Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen

HİBE PROJELERİNİN
HAZIRLANMASI
REHBERİ

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
T.C.
AVRUPA
BİRLİĞİveVESOSYAL
MALİ YARDIMLAR
BAŞKANLIĞI
AİLE, ÇALIŞMA
HİZMETLERDAİRESİ
BAKANLIĞI
AVRUPA

BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Avrupa Birliği fonlarõyla desteklenen

Hibe Projelerinin
Hazõrlanmasõ Rehberi

© T.C. Aile, ‚alõşma ve Sosyal Hizmetler Bakanlõğõ, 2020
© T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2020

Bu yayõn Avrupa Birliği ve TŸrkiye CumhuriyetiÕnin mali katkõsõyla hazõrlanmõştõr.
Bu yayõnõn içeriğinden yalnõzca Aile, ‚alõşma ve Sosyal Hizmetler Bakanlõğõ, Avrupa Birliği ve Mali Yardõmlar Dairesi Başkanlõğõ
sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya TŸrkiye CumhuriyetiÕnin görüş ve tutumunu yansõtmamaktadõr.

Bu rehber ile hibe sözleşmesi ve sözleşmenin ekleri arasında herhangi bir tutarsızlık
olması halinde, yasal bağlayıcılığı olan hibe sözleşmesi ve ekleri geçerli olacaktır. Bu
rehberde belirtilen hususların sadece anılan Hibe Programına ait olduğu
unutulmamalıdır.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı
IPA İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı
Program Otoritesi Ehlibeyt Mahallesi, Ceyhun Atuf Kansu Cd. No:102, 06520
Çankaya / Ankara
Tel: +90 (312) 440 99 02
Faks: +90 (312) 212 11 48
E-posta: info@ikg.gov.tr
Internet: http://www.ikg.gov.tr

İÇİNDEKİLER
A. BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ ............................................................................................................. 7
A.1. Proje Başvurusu Ne Zaman ve Nasıl Yapılabilir?.................................................................... 7
A.2. Hangi Projelere Mali Destek Verilir? ...................................................................................... 10
A.3. Hangi Kuruluşların Projelerine Hibe Desteği Verilir? ............................................................. 12
A.4. Mali destek başvurusunda bulunmaya karar verirken dikkate alınması gereken 10 önemli
husus......................................................................................................................................... 14
B. PROJE KURGUSUNUN OLUŞTURULMASI ............................................................................ 18
1.Aşama: Mevcut durumun analiz edilmesi ................................................................................. 20
2.Aşama: Paydaşların belirlenmesi .............................................................................................. 21
3.Aşama: Sorunların, paydaşlarla birlikte gerçeğe uygun ve gereken detayda tanımlanması ... 22
4.Aşama: Hedef ve strateji analizlerinin tamamlanması .............................................................. 23
5.Aşama: Mantıksal çerçeve ve faaliyet matrisinin hazırlanması (logical framework and activity
matrix) ....................................................................................................................................... 24
6.Aşama: Faaliyetlerin, araçların ve maliyetlerin ana hatlarıyla belirlenmesi ............................... 31
C. PROJE BAŞVURU FORMLARININ HAZIRLANMASI .............................................................. 34
C.1. Proje Ön Teklifinin Hazırlanması ........................................................................................... 36
C.2. Proje Tam Başvuru Paketinin Hazırlanması ......................................................................... 43
Başvuru Formunun Diğer Bölümleri .............................................................................................57
D. PROJE BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI ................................................................................... 58
D.1. Bütçe hazırlığı sırasında sıklıkla yapılan hatalar: .................................................................. 58
D.2. Bütçenin Bölümleri ............................................................................................................... 61
1. Sekme – Projenin Bütçe Kırılımı (1. Budget for the action) ...................................................... 61
2.Sekme – Proje Bütçesinin Gerekçesi (2. Justification of the Budget for the Action) ............... 72
3.Sekme – Beklenen Finansman Kaynakları ve Tahmini Maliyetler ............................................. 73
SONUÇ ........................................................................................................................................... 76

4

ÖNSÖZ VE KAPSAM
Aday ülkelere ve potansiyel aday ülkelere sağlanan katılım öncesi mali yardımlar, 2007 yılından itibaren
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) olarak düzenlenmiştir. Türkiye de aday statüsünde bir ülke olarak
bu tarihten itibaren IPA faydalanıcısı olarak yer almıştır. IPA’nın genel amacı AB Müktesebatı’na uyum
ve uygulamada faydalanıcı ülkelerin kapasitelerinin geliştirilmesine ek olarak ekonomik ve sosyal
uyuma yönelik kapasitenin oluşturulmasıdır.
Avrupa Birliği Çok Yıllı Mali Çerçeveleri (MFF) ile uyumlu olarak 2007 – 2013 yıllarını kapsayan dönem,
IPA-I Dönemi, 2014 – 2020 yıllarını kapsayan dönem ise IPA-II Dönemi olarak anılmaktadır. Bu
bağlamda, içinde bulunduğumuz IPA-II Dönemi kapsamında desteklenecek sektörler; demokrasi ve
yönetişim; hukukun üstünlüğü ve temel haklar, çevre ve iklim faaliyetleri; ulaşım; enerji; rekabet
edebilirlik ve inovasyon; eğitim, istihdam ve sosyal politikalar; tarım ve kırsal kalkınma ile bölgesel ve
ülkesel işbirliğidir. IPA kapsamında desteklenen projelerde toplam katkının %85’i AB tarafından, %15’i
ise Türkiye tarafından karşılanmaktadır.
Her sektör için Program Otoriteleri ve Sözleşme Makamları belirlenmiştir. Bu kapsamda; Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, İstihdam,
Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörü için Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı olarak
görevlendirilmiştir. Belirtilen görevleriyle uyumlu olarak Başkanlık, Operasyonel Program’ın
hazırlanmasından, ihale ve değerlendirme süreçlerinin yönetilmesinden, sözleşme hazırlanmasından,
taraflar arasında imzalanan hibe sözleşmelerinin uygulanmasından, ödeme yapılmasından, muhasebe
kaydının tutulmasından, izlenmesinden ve raporlama yapılmasından sorumludur.
Bu rehber,
• İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) kapsamında
düzenlenen hibe programlarına yöneliktir;
• Hibe başvurusunda bulunabilecek kuruluşların dikkate almaları gereken hususları belirtir;
• Mali destek sağlanabilecek hibe projelerinin hazırlanmasında takip edilmesi gereken yöntemler
hakkında bilgiler verir;
• Hibe başvuru belgelerinin doğru ve eksiksiz olarak hazırlanması için gerekli yönlendirmeleri içerir ve
böylelikle ileri aşamada yaşanabilecek düzensizlik veya sorunların önlenmesine katkıda bulunur.
Bu rehberde belirtilen hususların sadece İESP SOP kapsamında yayınlanan hibe programlarıyla ilgili
olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla, diğer sektörler ve topluluk programları ile bölgesel kalkınma
ajansları ve KOSGEB gibi farklı kurumlarca geliştirilen programlar kapsamındaki şartların ve süreçlerin
farklı olabileceği dikkate alınmalıdır. Öte yandan, her hibe programının kendi rehberi doğrultusunda
bazı farklılıklar ihtiva edebileceği de unutulmamalıdır.
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İESP SOP*, istihdam, eğitim ve sosyal politika ve içerme olmak üzere 3 eylem temelinde geliştirilmiştir.
Tüm eylemlerin altında yer alan faaliyetler aşağıda özetlenmiştir:

İSTİHDAM

EĞİTİM

SOSYAL POLİTİKALAR VE
İÇERME

Bu eylem, istihdamın

Bu eylem, toplumun tüm

Bu eylem, istihdam, sağlık ve

erişebilir hale getirilmesini,

kesimlerinin öğrenme imkânı

sosyal koruma hizmetlerine

çalışma koşullarının

bulabilecekleri esnek, şeffaf,

erişimin kolaylaştırılması

iyileştirilmesini, politika

yenilikçi ve nitelik temelli bir

yoluyla; ayrımcılık, dışlanma

yapma ve uygulama

eğitim sisteminin kurulmasını

ve yoksullukla mücadele

süreçlerinin güçlendirilmesini

amaçlamaktadır. Eğitim

ederek dezavantajlı kişilerin

amaçlamaktadır. İstihdam

Eylemi altındaki faaliyetler:

sosyal içerilmesini temin

Eylemi altındaki faaliyetler:

• Faaliyet II.I: Eğitim

etmeyi amaçlamaktadır.

• Faaliyet I.I: İnsana

ve Öğretimin

Sosyal Politikalar ve İçerme

Yakışır İşlerin

Kalitesinin

Eylemi altındaki faaliyetler:

Desteklenmesi,

Arttırılması,

• Faaliyet III.I: Kapsamlı

• Faaliyet I.II: İstihdamın

• Faaliyet II.II: Herkesin

sosyal politika ve

ve İstihdam

Eğitime Erişimi Sağlanarak

içerme için altyapı

Edilebilirliğin

Eğitim ve Beceri

oluşturulması amacıyla

Desteklenmesi,

Düzeylerinin Yükseltilmesi,

politika yapıcıların ve

• Faaliyet I.III: Daha İyi

• Faaliyet II.III: Ulusal

hizmet sağlayıcıların

Hizmetler İçin Politika

Yeterlilikler Sisteminin

kapasitelerinin

Yapma ve Uygulama

Güçlendirilmesi ve Hayat

geliştirilmesi,

Süreçlerinin Geliştirilmesi.

Boyu Öğrenme ve Uyum

• Faaliyet III.II:

Yeteneğinin Geliştirilmesi.

Dezavantajlı kişilerin
sosyal koruma
hizmetlerine ve işgücü
piyasasına erişiminin
kolaylaştırılması ve
ayrımcılıkla, dışlanmayla
ve yoksullukla mücadele
edilmesi.

* İKG SOP hakkında daha fazla bilgi için, www.ikg.gov.tr adresine bakınız:

http://www.ikg.gov.tr/wp-content/uploads/pdf/24032017_IESP_SOP.pdf
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A.

BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ

A.1. Proje Başvurusu Ne Zaman ve Nasıl Yapılabilir?
İESP SOP kapsamında düzenlenen bir hibe teklif çağrısından haberdar olabilmek için www.ikg.gov.tr ve
AB’nin aşağıdaki bağlantılarının düzenli şekilde takip edilmesi gerekmektedir. İESP SOP kapsamında
sürekli açık hibe çağrıları olmayıp mevcut şartlara ve ülke önceliklerine uygun olarak dönemsel olarak
belli alanlar üzerinde hibe çağrıları yayınlanmaktadır. Bu kapsamda, ilan edilen bir hibe teklif çağrısına
yönelik hibe projesi hazırlamak için öncelikle programa ait yayınlanan hibe rehberi ve eklerinin dikkatli
bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Resmi olarak ilan edilen hibe çağrıları dışında bireysel proje
fikirlerinin fonlanması mümkün değildir.

AB Komisyonu Sayfası

İESP SOP Sözleşme Makamı Sayfası

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=- publi.welcome&userlanguage=en

http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=trhttp://www.ik
g.gov.tr/ (İhale Duyuruları – Türü: Hibe)

İESP SOP kapsamındaki;
• hibe programlarının hedeflerine,
• programlarda kimlerin başvuru sahibi olabileceğine,
• program kapsamında hangi faaliyet ve giderlerin uygun olduğuna ve
• desteklenmesine karar verilen her bir projeye katkı olarak verilebilecek hibe miktarlarının alt ve üst
sınırlarına,
• proje tekliflerinin hangi kriterlere göre ve ne şekilde değerlendirileceğine,
• başvuru formlarının nasıl doldurulacağı ve bunlara hangi evrakların eklenmesi gerektiği ile
• başvuru esnasında uygulanması gereken prosedürler gibi detaylara, yukarıdaki internet
adreslerinde yayınlanan Hibe Başvuru Rehberi ve başvuru paketinden ulaşılabilir.
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Teklif çağrısı, açık (open) ve kısıtlı (restricted) çağrı olmak üzere iki türlü yapılabilir.
Kısıtlı Teklif Çağrısı
Kural olarak kısıtlı çağrı yapılır ve bu usulde ilk aşamada, başvuranlar tarafından çağrının
yayınlanmasından itibaren Hibe Rehberi’nde belirtilen son başvuru tarihine kadar (minimum 45 gün
içinde) sadece ön teklif (Concept Note) sunulur. Ardından, proje ön teklifleri kabul edilen başvuru
sahipleri, tam başvuru formlarını sunmak üzere davet edilir.
Açık Teklif Çağrısı
İstisnai durumlarda uygulanan açık (open) çağrılarda ise, çağrının yayınlanmasından itibaren 90 gün
içinde Hibe Rehberi’nde belirtilen kriterlere uygun olan kurum ve kuruluşlar doğrudan ön teklif ile birlikte
tam başvuru paketini de sunarlar. Açık çağrıda her bir hibe projesi için verilecek hibe tutarı 100 bin Avro
veya bunun altındaysa, 60 gün süre verilir.
Ayrıca, Başvuru Rehberi’nde yer almayan bilgiler veya anlaşılmayan hususlar için sözleşme makamına
yazılı soru sorulabilir. Soruların başvurular için son teslim tarihinden en geç 21 gün öncesine kadar
Başvuru Rehberi’nde belirtilen e-posta adresine iletilmesi gerekir. Sorular sadece sıkça sorulan sorular
mekanizmasıyla yanıtlanır ve e-posta adresine yazılı olarak iletilen soruların cevabı (clarifications) son
teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine kadar Sözleşme Makamı’nın internet adresinde yayınlanır.
Bunun haricinde, Sözleşme Makamı, herhangi bir konuda değişiklik veya açıklama yapma ihtiyacı
olduğunda düzeltme metni (corrigendum) yayınlayabilir. Bu süreçte Sözleşme Makamı tarafından
yayınlanan düzeltmeler (corrigendum) ve cevaplar (clarifications), bağlayıcı olur ve hibe rehberinin
ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilir. Bu nedenle, Sözleşme Makamı’nca yayınlanan herhangi bir
açıklamadan haberdar olabilmek için Sözleşme Makamı’nın resmi internet sayfasındaki duyurular takip
edilmeli ve Başvuru Rehberi’ne ek olarak yayınlanan sıkça sorulan sorular ve varsa düzeltme metinleri
de dikkatle incelenmelidir.
IPA kapsamındaki diğer bileşenlerde olduğu gibi; hibe bileşeni de bağış olarak değerlendirilmemelidir.
Mali desteğin projenin uygulanabilmesi için sağlandığı göz önünde bulundurulmalıdır. Projelerin
değerlendirilmesi, sözleşmeye bağlanması, uygulanması ve raporlanması da dâhil olmak üzere tüm
aşamalarda uyulması gereken ayrıntılı prosedürler ve kurallara bağlı olarak ortaya çıkan ciddi bir
bürokrasi bulunmaktadır. Tüm aşamalarda belirtilen bu kurallar Sözleşme Makamı tarafından takip
edilmektedir. İyi niyetle de olsa bunların göz ardı edilmesi halinde, önemli seviyede işgücü kaybı, zaman
kaybı ve mali kayıplar ortaya çıkabilmektedir.
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A.2. Hangi Projelere Mali Destek Verilir?
Hibe projelerinin seçiminde yeterlilik ve yarışma süreçleri söz konusudur.
Yeterlilik
Bir hibe projesinin diğer projelerle yarıştırılacağı değerlendirme aşamasına kalabilmesi için öncelikle
Hibe Başvuru Rehberi’nde ayrıntılı olarak belirtilen idari şartları taşıyor olması gerekmektedir.
İkinci olarak başvuru sahibinin yeterli mali ve operasyonel kapasiteye sahip olması gerekmektedir.
Bu yeterlik kriterlerinin karşılanmadığı durumlarda, ne kadar kaliteli, yenilikçi veya özgün hazırlanmış
olursa olsun projenin programdan yararlanması mümkün değildir.
Yarışma
Yeterli bulunan projeler arasında ayrıca puanlandırmaya dayalı sıralama yapılır ve toplam fon miktarı
başarılı projelere puan sıralamasına göre yukarıdan aşağıya olmak üzere tahsis edilir.
Diğer bir deyişle, daha yüksek puanlı projelerin hibe programı için ayrılan bütçeyi kullanması nedeniyle,
bazı projeler, idari olarak yeterli ve asgari puanın üzerinde değerlendirilerek başarılı olsa da
fonlanamayabilir.
Proje, belirli bir yerde, belirli bir süre içinde, belirli bir bütçe dâhilinde açıkça tanımlanmış
amaçların gerçekleştirilmesine ve sonuçlar üretilmesine yönelik olarak mali, fiziki ve beşerî
kaynakların bir araya getirildiği planlanmış faaliyetler bütünüdür.
Projede genellikle, yeni, sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir çıktı veya sonuç üretilmesi beklenir. Bu
nedenle, örneğin bir kuruluşun mevcut prosedürlerini izleyen ve tekrarlayan standart iş süreçleri, proje
sayılamaz.
• Proje üçgeni olarak da ifade edilen proje kısıtlarının (zaman, maliyet ve kapsam) projede açıkça
tanımlanmış olması gerekir. Dolayısıyla süresi, bütçesi ve kapsamı önceden belirlenemeyecek olan
bir projenin desteklenebilmesi mümkün değildir.
•

Projenin birbiriyle bağlantılı ve birbirlerini tamamlayan çeşitli faaliyetlerden oluşturulması ve bir
faaliyetler dizini şeklinde tasarlanması gerekmektedir. Örneğin, bir konferans veya çalıştayın
düzenlenmesi, yurtdışına bir çalışma ziyaretinin gerçekleştirilmesi gibi tek bir faaliyet, bir proje
oluşturmaz.

• Proje, bir sorunun çözümüne katkıda bulunmalı, bir ihtiyacı karşılamalı ya da bir fırsattan
yararlanılmasını öngörmelidir. Bir sorun, ihtiyaç ya da fırsat yoksa; projeden bahsedilmesi mümkün
değildir. Sadece hibe almak, fonlardan yararlanmak, tecrübe ya da prestij kazanmak gibi gayelerle
proje hazırlanmamalıdır. Bu çerçevede, çoğu durumda karşılaşıldığı gibi önceki ya da mevcut
programlar kapsamında desteklenmiş bir hibe projesinin yeni hibe programına adapte edilmeye
çalışılarak ya da sadece kopyala - yapıştır yöntemi ile hazırlanıp sunulması kabul edilmez.
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•

Her hibe programı, İESP SOP kapsamındaki istihdam, eğitim veya sosyal politikalara ilişkin
faaliyetler altındaki eylemlerden bir veya birkaçına yönelik hazırlanır. İESP SOP’ta “insana yatırım” hususu
ön plandadır ve inşaat işleri, uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir.

• Hibe Rehberi’nde, hibe programının amaçları ve öncelikli hususlarına yer verilmektedir. Belirlenen
sorun ve ihtiyaçların hibe programının amaç ve öncelikli hususlarıyla doğrudan ilgili olması ve
Operasyonel Program’da öngörülen hedeflere katkı sağlaması gerekmektedir.
• Projenin, program hedef ve öncelikleriyle olan ilgililiği, proje ön teklifine bakılarak ve 20 puan
üzerinden değerlendirilir. 50 puanlık ön teklif, 20 puanlık ilgililik bölümü ile 30 puanlık proje tasarımı
bölümünden oluşur ve sadece en az 30 puanı alan ön teklifler sonraki aşamaya geçme şansını elde
eder.

Bir hibe programı kapsamında mali destek talebinde bulunmak üzere proje hazırlıklarına ve
başvuru formlarının doldurulmasına başlamadan önce, yayınlanan ilgili
• hibe başvuru rehberinin,
• sıkça sorulan soruların ve cevapların,
• ve varsa başvuru rehberinde yapılan düzeltmelerin,
dikkatlice okunması ve bu belgelerdeki şartlara vakıf olunması, başarılı bir başvuru süreci
yürütmenin ilk ve en önemli adımıdır.
• Hibe programlarının varsa özel koşulları da Hibe Başvuru Rehberlerinde belirtilir. Bunun için, Hibe
Başvuru Rehberi’nde katma değer unsurları, yatay konular, eş başvuru sahibi ile hareket etme

