapasitenin güçlendirilmesi hedefi gereği önceliklendirilecektir.   

1.1.2. Program Neleri Destekliyor? Başvuru İçin Örnek Faaliyetler 

Uygun faaliyet alanları: Destek talepleri, aşağıda yer alan faaliyetleri/çalışmaları içerebilir. Bu 

faaliyetler sadece yol gösterici olması amacıyla verilmiştir, belirtilen faaliyetler (çalışmalar) 

örnek olup, proje konuları bu faaliyet türleri ile sınırlı değildir. 

i) Çocuk katılımının sağlandığı, çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ile ilgili faaliyetler 

düzenlenmesi 

ii) İnsan hakları, çocuk hakları ve çocuk özelinde sivil toplum alanında etkinlikler 

düzenlenmesi  

iii) BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve bu sözleşmenin ihtiyari protokolleri, 

Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa 

Konseyi Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi) gibi çocuk haklarına ilişkin 

sözleşmelerde geçen haklar ile ilgili faaliyetler 

 

  Faaliyetlerin Süresi 

Bu program kapsamında desteklenen faaliyet(ler), sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk 

bir (1) ay içerisinde başlamalı ve  altı (6) ay içinde tamamlanmalıdır.  

 

Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Kullanılabilecek Yöntem ve Araçlar: Yürütülecek 

faaliyetlerde aşağıda örnekleri verilen araçlar kullanılabilir. Bu araçlar sadece yol gösterici 

olması amacıyla verilmiştir. Faaliyetlerde kullanılacak araçlar bunlarla sınırlı olmak zorunda 

değildir. 

 İşbirliği, ortaklık girişimleri ve çocuklardan oluşan danışma grubu kurulması gibi 

faaliyetler oluşturma 

 Yurtiçi toplantı, konferans, seminer ve benzer etkinlikler düzenlenmesi  

 Atölye çalışması, eğitim ve çalışma ziyareti düzenlenmesi ve bu etkinliklere katılım 
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 Savunuculuk çalışması, kampanyalar ve benzeri faaliyetleri organize etme  

 Kapasite güçlendirme uygulamaları, eğitim ve kolaylaştırma için bağımsız uzman/ 

danışman desteği 

 İletişim araçlarının ve materyalinin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması (görünürlük 

malzemeleri, web sitesi ve sosyal medya hesapları gibi). 

 Atölye çalışmaları, ulusal çalışma ziyaretleri ve benzer etkinlikler organize etme 

ve/veya bunlara katılma, 

 

Başvuru Sayısı 

Bir başvuru sahibinin, bu destek çağrısı kapsamında birden fazla başvuru yapması 

durumunda başvurulardan en fazla bir tanesi kabul edilir. 

 

1.1.3. Destek Kapsamına Giren Maliyetlerin Tanımlanması: Maliyetlerin 

Uygunluğu 

 

Bir destek için yalnızca uygun maliyetler dikkate alınır. Uygun olarak kabul edilen ve edilmeyen 

maliyetler aşağıda verilmiştir.  

Başvuru süresinin sona ermesiyle birlikte yapılacak kontroller sırasında, başvuru bütçesinde 

hata ya da tutarsızlıklar olması halinde başvuru sahibinden ilave açıklama istenmesi, destek 

tutarında değişiklik yapılması veya indirime gidilmesi gerekebilir. Bu nedenle, gerçekçi ve 

maliyetlere uygun bir bütçe sunmak başvuru sahibinin yararına olacaktır. 

 

ÖNEMLİ NOT 

*Program kapsamında sunulacak tüm destekler nakdi değil aynidir. Yani talep edilen 

desteklerle ilgili tüm harcamalar Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) tarafından 

karşılanacaktır.  

*Bu nedenle destek talebinde belirtilen faaliyetlerle ilgili yapılacak harcamaların 

faturalandırma işlemleri UÇM adına yapılmalıdır.  

*Başvuru sahibi adına kesilen faturalar kabul edilmeyecektir. (Ayrıntılı bilgi için lütfen 

Uygulama Kılavuzunu inceleyiniz) 

 

 



 

9 

 

 

1.1.4. Uygun Doğrudan Maliyetler  

Uygun doğrudan maliyetler, Mikro-Fon Programı kapsamında desteklenen çalışmalar için 

yapılan masraflardır. Bu masraflar, geçerli alışveriş fişi (tek seferde maksimum 100TL ve 

toplamda maksimum 250TL), fatura vb. gibi muhasebe dokümanları ile desteklenmeli ve 

faaliyetlerin uygulama süresi içinde gerçekleşmelidir. Uygun doğrudan maliyetlerin listesi 

aşağıda verilmiştir.  

