Sıkça Sorulan Sorular
Bu belge ilgili kişilerin CLP ödülüne başvurabilmek için temel kriterleri sağlayıp sağlamadığına karar
vermeleri ve başvuru süreci ile ilgili sorularını cevaplamak amacı ile hazırlanmıştır. Başvuru sahiplerinin
bu belge ile birlikte başvuru rehberini de incelemeleri gerekir:
http://www.conservationleadershipprogramme.org/Apply.asp
Eğer bu belge içerisinde cevaplanmamış bir sorunuz olursa lütfen bize clp@birdlife.org adresinden eposta ile gönderiniz. Ne yazık ki sorularınıza telefon görüşmesi ile yanıt veremiyoruz.

Belgenin Kullanımı:
Listede yer alan soruların cevaplarına ulaşmak için soruların üzerine tıklayınız. Başa dönmek
istediğinizde ise cevapların altında yer alan Başa Dön ibaresine tıklayınız.

Genel Sorular
Hangi ödül için başvurmalıyım?
Bir projenin alabileceği destek miktarı nedir?
CLP projem ne zaman başlamalı?

Ödül Kriterleri Hakkında Sorular
CLP projeleri ne kadar sürebilir?
Bir CLP ekibinde kaç kişi olabilir?
Hangi ülkeler CLP desteği alabilir?
Ekip üyeleri CLP desteği alabilecek bir ülkeden mi olmalıdır?
CLP ödülleri Yüksek Lisans/Doktora projeleri için kullanılabilir mi?
Kapasite geliştirmeden kastettiğimiz nedir?
Hedef türüm Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından NT/LC olarak sınıflandırılıyor ya da
değerlendirilmemiş. Bu durumda projem seçim kriterlerine uygun mudur?
1

CLP desteği laboratuvar harcamalarına kullanılabilir mi?
CLP fonu devam eden bir projeye destek olarak kullanılabilir mi?
CLP desteği maaş ödemeleri için kullanılabilir mi?
Başvuru adayları birden fazla CLP projesinde yer alabilir mi?
Kimler CLP proje ekip üyeleri olabilir?
Başvuru sahipleri CLP partner kuruluşlarında çalışan insanlar olabilir mi?
Bir CLP ekibinde değişiklik yapılabilir mi (örneğin bir ekip üyesi ekipten ayrıldığında)?
“Kariyerinin Başındaki Doğa Korumacı” (early career conservationist) ile ne kastediliyor?
İdeal başvuru sahiplerinin özellikleri nelerdir?

Başvuru Süreci ile İlgili Sorular
Başvuru sürecinde CLP ne gibi destekler sağlar?
Başvurular İngilizce dışında bir dilde yapılabilir mi?
Bütün bilgilerimi online başvuru formuna girmekte sorun yaşıyorum
Online başvuru formunda çalışma alanının büyüklüğü / bütçe kalemleri kısmına bilgi girişinde sorun
yaşıyorum.
Bütçe kısmında ne kadar detay vermeliyim?
Son başvuru tarihi ne zaman?
Başvuru formunu nereye yükleyeceğim?
Eğer başvurum bu yıl başarılı olmazsa önümüzdeki yıllarda aynı proje teklifi ile tekrar başvuru
yapabilir miyim?
CLP ödülü alan ekiplere sunulan diğer fırsatlar nelerdir?

CLP Uluslararası Eğitimi nasıl bir eğitimdir?
Başvuru sürecinde bir danışmandan destek alabilir miyim?
Değerlendirme süreci nasıl bir süreçtir?
Değerlendirmeyi kimler yapar?
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Genel Sorular
Hangi ödül için başvurmalıyım?
Üç çeşit CLP proje ödülü vardır: Future Conservationist, Follow-up ve Leadership. Future
Conservationist ödülü daha önceden CLP’den destek almamış, yeni projeler için verilir. Follow-up
ödülleri önceden Future Conservationist ödülü kazanmış ve bu çalışmayı ilerletmek ve genişletmek
isteyen projelere verilir. Leadership ödülleri ise daha önceden Follow-up ödülü kazanmış, kendini
geliştirmek isteyen ve araştırmadan çok korumaya odaklanan projelere verilir. Online başvuru
sistemine giriş yaparken doğru ödül için başvurduğunuza emin olun.

