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BİRLİKTE Destek Programı başvuru süreci
için iletilen sorular ve yanıtları



Birlikte Değiştirelim



Soru Cevap
Derneğimiz 2019 yılında STK ve proje deneyimi
bulunan kişilerden oluşturulmuştur. Birlikte Destek
Programına,

• Son beş (5) yıl içerisinde en az iki (2) hibe projesi
(AB ya da başka bir donör kurum tarafından
desteklenmiş proje) yürütmüş olmak ve
- Son üç yılın (2021, 2020, 2019) gelirler toplamının
150.000 TL’den az olmaması şartlarından dolayı
başvuru yapamamaktayız.

• Şu anda hali hazırda yürüttüğümüz İçişleri Bakanlığı
projesi bulunmaktadır.

Dernek yönetim kurulu üyelerimizin her biri en az 4-5 
proje yürütme deneyimi bulunmaktadır.
Üyelerimizin proje yürütme deneyimlerini belgelemek
şartı ile bu programa başvuru yapabilir miyiz ?

BİRLİKTE programına başvuruda bulunmak için gerekli uygunluk kriterleri
başvuru rehberinde (bkz.3.2 Programa kimler başvurabilir?) belirtiği gibi
aşağıdaki gibidir;

• Tüzel kişilik sahibi bir STÖ olmak;
• Hibe çağrısının yayımlanma tarihinden en az üç (3) yıl önce kurulmuş

olmak;
• Son beş (5) yıl içerisinde en az iki (2) hibe projesi (AB ya da başka bir

donör kurum tarafından desteklenmiş proje) yürütmüş olmak;
• Son üç yılın (2021, 2020, 2019) gelirler toplamının 150.000 TL’den az

olmaması;
• BİRLİKTE desteği devam ederken program bütçesinden talep edilen

aynı maliyetlerin başka bir AB programı tarafından veya herhangi
başka bir kaynak tarafından fonlanmadığını ve/veya fonlanmayacağını
taahhüt edebiliyor olmak.

Bu kriterler değerlendirme sürecinin 1’inci aşaması olan başvuruların
uygunluğu için ön-kontrol aşamasında değerlendirilecek ve uygunluk
kriterlerini karşılamayan başvuru sahipleri tarafından iletilen başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu bağlamda STÖ’nün üye ve/veya
yönetim kurulu üyelerinin kişisel deneyimleri, belgelense bile, STÖ’nün
kurumsal olarak yukarıdaki uygunluk kriterlerini sağlaması
gerekliliğini ortadan kaldırmaz.



Derneğimiz XXX, Aralık 2018 yılında XXX  kütük
numarası ile kurulmuş ancak 2021 Eylül ayında aynı
yönetim kurulu ile mevcut kurumsal projelerinin ve
tüm kaynaklarının devrini yaparak XXX  adı altında
yeniden kurulmuştur. Bu durum başvuruda
bulunmamıza engel midir?

Eğer Aralık 2018 yılında kurulan dernek genel kurul kararı ile isim
değişikliği yapmış ve aynı kütük numarasını kullanarak yeni bir isimle
çalışmaya devam ediyor ise ilk kurulduğu tarih kuruluş tarihi olarak
geçerlidir.  Ancak söz konusu dernek yeni bir kütük numarası ile
kurulduysa o zaman eski derneğin kuruluş tarihi dikkate alınamaz.

XXX Vakfı olarak kırılgan durumda olan kadınların
güçlenmeleri ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve
bu alanda dayanışma göstermek amacıyla 2015 
yılından beri çalışmalar yürütüyoruz.

Başvuru koşulları arasında "son beş yıl içerisinde en
az iki hibe projesi (AB ya da başka bir donör kurum
tarafından desteklenmiş proje) yürütmüş olmak" 
maddesinin olduğunu gördük. 

Başvuruda bulunmamız için acaba destek aldığımız iki
donör kurumdan aldığımız desteği ispatlaması ile ilgili
nasıl bir referans süreci yürütmemiz gerekmektedir? 

Son beş yıl içerisinde en az iki hibe projesi (AB ya da başka bir donör kurum
tarafından desteklenmiş proje) yürütmüş olmak şartının karşılandığını
göstermek üzere sunulması gereken destekleyici belgeler BİRLİKTE başvuru
rehberinin 4.2 numaralı “Başvuruda Hangi Evraklar İletilir?” başlığında
aşağıdaki gibi açıklanmıştır; 

• Geçtiğimiz beş yıl içerisinde yürütülmüş ve başvuru formunda profil
bölümünde belirtilmiş projeler için donör kuruluşlarca düzenlenmiş
kabul/nihai onay belgeleri, vb.

Bu bağlamda ilgili projeyi finanse eden donör kuruluşun sağladığı imzalı
kabul/nihai onay belgeleri başvuru sırasında destekleyici evrak olarak
mutlaka sunulmalıdır.

Soru Cevap

Soru Cevap



Firmamız, 20 yılı aşkın süredir eczane ve medikal
sektöründe faaliyet gösteren 2 girişimci tarafından
kurulmuştur.

Birlikte Destek Programı çerçevesinde yaşlı bakım ve
ilgili konularda proje yapmak ve toplumsal fayda
sağlamak istiyoruz. 

BİRLİKTE destek programı kapsamında uygun başvuru sahibi olan tüzel
kişilik türleri başvuru rehberinin 3.2 numaralı “Programa kimler
başvurabilir?”  başlığında aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

• Başvuru için uygun STÖ türleri, dernek, vakıf, federasyon ve
konfederasyonlar ile kâr amacı gütmeyen ve/veya kârın
hissedarlara dağıtılmadığı kooperatifler olarak sınırlandırılmıştır. 
Kâr amacı gütmeyen kooperatifler, içinde kârın hissedarlara
dağıtılmasını yasaklayan bir hüküm bulunan kuruluş sözleşmesini
başvuru aşamasında diğer destekleyici belgelerle beraber
sunmalıdırlar ya da başvuru yapacak kooperatif, son üç yılını kapsayan
bir mali denetim raporu yoluyla, kârının hissedarlara dağıtılmamış
olduğunu kanıtlamalıdır. Buna ek olarak, Yönetim Kurulu, kârın sonraki
yıllarda da hissedarlara dağıtılmayacağını “gayrıkabili rücu” karar altına
almış olmalıdır.

Bu kriterler değerlendirme sürecinin 1’inci aşaması olan başvuruların
uygunluğu için ön-kontrol aşamasında değerlendirilecek ve uygunluk
kriterlerini karşılamayan başvuru sahipleri tarafından iletilen başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu bağlamda şirketler BİRLİKTE destek
programı kapsamında uygun başvuru sahibi değillerdir.
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A. Birlikte destek programinda sözleşmeden doğan
damga vergisi maliyet olarak bütçeye eklenebilir
mi?

B. Uygulama tarihleri 2022 yılı için tam olarak nedir?

A. Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve
Anlaşması Genel Tebliği uyarınca alt-hibe sözleşmeleri damga
vergisinden muaftır.

B. Başvuru rehberinin 6. Bölümünde yer alan ayrıntılı takvimde de 
belirtildiği üzere hibe sözleşmelerinin 16.01.2023 tarihide imzalanması
ve destek programının uygulanmaya başlanması öngörülmektedir. 
Öngörülen tarihler koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilecektir. 
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Teşekkürler


