
 
 

 
 “Kadın Hakları Proje Çağrısı” Şartname 
 
MADDE 1: KONU 
 
Türkiye'deki Fransa Büyükelçiliği, “Gelişmekte olan ülkelerle dayanışma” programı ile insan 
hakları taahhütleri ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda her yıl sivil toplum 
projelerine destek vermektedir. Bu çağrı özellikle Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı 
sağlayan küçük kuruluşların yürüttüğü projeleri desteklemek amacıyla düzenlenmektedir. 
 
Fransa, cinsiyet eşitliği konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde güçlü bir rol oynamaktadır; 
bu hükümetin bir önceliğidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmek için BM Kadın Birimi ile  
düzenlenen sivil toplum odaklı küresel bir etkinlik olan Nesil Eşitlik Forumu’na Meksika ile eş 
başkanlık edecektir. 
Bu çağrı altında seçilen projeler, bu nedenle Forum'un ruhunu takip edecek ve özellikle şu 
konularda cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi amaçlayacaktır: 
 

- Kadına şiddetle mücadele  
- Adalet, ekonomik haklar ve kadınların eğitime erişimi 
- Öz bakım ürünlerine erişim dahil olmak üzere, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili 

hakların korunması ve tanıtılmas 
 
Seçilen projeler, bu hedeflere ulaşmak için somut eylemler içerecek, halkın bilinçlendirilmesi 
ve bu konularda savunuculuk, sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitelerinin güçlendirilmesi 
veya cinsiyet eşitliğine yönelik stratejiler içerecektir. 
 
MADDE 2 – ŞARTLAR 
 
Türkiye'deki Fransa Büyükelçiliği için proje başvurusu Fransızca veya İngilizce yapılmalıdır 
ve bu düzenlemelerin otomatik olarak kabul edilmesini içerir. 
 
Toplam destek miktarı 30.000 Avro’dur. En fazla 6 proje seçilecek ve seçilen projeler 5.000 
Avro ila 10.000 Avro destek alacaktır. 
Up to six projects will be selected and will receive between 5,000 euros and 10,000 euros 
each. (Elçilik, talep edilenden daha düşük bir miktar vermeye karar verebilir, minimum 5000 
Avro olmak üzere) 
 
MADDE 3 – SEÇILME KRITERLERI 
 
- Projelerin 15 Ağustos 2021 tarihinde başlaması ve 15 Ağustos 2022'den önce 
sonuçlandırılması gerekiyor. Bu tarihte Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne mali ve faaliyet 
raporu gönderilmesi gerekiyor. 
- Projeler kalkınma yardımının geleneksel kriterlerini entegre etmelidirler, yani: Proje 
sürdürülebilirliği, yenilik ve sürdürülebilirlik, yararlanıcı katılımı, sonuç göstergeleri: projenin 
kısa ve uzun vadeli etkilerini ölçme yeteneği ve projenin görünürlüğü de değerlendirilecektir. 
Daha büyük projelere kaldıraç etkisi olacak projeler değerlendirilecektir. Çevre sorunları ve 
engelliler gibi kesişen faktörlerin dikkate alınması da değerlendirilecektir. Mümkün 
olduğunca, proje diğer yerel ortakları da kapsamalıdır. Proje, CO2 emisyonlarını olabildiğince 
azaltmaya özen göstermelidir. Projelerin uygun iletişim ve şeffaflık eylemlerini planlaması 
gerekecektir. 
 
 
 



MADDE 4 – JÛRI 
 
Jüri Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından belirlenecek, Türk sivil toplum 
kuruluşlarından, Fransız organizasyonlarından ve Institut français Türkiye’den üyeler 
seçilecektir. 
 
MADDE 5 – BAŞVURU SÛRECI 
 
Başvuru belgeleri30 Nisan gece yarısından önce siviltoplum@ifturquie.org adresine 
gönderilmelidir. 
 
Belgeler: 
- Bütçelendirilmiş proje önerisi 
- Proje özeti excel sayfası 
- Önceki yılın faaliyet raporu, kapak mektubu yasal statü belgesi (opsiyonel, seçilen 
projelerden istenecektir)  
 
 
MADDE 6 – HIBENIN ÔDENMESI 
 
2021 Haziran ayının ilk haftasında jüri bir karar açıklayacaktır. Hibe verilebilmesi için iki taraf 
(Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği ve kazanan kuruluş) arasında bir hibe sözleşmesi 
imzalanmalıdır. 
 
Hibe, ödeme tarihinde yürürlükte olan kançılarya kuruyla Euro veya Türk Lirası olarak 
ödenecektir. 
 
MADDE 7 - DEĞIŞIKLIK 
Kazanan bir projenin hedeflerini, ortaklarını, takvimini veya bütçesini etkileyen herhangi bir 
önemli değişiklik, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne rapor edilmeli ve onaylanmalıdır. Bu 
maddeye uyulmaması veya projenin kısmen veya tamamen tamamlanmaması, verilen fonun 
yeniden tahsisine veya tutarların tamamen veya kısmen geri ödenmesine neden olabilir. 
 
MADDE 8 – KAZANANLARIN YÛKÛMLÛLÛKLERI 
Kazanan dernek, projesinin sonunda, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne imzalı bir anlatım 
ve mali rapor vermeyi taahhüt eder. Bu belgeler, projenin bitiminden sonraki iki ay içinde 
imzalanacak ve e-posta ile gönderilecektir. 
Kazanan dernek, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği ve Institut français Türkiye’ye isminin, 
finanse edilen projeyle ilgili bilgilerin, ara ve son incelemelerin, fotoğrafların, videoların 
yayınlanması ve kullanılması için yetki verir ve bu konudaki her türlü hak ve tazminattan 
feragat eder. Kazanan dernek, Institut français Türkiye ve Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği 
logosunun projeyle ilgili iletişim araçlarında kullanımını kurumsal işbirliği görevlisi ile 
görüşmelidir. Kazanan dernek ayrıca projenin değerlendirilmesini kolaylaştırmalıdır. 
 
MADDE 9 - KAZANANLARIN SİGORTASI 
Bir kaza durumunda kazanan kuruluş, projelerinden tek başına sorumludur ve gerekli sigorta 
işlemlerini yapmalıdır. Bu nedenle, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği ve fon sağlayan 
kuruluşlardan herhangi bir kaza durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir ve 
bunlara karşı herhangi bir rücu olmayacaktır. Seçilen projelerin yasalara uygun olması 
gerekmektedir ve fon sağlayan kuruluşlar desteklenen projenin uygulanması sırasında 
herhangi bir yasadışı faaliyetten sorumlu değildir. 
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