 

 

 Tasarım, basım ve dağıtım giderleri (poster, broşür, kampanya ve promosyon malzemeleri, 

reklamlar ve diğer basım giderleri, posta ve kargo gideri), 

 Etkinlik ve toplantılar için gerekli kırtasiye ve diğer malzemeler 

 Tercüme giderleri (simultane ve belge tercümesi giderleri) 

 Bağımsız uzman/danışman desteği (kampanya yönetimi, web tasarımı/yönetimi, 

eğitim/atölye çalışması kolaylaştırıcılığı vb.). Uzman başvurusu yapan örgütlerin uzman 

özgeçmişlerini (en fazla 3 sayfa) uygulamadan en geç 1 ay öncesinde onay için paylaşmaları 

gerekmektedir. Başvuran STK veya başvuran STK çalışanı aynı projede uzman ya da 

danışman olamaz.  

 Uzman/danışman desteği toplam bütçenin %40 ını aşamaz. Başvuru sahibinin, faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi sırasında oluşabilecek toplantı, ikram, yayın basımları vb. giderleri 

özkaynaklarından veya AB fonları hariç başka kaynaklardan karşılayacağını taahhüt etmesi 

durumunda karşılıklı mutabakat ile bu oran arttırılabilir. 

 Etkinlik ve toplantılar için mekân kiralama giderleri 

 Yemek ve ikram giderler 

 Etkinlik ve toplantılara katılacak kişilerin seyahat giderleri (uçak, otobüs, tren) 

 Konaklama (etkinlik ve toplantı katılımcılarının konaklama giderleri) 

 Çocuklarla yapılan faaliyetlerde ulaşım (taksi, servis kiralama) giderleri uygun maliyettir. 

Diğer durumlarda toplu taşıma giderleri bilet/fiş karşılığında kabul edilecektir.  
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1.1.5. Uygun Olmayan Maliyetler 

Uygun olmayan maliyetlerin listesi aşağıda verilmiştir.  

 Dernek çalışanlarının maaşları 

 Etkinlik / toplantı katılımcıları için harcırah 

 Uçak ve tren seyahatleri için 1.sınıf (business class) seyahat giderleri 

 Başka bir proje veya iş programı kapsamında yapılan harcamalar 

 Üçüncü taraflara verilen krediler 

 Mevcut bina ve arazi satın alınması veya kiralanması 

 İşletme giderleri 

 Ekipman satın alınması 

 Banka masrafları, teminat giderleri ve benzer harcamalar 

 Finansal Kiralama (leasing) masrafları 

 Pasaport çıkarılması ve harçları 

 Burslar 
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1.2. Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler 

1.2.1. Başvuru Formu 

Destek programına başvuru için, başvuru sahiplerinin doldurmaları gereken bir (1) adet form 

bulunmaktadır (EK 1: Başvuru Formu). Bu formun içeriğinde başvuru sahibi hakkında genel 

bilgiler, destek almak istenen çalışmanın türü, talep edilen desteğin süresi, destekle birlikte 

gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde ulaşılmak istenen çıktı ve sonuçlar, desteğin hedef 

grubu ve talep edilen bütçe ile ilgili alanlar bulunmaktadır.   

Başvuru formunda yer alan tüm alanların eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu 

rehberde yer alan talimatlar doğrultusunda doldurulmayan formlar geçersiz sayılacaktır.  

Başvuru formu Türkçe doldurulmalıdır.  

Başvurularla ilgili ek açıklama yalnızca; sunulan bilgilerin açık olmadığı ve/veya tahmini 

bütçeyle ilgili maddi hatalar, gerçekçi olmayan hesaplamalar veya tutarsızlıklar olması 

durumunda başvuru sahiplerinden talep edilecektir. 

1.2.2. Başvurular Nereye, Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak? 

Mikro-Fon Programı başvuru süreci, başvuru rehberi, diğer ek rehberler ve başvuru formunun, 

21 Ocak 2019 Pazartesi günü www.cocuklarlagucluyuz.net adresinde ilan edilmesi ile 

başlayacaktır.  

Başvurular, bu rehberde yer alan talimatlara göre hazırlanmalı ve 

bilgi@cocuklarlagucluyuz.net  adresine 25 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar 

gönderilmelidir. 

Teknik araçlara ve internet erişimine sahip olmayan veya kısıtlı erişimi olan başvuru sahipleri, 

başvuru formunu doldurarak aşağıda yer alan posta adresine de gönderebilir. Posta gönderisi 

ile başvuru yapan yararlanıcıların tarafımızı telefonla bilgilendirmesini rica ederiz.  

Adres: 

Mikro Fon Programı Başvurusu (Bu not mutlaka zarf üzerine yazılmalıdır) 

Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 

Bilkent / Ankara 

 

Önemli Not: Son başvuru tarihinden sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. E-posta başvurularında e-postanın gönderilme saati, kargo yolu ile yapılan 

başvurularda kargo teslim saati esas alınacaktır. 

