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Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
İzlenmesi Projesi Faz II 
 
CEİDizler Hibe Programı 
 
AÇIKLAMALAR- I 

 

Not 1: Bu teklif çağrısı ile ilgili olarak alınan soruların çoğu, hibe başvuru sahiplerine 

yönelik rehber dikkatlice okunarak yanıtlanabilir. 

 

Not 2: Başvuru sahiplerinin eşit muamele görmesi adına, ihale makamının bir lider 

başvuru sahibinin, eş başvuranın, bağlı kuruluşların veya bir eylemin uygunluğu 

konusunda ön görüş vermediğini lütfen unutmayın. 

 

Başvuru sahiplerinin ve bağlı kuruluşlarının uygunluğuna ilişkin sorulara verilen 

yanıtların, rehberde belirtilen diğer uygunluk kriterlerinin olup olmadığı dikkate 

alınmadan yalnızca sorulan soru için verildiğini lütfen unutmayın.  

 

 

1. Şahıs olarak müracaat yapılabilir mi? 

 

Hayır. Bireysel başvurular kabul edilmemektedir.  

 

2. CEİDizler Hibe Programı Web açıklamasında hedef illerden bahsedilmiş. Hedef 

illerin hangileri olduğuna ulaşamadım. Yardımcı olabilir misiniz?  

 

CEİDizler Projesinin hedef illeri Ankara, Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, 

Mersin, Samsun ve Trabzon’dur.  

 

3. Hedef iller arasında Antalya yok. Çalışmalarımızı yakından ilgilendiren bir alanda 

proje hazırlamayı gerçekten istiyoruz. Bu konuda yapılabilecek bir şey var mı 

acaba? 

Eşitlik ve transparanlık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 

CEİDizler Projesinin hedef illeri Ankara, Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, 

Mersin, Samsun ve Trabzon’dur.  

 

Başvuran Uygunluğu Kriterlerince, Proje Başvuru Sahiplerinin hedef illerde kurulu ve 

faaliyet gösterir olması gerekmektedir. Projenin ana faaliyetleri belirtilen hedef illerden 

birinde olmak koşuluyla, diğer illerde de faaliyetler gerçekleştirilebilir.  
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4. Kadınlar, tahliye edildikten sonra erkeklere nazaran iş bulma konusunda çok daha 

fazla engelle karşı karşıya kalmakta. Bu durumun nedeni, kadınlara hükümlülük 

süresince verilmiş olan istihdama yönelik programların sayısının az olması. 

Geleneksel olarak kadınlara hükümlülük dönemlerinde kozmetik ve kuaförlük gibi 

sınırlı alanlarda eğitimler verilmekte. Son dönemlerde cezaevlerinde uygulanan 

programlar ise sekreterlik ve insanlarla etkileşimde bulunulan mesleklere yönelik 

olmakta ama yeterli düzeyde değil. Projemiz için çeşitli sendikalardan destek 

görüyoruz ancak henüz şekillenme aşamasındayız. Bu alanda farkındalık 

oluşturmak için çözüm önerilerimiz ve hayata geçirmek istediğimiz birçok şey var. 

Seminerler serisi oluşturmak daha geniş çaplı araştırmalar yapabilmek için finansal 

olarak da desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Bu alanla da ilgilenirse eğer derneğine 

başvurmak istiyoruz. Ama öncelikle fikrimizi açıp olur mu olmaz mı sizden duymak 

istedik. 

 

Eşitlik ve transparanlık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 

Projelerin Uygunluğuna ilişkin kriterlere Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.3’ten ulaşabilirsiniz.  

 

5. Proje yazmak istiyorum. Ancak hangi illere öncelik verildiğini bilmeye ihtiyacım 

var? Proje eğitimi ya da bilgilendirilmesi toplantısına katılmak istiyorum.  

 

Bireysel başvurular kabul edilmemektedir.  

 

CEİDizler Projesinin hedef illeri Ankara, Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, 

Mersin, Samsun ve Trabzon’dur.  

 

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu Kriterlerine Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1’den 

ulaşabilirsiniz. Proje Başvuru Sahiplerinin hedef illerde kurulu ve faaliyet gösterir olması 

gerekmektedir.  

 

Projenin ana faaliyetleri belirtilen illerden birinde olmak koşuluyla, diğer illerde de 

faaliyetler gerçekleştirilebilir.  

