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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN 
HIZLI VE ESNEK
SİVİL TOPLUM PROGRAMI 
SİVİL DÜŞÜN

Sivil Düşün, Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu tarafından aktivistler 
ve sivil toplum örgütlerine hızlı 
ve esnek destek sağlamak üzere 
tasarlandı. Tek aşamada kolay 
şekilde başvuru yapılabilen 
program, hak temelli çalışmaların 
hayata geçmesine katkı sunuyor.
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2012 yılında Türkiye›deki aktivistlerin ve 
sivil toplum örgütlerinin (STÖ) hak temelli 
çalışmalarını desteklemek amacıyla başlatılan 
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı; temel 
sosyal, ekonomik ve kültürel alandaki insan 
hak ve özgürlüklerinin yanı sıra hayvan ve 
çevre haklarını da içeren geniş bir çerçevede 
yer alan çalışmaları destekliyor. Dernek, 
vakıf, sendika gibi kurumsal yapıların yanında 
tüzel kişiliği olmayan sivil girişimler, ağlar, 
platformlar ve aktivistler de Sivil Düşün 
Destekleri ile çalışma yürütebiliyor.

Türkiye’nin 81 ilinden 4250 başvuru alan ve 
şimdiye kadar 1130 çalışmaya destek sağlayan 
program, sivil toplumun gelişimine katkı sunan 
konferans, atölye benzeri etkinliklere, aktivist ve 
STÖ’lerin Avrupa, aday ve komşuluk ülkelerinde 
çalışma ziyaretleri düzenlemesine, savunuculuk 
kampanyalarına, STÖ’lerin kendi görünürlüğünü 
artıracak iletişim faaliyetlerine ve daha birçok 
aktiviteye katkı sunuyor. Temel amacı; katılımcı 
demokrasi yapılarını ve değerlerini güçlendirmek 
olan Sivil Düşün, demokratik değerlere, fırsat 
eşitliğine ve şeffaflığa dönük gerçekleştirilecek 
tüm çalışmalara açık.

Sivil Düşün Desteklerinden yararlanmak 
isteyenlerin yılda ortalama 2000 kez iletişime 
geçtiği Yardım Masası, sivil toplumun 
gereksinimlerine doğrudan cevap veriyor. 
Sivil Düşün, 2014 yılından beri düzenlediği 
Bilgilendirme, Danışma Kurulu, Danışma ve 
Eğitim Toplantıları ile Türkiye’nin her ilinden, 
5000’den fazla sivil toplum örgütü, platform 
ve ağ, dernek, vakıf, sendika temsilcisi ve 
aktiviste işbirliği, çalışma ağları kurma, ortak 
çalışma, ortak öğrenme ve bilgi paylaşımı için 
etkin bir platform sundu.

Sivil Düşün yalnızca destekleriyle değil, aynı 
zamanda iletişim çalışmalarıyla da sivil toplum 
faaliyetlerinin yaygınlaşmasını sağlıyor. Web 
sitesi, sosyal medya hesapları, e-bülten, 
dijital kitaplık gibi çevrimiçi araçlarıyla 
Sivil Düşün Desteklerinin yaygınlaşmasını 
sağlıyor, sivil toplumun ve hak temelli 
çalışmalar yürüten kişilerin gereksinimlerine 
cevap veriyor. Şimdiye kadar bir milyondan 
fazla ziyaret edilen web sitesi ve ayda 20 
bin kişiye ulaşan sosyal medya hesaplarıyla 
Sivil Düşün, iletişim çalışmalarıyla da sivil 
toplumu desteklemeye devam ediyor.
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Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, AB Türkiye Delegasyonu’nun 
2010-11 tarihlerinde 11 ilde 730 sivil toplum temsilcisiyle 
gerçekleştirdiği danışma toplantılarından çıkan geniş kapsamlı çalışma 
sonucunda, sivil toplum örgütlerinin ortak kaygılarının dikkate alınması 
ve gereksinimlerinin belirlenmesiyle tasarlandı.

 

Programın dört yıl sürecek ilk dönemi 22 Kasım 2012’de başladı. 
1 Mart 2016’da başlayan ikinci dönem 27 ay süresince devam etti. 
Üçüncü dönem ise, bir önceki dönemin nihai değerlendirmesi ve 
ilgili paydaşlarla gerçekleştirilen görüşmelere dayanarak geliştirildi. 
1 Haziran 2018’de başlayan üçüncü dönemi ise 29 Şubat 2020 
tarihlerinde sonlanıyor. Sivil Düşün’ün dördüncü dönemi 1 Mart 2020 
tarihinde başlıyor.

SİVİL DÜŞÜN 
NASIL TASARLANDI?
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22 KASIM 2012

1 HAZİRAN 2018

1 MART 2020

1 MART 2016

İlk dönem başladı.

Üçüncü dönem 
başladı.

Dördüncü dönem 
başlıyor.

İkinci dönem başladı.
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• Kapasite geliştirmedeki yetersizlikler

• Destek araçlarının ağır bürokratik 
uygulamalarla verimsizleşmesi, esnek ve 
kolaylaştırılmış hibe programlarına duyulan 
gereksinim

• Örgütlü olmayan bireyler ve tüzel 
kişiliği olmayan sivil oluşumların hibe 
programlarından faydalanamaması

• Ortak çalışmalar yapılabilmesi için diğer 
aktivistler, sivil toplum örgütleri ve 
oluşumları ile bir araya gelebilmenin 
zorlukları

• Sivil toplum örgütleri, ağlar ve platformlar 
için teknik destek gereksinimi

• Sivil toplum destek mekanizmalarına 
erişim ve ağ oluşturmada hareketlilik ve dil 
sorunları

AB Türkiye Delegasyonu bu bulgulardan 
yola çıkarak sivil toplumu, 
gereksinimleri doğrultusunda 
desteklemek üzere Sivil 
Düşün’ü tasarlayarak 
2013 yılında 
uygulamaya geçirdi.
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• Hak temelli çalışmaları 
destekliyor.

• Yalnızca örgütlü yapıların değil, 
tüzel kişiliği olmayan sivil oluşum 
ve aktivistlerin çalışmalarına da destek 
sunuyor.

• Adil rekabet, fırsat eşitliği ve şeffaflık 
ilkelerini temel alıyor.

• Katılımcı demokrasi yapıları ve 
değerlerinin geliştirilmesine ve 
iyileştirilmesine önem veriyor.

• İnsan hakları, sosyal içerme ve hukukun 
üstünlüğü ilkelerini destekliyor.

• Savunuculuğun gelişmesine katkıda 
bulunuyor.

• Sivil toplum aktörlerine işbirliği, çalışma 
ağları kurma, ortak çalışma, ortak 
öğrenme ve bilgi paylaşımı için etkin bir 
platform sunuyor, sivil toplumla birlikte 
çalışıyor.

• Hak temelli çalışmaların ana 
akımlaştırılmasına destek veriyor.

SİVİL DÜŞÜN 
DİNLİYOR,
CEVAP VERİYOR,
DESTEKLİYOR....

• Sivil toplum örgütlerine verilen 
desteklere yeni bir yaklaşım getiriyor, ağır 
bürokratik süreçleri ortadan kaldırıyor.

• Dezavantajlı grupları görünür kılıyor, 
gereksinimlerine cevap veriyor.

• Taban örgütlerinin kapasitelerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

• Sürekli ve yetkin teknik desteğe önem 
veriyor.

• İletişim ağlarıyla, sivil toplum 
alanındaki gelişmelerin ve haberlerin 
yaygınlaşmasına destek veriyor.

• Geniş faydalanıcı profiliyle diğer sivil 
toplum destek programlarından ayrılıyor.
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ESNEK
Sivil Düşün, aktivistlerin ve sivil toplum 
örgütlerinin ihtiyaçlarına hızlı cevap verecek 
şekilde esnek ve katılımcı bir yaklaşımla 
oluşturulmuştur. Bu sayede alanın güncel 
gereksinimlerini takip edebilmek ve verilen 
destekleri hızla revize edebilmek programın 
öncelikleri arasındadır.

KAPSAYICI
Sivil Düşün, bölge, il, tematik alan ve tüzel 
kişilik kısıtlamaları getirmeden aktivistler, 
sivil toplum örgütleri, sivil işbirlikleri, ağlar, 
platformlar, sendikalar, kent konseyleri, kar 
amacı gütmeyen diğer oluşumların hak temelli 
çalışmalarını desteklemeye devam ediyor.

KATILIMCI
Bir hibe programından öte bir teknik 
destek programı olan Avrupa Birliği Sivil 
Düşün Programı, aktivistlerin ve STÖ’lerin 
gereksinimlerine yönelik danışma ve paylaşım 
toplantıları düzenlemeye, birbirlerinden 
öğrenme süreçlerini güçlendirmeye, iletişim 
araçları ve kampanyalarında sivil toplumun sesi 
olmaya öncelik veriyor.

ŞEFFAF
Sivil Düşün’e  yapılan başvuruların uygunluk 
kontrolleri, Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi 
ve bağımsız uzmanlar tarafından iki aşamalı 
olarak yapılır. Başvuran herkes, başvuru takip 
ve uygulama sürecini özel olarak oluşturulan 
sistem üzerinden takip edebilir.

Katılımcılık, esneklik, şeffaflık ve kapsayıcılık olarak dört temel prensip üzerine uygulamaya 
konan program, çeşitli değişiklik ve düzenlemelerden geçerek bugünkü yapısına ulaştı.
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HAK TEMELLİ YAKLAŞIM 
NEDİR?

