
 

 

 



 

 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Bu doküman, ELELE DESTEK alt-hibe programına başvuru yapmak isteyen başvuru sahiplerinin sık sorduğu 

soruları derlemek ve yanıtlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. 

 

ELELE DESTEK, AB tarafından desteklenen ve “Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM), Uçan Süpürge 

Vakfı ve Devlet Tiyatroları Opera Balesi Çalışanları Vakfı’nın (TOBAV) ortaklığında yürütülen Kültür ve Sanat 

Yoluyla Değişim için Diyalog Projesi” kapsamında yer alan bir alt-hibe programıdır. 

 

ÖNEMLİ NOTLAR: 
 

• Bu teklif çağrısı ile ilgili olarak alınan soruların çoğu, hibe başvuru rehberi detaylı ve 

dikkatli bir şekilde okunarak yanıtlanabilir. 

• Başvuru sahiplerinin tarafsızlık, eşitlik ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda, ihale 

makamının; bir lider başvuru sahibinin, eş – başvuranın, iştirakçi veya bir faaliyetin 

uygunluğu konusunda herhangi bir görüş vermediğini lütfen unutmayın. 
 

2. SIK SORULAN SORULAR VE YANITLARI 
 

1) Eş-başvuranı tavsiye ediyorsunuz, değil mi? 

 

Cevap:  
 
Eş-başvuran sayı sınırlaması veya eş-başvuran zorunluluğu yoktur. Diğer yandan, çok ortaklı 

başvuru bir değerlendirme ölçütü olmamakla beraber kuvvetle tavsiye edilmektedir. (Bkz. Başvuru 
Rehberi Bölüm 5) 
 

2) Doğrudan kültür sanat alanında çalışmayan STÖ'ler de başvuru yapabiliyor, değil mi? 

 

Cevap:  
 
Eşitlik ve Şeffaflık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 

 
ELELE DESTEK; verdiği alt- hibeler yoluyla hak temelli kültürü ve hak temelli çağdaş bireysel / 

kolektif ve yaratıcı / sanatsal ifadeleri destekleyen nispeten küçük STÖ’lerinin organizasyonel ve 

kurumsal olarak güçlenirken faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdürmelerini ve böylece kapasitelerini 

geliştirmeyi hedefler. (Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 3) 

 

3) Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren oda ya da birlikler başvurabilir mi? Örneğin; 

Ziraat Odası ya da Süt Üreticileri Birliği. 

 

Cevap: 
 

Eşitlik ve Şeffaflık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 
 



 

 

ELELE DESTEK Programına aşağıda listelenen, kar amacı gütmeyen, tüzel kişiliğe sahip Sivil Toplum 
Örgütleri başvuru yapabilir:  

o Dernek,  

o Vakıf,  

o Kâr amacı gütmeyen kooperatif  

 

Alt-hibe başvurusu yapabilmek için başvuru sahibi ve varsa eş – başvuran(lar) aşağıdaki koşulları 

sağlamalıdırlar:  

 

o Kooperatiflerin kuruluş sözleşmesinde kârın hissedarlara dağıtılmasını engelleyen bir hüküm 

bulunmalıdır. Bu hükmün olmaması durumunda son üç yılını kapsayan bir mali denetim raporu 

yoluyla kârının hissedarlara dağıtılmadığını kanıtlamalıdır. Buna ek olarak Yönetim Kurulu, 

kârın sonraki yıllarda da hissedarlara dağıtılmayacağını ‘gayrikabili rücu’ karar altına almış 

olmalıdır. (Varsa bu kararın ticari sicil gazetesinde yayınlanmış örneği sunulmalıdır.)  

o Sivil Toplum Örgütlerinin şubeleri bağımsız olarak alt-hibe başvurusu yapabilirler. Bir çağrı 

döneminde aynı STÖ’ne bağlı en fazla 2 şube destek alabilir. Temsilciliklerin başvurusu kabul 

edilmez. STÖ’lerinin genel merkezi ve şubeleri aynı projede başvuru sahibi ve eş-başvuran 

olarak yer alamaz.  

o Başvuru yapacak olan Sivil Toplum Örgütleri, Türkiye’de kurulmuş ve minimum 3 yıldır faaliyet 

gösteriyor olmalıdır. İnisiyatif, girişim, grup, ağ, platform, sivil toplum koalisyonu gibi yapıların 

devamı olarak sonradan tüzel kişilik kazanmış olan fakat 3 yıldan daha az bir süredir faaliyet 

gösteren STÖ’ler de başvuru yapabilirler. 6 Bu durumda olan STÖ’leri geçmişteki alan 

çalışmalarını ve faaliyetlerini belgeleyebilmelidirler (faaliyet raporları, toplantı tutanakları, 

varsa uyguladıkları projelerin başvuru formları ve proje raporları, fotoğraflar, vb.),  

o Başvuru sahibi STÖ istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip olmalıdır. Bu ölçüt eş-

başvuranlar için aranmaz. 

o Başvuru sahibi ve varsa eş – başvuran(lar) sunduğu projeyi uygulayabilecek yönetim 

kapasitesine, profesyonel yeterliliklere, uzmanlığa ve niteliklere sahip olmalıdırlar 

 

Kimler Başvuramaz?  

o Gerçek kişiler (bireyler),  

o Şirketler,  

o Meslek örgütleri, meslek odaları, işçi ve işveren sendikaları, ticaret ve sanayi odaları, bunların 

federasyonları ve konfederasyonları,  

o Üniversiteler, araştırma enstitüleri,  

o Tüzel kişiliği bulunmayan inisiyatifler, platformlar, gruplar, girişimler, sivil toplum koalisyonları 

ve ağları,  

o Uluslararası STÖ’ler ve uluslararası STÖ’lerin Türkiye temsilcilikleri   

 

(Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 5) 

 

4) Bir vakfın danışmanlık alacağı bir meslek örgütü ile çalışmak sorun olur mu? 

 

Cevap:  
 

Başvuran ve eş başvuran statüsü dışındaki kurumlar/örgütler/bireyler iştirakçi olarak proje teklifine 

katılabilirler.  

 



 

 

5) KDV muafiyet belgesinden kastınız nedir? 

 

Cevap:  
 

Hibe sözleşmesi imzalanan STÖ’lere alt-hibe tutarı kadar “KDV Muafiyet Belgesi Bilgi Formu” 
iletilecektir. STÖ’ler bu form ile bağlı bulundukları vergi dairesine KDV muafiyet belgesi başvurusu yapıp 
bu belgeyi almalıdırlar. Proje ile ilgili tüm harcamalarını KDV Muafiyet Belgesi ile yapacaklardır. KDV 
ödenerek yapılan harcamalardaki KDV miktarı, uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir. (Bkz. 
Başvuru Rehberi Bölüm 6) 
 

6) Rapor dönemleri ne olacak? Ara rapor ya da final raporu gibi kaç tane rapor gönderilecek? 

Finans ve faaliyet raporları ayrı mı? Ödemeler nasıl olacak? Faaliyet bitince belgeleyip mi alacağız? 

Proje toplam süresi içinde siz mi toplam bütçeye bölüp ödeme zamanını belirleyeceksiniz? Hizmet 

aldığımız, alacağımız yere bunu nasıl ileteceğiz? Ödeme şekli şu diye nasıl bir bilgi aktaracağız? Ödeme 

derneğe mi olacak? Fatura kesen firmaya mı aktarılacak? Siz başvuru sonrası uygun maliyet ve uygun 

olmayan maliyetleri bildirecek misiniz? Projemizin onaylanması durumunda tabii.  

 

Cevap:  

 

Ödeme zamanları proje süresine göre değişiklik gösterebilir. Ödeme planı aşağıda belirtildiği gibidir: 

 

Ön Finansman (%50): Ön finansman, kazanılan toplam alt-hibe tutarının %50’si olmak üzere, 

sözleşmenin imzalanmasının ardından 15 iş günü içerisinde STÖ’nün proje için özel olarak açacağı 

banka hesabına Avro olarak aktarılır. 

  

Ara Ödeme (%40): Ara ödeme proje bütçesinin %40’ını kapsar. Sunulan ara raporun onaylanması ve 

varsa eğer uygun olmayan maliyetlerin kesintilerinin yapılmasının ardından kalan tutar, 10 iş günü 

içerisinde STÖ’nün banka hesabına Avro olarak aktarılır. Ara rapor, proje süresinin yarısı 

tamamlandığında her proje sözleşmesinde belirtilecek tarihte sunulmalıdır. Ara rapor 10 iş günü 

içerisinde mazeretsiz olarak sunulmadığı takdirde proje askıya alınır. 

