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Bölüm	I:	GoFor	Youth	Programı	

1. Go	For	Youth	Programının	Arka	Planı	
Örgütlenme ve katılım hakkı gençlik örgütleri için hem öncelikli bir konudur hem de önemli 

bir savunuculuk alanıdır. Örgütlenme ve katılım hakkı konularındaki çalışmalar; ifade 

özgürlüğü, eşitlik, hukukun üstünlüğü gibi pek çok hak alan ile kesişmekte olduğu için ulusal 

ve yerel politikalarla her zaman etkileşimli bir haldedir. Bu sebepten dolayı GoFor; 

Türkiye’nin bağımsız, sivil, demokratik, katılımcı, hak temelli ve sürdürülebilir bir gençlik ağı 

olarak, üye örgütlerinin yerel yönetimlerle iş birliğini destekleyen bir program geliştirmiştir.  

Dünya’da pek çok ülkede “Ulusal Gençlik Konseyleri”, hükümetlere gençlik politikaları 

konusunda tavsiyelerde bulunur, gençlik haklarını izler, siyasi, ekonomik ve sosyokültürel 

alanlarda gençlik örgütlerini harekete geçirmek için çalışmalar yapar, gençlik örgütlerinin 

faaliyetlerini desteklemek için girişimlerde bulunur, gençleri gönüllülük ve katılım için teşvik 

eder. Gençlik konseyleri, gençlerin fikir ve düşüncelerinin ana akımlaştırıldığı ve gençlik 

örgütlerinin ana aktör olarak tüm politika geliştirme süreçlerini yönettiği sistemler kurulması 

için çalışmalar yapar. Avrupa Birliği'ndeki ulusal gençlik konseyleri örneklerine bakıldığında, 

ulusal gençlik konseylerinin gençlik politikası açısından önemi anlaşılmaktadır. GoFor’un da 

Ulusal Gençlik Konseyi olarak üyesi olduğu Avrupa Gençlik Forumu web sitesinden Gençlik 

Konseyleri ve çalışmaları konusunda daha detaylı bilgiye ulaşılabilir.  

https://www.youthforum.org  

GoFor, “Gençlik Katılımının” güçlendirilmesi ve anlamlı bir gençlik katılımı için 2016 yılından 

bu yana İsveç Gençlik Konseyi (LSU) ile 4 ayrı proje uygulamış ve bu projeler ile hem üye 

örgütlerin hem kendisinin kapasitesini geliştirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Ankara 

Büyükelçiliğinin desteği ile Türkiye Gençlik Politika Şartı Metni birçok paydaşın katkılarıyla 

2018 yılında hazırlanmıştır. Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından 

desteklenen Türkiye’deki Gençlik Örgütlerinin İhtiyaç Analizi ve Haritalandırılması çalışması 

2021 yılında tamamlanmıştır. Pandemi sürecinde ise öz kaynakları ile hazırlanan Covid-19 
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Problem Haritası ile gençlerin pandemi sürecinde uğradığı hak ihlalleri görünür kılınmaktadır. 

Halen devam etmekte olan LSU tarafından desteklenen Yerel Güçlenme Küresel Eylem 

(GALE) programında gençlik örgütlerinin politika üretmesine destek olmakta, Ulusal 

Demokratik Enstitüsü (NDI) Türkiye ile genç kadınların yerel siyasete katılımını destekleyen 

Biz de Varız Programında marka ortağı olarak katkı sunmaktadır.  

GoFor gençlik örgütlerinin durum tespiti ve ihtiyaçları araştırmasından1 yola çıkarak GoFor 

Youth projesini hazırlamıştır. AB’nin “Ağlar ve Platformların Desteklenmesi Programı” 

kapsamında geliştirilen bu projenin temelde üç amacı vardır; katılımcı bir gençlik çalışması 

için GoFor’un kapasitesinin güçlendirilmesi, Türkiye’deki gençlerin temsiliyetinin sağlanması 

için yerel, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin oluşturulması ve karar alma süreçlerine katılım 

için sürdürülebilir gençlik hareketi oluşturulması. Bu proje ile gençliğin katılımı alanında yerel 

yönetimler ile iş birliği yapacak olan projelere ayni destek sağlayacak bir kaynak geliştirmiştir. 

