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Giriş
Üç kıtanın birleştiği noktada yer alan Türkiye, bulunduğu coğrafyanın biyolojik çeşitlilik açısından
en zengin ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sahip olduğu 160’ın üzerinde memeli,
460’tan fazla kuş, üçte biri endemik 1o bini aşkın bitki, 141 sürüngen ve çift yaşamlı,
364 kelebek ve 405 balık türü bunun göstergesidir.
Gerçekten de dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik değerleri ve
doğal alanları son yıllarda hızlı bir bozulma, azalma ve yok olma sürecinin etkisi altındadır.
Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) 2018 verilerine göre ülkemizde küresel ölçekte
tehdit altında 400 tür/alttür bulunmaktadır. Artan nüfus ve tüketim miktarı ile çevresel açıdan
sürdürülebilir olmayan büyümenin doğa üzerinde yarattığı baskı, iklim değişikliğiyle birleşerek
bu süreci daha da hızlandırmakta ve etki alanını genişletmektedir.
WWF-Türkiye; insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması amacıyla biyolojik
çeşitliliği korumak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve iklim değişikliğinin
etkilerini azaltmak için çalışır. Bugüne kadar elde edilen doğa koruma başarılarında yerelin önemli
bir yere sahip olduğuna inanan WWF-Türkiye, yerel sivil toplum kuruluşlarının girişimlerini
desteklemek amacıyla 2011 yılında Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’nı başlatmıştır.
2012, 2014 ve 2017 yıllarında yürütülen üç uygulama döneminde, küçük destek programı
kapsamında desteklenen toplam 13 yerel proje başarıyla tamamlanmıştır.
Bu rehber, 5 Temmuz 2019 tarihinde duyurusu yapılan ve 2 Ocak 2020 itibariyle başlatılması
öngörülen IV. Uygulama Dönemi için proje başvurusu yapmak isteyen yerel sivil toplum
kuruluşlarına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.
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1. Küçük Destek Programı’nın Amaçları
Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı, Türkiye’nin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunması
yolunda yerel sivil toplum kuruluşlarının girişimlerini desteklemek amacıyla başlatılmıştır. Bu amaçla,
aşağıdaki konular kapsamında hazırlanacak projelere destek verilecektir:
• Doğrudan tür ve/veya yaşam alanının (habitatın) korunmasına yönelik çalışmalar.
• Biyolojik çeşitliliğin ve türlerin doğal yaşam alanlarının (habitat) korunmasına yönelik farkındalık
yaratma ve kamuoyu oluşturma çalışmaları.
• Kırsal bölgelerde, başta tarım, hayvancılık ve balıkçılık olmak üzere biyolojik çeşitliliğin korunmasını
destekleyen sürdürülebilir doğal kaynak kullanımına yönelik uygulamalar ve buna ilişkin bilgiyi
geliştirmeye ve yaymaya yönelik çalışmalar.
• İklim değişikliğinin, biyolojik çeşitlilik ve türler üzerindeki olumsuz etkilerini belirlemeye, azaltmaya ve
iklim değişikliğine uyuma yönelik çalışmalar.
• İnovasyon: Biyolojik çeşitliliğin korunmasında faydalanabilecek yenilikçi metotlar, çözümler,
yaklaşımlar ile teknolojinin geliştirilmesine ve yerel düzeyde uygulanmasına ilişkin çalışmalar.

2. Genel Koşullar
Süre
Küçük Destek Programı tarafından desteklenecek projelerin süresi 6 aydan kısa, 15 aydan uzun olamaz.
Teklif Sayısı
Her kurum, başvuru sahibi ve/veya proje ortağı olarak birden fazla teklifte bulunabilir. Başvuru sahibi
ve/veya proje ortağı olarak Küçük Destek Programı’na başvuran herhangi bir kurumun en fazla bir
projesi desteklenecektir.
Projelerin Gerçekleştirileceği Alan
Küçük Destek Programı’na yapılacak başvurularda herhangi bir bölgeye öncelik tanınmamıştır. Bölüm
1’de belirtilen konularda olmak koşuluyla, Türkiye’nin her bölgesinden başvuru yapılabilir.

3. Küçük Destek Tutarı
Program çerçevesinde proje başına verilecek destek asgari 30.000 TL ve azami 60.000 TL’dir. Küçük
Destek Programı kapsamında, verilecek desteğe ek olarak proje sahibi ya da ortağı tarafından projenin
toplam bütçesinin en az %10 oranında eş katkı sağlanması gerekmektedir. Eş katkı, projeyle ilgili
genel idari giderler, personel ücreti, kiralama vb. uygun maliyetler olmak kaydıyla aynı ya da nakdi
olabilecektir.

4. Uygunluk Kriterleri
4.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu
Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’na aşağıdaki koşulların tamamına uyan kuruluşlar başvurabilir:
• T.C. yasalarına göre kurulmuş ve Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ya da kooperatif statüsünde olmak,
• Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı proje çağrısı ilan tarihinden en az üç ay önce kurulmuş ve
tescil edilmiş olmak,
• Proje faaliyetinin, başvuruda bulunan kuruluşun tüzüğünde yer alması ve/veya görev
alanı içerisinde olması,
• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olmak,
aracı olarak hareket etmemek.
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Bunlarla birlikte, başvuru sahipleriyle ilgili olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:
• Küçük Destek Programı’na yalnızca tüzel kişiler başvurabilir, gerçek kişiler başvuramaz.
• Küçük Destek Programı amaçları dışında, herhangi bir kişi ya da kuruma ekonomik yarar sağlayacak
faaliyetler, program kapsamında desteklenmeyecektir.
4.2. Ortaklar, Ortakların Uygunluğu ve İştirakçiler
Başvuru sahipleri, tek başlarına ya da ortak kuruluşlar ile birlikte Türkiye’nin Canı Küçük Destek
Programı’na başvuruda bulunabilir. Bu durumda, proje ortaklarının da başvuru sahibi ile aynı özellikleri
taşıması gereklidir. Proje ortakları, projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılmalıdır. Proje
ortaklarının proje kapsamındaki masrafları başvuru sahibi olan kuruluş ile aynı koşullarda kabul
edilecektir. Ancak, proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının proje ortakları ya
da iştirakçileri tarafından yapılması mümkün değildir.
Başvuranların ve ortaklarının uygunluk kriterlerini taşımayan kuruluşlar projeye, projenin güvenilirliğini
ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler. Özel sektör kuruluşları iştirakçi
olamazlar. İştirakçi kuruluşların harcamaları uygun maliyet olarak değerlendirilmez. İştirakçi kuruluşlar,
katılımlarına dair beyanda bulunmalıdırlar.

5. Desteklenecek Proje ve Faaliyetler
5.1 Uygun Olan Proje ve Faaliyetler
Küçük Destek Programı’nın genel çerçevesi aşağıdaki konulardan oluşmakla birlikte, programın
hedeflerine hizmet eden diğer proje önerileri de değerlendirmeye alınacaktır:
• Odak türlerin (küresel, bölgesel, ulusal ölçekte nesli tehlike altında olan, hassas, nadir ve/veya endemik
türler) korunması ve rehabilitasyonu
• Hassas habitatların korunması, sürdürülebilir kullanımı, yönetimi ve restorasyonu
• Odak türlerin ve habitatların iklim değişikliğine uyumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar
• Odak tür(ler) ve hassas habitatlara yönelik iyi uygulamalar ve bunların yaygınlaştırılması
• Odak tür(ler), hassas habitatlar, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri konularında ilgi gruplarına
yönelik (karar vericiler, çiftçiler, balıkçılar, çocuklar vb.) eğitim, iletişim ve farkındalık yaratma
çalışmaları
• Odak tür(ler), hassas habitatlar, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri konularında yerel
kapasitenin geliştirilmesi
• Yöre halkının sahip olduğu geleneksel bilgi, kültürel birikim, doğa ile uyumlu yaşam tarzı ve geçim
kaynaklarının devamlılığının desteklenmesi (örn. kara kovan arıcılığı, soğanlı bitkilerin yerel üretimi, kök
boya ile dokumacılık vb.)
• Özellikle tarım, balıkçılık, hayvancılık, ormancılık ve turizmde sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ve
doğa ile uyumlu örnek uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler
Uygun Olmayan Proje ve Faaliyetler
Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı kapsamında aşağıda örnekleri verilen projeler ve faaliyetler
desteklenmeyecektir:
• Amacı sadece çalıştay, seminer, konferans veya kongre düzenlemek; bu gibi toplantılara katılmak için
bireysel kaynak oluşturmak için hazırlanan projeler
• Eğitim veya diğer kurslar için bireysel burslar
• Başka kurum, kuruluş ya da bireylere yönelik küçük destekler
• Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (kapsamlı bir doğa koruma projesinin parçası değilse)
• Yerel kuruluşların rutin faaliyetlerinin finansmanı
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• Ulusal ve uluslararası kurumlar ve AB fonları tarafından halihazırda desteklenen projeler ve bu
projelere benzer nitelikteki faaliyetler
• Kâr getirici faaliyetler, siyasi veya etnik içerikli faaliyetler

