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) Başta saydığınız iller vardı. Biz bu projeleri sadece bu iller için mi üreteceğiz?
Cevap:
Başvurular tüm Türkiye genelinden alınmaktadır. Herhangi bir il kısıtlaması bulunmamaktadır.
Proje faaliyetlerini içeren proje teklifleri kurumunuzun kapasite geliştirerek güçlenmesine yönelik
olmalıdır.
2) 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 4)
3) Doğrudan kültür sanat alanında çalışmayan STÖ'ler de başvuru yapabiliyor mu?
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 4)

o Dernek,
o Vakıf,
o Kâr amacı gütmeyen kooperatif
4)

Formu doldururken proje içeriği kısmında "Genel ve özel amaçları gözeterek bu ihtiyacınızı /
ihtiyaçlarınızı projeniz ile nasıl gidermeyi / tamamlamayı hedefliyorsunuz? Bu kapsamda
kültür ve sanatı projenize nasıl yansıtmayı planlıyorsunuz?" bölümünü nasıl doldurmalıyım,
Nitekim proje kapsamında derneğin kapasitesini geliştirmeye yönelik bir takım eğitim talep
ediyoruz, bu eğitimler dernek üyelerinin kapasitesini arttıracağından kültür ve sanatı içeren
bir faaliyet yok. bu kısmı nasıl dolduracağımla ilgili bana bilgi verebilir misiniz?

Cevap:
Başvurunuzu kurumsal kapasite geliştirme çerçevesinde yapmanız beklenmektedir. Kurumunuzun
ihtiyaçları doğrultusunda ve Başvuru Rehberinde belirtilen kapasite geliştirme konuları dahilinde
başvuru formunu doldurabilirsiniz. Proje faaliyeti olarak kültür sanat faaliyeti yapmanız şart değildir.
5)

Kapasite geliştirme programına başvuru yaparken, bir proje tasarlayıp mı başvuru yapmamız
gerekiyor? Yoksa halihazırda devam eden ya da yaptığımız projeleri mi yazacağız?

Cevap:
Başvurunuzu kurumsal kapasite geliştirme çerçevesinde yapmanız beklenmektedir. Kurumunuzun
ihtiyaçları doğrultusunda ve Başvuru Rehberinde belirtilen kapasite geliştirme konuları dahilinde
başvuru formunu doldurabilirsiniz.
6) 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.

7) 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 8)
8) Ödemeleri nasıl ve hangi periyotlarda yapacaksınız ve raporlama süreci nasıl olacak?
Cevap:
Ödeme zamanları proje süresine göre değişiklik gösterebilir. Ödeme planı aşağıda belirtildiği gibidir:
Ön Finansman (%80): Ön finansman, kazanılan toplam alt-hibe tutarının %80’i olmak üzere,
sözleşmenin imzalanmasının ardından 15 iş günü içerisinde STÖ’nün proje için özel olarak açacağı
banka hesabına Avro olarak aktarılır.
Final Ödemesi (%20): Final ödemesi proje bütçesinin %20’sini 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.
Ara rapor, projelerin 4. ayının sonunda 10 iş günü içerisinde Hibe Yönetim Sistemine yüklenmelidir.
Alt-hibe alan STÖ’ler, 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.
Uygun ve Uygun olmayan maliyetler başvuru rehberi bölüm 7 ve 8’de belirtilmiştir.

9) Derneğe proje süresince kira desteği verilebilir mi?
Cevap:
Kurumların ofisleri ile ilgili kira giderleri bu programda uygun maliyet değildir. Uygun maliyetler
Başvuru Rehberi Bölüm 7’de belirtildiği gibidir.

10) Yıl içinde hangi ay başlayacağımıza biz mi karar veriyoruz?
Cevap:
İkinci çağrıda hibe almaya hak kazanan projeler 02.01.2023 tarihi itibariyle başlaması planlanmaktadır.
(Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 3)
11) 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 4)
12) 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 4)

o Dernek,
o Vakıf,
o Kâr amacı gütmeyen kooperatif
13) 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.
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 1)
14) 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.

