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ELELE DESTEK  HİBE PROGRAMI 2. ÇAĞRI
Diyalog için Kültür ve Sanat: Sivil Toplum Örgütleri 

Kapasite Geliştirme Hibe Programı

Bilgilendirme Toplantısı 2 Eylül 2022



ELELE DESTEK; “Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin

Diyalog” projesi kapsamındaki hibe programıdır. 

ELELE DESTEK Hibe Programının öncelikle amacı:

Türkiye’de kültür ve sanat alanında hak temelli faaliyet

gösteren STÖ’lerin güçlenmesi ve kapasitelerinin

gelişerek kültür ve sanat yoluyla kutuplaşmayı,

ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi azaltmayı, bireysel

özgürlükleri teşvik etmeyi ve değişim için diyaloğu

artırmayı hedeflemektedir. 

Yerel STÖ'ler programın öncelikli grubundadır. Fon

kaynaklarına erişim olanakları görece daha kısıtlı olan

yerel STÖ'lerin kapasite geliştirme ihtiyaçlarını

karşılamak gelişimlerine destek olmaktır.
"ELELE DESTEK" Hibe 
Programı Nedir?



Genel ve Özel Amaç

Genç kadın ve erkekler için kültürler ve inançlararası sanat
etkinlikleri düzenleyen Sivil Toplum Örgütleri için

Çıktı:

Proje teklifleri, bu amaç ve çıktılar doğrultusunda

 GÜÇLENMİŞ ÖRGÜTSEL KAPASİTE

KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME

içermelidir!!



Kapasite Geliştirme Nedir?

Bireylerin, grupların ve kuruluşların, kurumların ve ülkelerin

sistemlerini, kaynaklarını ve bilgilerini geliştirirek, iyileştirerek ve

düzenleyerek zorlukların üstesinden gelme ve olumlu sosyal

değişime katkıda bulunma yeteneklerini ve eylemlerini teşvik

eden  sürekli bir süreçtir.

Gerçek kapasite gelişiminin sonucu; işlevleri yerine getirmek,

sorunları çözmek ve hedeflere ulaşmak için bireysel ve toplu

yeteneklere yansımasıdır.



Kültür alanında aktif olarak çalışan STÖ’lerinin belirtilen

genel ve özel amaçlara ulaşmak için sunacakları proje

tekliflerinde aşağıda listelenen alanlarda kapasitelerini

geliştirmeleri beklenmektedir:

Yönetişim Kapasitesi

İnsan Kaynakları Yönetim Kapasitesi

Organizasyon ve Etkinlik Kapasitesi

Dijital Dönüşüm ve İletişim Kapasitesi

Hareketlilik ve Ağ Kapasitesi

Kapasite Geliştirme Alanları



Kapasite Geliştirme Alanları

Yönetişim Kapasitesi Nasıl Geliştirebilirim?

Kurum içi çalışmalarda yerel politika ve eylem

planı geliştirmek. 

Fon yaratma, fon çeşitlendirme veya iletişim

konularında kurumsal strateji ve eylem

planları hazırlamak.

Kurumsal karar alma mekanizma ve

süreçlerinin iyileştirilmesi.

Problem çözme ve stratejik analiz, politika

yapma becerilerinin geliştirilmesi.



Kapasite Geliştirme Alanları

İnsan Kaynakları Yönetim Kapasitesi  Nasıl

Geliştirebilirim?

İşe alım, istihdam mekanizma prosedürlerinin

geliştirilmesi

Etkin gönüllülük ve üyelik için plan ve stratejinin

geliştirilmesi

Bu konularda kurum içi eğitimler düzenlemek



Kapasite Geliştirme Alanları

Organizasyon ve Etkinlik Kapasitesi Nasıl

Geliştirebilirim?

Kültür sanat alanında yapılacak organizasyon

ve etkinlik şemalarının oluşturulması/

planlamaların yapılması için uzman

desteğinin alınması, 

Yapılması planlanan etkinlikler için ön

hazırlık toplantılarının düzenlenmesi, 

Etkinlikler için alan/yer kiralamak

Etkinlikler için elektronik sistemlerin

kiralanması ve reklamla yaygınlaştırma



Kapasite Geliştirme Alanları

Dijital Dönüşüm ve İletişim Kapasitesi Nasıl

Geliştirebilirim?

Web sitesi, çevrim içi eğitim veya galeri

platformları geliştirmek,

Dijital arşivleme çalışmaları

Etkili iletişim stretejileri geliştirmek,



Kapasite Geliştirme Alanları

Hareketlilik ve Ağ Kapasitesi Nasıl Geliştirebilirim?
Kültür alanında ulusal veya uluslararası

toplantılara katılım

Ulusal ağ toplantıları/seminerlere/eğitimlere

katılım



Projesi süresi içerisinde iki ayrı hibe çağrısında

bulunulacaktır. Bu çağrılar kapsamında toplam

1.000.000 Avro tutarında hibe desteği sağlanacaktır. 

      Birinci çağrı ile Türkiye çapında yer alan 4 STÖ

desteklenmektedir.

