
 

Başvuru Rehberi  

 

1. Arka plan 

 

1.1 Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe Programı 

Avrupa Birliği, gelişmekte olan ülkelerde sivil toplumu desteklemek amacıyla katılımcı 

demokrasinin tesis ve teşvik edilmesini hedefliyor. Bu amaçla, sivil toplum faaliyetlerine elverişli 

bir ortam yaratmaya ve sivil toplum kuruluşlarının etkili ve sorumluluk sahibi bağımsız aktörler 

olarak kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyor. 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye’de özellikle insan haklarının gelişmesi ve 

korunması amacıyla faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının, varlıklarını ve icraatlarını 

sürdürmek için verdikleri mücadeleyi güçlendirmek amacıyla, sivil toplum kuruluşlarını ve aktif 

vatandaşlığı desteklemek üzere projeler yürütüyor. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan 

ve sivil toplum alt sektörüne ayrılan hibenin tamamlayıcısı olan Sivil Toplum Aracı ve Medya 

Programı kapsamında, Avrupa Birliği Türkiye’de sivil toplumun güçlendirilmesi amacıyla Hrant 

Dink Vakfı’na finansal destek sağladı. Olof Palme International Center ve İstanbul Politikalar 

Merkezi işbirliğiyle yürütülen bu projenin bir ayağını da Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe 

Programı oluşturuyor.  

Hrant Dink Vakfı, bu hibe programıyla Türkiye’de insan hakları ve demokrasinin 

güçlendirilmesini, hak ve özgürlüklerin korunmasını, karşılıklı anlayış, diyalog ve güven inşası 

yoluyla farklı etnik, sosyal ve politik grupların bir arada yaşamının desteklenmesini amaçlayan 

projelere finansal destek sağlıyor. 

 

1.2 Hibe programın hedefleri ve öncelikli çalışma alanları 

Hibe Programı’nın genel amacı, insan haklarının ve demokrasinin tesisi için faaliyetler yürüten 

sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesine, çoğulcu ve etkili bir sivil toplumun güçlenmesine 

katkı sunmaktır.  

Hibe Programı’nın özel amacı ise, Türkiye’deki farklı etnik, sosyal ve politik grupların birlikte 

yaşamını hedefleyen, saygı, diyalog, güven inşası ve ifade özgürlüğünü teşvik etmeyi amaçlayan 

projeleri desteklemektir.  
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Aşağıda sıralanan öncelikli çalışma alanlarında yürütülecek projeler için başvuru yapan sivil 

toplum kuruluşları, bu program kapsamında hibe almaya aday olabilirler: 

 

 Özgürlüklerin ve hakların eşit şekilde uygulanmasını savunan insan hakları temelli 

çalışmalar, 

 Diyalog, karşılıklı anlayış ve bir arada yaşamı destekleyen çalışmalar, 

 Ayrımcılıkla mücadeleyi hedefleyen, bu konudaki farkındalığı yükselten 

etkinlikler, izleme ve belgeleme yöntemleri gibi çalışmalar, 

 Toplumsal cinsiyet, etnisite, yaş, engel ve kimliğe dayalı eşitsizliklerle mücadele 

için azınlık, çocuk, genç, engelli, kadın, LGBT, göçmen, mülteci vb. gruplarla 

çalışmalar, 

 Yerel ve küresel sivil toplum kuruluşları arasında uluslararası işbirliğini amaçlayan 

çalışmalar, 

 Kent, çevre, ekoloji ve iklim alanlarında yürütülen hak temelli, farkındalık 

yükseltmeye dönük çalışmalar, 

 Farklılıkları, eşitliği ve çoğulculuğu destekleyen, kültür, sanat, eğitim, medya, 

bilim ve teknoloji gibi alanlarda yaratıcı çalışmalar. 

 

Çalışma alanları yukarıdaki listeyle sınırlı değildir. Listede yer almayan fakat hibe programının 

hedefleri kapsamına giren projeler için de başvuru yapılabilir. 

Hibeden faydalanacak başvuru sahipleri ve eş başvurucuların toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, 

şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışına sahip olmaları beklenmektedir. 

 

1.3 Program tarafından sağlanacak mali destek  

Bu hibe çağrısının toplam tutarı 1.200.000 Euro’dur.  

 

Hibe miktarları ve bütçe  

Hibe başvuruları aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar arasında olmalıdır.  

Alt sınır: 40.000 Euro 

Üst sınır: 120.000 Euro  
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Yukarıda belirtilen tutarların altında veya üstünde tutarlarda hibe istemiyle yapılan başvurular 

geçersiz sayılacaktır. 