GoFor Youth Projesi Covid-19 pandemi sürecinde başlamış ve pandeminin yarattığı kısıt ve 

etkilere göre faaliyetlerini yenilemiştir. Gençlik Örgütleri Forumu Covid-19 pandemisi 

nedeniyle yaşanan hak ihlallerini görünür kılmak, bu ihlallerin izlenmesini ve 

raporlaştırılmasını kolaylaştırmak, gençlik hakları konusunun ana-akımlaşmasını sağlamak ve 

bu alanda gençlerin haklarını gözetici çalışmalar yaparken dayanak oluşturmak için bir 

haritalandırma çalışması yapmıştır. Bu programda bu haritadan sağlanan sorunları 

önceliklendirmektedir.  

1.1. Go	For	Youth	Programı	Hibe	Desteğinin	Amacı	ve	
Öncelikli	Konuları	

 

Go For Youth Programı Hibe Desteğinin Amacı: Programın amacı yerel yönetimler ve gençlik 

STÖ'leri arasında iş birliği oluşturmaktır. 

Spesifik hedefleri; gençlik örgütlerinin kapasitelerini geliştirmek ve yerel yönetimlerin gençlik 

çalışmaları konusundaki farkındalığını artırmaktır.  
 

1 https://www.go-for.org/wp-content/uploads/2019/03/Gofor-ihtiya%C3%A7-analizi.pdf  
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Programın Gereklilikleri: 

• Yürütülecek faaliyetlere gençlerin katılımının sağlanması gereklidir.  

• Her başvuru en az bir gençlik hakkı23 ile ilgili olmalıdır.  

• Eylem, önceliklerden en az birini içermelidir. (lobi, katılım, gençlik hakları 
savunuculuğu, belediyelerle ortaklık geliştirme) 

• Bu program aracılığıyla finanse edilen destekler, sözleşmenin imzalanmasını takip 
eden ilk altı (6) ay içinde tamamlanmalıdır.  

Programın Öncelikleri: 

• Sürdürülebilir ortaklıklar kurulması 

• Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemesi 

• Gençlik Örgütleri Forumu Covid-19 Problem Haritasından (covid.go-for.org) belirtilen 
problemlerin çözümüne katkı sağlaması. 

• Gençlik Örgütleri Forumu Covid-19 Problem Haritasından (covid.go-for.org) belirtilen 
problemlerin çözümüne yönelik yerel yönetimlerle sürdürülebilir ortaklıklar 
kurulması.  

*Covid-19 Problem Haritasındaki verilere göre hak alanları: 

Çalışma hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, yaşam hakkı, özel hayatın gizliliği hakkı, bilgiye 
erişme hakkı, mülkiyet hakkı, barınma hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, ifade özgürlüğü, 
ayrımcılık yasağı, toplanma özgürlüğü, sosyal güvenlik ve sosyal yardım.  

 
2 https://tools.youthforum.org/youth-rights-info-tool/human-rights-and-young-people/  

3 http://tools.youthforum.org/youth-rights-info-tool/  
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1.2. Destek	Miktarı	
Bu çağrı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen alt ve üst limitler arasında 
olacaktır: 

Alt limit: 5.000 Türk Lirası 

Üst limit: 25.000 Türk Lirası 

 

Yukarıda belirtilen hibe desteği dağılımı kapsamında, en fazla (35) başvurunun4 
desteklenmesi öngörülmektedir.   

Başvuru sahibinin geçerli bir yazılı gerekçe sunması ve desteğin uygunluğuna bağlı olarak 
planlanan faaliyetlerin verimliliğini ve potansiyel etkilerini artırmak amacıyla talep edilen 
bütçe miktarı üzerinden karşılıklı mutabakat ile ±%10’u kadar değişiklik yapılabilir. 

 

 

Önemli Not 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Gençlik Örgütleri Forumu asgari başvuru sayısının üzerine çıkma hakkını saklı tutar.  
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Bölüm	–	II:	Başvuru	Prosedürleri	

2. Başvuru	Sürecine	İlişkin	Kurallar	
Başvuru uygunluk kriterleri üç farklı başlık altında ele alınmıştır.  

1. Başvuru sahipleri (2.1.1) 
2. Destek verilebilecek faaliyetler (2.1.2) 
3. Destek Kapsamına Giren Maliyetlerin Tanımlanması (2.1.3) 

2.1. Başvuru	Uygunluk	Kriterleri	

2.1.1. 	Başvuru	Sahibinin	ve	Ortakların	Uygunluğu:	Kimler	
Başvurabilir?	

Go For Youth programı, gençlik katılımı ve gençlik hakları ile ilgili faaliyet(ler) 
gerçekleştirmeyi hedefleyen sivil toplum kuruluşlarını (faydalanıcıları) desteklemek için 
geliştirilmiştir: 

Destek almaya hak kazanabilecek kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır. Başvuru Sahibinin 
aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir: 

• Bu hibe desteği kapsamında sadece GoFor tam üyesi ya da gözlemci üyesi olan örgütler 
ana başvuran olabilir.  