 

http://www.cocuklarlagucluyuz.net/
mailto:bilgi@cocuklarlagucluyuz.net
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1.2.3. Başvurularla İlgili Daha Fazla Bilgi Talebi 

 

Destek programına başvurmayı planlayan kurumlar sorularını, 4 Şubat 2019 Pazartesi günü 

saat 23:59’ye kadar bilgi@cocuklarlagucluyuz.net  adresine gönderilebilirler.  

Bu tarihe kadar internet üzerinden ya da telefon ile gelen soruların yanıtları 11 Şubat 2019 

Pazartesi günü http://www.cocuklarlagucluyuz.net adresinde yayınlanacaktır. 

Belirtilen tarihten sonra gönderilen sorular cevaplanamayacaktır. 

 

Sorularınız için; 

4 Şubat- 11 Şubat 2019 tarihleri arasında kurulacak olan destek masasından, aşağıdaki 

numaraları arayarak da destek alabilirsiniz.  

Kemal Cesur: 0 (312) 290 10 53 

Ebru Ergin: 0 (312) 290 21 87 

 

 

 

  

mailto:bilgi@cocuklarlagucluyuz.net
http://www.cocuklarlagucluyuz.net/
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1.3. Başvuruların Sıralanması ve Destek Almaya Hak Kazananların 

İlanı 

Başvuru sahipleri, destek taleplerinin alındığına ilişkin UÇM tarafından e-posta veya telefon 

aracılığıyla bilgilendirileceklerdir. Son başvuru tarihi  25.02.2019’dur. 

Tercih edilen gönderim yöntemine bakılmaksızın alınan bütün başvuru talepleri, varış 

zamanına göre uygunluk kontrolünden geçirilecek, sıralanacak ve değerlendirilecektir. Eksiksiz 

ve uygun başvurular “Bağımsız Değerlendiriciler” tarafından değerlendirmeye alınacaktır. 

Değerlendirme sonucunda başvurular, destek almaya uygun olanlar ve olmayanlar olarak 

başvuru tarihine göre sıralanacaktır. Uygun bulunan çalışmalara başvuru sırasına göre hibe 

desteği sağlanacaktır. Bu işlem toplam hibe miktarı ya da hibe almaya hak kazanan başvuru 

bitene kadar devam edecektir.  

Mikro Fon Programının değerlendirilmesinde başvurular, uygunluk kriterlerine (2.1. Başvuru 

Uygunluk Kriterleri) göre kontrol edilecektir. İdari kontrol ve başvuru sahibinin uygunluğunun 

(EK 2: Uygunluk Kontrol Formu) teyidini takiben ikinci aşamada destek talepleri verimlilik ve 

etki açısından değerlendirilecektir. (EK 3: Değerlendirme Formu) 

Bağımsız Değerlendiricilerin kararları çerçevesinde UÇM tarafından açıklama ve/veya revizyon 

talebi ile iade edilen destek başvuruları, gerekli açıklama ve/veya revizyon 5 iş günü içinde 

sunulduğu takdirde başvuru sıralarını kaybetmeyeceklerdir. Gerekli açıklama 5 iş günü içinde 

sunulmadığı takdirde başvuru sıralarını kaybedeceklerdir.  

Mikro-Fon Programının Başvuru Süreci Ve Uygulanmasına Dair Öngörülen Takvim* 

 TARİH SAAT 

Mikro-Fon programının ilan edilmesi 21.01.2019 17.00 

Başvuru sahiplerinin açıklama talep etmeleri için son tarih 04.02.2019 17.00 

Soruların cevaplarının duyurulması 11.02.2019 17.00 

Başvuru formlarının gönderilmesi için son tarih 25.02.2019 17.00 

Uygunluk kriterlerinin değerlendirilmesi 04.03.2019 - 

Destek almaya hak kazananların ilanı 08.03.2019 17.00 

Desteklerin uygulanması ve izleme ziyaretleri 
15.03.2019-

15.12.2019 
- 

* Öngörülen takvim, başvuru sürecinde güncellenebilir. Böyle bir durumda güncellenen takvim, 

www.cocuklarlagucluyuz.net adresinde yayımlanacaktır. 

http://www.cocuklarlagucluyuz.net/
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Bölüm III: Çocuk Katılımı 

1. Çocuk Katılımı Nedir? Çocuk Katılımı Nasıl Sağlanır? 
Çocuk Katılımı Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye göre “çocukların fikirlerini 

özgürce ifade etmesi ve bu fikirlerin yetişkinler tarafından dikkate alınması” olarak 

tanımlanmaktadır. Ancak katılım genel anlamda çocukların aktif oldukları sosyal ortamlarda 

sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, çocuklar bir oyunun, bir çalışmanın parçası 

olduklarında, eğitim ortamlarındaki çalışmalarda çocuk katılımı gerçekleşebilmektedir.  