Kültür alanında aktif olarak çalışan STÖ’lerinin örgütsel kapasitelerini güçlendiren faaliyetleri içeren
proje tekliflerinde yukarıdaki amaçlar ve çıktılara ulaşmak için 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 1)
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, banka dökümü vb. destekleyici belgeleri sunmanız yeterli
olacaktır.
16) 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 rehberindeki belgeleri sağladığınız sürece başvurunuzu
gerçekleştirebilirsiniz. (Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 9)
17) 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.
18) 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. İnsan kaynaklar uygun maliyet değildir.
Bütçeyle ilgili yüzdesel kısıtlamalar aşağıdaki gibidir:
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 (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:7)

19) 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 konu veya konulardan birkaçında kurumsal
kapasite güçlendirme içermelidir. Proje teklifinde ulaşacağınız sonuçlar ile ilgili göstergeleri faaliyet
tanımlamalarınızda belirtmeniz 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
20) 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.
21) 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
(Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 4)
22) 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. Üyeliklerin proje süresi
kapsamındaki tutarı uygun maliyet olarak kabul edilir.
23) Belge ekleme kısmında herhangi bir dosya büyüklüğü var mıdır?
Cevap:
Hibe yönetim sistemine tek seferde yüklenebilecek maksimum dosya boyutu 100 MB’dir. Daha büyük
boyuttaki dosyaları sıkıştırarak yüklemeyi deneyiniz.

24) Projeden sorumlu tam zamanlı proje koordinatörü maaşı ödenebiliyor mu?
Cevap:
ELELE DESTEK kapsamında insan kaynakları uygun maliyet değildir. Kapasite geliştirme kapsamında
fatura karşılığı uzman desteği alabilirsiniz.

25) Başvuru yapmadan önce, projeye pilot olarak başlanmış olması uygun mudur? Yeni başlayacak
bir proje olması koşulu var mıdır?
Cevap:
Proje başvurunuzda yapmayı taahhüt ettiğiniz faaliyetleri proje uygulama süresi içerisinde yapmanız
beklenmektedir. Proje başlangıç tarihinden önce ve bitiş tarihinden sonra yapılan harcamalar uygun
maliyet değildir. Alt – hibe almaya hak kazanan projelerin 02.01.2023 tarihinde başlaması
öngörülmektedir.
26) Uluslararası temsilci tanımı nedir? Türkiye'de İl Sivil Toplum Müdürlüğü’ne kayıtlı olan bir
dernek, Türkiye'deki tüzel kişiliği ile başvurabilir mi veya eş başvuruda bulunabilir mi? Bununla
beraber Uluslararası ağın bir parçası olan bir örgüt olarak 3 yıllık bir geçmişe rağmen kooperatif
olarak yeni tüzel kişilik kazanılmış ise yine de 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:
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. 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 eşbaşvuranlar için aranmaz.
o Başvuru sahibi ve varsa eş – başvuran(lar) sunduğu projeyi uygulayabilecek yönetim
kapasitesine, profesyonel yeterliliklere, uzmanlığa ve niteliklere sahip olmalıdırlar.
(Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 4)
o

27) 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 4)
28) 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.
29) Finansal kapasite açısından daha öncesinde yapılan ayni destekli çalışmalar kabul ediliyor mu?
Cevap:
Ayni destekli çalışmaları da kanıtlayıcı belge olarak başvurunuza ekleyebilirsiniz.
30) 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 1)
31) Bu proje bütçesi, KDV’den muaf mı?
Cevap:
Evet, proje bütçesi KDV’den muaftır. KDV uygun maliyet sayılmayacaktır.
32) Proje koordinatörünün dernek içinden biri olmak zorunda değil, değil mi? Ben dışarıdan birini
alabiliyorum doğru mudur?
Cevap:
ELELE DESTEK kapsamında insan kaynakları harcamaları (proje koordinatörü) uygun maliyet değildir.
İnsan kaynakları bütçe kalemi yer almamaktadır.
33) 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.
Proje ortaklarının maliyetleri uygun maliyet sayılır. (Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 4)
34) Derneğimizin üyelik aidat ve sponsorluk gelirlerini pandemi döneminde dondurduk, 2023
döneminde finansal kapasitemizin yeniden artmasını hedefliyoruz. Bu başvuru için engel teşkil
eder midir?
Cevap:

Başvuru sahibi STÖ istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip olmalıdır. Başvuru sahibi ve varsa
eş-başvuran(lar) sunduğu projeyi uygulayabilecek yönetim kapasitesine, profesyonel yeterliliklere,
uzmanlığa ve niteliklere sahip olmalıdırlar.
Yeterli gelir kaynaklarından kastedilen, proje başında onaylanması dahilinde %80lik bir ödeme yapılıyor
ve geri kalan %20’lik kısım da proje bitiminde ödeniyor. Projeyi tamamlayabilmek için %20’lik bir kısma
sahip olmanız gerekiyor. Dolayısıyla gelirinizin olmaması, pandemi dönemi sonrası yaşanan finansal
veya yönetimsel zorluklar başvuru için engel teşkil etmez.
35) Gerçek kişi olarak projeye başvuru yapabiliyor muyuz?
Cevap:
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
(Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 4)
36) Başvuru süreci bitmeden önce tüzel kişiliği alsak onay aşamasında sorun yaratır mı?
Cevap:
Herhangi bir sorun yaratmaz. Başvurunuza engel değildir.
37) Üç yıl şartı başvuru süresinden kısa süre sonra doluyor. Başvuru yapabilir miyiz?
Cevap:
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.)
38) Pandemide kurulduk, beyannamemizde gelirimiz olmadığı için belirtemiyoruz. Bu başvuru için
bir sorun teşkil eder mi?
Cevap:
Başvuru sahibi STÖ istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip olmalıdır. Başvuru sahibi ve varsa
eş-başvuran(lar) sunduğu projeyi uygulayabilecek yönetim kapasitesine, profesyonel yeterliliklere,
uzmanlığa ve niteliklere sahip olmalıdırlar.
Yeterli gelir kaynaklarından kastedilen, proje başında onaylanması dahilinde %80lik bir ödeme yapılıyor
ve geri kalan %20’lik kısım da proje bitiminde ödeniyor. Dolayısıyla gelirinizin olmaması, pandemi
dönemi sonrası yaşanan finansal veya yönetimsel zorluklar başvuru için engel teşkil etmez.
39) Belediye ya da diğer kamu kurumları eş-başvuran ya da iştirakçi olabiliyor mu?
Cevap:
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