• Başvuruların tamamında bir Belediye ortaklığı ya da iş birliği olması gereklidir. Belediye 
ortaklığı ya da iş birliğinin sağlanamadığı koşullarda, Belediyelerin desteğin 
sonuçlarından etkilenen hedef kitlelerden biri olması gereklidir. 5 

• Bir Belediye ortaklığı ya da iş birliğinin dışında başka Sivil Toplum Örgütleri de ortak 
olarak dahil olabilir.  

Başvuru sırasında kurumlardan tüzel olanlar, tüzel kişilikleri olduğunu ve gerektiğinde 
belgeleyebileceklerini bildiren ve başvuru formunda yer alan Beyan Formunu imzalamak 
zorundadır. Tüzel kişilikleri olamayan girişimlerden imzaya yetkili kılınan kişinin bildirimi için 
ek belge istenecektir. Hibe almaya hak kazanan kurumlardan, sözleşme aşamasında, 
kurumlarının aktif olduğunu yetkili makamlardan alacakları onay ile belgelemeleri istenebilir.  

 

 

 
• 5 Belediyelerin ortaklığı ve iş birliği olan projeler önceliklendirilecektir.   
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   ÖNEMLİ NOT  

Bu hibe programı İstanbul, Ankara, İzmir illerinden başvuruya açık olmakla birlikte diğer 
illerden gelen başvurular yerel kapasitenin güçlendirilmesi hedefi gereği 
önceliklendirilecektir.   

	

2.1.2. Program	Neleri	Destekliyor?	Başvuru	İçin	Örnek	
Faaliyetler	

Uygun faaliyet alanları: Destek talepleri, aşağıda yer alan faaliyetleri/çalışmaları içerebilir. 
Bu faaliyetler sadece yol gösterici olması amacıyla verilmiştir, belirtilen faaliyetler 
(çalışmalar) örnek olup, proje konuları bu faaliyet türleri ile sınırlı değildir. 

i) Yerel yönetimlerde gençlik çalışmaları konusunda farkındalığı ve iş birliğini 
artıracak faaliyetler düzenlenmesi 

ii) Gençlik Örgütlerinde ve Yerel yönetimlerde kapasite geliştirmeye yönelik 
faaliyetler 

iii) Gençlik katılımının sağlandığı, gençliğin karar alma süreçlerine katılımı ile ilgili 
faaliyetler düzenlenmesi 

iv) İnsan hakları, gençlik hakları ve gençlik özelinde sivil toplum alanında 
etkinlikler düzenlenmesi  

 

  Faaliyetlerin Süresi 

Bu program kapsamında desteklenen faaliyet(ler), sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk 
bir (1) ay içerisinde başlamalı ve altı (6) ay içinde tamamlanmalıdır.  

 

Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Kullanılabilecek Yöntem ve Araçlar: Yürütülecek 
faaliyetlerde aşağıda örnekleri verilen araçlar kullanılabilir. Bu araçlar sadece yol gösterici 
olması amacıyla verilmiştir. Faaliyetlerde kullanılacak araçlar bunlarla sınırlı olmak zorunda 
değildir. 

§ İş birliği, ortaklık girişimleri ve gençlerden oluşan danışma grubu kurulması gibi 
faaliyetler oluşturma 

§ Yurtiçi toplantı, konferans, seminer ve benzer etkinlikler düzenlenmesi  
§ Atölye çalışması, eğitim ve çalışma ziyareti düzenlenmesi ve bu etkinliklere katılım 
§ Savunuculuk çalışması, kampanyalar ve benzeri faaliyetleri organize etme  
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§ Kapasite güçlendirme uygulamaları, eğitim ve kolaylaştırma için bağımsız uzman/ 
danışman desteği 

§ İletişim araçlarının ve materyalinin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması (görünürlük 
malzemeleri, web sitesi ve sosyal medya hesapları gibi). 

