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Türkiye ile AB ülkeleri kültürel enstitüleri 
arasında işbirliği faaliyetleri çerçevesinde 

yoğun bir kültür alışverişi ile 

etkin bir ağ kurmak.

PROGRAMIN GENEL AMACI



PROGRAMIN ÖZEL AMAÇLARI

• Kültür ve sanat alanında Türkiye'de ve Avrupa'daki sivil 
toplumlar arasındaki kültürlerarası diyaloğun 
güçlendirilmesi, uzun dönemli çok uluslu / çok taraflı ortak 
kültürel girişimlerin ve iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin 
geliştirilmesi ve uygulanması.



PROGRAMIN ÖNCELİK ALANLARI

Önerilen proje aşağıda yer alan öncelik alanlarından en az
birinin veya her ikisinin kapsamına girmelidir:

• Ortak anlayışa katkı yapmak üzere, Türkiye ve AB arasında 
uzun dönemli, çok taraflı/çok uluslu ortak kültürel girişimlerin 
geliştirilmesi ve uygulanması,

• Türkiye’de ve AB üyesi ülkelerde Türkiye-AB arasındaki sivil 
toplum diyaloğunun görünürlüğünün arttırılması.



TEMEL BAŞVURU KOŞULLARI



Hibe Nedir?
• Uygun proje teklifleri karşılığında sağlanan karşılıksız 

ama şartlı finansman desteğidir.

Teklif Çağrısı          
Nedir?

• Hazırlanan projeler karşılığı destek verilme usulüdür.
• Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projelerin 

desteklenmesidir.

Şeffaflık

• İlan edilmiş değerlendirme ölçütlerine göre seçim,
• Standart belgelerin kullanımı,
• Gerekli bilgiye kolay erişim ve yaygın tanıtım,
• Önceden belirlenen ölçütlerin yer aldığı Başvuru 

Rehberlerinin kullanımı

Eşit Muamele • Tarafsızlık



Eş Finansman
(en az %10, 

en fazla %50)

Başvuru Sahibi / eş-başvuranlar eş-finansman yolu 
ile proje bütçesine kaynak sağlarlar.

Objektif 
Değerlendirme 

Süreci

Teklif edilen proje belgeleri hibe programı için 
özel olarak görevlendirilecek Değerlendirme 
Komitesi tarafından değerlendirilecektir.



Hibe miktarı (avro)

EN AZ 300.000

EN ÇOK 500.000

HİBE MİKTARI



Hibe Oranı

EN AZ % 50

EN ÇOK % 90

HİBE ORANI



DİKKAT!

En az ve en çok hibe miktarları arasında kalmak 
şartıyla Ön Teklifte talep edilen AB katkısı, Tam 

Başvuru Formunda

en fazla %20
arttırabilir veya eksiltilebilir.



Ayni katkılar (örnek: Başvuru Sahibinin kendi ofis ve

ekipmanlarını proje faaliyetleri için kullanması) uygun maliyet

veya eş finansman olarak kabul edilmez.

Ancak sözleşme imzalanması durumunda, Faydalanıcı,

Başvuru Formunda belirtebileceği bu katkıları üstlenmek

zorundadır.

AYNİ KATKILAR



UYGUNLUK KRİTERLERİ



UYGUNLUK KRİTERLERİ

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

Faaliyetlerin Uygunluğu

Maliyetlerin Uygunluğu

Eş Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

Uygunluk kontrolü, beş ana başlık altında yapılacaktır;

Bağlı Kuruluşların Uygunluğu



Başvuru Sahibinin uygunluğu şu kriterlere göre değerlendirilecektir,

 Tüzel kişilik olması ve,

 Avrupa Birliği üye ülkeleri, Türkiye veya IPA Tüzüğü kapsamında yer alan
ülkelerden birinde kurulmuş olması ve,

 Projenin hazırlanmasından ve uygulamasından, eşbaşvuru sahipleri ve bağlı
kuruluşlar ile beraber doğrudan sorumlu olması, aracı olarak davranmaması, ve

 Bu hibe programının son başvuru tarihinden önce Avrupa Ulusal Kültür
Enstitüleri Birliği, EUNIC (European Union National Institutes for Culture)
üyesi olan, ulusal sınırlarının ötesinde kültürel faaliyetler yürüten ulusal kültür
enstitüsü veya ulusal otorite olması.

BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU



AVRUPA ULUSAL KÜLTÜR ENSTİTÜLERİ BİRLİĞİ (EUNIC)
EUROPEAN UNION NATIONAL INSTITUTES FOR CULTURE

https://www.eunicglobal.eu/

https://www.eunicglobal.eu/


Başvuru Sahibi, uygun eş-başvuranlar (ortaklar) ile birlikte 
başvuruda bulunmak zorundadır.

BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU



Eş-başvuran(lar), başvuru sahibi ile aynı uygunluk kriterlerini 
taşımak zorundadır.

EŞ BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU



 Türkiye’den STK’lar (dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların
federasyonları / konferedasyonları) veya

 AB üye ülkerinden veya IPA Tüzüğü kapsamında yer alan ülkelerden birinden
STK’lar, Türkiye hariç, (dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların
federasyonları / konfederasyonları, kar amacı taşımayan firmalar/hayır
kurumları) veya

 AB üye ülkerinden ve/veya Türkiye’den ve/veya IPA Tüzüğü kapsamında yer
alan ülkelerden üniversiteler

Uygun ortaklık yapısının olmadığı başvurular derhal reddedilecek ve 
değerlendirmeye alınmayacaktır.

EŞ BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU



EŞ BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU

Eş-başvuranlar, projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına 

katılabilecek ve giderleri başvuru sahibinin giderleri gibi 

uygun gider kabul edilecektir.



FAALİYETLERİN UYGUNLUĞU – UYGUN PROJELER

Proje Süresi

En az 10 Ay

En fazla 18 Ay

Bu süre, imzalandığı günü takip eden gün

veya ileriki bir tarihte başlar. Proje

kapsamında yürütülecek bütün

faaliyetlerin projenin belirlenen uygulama

süresi içinde tamamlanmış olması

gerekmektedir.



FAALİYETLERİN UYGUNLUĞU – UYGUN PROJELER

 Proje faaliyetleri Türkiye’de ve AB Üye Ülkelerinde

yürütülmelidir.

 Ancak başvuruda gerekçesi açıklanması koşuluyla, bazı

faaliyetler diğer uygun ülkelerde de uygulanabilir. Bununla

birlikte, bu faaliyetler Projenin büyük bölümünü

oluşturmamalıdır.



FAALİYETLERİN UYGUNLUĞU – UYGUN PROJELER (TEMATİK 
ALANLAR

 Müzik, opera, sahne sanatları, plastik ve görsel sanatlar,

grafik sanatları, halka açık sanat, geleneksel sanat, dijital

sanat, edebiyat, kent kültürü, sinema, belgesel,

animasyon, mimarlık, halk kültürü, kültürel diplomasi,

tarih gibi tematik alanlarda yürütülecek projeler

desteklenecektir.



UYGUN FAALİYET ÇEŞİTLERİ

• Kültürel ve sanatsal çalışmaların ve ürünlerin dolaşımı; 
• Ortak kültürel ve sanatsal faaliyetler;
• Kültürlerarası diyalog ve kültür politikalarının oluşturulması 

sürecine katılım ve destekleyici faaliyetler;
• Kamuoyunun kültürlerarası diyaloğu anlamasına yönelik 

faaliyetler;
• Sanat koleksiyonlarının dolaşımı; 
• İyi uygulamaların, tecrübelerin paylaşılması;
• Kültürel ve sanatsal çalışmalar, kültürel politikalar konusunda 

farkındalık artırma çalışmaları.



ÖRNEK PROJE UYGULAMALARI

Proje konuları örnek olarak verilmiş olup konular bunlarla sınırlı

değildir.

 Kültür ve sanat festivallerinin organizasyonu;

 Konser organizasyonları;

 Görsel sanat ve kültür festivallerinin organizasyonu;

 Belgesel ve kısa film hazırlanması;

 Sergi organizasyonları;

 Sanat kolleksiyonlarının yaygınlaştırılması;



ÖRNEK PROJE UYGULAMALARI

 Kültürlerarası diyaloğu güçlendirmek üzere çalışma grupları ve

ağlar oluşturulması;

 Kültür, sanat deneyim paylaşımları ile ilgili projelere ilişkin

veribankası oluşturulması vb.

Projeler tek bir faaliyete odaklanmamalıdır.