zorunluluğu olup olmadığı gibi hususlar dikkatle kontrol edilmesi ve bu özel koşullara uygun hareket
edilmelidir. Hibe programı özelinde belirlenen bu koşullar, niteliğine göre idari uygunluk
aşamasında, ön teklif formu veya tam başvuru formu değerlendirme aşamasında göz önünde
bulundurulmaktadır. Bu şartlar açısından hibe rehberinde belirtilenin aksine düzenlenen başvurular,
idari uygunluk değerlendirme aşamasında elenebilir ya da ileri aşamalarda bu sebeplerle düşük
puan alabilir.
• Proje bütçesinin toplamda 100 puan üzerinden 15 puanlık bir ağırlığı bulunur. Bazı hibe
programlarında projenin bütçesi ve maliyet etkinliğinin de belirli bir yeterlikte olması talep edilir.
Örneğin, bu bölümde 10 puanın altında kalan başvuruların eleneceği belirtilmiş olabilir. Bu nedenle,
proje faaliyetlerinin bütçeye uygun şekilde yansıtılması ve tahmini maliyetler ile sonuçlar arasında
yeterli ve makul bir orantının olması gerekir.
• Ayrıca, önceki hibe programları kapsamında desteklenmiş olan projelerin, fikir edinilmesi
açısından incelenmesi fayda sağlayabilir. Bu projelerle ilgili bilgilere aşağıdaki internet adreslerinden
ulaşılabilir:
www.ikg.gov.tr - (“Projeler” sekmesinden) http://www.ikg.gov.tr/projeler/proje-haritasi/
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A.3. Hangi Kuruluşların Projelerine Hibe Desteği Verilir?
Bir hibe programı kapsamında sadece kâr amacı gütmeyen, tüzel kişiliği haiz olan ve bir aracı
şeklinde hareket etmeden projenin hazırlanması, yönetimi ve uygulanmasından doğrudan sorumlu
olabilecek kuruluşlar, proje teklifi sunarak başvuru yapabilir.
Her bir hibe çağrısı için, farklı durumlar öngörülmekte olup Hibe Başvuru Rehberi’nin “2.1.1 Başvuru
Sahipleri’nin Uygunluğu” başlıklı bölümünde, başvuru yapabilecek kuruluş türlerine sınırlama da
getirilmiş olabilir. Bu kapsamda örneğin bazı hibe programlarında belediyeler veya kalkınma ajansı
gibi bazı kuruluş türlerinin başvuru sahibi olamayacağı belirtilmiş olabilir. Diğer yandan, devlet
tüzel kişiliğinden ayrı tüzel kişiliği bulunmayan okul vb. kurumlar da ilgisi halinde zaman zaman
Hibe Rehberi’nde uygun başvuru sahibi olarak belirtilebilmekte ve tüzel kişiliği haiz olma şartına
istisna teşkil edebilmektedir. Bu nedenle, hibe rehberinin, eklerinin ve varsa düzeltme metinleri ile
sıkça sorulan sorulara Sözleşme Makamı tarafından verilen yanıtların mutlaka dikkatlice incelenmesi
gerekmektedir. Başvuru koşullarını sağlayan kuruluşların aynı zamanda yeterli finansman
kaynaklarına, teklif edilen projeyi yürütebilecek yeterli mali ve yönetim kapasitesine, proje
yönetimi tecrübesine ve teknik uzmanlığa sahip olması gerekmektedir.
Bu şartları taşımayan kurumlar, değerlendirme aşamasında ilgili alanlarda düşük puan alarak
rakiplerinin gerisinde kalabilmektedir. Çünkü tam başvuru paketinin değerlendirilmesinde, finansal ve
operasyonel kapasite 20 puan üzerinden puanlandırılacak ve toplamda 12 puanın altında kalan
başvurular reddedilecektir.
IPA III kapsamındaki hibe projeleri için bu durum değişebilir. Gelecek dönem için değişiklikler
yapılabileceği için belgenin mevcut haliyle basılmaması tavsiye olunur.
Başarılı bulunarak desteklenmesine karar verilen bir projenin bütçesi, hibe programı kapsamında
karşılanacak hibe miktarı ve faydalanıcının sağlamakla yükümlü olduğu eş finansmanın toplamından
oluşur. İlgili çağrı kapsamında talep edilen her hibe, projenin toplam uygun maliyetlerinin asgari ve
azami oranları arasında olmalıdır.
Diğer taraftan, desteklenmesine karar verilen ve 12 aydan uzun olmayan projelere uygulama
başlangıcında programdan sağlanacak hibe miktarının %80’i oranında ön ödeme (avans)
yapılacaktır. Örneğin, 12 ayı geçmeyen ve toplam bütçesi 100 bin Avro olan bir projede
programdan sağlanacak hibe, maksimum oran olan %90 ise, yapılacak olan ön ödeme 72 bin Avro
olacaktır. 18 bin Avroluk nihai bakiye ödeme, proje tamamlandıktan sonra yapılacağından; tüm proje
faaliyetlerinin zamanında yerine getirilebilmesi için, başvuru sahibi (faydalanıcı) kuruluşun eş
finansmanı dahil 28 bin Avroluk bir finansmana ihtiyaç duyulacağı dikkate alınmalıdır. 12 aydan
uzun projelerde de birden fazla avans ödemesi yapılabilir; ancak her durumda bunların toplamı,
hibe tutarının %90’ını geçemez. Kalan %10’luk bakiye ödemesi, proje tamamlandıktan sonra
yapılır.
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Dolayısıyla, en azından eş finansman miktarı ile projede öngörülmemiş muhtemel ilave giderleri
karşılayabilecek, nihai bakiye ödemesi yapılıncaya kadar projenin sürdürülebilirliği için gerekli
finansmanı sağlayabilecek düzeyde mali kapasiteye sahip olmak, önem arz etmektedir.
Başvuru sahibinin uygunluğu; tüzük veya kuruluş belgesi, son mali yıl için hazırlanmış dış
denetim raporu, kapanmış son yıla ait gelir - gider tablosu ve bilanço, imza sirküleri ve sosyal
güvenlik katkıları ile vergi ödemelerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmiş olduğunu
kanıtlayan resmi belgeler üzerinden doğrulanacaktır.
A.4. Mali destek başvurusunda bulunmaya karar verirken dikkate alınması gereken 10
önemli husus
1. Proje başvuru ve değerlendirme süreçleri, uzun zaman alabilen süreçlerdir. İESP SOP
kapsamındaki bir hibe programında teklif çağrısının yayınlanmasından itibaren gerekli tüm
aşamaların tamamlanması ve nihayetinde proje sözleşmelerinin imzalanarak uygulama sürecine
geçilmesi ortalama 1,5 - 2 yıl sürebilmektedir. Dolayısıyla, acilen giderilmesi gereken ya da geçici
olan ihtiyaç veya sorunlarla ilgili projeler için mali destek talep edilmesi mantıklı olmayacaktır. Bu
açıdan ilgili aşamaların muhtemel tarihlerini öğrenmek için, Başvuru Rehberi’nin 2.5.2 numaralı
bölümünde yer alan zaman çizelgesinin incelenmesi faydalı olacaktır.
Teklif çağrısı açık (open) ve sınırlı (restricted) çağrı olmak üzere iki türlü yapılabilir. Her iki usuldeki
aşamalar ve zaman çizelgesi, aşağıdaki şekillerde sunulmuştur:
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2. İESP SOP kapsamında inşaat işleri, uygun maliyet değildir. Proje bütçesinde öngörülmesi ve gerekli
olması durumunda ve çok sınırlı olarak sadece faydalanıcıların kendi mülkiyetindeki mevcut
yapılarda zorunlu olan tadilat ve düzenlemelere izin verilir. Proje bütçesinden geçici olarak
kiralanacak bir gayrimenkulün yenilenmesiyle ilgili maliyetlerin uygun olmayacağı dikkate alınmalıdır.
Ayrıca bazı hibe programlarında makine ve ekipman alımlarına, proje bütçesinin belirli bir oranı gibi
kısıtlamalar getirilmiş olabilir.
3. Mal ve hizmet alımlarında ihale mevzuatına uygun prosedürlerin takip edilmesi gerekmektedir.
Bütçe kapsamında yapılacak mal veya hizmet alımlarında ve küçük inşaat tadilatı işlerinde, AB’nin
satın alma ile ilgili çıkar çatışmasından kaçınılması gibi ilkelere ve tabiiyet ile menşe kurallarına
uyulmalıdır. Ulusal bütçe kapsamındaki alımlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na (KİK) tabi
kurum ve kuruluşlar, hibe faydalanıcısı oldukları AB destekli hibe projesindeki satın alımlarında da
KİK’teki usullere uymalıdır. KİK’e tabi olmayan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ise, PRAG’la ve temel
AB ilkeleriyle uyumlu olduğu sürece kendi satın alma süreçlerini yürütebilir. Her durumda,
ihalelerden yasaklı işletmelerden satın alım yapılamayacağı ve tüm ihale süreçlerinde Sözleşme
Makamı ve AB’nin yetkilendirdiği denetçilerce ön kontroller ve ardıl incelemeler yapılacağı
unutulmamalıdır.
4. Muhasebe gerekleriyle ilgili mevzuata uyulmalıdır. Proje uygulayan kuruluşlar, mevzuata uygun
muhasebe ve çift girişli defter tutma sistemini kullanarak proje bütçesine ait hesapların kesinliğini
ve düzenli olmasını sağlamalıdır. Üniversite ve MEB’e bağlı okullar gibi 5018 sayılı Kanununa ekli
(I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan hibe faydalanıcısı konumundaki kamu idarelerinin, ilgili mevzuat
(26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 27330 sayılı Resmi Gazete ile 2009’da güncellenen
Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan
Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik) uyarınca, proje banka
hesaplarını ve bütçelerini Defterdarlık veya Mal Müdürlükleriyle birlikte yönetmeleri ve
muhasebeleştirmeleri gerekmektedir.
5. Tüm harcama ve satın alımlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilmelidir. Projedeki giderler, KDV
gibi vergilerden muaf olduğundan, faydalanıcı kuruluşlar proje başlangıcında Vergi İstisna Sertifikası
alarak tüm proje harcamalarını bu sertifika ile yapmalı ve çeşitli dönemlerdeki bildirimlerle ilgili vergi
dairelerine bu harcamalarını raporlamalıdır.
6. Tüm harcamalar, yetkili bir mali müşavir tarafından doğrulanmalıdır. Her bir hibe projesinde, bir
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından maliyetlerin proje
sözleşmesine göre gerçek, kesin ve uygun olup olmadığı denetlenir. YMM veya SMMM, varsa aynı
zamanda projenin gelirlerini de inceler ve Sözleşme Makamı’na sunulmak üzere bir harcama
doğrulama raporu hazırlar. Harcama doğrulama raporuna ilişkin maliyet, hibe bütçesi kapsamında
karşılanabilir.
7. Hibe miktarından ücret alabilecek personel konusunda önemli şartlar ve kısıtlamalar bulunmaktadır.
Dernek Başkanı gibi projeyi uygulayan kuruluşun yönetimindeki kişilerin veya halihazırda kuruluşla
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süregelen bir iş sözleşmesi olan personelin projede görevlendirilerek hibe miktarından ücret alması
çifte finansman yasağı, sürdürülebilirlik ve çıkar çatışması ilkeleri gereği pek mümkün değildir.
Projede görevlendirildikleri takdirde bu kişilerin uygulayıcı kuruluştan almakta oldukları ücretler, eş
finansman sayılabilir. Diğer taraftan, akademisyen ve memur gibi kamu görevlilerinin kendileri ve
kurumlarının tabi olduğu geçerli mevzuatın izin verdiği şekilde görevlendirilebileceği dikkate
alınmalıdır. Bu gibi durumlarla ilgili olarak, Sözleşme Makamı’nın açıklamalarına riayet edilmelidir.
8. Sigorta gerekleriyle ilgili mevzuata uyulmalıdır. 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca; proje kapsamında çalıştırılacak personel, kanuni süresi
içinde ‘sigortalı işe giriş bildirgesi’ ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmelidir. Diğer taraftan,
özellikle proje kapsamında hedef gruplara yönelik mesleki kursların söz konusu olduğu durumlarda,
kurslara katılacak olan kursiyerlerin mevzuattan kaynaklanan “iş kazası ve meslek hastalığı
sigortası”nın yapılması ve SGK’ya yatırılması gerektiği unutulmamalıdır.
9. Tüm ödemeler kayıt altına alınmalıdır. Proje kapsamında yapılan ödemeler, banka transferi yoluyla
gerçekleştirilmeli ve Sözleşme Makamı’nın yönetim bilgi sistemine (Projematik) kaydedilmelidir. Her
bir gider işleminin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura, satış fişi, serbest meslek makbuzu,
ücret hesap pusulası (bordro) ve gider pusulası gibi ‘Vesikalar’dan en az biri ile belgelendirilmesi
gerektiği unutulmamalıdır.
10. Yetkili kurumların izleme ve denetimlerine hazırlıklı olunmalıdır. Sözleşme Makamı ile AB tarafının
yetkilileri ile denetimden sorumlu müfettişler tarafından, her aşamada projeye teknik ve tematik
izleme ziyaretleri yapılabilecek, proje kapsamındaki ihalelere gözlemci olarak katılım sağlanabilecek
ve önceden haber vermeksizin yerinde inceleme gerçekleştirilebilecektir.
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B. PROJE KURGUSUNUN OLUŞTURULMASI
İlk bölümde anlatılan yeterlilik şartlarını sağlamak, projeye mali destek verilmesi kararı için tek başına
yeterli değildir. Projenin diğer tekliflere göre daha yüksek puanlar alması ve yarışma sürecinde üst
sıralara çıkması gerekmektedir. Zira her bir başvuru formu hibe programının hedef ve öncelikleri,
alanında uzman bir değerlendirme komitesi ve varsa bağımsız değerlendiriciler tarafından sayısal
puanlar verilerek değerlendirilecek ve bir sıralamaya tabi tutulacaktır.
Bunun için projenin tasarlanmasından itibaren AB’nin de kabul ettiği sistematik bir proje yönetim
yaklaşımı olan mantıksal çerçeve yaklaşımı benimsenmeli ve projelendirmeye altyapı oluşturacak analiz
ve planlama süreçleri işletilmelidir. Bu aşamalar, proje fikrinin gerekliliğinin ortaya konulması ve projenin
omurgasının oluşturulması açısından çok önemlidir.
Avrupa Komisyonu 1992’den itibaren projelerin tasarlanması ve yönetiminde birincil araçlar olarak
“proje döngüsü yönetimi” ve “mantıksal çerçeve yaklaşımı” olarak adlandırılan yaklaşımları
benimsemiştir.
Proje Döngüsü Yönetimi, bir projenin yaşam döngüsü boyunca kullanılan yönetim faaliyetlerini ve karar
alma prosedürlerini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve
projenin tamamlanması arasında geçen projenin tüm yaşam süreci doğrusal bir süreç değil, döngüsel
bir süreç olarak kabul edilir. Çünkü bir projenin uygulanması sırasında elde edilen tecrübelerin ve
öğrenilmiş derslerin sonraki proje tasarlama aşamalarında dikkate alınması beklenir.
Mantıksal çerçeve yaklaşımı ise proje fikrinin ve bu fikirle ilgili bilgilerin yapılandırılmış bir şekilde analiz
edilmesine ve organize edilmesine izin verir. Böylece önemli sorular sorulur, zayıflıklar tespit edilir ve
karar vericiler proje mantığını, amaçlarını ve hedeflerinin ne şekilde kullanılacağını daha iyi anlayarak
daha bilinçli kararlar verebilirler.
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Proje hazırlarken sıkça düşülen yanılgılardan biri, sorunun ve mevcut durumun tam olarak
tespit edilmesinden önce faaliyet ya da hedeflerin belirlenmesiyle işe başlamaktır. Sorunun
gerçek kaynaklarına ulaşmadan ve sorunu somut olarak yaşayanların durumunu bilmeden
geliştirilecek faaliyetler, sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı olmayabilir. Bu açıdan, öncelikle
mevcut durumun analiz edilmesi, sorun ve paydaş analizlerinin eş zamanlı olarak yapılması ve
sürecin hedef ve strateji analizleriyle tamamlanması ve ancak bu aşamalardan sonra proje
formlarının doldurulmaya başlanması gerekmektedir.
Bu konudaki bir diğer zayıflık ise, mevcut durumun ve sorunun henüz tam olarak
bilinmediğinin kabul edilmesi ve bunların projenin ilk aylarında gerçekleştirilecek faaliyetlerle
ortaya konulacağının belirtilmesidir. Bir proje teklifinin seçilme şansı, proje öncesinde yapılması
gerekli sorun ve ihtiyaç analizlerinin tamamlanma oranıyla doğru orantılıdır.

1. Aşama: Mevcut durumun analiz edilmesi

Bu aşamada, çözülmek istenilen sorunlar ve hedef grupların içinde bulunduğu mevcut koşullar
netleştirilir ve proje uygulama alanının yerel ve bölgesel özellikleri ortaya konur. Bunun için, öncelikle
hazır ve ikincil kaynaklardan yararlanılarak gerekli ön hazırlıklar ve değerlendirmeler yapılmalı ve bunlar
özet şekilde bir rapor haline getirilmelidir:
• İlk olarak, doğrudan birebir konuyla ilgili önceden tamamlanmış ve ilgili bilgiler veren araştırmalar,
bulgular, raporlar ve istatistiki veriler incelenir.
• İkinci olarak, proje yerinin sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, gelişmişlik düzeyi, çevresel
sorunları, güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri gibi dolaylı konular, ilgili kaynaklardan
araştırılarak özetlenir.
• Üçüncü olarak, konuyla ilgili ulusal, uluslararası ya da Avrupa Birliği düzeyindeki plan, strateji,
politika ve standartlar taranarak, varsa fark ve eksiklikler ortaya konur. Bu analizlerde değinilen ve
atıfta bulunulan kaynakların güvenilir ve doğrulanabilir olması ve objektif değerlendirmeler yapılması
çok önemlidir. Bu aşamayla ilgili en önemli zayıflık, yetersiz referanslardan ötürü sadece gözlemlere
dayanılmış ve sübjektif değerlendirmeler yapılmış olduğu görüntüsüdür. Ayrıca, başka ilgisiz
bölgelerin, ülkenin ve hatta uluslararası verilerin gereksiz yere kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Bu aşamayla ilgili en önemli zayıflık, yetersiz referanslardan ötürü sadece gözlemlere
dayanılmış ve sübjektif değerlendirmeler yapılmış olduğu görüntüsüdür.
Ayrıca başka ilgisiz bölgelerin, ülkenin ve hatta uluslararası verilerin gereksiz yere
kullanılmasından kaçınılmalıdır.
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2. Aşama: Paydaşların belirlenmesi

Bu aşamada, projeden kısa veya uzun dönemde, olumlu veya olumsuz, doğrudan veya dolaylı olarak
etkilenmesi beklenen tüm grupların belirlenmesi gerekmektedir. Paydaşları dört ana gruba ayırmak
mümkündür:
• Hedef gruplar, sorunu birebir yaşayan ve mevcut durumda belirlenen sorun alanından doğrudan
olumsuz etkilenen kişiler, gruplar veya varlıklardır. Bu açıdan; hedef grup, proje faaliyetlerinin içinde
doğrudan bulunmaktadır.
• Nihai faydalanıcılar, genellikle proje faaliyetlerine katılmamakla beraber, projenin amacına ulaşması
ile projenin etkilerinden bir şekilde uzun vadede de olsa yararlanacak olanlardır. Toplumsal ve
sektörel olarak yarar sağlayacak olan bu gruba ikincil paydaşlar veya dolaylı faydalanıcılar da denir.
Örneğin, tekstil sektöründe mesleki eğitim verilecek 250 işsiz kadın, bir projede hedef grubu
oluştururken bunların aileleri doğrudan proje faaliyetlerine katılmamakla beraber nihai faydalanıcı
olacaktır. Çünkü mesleki eğitimle işe yerleşmesi ya da kendi işlerini kurmalarına katkıda bulunulunca
bu kişilerin gelir seviyeleri artacak ve aileleri de projeden olumlu şekilde etkilenmiş olacaktır. Aynı
şekilde, tekstil sektöründeki üretim ve pazarlamanın gelişmesi nedeniyle “tüketiciler” de nihai
faydalanıcı olacaktır.
• Proje ortakları, projeyi uygulayan proje ortakları ve destek veren topluluk, örgüt ve kurumlardır.
• Olumsuz etkilenen paydaşlar, mevcut durum veya sorundan halihazırda etkilenmeyen veya bir
şekilde fayda sağlamakta olan, dolayısıyla projeden olumsuz etkilenebilecek olan gruplardır.
Örneğin, projeyle hedef gruplara tekstil sektöründe ücretsiz olarak sağlanacak mesleki eğitim kursu
nedeniyle bu alanda varsa ücretli kurs düzenleyen işletmelerin olumsuz etkilenmesi söz konusu
olabilir. Benzer şekilde varsa aynı türden eğitimleri ücretsiz şekilde düzenleyen halk eğitim merkezleri
gibi kuruluşların proje nedeniyle kursiyer sayılarının azalması ve tahsis ettikleri kaynaklarının bir
kısmının atıl kalması söz konusu olabilir.
Katılımcılık ilkesiyle uyumlu olarak paydaşların;
• proje hazırlığından itibaren sürece aktif olarak katılmasını sağlayarak tüm aşamalarda
görüşlerinin alınması,
• sorunları kendi bakış açılarıyla tanımlamalarına ve bundan öte sorunun çözümü için önerilerini
sunmalarına imkan verilmesi,
• ve projenin gerçekleştirilmesi için paydaşların kapasitelerinin kullanılması, daha başarılı sonuçlar
alınmasına katkı sağlayacaktır.
Paydaşlar ile istişare edilmeden tek taraflı olarak kendi doğrularına göre başkası adına karar
veriliyor ve çözüm üretiliyor olduğu görüntüsüne düşülmemelidir. Katılımcı bir süreç izlenmeden
başlatılan projelerde uygulama süreci devam ederken konuyla ilgili kişi, kurum veya kuruluşlardan
projeyi sekteye uğratabilecek nitelikte şikâyetler ya da tepkilerin de gelebileceği dikkate alınmalıdır.
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3. Aşama: Sorunların, paydaşlarla birlikte gerçeğe uygun ve gereken detayda tanımlanması

Paydaş analizi ile sorun analizi birbiriyle tamamıyla bağlantılı ve eş zamanlı yürütülmesi gereken bir
süreçtir. Katılımcı bir süreç işletilmesi için tüm taraflarla toplantı ve çalıştay gibi resmi ya da gayri resmi
istişare platformları oluşturulmalıdır. Ortak tarafların proje öncesinde işbirliği mekanizmaları kurmaları
ve periyodik aralıklarla bir araya gelmelerini öngören protokoller imzalamaları tavsiye edilir.
Bu aşamada, mantıksal çerçeve yaklaşımına göre adına “Sorun Ağacı” da denilen bir sorunlar
şemasının hazırlanması gerekir:
• Bunun için ilk olarak; düzenlenecek çalıştaylarda mevcut durum analizi sırasında literatür taraması
gibi ikincil kaynaklar kullanılarak elde edilen bulgular kullanılarak hazırlanan ön değerlendirme
raporu paydaşların bilgi ve görüşlerine sunulur.
• İkinci olarak, bulguların ve ortaya konan mevcut durumun geçerliliğinin paydaşlara teyit ettirilmesi
ve hazır kaynaklardan elde edilememiş bilgilerin paydaşlardan alınması gerekir. Bu kapsamda, yarı
yapılandırılmış anketler veya daha basit soru kağıtları hazırlanıp yüz yüze mülakatlar uygulanması
yararlı olacaktır. Böylece, paydaşların hissettikleri sorun, ihtiyaç, fırsat ve tehditleri tanımlamalarına,
güçlü ve zayıf olarak gördükleri hususları ve çözüm önerilerini belirtmelerine fırsat sağlanmış
olacaktır.
• Üçüncü olarak, düzenlenecek toplantılarda paydaşlarla beraber “Beyin Fırtınası” yöntemiyle
sorunlar ve varlığı istenmeyen durumlar gelişigüzel sıralanır ve her biri bir karta yazılarak sorun ağacı
oluşturulur. Bir sorunu ortaya çıkaran her bir sebep ile bunun yarattığı her bir sonuç da aynı şekilde
karta geçirilir. Bir sorunun sebebi olarak değerlendirilen kartlar aşağıya; sonucu olarak görülenler de
yukarıya yerleştirilir. Bunlar arasındaki sebep sonuç bağlantıları tartışılarak analiz edilir.
Örnek:
• Temel sorun: Kadınlar iş gücüne yeterince katılamıyor.
• Temel sorunun sonuçları: Kadınlar işgücüne yeterince katılamadığı için ekonomiye katkıda
bulunamıyorlar; sosyal hayata bağımsız şekilde katılamıyorlar, vs.
• Temel sorunun sebepleri: Kadınlar iş gücüne yeterince katılamıyor; çünkü kültürel engeller var, çünkü
mesleki vasıfları yetersiz, vs.
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Sorun analizi ile projeye özgü spesifik sorunlar arasında aşağıdan yukarıya bir “neden sonuç” ilişkisi kurulması hedeflenir.
Sorun analizinde karşılaşılan

önemli

hatalardan

biri, gerekli katılımcı süreçlerin

işletilmemesinden dolayı bu ilişkinin doğru kurulmamış olmasıdır. Ayrıca bir projenin tek başına
çözemeyeceği çok genel düzeydeki sorunlardan bahsedilmesi, önemli zayıflıklar arasında
görülür. Zira bu tür sorunlar bölgesel ya da ulusal düzeyde müdahaleyi gerektirir ve tek başına
küçük projelerle çözülebilecek sorunlar değildir.
4. Aşama: Hedef ve strateji analizlerinin tamamlanması

Bu aşamada, yine paydaşların katılımıyla, sorunların çözüm araçları ve buna bağlı olarak amaçlar
belirlenir. Sorun analizi, mevcut durumun olumsuz yönlerini sunarken hedef analizi arzulanan durumu
ifade eder. Basitçe sorun ağacındaki problemlerin, ulaşılmak istenen noktada nasıl olacağını göstermek
için, olumlu şekilde ifade edilmesi hedef analizinde çoğu zaman yeterli olacaktır. Böylece sorun
ağacındaki aşağıdan yukarı şekilde kurulmuş olan sebep - sonuç ilişkisi hedef analizinde araç - amaç
ilişkisi ve sorun ağacı da hedef ağacı haline getirilmiş olacaktır.
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Strateji analizinde, projeyi uygulayacak kuruluşların faaliyet alanı ile çözülecek sorunların bağlantısının
ne olduğu açıkça ortaya konmalıdır. Mevcut zaman ve bütçe ile kurumsal kapasite imkânları göz
önünde bulundurularak sorun ağacında belirlenmiş sorunların hangilerinin ele alınacağına
karar verilir. Çünkü hedef ağacındaki tüm hedeflere yalnızca bir proje ile ulaşılması çoğu zaman
imkânsızdır. Dolayısıyla, büyük resmin içindeki alternatifler arasında en uygun ve gerçekçi hedefin
seçilmesi gerekir ve böylece proje stratejisi belirlenmiş olur.
Bu analizde seçilen hedeflerin mali destek sağlayan programın öncelikleriyle ilgililiği, teknik
uygulanabilirliği, kabul edilebilirliği, seçilmeyen hedeflere göre aciliyeti ve önemi ile stratejik katkıları
dikkate alınmalıdır. Böylece bu aşamada ayrıca projenin stratejik katkıları da ele alınır. Buna göre
projenin mevcut ulusal politika ve planlarla hedeflenen amaç ve faaliyetlere ne kadar katkı verebileceği
ve tamamlayıcılık anlamında onlarla ne kadar etkileşimde olabileceği değerlendirilir. Çevresel etkiler,
bölgesel kalkınmaya ve dezavantajlı gruplara olan yararlar, kurumsal kapasite ve yerel sahiplenme
artışına katkılar ele alınır.

5. Aşama: Mantıksal çerçeve ve faaliyet matrisinin hazırlanması (logical framework and

activity matrix)
Analiz aşaması tamamlandıktan sonra planlama aşamasına geçilmiş olur. Planlama aşamasında
mantıksal çerçeve ve faaliyet matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlanır. Esasen hibe programı kısıtlı çağrı
usulünde ise, başvuru sahipleri ilk aşamada sadece ön teklif (Concept Note)sunar.
Bu paket,
• Proje Ön Teklifi (EK A - Hibe Başvuru Formu / Kısım A),
• Kontrol Listesi (EK A - Hibe Başvuru Formu /Kısım A – Bölüm 2),
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• Başvuru Sahibinin Beyanı (EK A - Hibe Başvuru Formu / Kısım A – Bölüm 3),
• varsa Eş Başvuru Sahibi Yetkilendirme Belgesi (EK A - Hibe Başvuru Formu / Kısım A – Bölüm 4)
• ve varsa Bağlı Kuruluş(lar)ın Beyanından (EK A - Hibe Başvuru Formu / Kısım A - Bölüm 5) oluşur.
Proje Ön Teklifi aşamasında EK – B Bütçe ve Ek – C Mantıksal Çerçeve sunulmaz. Bütçe,
mantıksal çerçeve ve diğer ilgili belgeler, Proje Ön Teklif değerlendirmesini başarıyla geçen ve Tam
Başvuru Formu sunması için davet edilen başvuru sahiplerinden istenir. Açık çağrılarda (open call)
ise, başvuru paketinin tamamı tek bir süreçte iletildiği için EK - B Bütçe ve EK - C Mantıksal
Çerçeve’nin de Proje Ön Teklifi ve diğer tüm belgeler ile birlikte sunulması gerekmektedir.
Ancak, projenin bir bütünlük içinde tasarlanabilmesi için ön teklif hazırlığına başlamadan önce
planlama aşamasının büyük ölçüde tamamlanması gerekmektedir.
Planlama aşamasında ilk olarak analiz aşamasında elde edilen verilere göre projenin özet bir
resmi “mantıksal çerçeve ve faaliyet matrisi” olarak adlandırılan aşağıdaki gibi bir tabloda gösterilir.