Bir projenin alabileceği destek miktarı nedir?
CLP Future Conservationist ödülü için 12.500 $’a kadar, Follow-up ödülü için 20.000 $’a kadar ve
Leadership ödülü için 40.000 $’a kadar destek teklif edebilmektedir. Diğer bağışçılardan alınan fonlar
da proje bütçesine eklenebilir; ancak CLP’den talep edilen fonların tamamı proje bütçesinin en az
%50’sini kapsamalıdır. Örneğin; bir Future Conservationist ödülü bütçesi 12.500 $ CLP’den ve
maksimum 12.500 $’a kadar da diğer bağışçılardan fon talep edebilir. Bir başka senaryo ise; bir Future
Conservationist bütçesi herhangi başka bir bağışçı olmadan CLP’den talep etmiş olduğu 12.500 $’ı
kapsayabilir.

CLP projem ne zaman başlamalı?
CLP ödülleri her sene Nisan ayında açıklanır ve kazanılan destek Mayıs ayında kullanılabilir hale gelir.
Bu projenizin başlangıç tarihini kararlaştırırken göz önüne almanız gereken bir noktadır. CLP projeniz
Mayıs’tan önce ancak başka fon kaynaklardan destekleniyorsa başlayabilir. Her sene kazanan
ekiplerden birer kişi Haziran/Temmuz aylarında CLP sponsorluğunda düzenlenen uluslararası eğitim
kursuna davet edilir. Projenizin ana aktivitelerinin bu kurstan sonra başlaması tercih edilir, böylece
ekibiniz kursta edindiği donanıma ve konseptlere hakim olabilir. Ancak arazi sezonu göz önüne
alındığında bu kural zorunlu değildir.

Ödül Kriterleri Hakkında Sorular
CLP projeleri ne kadar sürebilir?
CLP projelerinin süreleri kazanılan ödüle göre değişkenlik gösterebilir. Projeler; Future Conservationist
ödülü için 3-12 ay arası; Follow-up ödülü için 2 yıla ve Leadership ödülü için 3 yıla kadar sürebilir.
Ekipten tüm saha çalışmasını, analizleri ve final raporu belirtilen süreler içerisinde tamamlaması
beklenmektedir.

Bir CLP ekibinde kaç kişi olabilir?
Tüm CLP projeleri en az üç kişiden oluşan bir ekibe sahip olmalıdır. Ekibe katılabilecek kişi sayısında bir
limit yoktur; ancak her ekip üyesine net bir şekilde tanımlanmış; anlamlı roller verilmelidir. Ekipler
çoğunlukla 3-5 kişiden oluşur.
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Hangi ülkeler CLP desteği alabilir?
CLP şu an SADECE sıralanan 22 ülkede uygulanacak olan projelerin tekliflerini kabul etmektedir:
Angola, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Cezayir, Çin, Endonezya, Güney Afrika,
Gürcistan, Hindistan, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Mozambik, Tayland, Trinidad ve
Tobago, Türkiye, ve Vietnam.

Ekip üyeleri CLP desteği alabilecek bir ülkeden mi olmalıdır?
Proje ekibinin en az yarısının ve proje liderinin (ya da liderlerinden birinin) destek alabilir ülkeden
olması şartı ile destek alamayan ülkelerin vatandaşları (Birleşik Krallık/Avrupa Birliği/Birleşik
Devletler/Birleşmiş Milletler tarafından onaylı olanlar hariç) CLP projelerinde yer alabilir. Ancak
projeyi seçen kişilerin proje bütçesinin büyük bir çoğunluğunu ekip üyelerinin uluslararası uçuş
masraflarına ayırmayı tercih etmeyeceğini göz önünde bulundurun.