UYGUN OLMAYAN PROJE KONULARI

Tüm projeler her koşulda yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olmalı
ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

 Sadece veya büyük ölçüde çalıştaylara, seminerlere, konferanslara, kongrelere

katılım için bireysel finansman sağlanmasını içeren projeler;

 Sadece veya büyük ölçüde çalışma ya da eğitim kursları için verilecek bireysel

burslara yönelik projeler;

 Konferanslar, yuvarlak masa oturumları, seminerler veya benzeri tek seferlik

faaliyetler. Bu faaliyetler yalnızca daha kapsamlı bir projenin parçasını

oluşturmaları durumunda finanse edilebilecektir. Hazırlık ve/veya tamamlanma

sonrası yayınlar kendi başlarına kapsamlı proje anlamı taşımaz.

 Hâlihazırda devlet bütçesinden ya da başka AB programlarından ya da diğer

kaynaklardan finanse edilmekte olan faaliyetler;



UYGUN OLMAYAN PROJE KONULARI

 MFİB ile hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce başlayan faaliyetler;

 Yalnızca akademik araştırma faaliyetleri içeren projeler ve fizibilite 

çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse);

 Ticari faaliyetler;

 İdeolojik açıdan önyargılı veya doğası gereği partizan olan faaliyetler;

 Siyasi partileri destekleyen faaliyetler;

 Mali destek faaliyetleri (yani hibenin diğer kişi ya da kuruluşlara (maddi 

veya ayni) hibe edilmesi veya kendi işlerini kurabilmeleri vb. için diğer kişi 

ya da kuruluşlara borç vermek);



UYGUN OLMAYAN PROJE KONULARI

 Yeni tesis/ek yapıların inşası veya ilgili yatırımlar;

 Özel veya kamu işletmelerinin kurulmasını veya mevcut olanların

faaliyetlerine destek verilmesini ve kar amacı güden faaliyetleri içeren

projeler;

 Halihazırda başvuru sahipleri tarafından yürütülmekte olan ana

aktivitelere mali destek sağlamayı kapsayan projeler;

 Altyapı projeleri ya da esas olarak ekipman satın alımına yönelik

projeler;

 Yalnızca strateji, plan ya da benzeri dokümanlar geliştirmeye yönelik

projeler;

 Yiyecek, giyecek sağlanması gibi sosyal hizmet projeleri.



GÖRÜNÜRLÜK

 Başvuru Sahiplerinin hedef ve önceliklere uyması ve AB

finansmanının görünürlüğünü sağlaması gerekmektedir (Avrupa

Komisyonu’nun

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-

visibility-manual-eu-external-actions_en adresinde yayınlanan AB

Dış Faaliyetlerine İlişkin İletişim ve Görünürlük Rehberi).

 Bu yayını tamamlayıcı mahiyetteki görünürlük rehberine, AB

Türkiye Delegasyonu’nun

http://avrupa.info.tr/eu-funding-in-turkey/visibility-guidelines.html

adresinden erişilebilir.

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en
http://avrupa.info.tr/eu-funding-in-turkey/visibility-guidelines.html


MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

 Bir hibe projesinde yalnızca uygun maliyetler karşılanabilir.

 Bütçe, hem bir maliyet tahmini hem de uygun maliyetler

için tavan niteliğindedir.

 Uygun maliyetler, gerçek maliyetlere dayandırılmalıdır.



MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

 Faydalanıcılar tarafından yapılan gerçek harcamalar, veya

 Bir veya daha fazla basitleştirilmiş maliyet seçeneği:

• Birim maliyetler: Birim başına miktar referans alınarak önceden
net biçimde belirlenen, uygun maliyetlerin

• Götürü miktar: Götürü olarak önceden net biçimde belirlenen,
uygun maliyetler

• Sabit oranlı finansman: beklenen sabit bir yüzdelik oran
uygulamasıyla, önceden net biçimde belirlenen uygun maliyetler

Bütçenin birim sütununda “BİRİM MALİYET”(€/km, vs), “GÖTÜRÜ” veya
“SABİT ORAN” gibi büyük harfle referans bilgi verilmelidir

Örnekler için başvuru paketinde yer alan eklere bakabilirsiniz.



MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Bu seçeneklerin doğrulanması Sözleşme Makamı tarafından
yapılır. Merkezi Finans ve İhale Birimi sözleşme sırasında,
başvuru sahibinin sunduğu bütçede önerilen miktar veya
oranların kabul edilip edilemeyeceğine, başvuru sahibi
tarafından uygulanan hibelerin veya benzer faaliyetlerin
verilerini analiz ederek ve Ek K’da yer alan kontrolleri yaparak
karar verir. Örnekler için Ek: K’ya bakınız.



MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Yürütülen programlarda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul

edilebilmesi için maliyetlerde aşağıdaki genel koşullar aranmaktadır:

 Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim

prensipleriyle uyumlu olması ve maliyet etkinliğinin sağlanması

 Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi

 Faydalanıcılar veya bağlı kuruluş tarafından gerçekleştirilmesi

 Faydalanıcının, ortağının veya bağlı kuruluşun hesaplarında ya da

muhasebe belgelerinde kayıtlı ve doğrulanabilir olması

 Asıl destekleyici belgelerle desteklenmesi



MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Uygun Doğrudan Maliyetler

 Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer 
ücret ve maliyetler;

 Projede görev alan personel ve diğer kişilerin harcırah ve seyahat masrafları;

 Piyasa rayiçlerine ve proje amaçlarına uygun ekipman ve malzemelerin alınması 
(yeni) veya kiralanmasına (yeni veya ikinci el) ilişkin maliyetler ile hizmet bedelleri;

 Sarf malzemesi maliyetleri;

 Taşeron maliyetleri;

 Mali hizmet maliyetleri (havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.);

 Görünürlük maliyetleri.



MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Uygun Olmayan Maliyetler

 Borçlar ve oluşabilecek zararlar için oluşturulan karşılıklar (faizler);
 Zararlar veya gelecekteki potansiyel yükümlülükler karşılıkları;
 Faydalanıcılar tarafından beyan edilen ve AB hibesi (EDF de dahil) alan 

başka bir proje veya çalışma programı kapsamından karşılanan giderler;
 Projenin uygulanabilmesi için gerekli olma durumu haricinde bina ve arazi 

satın alınması. Bu durumda, en geç proje süresi sonuna kadar, resmi 
transferin standart hibe sözleşmesi Genel Koşullar Madde 7.5’e göre   
tamamlanması gerekir;

 Döviz kuru dönüşüm masrafları;
 Üçüncü taraflara verilen krediler;
 Ayni katkılar;
 Katma Değer Vergisi de dahil olmak üzere vergiler ;
 Gümrük ve ithalat vergileri veya diğer masraflar;



MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Yedek Akçe

Sadece Sözleşme Makamı’nın yazılı ön onayı sonrasında kullanılabilir.
(Bütçenin 10 no’lu başlığı)

Maksimum (BB 10=BB 7*%5)

Uygun Dolaylı Maliyetler

Götürü tutar olarak talep edilebilir. ((Bütçenin 8 no’lu başlığı)

Maksimum (BB 8=BB 7*%7)

Başvuru Sahipleri veya bağlı kuruluş(lar) Avrupa Birliği bütçesinden finanse
edilen bir işletme hibesi alıyorsa, proje bütçesinden hiçbir dolaylı maliyet
talep edilemez.



MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Ayni Katkı

Ayni katkılar mal veya hizmetlerin ücretsiz olarak üçüncü bir tarafça
Faydalanıcılara sağlanmasıdır. Ayni katkılar Faydalanıcılar için bir harcama
teşkil etmediğinden, uygun maliyet olarak değerlendirilmez.

Ayni katkılar, eş-finansman olarak değerlendirilemez. Ancak, sunulan
Proje Tanımında ayni katkı öngörülmekteyse, bu katkıların temin edilmesi
gerekmektedir.



ÖNEMLİ NOTLAR

1. Başvuru sahiplerinin uygunluk kriterlerine yönelik ilave açıklamalar;

2. Ortaklık yapısına ilişkin önemli konular;

3. Proje faaliyetlerinin uygulama yerleri;

4. Proje kapsamında üretilecek yayınların diline ilişkin açıklama;

5. Özgün proje gerekliliğine yönelik açıklamalar;

6. Bir kurumun, (lider başvuru sahibi ve eş-başvuran olarak) kaç projeye
dahil olabileceğine yönelik bilgiler;

7. Projelerde devlet memurlarının görevlendirilebilmelerine ilişkin
açıklamalar yer almaktadır.



BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER 

 İki aşamalı teklif çağrısı;

 Birinci aşamada; sadece Ön Teklif (Başvuru Formu, Kısım A – Concept Note;)

 İkinci aşamada, Tam Başvuru Formu sunulacaktır. 

 İngilizce olarak sunulmaldır. 