Anlamlı Çocuk Katılımı Ne Demektir? 

Anlamlı Çocuk Katılımı, çocuğun katılım hakkının tam olarak hayata geçirilmesi olarak 

tanımlanabilir. Peki, katılımın etkin ve anlamlı olmasını nasıl sağlayacağız. İşte aşağıda 

sizler için bazı ipuçları belirledik. 

  

Yetişkinler Olarak Başlangıç Noktamız! 

Çocukların potansiyellerine inanmak. 

Çocukları bağımsız bir birey olarak görmek. 

Çocuklara güven duymak. 

  

Katılımın Anlamlı Olması İçin Yapabileceklerimiz 

 Çocukların çalışma ortamını ve çalışmanın hedeflerini anlamalarını sağlamak, birlikte 

düşünmek, 

 Yapılacak çalışma ile ilgili çocuklara yeterli bilgiyi vermek, çalışmayı birlikte 

planlamak, 

 Çalışmanın tüm aşamalarında (öncesinde, çalışma süresince ve çalışma 

sonuçlandığında) çocuklara gerekli bilgileri vermek, görüşlerini almak, 

 Çocukların görüşlerini ifade etmesi için onlara destek olmak, güvenli ve elverişli 

ortamı sağlamak, 

 Her bir görüşün farklı ve kendi içinde değerli olduğunu unutmamak, 

 Çocukların sorumluluk alırken kapasitelerine göre sorumluluk almaları konusunda 

onları desteklemek ancak, gereksiz ya da çok fazla yük almalarını engellemek. 
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Unutmayın! 

Çocuk katılımı 

bir süreçtir! 

Zaman  

 

 

 

Çocuk katılımı 

tahmin ettiğimiz 

kadar kolay 

olmayabilir! 

 

Ama hem 

çocuklar hem de 

yetişkinler için 

faydaları vardır! 
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1.1. Katılım Türleri3 

Araştırma, konferans, kampanya, proje tasarımı, proje hazırlığı, proje uygulanması, takibi ve 

değerlendirmesinin yanı sıra var olan çocuk politikalarının değerlendirilmesi ve yeni 

politikaların geliştirilmesinde, STÖ’lerin ve farklı kurum/kuruluşların kısa ve uzun vadeli 

stratejilerinin oluşturulması aşamalarının tümünde çocuk katılımını sağlamak mümkündür. 

Yukarıda sözü geçen çalışmalarda çocukların katılımları;  

 Çocuklara danışma  

 Çocuklar ile işbirliği kurma 

 Çocuk liderliği şeklinde anılabilecek farklı yöntem ve seviyelerde gerçekleştirilebilir. 

 

 

1.1.1. Çocuklara Danışma  

STÖ’ler tarafından alt yapısı hazırlanmış, planlanmış çalışmalarda uzman görüşünün 

çocuklardan alınması “Danışma Süreci” ile gerçekleşen katılım türü olarak düşünülebilir. Bu 

tür katılımlarda karar alma gücünün büyük bir kısmı yetişkinlerdedir. Çocuklar, yetişkinler 

tarafından seçilen ve başlatılan çalışmaların çeşitli aşamalarında doğru ve etkili kararları almak 

için görüş ve özgün deneyimlerine danışılan uzmanlar olarak rol alırlar. Çocuklara danışma 

sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.  

 Kullanılan dilin kolay ve anlaşılır olması gerekir. 

 Çocukların verebileceği cevaplar önceden düşünülmelidir. 

 Çocukların sordukları soruların cevapsız bırakılmaması gerekir. 

 Görüşleri alındıktan sonra nelerin yapılacağı hakkında çocuklara bilgi vermek 

gerekir. 

 Çalışma tamamlandıktan sonra çalışmanın sonuçları hakkında çocuklara bilgi 

vermek gerekir.  

 

 

                                                           

3 Daha fazla bilgi için http://www.cocugasiddetionluyoruz.net/wp-content/uploads/stk-1.pdf ve 

https://childethics.com/wp-content/uploads/2016/09/ERIC_Turkish.pdf 

 

http://www.cocugasiddetionluyoruz.net/wp-content/uploads/stk-1.pdf
https://childethics.com/wp-content/uploads/2016/09/ERIC_Turkish.pdf
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1.1.2. Çocuklarla İşbirliği 

Bu aşamada, çocukları STÖ’lerin ortakları gibi görerek iş birliği yapmak ve katılım süreçlerini 

genişletmek olanaklıdır. Bu tür katılımlarda örneğin bir çalışmanın/araştırmanın tasarımı ve 

yöntemlerin seçimi, uygulamaların nasıl yapılacağına karar verilmesi, kimlerin hangi konularda 

görev alacağının belirlenmesi gibi konularda kararlar çocuklarla birlikte alınmalıdır. Böylelikle 

çocuklar çalışmaların sonuçlarını, çıktılarını doğrudan etkileyebilecek ve değiştirebilecek 

olanaklara sahip olurlar.  