        İkinci çağrı ile Türkiye çapında yer alan 36 – 60 STÖ

desteklenecektir.

Her kurum için hibe tutarı:

          En az 15.000 avro, 

          En çok 25.000 avro 

ile sınırlıdır.

Toplam Hibe Tutarı



Sunulacak tekliflerde proje süresi;

         En az 6 ay,

         En çok 9 ay

 olabilir. 

6 aydan az, 9 aydan uzun teklifler değerlendirmeye

alınmayacaktır.

İkinci çağrıda hibe almaya hak kazanan projeler 01.01.2023

tarihi itibariyle başlaması planlanmaktadır.

Proje Süresi



Başvurular Türkiye genelinden alınacaktır.
Herhangi bir il kısıtlaması bulunmamaktadır.

Başvuru dili Türkçedir. 

Başvurular Hibe Yönetim Sistemi üzerinden
alınacaktır: www.elele.eu/elele-destek

Başvuru Koşulları



Başvuru sahipleri tek başına veya eş-başvuran
(lar) ile birlikte başvuruda bulunabilir. 

Eş-başvuran sayı sınırlaması veya eş-başvuran
zorunluluğu yoktur.

Çok ortaklı başvuru, bir değerlendirme ölçütü
olmamakla beraber tavsiye edilmektedir.

Eş-başvuranlar projenin tasarımına ve uygulamasına
katılırlar ve maliyetleri başvuru sahibinin maliyetleri
gibi uygun maliyet olarak değerlendirilir. 

Eş-başvuran başvuru formlarında yer alan
yetkilendirme belgesini imzalamak zorundadır
(Ek 3). 

Eş-başvuranların projede aktif bir rol oynamaları
ve projeyi hedeflerine ulaştırmak için katma değer
yaratmaları beklenmektedir.

Başvuru Koşulları



ELELE DESTEK Programına, tüzel kişiliğe sahip
dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen
kooperatifler başvuru yapabilir.

Başvuru yapacak STÖ'ler, Türkiye’de kurulmuş ve en
az 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, geçmiş faaliyetlerini
iyi belgeleyerek başvuru yapabilirler. Başvuru Koşulları

Alt-hibe başvurusu yapabilmek için başvuru sahibi ve varsa

eş – başvuran(lar) sağda belirtilen koşulları sağlamalıdırlar.

Belirtilen koşulları sağlamayan STÖ’lerin başvuruları, uygun

olarak değerlendirilmeyecektir.

Uygun olmayan ve eksik başvurular değerlendirmeye

alınmayacaktır. 

Değerlendirme sürecinde gerekli görüldüğü hallerde

başvuru sahibi STÖ’den ek belge ve bilgi talep edilebilir.



Başvuru sahibi STÖ istikrarlı ve yeterli finansman
kaynaklarına sahip olmalıdır. Bu ölçüt eş-başvuranlar
için aranmaz. 

Başvuru sahibi ve varsa eş – başvuran(lar) sunduğu
projeyi uygulayabilecek yönetim kapasitesine,
profesyonel yeterliliklere, uzmanlığa ve niteliklere
sahip olmalıdır. Başvuru Koşulları

Alt-hibe başvurusu yapabilmek için başvuru sahibi ve varsa

eş – başvuran(lar) sağda belirtilen koşulları sağlamalıdırlar.

Belirtilen koşulları sağlamayan STÖ’lerin başvuruları, uygun

olarak değerlendirilmeyecektir.

Uygun olmayan ve eksik başvurular değerlendirmeye

alınmayacaktır. 

Değerlendirme sürecinde gerekli görüldüğü hallerde

başvuru sahibi STÖ’den ek belge ve bilgi talep edilebilir.



STÖ'lerin şubeleri bağımsız olarak hibe başvurusu
yapabilir. 

Bir çağrı döneminde aynı STÖ’ye bağlı en fazla 2 şube
destek alabilir. 

Önemli Hatırlatma



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 gayri

kabili rücu karar altına almış olmalıdır. Varsa bu

kararın ticari sicil gazetesinde yayınlanmış örneği

sunulmalıdır.

Önemli Hatırlatma



Bu ölçütleri karşılamayan STÖ’ler veya bireyler
projeye iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçilerin de
projede gerçek bir rol üstlenmeleri beklenmektedir. 

Başvuru formunda projeye katılan iştirakçiler
belirtilmelidir. İştirakçi katılımcılar taahhüt mektubu
imzalamalıdır (Ek 2). 