6. Karşılanan Maliyetler
Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’nın destekleyeceği projelerin seçiminde başvuru sahibinin
gerçekçi ve fayda maliyet açısından etkin olmasına dikkat edilecektir. Program çerçevesinde yalnızca
uygun maliyetler karşılanacaktır. Proje bütçesi, hem bir maliyet tahmini hem de uygun maliyetler
için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler götürü maliyetlere değil, gerçek maliyetlere (projenin
uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır. Proje kabul sürecinde başvuru
sahibinden bütçe kalemleriyle ilgili ek açıklama ya da bütçede indirim yapması istenebilir.
6.1 Maliyetlerin Uygunluğuna İlişkin Esaslar
• Harcamaların, projenin yürütülmesi için gerekli olması
• Harcamaların, gerçekçi mali yönetim prensipleri ile uyumlu olması, maliyet etkinliği sağlaması
• Harcamaların, proje sözleşmesinin bütçesinde yer alması
• Harcamaların, başvuru sahibi ve/veya proje ortağı tarafından gerçekleştirilmesi (Bkz.: Madde 4.2)
• Harcamaların, proje uygulama sürecinde gerçekleşmiş olması
• Harcamaların, faydalanıcının veya proje ortağının hesaplarında veya resmi belgelerinde kayıtlı olması
(Bkz.: Madde 4.2)
• Harcamaların, doğrulanabilir ve tanımlanabilir olması, orijinal belgelerle sunulması
6.2 Uygun Maliyetler
• Projenin toplam uygun maliyetinin %15’ini geçmemek koşuluyla, proje personel ücretleri (proje
kapsamında teknik ve idari personel olarak çalışacak kişilerin net maaşları, sosyal sigorta primleri) ve
ilgili diğer ücretler ile maliyetler dahil edilmelidir.
• Piyasa standartlarında kabul edilen miktarlardan yüksek olmamak koşuluyla, danışman, uzman,
eğitmen gibi üçüncü şahıs ödemeleri (Bütçe kalemine sözleşmeden doğan stopaj vergisi dahil
edilmelidir).
• Seyahat harcamaları (Piyasa standartlarında ve belge karşılığı yapılacak ulaşım, konaklama ve yemek
giderlerini kapsamaktadır).
• Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje toplam bütçesinin %30’unu geçmemesi
koşuluyla, küçük ölçekli yapım işleri (mevcut ve devam eden bina inşaat harcamaları hariç).
• Piyasa fiyatlarına uygun ve projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olmak koşuluyla, ekipman ile
malzeme alımı ve kiralanması hizmet alımı işlem maliyetleri.
• Mali hizmet maliyetleri (havale, sigorta, banka, noter, sözleşme gereği oluşan damga vergileri 			
gibi maliyetler vb.)
• Sarf malzemesi (kâğıt, kırtasiye malzemeleri, mürekkep, toner vb.) maliyetleri.
• Tanıtım ve görünürlük maliyetleri (basılı ve görsel malzeme, web sitesi, tabela, vb).
• Alt yüklenici maliyetleri (yayın, etkinlik organizasyonu, çeviri vb).
• İletişim maliyetleri (posta, kargo, telefon vb.).
• Toplantı ve eğitim maliyetleri (salon kirası, ikram, katılımcı seyahat giderleri vb).
• Projenin toplam bütçesinin %10’unu geçmemek koşuluyla, başka bütçe kalemi altında verilen
maliyetleri içermeyen, daha önce öngörülemeyen genel giderler.
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6.3 Uygun Olmayan Maliyetler
• Proje faaliyetleri ile doğrudan ilgili olmayan tüm harcamalar
• Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri nedeniyle oluşan ceza, zam, faiz ve sair
giderler
• Proje hazırlık maliyetleri
• Kamu görevlilerinin maaşları
• Proje yararlanıcısı ya da ortakları dışında başka kişiler tarafından gerçekleştirilen harcamalar
• Projeyle ilgisi olmayan harcamalar
• Borç, zarar veya borç karşılıkları
• Halihazırda başka bir kaynak tarafından finanse edilen bütçe kalemleri
• Arazi, bina veya motorlu taşıt alımları, vergileri, leasing giderleri
• Varsa döviz kuru zararları
• Üçüncü taraflara verilen krediler/küçük destekler

7. Başvuru Süreci
Küçük Destek Programı’na başvuru süreci iki aşamalıdır.
7.1 Birinci Aşama
Birinci aşamada, Proje Başvuru Formu doldurularak Tablo 1’deki belgeler ile birlikte 9 Eylül 2019 saat
17.00’ye kadar WWF-Türkiye’de olacak şekilde, kucukdestek@wwf.org.tr adresine elektronik posta ile
gönderilecektir. Lütfen Ek 9’da yer alan Kontrol Listesi’ni kullanarak başvurunuzu forma uygun olarak
hazırladığınızı kontrol ediniz.
Tablo 1. Birinci aşamada sunulması gereken belgeler
• Proje Başvuru Formu (Ek-1)
• Mantıksal Çerçeve (Ek-2)
• Proje Bütçesi (Ek-3)
• Başvuru Sahibinin Beyanı ve Bilgi Formu (Ek-4)
• Ortaklık Beyanı ve Bilgi Formu (Ek-5) - Ortak varsa
• İştirakçi Beyanı ve Bilgi Formu (Ek-6) - İştirakçi varsa
• Başvuran Kurumun Yönetim Kurulu Kararı (Ek-7)

Birinci aşamada; başvurular WWF-Türkiye ekibi tarafından idari kontrol ile teknik ve mali
değerlendirmeden geçirilecektir. Değerlendirmede, sunulan proje konusunun, Türkiye’nin Canı Küçük
Destek Programı’nın amaçları ve öncelikleri ile uyumu, önerilen yöntemin uygulanabilirliği, başvuran
kuruluşun mali ve idari kapasitesi, projenin ‘Küçük Destek’ desteği sonrası sürdürülebilirliği ile
projenin bütçe ve maliyet etkinliği göz önüne alınacaktır. Birinci aşamayı geçen başvurular 14 Ekim
2019 tarihinde başvuru sahiplerine duyurulacak ve Seçici Kurul tarafından değerlendirilecekleri ikinci
aşamaya geçmeye hak kazanmış olacaktır.
7.2 İkinci Aşama
Birinci aşamayı geçen proje teklifleri, varsa eksiklikleri tamamlanarak, gözden geçirilmiş Proje
Başvuru Formları ve Tablo 2’de belirtilen belgelerin asılları ya da başvuran kurum tarafından
onaylanmış örneklerinin aşağıda belirtilen sırayla, 31 Ekim 2019 saat 17.00’ye kadar posta, kargo
veya elden teslim yoluyla WWF-Türkiye’nin sayfa 12’de belirtilen posta adresine ulaştırılacaktır.
Lütfen başvurunuzu Ek 9’da yer alan Kontrol Listesi’ni kullanarak Başvuru Formu’na uygun olarak
hazırladığınızı kontrol ediniz. Başvuru sahiplerinin, aşağıdaki belgelerden bazılarını ibraz edememeleri
halinde bu belge(ler) yerine geçebilecek ve yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerince
geçerliliği bulunan diğer yasal belge(leri) ibraz etmeleri gerekmektedir.
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Başvurular (Başvuru Formu, ekler ve destekleyici belgeler) 1 (bir takım) basılı ve ıslak imzalı olarak
teslim edilmelidir. Başvuru Formu, Bütçe, Mantıksal Çerçeve ve Özgeçmiş(ler) ayrıca elektronik formatta
sunulmalıdır. Elektronik format, basılı versiyon ile tam olarak aynı içeriğe sahip olmalıdır. Elektronik ve
basılı belgeler arasında uyuşmazlık olduğu takdirde, basılı belgeler esas alınacaktır.
Tablo 2. İkinci aşamada sunulması gereken belgeler
• Düzeltilmiş Proje Başvuru Formu (Ek-1)
• Düzeltilmiş Mantıksal Çerçeve Formu (Ek-2)
• Düzeltilmiş Proje Bütçesi (Ek-3)
• Başvuruda bulunan kuruluş ve her bir ortak kuruluşa ait resmi kuruluş belgesi, tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi
• Başvuruda bulunan kuruluş ve her bir ortak kuruluşa ait güncel mali ve muhasebe bilgileri (kâr-zarar hesabı ve 		
hesapları kapatılmış olan bir önceki seneye ait bilanço)
• Başvuruda bulunan kuruluş ve her bir ortak kuruluşa ait faaliyet raporu
• Başvuruda bulunan kuruluş ve her bir ortak kuruluşun yetkili karar organınca projeyi uygulamak için verilen ve 		
belgeleri imzalama yetkisi olan kişi / kişilerin de belirtildiği karar
• Başvuruda bulunan kuruluş ve her bir ortak kuruluşa ait imza sirküleri
• Projede görev yapacak personelin özgeçmişleri (CV) ve görev tanımları
• Kâr amacı gütmeyen kooperatifler için, tüzüklerinde/kuruluş sözleşmelerinde, üyelere kâr dağıtılmasını 			
yasaklayan hükmü göstermek suretiyle faaliyetlerinin kesinlikle kâr amacı gütmediğini ispat eden veya Genel 		
Kurul kararıyla kârın gelecekteki 5 yıl boyunca hissedarlara dağıtılmayacağını beyan eden belge