 

 

1.1.3. Çocuk Liderliği 

Bu katılım şekli ile çocuklar yapılacak çalışmalarda doğrudan sorumluluk alabilir, hangi 

sorunların üzerinde çalışmalar yapılacağına karar verebilir, çalışmaları kendileri yürütebilir ve 

doğrudan savunuculuk yapabilirler. Bu katılım türüne örnek olarak dernek ve/veya ağ kurmak, 

akran eğitimleri yapmak, uluslararası ve ulusal başvuru mekanizmalarını doğrudan kullanmak 

gösterilebilir. Bu çalışmalarda yetişkinler daha çok kolaylaştırıcılık rolünü üstlenmektedirler. 

Çocukların karar mekanizmalarına katılımı aile içinde ya da okul gibi yakın çevrede olabileceği 

gibi ulusal ve yerel yönetimler ile bu yönetimlerin çocuk politikaları geliştirme süreçlerinde de 

olabilir. Çocukları etkileyen politika ve kanunların geliştirilmesi süreçlerinde çocukların; 

görüşlerinin alınması, dinlenmesi ve değerlendirilmesi hakları bulunmaktadır. Bu süreçlere 

ilişkin STÖ’lerin önemli rollerinden biri, çocuklar için karmaşık olabilecek ya da çocukların çok 

hâkim olamayabilecekleri konu ve süreçler olduğunda, bu süreçleri onlar için anlaşılır kılacak 

uygun yöntem, ortam ve araçları sağlamak ve böylece çocukların anlamlı katılımını 

desteklemektir. Başka bir deyişle STÖ’ler, çocukların katılım hakkının gerçekleşmesinde aracı 

ve destekleyici rol üstlenmektedir.                                                                                                                           

                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           



 

18 

 

1.2. Çocuk Katılımı Değerlendirme Tablosu 
Eğer planladığınız çalışmanın çocuğun katılım hakkını içerip içermediğinden emin değilseniz 

aşağıdaki kontrol listesini kullanabilirsiniz: 

Kendimize Soracağımız Sorular Evet Hayır 

Çocuklar çalışmanın gidişatını ve sonuçlarını etkileyebilecek güç ve yetkiye 

sahip mi?  

  

Çocuklara çalışma hakkında yeterli bilgi verildi mi?   

Çocuklar katılım konusunda gönüllü olduklarını söylediler mi? (Unutmayın! 

Çocukların katılmama hakları da vardır. Katılım gönüllülük gerektirir.) 

  

Çalışmanın planlama aşamasında ya da uygulama esnasında çocuklar bu 

çalışmaların yöntem ve içeriğini yönlendirebilecek ortama sahip mi? Bu 

kriterdeki “ortam” çocukların düşüncelerini ifade ettiklerinde şiddet 

görmedikleri, cezalandırılmadıkları ve sağlık ve refahlarına zarar vermeyen 

koşul ve durumları işaret etmektedir. 

  

Çocukların görüşlerinin ve çalışmalarının karar vericilere ve/veya topluma 

nasıl duyurulacağı planlandı mı? Bu planlamaya çocuklar da katıldı mı? 

  

Katılmak için gönüllü olan tüm çocukların görüşleri alındı mı?    

Görüşünü söylemek konusunda çekimser olan çocuklar desteklendi mi?   

 

Çocuklarla yürütülen tüm çalışmalarda yetişkinler olarak mutlaka uyulması gereken “etik 

ilkeler” vardır. Bu etik ilkeler çocukların katılımları sırasında zarar görmemeleri için 

geliştirilmiştir. Aşağıda bu etik ilkeler iki başlık halinde sunulmuştur. 
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1.3. Çocuk Katılımında Gözetilecek Etik İlkeler 
Çocukların kendilerini ilgilendiren konulardaki kararlara katılımı, kendilerini ifade 

etmeleri, görüşlerinin dikkate alınması bir insan hakkıdır. Ancak, çocukların bu süreçlere 

katılımının sağlanması tek başına yeterli olmayacağı gibi, bazı uygulamalar ve yöntemler de 

kısa ve uzun vadede çocuklar ve çocuk hakları açısından beklenen yararı göstermeyebilir. Bu 

aşamada kendi davranışlarımızı ve kurumumuzun uygulamalarını tekrar tekrar gözden 

geçirmek, değerlendirmek ve etik ilkelerimizi belirlemek gereksinimi ortaya çıkmaktadır. 