Bilgilendirme Webinarının kaydı ve Sunum web sitesinde paylaşılacaktır.  
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6. Merhabalar, elektrik kesintisi nedeniyle bugün (24 Şubat Çarşamba 12.00'da) 

yapılan bilgilendirme toplantısına katılamadım. Tekrarı mevcut mudur acaba? 

Tekrarı yoksa konu içeriğini özet bir metin şeklinde atabilmeniz mümkün müdür?  

 

Eşitlik ve transparanlık ilkesi gereği bireysel paylaşım yapılamamaktadır. 

Bilgilendirme Webinarının kaydı ve Sunuma www.ceidizler.ceid.org.tr internet 

sitesinden ulaşabilirsiniz. 

7. CEİDizler Hibe Programının webinar sunumuna katılmak istiyordum lakin ben 25 

sanıyordum Şubat’ın 24 olduğu şimdi öğrendim sizde bu webinarin kaydı 

bulunmakta mıdır? Kayıt aldıysanız benimle bu kaydı paylaşır mısınız? 

 

Eşitlik ve transparanlık ilkesi gereği bireysel paylaşım yapılamamaktadır. 

Bilgilendirme Webinarının kaydı ve Sunuma www.ceidizler.ceid.org.tr internet 

sitesinden ulaşabilirsiniz.  

8. Bu durumda öğrencilere harcırah ve ulaşım masrafı ile ilgili olarak bütçede kalem 

gösterebilir miyiz?  

Etkinlik kapsamında katılımcıların ulaşım masrafları ve harcırahlar uygun maliyet altında 

değerlendirilir.  

Hedef gruplara Proje kapsamında hiçbir nakdi ödeme yapılamaz, ancak maliyetleri 

proje bütçesinden karşılanır.  

9. Sorum Proje ortakları içinde yurt dışından cinsiyet eşitliği konusunda yoğun 

çalıştığını bildiğim iki kuruluş var. Ancak ikisinin de sosyal demokrat siyasi partilerle 

bağlantısı var. Biri …………………………………………… Uygun olup olmadığından 

çok emin değilim Lütfen bu konuda aydınlatır mısınız? Bir de Avrupa ülkelerinden 

belediye olabilir mi? 

 

Eşitlik ve transparanlık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 

Başvuru rehberinde belirtildiği üzere; 

Aşağıdaki kriterleri karşılayan kurumların birden fazla projenin eş başvurucusu olması 

mümkündür. 

✓ Türkiye’de ve CEİDizler Projesinin hedef illerinden birinde kurulmuş 

ve faaliyet gösteriyor olmak, 

✓ Tüzel kişiliğe sahip olmak, 

✓ Kâr amacı gütmemek, 

✓ Sivil Toplum Kuruluşu, Dernek veya Vakıf olmak,  



 

 
 
 
 

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 

 

 

✓ Meslek kuruluşu olmak, 
✓ Federasyon veya konfederasyon olmak, 
✓ Kâr amacı gütmeyen birlik, kooperatif olmak, 
✓ Baro, meslek örgütü veya sendika olmak.   

 
Uygun olmayan proje türlerine başvuru rehberinden ulaşabilirsiniz. 
 

10. Hibe programı ile ilgili sorularım olacaktı. Yerel bir dernek ile beraber başvuracağız, 

ama üniversite bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi veya Teknokent olarak 

başvurabilir miyiz?  

 

Eşitlik ve transparanlık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 

Başvuru sahibi olarak hibe başvurusu yapabilmek için aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:  

✓ Türkiye’de ve CEİDizler Projesinin hedef illerinden birinde kurulmuş 

ve faaliyet gösteriyor olmak, 

✓ Tüzel kişiliğe sahip olmak, 

✓ Kâr amacı gütmemek, 

✓ Sivil toplum kuruluşu olmak.  

 

Belediyeler, üniversiteler ve üniversitelerin araştırma merkezleri projelerde iştirakçi 

olarak yer alabilirler.  
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11. Hibe tanıtım programına katıldık fakat bazı sorulara takıldık. Koordinatör için 

Yükleyici denmiş. Alt Yükleyici? Eş başvuru sahibi mi? Bağlı kuruluşlardan ortakları 

mı kastediyor? Kimi kastediyor? İştirakçiler için örnek vermiş, belediyeler demiş 

tamam. O zaman belediyelerin yan kuruluşu olduğuna göre Kent Konseyleri de 

İştirakçiler grubuna mı giriyor? Faydalanıcılar hedef kitlemiz olmalı? Bu arada okul 

aile birliklerini projeye almak istersek, hangi kategoriye giriyorlar acaba? Yani 

uygunlar mı? 