İkinci aşamada geliştirilen proje başvuruları; kamu kurumları, üniversiteler, uzmanlar, sivil toplum, iş ve
sanat dünyası gibi çeşitli gruplardan temsilcilerin yer aldığı Seçici Kurul tarafından son değerlendirmeye
tabi tutulacaktır. Seçici Kurul değerlendirmesi sırasında proje sahibi kuruluşların temsilci(leri)sinin
sunum yapması ve mülakatta yöneltilecek soruları yanıtlaması beklenmektedir.
Proje başvuruları Seçici Kurul tarafından aşağıdaki esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir:
• Başvuru sahibinin konu ile bilgisi, tecrübesi, yönetsel ve mali kapasitesi
• Önerilen projenin, Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’nın hedefleriyle uyumu
• Projenin yöntemi
• Projenin uygulanabilirliği
• Projenin sürdürülebilirliği
• Beklenen çıktılar ve etkiler
• Projenin bütçe ve maliyet etkinliği

7. 3 Sözleşmelerin İmzalanması ve Proje Uygulama Eğitimi
Desteklenecek projelerin Seçici Kurul tarafından belirlenmesinin ardından WWF-Türkiye ile proje sahibi
kuruluşlar arasında sözleşme imzalanacak ve projelerin yürütülmesinden sorumlu kişiler için proje
uygulama eğitimi düzenlenecektir.
7.4 Proje Uygulama, İzleme, Raporlama
Sözleşmelerin imzalanması ve proje uygulama eğitiminin ardından, en geç 2 Ocak 2020 itibarıyla
projeler için uygulama dönemi başlamış olacaktır. Uygulama döneminde, projenin kaydettiği
teknik ilerlemeleri ve mali durumu içeren iki ara rapor (Teknik Rapor ve Mali Rapor) ve projenin
tamamlanmasıyla birlikte nihai raporların WWF-Türkiye’ye sunulması gerekmektedir. İmzalanacak
sözleşmelerde de yer alacak raporların, WWF- Türkiye tarafından verilecek formata uygun olarak
sunulması gerekmektedir. Uygulama döneminde, WWF-Türkiye tarafından, proje alanlarına ziyaretler
yapılacaktır.
7.5 Sorular ve Destek
Daha fazla bilgi ve bu rehberde yanıt bulamadığınız sorular için kucukdestek@wwf.org.tr e-posta
adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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Takvim
Türkiye’nin Canı IV. Dönem Küçük Destek Programı Başvuru ve
Değerlendirme Süreci

Tarih

Küçük Destek Programı duyurusu

2 Temmuz 2019

Son başvuru tarihi

9 Eylül 2019

Ön değerlendirme

10 Eylül-11 Ekim 2019

Başvuru sahiplerine ön değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi

14 Ekim 2019

Ön değerlendirmeyi geçen (kısa listeye giren) projelerin revizyonu ve nihai
başvuru

31 Ekim 2019

Kısa listeye giren projelerin Seçici Kurul tarafından incelenmesi

1-15 Kasım 2019

Seçici Kurul değerlendirmesi ve proje sahipleriyle mülakat

18 Kasım 2019

Sözleşmelerin imzalanması ve proje uygulama eğitimi

1 Aralık 2019

Projelerin uygulanmaya başlaması

2 Ocak 2020

İletişim Bilgileri
Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı
Büyük Postane Caddesi No: 19 Kat: 5 34420 Bahçekapı, İstanbul
Telefon/Faks: 0212 528 20 30 / 0212 528 20 40
E-posta: kucukdestek@wwf.org.tr
www.wwf.org.tr
www.turkiyenincani.org

Ekler
Ek 1: Proje Başvuru Formu (Genel Bilgiler, Proje, İş Planı)
Ek 2: Mantıksal Çerçeve
Ek 3: Bütçe
Ek 4: Başvuru Sahibinin Beyanı ve Bilgi Formu
Ek 5: Ortaklık Beyanı ve Bilgi Formu
Ek 6: İştirakçi Beyanı ve Bilgi Formu
Ek 7: Yönetim Kurulu Kararı Örneği
Ek 8: Proje Başvuru Formu Örneği
Ek 9: Kontrol Listesi
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Türkiye’nin Canı Hibe Programı
Bu formun, proje başvurusu için istenen diğer form ve belgeler ile birlikte proje sahipleri
tarafından doldurulması ve en geç 9 Eylül 2019 saat 17.00’ye kadar elektronik postayla
WWF-Türkiye’ye (kucukdestek@wwf.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.
Başvurunuzun alındığına dair bir teyit mesajı aldığınıza emin olunuz.

Ek 1: Başvuru Formu
Projenin Adı:

A - GENEL BİLGİLER
Başvuru Sahibi
Başvuran Kurumun Adı, Varsa Kısaltması
Kurumun Misyonu, Amaçları ve Hedefleri
Posta Adresi
Tel / Faks No
Web Adresi
Başvuru Hakkında İrtibat Kurulacak
Kişinin Görevi ve İletişim Bilgileri
(cep telefonu, elektronik posta)
Proje Ortağı Hakkında Bilgiler
Proje Ortağı Kurumun Adı,
Varsa Kısaltması
Proje İştirakçileri Hakkında Bilgiler
İştirakçi Kurumun Adı, Varsa Kısaltması

B - PROJE
Proje
Projenin Adı
Projenin Toplam Bütçesi
Talep Edilen Destek Miktarı
Varsa Eş Finansman Miktarı
Eş finansmanı sağlayan kurum adını da
belirtiniz
Proje Süresi

Talep edilen destek miktarı projenin toplam bütçesinin %60’ından az, %90’ından daha fazla olamaz.
Desteklenecek projelerin süresi 6 aydan kısa, 15 aydan uzun olamaz.

1

2
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Projenin Uygulanacağı Alan

Ayrıntılı belirtiniz ve varsa harita ekleyiniz.

Projenin, Türkiye’nin Canı Hibe Programı ile Örtüşen Önceliği
� Tür ve habitat koruma
� Biyolojik çeşitliliğin ve habitatların korunmasına yönelik farkındalık yaratma ve
kamuoyu oluşturma
� Kırsal bölgelerde, başta tarım, hayvancılık ve balıkçılık olmak üzere biyolojik çeşitliliğin
korunmasını destekleyen sürdürülebilir doğal kaynak kullanımına yönelik uygulamalar ve
buna ilişkin bilgi geliştirme ve yayma
� İklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik ve türler üzerindeki olumsuz etkilerinin
belirlenmesi, azaltılması ve iklim değişikliğine uyum
Projenin Özeti

Projenin hibe programının öncelikleri ile
örtüştüğü noktalar, değindiği sorunlar ve
sorunların çözümü için kullanacağı yöntemler,
uygulayacağı faaliyetler ve elde edeceği çıktılar,
projenin sürdürülebilirliğine dair noktalar (en
fazla 400 kelimeyle) anlatılmalıdır.