Hak temelli yaklaşım temel sosyal, 
ekonomik ve kültürel alandaki insan hak ve 
özgürlüklerinin yanı sıra hayvan ve çevre 
haklarını da kapsayan geniş bir çerçevede 
tanımlanır. Hak temelli çalışma, henüz hak 
olarak tanımlanmayan bir konunun tanınması 
için yürütülecek lobi ve savunuculuk 
faaliyetlerinden, hukuken tanımlanmış 
bir haktan mahrum kalanlara yönelik 
gerçekleştirilecek acil eylem planlarına kadar, 
hak alanlarının geliştirilmesine yönelik bütün 
tutum ve çalışmaları kapsar. Sivil Düşün hak 
temelli yaklaşımla kurgulanan çalışmaları 
ve/veya hak temelli çalışan birey/STÖ’lerin 
faaliyetlerini destekler.

 

Sivil Düşün; çalışma hakları, çocuk hakları, 
dijital haklar, eğitim hakkı, ekolojik haklar, 
engelli hakları, gençlik hakları, hayvan hakları, 
insan hakları, kadın hakları, kent hakkı, 
kültürel haklar, LGBTİ+ hakları, mülteci 
ve sığınmacı hakları, sağlık hakkı, tüketici 
hakları, yaşlı hakları vb. alanlardaki çalışmaları 
desteklemeye devam ediyor.
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SAYILARLA  
SİVİL DÜŞÜN
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Toplam başvuru sayısı: 1667

SD 2

DESTEKLENEN ÇALIŞMALAR

BÖLGELERE 
GÖRE 
ÇALIŞMALAR
(2018-2020) 
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BAŞVURU PROFİLİ 
(2018-2020) 
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TEMATİK ALAN DAĞILIMI 
(2018-2020) 

28
Çalışma Hakları 

20
Dijital Haklar

18
Eğitim ve Öğrenim Hakkı

66
Çevre ve Ekolojik 

Haklar

64
Kültürel Haklar

69
Engelli Hakları

51
Çocuk Hakları

19
Mülteci ve 

Sığınmacı Hakları

87
İnsan Hakları 79

Kadın Hakları / Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği

24
Kent Hakkı

27
Gençlik Hakları

21
Hayvan Hakları

20
Yaşlı Hakları

25
Lgbti+ Hakları

26
İfade, Medya ve 
Basın Özgürlüğü

12
Sağlık Hakkı

10
Tüketici Hakları
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WEB SİTESİ

Nisan 2014-Şubat 2020

tekil ziyaretçi
516.044 

sayfa görüntülemesi
1.669.442 

kullanıcı başı ortalama 
geçirilen zaman

00:04:31 

hemen çıkma 
oranı

%21 
yapılan haberler 

2668
AB fon ve destekleriyle 

ilgili haber

178

Sivil Düşün ile ilgili 
haberler

201

diğer sivil toplum 
duyuruları

1595 

Sivil Düşün destekli 
çalışmaların çıktılarıyla 

ilgili haberler

694

Yukarıdaki veriler için Google 
Analytics ve Wordpress 
verilerinden yararlanıldı.
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FACEBOOK 

gönderi
2292 

takipçi
38K

gönderi erişimi
7,8 milyon

kadın
%54 

erkek
%43

TWITTER 

görüntüleme
4.9 milyon

takipçi
13.4K 

tweet
2336 

YOUTUBE 

görüntüleme
159K

ortalama 
izlenme süresi

01:58 dk
video
178

toplam izlenme 
süresi

312K dk

gönderi
670

takipçi
8400

INSTAGRAM

gönderi erişimi
1.2 milyon

E-BÜLTEN

abone
7300
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BİR ARAYA GELMEK İÇİN 
SİVİL DÜŞÜN:  
ETKİNLİKLER

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, 2014 yılının Nisan ayından beri 
düzenlediği etkinlikleri ile Türkiye’nin her ilinden sivil toplum örgütü, 
platform ve ağ, dernek, vakıf, sendika temsilcileri ve aktivistlere işbirliği, 
çalışma ağları kurma, ortak çalışma, ortak öğrenme ve bilgi paylaşımı için 
etkin bir platform sunuyor.

Katılımcı yaklaşıma önem veren Sivil Düşün, toplantılarında katılımcıların 
deneyim, bilgi ve birikimlerini paylaşabilecekleri oturumlar, çalışma 
grupları ve atölyeler düzenlemelerine olanak tanıyor. Sivil toplumun 
gereksinimlerinden yola çıkarak belirlediği farklı tematik alanlarda 
düzenlediği, toplam 5000’den fazla katılımın gerçekleştiği toplantılarında 
hak temelli çalışmalar yürüten tüm aktörlere deneyim paylaşım fırsatı 
sunuyor.

Sivil Düşün’ün başlangıç dönemindeki, destekleri tanıtmaya yönelik, 
küçük ölçekli etkinlikler, sivil toplumdan gelen talepler doğrultusunda, 
katılımcı, hak temelli çalışmalara yönelik tartışma ortamları yaratan, ulusal 
ve uluslararası katılımlı büyük etkinliklere dönüştü. Kısaca Sivil Düşün 
etkinliklerinin dönüşümüne bakalım.
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BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Yeni bir destek programı olan Sivil Düşün’ü tanıtmaya yönelik tasarlanan, küçük ölçekli Bilgilendirme 
toplantıları programın ikinci aşamasında az talep gelen bölgelere öncelik vermeye başladı. Katılımcı 
yaklaşımı tüm etkinliklerine yansıtan Sivil Düşün, Bilgilendirme Toplantılarını da katılımcıların aktif 
olarak parçası olabileceği interaktif etkinliklere dönüştürdü. Çevrimiçi Toplantılarla, daha geniş bir 
kitleye ulaşma fırsatı buldu.

DANIŞMA KURULU TOPLANTILARINDAN SİVİL TOPLUM FORUMLARINA

Sınırlı katılımla sivil toplumun gereksinimlerini belirlemeye yönelik Ankara’da düzenlenen Danışma 
Kurulu Toplantıları, Sivil Düşün Desteklerine düşük sayıda başvuru gelen illerde de düzenlenmeye 
başladı. Programın ikinci döneminde tematik öncelikler çerçevesinde düzenlenen toplantılar, 
Türkiye’nin birçok ilinden gelen katılımcıların da programı şekillendirdiği katılımcı yöntemleri 
kullanmaya başladı. Üçüncü dönem de ise, Danışma Kurulu Toplantıları yerini paneller, atölyeler 
ve interaktif oturumlardan oluşan, uluslararası katılımın da olduğu Sivil Toplum Forumlarına bıraktı.

DANIŞMA TOPLANTILARINDAN YUVARLAK MASA TOPLANTILARINA

Sivil toplumun gereksinimlerine cevap vermek amacıyla esnek bir şekilde düzenlenen, küçük ölçekli 
danışma toplantıları, programın üçüncü döneminde diyalog ve politika geliştirilmesine yönelik sivil 
toplum, kamu, özel sektör ve akademiyi bir araya getiren, yüksek düzey toplantılara dönüştü.

KAPASİTE GELİŞTİRMEYE YÖNELİK EĞİTİMLER

Sivil Düşün’ün ikinci döneminde pilot çalışma olarak, iletişim, sosyal medya ve etkinlik yönetimi 
alanlarında düzenlenen eğitimler, programın üçüncü döneminde yedi başlıkta, yüksek katılımlı ve 
beraberinde kapsamlı rehberleri de içeren düzenli eğitimler olarak Sivil Düşün etkinlikleri arasında 
yerini aldı.
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TOPLANTI

5

TOPLANTI

6

TOPLANTI

2

SİVİL DÜŞÜN 1 SİVİL DÜŞÜN 2

KATILIMCI

594

KATILIMCI

1172

KATILIMCI

541

SİVİL DÜŞÜN 3

DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI VE 
SİVİL TOPLUM FORUMLARI

553

798

54126
1570

152
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1. Danışma Kurulu 
Toplantısı

2. Danışma Kurulu 
Toplantısı

16 Kasım 2017 Ordu Danışma 
Kurulu Toplantısı

Karadeniz’in 10 ilinde sivil toplum temsilcileri, 
bölgenin kapasite geliştirme, ağ oluşturma ve 
kaynak yaratma ihtiyaçlarını konuşmak üzere 

bir araya geldi.

‘İnsan Hakları ve İş 
Dünyası’ Temalı Sivil 

Düşün Forumu

‘Gelecekte Sivil Toplum’ Temalı Sivil 
Düşün Forumu

2-3 Mayıs 2019 tarihlerinde Ankara’da 
düzenlenen Sivil Düşün Forumu’nda, “gelecekte 

sivil toplum” başlığı tartışmaya açıldı.

‘Gönüllülük’ Temalı Sivil 
Düşün Forumu

25-26 Nisan 2018 tarihlerinde 
‘gönüllülük’ temasıyla düzenlenen 2. 
Sivil Toplum Forumu’nda 6 ülke ve 

Türkiye’nin 60 ilinden 228 katılımcı bir 
araya geldi.

Sivil Düşün ‘Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği’ Danışma Kurulu Toplantısı

2018 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi, 54 ilden kadın 
hakları alanında çalışan örgütlerin temsilcileri İstanbul’da 

deneyimlerini paylaştı.

‘Yaratıcı ve Yenilikçi Yöntemler’ 
Temalı Sivil Düşün Forumu

4-5 Temmuz 2017’de düzenlenen 1. 
Sivil Toplum Forumu’nda 49 şehir ve 10 

ülkeden katılımcı, hak temelli çalışmalarda 
yaratıcı yöntemleri tartıştı.

#KaynakNerede 
Danışma Kurulu

2016 yılının Kasım ayında 
düzenlenen 7. Danışma Kurulu 

Toplantısı’nda, hak temelli 
çalışmalar için kaynak yaratma ve 
fon bulma yöntemleri tartışıldı.