  

Final Ödemesi (%10): Final ödemesi proje bütçesinin %10’unu kapsar. Sunulan final raporunun 

onaylanması ve varsa eğer uygun olmayan maliyetlerin kesintilerinin yapılmasının ardından kalan tutar 

10 iş günü içerisinde STÖ’nün banka hesabına Avro olarak aktarılır. 

  

Alt-hibe alan STÖ’leri, projelerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde teknik ve finansal 

final raporlarını ve tüm proje çıktılarını ELELE DESTEK Programı ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. 

  

Alt-hibe alan STÖ’leri finansal takip ve kısa faaliyet raporlarını aylık olarak Hibe Yönetim Sistemine 

yüklemekle sorumludur. (Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 6) 

 

Uygun ve Uygun olmayan maliyetler başvuru rehberi bölüm 8 de belirtilmiştir.  

 

  



 

 

7) Sunduğumuz proje ile ilgili bir geribildirim yapacak mısınız uygun olan ve olmayan kısımları için? 

Revize edip tekrar gönderme şansımız olmayacak sanırım. 

 

Cevap:  
 

Bağımsız değerlendirme süreci tamamlandığında başvurunuz kazanamadığı takdirde başvurunuzla 

ilgili hibe yönetimi sistemi üzerinden geri bildirimde bulunacağız. Bu aşamada başvuru süreci 

tamamlandığı için revize edip gönderme şansınız olmayacak ancak 2. çağrıda başvurunuzu revize edip 

gönderebilirsiniz.  

 

8) Derneğe proje süresince kira desteği verilebilir mi? 

 

Cevap: 
 

Kurumların ofisleri ile ilgili kira giderleri bu programda uygun maliyet değildir. Uygun maliyetler 

Başvuru Rehberi Bölüm 8’de belirtildiği gibidir;  

 

o Kapasite geliştirmeye yönelik danışmanlık/danışman hizmet alımı, 

o Kapasite geliştirmeye yönelik kısa dönem uzman maliyeti, 

o Kapasite geliştirmeye yönelik eğitim, seminer, çalıştay, atölye, toplantı, v.b. gibi etkinlikler için 

alan/yer kirası, 

o Kültür ve sanat etkinlikleri için alan/yer kirası, 

o Etkinliklerin ve farkındalık yaratmaya yönelik çalışmaların reklam, tanıtım ve görünürlük 

maliyetleri, 

o Etkinlikler için ses ve ışık sistemleri gibi teknik alt yapı kira maliyetleri, 

o Dijital araçlara üyelik giderleri, bilgisayar yazılımları, web sitesi, barındırma (hosting), tasarım 

ve yazılım için ürün ve hizmet alım maliyetleri. 

o Gerçekleştirilecek faaliyetin içeriğine yönelik ve kültür – sanat çalışmaları ile ilgili ekipman alımı 

(Toplam proje bütçesinin %30’unu geçmemelidir.), 

o Broşür, el ilanı, afiş, poster, rapor baskı maliyetleri, 

o Kültür alanında ulusal ağ toplantılarına katılım için; eğitim ücreti, ulaşım ve konaklama (Toplam 

proje bütçesinin %15’ini geçmemelidir.), 

o Kültür alanında uluslararası ağ toplantılarına katılım için; eğitim ücreti, ulaşım, konaklama ve 

vize maliyetleri (Toplam proje bütçesinin %25’ini geçmemelidir.). 

 

9) Yıl içinde hangi ay başlayacağımıza biz mi karar veriyoruz? 

  

Cevap:  

 

Birinci çağrıda alt-hibe almaya hak kazanan projeler 01.02.2022 tarihi itibariyle başlaması 

planlanmaktadır. (Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 4)  

 

  



 

 

10) Derneğimiz henüz üç yılını tamamlamadı; ancak dernek ekibimizin sivil toplum alanında uzun 

yıllara dayanan bir deneyimi var. Bu durumda derneğimiz bu hibe çağrısına başvuru yapamıyor. Ne 

tavsiye edersiniz? 

 

Cevap:    
 

Eşitlik ve Şeffaflık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 
 

Başvuru yapacak olan Sivil Toplum Örgütleri, Türkiye’de kurulmuş ve minimum 3 yıldır faaliyet 

gösteriyor olmalıdır. İnisiyatif, girişim, grup, ağ, platform, sivil toplum koalisyonu gibi yapıların devamı 

olarak sonradan tüzel kişilik kazanmış olan fakat 3 yıldan daha az bir süredir faaliyet gösteren STÖ’ler 

de başvuru yapabilirler. Bu durumda olan STÖ’leri geçmişteki alan çalışmalarını ve faaliyetlerini iyi 

belgeleyebilmelidirler (faaliyet raporları, toplantı tutanakları, varsa uyguladıkları projelerin başvuru 

formları ve proje raporları, fotoğraflar, vb.) (Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 5) 

 

11) Yurtdışında resmi statüsü olan ve Türkiye’de 2020’den bu yana faaliyet gösteren bir ağın 

temsilcisiyim. Global ve Türkiye’deki faaliyetlerimizi ayrı ayrı belgelesek bu desteğin kapsamına girebilir 

miyiz? 

 

Cevap:    
 

Eşitlik ve Şeffaflık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 
 

ELELE DESTEK Programına aşağıda listelenen, kar amacı gütmeyen, tüzel kişiliğe sahip Sivil Toplum 

Örgütleri başvuru yapabilir: (Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 5) 

o Dernek,  

o Vakıf,  

o Kâr amacı gütmeyen kooperatif  

 

Kimler Başvuramaz?  

o Gerçek kişiler (bireyler),  

o Şirketler,  

o Meslek örgütleri, meslek odaları, işçi ve işveren sendikaları, ticaret ve sanayi odaları, bunların 

federasyonları ve konfederasyonları,  

o Üniversiteler, araştırma enstitüleri,  

o Tüzel kişiliği bulunmayan inisiyatifler, platformlar, gruplar, girişimler, sivil toplum koalisyonları 

ve ağları,  

o Uluslararası STÖ’ler ve uluslararası STÖ’lerin Türkiye temsilcilikleri   

 

 

  



 

 

12) Biz bir gençlik derneğiyiz; 15-29 yaş aralığındaki gençlere yönelik faaliyet yürütüyoruz. Ancak 

doğrudan kültür sanat gibi bir amacımız yok. Bu hibeden faydalanabiliyor muyuz? 

 

Cevap:    
 

Eşitlik ve Şeffaflık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 
 
ELELE DESTEK; verdiği alt- hibeler yoluyla hak temelli kültürü ve hak temelli çağdaş bireysel 

/ kolektif ve yaratıcı / sanatsal ifadeleri destekleyen nispeten küçük STÖ’lerinin organizasyonel ve 

kurumsal olarak güçlenirken faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdürmelerini ve böylece kapasitelerini 

geliştirmeyi hedefler.  

 

Alt – hibeye başvurmak isteyen STÖ’lerinin teklifleri, aşağıdaki beklenen amaçlar ve çıktı 

doğrultusunda sunulmalıdır: 

 

o Genel amaç (Yaratılmak istenen etki): Türkiye ‘deki 15 – 29 yaş arası genç kadın ve erkeklerin 

sosyal dışlanmasını azaltmak. 

o Özel amaç (Beklenen sonuç): 15 – 29 yaş arası genç kadın ve erkekler arasında kültürler ve 

inançlar arası diyaloğun artması. 

o Beklenen çıktı: Genç kadın ve erkekler için kültürler ve inançlar arası sanat etkinlikleri 

düzenleyen STÖ’leri için güçlendirilmiş örgütsel kapasite. 