CLP ödülleri Yüksek Lisans/Doktora projeleri için kullanılabilir mi?
Bir ekip üyesinin CLP projesi kapsamında toplanan veriyi üniversite düzeyinde bir tez çalışmasında
kullanması mümkündür. Ancak bu projenin ana odağı olamaz ve bir tez çalışması için veri toplamayı
içeren tekliflerde projenin tez araştırmasının ötesine nasıl geçeceği gösterilmelidir. Bunu yapmak için
örneğin bir ekip, proje süresince araştırılacak konuya bir araştırma sorusu; toplum katılımı; politika
unsuru ya da koruma odaklı diğer faaliyetleri ekleyebilir. Proje, koruma kapasitesini nasıl inşa etmeyi
hedeflediğini göstermelidir. CLP desteği harç ücreti, konferans veya burs ile alakalı harcamalarda
kullanılamaz.

Kapasite geliştirmeden kastettiğimiz nedir?
CLP için, kapasite geliştirme, liderlik yeteneklerinin yanı sıra teknik doğa koruma becerilerini de
iyileştirmek demektir. CLP adayları projelerinin tüm ekip üyelerinin kapasitelerini nasıl geliştireceğini
göstermek zorundadır.

Hedef türüm Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından NT/LC olarak sınıflandırılıyor ya da
değerlendirilmemiş. Bu durumda projem seçim kriterlerine uygun mudur?
CLP desteğine hak kazanmak için hedef türlerden en az birinin statüsü küresel ölçekte tehdit altında
olmalıdır. CLP için bunun anlamı IUCN sınıflandırmasında Hassas (VU), Tehdit Altında (EN) veya Kritik
Derecede Tehdit Altında (CR) demektir. Hakkında veri açığı olan (IUCN statüsü DD) türlere odaklanan
projeler başvuru sahibi tür hakkında neden acil koruma önceliği olduğunu açıklayabildiği sürece
kabul edilebilir. Birden fazla türe odaklanan projelerde, her taksonomik gruptan en az bir tür tehdit
altında olmalıdır. Eğer bir proje yukarıdaki kriterlerden hiçbirine uymayan bir hedef türe
odaklanıyorsa başvuru sahibi -genelde akran denetiminden geçmiş literatür tarafından- tür hakkında
acil koruma önlemi alınması gerektiğini gösteren kanıtı sunmalıdır. En güncel IUCN sınıflandırması
için lütfen bağlantıyı kontrol ediniz: http://www.iucnredlist.org/search

CLP desteği laboratuvar harcamalarına kullanılabilir mi?
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CLP ödülleri genellikle laboratuvar analizi ile ilgili harcamalarında kullanılamaz. Ancak söz konusu
laboratuvar çalışması türün korunması için acil ve gerekli ise örneğin Chytridomycosis testi; istisna
gösterilebilir.

CLP fonu devam eden bir projeye destek olarak kullanılabilir mi?
HAYIR. Projeler halihazırda devam eden bir çalışma olmak yerine, yeni bir çalışma olmalıdır. Daha
önce CLP desteği almış projelere verilen İzleme ve Liderlik ödülleri buna istisna olarak gösterilebilir.

CLP desteği maaş ödemeleri için kullanılabilir mi?
CLP desteği ekip üyelerinin veya danışmanların maaş ödemeleri için kullanılamaz. Ancak; CLP
yönetmelikleri bursiyerlerin temel yaşam masrafını karşılamaya izin verir. Teklifinizin, CLP fonunun
kullanılacağı her türlü harcamayı kapsaması ve açık bir şekilde belirtmesi önemlidir.

Başvuru adayları birden fazla CLP projesinde yer alabilir mi?
Adaylar aynı anda sadece bir CLP projesinde yer alabilirler. En fazla bir kere takım lideri olmak şartıyla
toplamda üç CLP Future Conservationist ödülü projesinde çalışabilirler.

Kimler CLP proje ekip üyeleri olabilir?
Bir proje ekibi çeşitli alanlardan, uzmanlıklardan ve her seviyede istihdam edilmiş insanlardan
oluşabilir. Tüm üyelerin biyolog olması zorunlu değildir. Örneğin; bir ekip medya deneyimi olan bir
üniversite öğrencisi; bir sivil toplum kuruluşunda saha deneyimleri olan iki kişi ve koruma alanında
çalışmak isteyen yüksek lisanstan yeni mezun birinden oluşabilir. CLP olarak çeşitli uzmanlıkta
insanlardan oluşan ekipleri destekliyoruz. Alternatif olarak, bir ekip aynı sivil toplum kuruluşunda
çalışan ancak farklı alanlarda uzmanlaşmış üç kişiden de oluşabilir.