#YeşilDüşün Danışma Kurulu
2016 yılının Ekim ayında AB Türkiye Delegasyonu 

işbirliğiyle düzenlenen 7. Danışma Kurulu Toplantısı 
ve AB İklim Eylem Fuarı’nda konu iklim değişikliğiydi.
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YUVARLAK MASA TOPLANTISI
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DANIŞMA TOPLANTISI
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YÖNLENDİRME KURULU TOPLANTILARI
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SİVİL DÜŞÜN DESTEKLERİ:   

‘AKTİVİST’ 
PROGRAMI’NDAN 
ÖNCELİKLİ ALANLARA

Aktivistlerin sesinden 
#SivilDüşün 

başvuru süreci
Değişim Yaratmak 
için Sivil Düşün
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Sivil Düşün, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından 2012 yılında Türkiye’deki aktivistlerin 
ve sivil toplum örgütlerinin hak temelli çalışmalarını desteklemek amacıyla başlatıldı. Sivil Düşün 
kapsamında yer alan çeşitli destek mekanizmalarının içerisinde, aktivistlere ve örgütlere ayni destek 
sağlayan program “Aktivist Programı” olarak anılmaktaydı. Diğer mekanizmaların sonlandırılmasının 
ardından Aktivist Programı, Sivil Düşün Destekleri olarak devam eden tek destek programı olarak 
kaldı.

Programın 2018-2020 dönemindeki destek kategorileri, çeşitli STÖ’ler ve aktivistler ile birlikte 
gerçekleştirilen danışma ve odak grup toplantıları sonucunda yeniden kurgulandı. Program;  
Etkinlik/Toplantı, Örgütlenme, Hareketlilik ve Ağ Oluşturma, Savunuculuk ve Kampanya, İletişim 
başlıklı beş kategori altında sivil topluma destek sunmaya başladı.

Sivil Düşün, sivil toplum danışma toplantılarında ortaya çıkan ihtiyaçlara göre; üçüncü döneminde 
2016-2018 dönemi boyunca Sivil Düşün desteklerinden sayısal ve oransal olarak daha az 
faydalanmış olan bölgelerin, STÖ’lerin ve çalışma alanlarının belirli kotalar dahilinde önceliklendirildi.

Bu bağlamda, sendikalar ve kent konseyleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki STÖ’lerin 
çalışmalarının öne çıkarılmasını hedefledi, Sivil Düşün’e az sayıda başvuru gelen şehirlere öncelik 
verdi. Kültürel ve dijital haklar, azınlık, kent, hayvan, tüketici ve yaşlı hakları alanlarında çalışan 
STÖ’ler de bu dönemde öncelikli alanlar arasında yer aldı. Sivil Düşün, bu alan ve bölgelere dönük 
düzenlediği eğitimler, bilgilendirme toplantıları, kampanyalar ve iletişim çalışmalarıyla hak temelli 
çalışmaların gelişmesine katkıda bulundu.
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SİVİL DÜŞÜN DESTEKLİ   

İYİ ÖRNEKLER

Sivil Düşün; aktivistler, sivil toplum örgütleri, sivil işbirlikleri, ağlar, platformlar, 
sendikalar, kent konseyleri, kar amacı gütmeyen diğer oluşumların hak temelli 
çalışmalarını, Nisan 2013 tarihinden beri kolaylaştırılmış, katılımcı, kapsayıcı, 
esnek ve şeffaf bir yaklaşımla destekliyor.

16 Nisan 2013 tarihinde yapılan ilk Aktivist Programı çağrısından Şubat 
2020’ye kadar 81 ilden 4.976 başvuru yapıldı, 1.460 çalışma desteklendi. 
235 aktivist, 1.225 sivil toplum örgütüne destek verildi. 106 aktivist, 207 
sivil toplum örgütü, 8 sendika, 4 kent konseyi, 1 kooperatife destek verildi. 
Kadın haklarından çocuk haklarına, video aktivizmden mülteci haklarına 
birçok alanda verilen Sivil Düşün destekleriyle aktivistler ve sivil toplum 
örgütleri çalışmalarını görünür kıldılar, farkındalık yarattılar, kapasitelerini 
güçlendirdiler, yeni işbirlikleri oluşturdular. Destek alan çalışmalardan 
bazılarına göz gezdirelim, çalışmaları yakından tanıyalım.
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İSTANBUL’UN ARTIĞI
Artıkişler Video Kolektifi

Artıkişler Video Kolektifi, geri dönüşüm 
sektörünün görünmeyen yüzünü oluşturan geri 
dönüşüm işçilerinin yaşam koşullarından şehrin 
kendi atıkları ile ilişkisine dek geri dönüşümün 
görünmeyen alanlarını belgeleyen, tartışan ve 
görünür yapan video, fotoğraf, sergi ve kitap 
çalışmaları yürütüyor. “İstanbul’un Artığı” 
projesi ile İstanbul’un merkez ve çevre ilçeleri 
olarak değerlendirdiği Beyoğlu ve Ümraniye 
ilçelerindeki geri dönüşümü ve geri dönüşüm 
işçilerinin yaşam koşullarının görsel ve yazılı 
kaydını oluştururken İstanbul’un sosyo-
ekonomik yapısını şehrin atıkları üzerinden 
inceledi. Çevre ve çalışma haklarının iç içe girdiği 
ve kayıt dışına itilen geri dönüşüm sektörüne 
dair oluşturduğu görsel ve yazılı kayıtları, video 
ve fotoğraf sergisi, belgesel yapımı ve kitap ile 
sunmak ve yaygınlaştırmak amacı taşıyor.
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TÜKETİM 
KÜLTÜRÜNE 
KARŞI 
FARKINDALIK 
KAMPANYASI
Yavaş Yaşamı Destekleme 
Derneği

“Tüketim kültürü, insanların ihtiyacı olmayan 
şeyleri ihtiyacı olmayan miktarlarda almasına 
hem de bu nedenle borçlandığı için normalde 
kabul etmeyeceği şartlarda çalışmasına neden 
oluyor.” Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği, bu 
düşünce yapısına karşı bir farkındalık çalışması 
düzenledi. Video teaserlarından ve görsel 
çalışmalardan oluşan kampanya internette 
yürütüldü. Farkındalık kampanyasıyla insanların 
bu tüketim baskısını fark etmeleri ve bu konuda 
bilinçli hareket etmeleri amaçlanıyor. D
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TOHUM TAKAS AĞI
Buğday Ekolojik Yaşamı 
Destekleme Derneği

Tohum Takas Ağı, Anadolu’ya özgü yerel 
tohumların biyoçeşitliliğinin korunabilmesi 
için takas edilip yaygınlaştırılmasını içeriyor. 
Çalışma ile ağın takas sistemi web tabanlı hale 
getirildi. Böylece küçük üreticilerin bağımsız 
olarak ekim yapabilmesi, tüketicinin organik 
ürünlere ulaşabilmesi ve biyoçeşitliliğin 
devamlılığı sağlandı. Platform, bireylerin, küçük 
çiftçilerin veya üreticilerin ekonomik ve gıda 
bağımsızlığını kazanması için bir araç olarak 
kurgulandı. Çiftçi, kendi yerel tohumu devam 
ettirebildiği / takas ile edinebildiği sürece, sıfır 
maliyet ile gıda özgürlüğünü ekonomik olarak 
elinde tutuyor.
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EMEKLİLERİN 
EKONOMİK, SOSYAL 
VE SENDİKAL 
HAKLARINA İLİŞKİN 
FARKINDALIK İÇİN 
BÖLGE TOPLANTI VE 
SEMİNERLERİ
DİSK Emekli-Sen

Önemli bir toplumsal katman olan ve sendikal 
örgütlenmeleri halen engellenmeye çalışılan 
emeklilerin, örgütsüzlükleri bilgi eksiliğinden 
kaynaklanıyor. Emeklilerin, yaşamda karşılaştıkları 
sorunlar ve bunların çözüm yolları hususlarında 
sendika önemli bir araç. Sendikalaşmanın, 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin imza 
koydukları uluslararası sözleşmelerde yer almış 
bir hak olduğunun anlatılması ve ilgili konularda, 
ekonomik, sosyal ve sendikal haklarına ilişkin 
farkındalık yaratılması için bölge toplantı ve 
seminerleri gerçekleştirildi. D
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BİSİKLET KORKU 
HARİTASI
Hafıza Kaydı

Çalışma kapsamında bisikletli ölümleri ile 
sonuçlanan trafik kazaları hakkında açık kaynaklı 
bir araştırma internet ortamında yayınlandı. 17 
Haziran 2010’da bisiklet aktivisti ve sporcusu 
Çağatay Avşar’ın bir aracın çarpması sonucu 
ölümüyle sonuçlanan olay temel alınarak 
hazırlanan araştırmayla, Ankara için bir “Bisiklet 
Risk Haritası” oluşturuldu. Çalışma sonucunda, 
kent ulaşımındaki eşitsizlikler ve bisikletlilerin 
trafikte uğradığı şiddet süreçlerinin ortaya 
çıkması amaçlandı.
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HAYVAN 
HAKLARI İZLEME 
MERKEZİ’NİN 
KURULUŞU
Hayvan Hakları İzleme Merkezi