Bu süreç aşağıda sıralanan koşulların yerine getirilmesini gerektirir:   

 Çocuk ve yetişkinler arasında karşılıklı saygı ve güç paylaşımı esasına dayalı iletişim ve 

bilgi paylaşımı gerçekleştirmek. 

 Çocukları hem süreci hem de sonuçları etkileyebilmeleri için desteklemek.   

 Çocukların gelişen kapasitelerine, tecrübelerine ve ilgilerine saygılı olmak. 

 

1.4. Çalışmanın Planlama Sürecinde Gözetilecek Etik İlkeler 
Etik ilkelerin tamamen hayata geçirilebilmesi için içinde risk analizini de barındıran iyi bir 

planlama yapılması gerekmektedir. Aşağıdaki maddelerde yer alan sorular bu planlama için yol 

gösterici nitelikte olabilir. Soruların açıklamaları için daha detaylı bilgiye 

http://www.cocugasiddetionluyoruz.net/wp-content/uploads/stk-1.pdf ve 

https://childethics.com/wp-content/uploads/2016/09/ERIC_Turkish.pdf linklerindeki 

metinlerden ulaşılabilir.  

 Çocuklarla çalışma açısından STÖ olarak kapasiteniz yeterli mi?  

o Kurumunuzda her çocukla yeterli düzeyde ilgilenebilecek çalışan ve gönüllü var 

mı? 

o Çocukların güven içinde çalışma yürütebilecekleri fiziksel koşullar var mı? 

o Çocuklarla çalışma deneyimi olan çalışan ve gönüllüler var mı? 

 Çalışmaya katılan çocukların zarar görme riski var mı? 

 Çocuk koruma politikanız var mı? 

 Çalışmanız, katılım gösteren çocukların duygusal olarak olumsuz etkilenmelerine 

neden olabilir mi? 

 Çocukların kimlik ve verilerinin gizliliğini korumak için ne yapacaksınız? 

http://www.cocugasiddetionluyoruz.net/wp-content/uploads/stk-1.pdf
https://childethics.com/wp-content/uploads/2016/09/ERIC_Turkish.pdf
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1.5. Çocuklarla Çalışan Yetişkinlerin Çalışma Sırasında 

Unutmaması Gerekenler 
 

Çalışmayı yürütecek kişi/kişiler 

 

 Çocukların gelişimsel farklılıklarının ve bireysel özelliklerinin neler olabileceğini bilmelidir. 

  Çalışmada gerekli olan roller ve görevler konusunda çocuklara tam bilgi vermelidir. 

Çocuk hakları ve çalışma yapacağı çocuklar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 

Çocukların zarar görmesini önleyecek her türlü önlemi almalıdır. 

 

 

                                     Olumlu iletişim yöntemleri kullanmalıdır. 

 

 

                           Birlikte çalışılacak konuda yeterli bilgiye sahip olmalıdır. 

 

         Çalışma ortamını çocukların gelişimsel düzeylerine göre düzenlemelidir. 

 

 Çocukları yaratıcı/eleştirel düşüncelerini ortaya çıkarabilmeleri için desteklemelidir. 

 

         Çocukların dikkatini çekecek değişik materyal ve değişik çalışma yöntemleri kullanmalıdır.   
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Katılım çocukların 
gelişmesini sağlar ve bunu 

olumlu olarak destekler. 

Çocuklar kendilerine her şeyin 

sunulduğu ve "pasif" oldukları bir 
ortamda sağlıklı gelişemezler.   

Çocuklar katılım sayesinde;

Seçenekler arasından tercih yapma becerisi

Karar verme becerisi

Toplumsal duyarlılık 

İş birliği yapma becerisi

Özgüven 

Kazanırlar!

KATILIMIN ÇOCUKLARA 

FAYDASI NEDİR? 
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Peki, Katılımın Çocuklar için Başka Nasıl Faydaları Var? 

 Farklı kültürlerden gelen ve farklı fikirleri olan çocukların katılımları sağlanır. 

 Çocuklar kararlara dâhil olduklarında alınan kararlara uyum sağlamaları kolaylaşır.  

 Kendi problemlerine çözüm bulma becerisi geliştirirler.  

 Hak ve sorumluluklarının farkına varırlar.  

 Toplumsal sorunlara daha duyarlı olurlar.  

 

Sadece çocuklara mı faydası var? Çocuk katılımı, yetişkinler için; 

 Çalışmayı kolaylaştırır. 

 Grup içi iletişimi güçlendirir. 

 Sorumluluklar paylaşılır. 

 Çocuklardan yaratıcı yorumlar alınır. 

 Çocukları tanımaya, ihtiyaçlarının ve isteklerinin anlaşılmasına yardımcı olur. 