§ Atölye çalışmaları, ulusal çalışma ziyaretleri ve benzer etkinlikler organize etme 
ve/veya bunlara katılma, 
 

Başvuru Sayısı 

Bir başvuru sahibinin, bu destek çağrısı kapsamında birden fazla başvuru yapması 
durumunda başvurulardan en fazla bir tanesi kabul edilir. 

 

2.1.3. Destek	Kapsamına	Giren	Maliyetlerin	Tanımlanması:	
Maliyetlerin	Uygunluğu	

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

Başvuru süresinin sona ermesiyle birlikte yapılacak kontroller sırasında, başvuru bütçesinde 
hata ya da tutarsızlıklar olması halinde başvuru sahibinden ilave açıklama istenmesi, destek 
tutarında değişiklik yapılması veya indirime gidilmesi gerekebilir. Bu nedenle, gerçekçi ve 
maliyetlere uygun bir bütçe sunmak başvuru sahibinin yararına olacaktır. 

 

ÖNEMLİ NOT 

*Program kapsamında sunulacak tüm destekler nakdi değil aynidir. Yani talep edilen 
desteklerle ilgili tüm harcamalar Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) tarafından 
karşılanacaktır.  

*Bu nedenle destek talebinde belirtilen faaliyetlerle ilgili yapılacak harcamaların 
faturalandırma işlemleri Go-For adına yapılmalıdır.  

*Başvuru sahibi adına kesilen faturalar kabul edilmeyecektir. (Ayrıntılı bilgi için lütfen 
Uygulama Kılavuzunu inceleyiniz) 
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2.1.4. Uygun	Doğrudan	Maliyetler		
Uygun doğrudan maliyetler, Go For Youth Programı kapsamında desteklenen çalışmalar için 
yapılan masraflardır. Bu masraflar, geçerli alışveriş fişi, fatura vb. gibi muhasebe dokümanları 
ile desteklenmeli ve faaliyetlerin uygulama süresi içinde gerçekleşmelidir. Uygun doğrudan 
maliyetlerin listesi aşağıda verilmiştir.  

 

Uygun Doğrudan Maliyetler Listesi 

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

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

• Etkinlik ve toplantılar için gerekli kırtasiye ve diğer malzemeler 

• Tercüme giderleri (simultane ve belge tercümesi giderleri) 

• Toplantı organizasyonu için dijital araçların alınması uygun değildir, kiralama yapılabilir.  

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

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

özgeçmişlerini (en fazla 3 sayfa) uygulamadan en geç 2 hafta öncesinde onay için 

paylaşmaları gerekmektedir. Başvuran STÖ’lerin tam zamanlı çalışanları aynı projede 

uzman ya da danışman olamaz. Sunulan CV uzmanlık konusu için yeterli görülmediği 

takdirde yeni uzman önerilmesi istenecektir.  

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

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

giderleri özkaynaklarından veya AB fonları hariç başka kaynaklardan karşılayacağını 

taahhüt etmesi durumunda karşılıklı mutabakat ile bu oran arttırılabilir. 

• Etkinlik ve toplantılar için mekân kiralama giderleri 

• Yemek ve ikram giderler 

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

• Konaklama (etkinlik ve toplantı katılımcılarının konaklama giderleri) Toplantı 

organizasyonu için dijital araçlar satın alma giderleri 
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2.1.5. Uygun	Olmayan	Maliyetler	

Uygun olmayan maliyetlerin listesi aşağıda verilmiştir.  

• Dernek çalışanlarının maaşları 

• Etkinlik / toplantı katılımcıları için harcırah 

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

• Başka bir proje veya iş programı kapsamında yapılan harcamalar 

• Üçüncü taraflara verilen krediler 

• Mevcut bina ve arazi satın alınması veya kiralanması 

• İşletme giderleri 

• Ekipman satın alınması 

• Banka masrafları, teminat giderleri ve benzer harcamalar 

• Finansal Kiralama (leasing) masrafları 

• Pasaport çıkarılması ve harçları 

• Burslar 

2.2. Başvuru	Şekli	ve	Yapılacak	İşlemler	

2.2.1. Başvuru	Formu	

Destek programına başvuru için, başvuru sahiplerinin doldurmaları gereken bir (1) adet form 
bulunmaktadır (EK 1: Başvuru Formu). Bu formun içeriğinde başvuru sahibi hakkında genel 
bilgiler, destek almak istenen çalışmanın türü, talep edilen desteğin süresi, destekle birlikte 
gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde ulaşılmak istenen çıktı ve sonuçlar, desteğin hedef 
grubu ve talep edilen bütçe ile ilgili alanlar bulunmaktadır.   