Hayvan Hakları İzleme Merkezi (HAKİM), 
Türkiye genelindeki hayvan hakları ihlâllerinin 
derlenmesi, arşivlenmesi ve izlenerek 
raporlanması, bu sayede medyada ve 
kamuoyunda daha görünür kılınması, yaptırımla 
karşılık bulabilecek olanlar için hukuki sürecin 
başlatılması ve medyada nefret söyleminin ve 
dışlayıcı içeriğe sahip haberlerin belirlenmesine 
yönelik çalışıyor. Ayrıca hayvan hakları 
ihlallerine karşı ağ kurma çalışmaları yürütüyor. 
Sivil Düşün desteğiyle, HAKİM’in kuruluş 
dönemindeki seyahat, tanıtım, web sitesi vb. 
giderleri karşılandı.
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YEREL 
YÖNETİMLERİN 
(BELEDİYELERİN) 
HAPİSHANE 
YÖNETİMLERİYLE 
İŞBİRLİĞİ VE 
KATILIMI PROJESİ
Mahsus Mahal Derneği

Çalışma bir model olarak Mahsus Mahal Derneği 
ve Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirildi. 
Çalışma çerçevesinde ilçe sınırları içerisinde 
bulunan hapishanelerdeki özel ihtiyaçlı, 
mahpusların ihtiyaçları ve sorunlarının çözümüne 
yönelik çalışmalar yapıldı. Nilüfer Belediyesi’nin 
beş yıllık stratejik bütçe planlamalarının revizyon 
aşamasında hapishanelere de bütçenin ayrılması 
ve mahpusların sorunlarının çözümü, hapishane 
koşullarının iyileştirilmesi ve ihtiyaçların 
giderilmesine yönelik politikalar geliştirilmesi 
hedeflendi.
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AFET VE ACİL DURUM 
ÇALIŞMALARINDA 
KADIN HAKLARI 
VE SORUNLARI 
ÇALIŞTAYI
Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği

Çalışma ile afet ve acil durum çalışmalarının 
toplumsal cinsiyet bakış açısı gözetilerek 
yapılması, bu sayede insani yardım çalışmalarında 
kadın haklarının korunması ve desteklenmesi 
amaçlandı. Düzenlenen çalıştay kapsamında; 
yardım çalışmalarında cinsiyete göre farklılaşan 
ihtiyaçların farkında olunması; yardım 
çalışmalarının organizasyonunda kadınların 
katılımının erkekler oranında sağlanması, ihtiyaç 
analizlerinde kadın sorunlarının ve ihtiyaçlarının 
görünür olması gibi konuların tartışılması 
amaçlandı.
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BİSİKLETİZM
Pınar Pinzuti

Bisiklet aktivizmi, otomobil temelli trafikte diğer 
araçların, özellikle bisikletlerin de sürdürülebilir 
kent yaşamı için önem arz ettiğini, sürücülerin 
bu konuda farkında olmasını sağlamayı 
amaçlıyor. Kadın bisiklet aktivisti Sabiha Pınar 
Pinzuti’nin dünyanın en büyük bisiklet aktivisti 
etkinliği olan Velo-City konferansına katılımının 
sağlandığı çalışma sonrasında Pinzuti, kamu 
kurumlarının ve belediyelerin ulaşımla ilgili karar 
alma mekanizmalarına ulaşmada başarılı oldu 
ve deneyimlerini diğer aktivistlerle etkileşim 
kurarak çoğalttı.
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ÇOCUKLARA 
YÖNELİK TİCARİ 
CİNSEL SÖMÜRÜ İLE 
MÜCADELE AĞI’NIN 
(ÇTCS) KAPASİTESİNİN 
ARTIRILMASI, 
ARAŞTIRMA VE 
RAPORLAMA
Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel 
Sömürü (ÇTCS)  ile Mücadele Ağı

Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü; çocuk 
ticareti, çocuk pornografisi, erken ve zorla evlilikler, 
cinsellik amaçlı çocuk turizmi gibi olguları kapsıyor. 
Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü ile mücadele 
eden STÖ’lerin yüzleştikleri en büyük zorluklar ilgili 
kamu görevlilerinin yetersizliği, devlet eliyle toplanan 
verilerin sağlıklı olmaması ve finansman yetersizliği. 
Çalışma kapsamında, bahsi geçen konular hakkında 
Ağ’ın kurumsal kapasitesite geliştime çalışmaları 
yürütüldü, veri ve raporlama eğitimleri verildi.
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CİNSEL SAĞLIK VE 
ÜREME SAĞLIĞI 
EĞİTİMİ
Bir Kadın Bir Hayat Derneği ve 
Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği

Bir Kadın Bir Hayat Derneği Hakkari’de ilk kez 
düzenlenen Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı 
Eğitimini Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği 
ile işbirliği yaparak gerçekleştirdi. Seyahat, 
konaklama, yerel ulaşım ve eğitim materyallerinin 
basım giderleri Sivil Düşün tarafından 
desteklenen eğitimden 20 kadın yararlandı. 
Eğitim sonunda Hakkari’de toplumsal cinsiyet 
atölyeleri ve politika üretme üzerine çalışmalar 
yürütülmesi, kadın meclisi kurulması ve eğitmen 
havuzu oluşturulması amaçlandı.
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Bir Kadın Bir Hayat 

Derneği 
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BELGESEL 
FOTOĞRAFÇILARLA 
İŞBİRLİĞİ VE 
DAYANIŞMA AĞI
Batman Kültür ve Sanat Derneği

Batman Kültür ve Sanat Derneği, belgesel 
fotoğraf alanında çalışan fotoğrafçılarla 
işbirliği ve dayanışma ağı kurmak üzere yola 
çıktı. Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, 
Şırnak’tan sığınmacıların öykülerini kayıt 
altına alan fotoğrafçılar Batman’da bir araya 
gelerek çalışmalarının daha görünür olmasını 
sağlamak amacıyla bir araya geldi. Sivil Düşün 
desteği ile toplantı masrafları, konaklama ve 
ulaşım giderleri karşılanan etkinlik sonucunda 
örgütün kapasitesi artırıldı. D
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ÇÖLYAKLILARIN 
EĞİTİMLE 
ÖRGÜTLENMESİ
Manisa Çölyak Derneği

Faaliyet kapsamında, seyahat, konaklama 
ve toplantı giderleri desteği alan, Türkiye’de 
kurulmuş olan 20 çölyak derneğinin yönetim 
kurulu başkanı, Manisa’da, Sivil Düşün uzman 
havuzundan sağlanan eğitmenden savunuculuk 
eğitimi aldı. Eğitim yoluyla dernekler arası 
iletişim kuvvetlendirerek çölyaklıların sağlık 
hakları konusunda farkındalık yaratılması 
yolunda adımlar atıldı. Örgütlenen dernekler 
yasal karar vericilere ulaştı ve konunun takipçisi 
oldu.

DESTEKLENEN ÇALIŞMALAR SİVİL DÜŞÜN 2

Röportaj 
Manisa Çölyak 

Derneği 

Video
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ENGELLİLERDE 
CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE 
LİDERLİK BİLİNCİ
Dicle Görme Engelliler Derneği

Engellilerin kendi sivil toplum örgütlerinin 
yönetimlerinde yer almamalarının sebeplerini, 
engelli bireylerin örgüt içerisinde daha etkin 
roller üstlenmeleri önündeki engelleri tartışmak 
ve engelli örgütleri içinde toplumsal cinsiyet 
perspektifini masaya yatırmak üzere Dicle 
Görme Engelliler Derneği Van’da bir toplantı 
düzenledi. Sivil Düşün tarafından toplantı 
masrafları desteklenen ve uzman havuzundan 
eğitmen sağlanan faaliyet sonucunda bölgede 
engelli hakları alanında çalışan örgütlerin 
arasındaki çeşitli ağlar kuruldu.

DESTEKLENEN ÇALIŞMALAR SİVİL DÜŞÜN 2
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FORUMU 
AVRUPA GENÇLİK 
FORUMU’NDA
GoFor

Türkiye’de gençlik alanında çalışan 70’ten fazla 
örgütü bir araya getiren Gençlik Örgütleri 
Forumu (GoFor), Sivil Düşün desteğiyle Avrupa 
Gençlik Forumu’nda (EYF) Türkiye’yi temsil etti. 
GoFor, 2015 yılından beri evrensel standartlarda 
bir gençlik politikasının yasal güvence altına 
alınmasını ve uygulanmasını sağlamak üzere 
çalışıyor. Bu doğrultuda, Avrupa’da gençlik 
alanında politika üreten en büyük ve yaygın 
ağlardan birisi olan Avrupa Gençlik Forumu’na 
(EYF) üye olmayı hedefliyor. GoFor, Sivil 
Düşün Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği 
kapsamında hem deneyim paylaşımında hem 
de lobi faaliyetinde bulunmak üzere, EYF’nin 
genel kurul toplantılarında Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinden gençlik örgütleri ve gençlik 
konseyleri ile bir araya geldi.