Eşitlik ve transparanlık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 

Proje koordinatörü, sözleşme imzalama aşamasında Başvuru sahibi tarafından 

görevlendirilecek kişidir. Hibe almaya hak kazanılması halinde, eş-başvuranlar başvuru 

sahibi ile projenin faydalanıcısı haline gelecek ve proje uygulamasında koordinatör 

tarafından temsil edileceklerdir.  

Diğer kuruluşlar ya da bireyler projede iştirakçi olarak yer alabilirler. Bu tarz iştirakçiler 

projede gerçek bir rol üstlenir ancak seyahat giderleri ve günlük harcırahlar haricinde 

hibeden yararlanamazlar. İştirakçilerin Bölüm 2.1.1’deki uygunluk kriterlerini sağlama 

şartı yoktur. İştirakçiler, Başvuru Formunda “Projeye Katılan İştirakçiler” ’de 

belirtilmelidir. Belediyeler, üniversiteler ve üniversitelerin araştırma merkezleri 

projelerde iştirakçi olarak yer alabilirler.  

Yükleniciler, başvuru sahibi kategorisinde değillerdir. Faydalanıcıların ve bağlı 

kuruluşlarının alt yüklenicilerle sözleşme yapmalarına izin verilmektedir. İştirakçiler ve 

bağlı kuruluşlar projede ayrıca yüklenici olamazlar. Yükleniciler, standart hibe 

sözleşmesinde yer alan satın alma kurallarına tabidirler. 

Aşağıdaki kriterleri karşılayan kurumların birden fazla projenin eş başvurucusu olması 

mümkündür. 

Türkiye’de ve CEİDizler Projesinin hedef illerinden birinde kurulmuş ve faaliyet 

gösteriyor olmak, 

✓ Tüzel kişiliğe sahip olmak, 

✓ Kâr amacı gütmemek, 

✓ Sivil Toplum Kuruluşu, Dernek veya Vakıf olmak,  
✓ Meslek kuruluşu olmak, 
✓ Federasyon veya konfederasyon olmak, 
✓ Kâr amacı gütmeyen birlik, kooperatif olmak, 
✓ Baro, meslek örgütü veya sendika olmak.   
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12. Değerli yetkili hibe programı ile ilgileniyorum fakat özel bir durum sebebiyle eğitime 

katılamadım, eğer toplantı kayıt altına alındıysa ve paylaşmanızda sakınca yoksa 

izleyebilir miyim? 

 

Eşitlik ve transparanlık ilkesi gereği bireysel paylaşım yapılamamaktadır. 

Bilgilendirme Webinarının kaydı ve Sunuma www.ceidizler.ceid.org.tr internet 

sitesinden ulaşabilirsiniz.  

 

13. Toplumsal cinsiyet eşitliği konulu hibe programına katılım sağlamak istiyorum eş 

yüklenici olarak ………………. Federasyonu olacak araştırma alanında da …………. 

Hizmet alacağız konumuz; ……….  Şu ana kadar izlemiş olduğumuz yol başvuru 

kriterleri için yeterli mi? 

Eşitlik ve transparanlık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 

Uygunluk kriterlerine Başvuru Rehberi Bölüm 2.1’den ulaşabilirsiniz.  

Projelerin Uygunluğuna ilişkin kriterlere Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.3’ten ulaşabilirsiniz.  

Faydalanıcıların ve bağlı kuruluşlarının alt yüklenicilerle sözleşme yapmalarına izin 

verilmektedir. İştirakçiler ve bağlı kuruluşlar projede ayrıca yüklenici olamazlar. Yükleniciler, 

standart hibe sözleşmesinde yer alan satın alma kurallarına tabidirler. 

Hibe sözleşmesindeki tüm hizmet ve mal alımları hibe sözleşmesinde yer alan satın alma 

prosedürlerine uyarak projeler başladıktan sonra yapılmalıdır.  