Projenin İçeriği (Ek 3: Mantıksal Çerçeve Formu ile uyumlu olmalıdır.)
Projenin Konusu

Projenin neyle ilgili olduğu ve projeyi etkileyecek
sosyoekonomik koşullar, yasal ve kurumsal
yapı vb. bu bölümde anlatılacaktır. Bu teklifin kapsamına değil, proje konusunun genel
anlatımına yer verilmelidir.

Proje Gerekçeleri

Projeye neden gerek görülmüştür? Sorunlar ve/
veya tehditler nelerdir? Bunların altında yatan
ana sebepler nelerdir? Bu durum kimleri (hedef
grup) etkilemektedir? Sorunlar nasıl ortadan
kaldırılacaktır? Sorunun ortadan kaldırılması,
bahsedilen kitle için ne kadar önemlidir? İhtiyaç
analizi yapılmış mıdır? Paydaşların görüşü
nedir? Daha önce bu soruna yönelik yapılmış
çalışmalar var mı? Nasıl sonuçlandı?

Projenin Amacı

Projenin katkı yapması beklenen genel/ideal
amaç.

Projenin Hedefi

Genel amaca katkıda bulunmak için proje
bitiminde ulaşılmak istenen, gerçekleşmesi
mümkün hedef veya hedefler.

Proje Ara Hedefleri ve Çıktıları

Projenin amacına ulaşılabilmesi için gerekli
olan kısa dönemli hedefler ve her hedef için
elde edilecek çıktıları (projenin somut
ürünlerini) listeleyiniz.

Yöntem ve Proje Faaliyetleri

Beklenen çıktıları elde edebilmek için
proje süresince uygulanacak faaliyetleri ve
faaliyetlerin yönetimini her çıktı için listeleyiniz.
Faaliyetler ‘zamanlı’, ‘erişilebilir’, ‘kesin’, ‘iyi
tanımlanmış’ ve mümkün olduğunca ‘ölçülebilir’
olmalıdır (örneğin; 20 balıkçıya 3 gün sürecek
sürdürülebilir balıkçılık eğitimi).
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Varsayımlar

Projenin hedefine ulaşılmasını ve faaliyetlerini
gerçekleştirmesini olumlu (örneğin; ilgili mevcut
bir yasanın varlığı) veya olumsuz (örneğin; proje
alanındaki koruma statüsünün kaldırılması) yönde
etkileyebilecek “dışsal” koşullar nedir?
Beklenen hedeflere ulaşılmasına ilişkin potansiyel
riskler ve her bir risk unsurunun gerçekleşme
olasılığı, riskin yönetilmesi için atılacak adımlar
nelerdir?

Paydaşların Projeye Katılımı

Proje paydaşları (ilgi grupları), proje ortaklarından
daha geniş olarak projenin ilgilendirdiği ve/veya
proje konusuyla ilgili tüm gruplar ve kişilerdir
(yerel yönetimler, çiftçiler, kamu kurumları, özel
sektör vb.).
Projeden etkilenecek gruplar kimlerdir?
Paydaşların proje tasarısına olumlu ya da olumsuz
yaklaşımları nelerdir? Varsa projede üstlendikleri
görevler nelerdir? Proje etkinliklerine nasıl dahil
edilecekler?

Proje Ekibi ve Ortakları

Proje ekibi ve varsa danışmanların uzmanlık
alanları ve proje içindeki görevleri nelerdir?
(Görev tanımlarını ve özgeçmişlerini proje
teklifinize ekleyiniz.)

Projenin Sürdürülebilirliği

Proje tamamlandıktan sonra sonuçlarının idari,
mali, kurumsal, siyasal, hukuksal vb. devamlılığı
nasıl sağlanacaktır?
Proje etkilerinin yayılması için bir strateji var
mıdır?
Proje başka alanlarda tekrar edilebilir mi?
Eğer edilebilirse nasıl ve hangi alanlarda bu
mümkündür?
İletişim Stratejisi
Projenin duyurulması için hangi iletişim araçları
kullanılacaktır? Hangi mesajlarla, hangi hedef
kitlelere ulaşılacaktır?
İzleme ve Değerlendirme
Proje hedefleri ve faaliyetleri nasıl izlenecek ve
değerlendirilecektir? Projeniz için belirlediğiniz
iç izleme yöntemini ve gerektirdiği faaliyetleri
anlatınız.
Başarı göstergelerine ulaşılıp ulaşılamadığı nasıl
ölçülecektir?
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Sorumlu Kurum
1

2

3

4

5

6

• İş planındaki satır ve sütunları, projenin süresine ve faaliyetlerine göre ayarlayınız.
• İlgili faaliyetin kimin sorumluluğunda (başvuru sahibi, proje ortağı vb.) gerçekleştirileceğini belirtiniz.
• Proje takvimi içinde proje raporlama ve değerlendirme dönemlerini iş planında belirtiniz.

UYARILAR:

.

..

…

1.2.

1.1. Faaliyetin kısa tanımını yapınız.

Faaliyetler

C - İŞ PLANI

7

8

Aylar
9

10

11

12

13

14

15

15

Alt Hedef/Çıktı

Alt Hedef/Çıktı 2

Alt Hedef/Çıktı 1

Projenin, amacına ulaşabilmesi
için gerekli olan kısa dönemli
hedefler (projenin somut
ürünleri)

Alt Hedefler (Çıktılar)

Projenin Hedefi
Genel amaca katkıda bulunmak
için proje bitiminde ulaşılmak
istenen, gerçekleşmesi
mümkün hedef

Projenin katkı yapması
beklenen genel amaç

Ana Amaç

GÖSTERGELER
Projenin özel hedefine ve alt
hedeflerine ulaşıldığı hangi
göstergelerden anlaşılacaktır?
Göstergeler doğrulanabilir ve
mümkün olduğunca sayısal
olmalıdır.

AMAÇ VE HEDEFLER

Projenin amacını, hedefini ve
alt hedeflerini tanımlayınız.

Ek 2 - Mantıksal Çerçeve Formu
VARSAYIMLAR
(DIŞSAL KOŞULLAR)
Proje sonuçlarına ulaşmada,
proje yürütücüsünün
kontrolünde olmayan “dışsal”
koşullar nelerdir?

DOĞRULAMA
KAYNAKLARI
Hedeflere ulaşıldığına
dair göstergelerin tespiti
ve değerlendirilmesi için
kullanılacak bilgi kaynakları
nelerdir?

Bu formun, proje başvurusu için istenen diğer form ve belgeler ile birlikte proje sahipleri tarafından doldurulması ve en geç 9 Eylül 2019
saat 17.00’ye kadar elektronik postayla WWF-Türkiye’ye (kucukdestek@wwf.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı
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FAALİYETIN GEREKÇESİ,
YÖNTEMİ VE
KATILIMCILARI

TAHMİNİ MALİYETLER

Faaliyetler için gerekli olan
girdilerin tahmini maliyeti
İnsan kaynakları, ekipman,
ulaşım, baskı, tasarım, kırtasiye Faaliyetin proje hedefleri
ile uyumlu olarak hangi
vb. giderler.
gerekçeyle nasıl yapıldığı, varsa
katılımcıları

FAALİYETLER İÇİN
GEREKLİ GİRDİLER

*Alt hedef, faaliyet ve satır sayısını projenize göre ekleyiniz, her bir faaliyet için ilgili hücreleri doldurunuz.

Faaliyet *…

Faaliyet 3.2

Faaliyet 3.1

Alt Hedef 3

Faaliyet *…

Faaliyet 2.2

Faaliyet 2.1

Alt Hedef 2

Faaliyet *…

Faaliyet 1.2

Faaliyet 1.1

Alt Hedef 1

Beklenen çıktıları elde
etmek için proje süresince
uygulanacak faaliyetler.
(Faaliyetler ‘zamanlı’,
‘erişilebilir’, ‘kesin’, ‘iyi
tanımlanmış’ ve mümkün
olduğunca ‘ölçülebilir’
olmalıdır.)