GoFor Avrupa 
Gençlik Forumu’nda
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AB’DE TELİF 
HAKLARI 
ZİYARETLERİ
BİROY Sinema Oyuncuları 
Meslek Birliği

Türkiye sinema- televizyon sektörü özelinde 
telif haklarının örgütlü olarak takibini yapma 
misyonuyla kurulmuş olan BİROY Sinema 
Oyuncuları Meslek Birliği, İtalya ve Romanya’da 
ziyaretler gerçekleştirdi. BİROY, kurulduğu tarihten 
itibaren oyuncuların telif haklarını alabilmeleri 
için yurt içinde çalışmalar yapmanın yanı sıra, 
yurt dışında da faaliyetlerde bulunuyor. Aynı 
alanda çalışan örgütler ile deneyim paylaşımında 
bulunuyor, uluslararası standartları, sözleşmeleri 
ve pratikleri takip ediyor. Örgüt, aldığı destek 
kapsamında ise halihazırda bu konuda işler bir 
sistem kurmuş olan Romanya’dan CREDIDAM ve 
İtalya’dan NUOVOIMAIE ‘ye çalışma ziyaretleri 
gerçekleştirdi. Sivil Düşün desteğiyle gerçekleşen 
ziyaretlerde AB’de telif hakları sisteminin işleyişi, 
toplu hak yönetimi örgütlerinin yapısı, yasal 
düzenlemeler ve sinema- televizyon endüstrisi 
paydaşları arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı.
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ŞİDDETİM OLMA, 
SEVGİLİM OL!
Lotus Kadın Dayanışma ve 
Yaşam Derneği

Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği, 
“Şiddetim OLMA, Sevgilim Ol!” kampanyası 
ile evlilik öncesi ve evlilik dışı ilişkilerin daha 
konuşulur kılınması ve bu ilişkilerde yaşanan 
şiddetin görünür kılınmasını sağladı. Kocaeli 
yerelinde çalışma gösteren yerel örgütlerin ve 
kadınların flört şiddeti kavramıyla tanışmalarına 
ön ayak olan dernek, aynı zamanda yürüttüğü 
sosyal medya kampanyasıyla ulusal düzeyde 
internet kullanıcılarına da ulaştı. Kampanya 
tanıtım videosunu, afiş ve broşürlerini Sivil 
Düşün desteğiyle hazırlayan dernek, aynı 
zamanda kampanyanın yaygınlaştırılmasıyla 
ilgili Sivil Düşün Uzman Havuzu’ndan uzman 
desteği de aldı.
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SETLERDE İŞÇİ 
SAĞLIĞI VE İŞ 
GÜVENLİĞİ REHBERİ
Sinema, Reklam, Dizi ve TV 
Programı Çalışanları Sendikası

Sinema, Reklam, Dizi ve TV Programı Çalışanları 
Sendikası, uzun süredir içerik üretim çalışmalarını 
yürüttüğü Setlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Rehberi’ni Sivil Düşün desteğiyle yayınladı. Set 
işçilerinin haklarını tek rehberde görebilmesini 
amaçlayan sendika rehberin hem basılı hem de 
çevrimiçi versiyonunu tasarladı.
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ANADOLU 
MÜLTECİ DERNEĞİ 
KURUMSAL KİMLİK 
VE GÖRÜNÜRLÜK 
ÇALIŞMALARI
Anadolu Mülteci Derneği

Kurumsal kimliğini oluşturmak üzere yola çıkan 
Anadolu Mülteci Derneği, Sivil Düşün Uzman 
Havuzu’ndan aldığı eğitim desteğiyle iletişim 
çalışmalarına başladı. Devamında dernek, 
logodan web sitesine, tanıtıcı broşürlerden 
posterlere geniş bir çerçeveyi kapsayan iletişim 
materyallerini yeniledi. Mülteci hakları alanında 
çalışan örgütlerle ve kamu kurumlarıyla iş birliği 
yolları arayan dernek, İletişim Desteği’nin 
ardından Sivil Düşün’den aldığı Hareketlilik ve 
Ağ Oluşturma desteğiyle ağını genişletti.
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ENGELLİ HAKLARI 
SÖZLEŞMESİ İÇİN 
HAZIRLANAN 
UYGULAMA 
KILAVUZU
Engelliler Konfederasyonu

Dünya Körler Birliği tarafından Engelli Hakları 
Sözleşmesi için hazırlanan Uygulama Kılavuzu, 
Engelliler Konfederasyonu tarafından Türkçe’ye 
kazandırıldı. Görme engellilerin, sahip oldukları 
hakların uygulamasıyla ilgili kapsamlı bilgiye 
ulaşacağı Türkçeleştirilmiş kılavuz Sivil Düşün 
desteğiyle hem mürekkep haliyle hem 
de braille alfabesiyle basıldı ve Engelliler 
Konfederasyonu üyeleri ile alanda çalışan 
STÖ’lere dağıtıldı. Konfederasyon, dezavantajlı 
grupların görünürlüğü ve haklarını öğrenmesiyle 
ilgili çalışmalarına devam ediyor.
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HÜKÜMLÜ VE 
TUTUKLULARIN 
REHABİLİTASYON VE 
EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Hayat İçin Eğitim Derneği

Bitlis’ten Hayat İçin Eğitim Derneği, Sivil Düşün 
Hareketlilik ve Ağ Oluşturma desteği ile İstanbul 
ve Hollanda’da çalışma ziyaretlerinde bulundu. 
Türkiye’deki ceza infaz kurumu çalışanlarının 
bir araya gelerek hükümlü ve tutukluların 
rehabilitasyon ve eğitim çalışmalarının yeni 
bir yaklaşımla ele alınması amacıyla yapılan 
ziyaretler sonucunda deneyim paylaşımı yapıldı 
ve yeni metotların Türkiye’de de uygulanması 
konusunda adımlar atıldı. 
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TÜKETİCİ 
HAKLARINI İZLEME 
PLATFORMU
Barış Soydan

Aktivist Barış Soydan, Tüketici Haklarını 
İzleme Platformu’nu dijital ortamda kullanıma 
açarak hem alandaki bilgisini paylaşıma 
sundu hem de Türkiye’de az çalışılan bir hak 
alanının yaygınlaşmasına katkıda bulundu. Sivil 
Düşün, platformun web sitesinin kurulması, 
tanıtım filmlerinin çekilmesi ve sosyal medyada 
yaygınlaştırılması konusunda destek oldu. 
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ERZİNCAN KADIN 
KATRE DANIŞMA 
VE DAYANIŞMA 
DERNEĞİ İDARİ 
DESTEK VE 
GÖRÜNÜRLÜK 
ÇALIŞMALARI
Erzincan Kadın Katre Danışma 
ve Dayanışma Derneği 

Sivil Düşün desteğiyle örgütlenen ve görünürlük 
çalışmalarını yürüten Erzincan Kadın Katre 
Danışma ve Dayanışma Derneği, yerelde 
toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve LGBTİ+ 
hakları alanlarında faaliyetlerini sürdürüyor. 
Derneğin, ofis kirası ve idari giderleri, web 
sitesi, tanıtım broşürü Sivil Düşün desteğiyle 
karşılandı. D
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YAŞLI HAKLARI 
İÇİN ÇABA
Yaşlı Dostu Kent Fethiye 
Platformu

Yaşlı Dostu Kent Fethiye Platformu tarafından 
düzenlenen “Yaşlı Hakları için Çaba” çalışması 
kapsamında, Türkiye’de yaşlı hakları alanında 
çalışanlar Fethiye’de bir araya gelerek hem 
yerel yönetimler düzeyinde neler yapılabilir 
üzerine bir çerçeve çıkardılar, hem de Yaşlı 
Üniversitesi’ni bir model olarak tartıştılar. 
Çalışma kamu, yerel yönetim, STÖ katılımı 
açısından iyi bir örnek oldu.D
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HEMŞİN’İN ‘GELECEK 
PLANI’ ÇALIŞTAYI
Hemşin Yaşam Derneği

Hemşin Yaşam Derneği, Sivil Düşün desteğiyle 
Hemşin’in doğasının ve kaynaklarının korunması 
ve kentsel dönüşümün etkilerinin tartışmaya 
açıldığı bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda 
Hemşin’in ‘gelecek planı’, kamu ve sivil toplum 
bir araya gelerek masaya yatırıldı. Çalıştayın 
çıktısı kitapçık olarak basıldı ve yaygınlaştırıldı. 
Çalışma, sürdürülebilir bir yaşam için kamu-sivil 
toplum işbirliğiyle savunuculuk yapılması adına 
örnek teşkil ediyor. D
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ŞİDDET MAĞDURU 
KADINLARLA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 
GÖNÜLLÜ PSİKOLOG 
VE AVUKAT AĞI
İzmir Kadın Dayanışma Derneği

İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Sivil Düşün 
desteğiyle şiddet mağduru kadınlarla 
çalışmak üzere gönüllü psikolog ve avukat 
ağı oluşturdu. Örgütlenme kategorisi altında 
destek alan derneğin toplantı giderleri 
ve uzman eğitimi Sivil Düşün tarafından 
sağlandı. Uzman havuzundan eğitmenler, 
psikolog ve avukatlarla toplumsal cinsiyet, 
kadına yönelik şiddetle mücadele, travmaya 
yaklaşım konularında çalıştı; gönüllü psikolog 
ve avukat ağı oluşturuldu.
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BARINAK HEP 
BERABER
Burcu Çağlayan

Sivil Düşün desteğiyle, aktivist Burcu Çağlayan 
tarafından hayata geçirilen Barınak Hep Beraber 
Projesi kapsamında yeni bir kampanya başlatıldı. 
Kampanyada hayvan hakları savunucuları, 
aktivistler, STÖ temsilcileri ve gönüllülere “İyi 
bir barınak nasıl olmalı?” sorusu soruluyor.

DESTEKLENEN ÇALIŞMALAR SİVİL DÜŞÜN 3
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Sivil Düşün, ortak bir hedef veya farklı alanlarda çalışan 
aktivistleri ve örgütleri bir araya getiren ağlar, çatı kuruluşlar 
ve platformların projelerini desteklediği Ağlar ve Platformlar 
Hibe Programı için, 2013 ve 2014 yıllarında iki ayrı teklif 
çağrısında bulundu. Destek programı çerçevesinde toplamda 
2.750.000 Avro hibe desteği verilen dokuz proje 2014 
yılında uygulanmaya başlandı. Projeleri yakından tanıyalım.