İştirakçiler



Başvuru sahibi ana yararlanıcı olarak bir proje
teklifi sunabilir.

Eş–başvuranlar ikiden fazla proje teklifine dâhil
olamazlar.

Birinci çağrıda hibe almış başvuru sahipleri ikinci
çağrıda başvuruda bulunamazlar. 

Birinci çağrıda başvuruda bulunup hibe
alamayan başvuru sahipleri ikinci çağrıda aynı
veya farklı bir proje teklifi sunarak yeniden
başvuruda bulunabilirler.

Önemli Hatırlatma



Gerçek kişiler (bireyler)

Kimler Başvuramaz?
Hangi kişi ve kurumlar bu destekten yararlanamaz?

Şirketler

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

Federasyonlar, konfederasyonlar, birlikler

Üniversiteler, araştırma enstitüleri

Tüzel kişiliği bulunmayan inisiyatifler, platformlar,
gruplar, girişimler, sivil toplum koalisyonları ve ağları

Uluslararası STÖ’ler ve uluslararası STÖ’lerin
Türkiye temsilcilikleri



İç yönetişim, finans ve proje yönetimi, fon yaratma, fon

çeşitlendirme, iletişim ve görünürlük konularında kapasite

geliştirmek için strateji ve eylem planları geliştirme ve

bunların uygulanması,

Demokratik iç yönetimin geliştirilmesi, karar alma

mekanizma süreçlerinin iyileştirilmesi, kadınların, gençlerin

ve engellilerin temsil hakkının arttırılması yoluyla iç

demokrasinin güçlendirilmesi,

Problem çözme, stratejik analiz ve politika yapma

becerilerinin geliştirilmesi,

Özel önlemler ve eylemler ile kapasite geliştirme yoluyla

yerelde hizmet sunma konusunda STÖ’lerinin kapasitesinin

geliştirilmesi.

1- Yönetişim Kapasitesinin Geliştirilmesi 

STÖ'ler daha önce belirtilen genel ve özel amaç

kapsamında kısıtlama olmaksızın sağda belirtilen

alanlarda teklif sunabilir.

Faaliyetlerin Uygunluğu



STÖ'ler daha önce belirtilen genel ve özel amaç

kapsamında kısıtlama olmaksızın sağda belirtilen

alanlarda teklif sunabilir.

Faaliyetlerin Uygunluğu

Etkin gönüllülük/üyelik için STÖ’lerinin insan kaynakları

yönetim kapasitesinin geliştirilmesi ve üye/gönüllü/destek

grupları arasındaki bağların güçlendirilmesi,

STÖ’ler için işe alım ve istihdam mekanizması veya

prosedürlerinin geliştirilmesi.

2- İnsan Kaynakları Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi 

Sanat ve kültür etkinlikleri düzenlemek için toplantıların

organizasyonu

3- Organizasyon ve Etkinlik Kapasitesinin Geliştirilmesi 



STÖ tarafından yürütülen çalışmaların görünürlük ve tanıtımı

için iletişim ve teknoloji becerilerini geliştirilmesi

4- Dijital Dönüşüm ve İletişim Kapasitesinin Geliştirilmesi

Kültür alanında ulusal veya uluslararası ağ toplantılarına

katılım

5- Hareketlilik Kapasitesinin Geliştirilmesi

Faaliyetlerin Uygunluğu

STÖ'ler daha önce belirtilen genel ve özel amaç

kapsamında kısıtlama olmaksızın sağda belirtilen

alanlarda teklif sunabilir.



Kapasite geliştirmeye yönelik danışmanlık/danışman
hizmet alımı

Kapasite geliştirmeye yönelik eğitim, seminer,
çalıştay, atölye, toplantı, v.b. gibi etkinlikler için
alan/yer kirası veya toplantı paketi

Kültür ve sanat etkinlikleri için alan/yer kirası

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

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

Maliyetlerin Uygunluğu

Hangi tür maliyetler bu hibe tarafından 
desteklenmeye uygundur?

Proje faaliyetlerinin birbiriyle ilintili ve tamamlayıcı

faaliyetleri kapsaması gerekmektedir. 

Tek seferlik bağımsız faaliyetler proje kapsamında

değerlendirilemez. 



Dijital araçlara üyelik giderleri, bilgisayar yazılımları,
web sitesi, barındırma (hosting), tasarım ve yazılım için
ürün ve hizmet alım maliyetleri

Gerçekleştirilecek faaliyetin içeriğine yönelik ve kültür
sanat çalışmaları ile ilgili ekipman alımı (Toplam proje
bütçesinin %30’unu geçmemelidir.)