Hibe Sözleşmesi’nin imzalandığı tarihten önce uygulanmaya başlanan faaliyetlerin maliyetleri 

uygun maliyet değildir ve hibe bütçesinden karşılanmayacaklardır. 
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14. Değerli yetkili hibe programı ile ilgileniyorum fakat özel bir durum sebebiyle eğitime 

katılamadım, eğer toplantı kayıt altına alındıysa ve paylaşmanızda sakınca yoksa 

izleyebilir miyim? 

 

Eşitlik ve transparanlık ilkesi gereği bireysel paylaşım yapılamamaktadır. 

 

Bilgilendirme Webinarının kaydı ve Sunuma www.ceidizler.ceid.org.tr internet 

sitesinden ulaşabilirsiniz.  

 

15. Projelerde görev alabilecek kurumların sınıflandırılma terminolojilerinin kısmen 

örneklenmesi bizlere kolaylık sağlayabilecektir. Örneğin, Bağlı kuruluşlara bir örnek 

alabilir miyiz? Alt Yükleniciler hangi kurumlar olabilir? İştirakçilere örnek vermişsiniz 

(belediyeler ve bağlı kuruluşları- kent Konseyleri) 

 

Bağlı kuruluşlar birbiriyle yapısal bağa sahip kuruluşlardır, bu hibe programı 

kapsamında kar gütmeyen kuruluşlar ele alındığı için, dernekler ve şubeleri bağlı 

kuruluşlara örnek verilebilir.  

Yükleniciler ise; proje kapsamındaki aktiviteler gerçekleştirilirken, sözleşmedeki satın 

alma kurallarına tabi olarak hizmet veya mal tedarik edeceğiniz tedarikçi veya 

taşeronlardır. Proje başvuranları arasında girmezler, sınırlı süreli işler için satın alma 

kuralları çerçevesinde hizmet sunarlar.  

Başvuru sahibi, eş-başvuran ve iştirakçilerin bağlı kuruluşları, bağlı oldukları kuruluşlarla 

aynı kriterlere sahiptirler. Bağlı kuruluşlar başvuru yaptıkları takdirde, bağlı oldukları 

kuruluşlardan onay/teyit yazısı istenecektir.  

 

16. Kadın ve kız çocukları alanında çalışan ilk kadın derneğiyiz. Bizim İstanbul'da 

ortaklarımız olmakla birlikte faaliyetlerimiz Derneğimizi kurduğumuz şehir olan 

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yürütüyoruz. Rehberde belirttiğiniz şehirlere dahil 

olmasa da hibe programına başvuru yapabilir miyiz diye sormak istedim. 

Başvuru sahibinin Türkiye’de ve CEİDizler Projesinin hedef illerinden birinde 

kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum 

kuruluşu olması gerekmekte bununla beraber, proje faaliyetleri hedef iller 

dışındaki illerde de gerçekleştirilebilir. Ortaklık önemle tavsiye edilmektedir.  
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17.  Sanayi Odası olarak başvuru yapabilir miyiz? 

Başvuru Sahiplerinin Türkiye’de ve CEİDizler Projesinin hedef illerinden birinde 

kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu 

olması gerekmektedir. Sanayi odaları, meslek kuruluşu kategorisine girer, projelerde 

eş-başvuran olarak başvuru yapabilirler. 

18. Öncelikli olarak sendikalar ilgili hibe kurumuna uygun lider başvuru sahibi kriterlerine 

uygun mudur? Sivil toplum kuruluşu tanımınız sendikaları da kapsayacak nitelikte 

midir? * Oluşturacağımız proje kapsamında bir proje ofisi kiralamak istersek buna dair 

kriter veya koşullar var mıdır? Bu anlamda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 

* Proje ekibini ve proje kapsamındaki rol dağılımını sizlere başvuru aşamasında 

belirtmemiz gerekiyor mu? Proje yürütücülüğünü ve koordinasyonunu sendikamız 

dışından akademisyen veya uzmanların üstlenmesi mümkün müdür? 

 

Başvuru sahibinin Türkiye’de ve CEİDizler Projesinin hedef illerinden birinde kurulmuş 

ve faaliyet gösteriyor olan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olması 

gerekmekte bununla beraber, Sendikalar Eş-başvuran kategorisinde başvuru 

yapabilirler.  