SİVİL DÜŞÜN  

AĞLAR VE PLATFORMLAR
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AYRIMCILIĞA 
KARŞI GÖKKUŞAĞI 
KOALİSYONU
Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu projesi, 
toplumsal yaşamın birçok alanında ayrımcılığa, 
nefret söylemine, fiziksel, psikolojik ve ekonomik 
şiddete maruz kalan Lezbiyen, Gey, Biseksüel, 
Trans ve İnterseks (LGBTİ) bireylerin sorunlarına 
dikkat çekmeyi, farkındalığı arttırmayı ve sorunları 
en aza indirmeyi hedefledi.

SENİN HAKKIN, 
GENÇLİK HAKKI
Senin Hakkın, Gençlik Hakkı projesi, Ulusal 
Gençlik Konseyi Girişimi’nin (UGKG) politika 
yapıcı ve karar vericiler tarafından bir danışma 
yapısı olarak tanınmasını sağlama ve UGKG’yi bu 
yapılara ilişkin bir etki faktörü haline getirmeyi 
amaçladı. Proje çerçevesinde aktivistlerden 
oluşan bir aktivist havuzu oluşturularak, yerel 
bazda gençlikle ilgili çalışma alanlarına ve 
uluslararası lobiye ilişkin hak temelli bir yaklaşımla 
kapasite geliştirme çalışmaları yürütüldü. 
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DENGE VE 
DENETLEME AĞI
Denge ve Denetleme Ağı, Türkiye’de katılımcı ve 
çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için mücadele 
eden bir hareket olarak geleneksel ve yeni medya 
aracılığı ile denge ve denetleme konusunda 
toplumsal bilinç ve farkındalıkla beraber toplumda 
oluşan bu farkındalığın aktif vatandaşlığa dönüşmesi 
için mekanizmaların ve araçların oluşturulması 
için çalıştı. Türkiye’nin demokratikleşme sürecini 
canlandırma hedefini taşıyan Denge ve Denetleme 
Ağı üyeleri, hedeflenen demokrasi düzeyini yerine 
getirebilmek için yerel ve ulusal düzeyde çalışmalar 
gerçekleştirdiler. 

ÇEŞİTLİLİK 
VE STRATEJİK 
DAVALAMA AĞI
Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı, sivil toplum 
örgütlerini ve sivil toplum aktivistlerini ayrımcılık 
karşıtlığı için işbirliği ve beraberlik halinde 
yürütülecek bir ortak eylemle birleştirmenin 
yollarını keşfetmeyi hedefledi. Proje çerçevesinde 
hukuki yardım, stratejik davalama ve hakların 
takibi gibi İnsan Hakları koruma mekanizmaları 
konusunda becerilerin ve deneyimlerin paylaşımları 
gerçekleşti. 
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ÖZGÜRLÜK İÇİN BASIN
Özgürlük için Basın projesi, genel anlamda ifade ve 
basın özgürlüğü için yeni bir platform kurmayı, karar 
alma süreçlerini etkileyen medya personelinin, sivil 
toplum yapısının kapasitesini arttırmayı ve böylece 
demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü 
konularındaki kamuoyu tartışmalarına katılan daha 
dinamik bir sivil toplum yaratmayı hedefledi.

SİVİL TOPLUM AFET 
PLATFORMU
Sivil Toplum Afet Platformu, afet risklerinin ve zararlarının 
azaltılması ile afet müdahalesi çalışmalarının etkinliğinin ve 
verimliliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak için kuruldu. 
Platform, sivil toplum örgütleri arasında teknoloji ile beslenecek 
bir iletişim ağı aracılığıyla daha iyi bilgi akışı sağlanmasını, 
afet yönetimi alanında çalışan ilgili paydaşlarla daha etkin 
bir şekilde iletişim kurulmasını ve sivil toplum örgütlerinin 
uluslararası mekanizmalar ve standartlar konusunda donanımlı 
hale getirilmelerini hedefledi. 
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KADIN SIĞINAKLARI 
DAYANIŞMA MERKEZLERİ 
KURULTAYI’NIN 
GÜÇLENDİRİLMESİ
Kadın Sığınakları Dayanışma Merkezleri Kurultayı’nın 
güçlendirilmesi, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki kadın 
örgütleri arasında ev içi şiddete yönelik iyi uygulamaların 
paylaşılması projesi, kadına yönelik şiddet ile mücadelede 
etkin politikaların üretilmesi ve destek mekanizmalarının 
etkisinin artırılmasını amaçladı.

TÜRKİYE 
HAPİSHANELER 
ENFORMASYON AĞI
Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı; siyasi 
mahpuslar, mahpus kitlesinin yüzde 90’ından fazlasını 
oluşturan adli mahpuslar ve dezavantajlı gruplar olarak 
da nitelendirilen özel ihtiyaçları olan mahpus grupları 
odağına aldı. Bu grupların sorunlarını görünür kılmayı, 
hapishanelerle ilgili STÖ’leri bir ağ içinde bir araya 
getirerek dağınık olan bilgileri toparlayabilmeyi ve 
kapasitelerini, etkilerini arttırmayı hedefledi.
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ULUSLARARASI 
İLE ULUSAL VE 
YEREL ARASINDA 
BAĞLANTI KURARAK 
MEVCUT ÇOCUK 
HAKLARI AĞLARININ 
ÇOCUKLARIN SESİ 
OLARAK HAREKETE 
GEÇMESİ İÇİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ
Bu proje ile Türkiye’de çocukların şiddetten masum 
olma hakkı ve toplanma özgürlüğüne odaklı bir 
yaklaşım ile çocukların haklarına saygı duyulmasının 
güçlendirilmesi, Çocuk Hakları’na dair Sözleşme’de ve 
diğer uluslararası insan hakları sözleşmelerinde yasal 
güvence altına alınmış olan çocuk hakları ile ilgili ilke ve 
hükümlerin yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla 
mevcut çocuk hakları ağlarının çocuklarla ve çocuklar 
için ortak ses olmasına katkıda bulunulması hedeflendi.
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Sivil Düşün izleme ve değerlendirme çalışmaları, program için öngörülen kavramsal 
çerçeveye paralel olarak birinci dönemden üçüncü döneme kadar giderek gelişen bir süreç 
izledi. Sivil Düşün Bilgi Sistemi, yararlanıcıların sunduğu çalışma raporları, uzman raporları 
gibi veri kaynaklarına ilave olarak, ilk iki program döneminde birer kez yapılan ve yaygın 
anket ve odak grup çalışmalarını da içeren ara dönem ve nihai değerlendirme çalışmaları 
yoluyla programın performansı ve etkisine ilişkin toplanan veriler hem uygulamaya hem de 
bir sonraki program döneminin tasarlanmasına katkı sağladı. 

Bu katkılarla üçüncü dönemde programın kavramsal çerçevesi tümüyle gözden geçirildi ve 
genişletilmiş bir izleme ve değerlendirme çerçevesi oluşturuldu. Sonuç ve çıktı düzeyinde 
80’den fazla gösterge üzerinden yürütülen izleme ve değerlendirme çalışmaları, önceki 
dönemlerde kullanılan veri toplama araçlarına ilave olarak üçüncü dönemde yapılan 300’e 
yakın yerinde izleme ziyareti ile desteklendi.

İzleme çalışmaları boyunca, programdan destek alanlar kadar destek alamamış olan 
talep sahiplerinin de görüş ve önerileri toplandı. Toplanan verilerin değerlendirilmesi ile 
uygulama dönemleri boyunca programın talep ve uygulama süreçleri iyileştirildi, program 
belgeleri güncellendi, bilgilendirme araçları çeşitlendirildi, programdan görece daha az 
destek alan hedef gruplara dönemsel öncelik olanakları sağlandı, farklı hedef gruplara 
yönelik kapasite geliştirme çalışmaları uygulandı. Bu yolla program yararlanıcılarının 
memnuniyet düzeyinin yüzde 90’ın üzerinde olduğu bir başarı düzeyine ulaşıldı.

SİVİL DÜŞÜN  

İZLEME VE 
DEĞERLENDİRME 
ÇALIŞMALARI 
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 İLK TUR
Şubat-Mart 2019

İKİNCİ TUR
Mayıs-Haziran 2019

ÜÇÜNCÜ TUR
Ekim-Kasım 2019

DÖRDÜNCÜ TUR
Aralık 2019-Ocak 2020

11 kentte 48 çalışma sahibi ziyaret edildi. 
(Ankara, Batman, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Mardin, Manisa, Mersin, 

Malatya, Rize, Van)

24 kentte 62 çalışma sahibi ziyaret edildi. 
(Antalya, Aydin, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, 
Eskişehir,  Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Konya, Manisa, 

Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Van)

27 kentte 107 çalışma sahibi ziyaret edildi. 
(Adana, Artvin, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, 
Giresun, Hatay, Isparta, Istanbul, Izmir, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Mersin, Muğla, 

Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Yalova)

15 kentte 59 çalışma sahibi ziyaret edildi. 
(Antalya, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, 

Mardin, Muğla, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Yozgat) 66



SİVİL DÜŞÜN  

YARDIM MASASI 

Sivil Düşün Yardım Masası, sivil toplum 
örgütleri ve aktivistlerin Sivil Düşün Bilgi 
Sistemi, destek kategorileri, uygun bütçe 
kalemleri, başvuru rehberi, başvuru formu 
soruları, başvuru içeriği oluşturma, uygunluk 
kontrolü kriterleri ve uygulama rehberi 
hakkındaki sorularına yanıt bulabileceği bir 
destek mekanizması olarak tasarlandı. E-posta 
yoluyla, haftanın belirli günleri ve saatlerinde 
telefonla veya doğrudan ofiste yüz yüze 
görüşme talebi ile yardım masasından iki sene 
içerisinde 4000’den fazla Sivil Düşün’e ilişkin 
bilgi ve destek sağlandı.