Başvuru sahipleri CLP partner kuruluşlarında çalışan insanlar olabilir mi?
Hayır, herhangi bir ekip üyesi CLP partner kuruluşlarından herhangi birinde (yani BirdLife
International, Fauna & Flora International ve Wildlife Conservation Society) tam ya da yarı zamanlı
çalışan bir kişi olamaz. Bu kriter yalnızca bu kuruluşlar tarafından doğrudan işe alınma durumunda
geçerlidir ve yukarıdaki kuruluşlarla ilişkili olan diğer kuruluşlarda çalışan kişileri kapsamaz (örneğin
BirdLife International ya da Fauna & Flora International yerel partnerlerinde çalışan kişileri).

Bir CLP ekibinde değişiklik yapılabilir mi (örneğin bir ekip üyesi ekipten ayrıldığında)?
CLP olarak proje sürecinin başından sonuna kadar kendini adamış bir ekibin kurulmasını tavsiye
ediyoruz ancak öngörülmeyen bazı koşulların bunu zorlaştırabileceğini anlıyoruz. Evet, bir proje
ekibinde değişiklik yapılabilir ancak ekipler bunu CLP’ye bildirmeli ve ekibe yeni bir üyenin eklenmesi
önce CLP tarafından resmi olarak onaylanmalıdır. Yeni ekip üyeleri CLP seçim kriterlerine uymalıdır.
Ekipler proje ekibinde herhangi bir değişiklik talep edeceği zaman clp@birdlife.org adresinden iletişime
geçmelidir.
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“Kariyerinin Başındaki Doğa Korumacı” (early career conservationist) ile ne kastediliyor?
Future Conservationist ödülü için tüm başvuru sahipleri ve Follow-up ve Leadership ödülleri için ekibe
eklenen yeni üyeler kariyerinin başında doğa korumacı olmalıdır. Bununla kastettiğimiz; bu kişilerin 5
yıldan fazla doğa koruma alanında maaşlı çalışmamış kişiler olmasıdır. Her bir kişi bu kriteri karşıladığını
kanıtlayan belgeleri (örneğin detaylı iş geçmişini) başvuru formunda sunmalıdır. Doktora gibi akademik
uğraşılar maaşlı çalışma sayılmaz.

İdeal başvuru sahiplerinin özellikleri nelerdir?
Bizce CLP ödülleri için ideal olan kişiler: kariyerinin başında olan; kapasite ve liderlik geliştirmek için
mükemmel bir potansiyel taşıyanlar; doğa koruma alanında halihazırda akademik ya da uygulamalı
deneyimi olan ve doğa koruma meselelerine tutku ile bakan kişilerdir.

Başvuru Süreci ile İlgili Sorular
Başvuru sürecinde CLP ne gibi destekler sağlar?
Future Conservationist ödülüne başvuran kişiler için son başvuru tarihinden en az iki hafta önce
tekliflerinin gözden geçirilmesi için bir CLP temsilcisi (Alumni Ambassador) ile iletişime geçmeleri
tavsiye edilir. CLP temsilcileri başvuru sahiplerini desteklemek için zaman ayırmaya gönüllü
olmuşlardır. Temsilcilerin iletişim bilgileri CLP web sitesinde verilmiştir. CLP yönetim ekibi de son
başvuru tarihinden iki hafta öncesine kadar clp@birdlife.org adresine gönderilen taslak teklifleri
gözden geçirebilir ve geri bildirim sağlayabilir. Ayrıca CLP web sitesi de proje planlaması ve
uygulaması hakkında detaylı bilgi barındırmaktadır. CLP ekibi ayrıca başvuru sahiplerini başvuru
sürecinde destek alabilecekleri ülkedeki CLP partnerleri ve/veya önceden ödül kazanmış kişiler ile
iletişime geçirebilir. Bütün detaylar için lütfen başvuru sayfalarına göz atın.