 

Bu amaçlar ve çıktı doğrultusunda sunulmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

Kültür alanında aktif olarak çalışan STÖ’lerinin yukarıdaki amaçlar ve çıktılara ulaşmak için 

sunacakları proje tekliflerinde aşağıda listelenen alanlarda kapasitelerini geliştirmeleri beklenmektedir: 

o Yönetişim Kapasitesi 

o İnsan Kaynakları Yönetim Kapasitesi 

o Organizasyon ve Etkinlik Kapasitesi 

o Dijital Dönüşüm ve İletişim Kapasitesi 

o Hareketlilik ve Ağ Kapasitesi 

 

(Bkz.Başvuru Rehberi Bölüm 3) 

 

13) Başvuracağımız faaliyetin mutlaka kültür ve sanatı içermesi gerekiyor mu? Yoksa doğrudan 

yönetişim, insan kaynaklarına yönelik bir başvuru yapabilir miyiz? 

 

Cevap:    
 

Eşitlik ve Şeffaflık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 
 
ELELE DESTEK bir kapasite geliştirme programıdır,  

o Genel amaç (Yaratılmak istenen etki): Türkiye ‘deki 15 – 29 yaş arası genç kadın ve erkeklerin 

sosyal dışlanmasını azaltmak. 

o Özel amaç (Beklenen sonuç): 15 – 29 yaş arası genç kadın ve erkekler arasında kültürler ve 

inançlar arası diyaloğun artması. 

o Beklenen çıktı: Genç kadın ve erkekler için kültürler ve inançlar arası sanat etkinlikleri 

düzenleyen STÖ’leri için güçlendirilmiş örgütsel kapasite. 



 

 

Kültür alanında aktif olarak çalışan STÖ’lerinin yukarıdaki amaçlar ve çıktılara ulaşmak için 

sunacakları proje tekliflerinde aşağıda listelenen alanlarda kapasitelerini geliştirmeleri beklenmektedir: 

o Yönetişim Kapasitesi 

o İnsan Kaynakları Yönetim Kapasitesi 

o Organizasyon ve Etkinlik Kapasitesi 

o Dijital Dönüşüm ve İletişim Kapasitesi 

o Hareketlilik ve Ağ Kapasitesi 

 

(Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 3) 

 

14) Uzman desteğini kısa dönem olarak sigortalı çalıştırabilirsiniz dediniz. Burada kısa dönemden 

kastınız nedir? 

 

Cevap:    
 

Konusunda uzman kişileri istihdam edebilir veya hizmet alımı yapabilirsiniz, her iki yöntemde de bu 
kişiler zaman çizelgesi doldurmalıdır, kısa dönemden kastımız istihdam edilen uzmanın veya hizmet 
alınan kişinin proje uygulama dönemi boyunca tam zamanlı olarak istihdam edilmemesidir. EK-1 Bütçe 
dokümanında görüldüğü üzere kısa dönemli uzmanlar gün bazında çalıştırılmalıdır.  
 

15) Dijital araçların bütçesini de karşılıyorsunuz bütçede var. Zoom, office programı vs almamız 

gerektiğinde bunları nasıl belgeleyeceğiz?  

 

Cevap:    
 

Proje uygulama sırasında sizlerle paylaşılacak olan hibe uygulama rehberindeki satın alma 

kurallarına uyduğunuz sürece, Fatura ve dekont vb. destekleyici belgeleri sunmanız yeterli olacaktır.   

 

16) Uzman vs ödemelerini gider pusulası ile yapabiliyor muyuz? 

 

Cevap:    
 

Uzman ödemeleri, hizmet alımı fatura karşılığı veya STÖ bünyesinde sigortalı çalışan olarak 

yapılabilir. Sigortalı olarak çalıştırılan uzmanların toplam maliyeti (maaş, sgk ve tüm vergiler) bütçedeki 

rakamı aşmamalıdır.  

 

17) Dernek beyannamesi haricinde başvuru belgeleri arasında son üç yılın finansal tablosunu da 

istiyorsunuz. Biz dernek beyannamesinde finansal tabloya da yer veriyoruz. Bu yeterli mi? 

 

Cevap:    
 

Dernek beyannamesi yeterli olacaktır. Eksik bir bilgi olması durumunda ek belgeler değerlendirme 

aşamasında talep edilebilir. Başvuru Kontrol Listesindeki belgeleri sağladığınız sürece başvurunuzu 

gerçekleştirebilirsiniz.  

 

 

  



 

 

18) İkinci çağrıda da aynı kriterler için mi olacak? Yoksa değişebilir mi? 

 

Cevap:    
 

İkinci çağrıda kriterlerde bir değişiklik olmasını öngörmüyoruz.  

 

19) Fon alabilmek için mevcut bir projeyi mi sunmalıyız yoksa yeni bir proje mi yazmalıyız kapasite 

geliştirme için? 

 

Cevap:    
 

Bu konuda başvuru rehberinde yer alan ölçütleri karşıladığınız sürece herhangi bir kısıtlama 

olmamaktadır. Ancak hali hazırda yürütülen bir projeniz var ise aynı maliyetin AB fonları tarafından 2 

kez finanse edilmesi uygun olmayan maliyet sayılacaktır.  

 

20) Son üç yıllık bilançosunu sormuşsunuz; 30.000’i geçsin demişsiniz. Biliyorsunuz pandemide her 

yer kapalı olduğu için herhangi bir etkinlik/toplantı yapamadık son bir buçuk yılda. Yani 30.000’i 

geçmiyor bilançomuz. Bununla ilgili bir esneklik var mı? 

 

Cevap:    
 

Son üç yıllık bilanço 30.000’i geçsin şeklinde bir ölçütümüz bulunmamaktadır. Başvuru Rehberi 

Bölüm 5’de belirtildiği gibi başvuru sahibi STÖ istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip 

olmalıdır. Bu ölçüt eş başvuranlar için aranmaz.  

 

21) Bütçe kalemleri arasında yüzdesel bir oran var mıdır? Yüzdesel bir beklentiniz ya da hedefiniz 

var mı? İnsan kaynakları ve faaliyet açısından sormak istiyorum.  

 

Cevap:    
 

Ana bütçe kalemlerinin dengeli olması beklenmektedir. Bütçeyle ilgili yüzdesel kısıtlamalar 

aşağıdadır; 

 

Kültür alanında ulusal ağ toplantılarına katılım için; eğitim ücreti, ulaşım ve konaklama (Toplam 

proje bütçesinin %15’ini geçmemelidir.), 

 

Kültür alanında uluslararası ağ toplantılarına katılım için; eğitim ücreti, ulaşım, konaklama ve vize 

maliyetleri (Toplam proje bütçesinin %25’ini geçmemelidir.) 

 

Gerçekleştirilecek faaliyetin içeriğine yönelik ve kültür – sanat çalışmaları ile ilgili ekipman alımı 

(Toplam proje bütçesinin %30’unu geçmemelidir.), 

 

(Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm:8) 

 

  



 

 

22) Bu projenin sonunda ulaşmak istediğiniz göstergeler veya gösterge listesi yayınlanacak mıdır? 

Bizim göstergemiz nedir? Ne olmalıdır? 

 

Cevap:    
 

Başvurunuzu mantıksal çerçeve yaklaşımı ile hazırlamanızı bekliyoruz. Ayrıca bir mantıksal çerçeve 

hazırlamanıza gerek yoktur. Verilen teklifler aşağıdaki amaç ve hedeflere hizmet etmelidir. Proje 

teklifinde ulaşacağınız sonuçlar ile ilgili göstergeleri faaliyet tanımlamalarınızda belirtmeniz 

beklenmektedir.  

 

o Genel amaç (Yaratılmak istenen etki): Türkiye ‘deki 15 – 29 yaş arası genç kadın ve erkeklerin 

sosyal dışlanmasını azaltmak. 

o Özel amaç (Beklenen sonuç): 15 – 29 yaş arası genç kadın ve erkekler arasında kültürler ve 

inançlar arası diyaloğun artması. 

o Beklenen çıktı: Genç kadın ve erkekler için kültürler ve inançlar arası sanat etkinlikleri 

düzenleyen STÖ’leri için güçlendirilmiş örgütsel kapasite. 

 

23) Daha önce kültür sanatla ilgili yaptığımız faaliyetleri sisteme yükleme ile ilgili bir soru 

soracaktım. İstediğiniz fotoğraf ve yapılan faaliyetlerin çıktıları neler acaba?  

 

Cevap:    
 

Daha önce yaptığınız kültür sanat faaliyetlerini, basına çıkan haberler, sosyal medya hesaplarınız ve 

web siteniz vb. alanların görselleri ve faaliyet raporları ile belgelendirebilirsiniz.  