Faaliyet matrisi (Activity matrix)

Mantıksal

çerçeve

matrisi

(MÇM)

ile

mantıksal

çerçeve

yaklaşımı

(MÇY)

birbirleriyle

karıştırılmamalıdır. Matris, mantıksal çerçeve yaklaşımı metodolojisi kullanılarak gerçekleştirilen proje

hazırlık süreçlerinin bir çıktısıdır. Bu matrisin ilk sütunu aslında analiz aşamasının son adımında nihai
hale getirilen hedef ağacından alınır. Tümden gelim mantığıyla en üstten en alta doğru genel hedef,
özel hedef ve beklenen sonuçlar ile bunlara ulaşmak için uygulanacak faaliyetler sıralanır.
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MÇM’nin ilk sütunu ile ilgili açıklamalar aşağıda sunulmuştur:
SONUÇLAR ZİNCİRİ (Results chain)
Genel hedef, projenin diğer projelerle beraber katkıda bulunacağı uzun
vadeli ve ülke, bölge veya sektör düzeyindeki değişimi ve etkiyi ifade eder.
Buradaki değişim ya da etki sadece tek bir projeden değil ilgili tüm aktör ve
ETKİ (GENEL HEDEF) paydaşların müdahalelerinden kaynaklanır.

Impact

Hibe projesi açısından genel hedef, hibe programının özel hedeflerinden biri

(Overall objective)

veya birkaçı olabilir. Böylece program altında desteklenen her bir proje,
programın özel hedefine ulaşılmasına katkıda bulunmuş olacaktır. Yukarıdaki
örneğe göre genel hedef “Kadınların iş gücüne yeterince katılmasına katkıda
bulunmak” şeklinde ifade edilebilir.
Özel hedef, proje ile ulaşılmak istenen asıl amaçtır. Orta vadede ortaya
çıkacak olan ve doğrudan projeden kaynaklanan davranışsal ve kurumsal
değişikliklere odaklanmış etkiyi ifade eder. Sadece belirli ve tek bir hedefe

SONUÇ(LAR)

sahip olmak iyi bir uygulamadır. Ancak, büyük ölçekli projelerde diğer kısa

(ÖZEL HEDEF(LER))

vadeli sonuçlar da buraya dâhil edilebilir. Birden fazla amacın olması,

Outcome(s) (Specific

karmaşık bir proje yapısına, yönetim sorunlarına veya birbiri ile çelişen

objective(s))

hedeflere sebep olmamalıdır. En önemli husus, projenin hangi durumda
başarıya ulaşmış kabul edileceğinin net bir şekilde tanımlanmasıdır.
Yukarıdaki örneğe göre, birinci özel hedef “x ilinde yaşayan … eğitim
seviyesindeki / … yaş gurubundaki / … engellilik durumuna sahip … sayıda
kadının tekstil sektöründeki mesleki vasıflarının artırılması” şeklinde ifade
edilebilir.
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SONUÇLAR ZİNCİRİ (Results chain)
*DİĞER SONUÇ(LAR)
(*ilgili olduğu yerde)

*Other Outcomes

İlgili olduğu yerde diğer kısa vadeli ve ara sonuçlar buraya dâhil edilebilir.

(*where relevant)
Çıktılar, proje tarafından, uygulanan faaliyetlerle doğrudan üretilerek elde
ÇIKTILAR

Outputs

edilen ve somut, kesin ve ölçülebilir olan ürünler ve hizmetlerdir. Çıktıların net
bir numaralandırma ile hangi sonuçlara katkıda bulunacağı gösterilmelidir.
Mesela, yukarıdaki örnek kapsamında “gelir getirici faaliyetler için
yönlendirme ve bilincin artırılması” 2’nci sonuç (özel hedef) ise, “Model
olabilecek başarılı
uygulamaların kullanılması” 2.2’nci çıktı olarak numaralandırılır.

Özel hedef ve çıktılar olarak belirlenen hususlar, proje başvurusunda bulunan
kuruluşun taahhütleridir. Özel hedefe ulaşma ve çıktıların elde edilme düzeyi, proje başarısını
belirleyecek ve mali sonuçları da olabilecek çok önemli bir göstergedir. Zira kısmi ya da yetersiz
gerçekleşmelere göre bazı proje harcamalarının kabul edilmemesi ya da mali desteğin
azaltılabilmesi söz konusu olabilmektedir.

Bu açıdan kavramların ve sürecin net anlaşılması ve aşırı iddialı hedeflerin belirlenmemesi
gerekmektedir. Basit şekilde proje süreçleri aşağıda resmedilmiştir:

Buna göre mevcut durum analizi ve ortaya konulan hedefler içerisinden seçilen strateji ile projenin
kapsam ve süresi belirlenir. Projenin kapsamına ve faaliyet planına bağlı olarak finansal, beşeri ve
fiziksel kaynaklar seferber edilerek faaliyetler uygulanır ve projenin kendisinden beklenen ürün ve
çıktıları vermesi beklenir. Başka bir deyişle, girdiler (input) konularak faaliyetler gerçekleştirilir ve
çıktılar (output) elde edilir. Çıktıların işe yarar şekilde hedef gruplarca kullanılmaya başlamasıyla
sonuçlara (outcome) ulaşılabilir. Bu sonuçlar, bütün olarak proje amacına ulaşılmasını sağlar. Uzun
vadede, ulaşılan sonuçlardan kaynaklanan değişiklik ve dönüşümlerle proje etkisinin (impact)
görülmeye başlanması beklenir.
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MÇM’nin gösterge (indicator) adlı sütununa, projenin başarısını, hedef ve sonuçlara ulaşılma düzeyini
ve çıktıların elde edilme oranını ölçmek için basit ve güvenilir nicel ve / veya nitel değişkenlerin girilmesi
gerekmektedir. Örnek olarak “Kadınların iş gücüne yeterince katılması” genel hedefi kapsamında
gösterge, “işgücüne katılım oranı” olarak belirlenebilir. Gösterge, eğitilen kişi sayısı, aşılanan çocukların
yüzdesi gibi neyin ölçüleceğini belirtir. Göstergeler, projenin amaçlarının hangi ölçüde gerçekleştirilmiş
olduğunu gösteren değişim veya sonuç parametreleridir ve objektif olarak doğrulanabilir olmalı ve
aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:
Belirli
(Specific)
Ölçülebilir
(Measurable)

Göstergeler “belirli” olmalı ve ölçülmesi gereken hedef, sonuç veya çıktı ile ilgili
olmalıdır.
Göstergeler “ölçülebilir” olmalı, nicel v e/ veya nitel değişim unsurlarını taşımalı
ve minimum maliyetle doğrulanabilmelidir. Hedef, sonuç ya da çıktı, sayısal bir
değişimle ölçülebiliyor ve bu değişimin nasıl olacağı ortaya konabiliyorsa, bunlar
göstergenin tanımına dâhil edilmek zorundadır.

Ulaşılabilir
(Available)

Göstergeler, kabul edilebilir bir maliyet ile ulaşılabilir, gerçekçi ve
gerçekleştirilebilir (attainable) olmalıdır. Paydaşların tümü, belirlenen göstergenin
başarıyı ölçmek için objektif bir parametre olduğu konusunda uzlaşmış olmalıdır.

Uygun
(Relevant)

Göstergeler, yöneticilerin ve izleme ile değerlendirmeden sorumlu yetkililerin

Zaman Sınırlı
(Time bound)

Göstergeler, hedef, sonuç ve çıktılara göre süre ile sınırlı olmalıdır.

bilgi ihtiyaçlarına uygun (relevant) olmalıdır.

Proje göstergeleri belirlenirken, hibe programının Başvuru Rehberi’nde yayınlanmış göstergelerinin
dikkatle incelenmesi ve bunlardan yararlanılması çok önemlidir. Projenin program göstergelerine
katkıda bulunması zorunludur. Bazı programlarda, katkıda bulunulması zorunlu olan asgari gösterge
sayısı mevcut olabilir.
Projede gerekiyorsa, her bir seviye (hedef, sonuç, çıktı) için birden fazla gösterge kullanılabilir. Örneğin,
iyi nicel bilgiler sağlayabilen bir göstergenin, hedef grupların görüşleri gibi nitel konulara ağırlık veren
başka bir gösterge ile tamamlanması gerekebilir. Her göstergenin, bir doğrulamayı ve dolayısıyla, bir
maliyeti beraberinde getirebileceği unutulmamalıdır. Göstergeler, proje başarısının ölçülmesinde
kullanılacak ve dolayısıyla proje harcamalarını meşru gösterecek en temel hususlar olduğu için çok
önemlidir.
Gösterge tanımlanmasında değişimin kimin için, ne zaman, nerede, ne kadar ve nasıl olacağı yer
almalıdır. Örneğin genel hedef “Kadınların iş gücüne yeterince katılması” ise; gösterge tanımı, “x ilinde
yaşayan … eğitim seviyesindeki / … yaş gurubundaki / … engellilik durumuna sahip kadınların iş
gücüne katılım oranının 2020 yılındaki başlangıç değeri olan %34’ten 2022 yılının sonuna kadar %40’a
çıkarılması” şeklinde yapılabilir. Mümkün olduğunda göstergeler cinsiyet, yaş, kentsel / kırsal ve
engellilik durumu gibi kırılımlar verilerek sunulmalıdır.
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Göstergeler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
Girdi göstergeleri:

Kaynaklar, tedarik edilen mal ve hizmetler (krediler, verilen eğitimler

Çıktı göstergeleri:

vb.).
Üretilenin miktarını ve kalitesini gösterir (sertifika sayısı, geliştirilen
sistemin kalitesi vb.).

Sonuç ve etki göstergeleri: Üretilen ürünün ya da hizmetin, bunları kullananlar üzerindeki etkisini
gösterir (bilgi düzeyi, memnuniyet ve davranışlarındaki değişimler,
işsizlik oranlarında ve kayıt dışı istihdamda azalma vb.).
Referans değer (Temel durum - Baseline), bir göstergenin mevcut durumu ya da başlangıç noktası
olarak ifade edilir. Projede belirlenen göstergelerin proje uygulaması başlamadan önceki (“0”
zamandaki) başlangıç değerleri belirtilir. Bu değerler, karşılaştırma, analiz, izleme ve değerlendirme
yapabilmek için kullanılan göstergelerin veya verilerin referans tarihindeki mevcut durumları olarak
tanımlanabilir. Bunların mevcut durum analizi sırasında doğru şekilde bulunması için, kabul edilen
güvenilir veri tabanlarına ve istatistikî kaynaklara başvurulmalı ve paydaş analizi sırasında bu değerler
teyit edilmeye çalışılmalıdır. Projeyle müdahale yapılmadan önceki bu değer, proje ilerlemelerinin
değerlendirilebilmesine ve karşılaştırmalar yapılabilmesine olanak verir. Referans değerlerin bulunması
veya tespit edilmesi, genellikle veri eksikliğinden dolayı ya çok zor ya da imkânsız olabilmektedir.
Araştırmalar en güncel tarihli verileri içermelidir.
Referans değerlerin bulunması veya tespit edilmesi, genellikle veri eksikliğinden dolayı ya çok zor ya
da imkânsız olabilmektedir. Araştırmalarda en güncel tarihli veriler bulunmaya çalışılmalıdır. MÇM’nin
etki, sonuç ve çıktı seviyelerinin her biri için belirlenebilmiş referans değerlerinin referans yılı bilgisiyle
beraber belirtilmesi gerekir. Örneğin “x ilinde yaşayan … eğitim seviyesindeki / … yaş gurubundaki /
… engellilik durumuna sahip kadınların iş gücüne katılım oranının 2020 yılındaki başlangıç değeri
olan%34” ise, referans değer sütununa “%34 – 2020 yılı” yazılır. Bulunamayan değerlerde bu bölüme
bulunamama gerekçesi yazılmalıdır. Diğer taraftan, bulunamayan söz konusu referans değeri, projenin
doğası gereği ve başarının ölçülmesinde çok önemliyse ve bir proje faaliyeti ile türetilebilecek özellikte
ise; bu faaliyet, proje başında gerçekleştirilecek şekilde planlanmalı ve bu hususun MÇM ile başvuru
formunda (projenin tanımında) açıklanması gerekir.

Proje başvurularının değerlendirilmesi aşamasında, halihazırda mevcut durum analizlerini
tamamlamış ve referans değerleri tespit etmiş tekliflerin şansının daha yüksek olduğu
unutulmamalıdır. Bu açıdan, referans değerlerinin MÇM’ye mümkün olduğunca eksiksiz
girilmesi çok önemlidir.
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Uygulama sırasında ve proje tamamlandıktan sonra sunulacak raporlamalarda, rapor tarihi itibariyle
ulaşılan gösterge değeri, bu referans değerine kıyaslanarak MÇM’nin “current value (mevcut değer)”
sütununda raporlanır. Bunun için, bu sütundaki başlık “raporlanan tarihteki değer” ya da “güncel değer
olarak isimlendirilebilir. Sonuç ve etki göstergelerinde bu değerler, kısa süre içinde ölçülemeyeceği
gerekçesiyle, ara raporlama döneminde güncellenemeyebilir. Ancak, ara rapor dönemlerinde çıktı
göstergelerinin ve nihai rapor döneminde çıktılarla beraber sonuç göstergelerine ait mevcut değerlerin
girilmesi gerekmektedir.
Hedeflenen değer (Target) sütununa, her bir seviyedeki göstergede ulaşılmak istenen gösterge değeri
“%40 - 2022 yılı” gibi yazılır. Bu değerler, ideal durumda paydaşlarla yapılacak görüşmelerde
belirlenmeli, proje bütçesine göre yeterli, ancak aşırı iddialı olmamalıdır. Referans yılı genellikle projenin
sonu olacaktır, ancak projenin tasarımına ve zaman aralığına göre daha önce bazı çıktı göstergelerine
ulaşılabilir. Hedeflenen değerler aslında proje başvurusunda bulunan kuruluşun taahhütleri olarak kabul
edilir. Bu göstergelere ulaşılamaması halinde bazı proje harcamalarının kabul edilmemesi ya da mali
desteğin azaltılabilmesi söz konusu olabilmektedir. Mantıksal çerçevede proje uygulama süreci içinde
yapılmak istenen değişikliklerin kabul edilmesi çok zor ve uzun zaman alabilir. Bu açıdan, hedeflenen
bu değerlerin gerçekçi olması çok önemlidir.
Doğrulama Kaynakları, her bir göstergenin kontrol edilmesi için gerekli bilgi ve veriyi sağlayacak
doküman, rapor ve diğer kaynaklardır. Performans ve başarının belgelendirilmesi amacını taşır.
Kaynağın formatı, sıklığı ve sağlayıcısının tanımlanması gerekmektedir. Kaynaklar için, proje
kapsamında toplanacak ve tutulacak veriler veya proje dışında başka kurumların istatistik ve rapor gibi
güvenilir verileri kullanılabilir. Esasen, mevcut durum analizinde sorunun tespiti için kullanılan ikincil
kaynaklar, MÇM’ye bu defa değişimi gösterecek ve başarıyı doğrulayacak olan doğrulama kaynakları
olarak yazılabilir. Bazı durumlarda, özellikle niteliksel değişim ikincil kaynaklardan doğrulanamaz. Böyle
durumlarda, hedef gruplara anket uygulanması gibi metotlar öngörülebilir.
Gösterge doğrulama yöntemi, kimi durumlarda dış denetim, anket yapma, karşılıklı görüşme gibi ek alt
faaliyetler ve maliyet gerektirebilir. Örneğin, niteliksel değişim göstergelerinin doğrulama kaynağı
genelde ankettir. Proje planlama aşamasında doğrulama kaynaklarının elde edilmesinin ek maliyet
gerektirip gerektirmeyeceği belirlenerek gerekli bütçe ayrılmalıdır. Bu çerçevede, mümkün olduğu kadar
maliyet etkin şekilde davranılmalı ve doğrulama kaynakları en uygun maliyetle elde edilmeye
çalışılmalıdır. Örneğin, kırsalda saha çalışması yapmak üzere 10 anketörün görevlendirilerek sahada 5
ay 100 köyde çalışması, 12 aylık bir proje için doğrulama kaynağı elde etmek üzere uygun değildir.
Çünkü maliyeti yüksektir ve saha çalışması, proje uygulama süresi ile orantılı değildir.
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Varsayımlar, esasen proje dışındaki faktörlerden dolayı ve başvuru sahibi kuruluşun kontrolü dışında
ortaya çıkabilecek ve projeyi olumsuz etkileyeceği öngörülen risklerin, ortaya çıkmayacağının ya da
ortaya çıksa da etkisinin olmayacağının ifade edilmesidir. Risklerin özellikle paydaş analizi sırasında
tanımlanabilmesi gerekir. Örneğin, paydaşların desteği ya da çekinceleri, başarıyı etkileyebilecek en
önemli unsurlardan biridir. Riskleri tanımlamanın amacı, bunlara karşı önleyici tedbirleri zamanında
öngörüp almak ve gerekirse olası revizyonlar için bir dayanak oluşturmaktır.
MÇM’ye dâhil edilecek varsayımlar için, öncelikle risklerin tanımlanması ve bunların ortaya çıkma
olasılıkları ile ortaya çıktıklarındaki etkilerinin değerlendirilmesi gerekir. Sonrasında, tanımlanan riskler,
olumlu ifadeyle varsayıma dönüştürülür. Örneğin, kadınların projeye katılım sağlamaları konusunda,
proje bölgesinin kendine özgü yapısından dolayı ailelerin projeye destek vermeyebileceği, önemli bir
dışsal faktör ve risk olarak tanımlanabilir. Bu riskin MÇM’ye varsayım olarak aktarılması için, “projeye
katılmaları konusunda ailelerin kadınları desteklemesi” şeklinde olumlu olarak ifadesi yeterli olacaktır.
Varsayımların belirtilmesi, proje faaliyetlerinin yapılması ile birlikte ancak bu varsayımların geçerli
olması halinde çıktı ve sonuçlara ulaşılacağının ifade edilmesi anlamına gelir. Bu bağlamda,
aslında fazla sayıda varsayımda bulunmak, projenin gerçekleşmesinin zor olduğunu belirtmek
gibidir. Bu açıdan, her ayrıntı varsayımı tek tek yazmak yerine bunları mümkün olduğunca
kapsayıcı cümlelerle belirtmeye çalışmak faydalı olacaktır.

ETKİ (GENEL HEDEF)

VARSAYIMLAR (Assumptions)
Uygulanabilir değil.

Impact (Overall objective)
SONUÇ(LAR) (ÖZEL HEDEF(LER))

Not applicable.
Proje yönetiminin kontrolü dışındaki etki ve sonuçları

Outcome(s) (Specific objective(s))
etkileyebilecek faktörler.
*DİĞER SONUÇ(LAR) (*ilgili olduğu yerde) Özel
hedeflerle
diğer
sonuçların
bağlantısını
etkileyebilecek
proje
yönetiminin
kontrolü
dışındaki
*Other Outcomes (*where relevant)
faktörler.
ÇIKTILAR
Diğer sonuçlarla çıktılar arasındaki bağlantıları
Outputs

etkileyebilecek proje yönetiminin kontrolü dışındaki
faktörler.

6. Aşama: Faaliyetlerin, araçların ve maliyetlerin ana hatlarıyla belirlenmesi

Her bir çıktının elde edilmesi için, birbirinden farklı çeşitli faaliyetlerin yapılması gerekir. Faaliyetler,
genellikle aşağıda gösterildiği gibi hedef ağacının en alt ve genellikle dördüncü düzeyinden alınır.
Dolayısıyla, her bir faaliyetin bir üst düzeyde bulunan çıktılardan en az birine hizmet etmesi gerekir.
Kısaca hedef ağacının en alt düzeyindeki hedefler; mesleki kursların düzenlenmesi, iş ve meslek
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danışmanları ile görüşmelerin ayarlanması, kendi işini başarıyla kurmuş kadınlarla eşleştirmeler,
paydaşlarla protokol imzalanması ya da bir konferans organize edilmesi gibi faaliyetlere
dönüştürülmelidir.
Buna ilave olarak ayrıca varsayımların belirlenmesi sırasında ortaya çıkan risklere göre de önleyici
faaliyetler tanımlanması gerektiği unutulmamalıdır. MÇM’ye, esas olarak sadece ana faaliyetler yazılır.

Faaliyetlerin net bir numaralandırma ile hangi çıktılara katkıda bulunacağı gösterilmelidir. Faaliyetler,
proje çıktılarının elde edilmesinin bir yolu olarak kullanılmalı, bilinmesi istenmeyen bir amaca hizmet
etmemeli ve bunun aksine bir izlenim verilmemelidir.
Diğer taraftan her hibe programında, mutlaka gerçekleştirilmesi zorunlu tutulan faaliyetler olabileceği
ve bunların da planlamalara dahil edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Örneğin, projenin AB tarafından
desteklenmekte olduğunun kamuoyuna görünür kılınarak duyurulması zorunlu olduğundan, her
projede AB görünürlüğünün sağlanmasına ilişkin faaliyetlerin de mutlaka öngörülmesi gerekir. Ayrıca,
proje ilerlemelerinin yine proje kapsamında izlenmesi, talep edilen hibe miktarı 100 bin Avro’nun
üstünde olan projelerde, harcamaların yetkili bir mali müşavir tarafından denetlenerek teyit edilmesi ve
proje çıktı ve sonuçlarının etki analizi gibi yöntemlerle değerlendirilmesi gibi faaliyetler, neredeyse her
programda genel olarak zorunlu faaliyetler arasında sayılmaktadır. Ayrımcılıkla mücadele ve bu
kapsamda kadınlara veya dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler içeren faaliyetler gibi, hibe
programının zorunlu tuttuğu özel faaliyetler de olabilir ve bunların neler olduğunu tam olarak bilmek için,
Hibe Başvuru Rehberi’nin dikkatle incelenmesi önemlidir.
Araçlar, projede kullanılacak girdileri ifade eder. Faaliyetlerin yapılması ve çıktıların elde edilmesi için
gerekli girdiler, temel olarak insan kaynakları ve ekipman olarak ikiye ayrılır. Bu aşamada, etkinlik olarak
ifade edilen kriter önem taşımaktadır. Buna göre; maliyetler etkin olmalı, yani en az girdiyle en çok
çıktının ya da belirli bir çıktının en az girdiyle elde edilmesine çalışılmalıdır. Örneğin, sabit proje
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bütçesiyle mümkün olduğunca fazla sayıda kursiyerin eğitilip sertifikalandırılmaya çalışılması ya da bir
kişinin bir konudaki bir saatlik mesleki eğitiminin diğer projelerdekine göre mümkün olduğunca daha
düşük maliyetlerle gerçekleştirilmeye çalışılması beklenir.
Maliyetler ise, tüm belirlenmiş kaynakların (araçların) finansal olarak ifadesidir. Projede kullanılacak araçlar
ve maliyetler, MÇM’de özet olarak verilir. Bunun için girdilerin belirlenen birimler üzerinden fiyatlandırılması
gerekir. Böylece, bütçe hazırlığına temel oluşturacak veriler de oluşturulmuş olur.
MÇM, taslak olarak hazırlandıktan ve matriste faaliyetler, araçlar ve maliyetler ana hatlarıyla
belirlendikten sonra, başvuru formlarının hazırlığına ve bu kapsamda detaylı faaliyet planı ve
bütçenin oluşturulmasına başlanabilir. Bu sırada MÇM’de revize edilmesi gereken alanlar,
gözden geçirilmeli veya matrise eklenmesi gereken ilave bilgiler tamamlanmalıdır.
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C. PROJE BAŞVURU FORMLARININ HAZIRLANMASI
Başvuru formu, bilgi verme ve açıklama yapmaktan ziyade ikna etme üzerine yoğunlaşmalıdır.
Müdahale edilmezse büyüyecek ve başka sorunlara sebebiyet verebilecek ve yüksek önceliğe sahip
bir sorunun çözümüne, makul bir maliyetle ve uygulanabilir bir planla katkı sağlanacağı konularında
değerlendirme komitesinin ikna edilmesi gerekmektedir.
Önceki bölümde ayrıntılı şekilde anlatılan analiz ve planlama aşamaları tamamlanmadan,
başvuru

