Bu program Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.

Demokrasi için Medya/ Medya için Demokrasi Programı
İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı
Örnek Başvuru Formu
Başvuru sahibi hakkındaki bilgiler:
No

Soru

Yanıt

1
2

Başvuru sahibi adı-soyadı1
Cinsiyet

ALİ ÖRNEK
ERKEK

3
4
5

Telefon
E-posta
Adres

6

7
8

9

1

0539 111 11 11
mehmetyilmaz@ornek.com
Örnek Mah. Örnek Sok. No: 35/1
Çankaya/ Ankara
Başvurucunun Sosyal Ağ (Facebook, www.facebook.com/aliornek
Twitter vb.) Hesap Bilgileri (Varsa)
www.instagram.com/aliornek
www.twitter.com/aliornek
Medya
alanındaki
sivil
toplum Alternatif Dijital Medya Derneği
kuruluşu üyelikleri2
Gazetecilik mesleğindeki tecrübesi3
3 yıl boyunca Beypazarı Medya
Kuruluşu’nda muhabir olarak çalıştım.
Tecrübelerimle ilgili detaylı bilgiyi
CV’im de paylaşıyorum.
Ek: Özgeçmiş

Türkçe
özgeçmişimi
teknik@media4democracy.org adresine
bu başvuru formu ile gönderiyorum.

Başvuru sahibinin yasal adı (nüfusta geçen) yazılmalıdır.

2

Başvuru sahibinin herhangi bir medya sivil toplum kuruluşuna (Gazeteciler cemiyetleri, meslek örgütleri, sendikalar, basın ile ilgili
dernekler, vb.) üye olması gerekmektedir.

3

Bu bölümde, başvuru sahibinin gazetecilik mesleği ile ilişkisini açıklaması beklenmektedir.

1
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Başvuru bilgileri:
No

Soru

Yanıt

10
11
12

Desteğin başlangıç tarihi4
Desteğin bitiş tarihi5
Başvurunun amaçlarını, gazetecilik
faaliyetlerine sunacağı katkıları göz
önünde bulundurarak açıklayınız.

13

Başvuru
kapsamında
faaliyetleri açıklayınız.6

14

Bu başvuru ile elde edilmesi Beypazarı ilçesinin tarım, gıda ve
planlanan sonuçları belirtiniz.
hayvancılık alanındaki haberlerini tek
bir platformda toplamak, ilçede
yaşayan
kişileri
gelişmelerden

1 Haziran 2019
1 Eylül 2019
Beypazarı bölgesinde yetişen ürünler
ve çiftçiler ile ilgili haberlerin,
iyiuygulama
örneklerinin
yayınlanacağı bir haber portalı
kurmak istiyorum. Bu haber portalı
aracılığı ile yereldeki tarım, gıda ve
hayvancılık alanındaki gelişmeleri
herkese ulaştırmayı amaçlıyorum.
Yerelde medyanın güçlendirilmesi
için yeni bir platform kurmayı
amaçlıyorum.
planlanan Bir haber sitesi kurarak, bugüne
kadar yapmış olduğum haberleri ve
bundan
sonra
hazırlayacağım
haberleri
tek
bir
platformda
toplayacağım. Ayrıca yerel medyada
çalışan diğer gazeteciler de tarım,
gıda ve hayvancılık haberlerini
burada
yayınlayabilecekler.
Tek
ihtiyacım
bu
internet
sitesinin
kurulması için gerekli teknik desteğin
sağlanmasıdır.

4

Başvuru tarihinden en erken 1 ay sonra ve en geç 6 ay içerisinde başlamalıdır.

5

Azami destek süresi 12 aydır. Başvuru tarihinden sonra 12 ay içinde tamamlanmalıdır.

6

Alacağınız destek kapsamında gerçekleştireceğiniz faaliyetleri detaylı olarak belirtiniz (oluşturulacak internet sitesi, hazırlanacak içerik).

2
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haberdar etmek, iyi uygulama
örneklerini
yayınlayabilmek
ve
Beypazarı’ndaki
gazetecilerin
haberlerini
yayınlayabilecekleri
alternatif bir platform oluşturacağım.
15

16

17
18

19

İnternet sitesinin sürdürülebilirliği ile İnternet sitesini kurduktan sonra
ilgili planlarınızı belirtiniz.
kendi
imkanlarımla
devam
ettireceğim.
7
Finansal ihtiyaçlarınızı belirtiniz.
İnternet sitesinin kuruluşu için 2 yıllık
domain, hosting bedeli ve haber
sitesi için tema alımı yeterli olacaktır.
Varsa çeviri ihtiyacınızı ya da teknik
gereksinimlerinizi belirtiniz.8
Başvuruda belirtilen faaliyetler için
başka bir fondan destek alıyorsanız,
belirtiniz.
Varsa eklemek istediklerinizi belirtiniz.

Herhangi
bir
çeviri
ihtiyacım
olmayacak.
Alternatif Dijital Medya Derneği’nin
fotoğraf makinesini kullanacağım.
Başka bir yerden destek almıyorum.
-----------------

X

Bu destek kapsamında uygulamayı planladığım tüm faaliyetler süresince
Avrupa Basın Özgürlüğü Bildirgesi hükümleri ve Ulusal Komite’nin kabul
ettiği yayın ilkelerine uyacağımı taahhüt ediyorum.

7

Azami destek masrafı 200 Avro’dur. Ayni destek kapsamında sağlanacak uygun bütçe kalemleri şu şekildedir: barındırma (hosting), alan
adı (domain), tema tasarımı.
İnternet sitesiyle ilgili yazılı çeviri desteği Program tercümanı tarafından sağlanabilecektir. Ayrıca Gazeteciler Cemiyeti’ne ait Basın Evi’ne
gelerek (Ankara) BT Uzmanı ya da Program Görsel-İşitsel Uzmanından Basın Evi’nde teknik destek alınabilir. Teknik Destek Basın Evi’nin
Ankara’daki merkezinden sağlanmaktadır.

8

3
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