 

24) Merhabalar, ……….. Derneği olarak Eylül 2019 yılında kurulduk. Hibe programı uygun başvuru 

sahipleri arasında 3 yıllık deneyim yazmaktadır. ……………. Derneği henüz 2 yıllık bir dernektir. Lakin 

Üyelerimizin herbirinin ayrı ayrı proje deneyimleri bulunmaktadır. Bu durumda hibe çağrısına başvuru 

yapabilir miyiz yada uygun değilse eş başvuru sahibimizin kurumsal deneyiminin olup başvurmamız için 

yeterli mi?   

 

Cevap:    
 

Eşitlik ve Şeffaflık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 
 

Başvuru yapacak olan Sivil Toplum Örgütleri, Türkiye’de kurulmuş ve minimum 3 yıldır faaliyet 

gösteriyor olmalıdır. İnisiyatif, girişim, grup, ağ, platform, sivil toplum koalisyonu gibi yapıların devamı 

olarak sonradan tüzel kişilik kazanmış olan fakat 3 yıldan daha az bir süredir faaliyet gösteren STÖ’ler 

de başvuru yapabilirler. Bu durumda olan STÖ’leri geçmişteki alan çalışmalarını ve faaliyetlerini iyi 

belgeleyebilmelidirler (faaliyet raporları, toplantı tutanakları, varsa uyguladıkları projelerin başvuru 

formları ve proje raporları, fotoğraflar, vb.) (Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 5) 

  



 

 

25) Vakıf üniversitesiyiz, “elele destek”ten faydalanabilir miyiz? 

 

Cevap:    
 

Eşitlik ve Şeffaflık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 
 

ELELE DESTEK Programına aşağıda listelenen, kar amacı gütmeyen, tüzel kişiliğe sahip Sivil Toplum 
Örgütleri başvuru yapabilir:  

o Dernek,  

o Vakıf,  

o Kâr amacı gütmeyen kooperatif  

 

Alt-hibe başvurusu yapabilmek için başvuru sahibi ve varsa eş – başvuran(lar) aşağıdaki koşulları 

sağlamalıdırlar:  

 

o Kooperatiflerin kuruluş sözleşmesinde kârın hissedarlara dağıtılmasını engelleyen bir hüküm 

bulunmalıdır. Bu hükmün olmaması durumunda son üç yılını kapsayan bir mali denetim raporu 

yoluyla kârının hissedarlara dağıtılmadığını kanıtlamalıdır. Buna ek olarak Yönetim Kurulu, 

kârın sonraki yıllarda da hissedarlara dağıtılmayacağını ‘gayrikabili rücu’ karar altına almış 

olmalıdır. (Varsa bu kararın ticari sicil gazetesinde yayınlanmış örneği sunulmalıdır.)  

o Sivil Toplum Örgütlerinin şubeleri bağımsız olarak alt-hibe başvurusu yapabilirler. Bir çağrı 

döneminde aynı STÖ’ne bağlı en fazla 2 şube destek alabilir. Temsilciliklerin başvurusu kabul 

edilmez. STÖ’lerinin genel merkezi ve şubeleri aynı projede başvuru sahibi ve eş-başvuran 

olarak yer alamaz.  

o Başvuru yapacak olan Sivil Toplum Örgütleri, Türkiye’de kurulmuş ve minimum 3 yıldır faaliyet 

gösteriyor olmalıdır. İnisiyatif, girişim, grup, ağ, platform, sivil toplum koalisyonu gibi yapıların 

devamı olarak sonradan tüzel kişilik kazanmış olan fakat 3 yıldan daha az bir süredir faaliyet 

gösteren STÖ’ler de başvuru yapabilirler. 6 Bu durumda olan STÖ’leri geçmişteki alan 

çalışmalarını ve faaliyetlerini belgeleyebilmelidirler (faaliyet raporları, toplantı tutanakları, 

varsa uyguladıkları projelerin başvuru formları ve proje raporları, fotoğraflar, vb.),  

o Başvuru sahibi STÖ istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip olmalıdır. Bu ölçüt eş-

başvuranlar için aranmaz. 

o Başvuru sahibi ve varsa eş – başvuran(lar) sunduğu projeyi uygulayabilecek yönetim 

kapasitesine, profesyonel yeterliliklere, uzmanlığa ve niteliklere sahip olmalıdırlar 

 

Kimler Başvuramaz?  

o Gerçek kişiler (bireyler),  

o Şirketler,  

o Meslek örgütleri, meslek odaları, işçi ve işveren sendikaları, ticaret ve sanayi odaları, bunların 

federasyonları ve konfederasyonları,  

o Üniversiteler, araştırma enstitüleri,  

o Tüzel kişiliği bulunmayan inisiyatifler, platformlar, gruplar, girişimler, sivil toplum koalisyonları 

ve ağları,  

o Uluslararası STÖ’ler ve uluslararası STÖ’lerin Türkiye temsilcilikleri   

 

(Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 5) 

 

 



 

 

 

26) Elele Projenizin 15 Kasım son başvuru tarihi olan çağrısına başvuru yapmak istiyoruz. 

OSB’mizden kısaca bahsetmek gerekirse, …………………….. OSB olarak kurulum aşamasında olan bir, 

OSB’yiz. Önümüzdeki yıl ilk 50, tamamlandığında toplamda 350 firmamız bölgemizde üretim 

faaliyetlerini gerçekleştirecek ve yaklaşık 25.000 kişisin istihdamı söz konusu olacaktır. Bu kapsamda 

bölgemizdeki genç işsizlerin istihdam edilmesine yönelik çeşitli projeler üzerinde çalışmaktayız. Bu 

projelerden biri de, sürekli eğitim-mesleki eğitim-mesleki yeterlilik merkezini bünyesinde barındıran 

bir merkez kurmak ve öncelikle Yalova olmak üzere, Kocaeli, Bursa ve İstanbul bölgesinden personelleri 

eğitmek ve istihdama katkı vermektir.   Proje başvuru koşullarında, başvuru sahibinin dernek, vakıf ve 

kooperatif olması gerektiği belirtilmektedir. OSB’miz, …………….. Derneği tarafından kurulmuştur. 

Projeye OSB olarak başvuru yapabilir miyiz? Bununla birlikte proje iştirakçileri veya bir ortak ile projeye 

başvuru sağlamamız söz konusu olabilir mi? 

 

Cevap:    
 

Eşitlik ve Şeffaflık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 
 

ELELE DESTEK Programına aşağıda listelenen, kar amacı gütmeyen, tüzel kişiliğe sahip Sivil Toplum 
Örgütleri başvuru yapabilir:  

o Dernek,  

o Vakıf,  

o Kâr amacı gütmeyen kooperatif  

 

Alt-hibe başvurusu yapabilmek için başvuru sahibi ve varsa eş – başvuran(lar) aşağıdaki koşulları 

sağlamalıdırlar:  

 

o Kooperatiflerin kuruluş sözleşmesinde kârın hissedarlara dağıtılmasını engelleyen bir hüküm 

bulunmalıdır. Bu hükmün olmaması durumunda son üç yılını kapsayan bir mali denetim raporu 

yoluyla kârının hissedarlara dağıtılmadığını kanıtlamalıdır. Buna ek olarak Yönetim Kurulu, 

kârın sonraki yıllarda da hissedarlara dağıtılmayacağını ‘gayrikabili rücu’ karar altına almış 

olmalıdır. (Varsa bu kararın ticari sicil gazetesinde yayınlanmış örneği sunulmalıdır.)  

o Sivil Toplum Örgütlerinin şubeleri bağımsız olarak alt-hibe başvurusu yapabilirler. Bir çağrı 

döneminde aynı STÖ’ne bağlı en fazla 2 şube destek alabilir. Temsilciliklerin başvurusu kabul 

edilmez. STÖ’lerinin genel merkezi ve şubeleri aynı projede başvuru sahibi ve eş-başvuran 

olarak yer alamaz.  

o Başvuru yapacak olan Sivil Toplum Örgütleri, Türkiye’de kurulmuş ve minimum 3 yıldır faaliyet 

gösteriyor olmalıdır. İnisiyatif, girişim, grup, ağ, platform, sivil toplum koalisyonu gibi yapıların 

devamı olarak sonradan tüzel kişilik kazanmış olan fakat 3 yıldan daha az bir süredir faaliyet 

gösteren STÖ’ler de başvuru yapabilirler. 6 Bu durumda olan STÖ’leri geçmişteki alan 