Yardım Masası videosu
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SD MIS 150 129 202 4 0 31 516

Destek 
kategorileri 246 52 152 10 49 35 544

Uygun bütçe 
kalemleri 67 11 53 2 1 4 138

Rehber & başvuru 
formu soruları 49 64 54 2 16 13 198

Başvuru içerik 
geliştirme 363 3 30 0 1 0 100

Uygunluk 
kriterleri 530 172 420 22 49 50 1243

Uygulama 
rehberi 92 55 20 2 4 6 179

Bilgilendirme 
toplantıları / Forum 119 2 311 16 0 12 460

Randevu talebi 62 1 212 1 0 5 281

Uzman havuzu 32 34 49 1 2 3 121

Diğer fonlar, 
ağlar vs. 15 2 48 1 0 2 68

SD web 
sitesindeki haberler 21 0 199 27 0 11 258

Diğer 20 1 95 17 1 5 139

Toplam 1439 556 1845 105 123 177 4245
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SESİNİ DUYURMAK İÇİN 
SİVİL DÜŞÜN:  

KAMPANYALAR

Sivil Düşün; aktivizm, temel haklar, iklim değişikliği, kadın, 
çocuk ve hayvan hakları gibi başlıklara dikkat çekmek üzere 
tasarladığı iletişim kampanyalarıyla sivil toplum temsilcileri ve 
aktivistlerin seslerini duyurmalarına katkıda bulundu. Web, 
sosyal medya, yazı, fotoğraf, video ve yayın gibi farklı iletişim 
kanallarını ve araçlarını kullandığı kampanyaları ile hak temelli 
çalışmaların yaygınlaşması için alternatif platformlar sundu.
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#BenceAktivizm
“Aktivizm” ne ifade ediyor, sizlere sorduk, 
tanımlarınızı paylaştık. Sosyal medya 
kanallarımızda, danışma toplantılarımızda, 
röportajlarımızda “Sizce aktivizm ne 
demek?” diye sorduk, siz de #BenceAktivizm 
diyerek cümlenin devamını getirdiniz. Birisi 
“#BenceAktivizm değiştirmek, değiştirmek için 
eylemde bulunmak,” bir diğeri “#BenceAktivizm 
inandığın değerleri savunmak ve toplum 
yararına hak arama çabasıdır,” dedi.

#BarışıDüşle
2015 yılının sonbaharında barışı konuştuk, barışı 
tartıştık, barışı düşledik. Barışın ve yeniden 
inşasının bir kez daha önem kazandığı içinde 
bulunduğumuz dönemde; barış süreci, barış, 
demokrasi ve insan hakları konularını sivil 
toplum, akademi, basın ve sanat alanlarından 
farklı isimlerle tartıştık.

Dünyada barışı değerlendiren yazılarla beraber 
barışın habercilikle, kadınla, çocukla, sivil 
toplumla, katılımcı demokrasiyle ilişkisini ve 
barış gözlemciliğini sizlerden gelen yazılarla 
anlamaya çalıştık ve paylaşımlarınızı web 
sitemizde, sosyal medya kanallarımızda 
#BarışıDüşle etiketiyle paylaştık.

Sivil toplumun aktivizmi nasıl 
tanımladığına göz atmak için:

#BarışıDüşle yazıları için:

70



#SözKüçüğün
2016 Nisan ayında çocuklar için değil çocuklarla 
birlikte düşünelim diyerek, #SözKüçüğün 
kampanyasını başlattık. Çocuğun yaşam hakkını, 
çocuk katılımını; çocuk koruma, sosyal yardım, 
adalet, sağlık ve eğitim alanında çalışan aktivistler 
ve sivil aktörlerin paylaştığı yazılarla tartıştık.

Çocuğun iyilik hali, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 
ulaşamadığı çocuklar, çocuk mahpuslara yönelik 
hak talepleri, okulların öğrenci katılımını ne kadar 
desteklediği, çocukların medyada ve medya 
aracılığıyla seslerini duyurabilmeleri tartıştığımız 
konulardan bazıları oldu.

 #SözKüçüğün yazıları için:

#BirlikteYaşıyoruz
#BirlikteYaşıyoruz kampanyasıyla, 
desteklediğimiz tematik alanlar içerisinde yer 
alan hayvan haklarının gelişimine odaklandık. 
Sivil Düşün desteğiyle hayvan hakları alanında 
çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri ve 
aktivistler, ses getiren kampanyalarını bizimle 
paylaştı.

 Uluslararası sözleşmelerle tanımlanan haklar, 
Türkiye’den ve Avrupa’dan iyi örnekler, konuyla 
ilgili yayınlar #BirlikteYaşıyoruz etiketiyle web 
sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdaydı.

Kampanya paylaşımlarına 
göz atmak için :
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#HakÇetelesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin imzalandığı 
gün olan 4 Kasım ile 10 Aralık İnsan Hakları Günü 
arasında #HakÇetelesi etiketiyle hakların tarihine 
birlikte göz attık. Temel hakların gelişiminde yeni 
nesil hak alanlarına, sivil toplumun hak temelli 
yaklaşımla ilgili görüşlerini aldık.

Uluslararası bildirge ve sözleşmelerle 
tanımlanan temel haklar, hak temelli yaklaşım 
ve sivil toplum çalışmalarında sıkça kullanılan 
kavramlara yönelik temel bilgiler, örnekler, 
yayınlar ve istatistikler #HakÇetelesi web 
sayfasında.

#HakÇetelesi web sayfası 
için:

#SivilToplumİçin
Sivil Düşün’ün 2018-2019 süresince yedi başlıkta 
gerçekleştirdiği eğitimlerin yardımcı rehberleri, 
indirilebilir formatta http://sivildusun.net/kitaplik/ 
adresinde yayınlandı ve rehberler #SivilToplumİçin 
etiketiyle tanıtılıp ve yaygınlaştırıldı. 

Web sayfası:
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#HomofobiKarşıtıGün
Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı 
Gün, tüm dünyada her yıl 17 Mayıs’ta kutlanıyor. 
#SivilDüşün olarak biz de bu yıl destek verdiğimiz 
LGBTİ+ aktivistlerinden bu özel gün kapsamında 
anılarını ve mesajlarını paylaşmalarını istedik.

Yazılar için:

#KadınlarBirlikteGüçlü
2017 yılında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
için bir hafta süresince, #KadınlarBirlikteGüçlü 
etiketiyle, kadın hakları alanındaki çalışmaları, 
yaklaşan etkinlikleri, kadın örgütleri ve 
aktivistlerin 8 Mart mesajlarını web sitesi ve 
sosyal medya hesaplarında paylaştık.

Kampanyada, toplumsal cinsiyet ve kadın 
hakları alanında destek sağlanan çalışmalara 
ve yayınlara, kadın örgütleri ve aktivistlerin 8 
Mart mesajlarına, güncel 8 Mart etkinliklerine, 
kadın hareketine yön veren ve sivil alana katkısı 
olan tarihsel süreçlere, sanatta iz bırakan kadın 
kahramanlara yer verdik.

Yazılar için:
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#İklimİçin
Sivil Düşün, AB Türkiye Delegasyonu’nun 
24 Eylül - 6 Ekim 2019 arasında düzenlediği 
‘İklim Eylem Haftası’ kapsamında düzenlediği 
kampanyası ile #İklimİçin ne yapılabilir 
sorusuna cevap aradı. İklim değişikliği konusuna 
dikkat çekmeyi ve Türkiye’de çevre hakkının 
gelişmesine yönelik çalışmalara katkı sunmayı 
hedefleyen #İklimİçin kampanyası kapsamında, 
alanda çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri 
ve aktivistlerin faaliyetleri ve kendileriyle 
röportajlar, uluslararası sözleşmelerle 
tanımlanan haklar, konuyla ilgili yayınlar, sokak 
röportajları ve sizin neler yapabileceğiniz 
üzerine bilgiler #İklimİçin etiketiyle Sivil Düşün 
web sitesi ve sosyal medya hesaplarında 
yayınlandı. Kampanya süresince, Sivil Düşün 
sosyal medya hesaplarını takip edenler 
#İklimİçin yapabileceklerini, kendi mesajlarını 
yollayarak paylaştılar.

Kampanya paylaşımlarına 
göz atmak için :

Sokak Röportajları: #İklimİçin 
sen ne yapabilirsin?
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EĞİTİM REHBERLERİ 
VE DAHA FAZLASI   

SİVİL DÜŞÜN 
DİJİTAL KİTAPLIK’TA

Klasik ve dijital yöntemleri harmanlayarak sivil toplumun 
faydalanabileceği araçlara dönüştüren Sivil Düşün, eğitim rehberleri, 
kaynakları ve sunumları, şimdiye kadar yayınlanan tüm bültenleri, 
faydalı linkler ve destek belgeleri indirilebilir formatta web sitesinde yer 
alan Dijital Kitaplık’ta paylaşıyor.
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EĞİTİM REHBERLERİ

Sivil Düşün’ün 2018- 2019 boyunca gerçekleştirdiği toplam 15 farkındalık yaratma ve kapasite 
geliştirme eğitimlerine 971 kişi katıldı. Bu eğitimler; etkinlik yönetimi, sosyal pazarlama ve kaynak 
yaratma, finans yönetimi, ağ oluşturma, savunuculuk, iletişim stratejisi, web ve sosyal medya 
yönetimi başlıklarında bilgi, metodoloji ve uygulama fırsatları sundu.

Sivil Düşün’ün ikinci döneminde pilot çalışma olarak, iletişim, sosyal medya ve etkinlik yönetimi 
alanlarında düzenlenen eğitimler, programın üçüncü döneminde yedi başlıkta, yüksek katılımlı ve 
beraberinde kapsamlı rehberleri de içeren düzenli eğitimler olarak Sivil Düşün etkinlikleri arasında 
yerini aldı.