 Yaratıcı çözümlerin ortaya çıkmasını sağlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuk katılımı, yetişkinler için 

de oldukça geliştirici bir 

süreçtir. Çocuk katılımını 

gerçekleştirdiğinizde, bir 

yetişkin olarak sahip 

olmadığınız bir sürü beceriye 

çocukların sahip olduklarını 

göreceksiniz. 
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Bunları da Gözden Kaçırmayalım! 

 Çocuklar kendilerini sadece sözel yollarla değil; çizim, modelleme, harita yapma, drama 

gibi farklı yollarla ifade etmeyi tercih edebilirler ya da buna gereksinim duyabilirler. 

 Çalışmalarda farklı yöntemler kullanmak (resim yaparak anlatma gibi) daha çekingen, 

utangaç veya sözlü iletişimde sıkıntılar yaşayan çocuklara da söz söyleme olanağı 

yaratacaktır.  

 Çocuklar kendiliklerinden katılım göstermeyebilirler veya soru sorulmadan fikirlerini 

ifade etmeyebilirler. Çocukların; zamana, uygun bir ortama, görüşlerini oluşturmak için 

doğru bilgiye ve görüşlerini ifade etmek için pratik/alıştırma yapmaya ihtiyaçları vardır.  
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EKLER 

EK 1: Başvuru Formu 
 

Mikro Fon Programı Başvuru Formu 

Değerli Başvuru Sahibi, 

Mikro Fon programına başvurunuz için hazırlanmış olan bu formu doldurmadan önce, 

yayınlanmış olan başvuru rehberini ve diğer rehberleri detaylı bir şekilde okuyunuz. Başvuru 

formunun doldurulması aşamasında; destek talep ettiğiniz faaliyet(ler), bu faaliyet(ler)in 

uygulanmasıyla ulaşılacak çıktı ve sonuçlar, bunların etkileri ve sürdürülebilirliği ile ilgili detaylı 

ve net yanıtlar vermeniz, başvurunuzun değerlendirme sürecini kolaylaştıracaktır.  

Bu formdaki her alanın doldurulması zorunludur. 

 

1. Başvuran kuruluş hakkında bilgiler: 

Kuruluşun Adı 

  

 

Kuruluşun Adresi:  

Kuruluşta İmzaya 

Yetkili Kişinin        

Adı-Soyadı:  

 

Kuruluşun Olduğu 

Şehir:  

 

Telefon Numarası:

  

 

Başvurucunun  

e-posta Adresi: 

  

 

Başvurucunun 

(varsa) 
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Web Adresi: 

Başvurucunun 

Sosyal Ağ (Facebook, 

Twitter vb.) Hesap 

Bilgileri (Varsa) 

 

 

2. İrtibat kurulacak kişi ile ilgili bilgiler: 

Adı - Soyadı  

STÖ’deki Görevi (YK 

Üyesi, Gönüllü vs.) 
 

Adresi  

E-posta Adresi   

Telefon Numarası  

Cep Telefonu  

 

3. Destek almak istediğiniz çalışma hakkında bilgi veriniz. (En fazla 1 sayfa) 

Çalışma Adı:   

Çalışma Özeti:  

Çalışmanın Hedef 

Kitlesi (Bu çalışma 

kimlere uygulanacak 

ve çalışmadan 
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kimler fayda 

sağlayacak)  

Çalışmanın 

Gerçekleşeceği Yer 

(İl/İlçe): 

 

Çalışmanın 

Başlangıç Tarihi:  
 

Çalışmanın Bitiş 

Tarihi: 
 

 

 

Çalışmanın Toplam 

Süresi: 

 

 

 

(    ) Gün 

 

(    ) Ay 

 

 

 

4. Daha önce çocuk hakları konusunda herhangi bir proje uyguladınız mı? (Yanıtınız evet ise 

projenin detayları ile ilgili kısaca bilgi aktarınız) (Maksimum 300  Kelime) . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

5. Herhangi bir AB fonundan devam eden finansman desteği alıyor musunuz? Evet, ise 

aldığınız destek hakkında bilgi veriniz. (Maksimum 200 kelime)  

 

 

 

 

 

 

6. Çalışma önerinizin “Çağrı Konusu” ile olan ilgisini kısaca açıklayınız. (Maksimum 300 

kelime) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Çalışmanızın amacı, hedefleri, hedef kitlesi ve hedef kitlenin gereksinimlerini açıklayınız. 

(En fazla 250 kelime)  

 

Amaç:   

Hedefler:  

Hedef Kitle   

Hedef Kitlenin 

İhtiyaçları 
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8. Faaliyetlerin açıklaması. Aşağıdaki tabloyu kullanarak faaliyet planı oluşturunuz. Her bir 

faaliyet için ayrı bir tablo kullanınız (boş tablodan faaliyet sayısı kadar kopyalayarak 

çoğaltınız). Faaliyetleri uygulama sırasına göre numaralandırınız. 