Hibe başvurusunda, talep edilen bütçe Euro para birimiyle belirtilecek, başarılı olan projelerin 

ödemeleri, hibe sözleşmesinin imzalanacağı günün döviz kurundan çevrilerek TL olarak 

yapılacaktır. 

Hibe Programı kapsamında en az 10 kurumun desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program, başvuru 

yapan kurumların projelerinin toplam uygun maliyetlerinin en az %50’sini, en fazla %100’ünü 

karşılayacaktır. Her kurum için hibe tutarı, en az 40.000 Euro, en çok 120.000 Euro ile sınırlıdır. 

Hibe almaya hak kazanan projelere ödemeler üç aşamada yapılacaktır. İlk ödeme, kazanılan 

toplam hibenin %50’si olmak üzere, projenin başlamasını takiben 7 iş günü içinde; ikinci ödeme, 

kazanılan hibenin %40’ı olmak üzere, ara dönem raporu teslim edildikten ve onaylandıktan bir ay 

sonra; son ödeme, kazanılan hibenin %10’u olmak üzere, proje bittikten, final raporu teslim 

edildikten ve onaylandıktan bir ay sonra verilecektir. Hibe alan kurumların projelerini bitirdikleri 

aydan itibaren en geç iki ay içinde final raporlarını Hrant Dink Vakfı’na teslim etmeleri 

gerekmektedir. Hibe alan kurumlar aylık finansal takip raporlarını ve aylık kısa faaliyet raporlarını 

Hrant Dink Vakfı’na göndermekle yükümlüdür.  

Proje bütçesi hazırlanırken, kurumun mali kapasitesi ve projenin uygulanabilirliği göz önünde 

bulundurulmalı, bütçe gerçekçi bir şekilde oluşturulmalıdır. Proje için talep edilecek hibenin tutarı, 

başvuruda bulunan kurumun tecrübesi, yıllık bütçesi, insan kaynakları gibi faktörler göz önünde 

bulundurularak belirlenmelidir. Bütçede yer verilen masraf kalemlerinin, projenin amacı ve 

faaliyetleriyle ilişkili olması gerekmektedir. ‘İnsan kaynakları’ ve ‘donanım’ kalemleri 

oluşturulurken, bütçenin genel dengesi göz önünde bulundurulmalıdır.  

Proje bütçesinde bağımsız denetim hizmetinin yer alması zorunludur.  

Hrant Dink Vakfı, değerlendirme sürecinde uygun görüldüğü şartlarda proje bütçesinde kesinti 

veya değişiklik önerme hakkına sahiptir.  

 

2. Başvuru kuralları  

 

Hibe başvuruların aşağıda belirtilen kurallara uygun olması beklenmektedir. Uygun olmayan ve 

eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Hrant Dink Vakfı değerlendirme sürecinde 

gerekli görüldüğü hallerde ek belge ve bilgi talep edebilir. Başvuru dili Türkçedir.  
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2.1. Başvuru için uygunluk kriterleri 
 

2.1.1. Başvuru sahibinin uygunluğu  

Başvuru sahibi hibe başvurusu yapabilmek için aşağıdaki koşulları sağlamalıdır: 

 Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliğe sahip olmak, 

 Türkiye’de kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olmak, 

 En az 3 senedir faaliyet gösteriyor olmak.  

Uzun süredir faaliyet gösteren ve proje deneyimi olduğu halde 3 seneden daha kısa bir süredir 

tüzel kişiliğe sahip olan kurumlar da başvuru yapabilir. 

Bireysel başvurular kabul edilmeyecektir. Aynı kurum başvuru sahibi olarak birden fazla proje 

başvurusu yapamaz ancak birden fazla projenin eş başvurucusu olabilir.  

 

Kimler başvurabilir: 

Dernekler 

Vakıflar 

Kâr amacı gütmeyen kooperatifler  

Üniversiteler (fakülteler, enstitüler, araştırma merkezleri)  
 

Kimler başvuramaz: 

Kurumların ayrı bir tüzel kişiliği olmayan şube ve temsilcilikleri 

Türkiye’de ayrı bir tüzel kişiliği olmayan uluslararası kuruluşlar 

Kamu kurumları  

Kâr amacı gütmeyen KOBİ’ler 

Kâr amacı gütmeyen şirketler 

Meslek örgütleri ve bunların federasyon ve konfederasyonları  

Ticaret ve sanayi odaları ve diğer odalar 

İşçi ve işveren sendikaları 

Siyasi partiler  

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 

Bireyler 
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2.1.2. Eş başvuru sahibinin uygunluğu  

 Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliğe sahip olmak, 

 Türkiye’de kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olmak, 

 En az 3 senedir faaliyet gösteriyor olmak. 