FAALİYET

Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı
Bu formun, proje başvurusu için istenen diğer form ve belgeler ile birlikte proje sahipleri
tarafından doldurulması ve en geç 9 Eylül 2019 saat 17.00’ye kadar elektronik postayla
WWF-Türkiye’ye (kucukdestek@wwf.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

Ek 3: Bütçe
PROJE BÜTÇESİ¹
Açıklama
Toplam (Bütçe
Maliyet kalemlerinin
(TL)
gerekçelerini
belirtiniz)

Giderler

Birim

1. Personel Gideri³ ***

Aylık

0,00

2. Danışman / Uzman / Eğitmen
4
Ücretleri ***

Günlük /
Aylık

0,00

3. Seyahat Giderleri (ulaşım,
konaklama, yemek)

Miktar

Birim
Maliyet
(TL²)

0,00

4. Ekipman ve Malzeme Alınması
/ Kiralanması
4.1 Ofis ekipmanları

Adet

4.2 Diğer (lütfen belirtiniz)
4.3 Tüketim malzemeleri - ofis
malzemeleri

0,00
0,00

Aylık

0,00

Adet

0,00

6.1 Web sitesi

Adet

0,00

6.2 Poster, branda vs.

Adet

0,00

6.3 Broşür

Adet

0,00

6.4 Diğer (belgesel, diğer görsel ve
basılı malzemeler)

Adet

0,00

5. Toplantı ve Eğitim Maliyetleri
(katılımcı seyahatleri, salon
kirası, ağırlama vb.)
5.1. Toplantı organizasyonu
6. Tanıtım / Görünürlük
5
Faaliyetleri

7. Diğer Doğrudan Maliyetler,
Hizmetler
7.1 Küçük yapım / inşaat bedelleri
7.2 Çeviri maliyetleri

Sayfa sayısı

7.3 Kargo, posta, telefon vb. giderler
7.4 Mali hizmetler

6

Adet

0,00

8. Uygun Doğrudan Maliyetler
Toplamı (bütçe kalemi 1-7
toplamı)

0,00

9. İdari Maliyetler (uygun
doğrudan maliyetler toplamının
en fazla %10'u)

0,00

10. Toplam Uygun Proje Maliyeti
(bütçe kalemi 8 ve 9 toplamı )

0,00

17

BEKLENEN FİNANSAL KAYNAKLAR
Rakamlar örnek olarak
verilmiştir. Lütfen projenize
uygun olarak doldurunuz.
Talep edilen destek miktarı

7

Başvuru sahibinin nakdi katkısı

Tutar (TL)

Toplamın Yüzdesi (%)

27.000

90%

1.500

5%

1.500

5%

30.000

100%

Başvuru sahibinin ayni katkısı
8

Varsa, proje ortağının nakdi katkısı
8

Varsa, proje ortağının ayni katkısı
GENEL TOPLAM
Açıklamalar
1. Bütçe sadece Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı kapsamında WWF-Türkiye tarafından sağlanan katkıyı
değil, projenin uygun maliyetlerinin tümünü kapsamalıdır. Bütçe kalemlerinin her biri detaylandırılmalı ve temel
bileşenlerine ayrılmalıdır. Her bileşen için birim sayısı ve birim maliyetler ayrı ayrı belirtilmelidir.
2. Bütçe TL cinsinden yapılmalıdır.
3. Bu kalem, projenin yürütülmesi için başvuran kurum tarafından personel (net maaşları, sosyal sigorta primleri,
ilgili diğer ücretleri dahil ödenen) istihdam edilecekse doldurulmalıdır. Proje gönüllülerce yürütülecekse boş
bırakılmalı, danışmanlar tarafından yürütülecek bir kısım faaliyetler varsa Danışman kalemine (danışman/
uzman/eğitmen ücretleri) yazılmalıdır. Projede görevli kişilerin ücretleri projenin toplam uygun maliyetinin
%15’ini geçmemelidir.
Proje kapsamında bordrolu personel olarak çalışacak kişilerin Personel Gideri kaleminde yer alabilmesi için
gerekli tüm yasal yükümlülükler yerine getirilmelidir. Örneğin söz konusu personelin net maaşları, sosyal sigorta
primleri, varsa yemek ve sosyal yardımlar, ilgili diğer ücret ve yasal maliyetler Personel Gideri hesaplanırken göz
önünde bulundurulmalıdır. Proje mali raporlaması kapsamında bu kalemde yer alan personelin bordrosu ve ilgili
muhasebe kayıtları istenecektir.
4. Üçüncü şahıs ödemeleri (danışman, uzman, eğitmen, muhasebeci, alt yüklenici) için bütçe kalemine
sözleşmeden doğan KDV / stopaj tutarı dahil edilmelidir.
Projede danışmanlık kapsamında uzmanlık hizmeti alımı yapılacaksa, ödenen tutar ne olursa olsun, Danışmanlık
Sözleşmesi yapılması gerekmektedir. Sözleşme kapsamında danışman tarafından fatura veya serbest meslek
makbuzu kesilebiliyorsa, ödenecek KDV veya stopaj tutarı hesaba dahil edilmelidir. Bu belgeler kesilemiyorsa,
danışmana ödeme yapıldığına dair gider makbuzu düzenlenmeli ve danışman tarafından imzalanmalıdır. Gider
makbuzunda yasal oranlarda kesilecek stopaj danışman adına ilgili Vergi Dairesi’ne yatırılacaktır. Proje mali
raporlaması kapsamında bu kalemde yer alan danışmanlar adına düzenlenen gider makbuzları -imzalı olarak-,
stopajın ödendiğine dair tahakkuk fişi ve vergi dairesi alındı belgesi ve ilgili muhasebe kayıtları istenecektir.
Başvuran kurumun tüzel kişiliğine (dernek, vakıf, kooperatif) bağlı olarak değişkenlik gösterebilen stopaj tutarı
için bkz. http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028 - http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=421
5. Tanıtım / Görünürlük faaliyetleri Uygulama Rehberi’ndeki görünürlük ve tanıtım esaslarına
göre gerçekleştirilmelidir.
6. Havale maliyetleri, sigorta, banka, noter maliyetleri giderleri, sözleşmeden doğan damga
vergileri vs gibi maliyetler.
7. Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı'ndan talep edilen tutar, projenin toplam bütçe tutarının %90’ından
fazla, %60'ından az olamaz.
8. Ortak sayısı birden fazlaysa satır ekleyin.
*** Personel ve/veya danışman bütçelemesinin tabii olduğu yükümlülükler bulunmaktadır. Lütfen Personel
Gideri-Danışman Hizmet Alımı bölümünü okuyunuz.
UYARI: Proje sahibi bu tablolarda verilen tüm finansal bilgilerin doğruluğundan tek başına sorumludur.
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Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı
Bu formun, proje başvurusu için istenen diğer form ve belgeler ile birlikte proje sahipleri
tarafından doldurulması ve en geç 9 Eylül 2019 saat 17.00’ye kadar elektronik postayla
WWF-Türkiye’ye (kucukdestek@wwf.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

Ek 4: Başvuru Sahibinin Beyanı ve Bilgi Formu
BAŞVURU SAHİBİ BEYANNAMESİ ve BİLGİ FORMU
Başvuru sahibi aşağıdaki hususları beyan eder:
• Bu başvuruda verilen bilgiler doğrudur.
• Başvuru sahibi (varsa ortakları ile birlikte), projenin hazırlanmasından ve yönetiminden 		
doğrudan sorumludur ve aracı olarak hareket etmeyecektir.
• Başvuru sahibi, teklif edilen projeyi başarı ile tamamlamak için gerekli profesyonel yeterliliğe 		
ve niteliğe sahiptir.
• Başvuru sahibi ve ortaklarının Küçük Destek Başvuru Rehberi’nde belirtilen sözleşmeye taraf 		
olmasına mani olacak herhangi bir durumu bulunmamaktadır. Aksi takdirde Küçük Destek 		
Programı kapsamından çıkartılacaklarını kabul etmektedirler.
• Başvuru sahibi Küçük Destek Başvuru Formu’nda yer alan ortaklık bildiriminde belirtilmiş 		
olan yükümlülükler ve iyi ortaklık esaslarına uygun davranacaktır.
• Başvuru sahibi (ve varsa ortakları) Küçük Destek Başvuru Rehberi’nde belirtilmiş olan 			
uygunluk kriterlerini sağlamaktadır.
Başvuru Sahibi adına imzalayan:
Adı-Soyadı
Kuruluş
Unvan
İmza
Tarih ve Yer
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BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ
Başvuru Sahibi
Tam Yasal Adı / Varsa
Kısaltması
Yasal Durumu
Kuruluş Tarihi
Resmi Adresi
İrtibat Kişisi
Telefon Numarası
Cep Telefonu Numarası
Faks Numarası
Web Sitesi / E-posta Adresi
Personel Sayısı
Çalışma Alanları
Son Üç Yıla Ait Bütçe ve Bilanço
Son Üç Yıla Ait Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nden / Dernekler
Masası’ndan Denetim Raporu
Üye Sayısı
Personel Sayısı ve Nitelikleri
Son Beş Yıl İçerisinde
Gerçekleştirilmiş ve Halen
Yürütülen Program, Proje ve
Faaliyetler
20

Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı
Bu formun, proje başvurusu için istenen diğer form ve belgeler ile birlikte proje sahipleri
tarafından doldurulması ve en geç 9 Eylül 2019 saat 17.00’ye kadar elektronik postayla
WWF-Türkiye’ye (kucukdestek@wwf.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

Ek 5: Ortaklık Beyanı ve Bilgi Formu
ORTAKLIK BEYANNAMESİ ve BİLGİ FORMU
Bu beyanname her bir ortak tarafından doldurulacak ve ortak kurum/ kuruluşları
temsil etmeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.
Ortaklık, Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı tarafından desteklenmekte olan proje
faaliyetleri kapsamında çalışan iki veya daha fazla kuruluş arasında ortak sorumlulukları
kapsayan bir ilişkidir. Projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi açısından WWF-Türkiye
tüm ortakların aşağıda belirtilen “iyi ortaklık esasları”nı kabul etmesini talep etmektedir:
1. Tüm ortaklar, Başvuru Formu’nun WWF-Türkiye’ye tesliminden önce formu okumuş 			
ve proje kapsamında görevlerini ve sorumluluklarını anlamış ve kabul etmiş olmalıdır.
2. Tüm ortaklar, standart Küçük Destek Sözleşmesi’ni okuyarak küçük destek programından 		
yararlanmaya hak kazanılması halinde sözleşme kapsamında kendilerine düşecek görev ve
sorumlulukları yerine getirmelidir. Tüm ortaklar, başvuru sahibine WWF-Türkiye ile 			
sözleşme imzalama ve proje uygulamaları çerçevesinde kendilerini temsil etme yetkisi verirler.
3. Başvuru sahibi, ortakları ile düzenli olarak iletişim kurarak projenin ilerleyişi hakkında 		
eksiksiz bilgilendirme sağlayacaktır.
4. WWF-Türkiye’ye sunulmak için hazırlanan teknik ve mali rapor nüshaları tüm ortaklara
verilecektir.
5. Projeye ilişkin önemli değişiklik (faaliyet, ortak vs.) teklifleri WWF-Türkiye’ye sunulmadan 		
önce ortaklar tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır.
Yukarıda belirtilen iyi ortaklığın esaslarına uyacağımı ve gereklerini yerine getireceğimi 		
kabul ve taahhüt ederim.

Adı-Soyadı
Kuruluş
Unvan
İmza
Tarih ve Yer
21

ORTAK BİLGİLERİ
Bu bölüm her bir ortak kurum/kuruluş için doldurulacaktır. Bu form, ortak sayısı
kadar çoğaltılarak kullanılabilir.
Ortak 1
Tam Yasal Adı / Varsa
Kısaltması
Kurumun Misyonu, Amaçları ve
Hedefleri
Yasal Durumu
Resmi Adresi
İrtibat Kişisi
Telefon Numarası
Cep Telefonu Numarası
Faks Numarası
E-posta Adresi / Web Sitesi Adresi
Personel Sayısı ve Nitelikleri
Çalışma Alanları
Son Üç Yıla Ait Bütçe ve Bilanço
Son Üç Yıla Ait Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nden / Dernekler
Masası’ndan Denetim Raporu
Üye Sayısı
Son Beş Yıl İçerisinde
Gerçekleştirilmiş ve Halen
Yürütülen Program, Proje ve
Faaliyetler
Önerilen Proje İçerisindeki Rolü
ile Benzer Proje Deneyimleri
Başvuru Sahibi ile İşbirliği
Geçmişi
Önerilen Projenin
Hazırlanmasındaki Rolü ve
Katılım Düzeyi
Önerilen Projenin
Uygulanmasındaki Rolü ve
Katılım Düzeyi
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Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı
Bu formun, proje başvurusu için istenen diğer form ve belgeler ile birlikte proje sahipleri
tarafından doldurulması ve en geç 9 Eylül 2019 saat 17.00’ye kadar elektronik postayla
WWF-Türkiye’ye (kucukdestek@wwf.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

Ek 6: İştirakçi Beyanı ve Bilgi Formu
İŞTİRAKÇİ BEYANNAMESİ ve BİLGİ FORMU
Bu beyanname her bir iştirakçi tarafından doldurulacak ve iştirakçi kurum/
kuruluşları temsil etmeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.
İşbu beyannameyle ____________________________________________ adlı projeye
iştirakçi olarak katılacağımızı, proje teklifini okuduğumuzu ve onayladığımızı bildirir, projede
belirtilen görev ve sorumluluklarımızı eksiksiz bir şekilde yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt
ederiz.
Adı-Soyadı
Kuruluş
Unvan
İmza
Tarih ve Yer
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İŞTİRAKÇİ BİLGİLERİ
Bu bölüm her bir iştirakçi kurum / kuruluş için doldurulacaktır. Bu form, iştirakçi
sayısı kadar çoğaltılarak kullanılabilir.
İştirakçi 1
Tam Yasal Adı / Varsa
Kısaltması
Kurumun Misyonu, Amaçları ve
Hedefleri
Uyruğu
Yasal Durumu
Resmi Adresi
İrtibat Kişisi
Telefon Numarası
Cep Telefonu Numarası
Faks Numarası
E-posta Adresi
Personel Sayısı
Çalışma Alanları
Önerilen Proje İçerisindeki Rolü
ile Benzer Proje Deneyimleri
Başvuru Sahibi ile İşbirliği
Geçmişi
Önerilen Projenin
Hazırlanmasındaki Rolü ve
Katılım Düzeyi
Önerilen Projenin
Uygulanmasındaki Rolü ve
Katılım Düzeyi
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Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı
Bu formun, proje başvurusu için istenen diğer form ve belgeler ile birlikte proje sahipleri
tarafından doldurulması ve en geç 9 Eylül 2019 saat 17.00’ye kadar elektronik postayla
WWF-Türkiye’ye (kucukdestek@wwf.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

Ek 7: Yönetim Kurulu Kararı Örneği
YÖNETİM KURULU KARARI
WWF-Türkiye tarafından yürütülmekte olan Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’nın
..../..../....... tarihinde açılan çağrısına ... buraya kurumunuzun adını yazınız ... olarak ... buraya
projenizin adını yazınız ... projesiyle başvurulmasına, proje başvuru sürecinin tamamlanması ve
yürütülmesiyle ilgili olarak kurumumuz adına tam yetkili olarak ... buraya görevlendirdiğiniz
üyenizin adını yazınız ... ’ın görevlendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri
Görev/İsim Soyisim/İmza
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Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı
Bu formun, proje başvurusu için istenen diğer form ve belgeler ile birlikte proje sahipleri tarafından
doldurulması ve en geç 9 Eylül 2019 saat 17.00’ye kadar elektronik postayla WWF-Türkiye’ye
(kucukdestek@wwf.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

Ek 8: Örnek Doldurulmuş Mantıksal Çerçeve Formu
PROJENİN AMAÇ
VE HEDEFLERİ

GÖSTERGELER
Projenin özel hedefine
ve alt hedeflerine
ulaşıldığı hangi
göstergelerden
anlaşılacaktır?
Göstergeler
doğrulanabilir ve
mümkün olduğunca
sayısal olmalıdır.

DOĞRULAMA
KAYNAKLARI
Hedeflere
ulaşıldığına dair
göstergelerin tespiti
ve değerlendirilmesi
için kullanılacak
kaynaklar nelerdir?

VARSAYIMLAR
(DIŞSAL
KOŞULLAR)
Proje sonuçlarına
ulaşmak için gerekli,
proje yürütücüsünün
kontrolünde olmayan
“dışsal” koşullar
nelerdir?

Ana Amaç
Projenin
katkı yapması
beklenen genel/
ideal amaç

A türünün yuvalarını,
yavrularını ve üreme
habitatlarını yerel
düzeyde korumak
ve bu konuda ilgili
gruplara koruma
bilinci kazandırmak.

Projenin
Hedefi
Genel amaca
katkıda
bulunmak için
proje bitiminde
ulaşılmak
istenen,
gerçekleşmesi
mümkün hedef

A türünün
bireylerinin
başarılı bir şekilde
kuluçka süresini
tamamlamasını
ve yuvadan çıkan
yavrularının başarılı
şekilde yuvadan
ayrılmasını sağlamak,
yerel halkın türe
ve yaşama alanına
karşı koruyucu bir
yaklaşımla hareket
etmesini sağlamak.