çalışmalarını ve faaliyetlerini belgeleyebilmelidirler (faaliyet raporları, toplantı tutanakları, 

varsa uyguladıkları projelerin başvuru formları ve proje raporları, fotoğraflar, vb.),  

o Başvuru sahibi STÖ istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip olmalıdır. Bu ölçüt eş-

başvuranlar için aranmaz. 

o Başvuru sahibi ve varsa eş – başvuran(lar) sunduğu projeyi uygulayabilecek yönetim 

kapasitesine, profesyonel yeterliliklere, uzmanlığa ve niteliklere sahip olmalıdırlar 

 

  



 

 

Kimler Başvuramaz?  

o Gerçek kişiler (bireyler),  

o Şirketler,  

o Meslek örgütleri, meslek odaları, işçi ve işveren sendikaları, ticaret ve sanayi odaları, bunların 

federasyonları ve konfederasyonları,  

o Üniversiteler, araştırma enstitüleri,  

o Tüzel kişiliği bulunmayan inisiyatifler, platformlar, gruplar, girişimler, sivil toplum koalisyonları 

ve ağları,  

o Uluslararası STÖ’ler ve uluslararası STÖ’lerin Türkiye temsilcilikleri   

 

(Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 5) 

 

27) Derneğimizi 02.09.2019 yılında kurduk, hibe programında en az 3 yıl önce kurulmuş olma şartı 

var, yıl bazında bakıldığında 3. yılımızın içindeyiz, başvuru yapmamızda yıl sorunu var mıdır acaba? 

 

Cevap:    
 

Eşitlik ve Şeffaflık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 
 

Başvuru yapacak olan Sivil Toplum Örgütleri, Türkiye’de kurulmuş ve minimum 3 yıldır faaliyet 

gösteriyor olmalıdır. İnisiyatif, girişim, grup, ağ, platform, sivil toplum koalisyonu gibi yapıların devamı 

olarak sonradan tüzel kişilik kazanmış olan fakat 3 yıldan daha az bir süredir faaliyet gösteren STÖ’ler 

de başvuru yapabilirler.Bu durumda olan STÖ’leri geçmişteki alan çalışmalarını ve faaliyetlerini 

belgeleyebilmelidirler (faaliyet raporları, toplantı tutanakları, varsa uyguladıkları projelerin başvuru 

formları ve proje raporları, fotoğraflar, vb.), (Başvuru Rehberi Bölüm 5) 

 

28) Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog Projesine hazırlanmaktayım. Alanım Nörobilim,  

Nöroiletişim ve Nöropazarlama, proje kapsamında Nöropazarlama laboratuvarını kullanarak kültürler 

arası iletişimin nörobilimini incelemek ve farklı kültürlerde olan kişilerin farklılıklara verdiği nöral 

tepkileri ölçmek,  sonuçlarıda bir sergiye dönüştürüp ziyaretçilerle paylamak istiyorum. Kişilerin 

önyargılarını kırmak adına sosyolojik bir çalışma olacağına inanıyorum. Şartlarınıza uygun bir çalışma 

ise onayınıza göre ilerleyeceğim. 

 

Cevap:    
 

Eşitlik ve Şeffaflık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 
 
ELELE DESTEK Programına aşağıda listelenen, kar amacı gütmeyen, tüzel kişiliğe sahip Sivil Toplum 

Örgütleri başvuru yapabilir:  
o Dernek,  

o Vakıf,  

o Kâr amacı gütmeyen kooperatif  

 

  



 

 

Alt-hibe başvurusu yapabilmek için başvuru sahibi ve varsa eş – başvuran(lar) aşağıdaki koşulları 

sağlamalıdırlar:  

 

o Kooperatiflerin kuruluş sözleşmesinde kârın hissedarlara dağıtılmasını engelleyen bir hüküm 

bulunmalıdır. Bu hükmün olmaması durumunda son üç yılını kapsayan bir mali denetim raporu 

yoluyla kârının hissedarlara dağıtılmadığını kanıtlamalıdır. Buna ek olarak Yönetim Kurulu, 

kârın sonraki yıllarda da hissedarlara dağıtılmayacağını ‘gayrikabili rücu’ karar altına almış 

olmalıdır. (Varsa bu kararın ticari sicil gazetesinde yayınlanmış örneği sunulmalıdır.)  

o Sivil Toplum Örgütlerinin şubeleri bağımsız olarak alt-hibe başvurusu yapabilirler. Bir çağrı 

döneminde aynı STÖ’ne bağlı en fazla 2 şube destek alabilir. Temsilciliklerin başvurusu kabul 

edilmez. STÖ’lerinin genel merkezi ve şubeleri aynı projede başvuru sahibi ve eş-başvuran 

olarak yer alamaz.  

o Başvuru yapacak olan Sivil Toplum Örgütleri, Türkiye’de kurulmuş ve minimum 3 yıldır faaliyet 

gösteriyor olmalıdır. İnisiyatif, girişim, grup, ağ, platform, sivil toplum koalisyonu gibi yapıların 

devamı olarak sonradan tüzel kişilik kazanmış olan fakat 3 yıldan daha az bir süredir faaliyet 

gösteren STÖ’ler de başvuru yapabilirler. 6 Bu durumda olan STÖ’leri geçmişteki alan 

çalışmalarını ve faaliyetlerini belgeleyebilmelidirler (faaliyet raporları, toplantı tutanakları, 

varsa uyguladıkları projelerin başvuru formları ve proje raporları, fotoğraflar, vb.),  

o Başvuru sahibi STÖ istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip olmalıdır. Bu ölçüt eş-

başvuranlar için aranmaz. 

o Başvuru sahibi ve varsa eş – başvuran(lar) sunduğu projeyi uygulayabilecek yönetim 

kapasitesine, profesyonel yeterliliklere, uzmanlığa ve niteliklere sahip olmalıdırlar 

 

Kimler Başvuramaz?  

o Gerçek kişiler (bireyler),  

o Şirketler,  

o Meslek örgütleri, meslek odaları, işçi ve işveren sendikaları, ticaret ve sanayi odaları, bunların 

federasyonları ve konfederasyonları,  

o Üniversiteler, araştırma enstitüleri,  

o Tüzel kişiliği bulunmayan inisiyatifler, platformlar, gruplar, girişimler, sivil toplum koalisyonları 

ve ağları,  

o Uluslararası STÖ’ler ve uluslararası STÖ’lerin Türkiye temsilcilikleri   

 

(Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 5) 

 

29) Derneklerin kurumsal kapasitesini artırmak için hazırlamakta olduğumuz projemiz için Şanlıurfa 

Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğünü ortak veya iştirakçı yapmamızda herhangi bir sorun var mıdır? İl 

Müdürlüğü ile beraber faal olup potansiyeli olan derneklerden birkaç tanesini seçip bu dernekler ile 

birlikte ortak çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Dolayısı ile ilde derneklerden yasal olarak sorumlu 

kurumu projeye dahil etmek işlerin etkin olarak yürütülmesi için önemli. 

 

Cevap:    
 

Başvuran ve eş başvuran statüsü dışındaki kurumlar/örgütler/bireyler iştirakçi olarak proje teklifine 
katılabilirler.  
 

 



 

 

30) ELELE DESTEK projesinde tedarik zinciri sektöründe hizmet sunan bir STK olarak başvurmayı 

planlamaktayız. Amacımız gençlerin lojistik sektöründeki profesyonelliğinin desteklenmesi ve 

istihdamının arttırılmasıdır. Bunun içinde STK'mızın; Organizasyon ve Etkinlik Kapasitesi ile Dijital 

Dönüşüm ve İletişim Kapasitesini arttırmak temek hedefimizdir. Bu hibe programına bu amaçta 

başvurmamız uygun mudur? 

 

Cevap:    
 

Eşitlik ve Şeffaflık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 
 
ELELE DESTEK; verdiği alt- hibeler yoluyla hak temelli kültürü ve hak temelli çağdaş bireysel 

/ kolektif ve yaratıcı / sanatsal ifadeleri destekleyen nispeten küçük STÖ’lerinin organizasyonel ve 

kurumsal olarak güçlenirken faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdürmelerini ve böylece kapasitelerini 

geliştirmeyi hedefler.  