belgelerinin

hazırlığına

başlanmamalıdır. Aksi

durumda

hatalarla,

mantıksal

uyumsuzluklarla ve bilgi yetersizliği gibi durumlarla karşılaşılacak, bu da duraksama ve
tıkanıklığa neden olarak daha fazla emek ve zaman harcanmasını gerektirecektir. Gerekli
araştırma, düşünme, planlama ve paydaşlarla görüşme süreçlerinin en az ortalama 1 ay zaman
alabileceği dikkate alınmalıdır.
Proje hazırlık sürecine konu olan analiz ve planlama çalışmalarının gereken detayda yapılmasının
proje teklifinin yazılmasını kolaylaştıracağı unutulmamalıdır.
Formlar doldurulmaya başlanmadan önce, proje ile ilgili araştırmaların yapılmış ve hedeflerin
projelendirilmiş olması, projenin fikir aşamasından uygulamaya geçirilmesine kadar tüm
aşamalarının proje yönetimi anlayışı içinde ele alınmış olması gerekmektedir.
Başvuruda sunulacak olan formların güncel ve doğru formatlar kullanılarak hazırlanmış olması
gerekmektedir. Bu nedenle yalnızca Sözleşme Makamı ve AB Komisyonu tarafından (EuropeAid web
sitesi üzerinden) Başvuru Rehberi’yle yayınlanan formatların temin edilmesi, başka kaynaklardan elde
edilen formatların kullanılmaması gerekmektedir.
Proje teknik terminolojisinde bulunan kapsayıcı kavramlar kullanılarak kestirme anlatım yöntemi yerine
net ve basit bir dil kullanılmalı ve mümkün olduğunca ayrıntı verilmelidir.
Kullanılan dil okunabilmeli ve ileri düzeyde mesleki teknik dile, kısaltmalara, konuşma dili sözcüklerine,
gereksiz deyimlere ve kafa karıştırıcı ifadelere asgari seviyelerde yer verilmelidir. Başvuru formlarının
resmen sunulmadan önce bir başkasına okutulması ve anlaşılır olduğundan emin olunması fayda
sağlayacaktır.
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Karmaşık projelere ek puan verilmeyeceği ve tersine basit projelerden puan kesilmeyeceği bilinerek
basit bir projenin karmaşık görünmesini sağlama yoluna gidilmemelidir.
Başvuru formlarındaki bölümlerin her birinde farklı sorular bulunduğundan, bunların her birinin farklı
şekilde cevaplandırılması ve bir bölümde verilmiş bilgilerin tekrarlanmaması önemlidir.
Başvuru Rehberi’nin okunması kadar başvuru formlarının okunması da çok önemlidir. Formlarda ne
sorulduğu ve ne istendiği doğru anlaşılmalıdır.
Ayrıca başvuru paketi teslim edilmeden önce, başvuru sahibi kuruluş personelinin değerlendirme
kriterleri ve puanlama tablosunu kullanarak ön bir değerlendirme yapması tavsiye edilmektedir.
Başvuru paketinin uygun sıralamayla düzgün, çevreye duyarlı ve profesyonelce paketlenmesi ve
gerekirse içerik listesi, kapak sayfaları ve ayraçlar eklenmesi beklenir.
• Başvuru formlarında yer alan her başlık altında, ilgili bölümün nasıl doldurulacağı hakkında ve hangi
bilgilerin verilmesi gerektiği konusunda açıklamalar bulunmaktadır. Formlar hazırlanırken bu
açıklamaların dikkatlice okunması ve istenen tüm bilgilerin eksiksiz, doğru ve tutarlı şekilde verilmesi
gerekmektedir. Daha sonra bu açıklamalar silinmeli, başlıklar altında sadece başvuru sahibinin
sunmuş olduğu bilgiler veya doldurmuş olduğu tablolar yer almalıdır.
• Formlarda yer alan tüm bölümlerin doldurulması gerekmektedir. Herhangi bir bölüm proje ile ilgisiz
olması nedeniyle boş bırakılacak olsa dahi, gerekçesi ilgili bölümde detaylı şekilde yazılmalıdır.
• Formlardaki bazı bölümlerde, başvuru sahibi tarafından doldurulmak üzere hazır tablo formatları
sunulmuştur. Bu tablo formatları değiştirilmeden ilgili kısımları doldurulmalıdır. Bazı tablolarda
başvuru sahibinin ilave satır ekleme imkânı bulunmakta olduğu unutulmamalıdır.
• Formlarda sunulan her türlü bilginin hem başvuru formunda yer alan diğer bilgiler ile hem de
başvuru paketinde yer alan diğer bilgi ve belgeler ile tutarlı olması gerekmektedir. Formlarda tutarsız
ve doğru olmayan bilgi verilmesi, başvurunun değerlendirme aşamasında reddedilmesine neden
olabilir.
• Formlarda yazılan bölümle ilgili olmayan ya da gereksiz olan bilgiler verilmemeli; proje uygulama
bölgesine, projenin temas edeceği sorunlara ya da hitap edeceği hedef gruplara özgü tanımlamalar
yerine genel ifadeler yazılmamalı ve bölgesel şartları dikkate almayan metodolojiler önerilmemelidir.
• Projenin formlarının paydaşlarla istişare etmeden hazırlanması, projeyi hem uygulama aşamasında
hem de devamında önemli sorunlarla yüz yüze bırakacak ve projeyi sahipsiz bir yapıya sokarak
uygulanabilir olmaktan çıkaracaktır.
Formların doldurulması için danışman yardımı alan başvuru sahipleri, hazırlanan başvuru paketini
dikkatle incelemeli, tüm bilgilerin doğru, tutarlı ve eksiksiz olup olmadığını kontrol ve teyit etmelidir.
Başvuru formlarının doldurulması esasen başvuru sahibinin sorumluluğunda olup formlarda
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belirtilen tüm içerikten başvuru sahibi kuruluşun sorumlu olacağı unutulmamalıdır. Dolayısıyla
başvuru sahipleri, hazırlanan başvuru paketini dikkatle incelemeli, tüm bilgilerin doğru, tutarlı ve
eksiksiz olup olmadığını kontrol ve teyit etmelidir. Formlarda yer alan bilgiler, başvuru sahibine ve
projeye ait ve özgün olmalı, başvuru koşulları ve proje nitelikleri birbirinden farklı olan diğer başvuru
sahipleri tarafından Sözleşme Makamı’na sunulan başvurular ile aynı olmamalıdır. Başvuru sahipleri,
bu hususa gerekli özeni göstermelidir.
Hibe programlarında kullanılan proje formatının ana başlıkları ve bunlara ait kısa açıklamalar,
aşağıdaki bölümlerde verilmiştir:

C.1. Proje Ön Teklifinin Hazırlanması
Hibe programlarında genellikle kısıtlı çağrı usulü uygulanır. Bu usulde iki aşama söz konusudur. İlk
aşamada, başvuru sahipleri sadece ön teklif paketi sunarak başvuru yapar ve sadece bu paket
değerlendirilerek sonraki aşamaya geçecek projeler belirlenir. Bu ilk aşamada, başka bir belge
sunulamaz ve istisnai durumlar hariç Sözleşme Makamı tarafından da başka belge istenmez. Bu
nedenle, ön teklif formunun sonraki aşamaya başarıyla geçebilmesi açısından, projeyle ilgili tüm bilgileri
eksiksiz içermesi çok önemlidir.
Ayrıca, proje ön teklifi aşamasında, “İlgililik” bölümünden alınan puanın (en fazla 20) tam başvuru
aşaması’ndaki puanlamaya doğrudan dâhil edileceği dikkate alınmalıdır.
Başvurular, şablon formlarda yer alan kural ve talimatlar doğrultusunda hazırlanmalıdır.
• Sayfa ve şekil sınırlamalarına mutlaka uyulmalıdır (Arial 10 font/ 5 sayfa/2 cm kenar boşluğu ve 1
satır aralığı).
• Proje Ön Teklifi, 5 tam sayfayı geçmemelidir (5 sayfayı aşan Ön Tekliflerde, artan kısım
değerlendirmeye alınmaz).
• Anlatım açık ve net olmalı, her bölüm ilgili sorulara yanıt verecek şekilde yeterli ayrıntıyı içermelidir.
• Tüm bölümler boş bırakılmadan doldurulmalıdır.
• Başvuru sahibi kısmında kurum veya kuruluş adı belirtilmeli, kesinlikle şahıs isimleri yazılmamalıdır.

36

Ön teklif formunun bölümleri ve bunların doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar, aşağıdaki
tablolarda anlatılmıştır:

1.1. Projenin Özeti
PROJENİN ADI

Paydaşların üzerinde mutabık kaldığı ve projenin özetini, özelliklerini ve amaçlarını
yansıtacak bir isim, varsa anlamlı bir kısaltmasıyla beraber belirlenmelidir. Kısa, açık,

Title of the action:

ilginç ve olumsuz hususların çözülmesini vurgulamaktan çok olumlu hususların
teşvik edilmesini ifade eder şekilde formüle edilmesi tercih edilir.

PROJENİN UYGULAMA
YERİ

Proje faaliyetlerinin nerede gerçekleştirileceği. Hibe Başvuru Rehberi’nde uygulama

Location(s) of the action:

alınmalıdır. Çok fazla sayıda uygulama yeri belirlenmesinin koordinasyon ve yönetim

— specify country(ies),

zorlukları ile maliyetlerin artmasına neden olacağı unutulmamalıdır. Projenin birden

region(s) that will benefit

fazla yerde / ilde uygulanması durumunda; ana uygulama yeri, faaliyetlerin büyük

from the action

çoğunluğunun uygulanacağı yerdir.

PROJENİN SÜRESİ

Projenin süresi, ay olarak belirtilir. Her hibe programında desteklenebilecek bir

bölgeleriyle ilgili kısıtlar veya önceliklendirmeler yapılmış olabileceği dikkate

projenin minimum ve maksimum süreleri belirlenmiştir. Örneğin, programda en az
Total duration of the action

10 ay ve en fazla 12 ay sürecek olan projelerin destekleneceği belirtilmiş olmasına

(months):

rağmen, erkenden bitirilebilir düşüncesiyle proje süresini 5 ay belirlemek, program
kurallarına uymama ve başvurunun reddedilmesine neden olma anlamına gelebilir.
Sürenin tam olarak belirtilmesi gerekir. 12 - 15 ay arasında gibi bir ifade uygun değildir.
Proje süresinin, aralık verilmeden, tam olarak yazılması beklenir. Örneğin, 11 ay gibi.

AB’DEN TALEP EDİLEN

Proje bütçesi hazırlandıktan sonra ortaya çıkan toplam bütçe üzerinden istenen hibe

KATKI MİKTARI (AVRO)

miktarı ve bunun toplam bütçeye oranı.
AB’den talep edilecek katkı miktarı = Projenin toplam tahmini bütçesi X AB’den talep
edilen katkı oranı

Requested EU contribution
(amount)

Burada dikkat edilmesi gereken husus proje bütçesinin Avrupa Birliği’nden talep
edilecek mali destek miktarı ile aynı şey olmadığıdır. Örneğin, programda bir proje
için verilebilecek minimum mali destek ya da hibe tutarı 50 bin Avro ise; toplam proje
bütçesi 50 bin Avro olarak belirlenmiş proje teklifinin uygun olmayacağı bilinmelidir.
Çünkü proje tutarının en fazla %90’ı Program kapsamında desteklenecektir. Toplam
bütçesi 50.000 Avro olan bir proje teklifi sunulması halinde, 45 bin Avro hibe talep
edilmiş olacaktır (50 bin * %90). Bu tutar, minimum hibe miktarı olan 50 bin Avro’nun
altında kalacağından, program kurallarına uymamaktadır. Yine benzer şekilde, proje
kapsamında talep edilebilecek üst limitler de Hibe Çağrısı kapsamında belirlenmiş
olup, bu miktarın üzerindeki taleplerin olduğu proje başvuruları doğrudan
elenmektedir. Diğer taraftan, talep edilen hibe miktarının tam olarak yazılması
gerekmektedir. Örneğin, “80 - 100 bin Avro arası” gibi bir ifade uygun değildir.
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Tam başvuru sunmaya davet edilecek başvuru sahipleri tarafından detaylı bir
bütçenin sunulması gerekeceği dikkate alınmalıdır. Proje Ön Teklifi aşamasında
belirtilen AB’den talep edilen hibe miktarının Tam Başvuru aşamasında %20’den (+
/ -) daha fazla değiştirilemeyeceği unutulmamalıdır.
AB’DEN TALEP EDİLEN

Avrupa Birliği’nden talep edilen mali destek miktarının proje bütçesine oranı, hibe

KATKI ORANI (%)

programındaki minimum ve maksimum katkı oranları dikkate alınarak belirlenmelidir.
Talep edilen katkı oranının tam olarak yazılması gerekmektedir. Örneğin, “%80 - %90

Requested EU

arası” gibi bir ifade uygun değildir.

contribution as a
percentage of total
eligible costs of the
action (indicative)
PROJENİN TAHMİNİ

Proje toplam bütçesinin her durumda program kapsamında verilecek minimum ve

TOPLAM BÜTÇESİ

maksimum hibe tutarı arasında olduğundan emin olunmalıdır. Bu kısma aslında

Total indicative budget

bütçenin 13’üncü başlığında belirtilen projenin toplam uygun maliyeti yazılmalıdır.

GENEL HEDEF(LER)

Bu bölümde, mevcut durum analizinin sonuçları üzerinden seçilmiş strateji

(Projenin etkisi ne

kapsamında, projenin katkıda bulunması düşünülen genel hedefi ve projenin özel

olacak)

amacının yazılı olarak ifade edilmesi beklenir.

ÖZEL HEDEF(LER)

Proje Ön Teklifinde belirtilen temel unsurların ve ana faaliyetlerin Tam Başvuru

(Projenin getirileri ve

Formunda değiştirilmesinin uygun olmayacağı dikkate alınmalıdır.

sonuçları ne olacak)

Projede genel hedefe katkıda bulunulması beklenirken, özel hedefler proje

Objectives of the

faaliyetleriyle ulaşılması beklenen hedeflerdir. Özel hedeflerde çok iddialı ve

action

ulaşılması çok zor ya da mümkün olmayan taahhütler verilmemelidir.

HEDEF GRUP(LAR)

Paydaş analizi sırasında belirlenen projenin hitap edeceği ve proje faaliyetlerine

Target group(s)

dahil edilecek doğrudan birincil faydalanıcılar, nitelik ve nicelik açısından gerekli
ayrıntılar verilerek net bir şekilde belirtilmelidir. Hedef grubun çok geniş olmaması ve
homojen olması beklenir.

NİHAİ FAYDALANICILAR Paydaş analizi sırasında belirlenen ve projenin amacına ulaşması ile projenin

Final beneficiaries

etkilerinden bir şekilde uzun vadede de olsa yararlanacak olanlar, bu bölümde
tanımlanır.

BEKLENEN ÇIKTILAR
Expected outputs

Mevcut durum, paydaş, hedef ve strateji analizleriyle belirlenmiş proje çıktıları,
başlıklar halinde özetlenir.

ANA FAALİYETLER
Main activities

Her bir çıktının elde edilmesini sağlayacak faaliyetler, ana başlıklar halinde sıralanır.
Faaliyet Planı’nda listelenenlerle uygunluk göstermelidir.
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1.2. PROJE TANIMI (EN FAZLA 2 SAYFA)
Özellikle, sektör / ülke / bölge çerçevesinde (kilit

İyi uygulama, projenin hedef gruplarla görüşmelere,

problemler de dahil) proje hazırlıklarına ilişkin arka

araştırmalara, mülakatlara ve odak grup çalışması

plan bilgisi

gibi hazırlıklara dayalı olmasını gerektirir. Bu sebeple,

•
•
•
•

•
•
•

•

Proje tasarıma yönelik gerçekleştirilen belirli

bu bölümde, hedef grup ile hangi yollarla temas

çalışma veya analizler,

kurulmuş olunduğu, teklifin hazırlanmasına hedef

Özet tablosunda listelenen proje hedeflerinin

grup üyelerinin nasıl dâhil edildiği açıklanmalı ve

açıklanması,

projede ilerlenmesi için hedef grubun desteğine

Önemli

paydaş

gruplarını,

projeye

sahip

olunduğu

gösterilmelidir.

Proje

hazırlık

yaklaşımları ve onlarla yapılan görüşmeler,

aşamasında başvuru sahibi kuruluş ya da başka kişi

Projeyi

mantığı;

ya da kuruluşlarca yapılmış proje, proje bölgesi,

beklenen çıktılar, sonuç(lar) ve uzun vadeli

hedef gruplar veya proje metodolojisine özgü analiz

etkiler,

çalışmaları yapılmışsa, bunlara atıfta bulunulması

tanımlayan

Proje

müdahale

sonuçlarına

ulaşmada

faydalı olacaktır. Önerilen faaliyetlerin türleri ve

karşılaşılabilecek riskler ve varsayımlar,

faaliyet kümeleri arasındaki bağlantılar / ilişkilerin

Önerilen faaliyet türleri, faaliyet kümeleri

tanımı

arasındaki bağlantılar veya ilişkiler,

hedeflere ulaşmak için projenin ne yapacağı

İnsan haklarının teşvik edilmesi, toplumsal

(faaliyetleri)

cinsiyet eşitliği, demokrasi, iyi yönetişim,

uygulanmasında özellikle varsa eş başvuru sahibinin

gençlere destek, çocuk hakları ve yerel

(ortaklar)

halkların hakları, çevresel sürdürülebilirlik ve

kuruluşların) rolü açıklanmalıdır. Bazı durumlarda,

HIV / AIDS ile mücadele gibi yatay konulara

proje çıktıları diğer faaliyetler için bir girdi olarak

nasıl değinileceği,

kullanılabilir. Faaliyetler için geniş zaman dilimi

Projenin geniş zaman diliminin ana hatları ve

belirtilmesi ve dikkate alınması gereken okul ve

varsa dikkate alınması gereken herhangi bir

bayram tatilleri, mevsimsel değişkenler gibi her türlü

özel faktör.

özel hususun ele alınması önemlidir. Her bir faaliyet,

açıklanmalıdır.

Bu

bölümde,

tanımlanır.
(veya

iştirakçiler

beklenen

Faaliyetlerin
ve

/

veya

bağlı

5N 1K sorularına cevap verebilecek şekilde
detaylandırılmalıdır.
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1.3. PROJENİN İLGİLİLİĞİ (EN FAZLA 3 SAYFA)

1.3.1. Teklif çağrısının hedefleri / sektörleri / konuları

Proje Ön Teklifi aşamasında “İlgililik” bölümünden

/ öncelikleri ile ilgisi.

alınan puan (en fazla 20 puan) Tam Başvuru

•

Projenin, teklif çağrısının hedefleri ve öncelikleri

aşamasında

ile ilgililiği,

edilecektir.

•

•

puanlamaya

doğrudan

dahil

Projenin, Hibe Başvuru Rehberi’nde belirtilen alt
konular / sektörler / alanlar ve diğer belirli

Projenin program hedefleriyle ve öncelikleriyle

gerekliliklerle ilgililiği,

uyumlu olduğu ve hedef bölge ve hedef grupların en

Başvuru

Rehberi’nde

belirtilen

öncelikli ve zorunlu gereksinimlerine değindiği ve

beklenen

sonuçlardan hangisinin ele alınacağı.

varsa programda sayılan herhangi bir alt temaya /
sektöre

1.3.2. Hedef ülke(ler), bölge(ler) ve / veya ilgili

/

alana

temas

ettiği

bu

bölümde

kanıtlanmalıdır.

sektörlerin belirli ihtiyaç ve kısıtlamaları ile ilgililik.
Bu bölümü tamamlamak amacıyla,
•

•

•

•

mümkünse bölgesel ve ulusal seviyedeki durum
hakkında temel istatistiklere erişmek ve bunlara atıfta
bulunmak gerekir.

Projenin ele alacağı problemler; bunlar arasında
ilişkiler (sorun / ihtiyaç analizi),

Önerilen projeye kesinlikle ihtiyaç duyulduğu ve

Projeyle ilgili ulusal, bölgesel ve / veya yerel

finanse

seviyelerde başlatılan önemli planlar ve projenin

Aşağıdaki sorulara cevap vererek hedef bölge /

bunlarla nasıl ilişki kuracağı,

hedef grupların bir analizi verilmelidir: Hedef grup

Proje, önceki bir projenin devamı ise, bunun

veya hedef bölgeyi etkileyen temel sorunlar nelerdir?

önceki projenin faaliyetleri / sonuçları üzerine

Sorunların nedenleri nelerdir? Sorunların etkileri

nasıl tamamlayıcı olacağı; bir değerlendirme

nelerdir? Olası çözümler nelerdir? Sorun ve ihtiyaç

yapılmış ise, sonuçları ve tavsiyeleri,

analizleri sübjektif görünmemeli ve güvenilir veri

Projenin daha geniş bir programın parçası
olması

•

ve

sayısal verilerle proje öncesi durumları (mevcut
durum analizi)
•

yerel

Hedef ülke(ler), bölge(ler) ve / veya sektörlerin

durumunda;

bu

programla

edilmesi

gerektiği

ifade

edilmelidir.

kaynaklarına dayandırılmalıdır.

veya

planlanan başka projelerle nasıl uyuştuğu veya

Hedef

nasıl koordine edildiği; diğer inisiyatifler, özellikle

ihtiyaçlardan, hizmet arzındaki boşluklardan, yeni

Avrupa Komisyonu inisiyatifleriyle potansiyel

fırsatlar veya hizmet sağlama tecrübesizliğinden

sinerjiler,

kaynaklanıyor olabilir.

AB ve diğer donörler (üye ülkeler ve diğerleri)
tarafından desteklenen diğer inisiyatifler ile
Tamamlayıcılık.
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grupların

problemleri,

karşılanmamış

1.3.3. Hedef gruplar ve nihai faydalanıcılar ile onların

Bu bölümü hazırlamanın en iyi yolu, bir “sorun ağacı”

ihtiyaçlarını ve sorunları ve projenin bu ihtiyaçları

geliştirmektir. Sorun ağacı analizi (ayrıca durumsal

nasıl karşılayacağı.

analiz veya sadece sorun analizi), bir kavram
haritasına benzer şekilde bir konu etrafında sebep

•

•
•

Hedef gruplar ve nihai faydalanıcıların sayısal

ve sonucun anatomisini detaylarıyla planlayarak

verilerle tanımlanması, nasıl seçildiklerine dair

çözümlerin bulunmasına yardımcı olur. Böylece

bilgiler,

sorun

Hedef gruplar ve nihai faydalanıcıların ihtiyaç ve

bölünebilir. Bu analiz, unsurların daha açık şekilde

kısıtları,

önceliklendirilmesini

Projenin, hedef gruplar ve nihai faydalanıcıların

odaklanılmasına yardımcı olur.

yönetilebilir

ve

tanımlanabilir
sağlar

ve

parçalara
hedeflere

ihtiyaçları ve kısıtları ile ilgililiği,
•

Hedef grupların ve nihai faydalanıcıların katılımını

Teklif edilen projeyle ve / veya teklif çağrısıyla ilgili

sağlayan herhangi bir katılımcı süreci.

konularda mevcut politika veya strateji belgesi ya da
eylem veya kalkınma planı gibi referans belgelerin

1.3.4. Projenin spesifik katma değer unsurları,

olup olmadığı kontrol edilmeli ve varsa projenin bu

örneğin kamu - özel ortaklıklarının, yenilikçilik ve iyi

belgelerde ortaya konulmuş önceliklere nasıl katkı
sağlanacağı

uygulamaların teşvik edilmesi veya güçlendirilmesi.

açıklanmalıdır.

Bunların

mevcut

olmaması halinde, cevapta bu husus açıklığa
kavuşturulmalıdır.
Önerilen proje, eş başvuru sahipleri veya diğer
kuruluşlar tarafından uygulanmış diğer programlar
veya projelerin üzerine oluşturulursa, diğer çabalara
ilişkin projenin konumlandırılması gerekir. Böyle bir
durumda önceki projelerden elde edinilen tecrübeler
ve çıkarılmış derslerin olduğundan ve bunlardan ne
şekilde yararlanılacağından bahsedilir.
Hedef gruplar ve nihai faydalanıcılar, detaylı şekilde
anlatılmalıdır. Teklif, hedef grubun ve faydalanıcıların
sayısı ve özellikleri hakkında cinsiyet, yaş, eğitim,
dezavantaj türüne göre işsizlik (ilk iş arayanlar,
yerinden edilmiş işçiler, uzun süreli işsizler vs.) gibi
bilgileri içermelidir. Ayrıca, hedef grubu seçmek için
kullanılmış

kriterlerin

neler

olduğundan

bahsedilmelidir. Anketler, mülakatlar, odak grupları
gibi tekniklerle hedef gruplar ile istişareler yapılması
faydalı olacaktır. Hedef grup üyelerinin hangi yollarla
katkıda bulundukları belirtilir.
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Ön teklif formunun ikinci bölümündeki kontrol listesinde sıralanan kriterlerden her birinin tam olarak
yerine getirildiğinin, başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekir. Başvuru sahipleri Proje Ön Teklif
Kontrol Listesini kullanarak (EK A - Hibe Başvuru Formu Kısım A Bölüm 2), başvurularının eksiksiz
olduğunu doğrulamalıdır.
Başvuru Sahibinin Beyanı, varsa Eş-Başvuru Sahibi Yetkilendirme Belgesi ve varsa Bağlı Kuruluş(lar)ın
Beyanı, kurumu temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından ıslak imzalı (mavi kalem) ve güncel tarihli olarak
imzalanmalıdır.
Proje Ön Teklif başvurusu, A4 boyutunda 1 asıl ve 2 kopya olarak ve zımbalanmadan hazırlanmalı ve
belgelerin tümü kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde sunulmalıdır. Başvuru sahibinin birden fazla
başvuru göndermesi halinde, her bir başvuru için ayrı zarf kullanılmalıdır. Zarf üzerinde
• teklif çağrısının referans numarası ve başlığı,
• başvuru sahibi kurumun tam ismi ve adresi ve
• ‘açılış oturumundan önce açılmayacak’ ve «Not to be opened before the opening session»
ibareleri yer almalıdır.
Aksi belirtilmedikçe, başvuruların İngilizce yapılması zorunludur. Başvurular elektronik ortamda
hazırlanmalıdır. El yazısı ile sunulmuş başvurular kabul edilmemektedir.
İstenilen tüm belgeler, ayrıca Word formatında (PDF’ye çevrilmeden) ve CD içerisinde de iletilmelidir.
Elektronik format ile yazılı versiyon birebir aynı içeriğe sahip olmalıdır. Farklılıklar olması durumunda,
yazılı versiyon esas alınır.
Proje Ön Teklif başvurusu, kapalı (mühürlü) zarf içinde iadeli taahhütlü posta veya özel kargo şirketi ile
Başvuru Rehberi’nde belirtilen adrese gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir. Başka yollarla (örn.:
faks veya elektronik posta ile) gönderilen veya başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilir. Aksi
belirtilmedikçe, elden teslimler için son başvuru süresi, son başvuru tarihinde ve saat 16:00’da
dolmaktadır. Posta veya kargo ile gönderilecek başvurular için saat sınırlaması olmayıp en geç son
başvuru tarihinde postaya veya kargoya verilmesi yeterli olmaktadır. Bununla ilgili olarak Sözleşme
Makamı tarafından gerekli kontroller yapılacak olup, posta ve kargo takibatının yapılabilmesine imkan
veren elektronik kargo takip sistemine erişimi mümkün kılan barkotlu sistemlerin tercih edilmesi
gerekmektedir. Bu konuda Sözleşme Makamı tarafından yapılabilecek açıklamalar mutlaka dikkate
alınmalıdır.
Proje Ön Teklifi paketinde SADECE aşağıdaki belgeler bulunmalıdır:
• Proje Ön Teklifi (EK A - Hibe Başvuru Formu / Kısım A),
• Kontrol Listesi (EK A - Hibe Başvuru Formu / Kısım A – Bölüm 2),
• Başvuru Sahibinin Beyanı (EK A - Hibe Başvuru Formu / Kısım A Bölüm 3),
• Eş Başvuru Sahibi Yetkilendirme Belgesi (varsa) (EK A - Hibe Başvuru Formu / Kısım A – Bölüm 4),
• Bağlı Kuruluş(lar)ın Beyanı (varsa) (EK A - Hibe Başvuru Formu / Kısım A – Bölüm 5).
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Ön teklifler, bir Değerlendirme Komitesi ve görevlendirilmeleri halinde bağımsız değerlendiriciler
tarafından AB’nin ilgili kural ve prosedürlerine uygun olarak değerlendirilir. Değerlendirme
sırasında başvuru rehberinde yayınlanan değerlendirme tablosu ve buradaki puanlandırmalar
kullanılır. 50 puan üzerinden en az 30 puan alan proje ön teklifleri, ön seçim kapsamında dikkate
alınır. Yeterli bulunan proje teklifleri, bunların toplamda talep ettikleri hibe miktarı, teklif çağrısı için
mevcut bütçenin %200’üne eşit olana kadar puan sıralamasına göre yüksekten düşüğe sıralanır
ve sadece bu kapsama giren teklifler tam başvuru paketi sunmaya davet edilir. Tekliflerin
değerlendirilmesinden sonra, Sözleşme Makamı değerlendirme sonuçlarını başvuru sahiplerine
e-posta yoluyla bildirir.