 

Proje ofisi kirası uygun maliyetler altında değerlendirilir. Kullanılan proje ofisi sadece 

proje uygulama amacıyla proje süresince kiralanmışsa kiranın tamamı, hali hazırda 

başvuranlar tarafından kendi faaliyetlerini yürütmek için kullanılan bir ofis kullanılacaksa, 

projeye ait kısmı uygun maliyet olarak değerlendirilir. Kira bedellerinin ortalamanın 

üzerinde olmaması gerekmektedir.  

 

Proje başvurularında projede çalışacak kişilerin maliyetleri belirtilmelidir ve 

gerekçelendirmeler kısmında açıklanmalıdır. Başvuru aşamasında CV kontrolü 

yapılmayacaktır.  

 

Akademisyenlerin proje kapsamında çalışmaları kendi kurumları tarafından 

görevlendirilme ile mümkün olup, bu tasarıda kendi kurum mevzuatlarını dikkatlice 

incelemeleri önemle tavsiye edilir.  

 

Projenin faaliyetlerinde uzman çalıştırabilirsiniz, bu durumda Teknik uzmanlık kısmında 

gerekçelendirmesi yapılmalıdır.   
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19. Sosyal kooperatifler sivil toplum statüsüne sahip örgütlenmeler olabiliyor. Ancak ayrı 

yazılması konusu kafamızı karıştırdı. Bu konuda biz yeryüzü kalkınma kooperatifi 

olarak (kar amacı gütmüyoruz ve STK gibi çalışıyoruz zaten) başvuru yapabiliyor 

muyuz? 

 

Başvuru sahibinin Türkiye’de ve CEİDizler Projesinin hedef illerinden birinde kurulmuş 

ve faaliyet gösteriyor olan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olması 

gerekmekte bununla beraber, kooperatifler Eş-başvuran kategorisinde başvuru 

yapabilirler.  

 

20. -Biz hak temelli ve kâr amacı gütmeden (tüzüğümüzde yazılı) çalışan bir kooperatifiz. 

Kooperatifler gümrük ve ticaret bakanlığına bağlı biliyorsunuz. Ancak sivil toplumla 

ilişkiler genel müdürlüğü hem de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca sivil toplum örgütü 

statüsünde de olabiliyor (bizim gibi). Netleştirmek açısından biz de 

başvurucu olabiliyoruz değil mi? hedef grupları yazarken, ulaşmayı hedeflediğimiz 

genel kitleyi mi yoksa bizim etkinliklerimize doğrudan katılacak kişi sayısını mı 

yazmalıyız. Ör: kent konseyi bizim hedef grubumuz ve 266 delegeden oluşuyor ancak 

biz toplantıya kent konseyi temsilcisi olarak 2-5 kişi çağıracağız. Bu durumda hedef 

gruba yazmamız gereken sayı 266 mıdır yoksa 2-5 olarak netleştirdiğimiz sayımıdır? 

 

Başvuru sahibinin Türkiye’de ve CEİDizler Projesinin hedef illerinden birinde kurulmuş 

ve faaliyet gösteriyor olan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olması 

gerekmekte bununla beraber, kooperatifler Eş-başvuran kategorisinde başvuru 

yapabilirler.  

 

Hedef grubunuz ulaşmak istediğiniz grubun tanımı, hedef göstergeleriniz proje 

faaliyetleri ile ulaşmayı hedeflediğiniz kişi sayısını yansıtır.  

 

21. Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 

İzlenmesi Projeniz için bir sorum olacaktı. Bütçe taslağınızı inceledim fakat ne kadar 

detaylı bir bütçe sunmamız gerekiyor, emin olamadım. Bu konuda bilgilendirirseniz 

çok sevinirim. 

 

İnternet sitesinde sağlanan Bütçe formatını uygun maliyet kalemlerini göz önünde 

bulundurarak doldurmanız beklenmektedir. İlgili başlıkları altını açarak, projede 

görevlendireceğiniz pozisyonları, uzman profillerini ve gün sayılarını, etkinliklere ilişkin 

harcamaların detaylarını ekipman ve malzemelerin adetlerini ve idari giderlerinizi 

detaylandırmanız gerekmektedir. İnsan kaynaklarına ilişkin maliyetler hesaplanırken, 

toplam işveren maliyeti göz önünde bulundurulmalı ve piyasa rayicini aşmamalıdır. 