Başvuru formunda yer alan tüm alanların eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu 
rehberde yer alan talimatlar doğrultusunda doldurulmayan formlar geçersiz sayılacaktır.  

Başvuru formu Türkçe doldurulmalıdır.  

Başvurularla ilgili ek açıklama yalnızca; sunulan bilgilerin açık olmadığı ve/veya tahmini 
bütçeyle ilgili maddi hatalar, gerçekçi olmayan hesaplamalar veya tutarsızlıklar olması 
durumunda başvuru sahiplerinden talep edilecektir. 
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2.2.2. Başvurular	Nereye,	Nasıl	ve	Ne	Zaman	Yapılacak?	
Go For Youth Programı hibe desteği başvuru süreci, başvuru rehberi, diğer ek rehberler ve 
başvuru formunun, 28 Mayıs 2021 Cuma günü www.go-for.org adresinde ilan edilmesi ile 
başlayacaktır.  

Başvurular, bu rehberde yer alan talimatlara göre hazırlanmalı ve goforyouth@go-for.org e-
posta adresine 28 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar gönderilmelidir. 

Teknik araçlara ve internet erişimine sahip olmayan veya kısıtlı erişimi olan başvuru sahipleri, 
başvuru formunu doldurarak aşağıda yer alan posta adresine de gönderebilir. Posta gönderisi 
ile başvuru yapan yararlanıcıların tarafımızı telefonla bilgilendirmesini rica ederiz.  

Adres: 

Go For Youth Programı Hibe Desteği Başvurusu (Bu not mutlaka zarf üzerine yazılmalıdır) 

Yukarı Dikmen Mah. Şehit Aytekin Yavuz Cad. Code Yıldız No: 72 A Blok 33 Çankaya / Ankara 

Önemli Not: Son başvuru tarihinden sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır. E-posta başvurularında e-postanın gönderilme saati, kargo yolu ile yapılan 
başvurularda kargo teslim saati esas alınacaktır. 

 

2.2.3. Başvurularla	İlgili	Daha	Fazla	Bilgi	Talebi	
 

Destek programına başvurmayı planlayan örgütler sorularını, 18 Haziran 2021 Cuma günü 
saat 17.00’a kadar goforyouth@go-for.org e-posta adresine gönderilebilirler.  

Bu tarihe kadar gelen soruların yanıtları 21 Haziran 2021 Pazartesi günü www.go-for.org 
adresinde yayınlanacaktır. 

Belirtilen tarihten sonra gönderilen sorular cevaplanamayacaktır. 

 

2.3. Başvuruların	Sıralanması	ve	Destek	Almaya	Hak	
Kazananların	İlanı	

Başvuru sahipleri, destek taleplerinin alındığına ilişkin GoFor tarafından e-posta veya telefon 
aracılığıyla bilgilendirileceklerdir.  

Tercih edilen gönderim yöntemine bakılmaksızın alınan bütün başvuru talepleri, varış 
zamanına göre uygunluk kontrolünden geçirilecek, sıralanacak ve değerlendirilecektir. 
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Eksiksiz ve uygun başvurular “Bağımsız Değerlendiriciler” tarafından değerlendirmeye 
alınacaktır. 

Değerlendirme sonucunda başvurular, destek almaya uygun olanlar ve olmayanlar olarak 
başvuru tarihine göre sıralanacaktır. Uygun bulunan çalışmalara başvuru sırasına göre hibe 
desteği sağlanacaktır. Bu işlem toplam hibe miktarı ya da hibe almaya hak kazanan başvuru 
bitene kadar devam edecektir.  

Go-For Youth Programının değerlendirilmesinde başvurular, uygunluk kriterlerine (2.1. 
Başvuru Uygunluk Kriterleri) göre kontrol edilecektir. İdari kontrol ve başvuru sahibinin 
uygunluğunun (EK 2: Uygunluk Kontrol Formu) teyidini takiben ikinci aşamada destek 
talepleri verimlilik ve etki açısından değerlendirilecektir. (EK 3: Değerlendirme Formu) 

Bağımsız Değerlendiricilerin kararları çerçevesinde GoFor tarafından açıklama ve/veya 
revizyon talebi ile iade edilen destek başvuruları, gerekli açıklama ve/veya revizyon 5 iş günü 
içinde sunulduğu takdirde başvuru sıralarını kaybetmeyeceklerdir. Gerekli açıklama 5 iş günü 
içinde sunulmadığı takdirde başvuru sıralarını kaybedeceklerdir.  