C.2. Proje Tam Başvuru Paketinin Hazırlanması
Tam Başvuru Formu, Proje Ön Teklifi’nde belirtilen tüm hususların temel unsurlarının korunduğu,
başvuru formu şablonu çerçevesinde söz konusu unsurların detaylandırıldığı belgedir.
Tam Başvuru Formu aşağıdakileri içerir:
• Proje ile ilgili genel bilgileri,
• Projenin tanımını ve yöntemini,
• Projenin uygulama süresini ve faaliyet planını,
• Projenin sürdürebilirliğini,
• Mantıksal Çerçeve Matrisini,
• Proje bütçesini, Sözleşme Makamı’ndan talep edilen tutarı ve beklenen diğer finansman
kaynaklarını,
• Başvuru sahibinin, varsa eş başvuru sahipleri ile varsa bağlı kuruluşların proje yönetme tecrübesini,
• Başvuru sahibinin kurumsal kimliği ile ilgili bilgileri, proje yönetme ve uygulama kapasitesini,
personel bilgilerini,
• Varsa eş başvuru sahibi (sahipleri) ile bağlı kuruluşların kurumsal bilgilerini, proje yönetme ve
uygulama kapasiteleriyle ilgili bilgileri,
• Varsa iştirakçilerin kurumsal bilgilerini,
• Varsa eş başvuru sahipleri tarafından imzalanan yetkilendirme belgesini,
• Varsa bağlı kuruluş(lar) tarafından imzalanan beyanı,
• Başvuru sahibi tarafından imzalanan beyanı,
• Ve Tam Başvuru Formu kontrol listesini içermektedir.
Proje başvuru formlarında proje gerekçeleri yazılırken, özellikle mevcut durum analizinden elde edilen
sonuçların istenilen şekilde aktarılması çok önemlidir. Gerekçeler yazılırken, sorun ağacındaki neden –
sonuç ilişkileri doğru ifadelerle yazılmalı ve bu ifadeler sorunun yaşandığı bölgeye ilişkin özel istatistikler,
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raporlar ve varsa anket sonuçları ile desteklenmelidir. Bölgenin durumunu daha da net olarak yansıtmak
için başka bölgelerin ve hatta ülkelerin değerleri, karşılaştırma yapmak amacıyla kullanılabilir. Burada
dikkat edilmesi gereken husus, bu bilgilere yer verilirken çok fazla detaya girilmesinin genel fikirden
uzaklaşmaya neden olabilecek olmasıdır. Aynı duruma, paydaşlardan elde edilen sonuçları yazarken
de dikkat edilmelidir. Kısacası, projenin gerekçeleri yazılırken yapılması gereken, sorulan sorulara,
analiz sürecindeki sonuçları, istenilen detayda aktararak cevap vermektir.
Başvuru formunun bölümleri ve bunların doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar, aşağıdaki
tablolarda anlatılmıştır. Başvuru formunun kendi şablonunda yer alan açıklamaların Türkçesi tabloda
koyu renkli satırlarda, bunlarla ilgili ek yönlendirmeler ise açık renkli satırlara eklenmiştir.

2.1. Projenin Tanımı
2.1.1 Tanım (en fazla 13 sayfa)
Aşağıda talep edilen tüm bilgiler dâhil olacak şekilde, genel amaç(lar)a ve özel amaç(lar)a, çıktılara
ve beklenen sonuçlara (etkiler, sonuçlar ve çıktılara) atıfta bulunarak, teklif edilen projenin ve ilgililiğinin
ayrıntılı tanımını yapınız. (Değerlendirme Komitesi projenin amaçları ve ilgililiği konularında Proje Ön
Teklifi’nde sunulan bilgilere bakacaktır):
•

Projenin, teklif çağrısının hedeflerine / sektörlerine / temalarına / spesifik önceliklerine ve hedef
ülkenin veya bölgenin özel ihtiyaç ve kısıtlamalarına uygunluğunun kısa özeti (diğer kalkınma
projeleri ile sinerji veya mükerrerliğe düşmeme hususları dahil).
Bu bölümün başlangıcı, proje ön teklifinin ilgililik adını taşıyan 1.3 başlığındaki bilgilerle uyumlu
olacak şekilde hazırlanmalıdır. Ön teklif aşamasında ilgililik kriteri için verilecek puan, tam
başvuru formunun değerlendirilmesi sırasında aynen alınacak olduğundan; ön teklifteki 1.3
başlıklı bölüm buradaki tanım kısmına özetlenerek eklenmelidir.

•

Hedef gruplar ve nihai faydalanıcıların tanımı, bunların ihtiyaçlarının ve kısıtlamalarının
açıklanması. Proje, bu ihtiyaçları nasıl ele alacak; hedef grupların durumları nasıl iyileştirilecek;
kilit paydaş gruplar ve bunların projeye yönelik tutumları nedir; bunlarla yapılan istişareler...
Hedef grupların ve / veya yerel ortak başvuru sahiplerinin ve bağlı kuruluşların teknik ve yönetim
kapasitelerinin açıklanması.
Bu bölüm hazırlanırken, bu rehberin 2. Bölümünde açıklanan mantıksal çerçeve yaklaşımı
kapsamındaki analizlerden yararlanılmalıdır. Hedef grup ve nihai yararlanıcıların hangi sorunun
parçası olduğu resmi verilerle kanıtlanır nitelikte sunulmalıdır. Örneğin; projede yer alan
sorunlardan biri kaynakçılık konusunda nitelikli istihdam eksikliği ise, yerel ve bölgesel resmî
belgelere göre açıklamalar yapılmalı ve projenin bu sorunun çözümüne karşılaştırmalı referans
yılları alınarak katkıları ortaya konulmalı ve hedeflenen sonuca ne şekilde ulaşıldığını anlatacak
şekilde düzenleme yapılmalıdır.
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•

Müdahalenin mantığı nedir; faaliyetler çıktılara, çıktılar sonuçlara ve sonuçlar beklenen etkiye
nasıl dönüşecektir; bu sonuç zinciri boyunca ana varsayımlar ve riskler nelerdir?

Müdahale mantığı, Ön Teklif’in 1.2 numaralı bölümünde belirtilenlerden özetlenebilir.
• Sonuçlara ulaşmak için taahhüt edilen her bir faaliyeti (veya iş paketini) ayrıntılı bir biçimde
belirleyiniz ve tanımlayınız. Bu faaliyetlerin seçim sebeplerini gerekçelendirin ve faaliyetlerde
yer alacak her bir eş başvuru sahibinin ve bağlı kuruluşların (varsa iştirakçilerin veya
yüklenicilerin veya alt hibe faydalanıcılarının) görevini ve rolünü belirtiniz. Bölüm 2.1.3’te
belirtilecek faaliyet planı tekrarlanmamalı fakat proje tasarımının bütünlüğündeki uyumluluk ve
tutarlılık gösterilmelidir. Özellikle projede amaçlanan yayınları liste halinde yazınız.
Bu bölümde, proje faaliyetlerinin çıktılarıyla detaylandırılması istenmektedir. Faaliyet
detaylandırılması yapılırken göz ardı edilmemesi gereken konu, 2.1.2 ve 2.1.3 numaralı
bölümlerindeki faaliyetlerle burada belirtilenler arasında farklılık olmaması gerektiğidir. Ayrıca,
bu bölümlerde belirtilenlerin mantıksal çerçeve matrisi ve bütçedeki hususlarla tam uyumlu
olması gerekmektedir.
Mevcut durum analizinde elde edilen sonuçlar kapsamında; projenin teknik özelliklerinden,
mevcut yerel koşullardan, kapsamından ve paydaşların proje konusundaki destekleri ve
direnişlerine kadar proje içi ve dışı faktörleri göz önüne alarak faaliyetlerin uygulanıp
uygulanmayacağını, tekrarlanma özelliği ve yenilikçi yaklaşımlarını başvuru formunda
göstermek gerekir.
2.1.3 numaralı bölümde belirtilecek faaliyet planı bu bölümde tekrarlanmamalıdır.
Proje kurumlarının (başvuru sahibi, bağlı kuruluş, eş başvuru sahibi, iştirakçiler) rol dağılımı,
kurumsal kapasitelere bağlı olarak gerekçelendirilmelidir. Örneğin, bir kurum eğitim salonuna
sahip ise, katkısı eğitim sürecinde salon sağlamak şeklinde açık olarak faaliyetlerde yer
almalıdır.
Faaliyetlerin gerçekleştirilme yöntemleri açıklanmalı, anılan yöntemin neden seçildiği
karşılaştırmalı

olarak

verilmelidir.

Çeşitli

alternatifler

var

ise

seçilen

alternatif

gerekçelendirilmelidir.
Faaliyetlerin detaylandırılması aşamasında, her bir faaliyet konusuyla ilgili uzmanlığı olan kişi
veya kurumlara danışılması ya da faaliyetle ilgili referansların dikkatle incelenmesi, faaliyetin
teknik detaylarıyla planlanabilmesi açısından çok önemlidir. Her bir faaliyet gerektiği kadar
detaylandırılmalıdır. Faaliyetlerin detayı ve planının kalitesi, bunları hazırlayanların uzmanlığı,
deneyimi ve bilgisi ile doğru orantılıdır. Örneğin, dezavantajlı kişilerin topluma entegrasyonu
konusundaki bir faaliyette, deneyimli bir sosyal hizmet uzmanı gibi ilgili alanda hem bilgisi ve
hem deneyimi olan kişilerin faaliyet planı hazırlama çalışmalarına katılımı, gerçekçi, etkin,
ihtiyaçlara cevap veren ve uygulanabilir bir planın ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
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Ana faaliyetler, alt faaliyet kırılımları şeklinde detaylandırılır. Örneğin, yukarıdaki örnekte
kadınların mesleki vasıflarının artırılması “Sonuç 1 (özel hedef)” ve kurs imkanlarının artırılması
“Çıktı 1.1.” olarak alındığında, herhangi bir dalda düzenlenecek ilk meslek edindirme eğitimi,
1.1.1 numaralı ana faaliyet olarak numaralandırılabilir. Böyle bir eğitim faaliyetinin alt faaliyetleri
genellikle aşağıdakileri içerir:
1.1.1.1 Eğitmenlerin görevlendirilmesi
1.1.1.2 Kursiyer seviyelerinin analizi
1.1.1.3 Müfredatın belirlenmesi
1.1.1.4 Materyallerin hazırlanması
1.1.1.5 Eğitim yerinin hazırlanması
1.1.1.6 Uygulama ve değerlendirme
Faaliyet planı hazırlama aşamasında ayrıca sıralama, tamamlayıcılık ve bağımlılık olarak
adlandırılan üç hususa özellikle önem verilmelidir. Örneğin, tekstil alanında düzenlenecek bir
eğitimde kullanılacak ekipman ve malzemelerin proje bütçesinden temin edileceği
öngörülmüşse; öncelikle dikiş makinesi gibi ekipmanın satın alım faaliyetinin yapılması gerektiği
aşikardır. Ayrıca, pratik eğitimler sırasında kullanılacak kumaş gibi sarf malzemelerinin temini
de, tamamlayıcılık açısından gereklidir. Çoğu durumda bir faaliyette elde edilen çıktı, başka bir
faaliyetin girdisi olarak ve sonraki faaliyetin tamamlayıcısı şeklinde kullanılır. Bağımlılık, bir
faaliyet bitmeden başlayamayacak veya tamamlanamayacak faaliyetleri ifade etmek için
kullanılır. Bağımlılıklar, özellikle aynı girdilere ihtiyaç duyan faaliyetlerde de söz konusu olur.
Çoğu durumda, mümkün olduğunca bağımlılığı bulunmayan ve eş zamanlı şekilde
gerçekleştirilebilecek faaliyetlerin gereksiz yere beklenilmeden ve uygun bir iş bölümü yapılarak
tamamlanması uygun olacaktır. Örneğin, eğitim materyalleri eğitmenlerce hazırlanırken, eğitim
yeri aynı zamanda projenin idari ekibi tarafından hazırlanabilir.
Detaylandırmanın asıl amacı, her bir faaliyet için gerekecek zaman, girdi ve maliyetlerin
belirlenebilmesidir. Detaylandırma, bu üç hususun belirlenmesine ve iş bölümünün
yapılabilmesine imkân verdiğinde durdurulabilir. Örneğin, personel alım ilanına çıkılarak 5
eğitmenin görevlendirilmesi için, ilanın askıda kalacağı başvuru süresi ile değerlendirme ve
seçim sürecinin 30 gün süreceği ve bu çalışmada 4 proje idari personeli ile ilan giderlerine
ihtiyaç duyulacağı belirlenebilir. Her bir alt faaliyetin periyodu belirlendikten sonra, ana faaliyet
için başlama ve bitiş zamanı da bulunmuş olur. Genellikle her bir ana faaliyetin tamamlanacağı
öngörülen tarihe, Kilometre Taşı denilir. Personel veya birimlerin iş planlamasında haftalık
zaman dilimleri, genel faaliyet planlamasında ise aylık dilimler kullanılır.
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•

Hibe Başvuru Rehberi’nde mali destek uygun görülüyorsa, üçüncü şahıslara mali destek temin
etmek isteyen başvuru sahipleri, Başvuru Rehberi’nde yer alan koşullara uygun olarak, mali
destek ile elde edilecek amaçları ve beklenen sonuçları, hazırlanmış temel bir listeye göre mali
destek için uygun faaliyet türlerini, mali destek alabilecek uygun kurum tiplerini veya kişi
kategorilerini, bu kurumların seçimi için öngörülen kriterleri, her bir üçüncü şahıs için verilecek
net mali destek miktarı için kullanılacak kriterleri ve verilebilecek azami miktarı tanımlamalıdır.
PRAG Bölüm 2.4’e istinaden; faydalanıcı, AB kısıtlayıcı önlemlerine uyulmasından sorumludur.
Hibe Başvuru Rehberi’nin faaliyetlerin uygunluğu başlığını taşıyan 2.1.4 bölümünde “üçüncü
taraflara mali destek sağlanması” (örneğin proje kapsamında düzenlenen kursa katılan
kursiyerlere verilecek günlük cep harçlığı) hususuna imkân veriliyorsa, başvuru sahipleri böyle
bir destek mekanizmasını ilgili şartlar kapsamında önerebilir. Hibe Rehberi’nde böyle bir
uygulamaya izin verilmemişse; bu harcama kalemi, uygun olmayan maliyet olarak
değerlendirilecektir. Bu nedenle Hibe Rehberi dikkatle incelenmeli ve Sözleşme Makamı
tarafından yapılan tüm açıklamalar dikkate alınmalıdır.

•

Projenin kapsamını tanımlamak amacıyla yapılan ana çalışmaları belirtiniz.
Proje kapsamının belirlenmesinde, bu rehberin 2. bölümünde 3. aşama olarak açıklandığı gibi
katılımcı bir süreç işletilmesi için, tüm taraflarla toplantı ve çalıştay gibi resmi ya da gayri resmi
istişare platformları oluşturulmalıdır. Ortak tarafların proje öncesinde işbirliği mekanizmaları
kurmaları ve periyodik aralıklarla bir araya gelmelerini de öngören protokoller imzalamaları
tavsiye edilir. Bu türden çalışmalar gerçekleştirilmişse, bu bölümde belirtilmelidir.

•

Ön teklif formunda sunulan bilgilerdeki değişiklikleri açıklayınız.
Proje Ön Teklifi'nde belirtilen tüm hususların temel unsurlarının tam başvuru paketinde de
korunması esastır. Değişiklik varsa, bunların tüm ayrıntıları, gerekçeleriyle beraber bu kısımda
açıklanmalı ve değişikliklerin yapılmasının zaruri olduğu gösterilmelidir. Özellikle bazı
değişikliklerin bütçeye de yansımaları olabileceği dikkate alınmalıdır. Örneğin, faaliyetlerde
veya hedef grup sayılarında bir azalma ya da artış varsa, bütçenin de makul seviyelere
çekilmesi gerekir. Her durumda Proje Ön Teklifi aşamasında belirtilen AB’den talep edilen hibe
miktarının Tam Başvuru aşamasında %20’den (+ / -) daha fazla değiştirilemeyeceği
unutulmamalıdır.

2.1.2 Uygulama Yaklaşımı (en fazla 5 sayfa)
Aşağıdakileri ayrıntılarıyla açıklayın:
•

Uygulama yöntemlerini ve böyle bir metodolojinin neden seçildiği (önerilen ana araçlar dahil örneğin edinilecek veya kiralanacak ekipman, malzemeler):
Bu bölümde, 2.1.1 numaralı bölümde detaylandırılan ve 2.1.3 numaralı bölümde zamansal
olarak planlanan faaliyetlerin yerine getirilmesi için kullanılacak yöntemler ve bu yöntemlerin
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hangi gerekçelerle tercih edildiği açıklanmalıdır.
Yöntem ve metodolojilerin belirlenmesinde, etkinlik prensibi ve özellikle strateji analizinde
ortaya konan teknik ve mali kapasite imkanları göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, fazla
sayıda kişinin bir eğitim için seyahat ve konaklaması maliyetli olacaksa, eğitim mekanını
kursiyerlere yakın bölgelerde belirleme ve eğitmenleri de buraya getirme imkanlarının
araştırılması, daha makul bir yaklaşım olacaktır.
Seçilecek yöntemlerin hedef gruba uygun olması gerekmektedir. Örneğin; hedef grupta görme
engelliler varsa ve herhangi bir duyuru ya da yönlendirme yapılacaksa, sadece basılı
materyallerin kullanılmaması ya da basılı materyallerde Braille alfabesinin kullanılması ve ek
olarak sesli yönlendirmeler de öngörülmesi gerekecektir.
Mümkün olduğunca her faaliyet için hem teknik hem de idari açılardan benimsenecek
yöntemlerin tanımları ayrıntılı şekilde açıklanmalıdır. Hangi faaliyetlerin hizmet satın alımıyla ve
hangi faaliyetlerin doğrudan girdilerin tek tek temin edilmesi suretiyle gerçekleştirileceği, bu
bölümde detaylandırılmalıdır. Bazı faaliyetler açısından literatürde ve uygulamada kullanılan ve
teknik olarak geliştirilmiş yöntemler de bulunabilmektedir. Örneğin, projede ulaşılan sonuçların
etkilerini değerlendirmede hangi etki analizi yönteminin neden seçileceği belirtilmelidir.
•

Projenin daha önceki başka bir projenin devamı olması durumunda, bu projenin öncekinin
sonuçları üzerine nasıl inşa edileceği (daha önce yapılan bir değerlendirmenin başlıca
sonuçları ve önerilerini belirtiniz):
Teklif edilen projenin daha önceden herhangi bir kuruluş tarafından uygulanmış herhangi bir
projenin devamı olması durumunda, bu husus açıkça belirtilmelidir. Önceki projede elde edilen
çıktılar ve ulaşılan sonuçlar ve bunların etkileri özetlenmeli, uygulamalardan edinilen
tecrübelerin neler olduğu ve bunların yeni projede nasıl değerlendirileceği özetlenmelidir.
Örneğin, önceki projede oluşturulmuş bir eğitim merkezinin yeni projede kullanılacağı ya da
denenmiş bir yöntemin yerine, onun yarattığı aksaklıklardan dolayı, yeni projede başka
yöntemlerin uygulanacağı gibi hususlar açıklanmalıdır. Önceki projenin etkileriyle ilgili bir
değerlendirme çalışması yapılmışsa, bu çalışmayla ortaya çıkarılmış sonuçlar anlatılmalıdır.
Yeni projenin önceden uygulanmış bir projenin devamı şeklinde bir niteliği yoksa bu husus
belirtilmelidir.

•

Projenin daha büyük bir programın bir parçası olması durumunda, programa / planlanan diğer
projeye nasıl uyduğunu veya program / diğer planlanan proje ile nasıl koordine edileceğini
belirtiniz (özellikle Avrupa Birliği’yle olmak üzere, diğer girişimler ile kurulabilecek muhtemel
sinerjileri açıkça belirtiniz):
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Önerilen projenin ya da proje kapsamındaki bir veya birkaç faaliyetin, başvuru yapılmakta olan
hibe programı dışında daha büyük bir programın parçası olma ihtimali bulunabilir. Bu durumda
yeni projenin bu üst düzeydeki programa katkıları ile program kapsamındaki diğer proje ve
faaliyetlerle tamamlayıcılık unsurları özetlenmelidir.
Proje teklifinin daha büyük bir programla ilişkisi yoksa, bu husus açıkça belirtilmelidir.
•

Projenin uygulanması için önerilen ekip ve teşkilat yapısı (burada kişilerin isimlerinin, işlevlerine
göre belirtilmesine gerek yoktur):
Proje ekibi yeterli sayıda olmalı ve gerekli nitelikleri taşıyan personelden oluşmalıdır. Başvuru
formunda proje ekibiyle ilgili bilgiler verilirken, bunların sözleşme imzasından sonra akdi
yükümlülük haline geleceği unutulmamalıdır. Ekibin doğrudan projenin idari ve teknik
konularında tecrübesi olan kişilerden oluşturulması gerekir.
Mali konularda kurumun gerekli vasıfta personeli yoksa; kısmi süreli muhasebe personeli ya
da kurum, satın alma konularında deneyimsiz ise; satın alma uzmanının projeye dahil edilmesi
planlanmalıdır.
Uzmanlık gerektiren konularda hazırlanan Teknik Şartname’ye bağlı hizmet alımı kapsamında,
danışman desteği almak da mümkündür. Ekibin tüm aktörlerle uyumlu çalışması, raporlama,
takip ve organizasyon konularında yetkin olması, proje başarısını olumlu etkileyecektir.

•

Çeşitli aktörler ve paydaşların (eş başvuru sahipleri, bağlı kuruluşlar, hedef gruplar, yerel
yönetimler, vb.) projedeki görevleri ve katılımları ile bu görevlerin onlara veriliş nedenleri:
Strateji analizleri kapsamında belirlenen kurumsal kapasitelere uygun olarak hangi faaliyetlerin
hangi aktörlerce yerine getirileceğinin netleştirilmesi, yapılan iş bölümünün gerekçeleriyle
beraber bu bölümde detaylandırılması beklenir. Bu kapsamda, başvuru sahibinin ve varsa eş
başvuru sahiplerinin ve bağlı kuruluşların, projenin hazırlanması ve uygulanması sürecinde
aracı olarak yer almadan doğrudan sorumlu olmaları gerektiği dikkate alınmalı ve görev
paylaşımları bu hususa uygun şekilde yapılmalıdır.