Proje kapsamında kullanacağınız tüm kaynakların maliyetlerinin hesaplanması 

gerekmektedir.  
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22. Proje hibe başvurusu için derneğimiz adına bir proje yazıyorum 1. 3.9 Projenin 

Yaratacağı Katma Değer: bu soruya hangi çerçevede ne cevap yazmam gerektiğini 

bilemedim. Başarı göstergeleri neler olabilir, bu konuya da bir açıklık getirebilir miyiz? 

Belediyeler iştirakçi olduğunda beyan imzalamalı mı? 

 

Projenin her etabında göz önünde bulundurulması gereken önemli konulara katkısı, hedefleri 

dahil ortaya çıkacak fazladan etki, yenilikçi ve iyi uygulama örnekleri içeren unsurlar projenizin 

katma değeridir.  

İştirakçilerin beyanname imzalaması gerekli değildir, başvuru formlarındaki iştirakçiler kısmında 

bilgileri yer almalıdır.  

 

23. Bu çalıştaydan doğan bir fikir ile Türkiye'de Kadın Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmalarını 

bir araya getiren bir çatı websitesi kurma hazırlığındayım. Bu websitesinin kurulumu 

için CEİDİzler hibe programına bireysel hibe başvurusu yapmak istiyorum. 

Websitesinin ileriki yıllarda kendisinin kurumsallaşma hedefi olduğu için şu anda başka 

bir sivil toplum kuruluşunun çatısı altına girmeden, yani kurumlar bazında değil, sitenin 

editörleri olarak kişiler bazında bir başvuru yapmak istiyoruz. CEİDİzler hibe programı 

kişilerden bu tarz bir bireysel başvuru kabul ediyor mu bilgilendirebilirseniz çok 

sevinirim. 

 

Bireysel başvurular kabul edilmemektedir. Proje başvurusunda yer alabilmek için 

uygunluk kriterlerini karşılayan ve tüzel kişiliğe haiz kurumlar olması gereklidir.  

 

24. CEİDizler projenizi gördüğümüzde çok heyecanlandık. Dördüncü büyük şehir olması 

ve LGBTİ+ çalışmaları alanında emsal yerel yönetime sahip olması gerekçesiyle Bursa 

izleme çalışmalarının yürütülebileceği çok değerli bir şehir. Fakat hibe programı 

başvuru rehberinde Bursa'nın proje için hedef iller arasında olmadığını ve bu sebeple 

bu hibeden faydalanamayacağımızı üzülerek fark ettik. Bursa'da kıymetli izleme 

çalışmaları yürütebilecek bir dernek olmamız inancı ve hevesiyle birlikte neden hedef 

iller arasında Bursa'nın yer almadığını açıkçası merak ettik. Bizi bu konuda 

bilgilendirebilmeniz mümkün müdür?  

 

CEİDizler Projesi de hedef illeri olan bir doğrudan hibe programıdır ve alt hibe 

programı olan CEİDizler Hibe Programı, Ana Projenin sözleşmeden doğan 

yükümlülükleri dolayısıyla hibe programını projenin hedef illerinde uygulamakla 

yükümlüdür.  

Başvuru sahibinin Türkiye’de ve CEİDizler Projesinin hedef illerinden birinde kurulmuş 

ve faaliyet gösteriyor olan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olması 

gerekmektedir, bununla beraber, projenin ana faaliyetleri belirtilen hedef illerden 

birinde olmak koşuluyla, diğer illerde de faaliyetler gerçekleştirilebilir. İştirakçiler için 

hedef il kriteri konmamıştır.   

https://tureng.com/en/turkish-english/projenin%20her%20etab%C4%B1nda%20g%C3%B6z%20%C3%B6n%C3%BCnde%20bulundurulmas%C4%B1%20gereken%20%C3%A7ok%20%C3%B6nemli%20konu


 

 
 
 
 

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 

 

 

25.  CEİDizler Hibe programına bir Kadın Kooperatifi başvuru sahibi olabilir mi? 

 

Başvuru sahibinin Türkiye’de ve CEİDizler Projesinin hedef illerinden birinde kurulmuş 

ve faaliyet gösteriyor olan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olması 

gerekmekte bununla beraber, kooperatifler Eş-başvuran kategorisinde başvuru 

yapabilirler.  