Uzun süredir faaliyet gösteren ve proje deneyimi olduğu halde 3 seneden daha kısa süredir tüzel 

kişiliğe sahip olan kurumlar da başvuru yapabilir. 

Bireysel başvurular kabul edilmeyecektir. Aynı kurum başvuru sahibi olarak birden fazla proje 

başvurusu yapamaz ancak birden fazla projenin eş başvurucusu olabilir.  

 

Kimler eş başvuru yapabilir: 

Dernekler 

Vakıflar 

Kâr amacı gütmeyen kooperatifler  

Üniversiteler (fakülteler, enstitüler, araştırma merkezleri)  

Yerel yönetimler 

 

Kimler eş başvuru yapamaz: 

Kurumların ayrı bir tüzel kişiliği olmayan şube ve temsilcilikleri 

Türkiye’de ayrı bir tüzel kişiliği olmayan uluslararası kuruluşlar 

Kamu kurumları  

Kâr amacı gütmeyen KOBİler 

Kâr amacı gütmeyen şirketler 

Meslek örgütleri ve bunların federasyon ve konfederasyonları  

Ticaret ve sanayi odaları, Odalar 

İşçi ve işveren sendikaları 

Siyasi partiler  

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 

Bireyler 
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Eş başvurucularla ilgili bilinmesi gerekenler: 

 Hibeye eş başvurucularla birlikte başvurulması desteklenmektedir.  

 Hibe başvurusunda eş başvurucuların rol ve görevleri açık olarak belirtilmelidir. 

 Eş başvurucular projenin tasarım ve uygulanmasında görev alırlar. Ayrıca, 

başvurucularla aynı kurallara tabi olup, giderleri başvuru sahibinin giderleri gibi uygun 

gider olarak değerlendirilir. 

 Eş başvurucular için bir sayı sınırlaması yoktur. 

 

Kurumlar proje sahibi olarak sadece bir başvuru yapabilir fakat kurumların birden fazla projenin 

eş başvurucusu olması mümkündür.  

 

2.2 Başvuruya uygun projeler  

 

Kurumlar sadece yeni başlayacak projelere fon sağlamak amacıyla hibeye başvurabilirler.  

Hibe programı kriterleri kapsamında desteklenecek faaliyet türleri: 

 

 Savunuculuk faaliyetleri, 

 Araştırma, değerlendirme, izleme ve veri toplama çalışmaları,  

 Toplantılar, seminerler, konferanslar,  

 Farkındalık yaratıcı girişimleri,  

 Eğitim, eğitmenlik, teknik destek, 

 Hukuki ve idari destek, danışmanlık desteği ile kurumlar ve üyeler için kapasite 

geliştirici faaliyetler, 

 Ulusal ve uluslararası hareketlilik. 

 

Desteklenecek faaliyet türleri, yukarıda belirtilen listeyle sınırlı değildir. Listede yer almayan fakat 

hibe programının hedefleri kapsamına giren projeler için başvuru yapılabilir. 
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2.3 Uygun maliyetler 

 

Hibe başvurularında yalnızca ‘uygun maliyetler’ dikkate alınır.  

Aşağıda belirtilen maliyet türleri hibe kapsamında uygun maliyet olarak değerlendirilir: 

 

 İnsan kaynakları, 

 Seyahat ve harcırahlar, 

 Ekipman alımı veya kiralanması, 

 Araştırma giderleri, 

 Faaliyete (konferans, eğitim, toplantı vb.) ilişkin giderler, 

 Projenin görünürlüğü ve tanıtımı (görünürlük ve tanıtım giderleri, proje çıktıları ve 

yayınlar, tercüme giderleri), 

 Örgütsel kapasite geliştirilmesine yönelik giderler (hukuki danışmanlık, yönetimsel 

destek ve kapasite geliştirme faaliyetleri, etki değerlendirme), 

 Bağımsız denetim (Bu kalemin bütçeye eklenmesi zorunludur). 