Başvurular İngilizce dışında bir dilde yapılabilir mi?
Hayır. Çünkü başvurulara geri bildirim sağlamak için bağımlı olduğumuz hakemler büyük oranda
İngilizce konuşmaktadır ve bu nedenle bütün başvurular İngilizce yapılmalıdır. Eğer İngilizce anadiliniz
değilse proje teklifinizin son durumunu anadili İngilizce olan birisinin okumasını tavsiye ederiz. Bazı
başvuru belgelerinin Arapça, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Portekizce çevirilerini sağlıyoruz
ancak bu çeviriler başvuru adaylarını rehberlerimize ve başvuru formatımıza aşina olmalarını sağlamak
amacı ile hazırlanmaktadır. Bütün başvurular online başvuru sistemimiz üzerinden İngilizce dilinde
yapılmalıdır.
Bütün bilgilerimi online başvuru formuna girmekte sorun yaşıyorum
Online başvuru formunda bazı alanlar için uyulması gereken kelime limitleri koyulmuştur. Kelime
limitleri, koyulduğu alanların açıklama kısmında belirtilmiştir.
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Online başvuru formunda çalışma alanının büyüklüğü / bütçe kalemleri kısmına bilgi girişinde sorun
yaşıyorum.
Online başvuru formunda bazı alanlara sadece sayısal değerler yazılabilir, örneğin 750km2 yerine
yalnızca 750; ya da $300 yerine yalnızca 300 giriniz.
Bütçe kısmında ne kadar detay vermeliyim?
Bütçe tablonuz, beklenen harcamalarınız için detaylı alt kırılımları göstermeli ve hakem heyetinin
masraflarınızın makul olup olmadığını tahmin etmesine izin vermelidir. 1000$’ı aşan her bir kalem için
gerekçe gösterilmeli ve toplam CLP ödülünün büyük kısmını kapsayan her bölüm için bütün detaylar
açıklanmalıdır. Örneğin ulaşım masrafı olarak 5000$ yazmak yeterli değildir; bu masrafın detaylı alt
kırılımı gösterilmelidir: masrafın ne kadarı yakıta, araç kirasına, otobüs biletlerine vb. verilecek gibi...

Son başvuru tarihi ne zaman?
Son başvuru tarihi başvurular açıldıktan yaklaşık iki ay sonra ve genelde Kasım ayındadır. Güncel bilgiyi
lütfen CLP web sitesinden kontrol ediniz. Adaylara, proje teklif taslağını bir CLP temsilcisine ya da CLP
ekibine son başvuru tarihinden en az iki hafta önce göndermeleri tavsiye edilir. Böylece adaylar proje
teklifini son haline getirmeden geri bildirim alabilir.

Başvuru formunu nereye yükleyeceğim?
Nihai başvuru online başvuru sisteminden yapılmalıdır:
http://awards.conservationleadershipprogramme.org/ . Lütfen dikkat: PDF dosyalarından Word
dosyasına çevrilmiş başvuru formlarını kabul edemiyoruz.

Eğer başvurum bu yıl başarılı olmazsa önümüzdeki yıllarda aynı proje teklifi ile tekrar başvuru
yapabilir miyim?
Evet, reddedilen proje tekliflerinde dikkat çektiğimiz sorunlar çözüldüğü taktirde aynı proje ile tekrar
başvurulmasına açığız. Adaylara her zaman hakem heyetinden aldığımız geri bildirimleri yönlendirmeye
çalışıyoruz.
CLP ödülü alan ekiplere sunulan diğer fırsatlar nelerdir?
CLP ödüllü bir projede yer alan bütün ekip üyeleri küresel ağımıza dahil olur. Bu ağın üyesi olarak, her
bir kişi bir çok kaynak ve fırsata erişim hakkına sahiptir. Bu kaynak ve fırsatlara örnekler: CLP’nin
sponsor olduğu, yüksek öncelikli konular hakkında düzenlenen kurslar; eğitim, konferans ve CLP
ekibinden veya CLP üyelerinden alınacak danışmanlıklara katılmak için seyahat destekleri; ve CLP sosyal
ağına erişim...