 Eş-başvuran(lar) ve Bağlı Kuruluş(lar), Ön Teklif’te ilgili bölümlerde belirtilmeli ve 
(varsa) eş-başvuranlar Bölüm 4’ü ve bağlı kuruluş(lar) Bölüm 5’i doldurup, 
imzalamalıdır. 

 Talep edilen katkının (AB katkısı) tahmini miktarı ve toplam bütçe miktarındaki 
yüzdesi belirtmelidir. Bütçe, tam başvuru aşamasında sunulur.  Ön teklifteki katkı 
tutarı en az ve en çok hibe miktarları arasında kalmak şartıyla en fazla %20 
değişebilir.



BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER 

 Eş-başvuran(lar), iştirakçi(ler), bağlı kuruluş(lar), öncelik alan(lar)ı, özel
amaçlar, ve beklenen sonuç(lar) Tam Başvuru Formunda değiştirilemez.

 Ancak iflas gibi uygun bulunabilecek sağlam bir gerekçenin sunulması
durumunda değişebilir. Bu durumda yeni eş-başvuranın/bağlı kuruluşun
ilki ile benzer özelliklere sahip olması beklenir.

 Ayrıca başvuru sahibinin kontrolü dışında gelişen öngörülemeyen
durumlar gerçekleşirse, proje teklifinin süresinde de değişikliğe gidilebilir.
Her koşulda Programın hibe rehberinde belirtilen uygulama sürelerinin alt
ve üst sınırları içinde kalınması gerekir.



BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER 

Ön teklifler; A4 boyutunda, bir asıl ve 2 kopya:

1. Ön Teklif – Hibe Başvuru Formu, Kısım A (Grant Application Form - Part A: 
Concept Note),

2. Kontrol Listesi – Hibe Başvuru Formu, Kısım A, Bölüm 2 (Checklist - Grant 
Application Form, Part A, Section 2), 

3. Başvuru Sahibinin Beyanı – Hibe Başvuru Formu, Kısım A, Bölüm 3 (Declaration 
by the Applicant - Grant Application Form, Part A, Section 3),

4. Eş-başvuran(lar)ın Yetkilendirmesi – Hibe Başvuru Formu, Kısım A, Bölüm 4 
(Mandate by the co-applicant(s) - Grant Application Form, Part A, Section 4),

5. Bağlı kuruluş(lar)ın beyanı - Hibe Başvuru Formu, Kısım A, Bölüm 4 - Grant 
Application Form, Part A, Section 4),

6. Ön Teklif Elektronik kopya (CD-ROM). 

Eksik belge bulunan başvurular reddedilebilir.



BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER 

Teslim Tarihi ve Yeri

Elden teslim için en geç: 10.04.2018, Saat: 17.00

Başvuruların teslim adresi:

Elden teslim veya özel kargo hizmeti için adres:
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)

Sn. M. Selim USLU (PYG-MFİB Başkanı)
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Kampüsü 

E Blok İnönü Bulvarı No:36 06510 
Emek - Ankara /Turkey



BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER 

Teklif Çağrısı İlanı
20 Şubat 2018

Bilgilendirme Toplantısı
5 Mart 2018

Son Teklif Verme (Ön Teklif) 
10 Nisan 2018



BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER 

Daha Fazla Bilgi

 Sorular, tekliflerin alınması için belirlenen son başvuru tarihinin 21
gün öncesine kadar (20 Mart 2018), teklif çağrısının referans numarası
açıkça belirtilerek (Referans: TR2014/DG/04/A3-02 - Grant Scheme for
EU-Turkey Intercultural Dialogue (ICD) aşağıdaki adrese gönderilebilir:

 E-posta adresi: icd@cfcu.gov.tr

 Sözleşme Makamı tarafından belirtilen tarihten sonra gönderilen e-
postalardaki sorular yanıtlanmayabilir.

 Sorulara, ön teklif son teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine kadar
(30 Mart 2018) yanıt verilecektir.

file://localhost/FileServer/05-GRANTS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/icd@cfcu.gov.tr


DİKKAT!

DEĞERLENDİRME VE SEÇİM SÜRECİNDE
BAŞARILI OLMAK İÇİN

NİTELİKLİ VE EKSİKSİZ PROJE TEKLİFLERİ 
TASARLANMALI VE SUNULMALIDIR.



BAŞARILAR DİLERİZ!

http://www.yee.org.tr

http://www.ab.gov.tr