 

Aşağıda belirtilen maliyet türleri hibe kapsamında uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir: 

 

 Borç ve cezalar, 

 Vergiler (insan kaynaklarıyla ilişkili vergiler hariç, Katma Değer Vergisi dahil), 

 Sözleşme tarihinden önce oluşan maliyetler, 

 Başka bir proje kapsamında beyan edilen giderler, 

 Döviz kuru dönüşümü veya zararları gibi tamamen finansal nitelikli giderler, 

 Araç kiralama ve akaryakıt maliyetleri, 

 Üçüncü taraflara verilecek olan ayni/maddi yardımlar, 

 Arsa, gayrimenkul ve motorlu taşıt alımları, 

 Ayni katkılar. 
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3. Başvuru süreci 

 

Önemli tarihler 

 

Başvuruların başlangıcı: 21 Mayıs 2019 

Son başvuru: 12 Temmuz 2019 

Sonuçların açıklanması: 7 Ekim 2019 

 

3.1 Başvuru için gereken belgeler: 

 

 Eksiksiz olarak doldurulmuş başvuru formu 

 Destekleyici belgeler: 

- Eş başvuru sahibi bilgi formu 

- Proje için talep edilen bütçenin ayrıntılı dökümü 

- Projenin zaman çizelgesi  

- Projenin faaliyet planı 

 Başvuru ve eş başvuru sahibi kurumlarla ilgili belgeler: 

- Son üç seneyi kapsayacak şekilde; dernekler için Dernekler Dairesi’nden, vakıflar için 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden temin edilecek beyanname örneği, kooperatifler için 

gelirini kanıtlayıcı beyanname örneği  

- Tüzük, vakıf senedi ve resmî kuruluş belgesi 

- İmza sirküleri 

- Son üç seneyi kapsayacak şekilde bilanço ve gelir, gider tablosu 

- Son üç ay içinde düzenlenmiş faaliyet belgesi 

 

Finansal şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi gereğince internet sitelerinde bilanço ve gelir, gider 

tablosunu yayımlamış olan kurumların projelerine öncelik tanınacaktır.  

Başvuru formu ve projeyi destekleyici belgelere www.hrantdink.org sitesinden ulaşılabilir.  

http://www.hrantdink.org/
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Başvuru formu ve başvuru için iletilmesi gereken diğer belgeleri içeren başvuru belgeleri, aşağıda 

belirtildiği şekilde numaralandırılarak ve isimlendirilerek, tam ve eksiksiz olarak, son başvuru 

tarihinden önce, e-posta yoluyla hibeprogrami@hrantdink.org adresine iletilmelidir. Başvuru 

tarihinden sonra veya eksik olarak yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurular 

12 Temmuz 2019, Cuma günü 18.00’de sona erecek, hibe almaya hak kazanan kurumlar 7 Ekim 

2019, Pazartesi e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.  

 

1. Başvuru Formu  

2. Eş Başvuru Sahibi Bilgi Formu 

3. Zaman Çizelgesi  

4. Faaliyet Planı  

5. Bütçe 

6. Son üç seneyi kapsayacak şekilde; dernekler için Dernekler Dairesi’nden, vakıflar için 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden temin edilecek beyanname örneği, kooperatifler için 

gelirini kanıtlayıcı beyanname örneği  

7. Tüzük, vakıf senedi ve resmî kuruluş belgesi 

8. İmza sirküleri 

9. Son üç seneyi kapsayacak şekilde bilanço ve gelir, gider tablosu 

10. Son üç ay içinde düzenlenmiş faaliyet belgesi 

 

3.3 Proje süresi 

 

Hibe almaya hak kazanan projelerin süresi 12 ila 18 ay ile sınırlıdır. Hibe almaya hak kazanan 

kurumlar projelerine Kasım veya Aralık 2019’da başlamalıdır.  
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3.4 Başvuruların değerlendirilmesi 

 

Değerlendirme süreci iki aşamadan oluşmaktadır. Hrant Dink Vakfı tarafından yapılacak olan 

teknik değerlendirmede başvuru belgelerinin uygunluğu kontrol edilecektir. İkinci aşamada, 

başvuruların içeriği, aday projeleri seçme konusunda yetkili merci olan Bağımsız Seçici Kurul 

tarafından değerlendirilecek ve aşağıda görülen kriterlere göre puanlanacaktır. Seçici Kurul’un 

puanlamayı Hrant Dink Vakfı’na bildirmesinin ardından, hibe almaya hak kazanan projeler 

belirlenecektir.  