 

26. Hibe başvuru rehberinde “‘İnsan kaynakları’ ve ‘donanım’ kalemleri 

oluşturulurken, bütçenin genel dengesi göz önünde bulundurulmalıdır.” 

ibaresine istinaden; ana bütçe kalemleri arasında hedeflediğiniz belirli bir yüzde 

var mıdır? Hibe başvuru rehberinde “Bu teklif çağrısı kapsamında verilecek hibe 

uygun maliyetlerin %100’ünü karşılayacaktır.”  ibaresine istinaden; eğer 

Derneğimiz projeye katkı yapmayı planlarsa bu katkı meblağı genel bütçeye 

eklenecek midir? Örneğin 40.000 EURO talep ettik ve buna ek olarak 4.000 EURO 

biz katkı (ofis alanı, proje personeline PC sağlanması vb.) yapmayı planlıyoruz. 

Talep edilen meblağ ile planlanan 44.000 EURO olacaktır, değerlendirme talep 

edilen meblağ üzerinden mi yoksa toplam genel meblağ üzerinden mi 

yapılacaktır?  Eğer katkı yapılırsa, bu katkı detaylı olarak “Proje Bütçesi”nde mi 

gösterilecektir, yoksa “Finansman Kaynağı” çalışma sayfasında toplam meblağ 

olarak mı gösterilecektir? En önemli olarak KDV meblağları konusunda size 

danışmak istiyoruz. Derneğimiz adına KDV İstisna Sertifikamız olmayacağı için 

faturalandırmalarda KDV olacaktır. KDV meblağları uygun maliyet olarak kabul 

edilecektir diye düşünüyoruz. Bu bilgi bütçemizi hazırlarken bu konu önem teşkil 

edecektir. İdari Giderlerde (Bütçenin 7%) destekleyici belge talep edilecek midir? 

 

Proje maliyetlerinin, maliyet fayda tutarlılığı içerisinde planlanması gerekmektedir. 

Proje maliyetlerinizin birbiriyle dengeli ve piyasa rayici ile tutarlı olması gerekmektedir. 

Bu teklif çağrısı kapsamında verilecek hibe uygun maliyetlerin %100’ünü karşılayacaktır, 

ayni katkı kapsamındaki bütçelendirme ile proje bütçesinin tutarı artabilir, fakat hibe 

programının karşılayacağı miktar üst hibe tutarı olan 40.000avroyu geçmeyecek alt hibe 

tutarı olan 10.000 avronun altına düşmeyecektir. Kurumların proje bütçesini arttıracak 

ayni katkılarının finansman kaynağı isteği formundaki “Diğer Katkılar” kısmında, başvuru 

sahibi katkısı veya eş-başvuran katkısı olarak belirtilmesi gereklidir. Projelerin sözleşme 

imzalama aşaması tamamlandıktan sonra, KDV muafiyeti için gerekli belgeler 

saplanacak ve işlemler gerçekleştirilecektir. Bu nedenle proje kapsamındaki 

maliyetlerinizin ödemeleri KDV muaf olarak gerçekleştirilecektir. KDV maliyetleri uygun 

maliyet değildir.  Tüm gider kalemlerinizin maliyet kontrolü için uygulama esnasında 

ilgili ve doğru destekleyici belgeleri sunmanız gerekmektedir.  

 



 

 
 
 
 

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 

 

 

27. CEİDizler Hibe Programı başvuru evraklarında sunulan bütçe ile ilgili bir soru 

sormak istiyordum. Bütçe kalemlerinde yer alan ‘’birim’’ kısmını ‘’birim maliyet’’ 

ve ‘’miktar’’ ile çarparak toplam maliyeti gösteriyor. ‘’Birim’’ kısmında ‘’aylık’’ ya 

da ‘’uçuş başına’’ gibi ibarelerin mi yer alması gerekiyor? Çünkü, bu kısım da 

toplam maliyete yansıdığı için toplam maliyet kısmında rakamı göremiyoruz. 

‘’Birim’’ kısmına yazılması gereken ibare ile ilgili bilgi almam mümkün müdür? 

 

Formülleri güncellenmiş bütçe formatına sitemizden erişebilirsiniz. Birim kısmında aylık, 

günlük, gecelik, saatlik, adet, gidiş dönüş vb. açıklamalar yapılması gereklidir, lütfen 

ilgili ibareyi belirtip diğerlerini siliniz. Lütfen başvurunuzu yaparken formüllerin doğru 

çalıştığından emin olunuz.  