Go-For Youth Programının Başvuru Süreci ve Uygulanmasına Dair Öngörülen Takvim* 

 TARİH SAAT 

Go-For Youth programının ilan edilmesi 28.05.2021 17.00 

Başvuru sahiplerinin açıklama talep etmeleri için son tarih 18.06.2021 17.00 

Soruların cevaplarının duyurulması 21.06.2021 17.00 

Başvuru formlarının gönderilmesi için son tarih 28.06.2021 17.00 

Uygunluk kriterlerinin değerlendirilmesi ve bağımsız 
değerlendirme 

29.06.2021 

02.07.2021 
- 

Destek almaya hak kazananların ilanı 02.07.2021 17.00 

Desteklerin uygulanması ve izleme ziyaretleri 
02.07.2021 

01.02.2022 
- 

* Öngörülen takvim, başvuru sürecinde güncellenebilir. Böyle bir durumda güncellenen takvim, 
www.go-for.org adresinde yayımlanacaktır. 
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EKLER	

EK	1:	Başvuru	Formu	
 

Go For Youth Programı Hibe Desteği Başvuru Formu 

Değerli Başvuru Sahibi, 

Go For Youth Programı Hibe Desteğine başvurunuz için hazırlanmış olan bu formu 
doldurmadan önce, yayınlanmış olan başvuru rehberini ve diğer rehberleri detaylı bir şekilde 
okuyunuz. Başvuru formunun doldurulması aşamasında; destek talep ettiğiniz faaliyet(ler), 
bu faaliyet(ler)in uygulanmasıyla ulaşılacak çıktı ve sonuçlar, bunların etkileri ve 
sürdürülebilirliği ile ilgili detaylı ve net yanıtlar vermeniz, başvurunuzun değerlendirme 
sürecini kolaylaştıracaktır.  

Bu formdaki her alanın doldurulması zorunludur. 

1. Başvuran kuruluş hakkında bilgiler: 

Kuruluşun/Girişimin 
Adı   

 

Kuruluşun/Girişimin 
Adresi: 

 

Kuruluşta/Girişimde 
İmzaya Yetkili Kişinin        
Adı-Soyadı:  

 

Kuruluşun/Girişimin 
Olduğu Şehir:  

 

Telefon Numarası:   

Başvurucunun  

e-posta Adresi:   

 

Başvurucunun (varsa) 

Web Adresi: 
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Başvurucunun Sosyal 
Ağ (Facebook, Twitter 
vb.) Hesap Bilgileri 
(Varsa) 

 

 

2. İrtibat kurulacak kişi ile ilgili bilgiler: 

Adı - Soyadı  

STÖ’deki/Girişimdeki 
Görevi (YK Üyesi, 
Gönüllü vs.) 

 

Adresi  

E-posta Adresi   

Telefon Numarası  

 

3. Ortak Kuruluş(Belediye) hakkında bilgiler: 

Kuruluşun Adı    

Kuruluşun Adresi:  

Kuruluşta İmzaya 
Yetkili Kişinin        Adı-
Soyadı:  

 

Kuruluşun Olduğu 
Şehir:  

 

Telefon Numarası:   

e-posta Adresi:    

Web Adresi:  
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Başvurucunun Sosyal 
Ağ (Facebook, Twitter 
vb.) Hesap Bilgileri 
(Varsa) 

 

 

4. Ortak Kuruluş (Belediye) İrtibat kurulacak kişi ile ilgili bilgiler: 

Adı - Soyadı  

Görevi  

Adresi  

E-posta Adresi   

Telefon Numarası  

 

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

Çalışma Adı:   

Çalışma Özeti:  

Çalışmanın Hedef 
Kitlesi (Bu çalışma 
kimlere uygulanacak 
ve çalışmadan kimler 
fayda sağlayacak)  

 

Çalışmanın 
Gerçekleşeceği Yer 
(İl/İlçe): 
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Çalışmanın Başlangıç 
Tarihi:  

 

Çalışmanın Bitiş 
Tarihi: 

 

Çalışmanın Toplam 
Süresi: 