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

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

Proje faaliyetlerinin birbiriyle ilintili ve tamamlayıcı

faaliyetleri kapsaması gerekmektedir. 

Tek seferlik bağımsız faaliyetler proje kapsamında

değerlendirilemez. 

Maliyetlerin Uygunluğu

Hangi tür maliyetler bu hibe tarafından 
desteklenmeye uygundur?



Doğruluk Beyanı (Ek-4)

Başvuru Belgeleri

Başvuru Rehberi

Başvuru Formu

Bütçe (Ek-1) 

İştirakçi Beyannamesi (Ek-2)

Ortaklık Belgesi (Ek-3)

Diğer destekleyici belgeler

Dernekler için en son onaylanan tüzük, Vakıflar için onaylı

vakıf senedi ve Kooperatifler için ana sözleşme

Bütçe Formu (Ek 1),

Faaliyet Belgesi, 

Son üç mali yıla ait (2019, 2020ve 2021) Sivil Toplumla İlişkiler

Genel Müdürlüğü’ne/ Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ibraz

edilmiş beyannameler, kooperatifler için gelirini kanıtlayıcı ve

kâr dağıtmadığına dair belge (beyanname vb.).

1.

2.

3.

4.



Son başvuru tarihi itibariyle gelen başvurular idari ve
teknik olmak üzere iki aşamada değerlendirilir.

İdari değerlendirme aşamasında başvuru rehberinde
bahsedilen başvuru ölçütlerini sağlayıp sağlamadığı ve
destekleyici belgelerin programa uygunluğu kontrol
edilir.

Teknik değerlendirme aşamasında ise aşağıdaki ölçütler
göz önüne alınarak bağımsız değerlendiriciler tarafından
puanlanır.

Yukarıdaki puanlama sistemine göre 1. ve 2.
değerlendirme ölçütleri toplamından 30 puan alamayan
başvurular elenir. 

Herhangi bir alt ölçütten 1 puan alan başvurular elenir.

Başvurular aldıkları puana göre yukarıdan aşağıya doğru
sıralanır. İkinci çağrı döneminde 36 – 60 STÖ hibe almaya
hak kazanacaktır.Değerlendirme Süreci



Dijital Okuryazarlık, 
Dijital/Sosyal Medya Yönetimi, 
Demokratik Yönetişim, 
İnsan Kaynakları Stratejileri, 
AB Proje Teklifi Geliştirme için Proje Döngüsü
Yönetimi 

Program kapsamında uygulanacak Eğitim Programı, -
hibe programı ile eş zamanlı olarak ve birbirini
bütünleyecek biçimde yürütülecek bir kurumsal destek
programıdır. Bu eğitim ve koçluk ile STÖ’lere 

konularında kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri için
destek sağlanacaktır.

Çevrimiçi Eğitim Programı için ayrıca bir başvuru
alınmayacak; hibe programından faydalanacak tüm
STÖ’ler, bu programının doğrudan parçası olacaktır. 

Bu nedenle bu programının gereklerini yerine getirmek
konusunda gerekli idari/yönetimsel sorumluluğu taahhüt
etmek programın bir ön koşuludur.

Hibelere Eşlik Edecek 
Eğitim ve Koçluk 
Programı Nedir?



Başvuru süreci ile ilgili sorularınızı Hibe Yönetim

Sisteminde bulunan başvuru profilinizdeki “Soru

Sor” bölümü üzerinden veya hibe@elele.eu mail

adresinden sorabilirsiniz. 

Başvuru süreci içerisinde telefon yoluyla soru

kabul edilmeyecektir. 

Tarafsızlık ve şeffaflık ilkesi gereği projelerin

içerik uygunluğu ile ilgili sorulara ilişkin

açıklama yapılmayacak, bireysel sorulara cevap

verilmeyecektir.

Hibe yönetim sisteminde karşılaştığınız teknik

sorunlar için: teknik@elele.eu

Bilgilendirme Süreci
Nasıl Destek Alınır?



LÜTFEN BAŞVURU
REHBERİNİ DİKKATLİCE

OKUYUNUZ!!!!



Bu sunum, Avrupa Birliği finansal desteği ile 
üretilmiştir .  Bu sunumun içeriğinden yalnızca 

Gençlik Servisleri Merkezi Derneği liderliğindeki 
konsorsiyumun sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde 

Avrupa Birliği 'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.  

/eleleabprojesi

ELELE DESTEK
Diyalog için Kültür ve Sanat: Sivil Toplum 

Örgütleri Kapasite Geliştirme Hibe Programı

merhaba@elele.eu

/eleleabprojesi

/eleleabprojesi

Bize ulaşın!

+90 312 467 86 44 | +90 312 466 29 93

Bize takip edin!

/eleleabprojesi

/eleleabprojesi

tel:+90+312+417+11+24