•

Planlanan izleme düzenlemeleri ile devam eden takip süreçleri:
Başvuru sahibi, proje başladıktan sonra uygulamaya koyacağı izleme düzenlemelerini ayrıntılı
olarak bu bölümde açıklamalıdır. Hibe almaya hak kazanan projelerle imzalanacak hibe
sözleşmesine göre, proje kapsamında projenin gerçekleşmelerine ve ilerlemelerine ilişkin
izleme faaliyetlerinin öngörülmesi zorunludur. Ayrıca, Avrupa Komisyonu temsilcilerinin,
faydalanıcı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek temel izleme çalışmalarına katılmak için
davet edilmeleri de sözleşmeden kaynaklanan bir gereklilik olacaktır. Bu açıdan başvuru
formunun bu bölümünde projenin nasıl izleneceği, proje göstergelerinin nasıl ölçüleceği ve
bunlara ulaşıldığının nasıl kanıtlanacağı detaylandırılmalıdır.
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İzleme düzenlemelerinde, ayrıca izleme ve takipten sorumlu yapılar ve mekanizmalar da tarif
edilmelidir. Örneğin, proje ortak kuruluşlarının periyodik aralıklarla bir araya geleceği
toplantıların düzenleneceği ve bu toplantılarda gidişatın değerlendirileceği belirtilebilir.
Doğrudan proje uygulayıcısı kuruluşun temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek bu tür
toplantılara genellikle yönetim toplantıları adı verilir. Daha geniş katılımlı olan ve paydaş kuruluş
temsilcilerinin de davet edildiği izleme toplantılarının düzenlenmesi de fayda sağlayacaktır.
Paydaşların da katılımıyla ve daha uzun zaman aralıklarıyla gerçekleştirilen bu toplantılara
izleme ya da yönlendirme toplantıları denilir. Bu tür toplantılarla, ilgili her kesim gelişmelerden
haberdar edilmiş, varsa onlardan talep edilen destekler görüşülmüş, karşılaşılan sorunlarla ilgili
düzeltici ve risklerle ilgili önleyici tedbirlere karar verilmiş olur.
Ayrıca, Sözleşme Makamı’na sunulması gereken tüm belge, bilgi, talep ve raporlar da resmi
olarak sunulmadan önce bu platformlarda görüşülmüş ve bunların üzerinde mutabakata
varılmış olur.
Özellikle birden fazla bölgede uygulanan projelerde, her uygulama bölgesindeki gelişmelerin
yerinde incelenmesi, takibi ve doğrulanması için izleme ziyaretlerinin de nasıl ve ne şekilde
gerçekleştirileceği bu bölümde açıklanmalıdır.
•

Planlanan iç / dış değerlendirme süreçleri (500.000 Avro’nun üzerindeki projeler için bir
değerlendirme öngörülmelidir ve bu tutarın altındaki projeler için değerlendirme yapılması
şiddetle tavsiye edilir):
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Proje faaliyet ve sonuçlarının hedef gruplar ve nihai faydalanıcılar üzerindeki tesirinin, beklenen
hedefleri sağlayıp sağlamadığının, maliyet açısından ne kadar etkin olduğunun ve ne kadar
sürdürülebilir olduğunun değerlendirilmesi için iki yöntemden bahsedilebilir. Hibe başvuru
sahibinin, varsa eş başvuru sahibi ile beraber bu tür değerlendirmeleri kendi kaynakları ve
personeliyle yapması, iç değerlendirme olarak adlandırılır. Ancak, çoğunlukla tarafsızlığın
sağlanması açısından, proje sonuçların bağımsız olarak ölçülmesi beklenir. Bunun için
dışarıdan hizmet satın alımıyla projeye özel değerlendirme çalışmaları yapılabilir. Bu
değerlendirme türüne ise dış değerlendirme denilir.
500.000 Avro’nun üzerindeki projeler için, etki analizi çalışması gibi en az bir değerlendirmenin
öngörülmesi zorunludur. Bunun altındaki projeler için de değerlendirme yapılması önemle
tavsiye edilmektedir. Başvuru formunda, gerçekleştirilecek değerlendirme çalışmalarının
ayrıntılı olarak tanımlanmış olması gerekir. Uygulama sırasında değerlendirme hizmet satın
alımına ilişkin İş Tanımı veya Şartnameler ve taslak değerlendirme raporları, Avrupa
Komisyonu’nun yorumlarına sunulmak üzere Sözleşme Makamı’na gönderilmelidir. AB
Komisyonu temsilcileri de değerlendirme uygulamalarına katılmaya davet edilir. Bu kapsamda,
bu çalışmaların tarihleri ve mantıksal çerçevedeki göstergelerin takibi dahil tüm değerlendirme
ve izleme raporları, Avrupa Komisyonu’na sunulmak üzere Sözleşme Makamı’na gönderilir. AB
Komisyonu, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin hazırlık, uygulama ve raporlama dahil her
aşamasına katılmaya davet edilmelidir.
•

AB’nin proje finansmanına olan katkısının ve projenin görünürlüğünün sağlanmasına yönelik
planlanan faaliyetler:
Önerilen projenin uygulanması aşamasında uygulayıcı kuruluşlar, imzalanacak hibe
sözleşmesi uyarınca, projelerine Avrupa Birliği tarafından finansman sağlandığı hususunu
kamuoyuna duyurmak için gerekli tüm önlemleri almakla sorumlu olacaktır. Bu kapsamda,
proje başladıktan sonra ilk olarak, bir iletişim planı hazırlanmalı ve bu plan AB Komisyonu
onayına iletilmesi için Sözleşme Makamı’na sunulmalıdır.
Dolayısıyla, proje kapsamında görünürlük faaliyetlerinin uygulanması zorunludur ve bu açıdan
başvuru formunun bu bölümünde, görünürlük faaliyetlerinin detaylandırılması gerekmektedir.
Buna göre kamuoyu ve basına yansıyacak etkinlikler, basın materyalleri ve AB’nin
görünürlüğünü sağlamaya yönelik tüm faaliyetler ve seçilecek iletişim araçları, bu bölümde
sıralanarak özetlenmelidir. Aslında bu bölüm, uygulamanın ilk aşamasında hazırlanacak
iletişim planının da bir özeti gibi düşünülebilir. Bu bölümün ve iletişim planının hazırlığı sırasında
Sözleşme Makamı’nın yayında olan görünürlük rehberinden yararlanılması faydalı olacaktır:
http://www.ikg.gov.tr/wp-content/uploads/pdf/ikg_pro_gorunurluk_rehberi.pdf
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2.1.3 Projenin Uygulanmasına Yönelik Faaliyet Planı (en fazla 4 sayfa)
Öngörülen faaliyet planında, kesin bir başlangıç tarihi verilmemelidir. Bu doğrultuda, belirli tarihlere ya
da aylara atıfta bulunmak yerine “1. ay”, “2. ay” vb. şeklinde bir zamanlama tanımlanmalıdır.
Başvuru sahipleri, uygulama süresini etkileyebilecek ilgili tüm faktörleri göz önünde bulundurarak, her
bir faaliyetle ilgili tahmini süreyi ve uygulama dönemini en kısa süre olarak değil en olası süre esasına
göre tanımlamalıdır.
Faaliyet planında gösterilen eylemler, Bölüm 2.1.1’de ayrıntılı biçimde tanımlanan faaliyetlere uygun
olmalıdır. Faaliyetlerin uygulanmasından sorumlu birim, başvuru sahipleri veya bağlı kuruluşlar,
iştirakçiler veya alt yükleniciler olmalıdır. Herhangi bir faaliyetin öngörülmediği aylar ya da ara
dönemler de faaliyet planında yer almalıdır ve ayrıca bu süreler projenin toplam tahmini süresi
hesaplanırken dikkate alınmalıdır.
Projenin ilk 12 aylık uygulama süresi için hazırlanan bölüm, her bir faaliyetin hazırlık ve uygulamasına
dair genel görünümünü ortaya koyacak şekilde detaylandırılmış olmalıdır. Takip eden yılların her biri
için faaliyet planı daha genel olabilir ve bu yıllar için sadece teklif edilen ana faaliyetleri listelemelidir.
Bu amaçla, faaliyet planı altı aylık periyotlara ayrılmalıdır (Not: Takip eden her bir yıl için daha detaylı
bir faaliyet planı, hibe sözleşmesi özel koşullar madde 4.1 kapsamında yeni bir ilave avans ödemesi
alınmadan önce sunulmalıdır). Faaliyet planı, aşağıdaki şablon kullanılarak hazırlanmalıdır:
Bu bölümde, faaliyetlerin detayından ziyade, ana ve / veya alt faaliyetler düzeyindeki “2.1.1
Tanım” bölümünde detaylandırılmış olan faaliyetlerin zaman planlanmasının yapılması
amaçlanmaktadır.
Esasen faaliyet planı, hedef ağacından alınan ve MÇM’de özetlenen ana faaliyetlerin birbirleri
arasındaki bağlantılarını içerecek şekilde mantıksal bir sıralama ile gösterilmesi için hazırlanır.
Faaliyet planına uygulama planı da denilebilir. Faaliyet planı, mevcut mali ve insan kaynakları
bağlamında uygulanabilir şekilde hazırlanmalıdır. Faaliyet planlanması ile;
•

Faaliyetlerin ayrıntıları ve süreleri net şekilde belirlenir. Bu aşamaya iş döküm ağacı ya da
faaliyet iş akışının belirlenmesi aşaması da denilir.

•

Projeye dahil olması öngörülen paydaşların uygulama sürecine ne şekilde dahil edileceği
belirlenir ve sorumlulukların dağılımı sağlanır.

•

Faaliyetlerin uygulamasında kullanılacak olan kaynaklar tespit edilir.

•

Bütçe çalışmalarının alt yapısı oluşturulur.

•

Projenin izleme ve değerlendirme süreçlerinin ne şekilde gerçekleştirileceği belirlenir.

•

Risk yönetim planının oluşturulması sağlanır.

Faaliyetlerin ana ve alt faaliyetler olarak tasarlanması, birbirleriyle olan bağımlılığı ve
tamamlayıcılığı göstermenin yollarından biridir. Satın alma süreçleri de, uygulanacak ihale
usullerini dikkate alacak şekilde planda yer almalıdır. Öngörülen faaliyet planında kesin bir
başlangıç tarihi verilmemelidir. Örneğin, aşağıdaki şablonda 1. Hazırlık faaliyetinin projenin ilk 3
ayı süresince uygulanacağı öngörülmüş, bunun için ilk 3 ay tabloda renklendirilerek vurgulanmıştır.
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2.1.4. Projenin Sürdürülebilirliği (en fazla 3 sayfa)
Lütfen aşağıdaki bütün bilgileri sağlayın:
• Projenin teknik, ekonomik, sosyal düzeyde ve politika düzeylerinde hedef grupları veya
faydalanıcıları üzerindeki beklenen etkilerini mümkün olduğunca nicel veri kullanarak
tanımlayın (örneğin; proje mevzuatın, etik kuralların, yöntemlerin vb. gelişmesine katkı
sağlayacak mı?).
Proje uygulamasının beklenen somut etkilerinin her bir grup düzeyinde teknik, ekonomik, sosyal
düzeyde ve politik düzeyinde ne gibi değişiklikler gerçekleştireceği bu bölümde açıklanmalıdır.
Örneğin, aşçılık konusunda sertifikalı mesleki eğitim alan 15 işsiz kadının kaç tanesinin işe
yerleşerek gelirleri artacağı; işverenin nitelikli personel çalıştırarak sağladığı kazanımın ne
olacağı; iş sahibi kadının ailesindeki geçim koşullarında ne şekilde iyileşme olacağı gibi sonuç
ve etkiler, her bir hedef grup için ayrı ayrı izah edilmelidir. Benzer şekilde; kurumsal kapasite
artışı sağlanan bir projede, kapasitenin hangi açıdan geliştiği sayısal düzeyde açıklanmalıdır.
Hibe projesi ile kurulacak eğitim tesisinde, yıllık kaç kişinin eğitimine imkân sağlanacağı konusu
sayısal olarak ifade edilmeli ve mevcut kapasite ile oransal anlamda artış projede yer almalıdır.
•

Detaylı bir risk analizi ve acil önlem planı sununuz. Acil önlem planında, her bir faaliyetle ilgili
riskler ve bunların çözümüne yönelik önlemler sıralanmalıdır. İyi bir risk analizi, fiziksel,
çevresel, politik, ekonomik ve sosyal riskleri içermelidir.
Varsayım ve riskler için bu rehberin 2. Bölümünün 5. Adımında açıklanan Mantıksal Çerçeve
Matrisi’nden yararlanılmalıdır.
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•

Projenin tamamlandıktan sonra nasıl sürdürülebilir hale getirileceğini açıklayın. Bu, gerekli takip
faaliyetlerini, yerleşik stratejileri, sahipliği, iletişim planını vb. içerebilir. Sürdürülebilirliğin
aşağıda belirtilen dört boyutunu ayrı ayrı ele alınız:
a) Mali sürdürülebilirlik: Örneğin, devam etmesi gereken faaliyetlerin finansmanı; gelecekteki
tüm işletme ve bakım masraflarını karşılayacak gelir kaynakları, vb;
b) Kurumsal düzeyde sürdürülebilirlik: Örneğin, proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin
sürdürülmesine olanak sağlamak üzere oluşturulacak yapılar; kapasite geliştirme,
anlaşmalar ve ‘yerel sahiplenme’yi sağlayacak faaliyetlerin çıktıları;
c) Politika düzeyinde sürdürülebilirlik (varsa): Örneğin, uygun olduğu durumlarda, projenin
yapısal etkileri (geliştirilmiş mevzuat, mevcut çerçevelerle tutarlılık, etik kurallar veya
yöntemler)
d) Çevresel Sürdürülebilirlik: Projenin çevre üzerinde olumlu / olumsuz ne tür etkileri olacak önerilen proje, projenin ilgili olduğu doğal kaynaklar üzerindeki ve daha geniş anlamda
doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerini önleyici koşullara sahip mi?
Mali (finansal) sürdürülebilirlik: Kısaca projenin bitiminde proje amacının planlandığı şekilde
nasıl sürdürülebilir kılınacağının finansal açıdan açıklanmasından ibarettir. Çünkü temel olarak
proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin ve özellikle devam eden ek işletme faaliyetlerine ilişkin
finansman ihtiyacının hangi finansal kaynaklar ile devam edeceğinin açıklanması
gerekmektedir. Finansal açıdan proje kapsamında yapılan bir sefere mahsus sabit yatırım
harcamaları (makine, ekipman, demirbaş vb.) dışında, proje bitiminde bu projenin devamı için
gereken işletme giderleri türünden giderlerin finansmanı, personel, proje konusu olan ve
sonuçlara yönelik faaliyetler; eğitim, konferans vb. faaliyetler dikkate alınarak finansal
sürdürülebilirlik açıklanmalıdır. Aksi halde, yani tüm proje bütçesini dikkate alarak finansal
sürdürülebilirliğin açıklanması, proje sonrası finansman ihtiyacını gereksiz bir şekilde artıracak
ve bununla ilgili kaynak ihtiyacını olduğundan fazla gösterecektir.
Kurumsal sürdürülebilirlik: Proje bittikten sonra projeyi yürütecek kurumsal yapının nasıl ve
hangi şekilde devam edeceği ile ilişkilidir. Projeyi hazırlayan ve uygulayan kuruluş, proje
bitiminde aynı yapıyı yukarıda açıkladığımız finansal sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda
devam ettirebileceği gibi, kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla proje hazırlık
aşamasında planlanmış “yeni bir kurumsal yapıya (dernek, kooperatif, vakıf, birlik vb.)” projeyi
devredebilir. Kurumsal sürdürülebilirlik açısından önemli olan, söz konusu yapıya paydaşların
katılım seviyesi ve yapıyı sahiplenmesidir. Özellikle, şekli ne olursa olsun, hedef grupları içerisine
almayan bir yapının sürdürülebilir olduğundan bahsetmek hayalden öte bir şey değildir.
Politika düzeyinde sürdürülebilirlik: Projenin uygulama süresinde ve sonrasında yerel
otoritelerin proje konusunda yapacağı yasal ve idari yapısal düzenlemeler sürdürülebilirlik
açısından önemli etkilere sahip olabilir. Mevcut düzenlemelerin hayata geçirilmesi projenin
başarısını ve sürdürülebilirliğini etkileyebilir. Her proje için gerekli olmasa bile, projenin tarafı
olan yerel otoritelerin projenin başarısını ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla planlanan
yasal düzenlemeleri ve ilgili gelişmeleri varsa bu kapsamda açıklanmalıdır.
Çevresel sürdürülebilirlik: Projenin doğal çevre ve kaynaklar üzerindeki olası olumlu ve olumsuz
etkileri bu bölümde öngörülmeli ve açıklanmalıdır. Bu kapsamda, örneğin projenin olumsuz
çevresel etkileri olmamasını sağlamak için, sürdürülebilir malzemelerden üretilen geri
dönüştürülebilir ürünlerin özel olarak kullanılacağı belirtilebilir.
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•

Projeyi yaygınlaştırma planınızı, örnek alınarak tekrar uygulanmasına ve proje çıktılarının
yaygınlaştırılmasına dair olasılıkları (projenin çarpan etkilerini) tanımlayınız. Tasarlanan
yaygınlaştırma kanallarını / mecralarını açıkça belirtiniz.
Projenin tekrar uygulanmasına ve projenin çıktılarının yaygınlaştırılmasına dair olasılıklar ile
projenin çarpan etkileri, bu bölümde belirtilir. Proje çıktı ve sonuçlarının başta proje uygulama
bölgesi olmak üzere yerel ve bölgesel ölçekte örnek olarak kullanılabilirlik durumu, çıktı, sonuç
ve modelin yaygınlaştırılması ve geniş kitlelere ulaşması için ne tür çalışmalar yapılacağı
açıklanmalıdır.
Kaynakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi ve katılımcı süreçlerin işletilmesi durumunda,
çarpan etkisinin en üst düzeye çıkarılabileceği akılda tutulmalıdır. Örneğin, bilinçlendirme
faaliyetlerinin uygulanmasında ulusal, yerel ve seçilmiş sosyal medya temsilcileri ile sürekli
koordinasyon halinde olmak çok önemlidir. Böylece farkındalık yaratma faaliyetleri proje
kaynakları ile sınırlı kalmayacak, aktörler ve faaliyetler arasındaki sinerji ile zenginleşecektir.

2.1.5 Mantıksal Çerçeve
Lütfen Hibe Başvuru Rehberi Ek C’yi doldurunuz.
Bu rehberin 2. Bölümündeki 5. aşama kısmına bakınız.

2.1.6 Proje Bütçesi, Sözleşme Makamı’ndan Talep Edilen Tutar ve Beklenen Diğer
Finansman Kaynakları
Aşağıdaki bilgileri sağlamak için lütfen Hibe Başvuru Rehberi EK B’yi doldurunuz:
•

Projenin toplam süresi için ve en az ilk 12 ay için proje bütçesini (çalışma sayfası 1)
doldurunuz.

•

Projenin toplam süresi için bütçenin gerekçelendirilmesi (çalışma sayfası 2) ve

•

Projenin toplam süresi için Sözleşme Makamı’ndan talep edilen tutar ve beklenen diğer
finansman kaynakları (çalışma sayfası 3).

Daha fazla bilgi için Hibe Başvuru Rehberi’ne bakınız (Bölüm 1.3, 2.1.4 ve 2.2.5).
Projenin toplam maliyeti ve Sözleşme Makamı’ndan talep edilen tutar, AVRO olarak
belirtilmelidir.
Bütçe, projeye mali destek verilmesi kararının alınmasında en önemli unsurlardan biridir. Zira
çoğu hibe programında proje bütçesi ve maliyet etkinliğinin belirli bir yeterlikte olması aranır.
Normalde tam başvuru paketinin değerlendirilmesi sırasında başvuru sahibi tarafından proje
teklifiyle birlikte sunulan bütçe tablosunun, tüm pakete ait 100 puanlık toplamda 15 puanlık bir
ağırlığı bulunur. Hibe programında bu bölüme ait bir yeterlilik şartı getirilmişse, örneğin bu
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bölümde 10 puanın altında kalan başvuruların eleneceği belirtilmiş olabilir. Bu nedenle proje
faaliyetlerin bütçeye uygun şekilde yansıtılması ve tahmini maliyetler ile sonuçlar arasında yeterli
ve makul bir orantının olması gerekir.
Bütçenin hazırlanmasıyla ilgili detaylı bilgiler sonraki bölümde açıklanmıştır.
2.2.Başvuru Sahibinin (ve varsa 2.3. Eş Başvuru Sahiplerinin ve varsa 2.4.Bağlı Kuruluşların)
Tecrübesi
Bu bilgiler, hibe talebinde bulunulan proje ile aynı sektörde ve benzer ölçekte projeleri yönetme
konusunda, yeterli deneyime sahip olunup olunmadığının değerlendirilmesinde kullanılacaktır.
Başvuru sahibi ve varsa eş başvuru sahipleri ve varsa bağlı kuruluşların her biri için aşağıdaki
tablo, hem son üç yılda uygulanmış benzer ölçekte ve aynı sektördeki projeleri, hem de diğer
projeleri göstermek için ayrı ayrı doldurulmalıdır. Her projeye en fazla 1 sayfa ayrılmalı ve diğer
projelerden en fazla 10 adedi dahil edilmelidir.