Sivil Düşün Eğitim Rehberleri Yayında: 

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Sivil Toplum Aktörleri 
Arasında İşbirliği 

Yerel STÖ, Ağ / Platform / İnisiyatif ve 
Aktivistler İçin Pratik Bir Rehber

Yazar: Ayça Bulut Bican

EĞİTİM REHBERİ - 1

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Değişimin Anahtarı 
Savunuculuk

Savunuculuk ve Kampanya Üzerine 
Bir El Kitabı
Yazar: Ebru Ağduk

EĞİTİM REHBERİ - 2

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

STÖ’LER İÇİN 
FİNANS

Yazar: Gülden ALKOÇOĞLU

EĞİTİM REHBERİ - 3

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

EĞİTİM REHBERİ - 4

KAYNAK GELİŞTİRME 
ve YENİLİKÇİ UYGULAMALAR

Yerel STÖ, Ağ / Platform / İnisiyatif ve 
Aktivistler için Rehber 

Bu rehber ile kaynak geliştirme alanında giriş 
niteliğinde bilgilerin ve bu alandaki yenilikçi 
stratejilere dair örneklerin paylaşılması hedefleniyor. 

Yazar: Berivan Eliş

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

İletişim Stratejisi 
ve Araçları

EĞİTİM REHBERİ - 5

Yazar: Emrah Güler, Özgür Fırat Yumuşak

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Web ve Sosyal 
Medya Yönetimi

EĞİTİM REHBERİ - 6

Yazar: Emrah Güler, Özgür Fırat Yumuşak

76



SİVİL TOPLUMUN GÖZÜNDEN   

SİVİL DÜŞÜN
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Sivil Düşün’e bir kez daha teşekkür ediyorum. Sivil Düşün Yardım 
Masası ve teknik destek ekibi, çalışmalarımızı sorunsuz bir şekilde 
tamamlamamız konusunda oldukça çabaladılar.

Burak Özgüner
Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitimi Hakkari’de 
ilk kez gerçekleşti. Sivil Düşün bu anlamda bir ilki 
gerçekleştirmemize destek oldu.

Bir Kadın Bir Hayat Derneği

Bu tür projeleri gerçekleştirmek için ortak kurum ile yüz 
yüze tanışmak, birbirinizin beklentisini, çalışma alanı 

önceliklerini, hedef grupları tanımak açısından son derece 
önemli oluyor. Eğer Sivil Düşün bize bu desteği vermeseydi 
ve bu ziyareti yapmasaydık bu projeyi gerçekleştiremezdik.

Dila Okuş
Kültür ve Tiyatro Araştırmaları Derneği (Cultheatre)
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Sivil Düşün desteğiyle yaptığımız ziyaretin ağ için çoklu ve 
olumlu sonuçları oldu. Ağ üyeleri ilk kez, birlikte, aynı amaçla 
hareket etme, bilgi toplama, kendi gücünü ve eksikliklerinin 
ne olduğunu deneyimleme fırsatı buldu.

Doğu Akdeniz Dayanışma Ağı

Sivil Düşün’ün sendikamızın görünürlüğüne katkısı 
oldu. Sendika üyelerinin yanı sıra üye olmayan sektör 
çalışanları da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alıyorlar.

Sinema, Reklam, Dizi ve TV Programı Çalışanları 
Sendikası

Sivil Düşün çalışmamızı uygulamamızda bize çok yardımcı 
oldu. Maddi desteğin yanı sıra süreç içinde karşılaştığımız 

sorunlara karşı alternatifler önererek ilerlememizi sağladılar. 
Bürokratik yüklerin (evrak işleri, muhasebesel işleri, vb.) az 
olması da bizim işimizi kolaylaştıran bir başka etken oldu.

66 Kolektif
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Mahallede LGBTİ Olmak projesi Sivil Düşün ile hayata geçti. Böyle 
bir destek almasaydım böyle bir hayali gerçekleştirmem mümkün 
olmayacaktı. Bu proje ne kadar yol alırsa alsın başladığı yer hep 
Sivil Düşün olacak.

Ada Ayşe İmamoğlu
Mahallede LGBTİ

Sivil Düşün görünürlüğümüzün artmasına yardımcı oldu. Türkiye’de ilk 
kez sosyal kooperatifler konuşulmaya başlandı ve bizler aldığımız destek 
sayesinde daha geniş bir bakış açısına sahip olma olanağı bulduk.

Mehmet Kuzu
Genç İşi Kooperatif

Sivil Düşün’ün ihtiyaca yönelik esnekliği ve ekibinin proje 
karmaşasını basitleştirme konusundaki özeni, sırada bekleyen 
işlerin daha hızlı akmasını sağlıyor. Böylece, kendi üretimimize 

daha çok vakit ayırabiliyoruz.

Özlem Sarıyıldız
Sinetopya
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Sivil Düşün’ün Hareketlilik Desteği sayesinde, yeni kurulmuş 
bir dernek olmamıza rağmen uluslararası alanda da 
faaliyetlerde bulunarak, görünürlüğümüzü ve tanınırlığımızı 
artırdık.

Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği

Sivil Düşün, Benim Çocuğum’un Avrupa Parlamentosu gösterimi 
ve LİSTAG’ın Türkiye’de LGBTİ Haklarını Yeni Anayasa Sürecinde 
savunuculuk çalışmalarına verdiği destek ile sivil toplum inisiyatiflerinin 
çok ihtiyacı olan maddi desteği sağlamıştır. Sivil toplumun güçlenmesi 
açısından bu tür destekler çok önemlidir.

Can Candan

Sivil Düşün, diğer fon kaynaklarına kıyasen daha genç dostu bir 
program. Sivil alanda proje yazma deneyimi olmayan veya sadece 
teknik hatalar sebebiyle proje tekliflerinin reddedildiği günümüzde, 

Sivil Düşün kuruluşun, gençlerin ihtiyaçlarına ve yapmak 
istediklerine saygı duyuyor. Projenin uygulanması sürecinde ise 

süpervizörlük desteğini kesmiyor. Projenin tüm yönetim süreçlerinde 
kolaylaştırıcılık yapıyor. Kendisini sadece ‘fon veren’ olarak 

konumlandırmıyor ve akıldakilerin gerçeğe dönüşmesini sağlamada 
beraber çalışıyor.

Şahin Antakyalıoğlu
Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü (ÇTCS) İle Mücadele Ağı
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Sivil Düşün’ü, bir derneğe veya kuruma bağlı olmadan bireysel 
çalışmaları olan benim gibi kişilere destek verdiği için çok değerli 
buluyorum. Özellikle azınlık gruplarla ilgili farkındalık çalışmalarını 
destekliyor olması, başvuru sürecinin basit ve kolay olması, 
değerlendirmelerin hızla yapılıyor olması, en çok da dönemsel olarak 
bizlerin görüşlerinin sorulması ve değerlendirilmesi gerçekten çok 
güzel. Sivil Düşün çalışanlarının ise görevlerini büyük özveri ile 
yaptıklarını düşünüyorum.

Pınar Pinzuti

Sivil Düşün toplumsal sorunların tartışılması, çözümü ya da 
farkındalık yaratılması aşamasında verdikleri hızlı ve pratik 

destekle önemli bir eksiği gideriyor. Proje diline dökülemeyen 
birçok çalışmayı destekleyerek bu alanda özellikle resmi bir 
tüzel kimliği olmayan yapıları ve bireyleri de destekleyerek 

aktivizm çalışmalarına ciddi katkılarda bulunuyor.

Alper Şen
Artıkişler Kolektifi

Sivil Düşün’ün Türkiye’de sivil topluma yönelik sunulan en 
dolaysız ve yalın destek olduğunu düşünüyorum. Bu yapısıyla da 
her ölçekteki hak temelli yaklaşım için vazgeçilmez bir can simidi 
ve umut haline geldi. Hatta orta vadede, Sivil Düşün’ün benzer 
tutumu sürdürmesi halinde, Türkiye’de bütün paydaşların daha 
basit ve sonuç odaklı yaklaşım benimsemesine yönelik etkili bir 
kültür oluşturacağını düşünüyorum.

Ahmet Ceran
İktisadi Kalkınma Vakfı
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Sivil Düşün, bizim bir hayalimizi gerçekleştirmemizi sağladı, çok 
önem verdiğimiz bir çalışmaydı. Çalıştığımız iki alanın kesişimini 
hayata geçirdik: afet ve acil durumlarda çalışma standartları 
ve kadın hakları/kadının sağlık hakları. Uygulama sürecinde 
alışmadığımız bir çalışma metodunu öğrendik, bu açıdan da 
öğreticiydi.

Mavi Kalem Derneği

Sivil Düşün, gerek yarattığı aktivist ağı, gerekse 
çalışmanın gelişimi ve yönetimi konusundaki esnekliği ve 

insani bakış açısı sayesinde sivil toplumu güçlendirme 
zihniyetinin daha eşitlikçi olmasına katkıda bulunuyor.

BoMoVu

Sivil Düşün bize her şeyden önce, ülkemizde yerleşik bir kültürü 
olmayan ve henüz emekleme safhasında olan ‘Sivil Toplum’ 
kavramını uluslararası deneyimlerle sınama ve gözlemleme fırsatı 
sunmuştur.

NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği

Sivil Düşün’ün, proje destekleri aracılığıyla, hak temelli devlet dışı 
örgütlenmelerin engellendiği Türkiye gibi ülkelerde bu tür örgütlenmelerin 

yaşamasına katkı sunmasını oldukça önemli buluyoruz.

Veysi Beysülen
DİSK Emekli-Sen
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Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.