Tüzel kişiliği yukarıda belirtilenler dışında olanlar iştirakçi olarak katılabilirler. (Bkz. Başvuru Rehberi
Bölüm 4)
40) Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ibraz edilmiş beyannamelerden kasıt nedir?
Cevap:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ibraz ettiğiniz faaliyet ve finansal beyannamelerdir.
41) …………….. Derneği olarak bir yıl önce kurulduk lakin 2012 yılından bu yana çalışmalarımızı
yürütüyoruz. 2013 yılında aynı isimde bir Ulusal Ajans hibe desteği aldık. Sosyal medya
hesapları destekleyici belge sayılır mı?
Cevap:
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.)
42) Başvuru sonrası bütçe revizyonu talebiniz oluyor mu?
Cevap:
Projeniz yapılan değerlendirme sonrasında onay almış ise bütçenizin uygunluğu yeniden görüşülebilir
revize edilebilir.
43) Geçen sene bir araya gelen resmi statüsü olmayan insiyatif nasıl başvuru yapabilir?
Cevap:
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
Tüzel kişiliği yukarıda belirtilenler dışında olanlar iştirakçi olarak katılabilirler. (Bkz. Başvuru Rehberi
Bölüm 4)
44) Nispeten küçük STÖ'lerin destekleneceği bilgisini şimdi gördüm. Burada başvuru koşulu olarak
belirlenen bir bilanço büyüklüğü var mıdır?
Cevap:
Herhangi bir bilanço büyüklüğü koşulu yoktur. Başvuru sahibi STÖ istikrarlı ve yeterli finansman
kaynaklarına sahip olması yeterlidir.
45) Üniversite toplulukları, gençlik merkezleri gibi yerel düzeyde faaliyet gösteren ekipler var ancak
bu ekiplerin kendi tüzel kişilikleri yok. Bu yerel ekiplerin başka bir dernek üzerinden başvuru
yapabilme imkanları olur mu?
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
46) Destekleyici belgeleri pdf olarak mı yüklüyoruz?
Cevap:
Hibe Yönetim Sistemi üzerinden yapılan başvurular için gerekli belgeler pdf, jpeg, Word olarak
yüklenebilir, İmzalı belgeler pdf olarak yüklenmelidir.

47) Alacağımız fon kaynaklarına yönelik eğitimler ya da diğer başka eğitimler için bunları
alabileceğimiz kurum veya uzmanları sonrasında sizinle istişare edebiliyor muyuz? Sizin böyle
bir yönlendirmeniz var mı?
Cevap:
Proje başvurularında planlanan faaliyetlerin içeriklerinin hibe almaya hak kazanmış örgüt tarafından
hazırlanması ve kurgulanması beklenir. Hibeyi almaya hak kazandığınız takdirde belirttiğiniz kalemleri
hizmet alımı olarak ve en az 3 teklif alarak şeffaf bir şekilde gerçekleştirmenizi beklemekteyiz. Destek
istediğiniz konularda koçluk sağlıyoruz ancak hizmet alacağınız firmalar ile ilgili herhangi bir
yönlendirme yapmıyoruz.
48) Hizmet bedeli çeviriyi kapsıyor mu?
Cevap:
Çeviri bedeli uygun maliyet değildir. Uygun maliyetler Başvuru Rehberi Bölüm 7’de belirtildiği gibidir.
49) Proje için faaliyet üretmemiz gerekiyor mu?
Cevap:
ELELE DESTEK bir kapasite geliştirme programıdır. Aşağıdaki alanlarda kurumsal kapasitenizi
geliştirecek faaliyetler yapmanız 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
50) Başka bir AB projesi daha yürütüyoruz, bu durum başvuru yapmamıza bir engel teşkil eder mi?
Cevap:
Hali hazırda yürütülen bir projeniz var ise aynı maliyetin AB fonları tarafından 2 kez finanse edilmesi
uygun olmayan maliyet sayılacaktır. Bu program kapsamında uygun maliyet sayılan farklı bütçe
kalemleri ile proje teklifi sunabilirsiniz.
51) İlk hibe çağrısına katıldıysak önceki bilgiler sisteme geliyor mu?
Cevap:
İlk hibe çağrısına başvuru yaptıysanız önceki kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Başvuru
formuna girdiğiniz bilgiler geri gelmez. Formu baştan doldurmanız gerekmektedir.

52) Projenin süresini neye göre belirlememiz gerekiyor ?
Cevap:
Sunulacak tekliflerde proje süresi minimum 6 ay maksimum 9 ay olabilir. 6 aydan az, 9 aydan uzun
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
İkinci çağrıda alt-hibe almaya hak kazanan projelerin 02.01.2023 tarihi itibariyle başlaması
planlanmaktadır. Çevrimiçi Eğitim ve Koçluk Programı alt-hibe projeleriyle eş zamanlı olarak
yürütülecektir.
53) Banka hesap bilgileri sözleşme imzalama aşamasında gerekli olacak mı?
Cevap:
Hibe almaya hak kazanan başvuru sahipleri, sözleşme sürecinde Sözleşme Makamına, projeye özel
açılmış Euro ve TL banka hesap bilgilerini ibraz etmekle yükümlüdür.