Başvuru Formunun Diğer Bölümleri
Lider konumundaki başvuru sahibi kuruluşa ait kimlik bilgileri, 3’üncü bölümdeki tabloya, varsa eş
başvuru sahibi kuruluşa ait bilgiler 4. Bölüme eksiksiz şekilde girilmelidir.
• Varsa Eş Başvuru Sahipleri ayrıca 4. Bölümde yer alan Yetkilendirme Belgesini imzalamalıdır.
• Varsa Bağlı Kuruluşlar, Tam Başvuru Formu şablonunun 5. Bölümünde yer alan tabloyu doldurmalı
ve beyanı imzalamalıdır.
• Varsa İştirakçiler, Tam Başvuru Formu şablonunun 6. Bölümünde bulunan tabloyu doldurmalıdır.
Başvuru formunda son olarak 7. Bölümde, başvuru sahibinin verdiği bilgileri ve bu bilgilerin Hibe
Rehberi’nde istenen kriterlere uygun olup olmadığını kendisinin kontrol edeceği bir kontrol listesi
bulunmaktadır. Son olarak, bu bölümdeki sorulara yanıt verilerek formun sonunda 8. Bölümde bulunan
ve yalnızca başvuruyu yapan kurumun yasal temsilcisi tarafından imzalanacak beyanname imzalanmalı
ve başvuru formu sonlandırılmalıdır.
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D. PROJE BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI
Bütçenin kalitesi, girdilerin ne kadar gerçekçi fiyatlandırıldığı ile doğru orantılıdır. Gerçekçi fiyatlandırma,
projenin uygulanması aşamasında da önemli bir etkiye sahiptir.
Bütçede, her bir girdinin birim ve toplam maliyeti, maliyetlerin nasıl tespit edildiği ve gerekçesi ile
maliyetlerin kimler tarafından finanse edileceği ve tarafların göreceli katkısı yer alır.
Proje bütçesi hazırlanırken, projenin paydaşlarının görüşleri alınmalıdır. Girdiler hakkında mutabakat
sağlanmalıdır. Başvuru sahibinin gelir ve gider durumu, tahsis edilen kaynağı mevcut kurumsal yapısı
altında kullanma ve yönetme kapasitesi ile talep edilen kaynak planlaması dengeli olmalıdır.
D.1. Bütçe hazırlığı sırasında sıklıkla yapılan hatalar:
1. Proje tanımında (başvuru formunda) ya da bu belgenin içindeki faaliyet planında yer alan bir faaliyet
için gerekli giderleri bütçede göstermemek: Genel olarak bütçede öngörülmemiş maliyetler, uygun
kabul edilmez. Başvuru formunda gerçekleştirileceği beyan edilen tüm işler, faydalanıcı kurumun
başvuru sırasında mali destek almak üzere taahhüt ettiği işler olarak kabul edilir ve proje sözleşmesi
imzalandıktan sonra akdi sorumluluk haline gelir. Dolayısıyla, bu işlerin her halükârda uygulama
sırasında gerçekleştirilmesi gerekir. Projedeki tüm işlerle ilgili giderlerin proje bütçesinde
öngörülmesi bu açıdan zaruridir; aksi halde, taahhüt edilmiş işlerin faydalanıcı kuruluşun kendi
bütçesinden gerçekleştirilmesi gerekecektir.
2. Proje tanımında bulunmayan bir faaliyet için giderler öngörmek ve bunları bütçeye aktarmak: Proje
tanımında belirtilen faaliyetlerle örtüşmeyen giderler ve yapılacak harcamaların uygun maliyet olarak
kabul edilmeyeceği dikkate alınmalıdır. Bütçe uyumu için her bir faaliyet ve göstergenin hangi bütçe
kaleminden karşılanacağının mantıksal çerçevede belirtilmesi ve eş zamanlı olarak bütçe
gerekçelendirme bölümlerinde de her bir bütçe kaleminin mantıksal çerçevedeki hangi gösterge
için öngörüldüğünün gösterilmesi muhtemel tutarsızlıkların önüne geçecektir. Örneğin, bir oteldeki
salonun belli bir süre boyunca kiralanmasına ait giderlerin 1.1.1.5 Eğitim yerinin hazırlanması
faaliyeti kapsamında olduğu, bütçenin gerekçesinde belirtilmelidir. Dolayısıyla, gerekçelerde ilgili
faaliyetin numarası ve adı yazılmalıdır.
3. Girdiler için öngörülen giderlerin normal piyasa fiyatlarının çok üstünde olması: Örneğin, bir dizüstü
bilgisayar için piyasa fiyatları ortalama 1.000 TL civarındayken, bütçede buna 2.500 TL ayrılması,
uygun bir maliyet değildir. Çünkü AB projelerinde maliyet etkinliği ve güçlü finansal yönetim ilkelerine
uygun hareket edilmeli ve giderler makul seviyelerde belirlenmelidir. İyi mali yönetim, piyasa
fiyatlarına uygunluk, paranın değeri ve maliyet etkinliği ilkelerine uymayan giderler uygun olmayan
maliyetlerdendir. Diğer taraftan proje kapsamındaki harcamalar, KDV ve ÖTV gibi tüm vergilerden
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muaf olacağı ve yapılacak alımların toplu olarak ihale süreçleri takip edilerek yapılacağı için, fiyat
avantajından yararlanılması kapsamında giderlerin piyasa koşullarına göre daha ekonomik olması
beklenmektedir. Giderlerin belirlenmesinde gerekli piyasa araştırmalarının yapılması ve birkaç
işletmeden proforma faturayla teklif alınması gibi süreçlerin işletilmesi faydalı olacaktır. Kısaca,
faydalanıcı ve / veya bağlı kuruluşlar tarafından normalde karşılanmayacak ve piyasa fiyatlarının
üstünde olan anormal maliyetlerin proje bütçesinden karşılanması mümkün değildir. İyi mali yönetim
ilkesiyle uyumlu olmayacak şekilde maliyetlerin piyasa koşullarının üzerinde yer aldığı bütçelere
sahip projeler için, bu durum değerlendirme aşamasında dezavantaj teşkil edecektir. Ayrıca,
Sözleşme Makamı’nın bütçe revizyonu aşamasında bütçe kalemlerini piyasa koşullarıyla
uyumluluğu açısından yeniden gözden geçirdiği de göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Giderlerin yanlış gider grubunun altına yerleştirilmesi: Bütçe formatında doğrudan giderlerin
belirtilebileceği 6 ana başlık bulunur. Her bir gider, türüne uygun olarak bu başlıklardan birinin altına
bütçe kalemi numarası verilerek eklenmelidir. Örneğin, bütçe formatında 5.3 kalemi, harcamaların
doğrulanması ve denetimine ilişkin maliyet olarak belirlenmişken buna ilişkin giderin 1 numaralı
bütçe başlığında maliyetlendirilmesi uygun değildir.
5. Programın zorunlu faaliyetleri için giderlerin öngörülmemesi: Genel olarak talep edilen hibe miktarı
100 bin Avro’nun üzerindeki projelerde, proje harcamalarının yetkili ve bağımsız bir mali müşavir
tarafından denetlenerek doğrulanması (5.3 Harcama doğrulama / Denetim / Expenditure verification
/ Audit)), izleme ve değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi (5.4 Değerlendirme maliyetleri
(Evaluation costs)) ve görünürlüğe ilişkin eylemlerin uygulanması (5.8. Görünürlük eylemleri
(Visibility actions)) gibi bazı faaliyetler bulunur. Ayrıca programın hedeflerine özgü benzer nitelikte
başka faaliyetler de olabilir. Dolayısıyla, bunların ilgili bütçe kalemlerinde maliyetlendirilmesi gerekir.
6. Geçerli vesikalarla ve muhasebe kayıtlarıyla belgelendirilemeyecek giderlerin bütçeye dahil
edilmesi: Her bir gider işlemi kural olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Üçüncü Kısım (Vesikalar)
229- 242’nci Maddelerinde sayılan fatura, satış fişi, serbest meslek makbuzu, ücret hesap pusulası
(bordro) ve gider pusulası gibi ‘Vesikalar’dan en az biri ile belgelendirilmelidir. Buna uygun olarak
belgelendirilemeyecek maliyetler, uygun kabul edilmeyeceği için bütçede yer almamalıdır.
7. Farklı kuruluşlarca gerçekleştirilecek giderlerin bütçeye eklenmesi: Proje kapsamındaki tüm
harcama belgelerinin, projeyi doğrudan uygulayacak başvuru sahibi kuruluş, eş başvuru sahibi
kuruluş ya da bağlı kuruluş adına kesilmiş olması gerekmektedir. Buna göre; başvuru sahibi, eş
başvuru sahibi veya bağlı kuruluşların dışındaki kuruluşlarca gerçekleştirilecek harcamaların (farklı
kuruluşlar adına kesilecek ya da farklı kuruluşlarca ödenmek üzere düzenlenecek fatura, gider
pusulası, serbest meslek makbuzu ya da ücret bordrosu gibi harcama belgelerinin) uygun maliyet
olarak değerlendirilmeyeceği dikkate alınmalıdır.
8. Başka bir kaynaktan finanse edilmekte olan harcamaların bütçede yer alması: Çifte finansman
yasağı gereği; başka bir hibe programı veya başka bir proje kapsamında ya da hibe başvurusunda
bulunan kuruluşlarca halihazırda devam ettirilen mevcut faaliyetlere ya da girdilere ait giderler uygun
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maliyet olarak kabul edilmez.
9. Sürdürülebilirlik ilkesinin dikkate alınmaması: Maliyetler hesaplanırken, proje süreci tamamlandıktan
sonraki dönemi de dikkate almakta fayda vardır. Çünkü örneğin satın alınan ekipmanın, faaliyetlerin
devamlılığında kullanılması için çeşitli sarf malzemelerine ve bakım hizmetlerine ihtiyaç olabilir. Proje
uygulayan kuruluşun bunları temin etme kapasitesi olmalıdır. Buna göre; yüksek tutarlarda işletim
ve bakım masrafları gerektiren ekipmanları, proje sonrasında bunları karşılayabilecek mali
kapasiteye sahip olmayan kuruluşların proje bütçesinden satın almamaları uygun olacaktır.
10. Uygun olmayan maliyetlerin bütçeye dâhil edilmesi: Uygun olmayan maliyetler, hibe programının
Başvuru Rehberi’nde belirtilir. Her hibe programına göre projeden karşılanmayacak giderler,
değişiklik gösterebilir. Ancak bir kısmı üstteki 2, 3 ve 8’inci maddelerde de belirtilen harcamalar
(proje tanımında belirtilen faaliyetlerle örtüşmeyen giderler ve yapılacak harcamalar, güçlü finansal
yönetim ilkesine uygun olmayan giderler ve başka bir kaynaktan finanse edilmekte olan
harcamalar), her programda proje bütçesine dahil edilmemesi gereken uygun olmayan maliyetler
olarak ifade edilen giderler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Memur ve akademisyen gibi kamu görevlilerinin maaşları (kendi kurumlarının projelerinde eş
finansman olarak gösterilen maaşlar hariç) ve ücretleri (tabi oldukları kanunla izin verilen durumlara
göre çalışmaları hariç),
• Projenin uygulama döneminin dışındaki maliyetler: Hibe projesinin uygulama döneminden önce,
proje hazırlığı kapsamındaki fizibilite çalışmaları, proje teklifi hazırlatma ve tercüme masrafları ile
noter tasdik ücret ve harçları gibi harcamalar ile uygulama döneminin sona erme tarihinden sonraki
personel ve kira gibi maliyetler projeden karşılanamaz. Başka bir deyişle, fatura gibi harcama
belgelerinin tümü, projenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kesilmiş olmalıdır. Ancak, YMM gibi
denetçi tarafından yapılacak denetim ve nihai harcama teyidi ile nihai değerlendirme faaliyetleri dâhil
nihai raporun hazırlanmasına ilişkin maliyetler bu kurala istisna olup, bunlar uygulama dönemi sona
erdikten sonra gerçekleşmiş olabilir.
• Uygulanması gereken geçerli kuralların ihlali sonucu oluşan giderler: Satın alma kural ve
prosedürlerine uygun olarak yapılmayan mal ve hizmet alımları veya görünürlük kurallarına
uyulmayarak yapılan görünürlüğe ilişkin basılı materyal basımı veya konferans gibi giderler, uygun
maliyet olarak kabul edilmemektedir.
• Vergi ve harçlar: Katma Değer Vergisi (KDV), Gümrük ve İthalat Vergisi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),
Veraset ve İntikal Vergisi, Damga Vergisi ve Harçlar, Özel İletişim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi
ve / veya eşit etkiye sahip vergiler, uygun olmayan maliyetlerdir. Proje bütçesi hazırlanırken, bu
vergilerin hesaba katılmaması gerekir. Bu kapsamda, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra proje
başlangıcında faydalanıcı kuruluş Sözleşme Makamı’ndan alacağı onayla ilgili vergi dairelerine
başvurarak KDV İstisna Sertifikası almalıdır.
• Proje bütçesinden geçici olarak kiralanacak bir gayrimenkulün restore edilmesi ya da
yenilenmesiyle ilgili maliyetler,
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• Banka ve finansman masrafları (transfer masrafları ve sözleşmenin gerekliliklerinden kaynaklanan
teminat masrafları gibi finansal hizmetler hariç),
• Banka transferiyle yapılması gerekirken başka usullerle yapılan ödemeler (459 Seri No’lu VUK Genel
Tebliği’ne göre 7000 TL’yi aşmayan ödemeler hariç),
• Borçlar, zararlar veya gelecekteki olası yükümlülükler için karşılıklar,
• Borç hizmetlerine ait ücretler (faiz),
• Arsa veya bina satın alımı (özel koşullarda belirtilen koşullara uygun olarak projenin doğrudan
uygulanması için gerekli olan ve yardımın etkisinin arttırılmasına katkıda bulunan durumlar hariç),
• Döviz kurundan kaynaklanan kayıplar,
• Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe üçüncü taraflara verilen krediler,
• Pasaport harçları (yurtdışı çıkış harçları ve okul kayıt harçları hariç),
• Para cezaları ve mahkeme masrafları,
• Ayni katkılar (Hibe Başvuru Rehberi’nde izin verilmesi halinde gönüllülerin çalışmaları hariç),
• Personel maliyetine dâhil edilen performansa dayalı primler.
Birçok hibe programında yukarıdakilere ek olarak uygun harcamalarla ilgili özel kısıtlamalar da getirilmiş
olabileceğinden; bütçe hazırlıkları sırasında bunların dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır.
Örneğin, bazı programlarda makine - ekipman harcamalarının bütçenin belirli bir oranını geçemeyeceği,
menşe kuralı, ikinci el ekipman alımının uygun olmadığı veya istisnalar dışında web sitesi kurulumuna
ilişkin giderlerin uygun olmayacağı gibi ilave kısıtlamalar bulunabilir. Bu konuda hibe rehberi ve ekleri
dikkatle incelenmeli ve Sözleşme Makamı tarafından yapılan açıklamalara mutlaka riayet edilmelidir.
D.2. Bütçenin Bölümleri
Bütçe tablosu hazırlanırken ilk dikkat edilmesi gereken husus, hibe programı kapsamında rehberin eki
olarak yayınlanan doğru formatın kullanılmasıdır. Her hibe programının formatı farklı olabilir. Bu nedenle,
hangi hibe çağrısına başvuru yapılıyorsa o çağrıya ait rehberler ve ilgili belgeler Sözleşme Makamı’nın
veya AB Komisyonu’nun (EuropeAid) resmi internet sitesinden indirilmelidir. AB destekli hibe
programlarındaki bütçe formatında genel olarak 13 başlık ve 3 ayrı bölüm bulunur.
1. İlk bölümde, bütçenin ayrıntılı kırılımı yer alır ve her bir harcama kalemine ait tanımlama bilgisi, bu
kalemin hangi birimle ölçüleceği, birim sayıları, birim maliyeti ve toplam maliyeti yer alır.
2. İkinci bölüm, bütçenin gerekçe bölümüdür.
3. Üçüncü bölüm, beklenen finans kaynakları ve tahmini maliyetlerin özeti başlığını taşır.
1. Sekme – Projenin Bütçe Kırılımı (1. Budget for the action)
Bu bölüm hazırlanırken, dipnot kısımlarında yer alan bilgilendirme ve yönlendirmelere dikkat edilmelidir.
Sayfa 61 / 77
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Bu bölüm, 13 ana bütçe başlığı ve bunların altında sıralanması gereken kalemlerden oluşur. Her bir
bütçe kalemi, yeterince ayrıntılı şekilde açıklanmalı ve ana bileşenlerine ayrılmalıdır. Her bir kalem için
birim sayısı ve birim değeri, verilen göstergelere bağlı olarak belirtilmelidir. Bütçe, Sözleşme Makamı
tarafından finanse edilen kısma bakılmaksızın, bir bütün olarak projeyle ilgili tüm maliyetleri içermelidir.
Maliyet kalemlerinin tanımını içeren ilk sütundan sonra gelen ve "tüm yıllar" (all years) başlığını taşıyan
4 sütun; maliyet kalemine ait birim, birim sayısı, birim değeri ve toplam maliyet sütunlarını içerir. Bu
bölüm, projenin tüm uygulama dönemini kapsar. 12 aydan uzun ve dolayısıyla birden fazla
raporlama dönemine sahip projelerde, bu 4 sütunun ayrıca her yıl için doldurulması gerekir. Sonuç
olarak, her bir yıl için girilen değerlerin “tüm yıllar” bölümüne toplanarak girilmesi gerekir.

Genel Maliyet Türleri
Bütçede genel olarak 4 çeşit maliyet bulunur:
1. Doğrudan maliyetler, projenin bağımsız bir faaliyetiyle doğrudan ilişkili olan ve bu bireysel faaliyet
ile bağlantının gösterilebildiği maliyetlerdir. Örneğin, personel maliyetleri, işveren ile çalışan
arasındaki bir iş veya hizmet sözleşmesinden doğan maliyetlerdir. Bu maliyetlerin açıkça
tanımlanması gerekir. Örneğin, bir hibe faydalanıcısı kuruluş, kurum içi eğitim oturumları için bir
eğiticinin hizmetlerini sözleşmeye bağlarsa, faturanın farklı maliyet türlerini tanımlaması gerekir.
Eğiticinin maaşı, dış personel maliyetleri olarak kabul edilir. Ancak, örneğin öğretim materyalleri bu
maliyetlerde dikkate alınamaz. Bununla birlikte, iş seyahatlerinin maliyetleri personel maliyetleri
olarak kabul edilmez ve bunun da ayrıca bütçelenmesi gerekir. Diğer taraftan, proje katılımcılarının
menfaati için verilen harcırah ya da ödenekler de personel maliyeti olarak kabul edilmez.
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2. Dolaylı maliyetler ise, genellikle, söz konusu projenin tek bir faaliyeti ile doğrudan bağlantılı
olmayan veya bu faaliyete bağlanamayan maliyetlerdir. Bu maliyetler, yönetim maliyetleri, işe alım
giderleri, muhasebeci veya temizlikçi maliyetleri ve su veya elektrik giderleri gibi belirli bir faaliyete
atfedilebilen tutarı kesin olarak belirlemenin zor olduğu idari giderleri içerir.
3. Diğer bir maliyet türü ise ihtiyat akçesidir. Bütçenin başka bir kaleminde öngörülmemiş olan, ancak

başvuru sahibi kurumun kontrolü dışındaki dışsal faktörlerden ve öngörülmesi mümkün olamayacak
sebeplerden dolayı ortaya çıkan ve projenin uygulanması için gerekli olan ilave giderler için tahsis
edilebilir. İhtiyat akçesi, doğrudan uygun maliyetler ara toplamının (bütçenin 7 no’lu başlığının) %
5’ini aşamaz ve uygulama sırasında ihtiyaç akçesinin bir kısmını ya da tamamını kullanabilmek için
Sözleşme Makamı’ndan yazılı onay alınmalıdır.
4. Dördüncü genel maliyet türü, ayni katkılardır. Ayni katkı, faydalanıcılara veya bağlı kuruluşlara

üçüncü bir tarafça ücretsiz olarak mal veya hizmet sağlanması anlamına gelir. Ayni katkılar,
faydalanıcılar veya bağlı kuruluşlar için herhangi bir harcama içermediğinden, bunlar normalde
uygun maliyet değildir. İstisnai olarak, Sözleşme Makamı’nca tanımlanmış ve Hibe Başvuru
Rehberi’nde eş finansman olarak değerlendirilmesine izin verilmiş olması halinde; ayni katkılar, bir
eylem veya çalışma programı kapsamında gönüllüler tarafından yürütülen iş için personel
maliyetlerini içerebilir.
13 ana bütçe başlığının ilk 6’sı, doğrudan giderlerin türlerine göre fonksiyonel olarak ayrılmıştır. Bu
ayrıma göre bütçe ana başlıkları aşağıda açıklanmıştır:

İnsan Kaynakları Başlığı
1.1 Maaşlar (sosyal güvenlik ödemeleri ve ilgili diğer giderler de dâhil olmak üzere brüt maaşlar, yerel
personel)
1.1.1 Teknik
1.1.2 İdari personel / destek personeli
1.2 Maaşlar (sosyal güvenlik ödemeleri ve ilgili diğer giderler de dahil olmak üzere brüt maaşlar,
Yabancı / uluslararası personel)
1.3 Görev / seyahat harcırahları
1.3.1 Yurtdışı (proje personeli)
1.3.2 Yerel (proje personeli)
1.3.3 Seminer / konferans katılımcıları
İnsan kaynakları bütçe başlığında, ücreti projenin hibe miktarından ya da eş finansman olarak başvuru
sahipleri tarafından ödenerek çalıştırılacak tüm personelin öngörülmesi gerekmektedir. Proje
kapsamına uygun deneyimli personel seçimi yapılmalı ve bu personelin niteliğiyle orantılı maaş bedeli
belirlenmelidir.
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Teknik personel başlığı altında, teknik uzmanlık gerektiren faaliyetlerde çalışan personel bulunur. İdari
personel başlığı altında da proje uygulamasını idare eden ve uygulamaya destek hizmetleri sağlayan
(proje koordinatörü, sekreter ve muhasebeci gibi) personel öngörülebilir. Personel tam zamanlı ise,
maaşlar aylık olarak gösterilir ve asgari ücretin altında maaş tanımı yapılmamalıdır. Eğer tam zamanlı
çalışılmıyor ise; çalışma süresi, bütçe kaleminin tanımında birim bölümüne yüzde olarak yazılmalıdır.
Projenin idari işlerini yerine getiren destek personeli, birim fiyat esaslı da belirlenebilir.
Örneğin, aşağıdaki bütçeye göre atölye teknisyeninin proje süresince toplam 480 saat çalışacağı ve
saat başı da 10 Avro alacağı öngörülmüştür. Personel, projede tam zamanlı olarak çalışmıyorsa;
yüzdelik oran, kalemin açıklamasıyla birlikte belirtilmeli ve “birim sayısı”na yansıtılmalıdır (birim maliyete
değil). Aynı zamanda, proje süresince iki adet saha elemanı 100’er gün süreyle ve günlük 50 Avro
ücretle çalıştırılacaktır.
Proje bütçesinin birinci başlığı olan insan kaynakları kapsamında, yalnızca gerçek kişilerle iş sözleşmesi
ya da bireysel hizmet alımı sözleşmesi yapılabilir. Hiçbir kurum, kuruluş veya şirketten hizmet alımı
yoluyla personel istihdamı mümkün değildir. Başka bir deyişle, bu başlık altında fatura ile harcama
yapılması mümkün olmayıp, çalıştırılacak gerçek kişilerin ücret maliyetleri yer alabilir. Tüzel kişilerden
hizmet alınacağı durumlarda, bunun için 5 veya 6 numaralı bütçe başlıkları kullanılmalıdır.

İş Kanunu’na göre, haftalık azami çalışma süresi 45 saattir. Personelle imzalanan iş sözleşmesinde
haftalık çalışma saatinin belirtilmesi önem arz etmektedir. Dolayısıyla, birden fazla işte çalışan
personelin bu işlerde çalıştığı süreler toplamı haftada 45 saati aşamaz. Bu açıdan, çalıştırılacak
personelin varsa hâlihazırda çalıştığı işler için kullandığı çalışma süreleri tespit edilmeli ve projede
çalışabileceği süreler bulunmalıdır. Projeler kapsamında, çalışma süreleri olarak kabul edilecek ve
hesaplamalarda dikkate alınacak değerler aşağıdaki gibidir:
-

1 GÜN, en az 7,5 saatlik çalışmaya;

-

1 HAFTA, en az 5 günlük (ve en çok 45 saatlik) çalışmaya;

-

1 AY, 4 haftalık çalışmaya – en az 20 günlük (en az 150 ve en çok 180 saatlik) çalışmaya tekabül

eder.
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Haftalık emsal çalışma süresi olarak kabul edilen 45 saatin 2/3’ü 30 saattir. Buna göre, proje
kapsamında haftalık 30 saate (aylık 120 saate - 16 güne) kadar olan çalışmalar kısmi süreli, bunun
üstündeki çalışmalar tam süreli sayılır.
Bütçenin birinci ana başlığı altında bulunan 1.1 ve 1.2 no’lu kalemlerde ya da bunların altında açılacak
alt kalemlerde ay, hafta, gün, saat ya da parça başına personele ödenmesi öngörülmüş birim ve toplam
tutarlar, sigortalı olarak çalıştırılması gereken personel açısından net veya brüt ücret değildir. Brüt ücret,
net ücrete ek olarak sadece işçiye ait sigorta ve işsizlik sigortası primi kesintileri ile gelir vergisi
kesintilerini içermektedir.
Proje bütçesinde belirtilecek toplam maliyet ise brüt ücret tutarının üstüne sigorta primi işveren
payı ile işsizlik primi işveren payı kesintilerinin eklenmesinden oluşmalıdır. Başka bir deyişle, proje
bütçesindeki tutarlar, tahakkuk edecek maaşı, işçi ve işveren sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası
kesintilerini, gelir vergisini ve her türlü tazminat gibi ilgili diğer tüm maliyetler içerir. Bütçelenecek
tutarlar, maaş değil, ilgili personelin veya işin toplam maliyet bütçesidir. Başka bir deyişle,
bütçede insan kaynakları için yer alacak tutar, personelin istihdamı için katlanılacak tüm giderleri
içeren toplam maliyettir. Yasal kesintilere ilişkin aykırı uygulamaların uygun olmayan harcamalara
sebep olacağı unutulmamalıdır.
Örneğin, bütçede 1 personel için öngörülen ya da sonradan çalışma sürelerine göre düşürülmüş olan
aylık maliyet, 1000 Avro iken
•

İşveren Sigorta Primi %20,5 ve

•

İşveren İşsizlik Sigortası Primi % 2 ise

Brüt Ücret Toplamı: 1000 Avro / (1+%20,5+%2) = 816,33 Avro olacaktır.
“Türk vatandaşı olmayan ve Türkiye’de ikamet etmeyen gerçek kişiler tarafından elde edilen gelirler
Türkiye’de gelir vergisine tabi tutulmamaktadır”. Dolayısıyla, maaş ödemelerinde bu gruba giren
kişilerden herhangi bir gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.
Ödenecek ücret ve maaşların, somut duruma göre faaliyetin yürütülmesinde mecburi olduğu
gerekçelendirilmedikçe, faydalanıcının veya ortaklarının normalde verdiği rayiç bedeli geçmemesi
gerekir.
Proje kapsamında kısa ya da uzun süreli çalıştırılacak tüm yerli ya da yabancı personelin seçiminde,
şeffaflık, orantılılık, çıkar çatışması yaratmama ve ayrımcılık yapmama ilkelerine bağlı kalınmalıdır. Bu
itibarla, özellikle teknik personel için en uygun kişinin bulunması amacıyla, ayrıntılı iş tanımları ve adil
seçim kriterleri belirlenerek personel ilanına çıkılması büyük önem arz etmektedir.
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Çalıştırılması düşünülen kişilerin, ilgili proje pozisyonundaki iş tanımına uygun uzmanlık ve tecrübe
gerekliliklerini karşılaması gerekir. Ayrıca, çıkar çatışmasından kaçınmak için, faydalanıcı kurumun
yönetiminde bulunan veya temsil ve ilzama yetkili kişilerle belirli çıkar ilişkileri ve aile bağları gibi
hususlarının olmadığına dikkat edilmelidir. Diğer bir deyişle, çalışacak kişi ile onun çalışmalarını ve
sunduğu hizmeti nitelik ve nicelik bakımından değerlendirerek doğrulayacak kişi arasında çıkar ilişkisi
bulunmamalıdır.
657 sayılı Kanuna tabi memurlar ve 2547 sayılı Kanuna tabi akademisyenlerin ancak kendi kadrolarının
bulunduğu kuruluşlarca yürütülen projelerde çalıştırılmaları halinde; kurumlarınca ödenmekte olan
maaşları, eş finansman sayılabilir. Kurumları dışında başka kuruluşlarca yürütülen (kendi kurumlarının
başvuru sahibi ya da eş başvuru sahibi olmadığı) hibe projelerinde “süreklilik gerektiren işlerde”
çalışmaları mümkün değildir. Ancak, her bir kamu görevlisi, kişi bazında haftada 10 saati ve proje
toplamında da 30 günü aşmayan süreksiz işlerde, gerekli yasal izinleri alarak resmi olarak
görevlendirilenler, bütçenin hibe miktarından ücret alabilirler.
Hâlihazırda tam süreli olarak çalışan birinin projede de hibe miktarından ücretlendirilerek çalıştırılması
mümkün değildir. Her ne adla yapılırsa yapılsın, proje kapsamında personele yapılacak tüm ödemeler
SGK’ya bildirilecek prime esas kazanca tabi tutulur.
Görev / seyahat harcırahları (per diem) kalemi, proje faaliyetleri kapsamında, proje personelinin normal
görev yeri dışındaki bölgede görev ve / veya seyahat amacıyla bulunmaları halinde öngörülebilir. Yurtdışı
seyahat veya görevi için 1.3.1 ve yurt içi seyahat veya görevi için 1.3.2 kalemi altında yer alan ‘görev /
seyahat harcırahları’, normal görev yeri dışında konaklanan gece başına verilir. Harcırahlarla ilgili olarak,
konaklama yapıldığına dair destekleyici ve kanıtlayıcı belgelerin sunulması gerekeceği unutulmamalıdır.
Projenin konferans veya seminer gibi faaliyetlerine katılım için de ‘konaklamaları’ halinde ve gerekçesi
projede belirtilmişse, normal görev yerleri ya da ikametleri dışındaki bölgelerde gerçekleştirilen

Harcırah (per diem) tutarı; konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dâhilindeki yerel ulaşım
giderleri ile muhtelif giderleri kapsayan ve esasen götürü nitelikte olan bir tutardır ve bu tutar hibe
faydalanıcıları tarafından kendi mevzuatı kapsamında normalde katlanılan miktarları ve sözleşme
imzalandığı sırada Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan oranları aşamaz. Ayrıca, her ülke
için harcırahların azami miktarları Avrupa Komisyonu tarafından belirlenerek aşağıdaki adreste
yayınlanır:
(https://ec.europa.eu/international-partnerships/documents-library_en?keyword=per%
20diem%20rates)
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etkinliklerin (proje personeli olmayan) katılımcılarına, bütçenin 1.3.3 başlığı altında harcırah verilebilir.
İştirakçi kuruluşların personeli de bu kapsamda değerlendirilir.
Harcırahların gerçekleşeceği ülke bilgisi, maliyet tanımında belirtilmelidir.
Şehir içi ulaşım masraflarına, havaalanına yapılacak transferler, havaalanından otele yapılacak
transferler ve şehir içindeki diğer ulaşım araçlarının kullanım giderleri dâhildir.
Proje kapsamında hak edilen harcırahın hesaplanmasında, gidilen yerde geçirilen gece (overnight)
sayısı esas alınmalı ve harcırah ödemeleri faaliyetle ilgili konaklama süresi ile uyumlu olmalıdır. Bir gece
geçirilmemesi durumunda harcırah uygulanmadığı dikkate alınmalıdır. Bütçede, aşağıdaki örnekte
olduğu gibi gündeliklerin gerçekleşeceği bölge / ülkeler, uygulanacak miktarlar, katılımcı sayısı ve
etkinlikte geçirilecek gece sayısı belirtilmelidir.