 

Faaliyet 1: 

 Faaliyetin Adı  

 İçerik  

 Süresi/Yeri  

 Hedef Kitle   

 Yöntem  

 Gerekli 

Ekipmanlar/Kaynaklar 

 

 

 

Faaliyet 2: 

 Faaliyetin Adı  

İçerik  

 Süresi/Yeri  

 Hedef Kitle  

 Yöntem  

 Gerekli 

Ekipmanlar/Kaynaklar 

 

 

 

9. Belirtmiş olduğunuz faaliyetlerin çıktıları (yayın, materyal, metot, internet sitesi, 

toplantılar gibi örnekler) nelerdir? (En fazla 200 kelime) 

 

 

 



 

29 

 

 

10. Destek istediğiniz çalışma için aşağıda yer alan bütçe tablosunu uygun giderlere dikkat 

ederek doldurunuz. (Bütçeyi hazırlarken örnek bütçe tablosundan faydalanabilirsiniz. Toplam 

bütçe miktarının uygunluğunu 1.3 Destek Miktarı Bölümünden kontrol ediniz.) 

 

Planlanan Harcamalar 

 Gider Kalemi Birim / Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam (TL) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

Toplam talep edilen tutar (TL)  TL 
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Örnek tablo (15 kişi katılımlı bir farkındalık artırma etkinliği ve atölye çalışması) 

 Gider Kalemi Birim / Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam (TL) 

1 Çay / Kahve İkramı  

(15 Kişilik) 

2 150,00 300,00 

2 Yemek (15 Kişilik) 1 150,00 150,00 

3 Eğitim mekan kirası              1 700,00 700,00 

4 Konaklama 15 50,00  750,00 

5 Ulaşım (gidiş-dönüş 

otobüs/uçak) 

15  100,00  

 

1500,00 

6 Kırtasiye (defter, 

kalem, yaka kartı) 

15 5,00 75,00 

7 Etkinlik materyal 

basımı giderleri 

(sunum, gündem) 

15 10,00 150,00 

8 Promosyon 

malzemeleri 

(anahtarlık, t-shirt, 

defter) 

15 20,00 300,00 

Toplam talep edilen tutar (TL) 3925,00TL 
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BEYAN FORMU 

 

Mikro Fon Programı kapsamında Madde 1, Madde 2, Madde 4 ve Madde 5’te verdiğim 

bilgilerin tam, doğru ve eksiksiz olduğunu, gerekli görülmesi halinde belgeleyebileceğimi 

beyan ederim. 

 

Başvuran Kuruluş Tarafından Doldurulacak 

Başvuran Kuruluş yetkilisinin; 

Adı Soyadı  

Tarih  

İmza  
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EK 2: Uygunluk Kontrol Formu 

Uygunluk Kriteri Evet Hayır Notlar 

Başvuru formu ve tahmini bütçe 

eksiksiz ve net bir biçimde sunuldu 

mu? Sunulmadıysa açıklamaya 

cevap verildi mi? 

  Cevap “hayır” ise başvuru uygun değil 

Başvuru sahibi uygun mu? 

(Tüzel kişiliği olan STK, Baro ya da 

Üniversiteye bağlı birim)  

  Cevap “hayır” ise başvuru uygun değil 

Başvuru sahibi Çocuğa Karşı 

Şiddeti Önlemek için Ortaklı Ağı 

Üyesi mi? 

  
Bütçe aralığını belirlemek için 

sorulmaktadır.  

İstenen bütçe büyüklüğü destek 

programının alt ve üst limit 

kriterlerine uygun mu?  

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için 

Ortaklı Ağı Üyesi Olmayanlar 

Alt limit: 3.500 Türk Lirası 

Üst limit: 6.000 Türk Lirası 

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için 

Ortaklı Ağı Üyesi Olanlar 

Alt limit: 3.500 Türk Lirası 

Üst limit: 12.000 Türk Lirası 

  Cevap “hayır” ise başvuru uygun değil 

Başvuruda öngörülen faaliyetler 

başka bir AB fonu ile destekleniyor 

mu? 

  Cevap “evet” ise başvuru uygun değil 
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EK 3: Değerlendirme Formu 

Değerlendirme Kriterleri Uygunluk Yorum 

Başvurunun Uygunluğu / Program ile 

İlgisi 

  

Başvurunun Etkililiği ve Uygulanabilirliği   

Bütçe ve Maliyet Etkinliği (Fiyat/Fayda 

İlişkisi)  

  

Kapasite ve Sürdürülebilirlik   

Çocuk Katılımı   

Çocuklar için Uygunluğu   

SONUÇ Uygundur / Uygun Değildir 
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