• Üreme sezonu içinde
tüm yuvaların %80’i
başarılı bir şekilde
kuluçka sürelerini
tamamladı.
• Yuvadan çıkan
yavruların %80’i
sağlıklı şekilde
yuvadan ayrıldı.
• Yavru bireylerin
ölüm oranı %50
azaldı.

• Geçmiş yıllarda
yapılan bilimsel
çalışma sonuçları
(XX)
• T.C. Tarım ve
Orman Bakanlığı’nın
raporları

Doğal ölümler, doğal
nedenlerden dolayı
kuluçka sürelerinin
tamamlanamaması.

Erozyon, deniz
taşkınları sonucu su
baskını riski taşıyan
yuvaların daha
güvenli bölgelere
transferi sağlandı.

• Su baskını ve
erozyon riski taşıyan
yuvalar tespit edildi.
• Su baskını ve
erozyon riski taşıyan
yuvaların %80’i daha
güvenli bölgelere
aktarıldı.
• Transfer faaliyetleri
fotoğraflandı ve
raporlandı.

• Geçmiş yıllarda
yapılan bilimsel
çalışma sonuçları
(XX)
• Proje dönemindeki
sonuçları içeren rapor
• Arazi çalışmasından
fotoğraflar

Meteorolojik
nedenlere bağlı
aşırı yağışlar ve sel
baskınları.

Alt Hedefler
(Çıktılar)
Projenin
amacına
ulaşabilmesi için
gerekli olan kısa
dönemli hedefler
(projenin somut
ürünleri)
Alt Hedef/
Çıktı 1

• Bu sayfada yer alan hedef, faaliyet ve hesaplamalar gerçek maliyetleri yansıtmamaktadır. Örnek
olması için hazırlanmıştır.
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Alt Hedef/
Çıktı 2

Yırtıcıların yuvalara
verdikleri tahribatın
önlenmesi için kum
altı ve kum üstü tel
kafesler yuvalara
yerleştirildi.

• Çakal ve sokak
köpeklerinin tahribatı
%75 oranında azaldı.
• Arazi çalışmaları
fotoğraflandı ve
raporlandı.

• Geçmiş yıllarda
yapılan bilimsel
çalışma sonuçları
• Proje dönemindeki
sonuçları içeren rapor
• Arazi çalışmasından
fotoğraflar

Genetik yapı ve
öngörülemeyecek
çevresel faktörler
sonucu doğal
ölümlerin fazla
olması.

Alt Hedef/
Çıktı 3

Türün yaşam
alanındaki sokak
köpekleri en yakın
bakım evine transfer
edildi.

• Türün yaşam
alanındaki sokak
köpeklerinin sayısı
%75 oranında azaldı.
• Arazi çalışmaları
fotoğraflandı ve
raporlandı.

• X Belediyesi
Veterinerlik Şefliği
verileri
• Proje dönemindeki
sonuçları içeren rapor

Göç ve yer değiştirme
davranışlarından
dolayı sokak
köpeklerinin
yakalanamaması.

Alt Hedef/
Çıktı 5

Türün yaralanma
ve tesadüfi
yakalanmasının
azaltılması
amacıyla X grubuna
yönelik eğitim
ve bilgilendirme
toplantıları
gerçekleştirildi.

• X grubunun Y
faaliyetleri sonucu
yaralanmaya
ve tesadüfi
yakalanmalara bağlı
ölüm oranı %50
azaldı.
• X grubundan gelen
yaralı birey ihbarında
artış gözlendi.

• Geçmiş yıllarda
yapılan bilimsel
çalışma sonuçları
(XX)
• Eğitim ve toplantı
notları ve alınan
kararlar

• Doğal ölümler.
• X grubunun A
türünün yaralanma
ve zarar görmesine
kayıtsız kalması.

Alt Hedef/
Çıktı 6

Yerelde koruma
çalışmalarının
sağlanabilmesi
için, ilköğretim
öğrencilerine yönelik
anket ve bilgilendirme
toplantıları yapıldı.

• Proje sonrasında
türe yönelik
tehditlerin
bildirilmesi için
öğrenciler tarafından
yapılan ihbar sayısı
arttı.
• Eğitim öncesi
ve sonrası anket
çalışmalarında,
öğrencilerin A türü ve
koruma çalışmaları
konusunda %75
oranında olumlu
yönde bilgi artışı
gözlendi.

• Eğitim anketleri
sonuçları
• Proje sonuç raporu
• Okullardan gelen
ihbar telefonları
• X Kaymakamlığı ve
X Belediyesi anket
çalışmaları

B İlçesi Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden
yapılması planlanan
anket çalışması ve
eğitim faaliyetleri için
izin alınamaması.

Alt Hedef/
Çıktı 7

Yerel halka
yönelik eğitim
ve bilgilendirme
toplantıları yapılarak,
yerel halkın koruma
çalışmalarına katılımı
sağlandı.

• Proje sonrasında
yerel halktan
gelen, türe yönelik
tehditlerin bildirildiği
ihbar sayısı arttı.
• Yaralı birey ve yaralı
yavru sayısında azalış
gözlendi.

• X Kaymakamlığı ve
X Belediyesi anket
çalışmaları
• Proje sonuç raporu
• Yerel halktan gelen
ihbar telefonları

Yerel halkın,
A türü üzerine
gerçekleştirilen eğitim
faaliyetlerine katılım
sağlamaması.
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Örnek Doldurulmuş Mantıksal Çerçeve Formu

• Aşağıda yer alan hedef, faaliyet ve hesaplamalar gerçek maliyetleri yansıtmamaktadır.
Örnek olması için hazırlanmıştır.
FAALİYET
Beklenen çıktıları
elde etmek için
proje süresince
uygulanacak
faaliyetler.
Faaliyetler ‘zamanlı’,
‘erişilebilir’, ‘kesin’,
‘iyi tanımlanmış’ ve
mümkün olduğunca
‘ölçülebilir’ olmalıdır.

FAALİYETLER
İÇİN GEREKLİ
GİRDİLER
İnsan kaynakları,
ekipman, ulaşım,
baskı, tasarım,
kırtasiye vb. giderler.

TAHMİNİ
MALİYETLER
Faaliyetler için
gerekli olan girdilerin
tahmini maliyetleri.

Faaliyet 1

Basılı görünürlük
malzemelerinin,
projenin ilk 3
ayı içerisinde
hazırlanması.

- 5 adet 300x200 cm
ebatlarında A türünün
korunmasına yönelik
uyarı tabelası
- 2.000 adet 70x50
cm ebadında poster
- 2.000 adet
A4 formatında
katlanabilir broşür
- İlköğretim
öğrencilerine yönelik
2.500 adet etiket

- 5 x 600 TL (WWF-

Faaliyet 2

- 50 kişilik X grubuna
yönelik, 2 grup
halinde, her gruba
birer haftalık zaman
içinde 3’er günlük
eğitimlerin verilmesiprojenin 5. ayında
gerçekleştirilecek.
- İlköğretim ikinci
kademe öğrencilerine
yönelik, 5 grup,
her gruba birer
haftalık zaman
içinde 3’er günlük
eğitimlerin verilmesiprojenin 3. ayında
gerçekleştirilecek.
- Yerel halka
yönelik, 2 grup, her
gruba birer haftalık
zaman içinde 3’er
gün olmak üzere
eğitimlerin verilmesiprojenin 7. ayında
gerçekleştirilecek.

- 1 eğitmen x 27 gün

- 27 x 100 TL (WWFTürkiye)
- 1 x 1.500 TL (WWFTürkiye)
- 1 x 1.000 TL (WWFTürkiye)
- 1 x 500 TL (WWFTürkiye)
- 12 x 300 TL (WWFTürkiye)
- 30 gün x 100 TL
(başvuru sahibinin
nakdi katkısı)
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- 1 adet taşınabilir
bilgisayar
- 1 adet projeksiyon
cihazı
- 1 adet yazıcı,
- 12 günlük eğitim
salonu kirası (Okul
eğitimleri sınıflarda
verilecektir.)
- Eğitimler
kapsamında ulaşım
için 1 aylık araç kirası

VARSAYIMLAR
(DIŞSAL
KOŞULLAR)
Proje faaliyetlerini
gerçekleştirmek
için gerekli “dışsal”
koşullar.