54) Yurtdışından eş başvuran olabilir mi?
Cevap:
Başvuru sahipleri ve eş başvuranlar için tüzel kişiliğin Türkiye’de olması gerekmektedir.
55) Elele kapsamında kurs açıp ders verebilir miyiz?
Cevap:
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 1)
Ayrıca kurumunuzun kapasitesini geliştirmeniz üzerine hazırlayacağınız proje teklifi uygun maliyetler
çerçevesinde olmalıdır. (Bkz.Başvuru Rehberi Bölüm 7)
56) Akademik olarak yapılan çalışmalar tez makale Vb. Şeyler referans olarak gösterilebilir mi?
Cevap:
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.)
57) Eş finansman için gerçek kişi garantör olabilir mi?
Cevap:
Sunulacak proje tekliflerinin tüm finansmanı ELELE DESTEK programı kapsamında karşılanmaktadır. Eş
finansman aranmamaktadır.
58) Bizim içinde olduğumuz iki sivil toplum kuruluşumuz var. Derneğimizden birinin ulusal ya da
uluslararası bir deneyimi yok daha yeni gelişmekte, diğerinin ise ulusal ve uluslararası düzeyde
deneyimli, hibe çağrısı kapsamında ikisi birlikte ortak kapasite geliştirmek için hareket edebilir
mi? Bir diğer sorum ise derneğimiz ana hedef olarak kültür ve sanat üzerine bir çalışma
yapmadı fakat bu hedef üzerine bir çalışma hazırlarsa başvuru sahibi olabilir mi?
Cevap:
ELELE DESTEK kapsamında eş-başvuranla beraber veya iştirakçi alarak başvuru yapabilirsiniz. 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 1)
Ayrıca kurumunuzun kapasitesini geliştirmeniz üzerine hazırlayacağınız proje teklifi uygun maliyetler
çerçevesinde olmalıdır. (Bkz.Başvuru Rehberi Bölüm 7)

59) Van'da 18 yıldır çevre ve tarih konularında faaliyet yürüten aktif bir dernektir. ELELE DESTEK
programına tek başımıza veya eş - başvuran olarak başvuruda bulunabiliyor muyuz?
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
(Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 4)
60) ……….. Derneği ve ……. Derneği olarak ortak bir proje hazırlamak istiyoruz. Proje kapsamında
Alevi felsefesi, Alevi kültürü vb. konularında eğitimler, seminerler, müzik ve
söyleşiler hazırlayarak farkındalık yaratılması, Alevi inancının ve felsefesinin doğru
anlaşılmasına katkıda bulunmak istiyoruz. İnanç ağırlıklı kurumlar olduğundan dolayı başvuru
yapmamızda bir problem olup olmayacağı konusunda emin olamadık.
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
Başvurunuzu kurumsal kapasite geliştirme çerçevesinde yapmanız beklenmektedir.
61) Merkezi İstanbul olan bir derneğiz. Bu hibe programı daha küçük ölçekli STÖ'ler için sanırım.
Fon kaynakları kısıtlı STÖ'lere Yönetim, markalaşma, vs. gibi eğitimler vererek başvurabiliyor
muyuz? Yoksa biz "4. Dijital Dönüşüm ve İletişim Kapasitesinin Geliştirilmesi" başlığıyla proje
mi sunmak durumundayız?
Cevap:
ELELE DESTEK bir kapasite geliştirme programıdır. Sunacağınız proje kurumunuzun kendi kapasitesini
güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Kurumunuzun ihtiyaçlarına göre aşağıdaki 5 kapasite geliştirme
konusu hakkında, herhangi bir sınırlama olmaksızın başvuruda bulunabilirsiniz.
o Yönetişim Kapasitesi
o İnsan Kaynakları Yönetim Kapasitesi
o Organizasyon ve Etkinlik Kapasitesi
o Dijital Dönüşüm ve İletişim Kapasitesi
o Hareketlilik ve Ağ Kapasitesi
62) Tüzel kişiliği 3 yıldan kısa süreli olan kuruluşlar için platform/inisiyatif olarak faaliyetler
gerçekleştirdikleri kuruluş öncesi döneme ait destekleyici bilgi, belge ve görselleri başvuru
aşamasında mı göndermeliyiz yoksa bu destekleyici döküman daha sonra ELELE ekibi
tarafından mı talep edilecektir?
Cevap:
Destekleyici tüm belgeleri başvuru sırasında sisteme yüklemelisiniz. İhtiyaç halinde sizden ek bilgi ve
belge talep edilebilir.