 

Alt – hibeye başvurmak isteyen STÖ’lerinin teklifleri, aşağıdaki beklenen amaçlar ve çıktı doğrultusunda 

sunulmalıdır: 

 

√ Genel amaç (Yaratılmak istenen etki) : 

Türkiye ‘deki 15 – 29 yaş arası genç kadın ve erkeklerin sosyal dışlanmasını azaltmak. 

√ Özel amaç (Beklenen sonuç): 

15 – 29 yaş arası genç kadın ve erkekler arasında kültürler ve inançlar arası diyaloğun artması. 

√ Beklenen çıktı: Genç kadın ve erkekler için kültürler ve inançlar arası sanat etkinlikleri düzenleyen 

STÖ’leri için güçlendirilmiş örgütsel kapasite. 

 

Bu amaçlar ve çıktı doğrultusunda sunulmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

31) Web sayfası güçlendirme konusunda üyelik ücretleri bildiğiniz gibi yıllık ödeniyor. 9 ayla sınırlı 

mı olacaktır yoksa birkaç yıllık web aboneliği talep edilebilir mi? 

 

Cevap:    
 

Hizmetlerin proje döneminde kullanılacak şekilde temin edilmesi uygundur. 9 aylık üyelik olmadığı 

destekleyici dokümanlarla kanıtlandığı takdirde kontrat makamından onay alınarak yıllık abonelik 

kullanılabilir. 

 

 

 

 

32) Hibe yönetim sisteminde proje ortağı kurumları ekleme kısmında ortaklarla ilgili belge ekleme 

var. Ayrıca en son kısımda da belge ekleme var, hangisine belge eklemek lazım? 

 

Cevap:    
 

Varsa proje ortakları ve iştirakçiler ile ilgili dokümanlar, hibe yönetim sisteminde proje ortağı ve 

iştirakçiler ile ilgili kısımda yüklenmeli. Başvuran STÖ’ye ait dokümanlar, başvuru formunun son 

bölümünde eklenmeli.  

 



 

 

33) Belge ekleme kısmında herhangi bir dosya büyüklüğü var mıdır? Birkaç ortağımızın tüzüklerini 

ekleyemedik, sistem hata veriyor.  

 

Cevap:    
 

Hibe yönetim sistemine tek seferde yüklenebilecek maksimum dosya boyutu 100 MB’dir. Daha 

büyük boyuttaki dosyaları sıkıştırarak yüklemeyi deneyiniz. 

 

34) Projeden sorumlu tam zamanlı proje koordinatörü maaşı ödenebiliyor mu? 

 

Cevap:    
 

ELELE DESTEK kapsamında tam zamanlı idari personel maaşı (proje koordinatörü) uygun maliyet 

değildir. İnsan kaynakları bütçe kalemi altında yalnızca kısa dönem teknik danışman ve uzmanlar gün 

bazında istihdam edilebilir.  

 

35) Başvuru yapmadan önce, projeye pilot olarak başlanmış olması uygun mudur? Yeni başlayacak 

bir proje olması koşulu var mıdır? 

 

Cevap:    
 

Proje başlangıç tarihinden önce ve bitiş tarihinden sonra yapılan harcamalar uygun maliyet 

değildir. Verilecek proje teklifi yalnızca ELELE DESTEK Programı kapsamında olmalıdır. Alt – hibe almaya 

hak kazanan projelerin 01.02.2022 tarihinde başlaması öngörülmektedir. 

 

36) Uluslararası temsilci tanımı nedir? Türkiye'de Dernekler Masasına kayıtlı olan bir dernek, 

Türkiye'deki tüzel kişiliği ile başvurabilir mi veya eş başvuruda bulunabilir mi? 

 

Cevap:    
 

Eşitlik ve Şeffaflık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 
 
9075 Dernekler Kanunu Madde 2 uyarınca yapılan tanımlara göre: 
 
Temsilcilik: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği           
ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimi ifade eder. 
 
 
 
 
ELELE DESTEK Programına aşağıda listelenen, kar amacı gütmeyen, tüzel kişiliğe sahip Sivil Toplum 

Örgütleri başvuru yapabilir:  
 
o Dernek,  

o Vakıf,  

o Kâr amacı gütmeyen kooperatif  

 

Alt-hibe başvurusu yapabilmek için başvuru sahibi ve varsa eş – başvuran(lar) aşağıdaki koşulları 

sağlamalıdırlar:  

 



 

 

o Kooperatiflerin kuruluş sözleşmesinde kârın hissedarlara dağıtılmasını engelleyen bir hüküm 

bulunmalıdır. Bu hükmün olmaması durumunda son üç yılını kapsayan bir mali denetim raporu 

yoluyla kârının hissedarlara dağıtılmadığını kanıtlamalıdır. Buna ek olarak Yönetim Kurulu, 

kârın sonraki yıllarda da hissedarlara dağıtılmayacağını ‘gayrikabili rücu’ karar altına almış 

olmalıdır. (Varsa bu kararın ticari sicil gazetesinde yayınlanmış örneği sunulmalıdır.)  

o Sivil Toplum Örgütlerinin şubeleri bağımsız olarak alt-hibe başvurusu yapabilirler. Bir çağrı 

döneminde aynı STÖ’ne bağlı en fazla 2 şube destek alabilir. Temsilciliklerin başvurusu kabul 

edilmez. STÖ’lerinin genel merkezi ve şubeleri aynı projede başvuru sahibi ve eş-başvuran 

olarak yer alamaz.  

o Başvuru yapacak olan Sivil Toplum Örgütleri, Türkiye’de kurulmuş ve minimum 3 yıldır faaliyet 

gösteriyor olmalıdır. İnisiyatif, girişim, grup, ağ, platform, sivil toplum koalisyonu gibi yapıların 

devamı olarak sonradan tüzel kişilik kazanmış olan fakat 3 yıldan daha az bir süredir faaliyet 

gösteren STÖ’ler de başvuru yapabilirler. 6 Bu durumda olan STÖ’leri geçmişteki alan 

çalışmalarını ve faaliyetlerini belgeleyebilmelidirler (faaliyet raporları, toplantı tutanakları, 

varsa uyguladıkları projelerin başvuru formları ve proje raporları, fotoğraflar, vb.),  

o Başvuru sahibi STÖ istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip olmalıdır. Bu ölçüt eş-

başvuranlar için aranmaz. 

o Başvuru sahibi ve varsa eş – başvuran(lar) sunduğu projeyi uygulayabilecek yönetim 

kapasitesine, profesyonel yeterliliklere, uzmanlığa ve niteliklere sahip olmalıdırlar 

 

Kimler Başvuramaz?  

o Gerçek kişiler (bireyler),  

o Şirketler,  

o Meslek örgütleri, meslek odaları, işçi ve işveren sendikaları, ticaret ve sanayi odaları, bunların 

federasyonları ve konfederasyonları,  

o Üniversiteler, araştırma enstitüleri,  

o Tüzel kişiliği bulunmayan inisiyatifler, platformlar, gruplar, girişimler, sivil toplum koalisyonları 

ve ağları,  

o Uluslararası STÖ’ler ve uluslararası STÖ’lerin Türkiye temsilcilikleri   

 

(Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 5) 

 

37) İştirakçi kurum ile faydalanıcı kurum aynı mıdır? 

 

Cevap:    
 

İştirakçi ile faydalanıcı kurum birbirinden farklıdır. Faydalanıcılar rehberde belirtilen kriterlere 

uygun başvuru yapabilecek STÖ veya eş - başvuranı olarak anılır. Başvuru koşullarını taşımayan STÖ’ler, 

kurumlar veya bireyler projeye iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçilerin de projede gerçek bir rol 

üstlenmeleri beklenmektedir. İştirakçiler seyahat ve konaklama gideri haricinde hibeden 

yararlanamazlar.  (Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 5) 

 

38) Sözleşmeli istihdam ile danışmanlık yapınca SGK maliyetleri yüksek oluyor. Doğrudan hizmet 

alımı yapabilir miyiz? 

 

Cevap:    
 



 

 

Uygulama sürecinde sizlerle paylaşılacak olan hibe uygulama rehberi hizmet alma bölümündeki 

hususlara uyarak bu konu hakkında hizmet alımı yapabilirsiniz.  

 

39) 3 teklif toplama şartı var mı? 