- Proje ofisi belirlendi.
- Basım işlerini
Türkiye)
- 2.000 x 1 TL (WWF- gerçekleştirebilecek
bir matbaa bulundu.
Türkiye)
- 2.000 x 0,5 TL
(WWF-Türkiye)
- 2.500 x 0,3 TL
(WWF-Türkiye)

- Eğitim salonu
belirlendi.
- Okul yönetimi ile
görüşüldü.
- Eğitimlerin
verilmesine yönelik
izinler alındı.

Faaliyet 3

Türün yaşam alanının
katı atıklardan
temizlenmesiprojenin 4. ayında
gerçekleştirilecek.

Faaliyet 4

Sokak köpeklerinin
transferinin
yapılmasıprojenin 4. ayında
gerçekleştirilecek.

Faaliyet 5

A türünün yavru ve
erişkin bireylerine
yönelik koruma
çalışmalarının
gerçekleştirilmesi-1
Haziran - 15
Eylül arası
gerçekleştirilecektir.

- Günlük arazi

çalışmaları
- Su baskını ve
erozyon riski altındaki
yuvaların taşınması
- Predasyon riski
taşıyan yuvaların
kum altı ve kum üstü
kafesle korunması

- Traktör,
- 2 metre genişliğinde,
10 cm göz açıklığında
ve 10 cm derinliğe
nüfuz edebilen tırmık,
- Toplanan çöpün
depolanması için
damperli kamyon,
- Temizlik elemanı

Bu faaliyet, X
Kaymakamlığı
Köylere Hizmet
Götürme Birliği
tarafından, projeye
ayni katkı olarak
gerçekleştirilecektir.

- X Kaymakamlığı
Köylere Hizmet
Götürme Birliği ve X
Belediyesi tarafından
hali hazırda bir tırmık
satın alındı.
- X Kaymakamlığı
Köylere Hizmet
Götürme Birliği’nin
halihazırda 1 traktörü,
temizlik elemanı ve
damperli kamyonu
var.

- Transfer için 1 araç

X Belediyesi
tarafından, projeye
ayni katkı olarak
gerçekleştirilecektir.

- X Belediyesi’nin 1
transfer aracı, çalışan
bir veteriner hekimi,
tıbbi malzemesi
ve çalışacak işçisi
mevcut.
- Toplanan köpeklerin
rehabilitasyonu ve
bakımı için bakım
evi/rehabilitasyon
merkezi ile konuşuldu
ve onay alındı.

- 105 x 50 TL (WWFTürkiye)
- 120 gün x 30 TL
(başvuru sahibinin
nakdi katkısı)
- 100 x 60 TL (WWFTürkiye)
- 50 x 75 TL (WWFTürkiye)
- 1 x 300 TL (WWFTürkiye)

- Konaklama yeri
için ilgili kurum ile
konuşuldu ve onay
alındı.
- Arazi çalışmalarını
gerçekleştirecek ekip
lideri olan 1 koruma
uzmanı ile görüşüldü.
- Arazi çalışmaları
için gerekli teknik
ekipman Dernek
bünyesinde
bulunuyor.
- Tel kafesleri
hazırlayacak bir usta
ile anlaşıldı.

- 1 veteriner hekim
- Gerekli miktarda
tıbbi malzeme
- 2 işçi

- 1 koruma uzmanı
x 105 gün arazi
çalışması
- 4 ay kalınacak
konaklama yeri
- 100 kum altı tel
kafes
- 50 kum üstü tel
kafes
- 1 adet GPS
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Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı
Bu formun, proje başvurusu için istenen diğer form ve belgeler ile birlikte proje sahipleri
tarafından doldurulması ve en geç 9 Eylül 2019 saat 17.00’ye kadar elektronik postayla
WWF-Türkiye’ye (kucukdestek@wwf.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

Ek 9: Kontrol Listesi
YAPILACAK İŞLER
Birinci Aşama
Başvuru Formu eksiksiz şekilde doldurulmuştur.
Mantıksal Çerçeve Formu eksiksiz şekilde doldurulmuştur.
Proje Bütçesi eksiksiz şekilde doldurulmuş.
Başvuru Sahibi Beyannamesi ve Bilgi Formu eksiksiz şekilde doldurulmuş,
başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıştır.
Ortaklık Beyannamesi ve Bilgi Formu (varsa) tüm ortakların yetkili temsilcileri
tarafından imzalanmıştır.
İştirakçi Beyannamesi ve Bilgi Formu (varsa) tüm iştirakçilerin yetkili temsilcileri
tarafından imzalanmıştır.
Başvuru sahibini temsilen ve imzaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve
projeyi uygulamaya yönelik kararın alındığı Yönetim Kurulu Kararı, Yönetim
Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak sunulmuştur.
Başvuru sahibi uygunluk kriterlerini sağlamaktadır.
Başvuru ortağı/ortakları uygunluk kriterlerini sağlamaktadır.
İştirakçi kurum(lar) uygunluk kriterlerini sağlamaktadır.
Proje süresi 6-15 ay arasıdır.
Talep edilen destek tutarı programda öngörülen en yüksek ve en düşük değerlerin
içindedir (25.000 TL - 60.000 TL).
İkinci Aşama
Tüm istenen ekler ve belgeler eksiksiz şekilde doldurulmuş, imzalar tamamlanmış
ve başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından her bir sayfası paraflanmıştır.
Başvuru sahibinin imzalı ve mühürlü resmi kuruluş belgesi, tüzüğü veya referans
yazısı sunulmuştur.
Başvuru sahibinin ve her bir ortağın onaylanmış en son hesapları sunulmuştur.
Başvuru sahibinin ve her bir ortak kuruluşa ait faaliyet raporu sunulmuştur.
Başvuru sahibini proje belgelerini temsil ve imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin
belirlendiği yönetim kurulu kararı ve imza sirküleri sunulmuştur.
Proje ortağının (varsa) imzalı ve mühürlü resmi kuruluş belgesi, tüzüğü veya
referans yazısı sunulmuştur.
Proje ortağının (varsa) proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin
belirlendiği ve ortak olma kararının alındığı yönetim kurulu kararı ve imza
sirküleri sunulmuştur.
Projede görev yapacak personelin özgeçmişleri (CV) ve görev tanımları
sunulmuştur.
Kâr amacı gütmeyen kooperatifler için, tüzüklerinde/kuruluş sözleşmelerinde,
üyelere kâr dağıtılmasını yasaklayan hükmü göstermek suretiyle faaliyetlerinin
kesinlikle kâr amacı gütmediğini ispat eden veya Genel Kurul kararıyla kârın
gelecekteki 5 yıl boyunca hissedarlara dağıtılmayacağını beyan eden belge
sunulmuştur.
Proje süresi 6-15 ay arasıdır.
Talep edilen destek tutarı Küçük Destek Programı’nda öngörülen en yüksek ve en
düşük değerlerin içindedir (30.000 TL - 60.000 TL).
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400

GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

TÜRKİYE’NİN CANI

TÜRKİYE’NİN
CANI

100%

100’LERCE TÜR

Ülkemizde küresel düzeyde tehlike
altında olan tür sayısı 400’e ulaştı.

Topraklarımızı 160’ın üzerinde memeli,
460’dan fazla kuş, 10 bini aşkın bitki, 364
kelebek, 141 sürüngen ve çift yaşamlı. 405
balık türü ile paylaşıyoruz.

2010
Türkiye’nin Canı
Küçük Destek
Programı, WWFTürkiye tarafından,
doğal değerlerimizin
korunması için yerel
dinamikleri harekete
geçirmek için kaynak
yaratmak amacıyla,
2010 yılında başlatıldı.

13 PROJE
2012, 2014 ve 2017 yıllarında
yürütülen üç uygulama
döneminde desteklenen 13 yerel
proje başarıyla tamamlandı.

IV.DÖNEM

9 EYLÜL
Son Başvuru Tarihi: 9 Eylül 2019

WWF-Türkiye, tehlike altındaki
türlere kucak açan Türkiye’nin
Canı Küçük Destek Programının
IV. Dönemi için proje başvurusu
yapmak isteyen yerel sivil toplum
kuruluşlarına çağrıda bulundu.
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® WWF tescilli markadır
Bizi Twitter’da takip edin: @wwf_turkiye
Bizi Instagram’da takip edin: @wwf_turkiye
Bizi Facebook’ta takip edin: @wwfturkiye

turkiyenincani.org
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