CLP Uluslararası Eğitimi nasıl bir eğitimdir?
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Ödül kazanan her ekipten bir kişi aynı yıl Haziran/Temmuz ayında gerçekleşen “Koruma Yönetimi ve
Liderlik Eğitimi Çalıştayı”na davet edilir. Çalıştayın odaklandığı konular şunlardır: kişisel ve kolektif
liderlik gelişimi, proje planlama ve yönetme, davranış değişikliği stratejileri ve iletişim, kaynak
oluşturma, doğa koruma ve cinsiyet, ve eğitimde iyi örnekler. Her katılımcı, gelecekte uluslararası
işbirliklerini kolaylaştıran güçlü ve profesyonel bir ağ edinecektir. Kursun sonunda katılımcılar bir
projeyi planlamak, uygulamak ve sonuçları hakkında geniş bir kitle ile iletişim kurmak için gerekli
donanımın bir çoğuna sahip olacaktır. Eğitimdeki bütün atölye çalışmaları, katılımcı ve kolaylaştırıcılar
arasında yapılacak grup tartışmaları içeren güçlü bir uygulama unsuru barındırır. Ekipler seçtikleri
katılımcılarının yukarıda bahsedilen konulardan faydalanacağından emin olmalıdır. Bütün eğitmenler
kendi bölümlerini İngilizce anlatır ve eğitim boyunca bütün materyallerin ve CLP iletişiminin dili
İngilizcedir. Bu nedenle İngilizce konuşamayan katılımcıların kursun içeriğinden tam anlamıyla
faydalanması zor olacaktır. Kursa katılım için İngilizce bilen bir ekip temsilcisi seçmenizi şiddetle tavsiye
ediyoruz. Eğer bu mümkün değilse, bütçenin uygunluğuna göre, bir çevirmen sağlama ihtimalimiz
olabilir. Eğitime katılan kişi, kendi ekibinin temsilcisi olacak ve CLP tarafından desteklenen projesinin
sunumunu yapacaktır. Aynı zamanda katılımcıdan eğitimde kazandığı bilgi ve becerileri ekibine geri
götürerek kendi eğitimini uygulanması beklenmektedir. Uluslararası Eğitimin tüm masrafları CLP
tarafından karşılanmaktadır ve dolayısı ile bu eğitime katılım masrafı proje bütçesinin içerisinde yer
almamalıdır.
Uluslararası eğitimin içeriği hakkında fikir sahibi olmak için videoyu izleyebilirsiniz:
http://www.youtube.com/watch?v=qEToI97L5iU
Başvuru sürecinde bir danışmandan destek alabilir miyim?
Evet. Lütfen yardım alabileceğiniz CLP ağı temsilcilerinin listesine web sitemizden bir göz atın.

Değerlendirme süreci nasıl bir süreçtir?
Değerlendirme süreci dört ayrı bölümden oluşur: temel başvuru kriterlerini karşılamayan proje
tekliflerinin elenmesi; uzman değerlendiricilerden alınan yorumlar doğrultusunda yapılan ikinci seçim
turu; CLP partner organizasyonları ve uzman değerlendiricilerimiz tarafından yapılan üçüncü tur seçim
ve ödül kazanan projelerin seçim kuruluna son kararı bildiren hakem heyeti tarafından seçildiği final
seçim turu. Bahsedilen her bir aşama sonrasında başarısız olan başvurular hakkında CLP ekibi başvuru
sahiplerine proje tekliflerini güçlendirmelerini sağlayacak geri bildirim sunacaktır.

Değerlendirmeyi kimler yapar?
Projelerin değerlendirmesini yapan kişileri akademi, doğa koruma STK’ları, araştırma enstitüleri ve
daha önce CLP’den destek almış kişileri de içeren geniş bir havuzdan seçiyoruz. CLP için proje
değerlendirmesi yapan kişiler çalıştığı coğrafya ya da taksonomide uzman kişilerdir. Değerlendiriciler
inceledikleri proje tekliflerinin uygulanabilirliği konusunda bize yol gösterirler.
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