 

Cevap:    
 

Uygulama sürecinde sizlerle paylaşılacak olan hibe uygulama rehberi satın alma bölümündeki 

hususlara uyarak bu konu hakkında hizmet alımı yapabilirsiniz. Belirli bir miktar üzerinde mutlaka üç 

teklif şartı olacaktır. 

 

40) Başta saydığınız iller vardı. Biz bu projeleri sadece bu iller için mi üreteceğiz? 

 

Cevap:    
 

Başvurular ve proje faaliyetleri tüm Türkiye genelindedir. Herhangi bir il kısıtlaması 

bulunmamaktadır.  

 

41) Kültürlerarası diyalog diyorsunuz ısrarla ben orada takılı kaldım. Bir devlet tiyatromuz var onu 

acaba aktif hale getirebilir miyiz diye düşündük. Bir de Bosna’da düzenli olarak yapılan bir 

yürüyüş var biz gençleri buraya götürebilir miyiz? Proje bunları kapsar mı? Kapsamı konusunda 

ben tereddütte düştüm.  

 

Cevap:    
 

Eşitlik ve Şeffaflık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 
 

ELELE DESTEK, bir kapasite geliştirme programıdır. Başvuru rehberinde belirtilen genel ve özel 

amaçlar ve beklenen çıktı doğrultusunda kapasite geliştirme çerçevesinde başvuru yapmanızı 

beklemekteyiz. (Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 3) 

 

42) Sizdeki ödeme sistemi nasıl işleyecek? 

 

Cevap:    
 

Ödeme zamanları proje süresine göre değişiklik gösterebilir. Ödeme planı aşağıda belirtildiği gibidir: 

 

Ön Finansman (%50): Ön finansman, kazanılan toplam alt-hibe tutarının %50’si olmak üzere, 

sözleşmenin imzalanmasının ardından 15 iş günü içerisinde STÖ’nün proje için özel olarak açacağı 

banka hesabına Avro olarak aktarılır. (Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 6) 

  

Ara Ödeme (%40): Ara ödeme proje bütçesinin %40’ını kapsar. Sunulan ara raporun onaylanması ve 

varsa eğer uygun olmayan maliyetlerin kesintilerinin yapılmasının ardından kalan tutar, 10 iş günü 

içerisinde STÖ’nün banka hesabına Avro olarak aktarılır. Ara rapor, proje süresinin yarısı 

tamamlandığında her proje sözleşmesinde belirtilecek tarihte sunulmalıdır. Ara rapor 10 iş günü 

içerisinde mazeretsiz olarak sunulmadığı takdirde proje askıya alınır. 

  



 

 

Final Ödemesi (%10): Final ödemesi proje bütçesinin %10’unu kapsar. Sunulan final raporunun 

onaylanması ve varsa eğer uygun olmayan maliyetlerin kesintilerinin yapılmasının ardından kalan tutar 

10 iş günü içerisinde STÖ’nün banka hesabına Avro olarak aktarılır. 

  

43) İkinci çağrıda aynı kapsam ve formlar mı geçerli olacak? Çağrılar için verilecek hibe sayısı  teknik 

açıdan mı belirlendi? 

 

Cevap:    
 

Kapsam ve formlarla bir değişiklik olmasını ön görmüyoruz. Çağrılardaki verilecek hibelerin 

dağılımı, Gençlik Servisleri Merkezi Derneği’nin Avrupa Birliği Delegasyonu ile yaptığı sözleşme gereği 

bu şekilde yapılmıştır.  

 

44) Ortaklarımızdan biri sanat derneği ve konser yapmak istiyoruz. Konser yapmak uygun maliyet 

midir? 

Cevap:    
 

Uygun maliyetler Başvuru Rehberi Bölüm 8’de belirtildiği gibidir;  

 

o Kapasite geliştirmeye yönelik danışmanlık/danışman hizmet alımı, 

o Kapasite geliştirmeye yönelik kısa dönem uzman maliyeti, 

o Kapasite geliştirmeye yönelik eğitim, seminer, çalıştay, atölye, toplantı, v.b. gibi etkinlikler için 

alan/yer kirası, 

o Kültür ve sanat etkinlikleri için alan/yer kirası, 

o Etkinliklerin ve farkındalık yaratmaya yönelik çalışmaların reklam, tanıtım ve görünürlük 

maliyetleri, 

o Etkinlikler için ses ve ışık sistemleri gibi teknik alt yapı kira maliyetleri, 

o Dijital araçlara üyelik giderleri, bilgisayar yazılımları, web sitesi, barındırma (hosting), tasarım 

ve yazılım için ürün ve hizmet alım maliyetleri. 

o Gerçekleştirilecek faaliyetin içeriğine yönelik ve kültür – sanat çalışmaları ile ilgili ekipman alımı 

(Toplam proje bütçesinin %30’unu geçmemelidir.), 

o Broşür, el ilanı, afiş, poster, rapor baskı maliyetleri, 

o Kültür alanında ulusal ağ toplantılarına katılım için; eğitim ücreti, ulaşım ve konaklama (Toplam 

proje bütçesinin %15’ini geçmemelidir.), 

o Kültür alanında uluslararası ağ toplantılarına katılım için; eğitim ücreti, ulaşım, konaklama ve 

vize maliyetleri (Toplam proje bütçesinin %25’ini geçmemelidir.). 

 

ELELE DESTEK; verdiği alt- hibeler yoluyla hak temelli kültürü ve hak temelli çağdaş bireysel 

/ kolektif ve yaratıcı / sanatsal ifadeleri destekleyen nispeten küçük STÖ’lerinin organizasyonel ve 

kurumsal olarak güçlenirken faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdürmelerini ve böylece kapasitelerini 

geliştirmeyi hedefler.  

 

ELELE DESTEK Programı kapasite geliştirmeye yönelik faaliyetler altında alt – hibe vermektedir. Uygun 

maliyetlerde de belirtildiği üzere sadece organizasyon ve etkinlik kapasitesine yönelik yapılacak 

faaliyetler desteklenecektir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek konser, gösteri, vb. kültür sanat 

etkinliklerinin STÖ’nün kendi finansmanından karşılaması beklenmektedir.  Başvuru sahibi STÖ istikrarlı 

ve yeterli finansman kaynaklarına sahip olmalıdır. Bu ölçüt eş – başvuranlar için aranmaz. 

 



 

 

45) Federasyon/Konfedarasyon ile dernekler aynı statüde aslında. Federasyon/Konfedarasyon 

neden kapsam dışında onu merak ettim.  

 

ELELE DESTEK Programına aşağıda listelenen, kar amacı gütmeyen, tüzel kişiliğe sahip Sivil Toplum 
Örgütleri başvuru yapabilir:  

o Dernek,  

o Vakıf,  

o Kâr amacı gütmeyen kooperatif  

 

Alt-hibe başvurusu yapabilmek için başvuru sahibi ve varsa eş – başvuran(lar) aşağıdaki koşulları 

sağlamalıdırlar:  

 

o Kooperatiflerin kuruluş sözleşmesinde kârın hissedarlara dağıtılmasını engelleyen bir hüküm 

bulunmalıdır. Bu hükmün olmaması durumunda son üç yılını kapsayan bir mali denetim raporu 

yoluyla kârının hissedarlara dağıtılmadığını kanıtlamalıdır. Buna ek olarak Yönetim Kurulu, 

kârın sonraki yıllarda da hissedarlara dağıtılmayacağını ‘gayrikabili rücu’ karar altına almış 

olmalıdır. (Varsa bu kararın ticari sicil gazetesinde yayınlanmış örneği sunulmalıdır.)  

o Sivil Toplum Örgütlerinin şubeleri bağımsız olarak alt-hibe başvurusu yapabilirler. Bir çağrı 

döneminde aynı STÖ’ne bağlı en fazla 2 şube destek alabilir. Temsilciliklerin başvurusu kabul 

edilmez. STÖ’lerinin genel merkezi ve şubeleri aynı projede başvuru sahibi ve eş-başvuran 

olarak yer alamaz.  

o Başvuru yapacak olan Sivil Toplum Örgütleri, Türkiye’de kurulmuş ve minimum 3 yıldır faaliyet 

gösteriyor olmalıdır. İnisiyatif, girişim, grup, ağ, platform, sivil toplum koalisyonu gibi yapıların 

devamı olarak sonradan tüzel kişilik kazanmış olan fakat 3 yıldan daha az bir süredir faaliyet 

gösteren STÖ’ler de başvuru yapabilirler. 6 Bu durumda olan STÖ’leri geçmişteki alan 