 

Bağımsız Seçici Kurul: 

 

Nebahat Akkoç (Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları) 

Nüzhet Dalfes (İklim ve Ekoloji Çalışmaları)  

Didem Danış (Göç, Mülteci ve Şehir Çalışmaları)  

Talha Köse (Çatışma Çözümü ve Uyum Çalışmaları)  

Ayşe Soysal (Hrant Dink Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi) 

 

Teknik değerlendirme kriterleri: 

 

 Başvurunun son başvuru tarihinden önce Hrant Dink Vakfı’na ulaşmış olması 

 Başvuru formu belirtilen kriterlere uygun ve eksiksiz şekilde doldurulmuş olması 

 Başvuru formuyla beraber gönderilecek ek belgelerin eksiksiz olarak iletilmiş olması 

 Başvuru sahibi ve eş başvurucunun uygunluk kriterlerini karşılaması 

 

Hrant Dink Vakfı tarafından yapılacak teknik ön değerlendirmeden geçen başvurular, ikinci 

değerlendirme için, bağımsız kişilerden oluşan Seçici Kurul’la paylaşılacaktır.  
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Seçici Kurul tarafından yapılacak değerlendirmede dikkate alınacak kriterler aşağıdaki gibidir: 

 

 Projenin Hibe Programı’nın genel amaçlarıyla uyumu 

 Projenin hedef grubun ihtiyaçları ve sınırlarına uygunluğu 

 Projenin sürdürülebilirliğine dair stratejilerin geçerliliği 

 Projenin yenilikçiliği ve artı değer yaratma potansiyeli 

 Proje bütçesinin öngörülen faaliyetlerle uyumluluğu ve gerçekçiliği  

 Başvuru yapan kurumun projeyi yürütme kapasitesi 

 

Hibe dağıtımında, başvuruda bulunan kurumun genel performansı ve kapasitesi, projenin 

yeterliliği, bütçenin gerçekçiliği, başvuruda belirtilen yöntemlerin uygunluğu, başvuruların sayısı 

ve Seçici Kurul’un yaptığı puanlama temel alınacaktır.  

Hibe almaya hak kazanan projelere verilecek maddi destek, raporlama, bütçe yönetimi ve devamlı 

proje yönetim desteği gibi yönetimsel ve teknik yardımlarla desteklenecektir. 

 

3.5 Başvurucuların karar hakkında bilgilendirilmesi  

Hibe başvurularının sonucu, 7 Ekim 2019 Pazartesi günü başvuruculara e-posta yoluyla tebliğ 

edilecektir.  

 

4. İletişim  

Hrant Dink Vakfı, Hibe Programı’na yapılan proje başvurularının koşul ve usullerine dair gelen 

teknik soruları değerlendirecek ancak proje başvurularının içeriğine dair bir destek 

sağlamayacaktır.  

Başvuru sürecinde ortaya çıkabilecek sorularınızı 1 Temmuz 2019 saat 18:00’e kadar teklif 

çağrısının referans kodunu HDVHP19 belirterek aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz. 

Danışma ve başvuru için e-posta adresi: hibeprogrami@hrantdink.org  
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5. Başvuru formunun değerlendirilmesi  

Hrant Dink Vakfı tarafından yapılacak teknik değerlendirmede başarılı olan başvurular, içerik 

değerlendirmesi için seçici kurula gönderilecek, aşağıdaki değerlendirme kriterleri üzerinden bir 

puanlama sistemine tabi olacaktır.  

 

1. Projenin İlgililiği Puan 20 

1.1. Proje, çağrının genel amaçlarına uyum sağlıyor mu?  5  

1.2. Proje, arka plan göz önünde bulundurulduğunda bir ihtiyaca cevap veriyor mu? 5  

1.3. Proje, hedef grubun ihtiyaçları ve sınırları ile bağlantılı mı? 5  

1.4. Proje; çevresel konular, cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği, engelli hakları veya 

azınlık ve yerel insanların hakları gibi artı değer yaratan unsurlar içeriyor mu? 

5   

2. Projenin Etkinliği ve Uygulanabilirliği   60 

2.1. Faaliyet planı uygulanabilir mi? 15  

2.2. Projenin amaç ve faaliyetleri beklenen sonuçlarla tutarlı mı? 15  

2.3. Proje sonucuna yönelik somut ve ölçülebilir göstergeler yer alıyor mu? 10  

2.4. Proje bittikten sonra projenin sürdürülebilirliğine dair geliştirilen bir strateji var 

mı?  

10  

2.5. Başvuran kurum projeyi yürütmek için yeterli kapasiteye sahip mi? 10  

3. Projenin Bütçesi  20 

3.1. Proje bütçesi gerçekçi ve sunulan proje ile uyumlu mu? 10  

3.2. Projenin bütçesi beklenen sonuçlar ile orantılı mı?  10  

 

Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu yayının içeriğinden sadece Hrant Dink Vakfı sorumludur 

ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini tamamıyla yansıtmayabilir.  