63) Hibe programının öncelikli olmayan bölgelerinden birinde faaliyet gösteren STÖ’nün öncelikli
bölgelerden bir eş başvuran veya iştirakçiyle ilerlemesi değerlendirmeyi olumlu etkiler mi?
Cevap:
Öncelikli bölgelerde faaliyet gösteriyor olmak bir değerlendirme ölçütü değildir. Ayrıca eş-başvuran ya
da iştirakçi olması ya da olmaması da değerlendirme ölçütü değildir. Tüm başvurular eşitlik ilkesi
gözetilerek, herhangi bir ayrım yapılmaksızın değerlendirilecektir.
64) Başvuru rehberinde ve formunda geçen özel amaca ilişkin olarak bir soru sormak istedim. Özel
amaç şu şekilde belirtilmiştir: "15 – 29 yaş arası genç kadın ve erkekler arasında kültürler ve
inançlar arası diyaloğun artması" Bu cümlede geçen inançlar arası diyaloğun artması sonucunu
açıklayabilir misiniz?
Cevap:
"15 – 29 yaş arası genç kadın ve erkekler arasında kültürler ve inançlar arası diyaloğun artması" elele
projesinin beklenen çıktılarından biridir. ELELE DESTEK hibe programının öncelikli amacı ise, hibe
almaya hak kazanan kurumların aşağıdaki alanlarda kurumsal kapasitelerini güçlendirmektir.
o Yönetişim Kapasitesi
o İnsan Kaynakları Yönetim Kapasitesi
o Organizasyon ve Etkinlik Kapasitesi
o Dijital Dönüşüm ve İletişim Kapasitesi
o Hareketlilik ve Ağ Kapasitesi
65) 4 yılı aşkın süredir çalışma yapıyoruz. ………………… olarak Şubat ayında resmileştik.
Geçtiğimiz ay da dernek olduk. Hibe programına başvurmak istiyoruz. İnstagram hesabımızı
belge olarak kabul eder misiniz?
Cevap:
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’ler geçmişteki alan çalışmalarını ve faaliyetlerini
belgeleyebilmelidirler (faaliyet raporları, toplantı tutanakları, varsa uyguladıkları projelerin başvuru
formları ve proje raporları, fotoğraflar/sosyal medya görselleri, vb.)
66) Proje kapsamında kırsal bölgemizdeki halkımıza sanat alanında eğitim vermek istiyoruz. Proje
hibesi kapsamına eğitimciye ödenecek miktar ve verilen eğitimin uygulanması için yapılacak
gezi masrafları dahil midir ?
Cevap:
ELELE DESTEK Hibe Programı kurumsal kapasite geliştirme programı olduğundan tüm faaliyetler kendi
kurumunuzun kapasitesini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Bu kapsamda uygun maliyetler aşağıda
sıralanmıştır:
 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,
 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.).

67) 2 adet proje ile başvuru yapabiliyor muyuz ?
Cevap:
Her kurum ancak 1 projenin ana başvuranı olabilir. Ana başvuran olarak başvurusu olmayan kurumlar,
eş başvuran olarak 2 projede yer alabilir.