çalışmalarını ve faaliyetlerini belgeleyebilmelidirler (faaliyet raporları, toplantı tutanakları, 

varsa uyguladıkları projelerin başvuru formları ve proje raporları, fotoğraflar, vb.),  

o Başvuru sahibi STÖ istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip olmalıdır. Bu ölçüt eş-

başvuranlar için aranmaz. 

o Başvuru sahibi ve varsa eş – başvuran(lar) sunduğu projeyi uygulayabilecek yönetim 

kapasitesine, profesyonel yeterliliklere, uzmanlığa ve niteliklere sahip olmalıdırlar 

 

Kimler Başvuramaz?  

o Gerçek kişiler (bireyler),  

o Şirketler,  

o Meslek örgütleri, meslek odaları, işçi ve işveren sendikaları, ticaret ve sanayi odaları, bunların 

federasyonları ve konfederasyonları,  

o Üniversiteler, araştırma enstitüleri,  

o Tüzel kişiliği bulunmayan inisiyatifler, platformlar, gruplar, girişimler, sivil toplum koalisyonları 

ve ağları,  

o Uluslararası STÖ’ler ve uluslararası STÖ’lerin Türkiye temsilcilikleri   

 

(Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 5) 

 

46) Finansal kapasite açısından daha öncesinde yapılan ayni destekli çalışmalar kabul ediliyor mu? 

 

 



 

 

Cevap:    
 

Ayni destekli çalışmaları da kanıtlayıcı belge olarak başvurunuza ekleyebilirsiniz.  

 

47) Başvuru yapacak kuruluşun kültür sanat faaliyeti yapan bir kuruluş mu olması gerekiyor mu? 

Bunları yapan bir kurum eş başvuran olması başvuru için yeterli mi? 

 

Cevap:    
 

Eşitlik ve Şeffaflık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 
 

ELELE DESTEK; verdiği alt- hibeler yoluyla hak temelli kültürü ve hak temelli çağdaş bireysel / 

kolektif ve yaratıcı / sanatsal ifadeleri destekleyen nispeten küçük STÖ’lerinin organizasyonel ve 

kurumsal olarak güçlenirken faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdürmelerini ve böylece kapasitelerini 

geliştirmeyi hedefler. (Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 3) 

 

48) Bu proje bütçesi, KDV’den muaf mı? 

 

Cevap:    
 

Evet, proje bütçesi KDV’den muaftır. KDV uygun maliyet sayılmayacaktır.  

 

49) Kendi kurumsal kapasitemiz ile birlikte bizimle aynı alanda çalışan en az 10 derneğinin de 

kapasitesini geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu mümkün mü? Bu mümkünse biz dışarıdan misafir 

davet edeceğiz. Bu misafirlerin uçak ve konaklama maliyetlerini bütçenizden karşılayabiliyor 

muyuz? Ya eş başvuran ya iştirakçi olarak mı değerlendiriyoruz? Bütçede şöyle bir ibare var. 

Uçak biletlerini filan buradan mı almamızı istiyorsunuz? Biz 30 kişiyi davet etmek istesek Bunları 

bizden isteyecek misiniz?  

 

Cevap:    
 

Başvuru rehberinde bahsedilen uygun maliyetler içerisinde kapasitesini geliştirmek istediğiniz 

STÖ’lerini katılımcı olarak gösterip proje teklifiniz içerisinde belirtirseniz yapacağınız kapasite geliştirme 

faaliyetleri çerçevesinde uygun maliyet sayılacaktır. Uçak biletlerini 2 numaralı bütçe kaleminde 

gösterebilirsiniz. 5 numaralı Hizmet Alımı başlığı altında ayrıca konaklama ve seyahat giderlerini 

gösterebilirsiniz. 

 

50) Proje koordinatörünün dernek içinden biri olmak zorunda değil, değil mi? Ben dışarıdan birini 

alabiliyorum doğru mudur? 

 

Cevap:    
 

ELELE DESTEK kapsamında idari personel maaşı (proje koordinatörü) uygun maliyet değildir. İnsan 

kaynakları bütçe kalemi altında yalnızca kısa dönem danışman ve uzmanlar istihdam edilebilir. Proje 

yönetimi, başvuran STÖ imza yetkilisi sorumluluğundadır.  

 

 



 

 

51) Derneği bir eylülde kurduk. Bu dernek kapsamında kültürel faaliyetler de yapmayı planlıyoruz. 

Ancak dernek ekibimizin sivil toplum alanında uzun yıllara dayanan bir deneyimi var. Aslında 

bir bakıma bir inisiyatifin dernekleşmiş haliyiz. Bu durumda başvurabiliyor muyuz?  

 

Cevap:    
 

Eşitlik ve Şeffaflık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 
 
Başvuru yapacak olan Sivil Toplum Örgütleri, Türkiye’de kurulmuş ve minimum 3 yıldır faaliyet 

gösteriyor olmalıdır. İnisiyatif, girişim, grup, ağ, platform, sivil toplum koalisyonu gibi yapıların devamı 
olarak sonradan tüzel kişilik kazanmış olan fakat 3 yıldan daha az bir süredir faaliyet gösteren STÖ’ler 
de başvuru yapabilirler. 6 Bu durumda olan STÖ’leri geçmişteki alan çalışmalarını ve faaliyetlerini 
belgeleyebilmelidirler (faaliyet raporları, toplantı tutanakları, varsa uyguladıkları projelerin başvuru 
formları ve proje raporları, fotoğraflar, vb.),  
 

(Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 5) 

 

52) Derneklerin kurumsal kapasitesini artırmak için hazırlamakta olduğumuz projemiz için Şanlıurfa 

Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğünü ortak veya iştirakçı yapmamızda herhangi bir sorun var 

mıdır? İl Müdürlüğü ile beraber faal olup potansiyeli olan derneklerden birkaç tanesini seçip 

bu dernekler ile birlikte ortak çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Dolayısı ile ilde derneklerden 

yasal olarak sorumlu kurumu projeye dahil etmek işlerin etkin olarak yürütülmesi için önemli. 

 

Cevap:    
 

Eşitlik ve Şeffaflık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 
 
Başvuru rehberinde belirtilen başvuru şartlarına uyan kurumların proje ortağı; bunların dışında 
kalan kişi ve kurumları iştirakçi olarak alabilirsiniz.  

 

53) Projemize iştirakçi yaptığımız derneklerin web sitelerini hazırlama ücretini proje bütçesinden 

karşılayabilir miyiz? Projemiz kapsamında verilecek eğitimlerden iştirakçiler faydalanabilir mi? 

Cevap:    
 

Başvuru koşullarını taşımayan STÖ’ler, kurumlar veya bireyler projeye iştirakçi olarak katılabilirler. 

İştirakçilerin de projede gerçek bir rol üstlenmeleri beklenmektedir. İştirakçiler seyahat ve 

konaklama gideri haricinde hibeden yararlanamazlar.  (Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 5) 

 

54) … Vakfı olarak birçok Avrupa ülkesi ile proje yapıyoruz. Yabancı ortağı projeye dahil edebilir 

miyiz? 

 

Cevap:    
 

 ELELE DESTEK Programından Türkiye’de kurulmuş ve faaliyet gösteren, hak temelli kültürü ve 

hak temelli çağdaş bireysel / kolektif ve yaratıcı / sanatsal ifadeleri destekleyen nispeten küçük 

STÖ’lerinin organizasyonel ve kurumsal olarak güçlenirken faaliyetlerini bağımsız bir şekilde 

sürdürmelerini ve böylece kapasitelerini geliştirmeyi hedefler. (Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 3) 

 

 

 



 

 

55) 2. çağrı için de son başvuru tarihi 15.11.2021 midir? 

 

Cevap:    
 

İkinci çağrı için herhangi bir başvuru tarihi belirlenmemiştir. Belirlendiğinde web sitesinden 

duyurulacaktır.  

 

56) Yerel ortak olarak Gaziantep alabiliyor muyuz?  

 

Cevap:    
 

 Başvurular Türkiye genelinden alınmaktadır. Başvuran veya eş-başvuranlar için herhangi bir il 

kısıtlaması bulunmamaktadır.  

 

 