(    ) Gün 

 

(    ) Ay 

 

 
6. Daha önce gençlik ve/veya katılım alanında herhangi bir proje uyguladınız mı? (Yanıtınız 

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

 

 

 

 

 

 

 

7. Herhangi bir AB fonundan devam eden finansman desteği alıyor musunuz? Evet, ise 
aldığınız destek hakkında bilgi veriniz. (Maksimum 200 kelime)  
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8. Çalışma önerinizin “Çağrı Konusu” ile olan ilgisini kısaca açıklayınız. (Maksimum 300 
kelime) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Çalışmanızın amacı, hedefleri, hedef kitlesi ve hedef kitlenin ihtiyaçlarını açıklayınız. (En 
fazla 250 kelime)  

 
Amaç:   

Hedefler:  

Hedef Kitle:   

Hedef Kitlenin 
İhtiyaçları: 

 

 
 
10. Faaliyetlerin açıklaması. Aşağıdaki tabloyu kullanarak faaliyet planı oluşturunuz. 

Her bir faaliyet için ayrı bir tablo kullanınız (boş tablodan faaliyet sayısı kadar 
kopyalayarak çoğaltınız). Faaliyetleri uygulama sırasına göre numaralandırınız. 

 
Faaliyet 1: 
• Faaliyetin Adı  

• İçerik  

• Süresi/Yeri  

• Hedef Kitle   
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• Yöntem  

• Gerekli 
Ekipmanlar/Kaynaklar 

 

 
 
Faaliyet 2: 
• Faaliyetin Adı  

İçerik  

• Süresi/Yeri  

• Hedef Kitle  

• Yöntem  

• Gerekli 
Ekipmanlar/Kaynaklar 

 

 
 
11. Belirtmiş olduğunuz faaliyetlerin çıktıları (yayın, materyal, metot, internet sitesi, 
toplantılar gibi örnekler) nelerdir? (En fazla 200 kelime) 
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12. Destek istediğiniz çalışma için aşağıda yer alan bütçe tablosunu uygun giderlere dikkat 
ederek doldurunuz. (Bütçeyi hazırlarken örnek bütçe tablosundan faydalanabilirsiniz. 
Toplam bütçe miktarının uygunluğunu 1.3 Destek Miktarı Bölümünden kontrol ediniz.) 
 
Planlanan Harcamalar 

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

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

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

 

GoFor Youth Programı kapsamında Madde 1, Madde 2, Madde 3 ve Madde 4’te verdiğim 
bilgilerin tam, doğru ve eksiksiz olduğunu, gerekli görülmesi halinde belgeleyebileceğimi 
beyan ederim. 

 

Başvuran Kuruluş/Girişim Tarafından Doldurulacak 

Başvuran Kuruluşun/Girişimin yetkilisinin; 

Adı Soyadı  

Tarih  

İmza  
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EK	2:	Uygunluk	Kontrol	Formu	
 

Uygunluk Kriteri Evet Hayır Notlar 

Başvuru formu ve tahmini bütçe 
eksiksiz ve net bir biçimde sunuldu 
mu? Sunulmadıysa açıklamaya 
cevap verildi mi? 

  Cevap “hayır” ise başvuru uygun değil 

Başvuru sahibi uygun mu? 

(Go-For Üyesi)  
  Cevap “hayır” ise başvuru uygun değil 

Başvuruda en az 1 Belediye ile 
ortaklık mevcut mu? 

  Cevap “hayır” ise başvuru uygun değil 

İstenen bütçe büyüklüğü destek 
programının alt ve üst limit 
kriterlerine uygun mu?  

Alt limit: 5.000 Türk Lirası 

Üst limit: 25.000 Türk Lirası 

  Cevap “hayır” ise başvuru uygun değil 

Başvuruda öngörülen faaliyetler 
başka bir AB fonu ile destekleniyor 
mu? 

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

Değerlendirme Kriterleri Uygunluk Yorum 

Başvurunun Uygunluğu / Program ile 
İlgisi 

  

Başvurunun Etkililiği ve Uygulanabilirliği   

Bütçe ve Maliyet Etkinliği (Fiyat/Fayda 
İlişkisi)  

  

Kapasite ve Sürdürülebilirlik   

Gençlik Katılımı ve Ortaklık   

Aktivitelerin Gençler için Uygunluğu   

SONUÇ Uygundur / Uygun Değildir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