Kamu personeli olan veya olmayan proje personeline ve iştirakçi personeli dahil etkinlik katılımcılarına,
söz konusu seyahat veya konaklamayı kanıtlayan belgelerin sunulması kaydıyla harcırah (per diem)
ödemesinin, (konaklama faturası, restoran ve taksi fişleri gibi) gerçek giderlere ilişkin belgeler ibraz
edilmeksizin (götürü usulde) ödenmesi mümkündür. Konaklama belgesi sunulmaması durumunda,
konaklamanın gerçekleştiği, yol giderinin karşılanması için, her halükarda sunulması gereken seyahat
biletlerinden kanıtlanabilmelidir.
Diğer taraftan, faydalanıcı kurumun ve eş başvuru sahiplerinin harcırahlarla ilgili normalde uyguladığı
sistem, harcırahların gerçek giderler üzerinden hesaplanmasını öngörüyorsa; proje harcırahlarına da
bu sistemin uygulanması gerekir.
Seyahat
2.1 Uluslararası seyahat
2.1.1…
2.2 Yerel seyahat
2.2.1…
2.1 başlığı, yurtdışı seyahatin yapıldığı ülke için gidiş dönüş ulaşım bedelidir, ekonomik sınıf uçuşlar
içindir.
2.2 başlığı ise aylık yerel seyahattir; karayolu ve havayolunu kapsar. Havayolu ulaşımında ekonomik
sınıf kullanılmalıdır.
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Seyahat bütçesinin hazırlanmasında, ilgili seyahat planının ve katılımcı sayısının net olarak belirlenmesi
gereklidir. Gereksiz ve faaliyetlerde anlatılmayan hiçbir çalışma, seyahat olarak bütçede yer almamalıdır.
Yurtdışı seyahatler için, gidilecek yer ve ziyaret edilecek kurumlarla ilgili ön mutabakatın oluşturulmuş
olması, bütçeleme etkinliği sağlamaktadır.
Şehir içi, şehirler arası ya da uluslararası yollarda tarifeli hizmet sunanlardan veya acente ve turizm
şirketi gibi aracılardan (taksi dâhil), faydalanıcılar veya iştirakçilerin personeli ya da nihai yararlanıcılar
için biletle veya faturayla hizmet alımlarında ancak ‘ekonomi sınıfı’, proje bütçesinden karşılanabilir.
Seyahat giderleri, uçuş başına bilet veya seyahat başına şeklinde tanımlanarak maliyetlendirilir.
Biletleme, gidiş - dönüş olarak tek bir kalemde belirtilir. Gidiş - dönüş biletleme öngörülemiyorsa,
maliyetlendirme seyahat başına da yapılabilir.

Seyahat masrafları, hibe faydalanıcıları tarafından kendi mevzuatı kapsamında normalde katlanılan
miktarları aşamaz. Bu başlıktaki her bir bütçe kaleminde, kalkış ve varış yeri belirtilmelidir. Çok fazla
sayıda yerel seyahat olacaksa ve yerel seyahatlere ilişkin bilgiler çok net ya da mevcut değilse; bu
kalemde harcanabilecek toplam tutar, aylık olarak global tutarlarla girilebilir.
Ekipman ve Malzeme
3.1 Araç alımı veya kiralanması: Saha çalışmaları başta olmak üzere proje faaliyetlerinde kullanılmak
üzere araç alımı veya kiralanmasının öngörüldüğü kalemdir.
3.1.1…
3.2 Mobilya, bilgisayar ekipmanı: Proje yönetim ve çalışmalarında kullanmak üzere öngörülebilir.
3.2.1…
3.3 Makineler, aletler, ...
3.3.1…
3.4 Yedek parçalar / makineler için ekipmanlar, aletler
3.4.1…
3.5Diğer (lütfen belirtiniz): Diğer özel proje ekipmanı ve malzemesidir, eğitimde kullanılacak ham
madde
gibi,… Ham madde miktarı proje süresince kullanılacak kadar olmalıdır.
3.5.1…
Araç; mobilya; bilgisayar gibi her çeşit bilgi işlem ekipmanı; yazınsal, görsel ya da işitsel kitap ve DVD
gibi basılı materyal; makine, alet, yedek parça, sarf ve ofis malzemeleri ve ekipmanların bir tedarikçiden
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alımı ya da kiralanması mal alımı sayılır. Bu başlıkta, her bir kalem için satın alma mı yoksa kiralama mı
yapılacağı belirtilmelidir. İkinci el ekipman alımının hibe programı kapsamında izin verilip verilmediği
dikkate alınmalıdır.
Satın alınan ekipman ve malzemelerin, proje faaliyetlerinin devamlılığına ve kurumun benzer
çalışmalarda kullanımı için uygun olmasına dikkat edilmelidir. Fiziki olarak makine - ekipman kurulacak
alan varlığının planlamada göz önünde bulundurulması gereklidir.
Piyasada mal tedarikçilerinden perakende veya toptan olarak satılan ya da kiralanan, üretimi
tamamlanmış hazır malların alımı ya da kiralanması için, ihtiyaç duyulan mala ilişkin Teknik
Şartname’nin hazırlanması gerekir. Bu başlıktaki benzer gider başlıkları, tek bir kalemde toplanmalıdır.
Ekipman alımı planlanırken, aynı türde alınacak kalemlerin toplam tutarının satın alma usulünü
belirleyeceği ve yüksek tutardaki alımlar için karmaşık ve uzun ihale süreçlerinin işletilmesi
gerekeceğinin dikkate alınması da önemlidir.
Pratik eğitimlerde kullanılacak temrinlik malzemeler, tek tek değil bir paket olarak bütçede yer almalı,
detaylar gerekçe bölümünde açıklanmalıdır. Örneğin, temrinlik ya da sarf malzemesi hangi ana faaliyet
altında, hangi teknik özellikte olacak, hangi ekipmanla hangi makinede, kim tarafından, kişi başına ne
miktarda kullanılacak?
Genellikle araç kiralanması işleri taşıma işleriyle karıştırılmaktadır. Sadece aracın kiralanması, bir
taşıma hizmetinden farklıdır. Araç kiralaması şoför hariç yapılacaksa, mal alımı süreci ilerletilir ve mal
alımı dokümanları kullanılır. Proje kapsamında, bir firmadan sadece araç kiralanması değil de aynı
zamanda hizmet içeriği ağır basan bir iş alınması söz konusuysa (örneğin, öğrencilerin belirli
zamanlarda belirli alanlara taşınması için şoförle birlikte araç tahsisini gerektiren bir iş gibi); bu alım
hizmet alımı olarak yapılmalı ve bütçenin 6 no’lu başlığında maliyetlendirilmeli, hizmet alımına ilişkin
dokümanlar kullanılmalıdır.

Proje bütçesiyle satın alınacak ekipman, araç ve malzemelerin, Proje Tanımında (Başvuru
Formunda) aksi açıkça belirtilmediği sürece en geç nihai raporun sunulması sırasında projenin
nihai faydalanıcılarına devredilmesi gerektiği önemle dikkate alınmalıdır.

Piyasa koşullarına uygun belgeleme ile kanıtlanabilir nitelikte satın almalar yapılmalıdır. Sözleşme
Makamı, proje sözleşmesi imzalanmadan bütçe revizyonları sırasında kimi ekipmanın teknik özelliklerini
gösteren gerekçelendirme yoksa bunları bütçeden çıkarabilmektedir. Hibe Programı Başvuru
Rehberi’nin ekipman ve malzeme alımları için belli bir oran öngörmesi durumunda, bu orana sadık
kalınmalıdır. Örneğin, program kurallarında, satın alınacak ekipman ve malzeme alımıyla ilgili toplam
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tutarın (kiralama hariç), doğrudan uygun maliyetlerin (11’inci bütçe kaleminin) %15’ini veya %20’sini
veya %25’ini aşamayacağı belirtilmiş olabilir.
Yerel ofis / proje giderleri:
4.1 Araç maliyetleri: Gerekliliği gerekçelendirilen taşıtla ilgili yakıt ve bakım giderleridir.
4.1.1…
4.2 Ofis kirası: Proje uygulaması için düzenlenen ve m2 ihtiyacı izah edilen ofisin kira bedelidir.
4.2.1…
4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri: Ofiste kullanılan sarf malzemeleri ve ofis malzemeleridir.
Sarf malzemeleri ayrı ayrı değil tek bir kalemde muhtelif kırtasiye malzemeleri şeklinde
öngörülmelidir.
Gerekçeler kısmında gerekli detaylar verilmelidir.
4.3.1…
4.4 Diğer hizmetler (tel / faks, elektrik / ısınma, bakım): Ofisin detaylı izahı yapılan telefon, faks,
ısınma,
bakım gideridir.
4.4.1…
Yerel ofis kalemi altındaki giderler, proje uygulaması sırasında açılacak yerel ofis ile ilgili personel
maliyeti dışındaki giderlerdir. Projeye faydalanıcılar ya da iştirakçiler tarafından ayni katkı olarak dâhil
edilecek veya proje personeline ait taşıtların akaryakıt ve bakım gibi maliyetlerin ödemesi, 4.1 no’lu
kalemden yapılabilir. Yakıt dâhil araç kiralama harcamalarında hata yapma potansiyeli bulunmaktadır.
Uygulamada yakıt gideri bildirim tablosu kullanılabileceğinden, araç kiralamalarının yakıt hariç olarak
yapılmasının ve yakıt giderlerinin 4.1 no’lu kalemde öngörülmesi önerilmektedir.
Faydalanıcı kurum, sözleşme imzasından hemen sonra projenin yürütüleceği, yerel ve merkezi ekiplerin
iletişime geçebileceği, ekip toplantılarının yapılabileceği ve (daha uygun bir yer yoksa) dosyaların
arşivleneceği bir ofisi belirlemeli ya da özel olarak kurmalı ve bu ofisi gerekli ekipmanla tefriş etmelidir.
Bu ofis, faydalanıcı kuruluşların ya da iştirakçilerin projeye ayni katkı olarak sağlayacağı bir mekânda
kurulabileceği gibi, proje bütçesinin 4.2 no’lu kaleminde de öngörülerek dışarıdan kiralanabilecek bir
yerde de kurulabilir. Bütçede kira için öngörülecek tutar, tüm vergiler (stopaj vb.) dahil tüm kira
maliyetinin tutarıdır.
Başvuru sahibi tarafından teklif edilen projede proje ofisi, eğitim yeri ve benzeri mekânların ayni katkı
olarak sağlanacağı öngörülmüşse, bu katkının temin edilmesi şarttır. Kiralamanın söz konusu olduğu
durumlarda, hibe faydalanıcısı en uygun özelliklere sahip ve merkezi bir konumda bulunan mekânın
seçiminde en iyi fiyat - kalite oranını elde etmek için şeffaflık, ölçülülük, eşit muamele ve ayrımcılık
yapmama ilkelerine uygun hareket etmelidir. Kira giderlerinin ancak projenin uygulama süresine ait
kısmı, proje bütçesinden karşılanabilir. Kiralama işlemlerinden kaynaklanan diğer giderler uygun
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değildir. Çıkar çatışması yaratacağı için faydalanıcı kuruluşun bağlı kuruluşundan, eş faydalanıcı ya da
iştirakçi konumundaki kuruluştan kiralama yapamayacağı dikkate alınmalıdır.
Projeye münhasır ve projenin uygulanması için gerekli bir ofisin ayni katkı çerçevesinde projeye dâhil
edilmiş olması veya kiralanmış olması hallerinde, ofise ait tüketim malzemeleri bütçenin 4.3 no’lu
kaleminden ve tel / faks, elektrik / ısınma ve bakım faaliyetlerinin giderleri bütçenin 4.4 no’lu kaleminden
karşılanabilir. Hibe faydalanıcısına ait olan veya önceden faydalanıcının rutin faaliyetleri için kendi
bütçesinden kiralanmış olan bir ofisin aynı zamanda proje ofisi olarak kullanılması durumunda, birim
metrekare kira bedeli ile proje ofisi olarak kullanılan alanın çarpımı sonrası bulunacak tutar, 4.2 no’lu
kalem altında kabul edilebilir. Yine elektrik, su ve ısınma giderleri de, 4.4 no’lu kalem altında idari gider
olarak kabul edilebilir.
Diğer giderler ve hizmetler
5.1 Yayınlar: Kitap basımıdır. Yüklenici tarafından yapılması öngörülüyorsa, bütçede götürü yer alabilir.
Broşür ve afiş yayın değildir, görünürlük kalemi ile karıştırılmamalıdır.
5.1.1…
5.2 Etüt, araştırma: Proje konusu ile ilgili etüt ve araştırma yaptırılmasını kapsar. Götürü bedel
uygulanabilir.
5.2.1…
5.3 Harcamaların teyidi: Projenin mali raporlama kapsamında olacaktır.
5.3.1…
5.4 Değerlendirme maliyetleri: Göstergelerin kanıtlanması için yapılan çalışmadır.
5.4.1…
5.5 Tercüme, tercümanlar: Tercüme gerektiren raporlar için sayfa başına piyasa koşullarına uygun
bedel ödenir. Götürü bedel ile hazırlanmaz, birim fiyat esaslı hazırlanmalıdır.
5.5.1…
5.6 Finansal hizmetler (banka teminat mektubu giderleri vs.)
5.6.1…
5.7 Konferans / seminer maliyetleri: Proje faaliyetine uygun katılımcı sayısına göre alt yükleniciden
hizmet satın alınabilir veya ihtiyaç belirtilerek alt kırılımlara ayrılabilir.
5.7.1…
5.8 Görünürlük / Tanıtım faaliyetleri: Proje uygulamasının görünürlük çalışmasıdır. Projenin tüm süresi
boyunca yerine getirilmelidir.
5.8.1…
5’inci başlık, hizmet alımına yönelik ilk 4 bütçe kalemi altında yer almayan giderler içindir.
Projelerde öngörülen her türlü faaliyetin organizasyon ve yönetiminden kural olarak faydalanıcı ve proje
ortakları doğrudan sorumlu olacaktır. Bu açıdan, projenin yönetimi devir veya ihale edilemez. Bir
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faaliyetin gerekli insan ve diğer girdi kaynaklarıyla doğrudan faydalanıcı(lar) tarafından yerine getirilmesi
kapsamında bütçenin farklı kalemlerinde çeşitli mal ve hizmet alımları öngörülür.
Örneğin, eğitim faaliyeti için eğitimcilerin istihdamı, eğitim malzemelerinin alımı, eğitim yerinin temini ve
ulaşım gibi gereksinimler farklı bütçe kalemlerinde mal ya da hizmet alımları olarak yer alır. Ancak,
doğrudan doğruya sözleşmenin gereklerinden kaynaklanması ve kabul edilmiş bütçede yer alması
halinde, bazı faaliyetlerin tüm girdileriyle birlikte gerçekleştirilmesi ve organizasyonu bir alt yükleniciye
ihale edilebilir. Örneğin, yurtdışına gerçekleştirilecek bir çalışma ziyaretinde, katılımcılara ait seyahat,
otel, yemek ve şehir içi ulaşım hizmetleri tek tek başvuru sahibi kuruluş tarafından satın alınacaksa
bunların bütçenin ilgili kalemlerinde öngörülmesi gerekir. Ancak, bu hizmetlerin tamamının bir
organizasyon firmasından satın alınması halinde toplu gider 5’inci başlığa yazılabilir. Bu tür toplu hizmet
alımları esasen “5. Diğer Maliyetler, Hizmetler” ve “6. Diğer” bütçe kalemlerinde yer almalıdır.
5. başlıkta her bir maliyetin veya hizmetin türü belirtilmelidir. 5.1, 5.2 ve 5.7 no’lu kalemler, faaliyet
tümüyle alt yükleniciye devredilecekse bütçelenmelidir. 5.3, 5.4. ve 5.7 başlıklı maliyetlerin
zorunlu faaliyetlere yönelik maliyetler olduğu ve bütçelendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. İletişim ve
görünürlük faaliyetleri, proje uygulamasının her aşamasında uygun şekilde planlanmalı ve
bütçelendirilmelidir.
Diğer
6’ncı başlık, ilk 5 grup içerisinde yer almayan proje faaliyetleri ile ilgili giderlerdir. Bu başlık, genellikle
proje kapsamında kursiyerlere cep harçlığı / harcırah verilmesi, eğitime katılmalarıyla ortaya çıkan
günlük gelir kayıplarının telafisi şeklinde öngörülmektedir. Hibe programının bu ödemeler konusunda bir
kısıtlama getirip getirmediği dikkate alınmalı ve net bir gerekçelendirme ile birlikte detaylar (kime
verildiği, ne kadar süre ile verildiği, vb.) başvuru formunda ve bütçenin gerekçeler bölümünde
belirtilmelidir. 6’ncı başlıkta ayrıca diğer kalemlerde bütçelendirilemeyen hizmet satın alımları, küçük
tadilat ve taşınma işleri gibi hususlara ilişkin maliyetlendirmeler yapılır.
2. Sekme – Proje bütçesinin gerekçesi (2. Justification of the budget for the action)

İkinci bölüm, bütçenin gerekçe bölümüdür. Bütçenin ilk sekmesi, birim sayıları ve toplam harcama
tutarlarının sayısal olarak belirtildiği bir tablodur. Bu ilk sekmede her ayrıntının verilmesi mümkün
olmadığından ayrıntılı gerekçelerin ve maliyete temel teşkil eden hesaplama ayrıntılarının ikinci
sekmede yazılması gerekir.
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Bu bölümdeki ilk sütuna, her bir bütçe kalemi için maliyetlerin gerekliliğini ve projeyle nasıl ilişkili
olduğunu gösteren ayrıntılı bir açıklama girilmelidir. Burada faaliyetlere ve proje tanımındaki çıktı ve
sonuçlara atıflar yapılması gerekir.
İkinci sütunda ise tahmini maliyetlerin hesaplanmasının nasıl yapıldığının ve bunun gerekçesinin
belirtilmesi gerekir. Bu bölümde ayrıca hangi maliyetlendirme yönteminin kullanıldığı açıklanmalıdır.
Başvuruların değerlendirilmesi aşamasında, değerlendiricilerce önemle incelenen gerekçe bölümü,
bütçenin güçlü finansal yönetim ilkesine uygun şekilde hazırlanmış ve tüm maliyetlerin bir ihtiyaca
cevap vermek üzere öngörülmüş olduğunu göstermesi açısından kritik öneme sahiptir.

3. Sekme – Beklenen Finansman Kaynakları ve Tahmini Maliyetler

Bütçe, başvuru sahibi tarafından karşılanacak eş finansman dahil toplam maliyeti yansıtmaktadır.
Beklenen finansman kaynakları ve tahmini maliyetler birbirine denk olmalıdır. Bu tablo hazırlanırken, tam
başvuru paketinin 7. bölümündeki kontrol listesinde yer alan hususlar dikkate alınmalıdır.
Bu miktar ve oranların idari uygunluk açısından kilit öneme sahip olduğu, bütçenin 3. Sekme bölümünün
diğer bölümlerle birebir uyumlu olması gerektiği, Sözleşme Makamı’nın bütçedeki formülleri kontrol
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ettiği ve bazı durumlarda formül hataları sebebiyle rehber sınırları dışında kalındığı haller olabildiği
unutulmamalıdır.
Avrupa Birliği’nden talep edilebilecek minimum ve maksimum katkı miktarları ve oranları bu kontrol
listesiyle teyit edilir. Talep edilen mali katkı miktarı, kısıtlı teklif çağrıları için proje ön teklifi aşamasında
talep edilen miktara kıyasla % 20’den fazla değişmemelidir.

Beklenen finansman kaynaklarında 2 başlık bulunur:

A.

Ba vuru ile talep edilen Avrupa Birli i’nin mali katkı miktarı: Avrupa Birli i’nden talep
edilebilecek minimum ve maksimum katkı miktarları, Hibe Ba vuru Rehberi’nde belirtilmi tir.
Bu bölüme yazılacak miktarın bu iki sınır de erlere dikkat edilerek yazılması gerekir.

B.

E finansman katkısı olarak eklenecek miktar: Bu ba lıkta 4 kalem bulunur.
1.

lk olarak ba vuru sahibinin veya varsa di er donör kurulu ların projeye tahsis edecekleri
mali katkılar listelenir. Burada, katkıda bulunacak kurulu un adı ve mali katkı ile ilgili
ko ullar yazılır.

2.

kinci kalemde varsa projeden elde edilmesi öngörülen gelir miktarı belirtilir. Proje
sözle mesinin özel ko ullarında aksi öngörülmedikçe hibe projesinden kar elde
edilemez.

3.

Üçüncü kısma, Hibe Ba vuru Rehberi’nde e finansman olarak de erlendirilmesine izin
veriliyor olması halinde, bütçenin 12 numaralı ba lı ına uygun olarak ayni katkıların mali
tutarı belirtilir.

4.

Dördüncü kaleme, Hibe Ba vuru Rehberi’nde e finansman olarak de erlendirilmesine
izin veriliyor olması halinde, gönüllü çalı maların parasal kar ılı ı yazılır.
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Sonuç olarak, beklenen toplam mali katkılar satırına A ve B bölümünün toplamı girilir.
Tahmini maliyetler kısmı da iki bölümden oluşur:

C.

Tahmini toplam uygun maliyetler: Bu bölüme bütçenin 11. başlığında hesaplanmış toplam tutar
ve altına AB tarafından bu miktarın ne oranda karşılanacağı yazılır (A/Cx100). Bu bölümde ayrıca
uygulanabilir olması ve Hibe Başvuru Rehberi’nde izin veriliyor olması halinde, ayni katkıların
parasal miktarı bütçenin 12. başlığı ile uyumlu olarak yazılır.

D.

Tahmini toplam kabul edilen maliyetler: Bu bölüme, bütçenin 13. Başlığında hesaplanmış toplam
tutar ve altına AB tarafından bu miktarın ne oranda karşılanacağı yazılır (A/Dx100)
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Sonuç
Bir projenin başarıyla hazırlanmasının, finansman sağlayan programın ve bu programa ait başvuru
rehberlerinin dikkatle incelenmesine, dokümanların doğru okunmasına, paydaş kuruluşlarla her
aşamada katılımcı bir süreç işletilmesine, analiz ve planlama aşamalarının gereken detayda ihmal
edilmeden tamamlanmasına, ilgili araştırmaların yapılmasına ve hedeflerin projelendirilmiş olmasına
bağlı olduğu unutulmamalıdır.
Başarılı bir proje tasarlama süreci geçirerek fonlanmaya değer bulunabilecek bir proje hazırlamanızı ve
projenizin ülkemizde istihdamın, eğitim kalitesinin ve sosyal kapsayıcılığın artırılmasına katkıda
bulunmasını dileriz.

BAŞARILAR
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Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik
tamamıyla Fondazione Giacomo Brodolini s.r.l. SB sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
Fondazione Giacomo Brodolini sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