 

28. Bu projemizi, ………… Üniversite'yle birlikte geliştirdik. Toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin ……………………………. Üniversitesi'yle sahadan veri toplama ve 

verilerin analizi konusunda birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Başvuru rehberinde, 

üniversitelerin iştirakçi olabileceği ve seyahat masrafları (ulaşım, harcırah) 

dışında masraflarının bütçeye yansıtılamayacağı ibaresi bulunuyor. Bu durumda 

……………… Üniversitesi'nin iştirakçi olarak dahil edilmesinin yanı sıra 

……………. Üniversitesi'nden akademisyenlerle sözleşme imzalayarak 

kendilerinden teknik uzmanlık almamız uygun mudur? Akademisyenlerden teknik 

destek aldığımız durumda ……………… Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi 

ile bir sözleşme yaparak onların ……………… fatura kestiği ve ……………. 

onlardan hizmet alımı yaptığımız bir model uygun olur mu? Aynı zamanda size 

başvuru yapacağımız projemizi ek fon veren olarak desteklemek isteyen bir vakıf 

ile görüşüyoruz. Başvuru rehberinde ek fon verenin projeye maddi destek 

sağlamasının uygunluğuna dair bir kısım göremedik. Burada yönlendirme 

yapmanız mümkün müdür? 

Eşitlik ve transparanlık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 

Projelerde görev alacak akademisyenlerin kendi kurum mevzuatları uyarınca kurumları 

tarafından görevlendirilerek çalışmaları gerekmektedir, ödemelerinin ise yine kurum 

mevzuatları uyarınca döner sermaye üzerinden kurumlarına yapılması gerekmektedir. 

Hizmet alımı yoluyla proje iştirakçilerine ödeme yapılması uygun maliyet ya da usul 

değildir, hibe bütçesinden karşılanmayacaktır. Bu teklif çağrısı kapsamında verilecek 

hibe uygun maliyetlerin %100’ünü karşılayacaktır, ayni katkı kapsamındaki 

bütçelendirme ile proje bütçesinin tutarı artabilir, fakat hibe programının karşılayacağı 

miktar üst hibe tutarı olan 40.000 avroyu geçmeyecek alt hibe tutarı olan 10.000 

avronun altına düşmeyecektir. Kurumların proje bütçesini arttıracak ayni katkılarının 

finansman kaynağı isteği formundaki “Diğer Katkılar” kısmında, başvuru sahibi katkısı 

veya eş-başvuran katkısı olarak belirtilmesi gereklidir. 



 

 
 
 
 

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 

 

 

29. Derneğimizin genel merkezi Çankırı ancak Tuzla da Faaliyet yürüttüğümüz yasal 

Temsilciliğimiz bulunmaktadır.  Projeye başvuru yapabilir miyiz? 

 

Eşitlik ve transparanlık ilkesi gereği uygunlukla ilgili ön paylaşım yapılamamaktadır. 

Başvuru sahibinin Türkiye’de ve CEİDizler Projesinin hedef illerinden birinde kurulmuş 

ve faaliyet gösteriyor olan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olması 

gerekmektedir. 

Bağlı kuruluşlar birbiriyle yapısal bağa sahip kuruluşlardır, bu hibe programı 

kapsamında kar gütmeyen kuruluşlar ele alındığı için, dernekler ve şubeleri bağlı 

kuruluşlara örnek verilebilir.  

Başvuru sahibi, eş-başvuran ve iştirakçilerin bağlı kuruluşları, bağlı oldukları kuruluşlarla 

aynı kriterlere sahiptirler. Bağlı kuruluşlar başvuru yaptıkları takdirde, bağlı oldukları 

kuruluşlardan onay/teyit yazısı istenecektir.  

 

30. ………… olarak proje başvurusu gerçekleştireceğiz. Projenin uygulanacağı 

kentlerin de CEİDİzler'in hedef illeri içerisinde mi yer alması gerekiyor? Örneğin 

biz İzmir ve Balıkesir illerini projemizin hedef illeri olarak belirleyebilir miyiz? İzmir 

CEİDİzler'in illeri içerisinde; ancak Balıkesir yer almıyor. 

 

Başvuru sahibinin Türkiye’de ve CEİDizler Projesinin hedef illerinden birinde 

kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum 

kuruluşu olması gerekmektedir.  

Projenin ana faaliyetleri belirtilen illerden birinde olmak koşuluyla, diğer illerde de 

faaliyetler gerçekleştirilebilir.  

 

 


