
03 Haziran 2022- 13 Haziran 2022 haftası
BİRLİKTE Destek Programı başvuru süreci
için iletilen sorular ve yanıtları



Birlikte Değiştirelim



Soru Cevap
XXX olarak Tekirdağ merkezi ilçemizde 300’e yakın
STK'nın çatı kuruluşu olarak çalışmaktayız.

Birlikte Destek programı için başvuruda bulunmak
istiyoruz. 

1.Tüzel kişiliğimiz yok başvurabilir miyiz?

2.Süleymanpaşa Belediyesi olarak başvuru yapıp
iştirakçi olabilir miyiz?

3.Birden fazla STK ile birleşerek çalışma yapabilir
miyiz?

BİRLİKTE programına başvuruda bulunmak için gerekli uygunluk kriterleri
başvuru rehberinde (bkz.3.2 Programa kimler başvurabilir?) de belirtildiği gibi, 
aşağıdaki şekildedir;  

• Tüzel kişilik sahibi bir STÖ olmak;
• 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.

• 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;



Soru Cevap
● 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, tüzel kişilik sahibi olmayan sivil toplum aktörleri ve/veya
belediyeler BİRLİKTE programı kapsamında uygun başvuru sahibi
değillerdir.

BİRLİKTE Programı STÖ’lerin tek başlarına ya da diğer STÖ’lerle ortak
geliştirecekleri belirli bir çalışmayı/projeyi/faaliyeti desteklemeyecektir. 
Program, STÖ’lere yönelik olarak geliştirilmiş,  kurumsal gelişim için
mentorluk, toplumsal cinsiyet eşitliği için mentorluk gibi farklı bileşenleri
içeren bütüncül bir kurumsal destek programıdır. Bu bütüncül destek
mekanizmasından yararlanmak isteyen bir STÖprograma bağımsız olarak, 
tek başına başvuru iletmelidir. Bu anlamda, BİRLİKTE programı kapsamında
birden çok STÖ’nün ortak başvuruda bulunması uygun değildir.



XXX Derneği ilk olarak Orta Anadolu’da Aksaray ili 
Gülağaç ilçesindeki XXX’de süregiden kazı ve araştırma 
çalışmalarını desteklemek amacıyla kuruldu.

Geçtiğimiz yıl boyunca, Avrupa Birliği’nin XXX hibe 
programından aldığımız destekle proje yürüttük.

Derneğimiz İstanbul merkezli olmakla birlikte 
faaliyetlerimizin odağını Aksaray ili oluşturuyor. 

Dernek olarak Aksaray’daki farklı farklı aktörlerle 
etkileşim ve iş birlikleri kurarak ve sahip olduğumuz 
profesyonel deneyimleri aktararak, kentteki sivil alana 
katkıda bulunabileceğimize, var olan yapıları 
güçlendirebileceğimize inanıyoruz.

Bu amaçlara ulaşmanın platformu olarak, Aksaray ilinde, 
kültürel çevre hakkına sahip çıkmak, kültürel mirası 
kapsayıcı bir şekilde anlamak, tahribat, kaçakçılık ve 
yağmadan korumak hedefiyle, öncelikle ergen ve 
gençlere yönelik, atölye çalışmaları yapmayı 
hedefliyoruz.

STGM BİRLİKTE Destek Programına bu kapsamda bir 
başvurunun mümkün olup olmayacağını 
değerlendirmenizi rica ederiz.

Soru Cevap
BİRLİKTE programına başvuruda bulunmak için gerekli uygunluk kriterleri 
başvuru rehberinde (bkz.3.2 Programa kimler başvurabilir?) de belirtildiği 
gibi, aşağıdaki şekildedir;

• Tüzel kişilik sahibi bir STÖ olmak;
• 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.

• 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 bağlamda, BİRLİKTE programına başvuru için Türkiye dahilinde herhangi 



Soru Cevap
Bu bağlamda, BİRLİKTE programına başvuru için Türkiye dahilinde herhangi 
bir coğrafi kısıt bulunmamaktadır, başvurular Türkiye geneline açıktır. 

Değerlendirme kriterleri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için başvuru 
rehberini incelemenizi rica ederiz. 
https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2022-06/birlikte-
basvuru-rehberi_2022_06_03_1.pdf

Soru Cevap
XXX olarak sosyal hayatta herkes için eşit erişimi 
savunuyor ve erişilebilir kentlerde erişilebilir sosyal hayat 
deneyimini artırmak için çalışıyoruz.

3 yıldır alanda faaliyet gösteriyoruz. Çeşitli hibe ve 
yarışmalardan gelir elde ettik. Ancak henüz tüzel 
kişiliğimiz yok. Yakın zamanda dernek tüzel kişiliğine 
kavuşarak sivil toplumda yer alma kararı aldık.

Birlikte programının bize maddi manevi katkı 
sağlayacağını düşünüyoruz. Dernekleşme aşamasından 
sonra Birlikte programına başvurmamız mümkün mü?

BİRLİKTE programına başvuruda bulunmak için gerekli uygunluk kriterleri 
başvuru rehberinde (bkz.3.2 Programa kimler başvurabilir?) de belirtildiği gibi, 
aşağıdaki şekildedir;
• 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.

https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2022-06/birlikte-basvuru-rehberi_2022_06_03_1.pdf


Soru Cevap

Soru Cevap
2001 yılından bu yana Kahramanmaraş'da faaliyet 
gösteren bir derneğimiz mevcuttur. Pandemiden dolayı 
son birkaç yıldır aktif olmamakla beraber, bölgemizdeki 
kadınların çalışma hayatında daha aktif rol almalarını 
sağlamak, onların gerek kişisel gerekse iş 
hayatlarındaki gelişimlerine katkı bulunmayı 
amaçlamaktadır.

Derneğimizi daha aktif hale getirmek için Birlikte 
destek programından yararlanmak istiyoruz. İsteyen her 
STÖ başvurabiliyor mu? herhangi bir kriter var mıdır?

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 anlamda, tüzel kişilikleri 3 yıldan daha 
yeni STÖ’ler BİRLİKTE kapsamında uygun başvuru sahibi değillerdir.

BİRLİKTE programına başvuruda bulunmak için gerekli uygunluk kriterleri
başvuru rehberinde (bkz.3.2 Programa kimler başvurabilir?) de belirtildiği gibi, 
aşağıdaki şekildedir;  

• Tüzel kişilik sahibi bir STÖ olmak;
• 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.



Soru Cevap
• 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. 

Programın içeriği, değerlendirme kriterleri ve aşamaları ve diğer önemli 
bilgilere erişmek için başvuru rehberini incelemenizi rica ederiz. 
https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2022-06/birlikte-
basvuru-rehberi_2022_06_03_1.pdf

Başvuru formu ve bütçe formatı ve diğer bilgilere ulaşmak için ise lütfen 
programın teklif çağrısını inceleyiniz.  https://www.stgm.org.tr/birlikte-
destek-programi-teklif-cagrisi-0

https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2022-06/birlikte-basvuru-rehberi_2022_06_03_1.pdf
https://www.stgm.org.tr/birlikte-destek-programi-teklif-cagrisi-0%20%20%20%20Soru%205:


Soru Cevap
5.1 Engelli Vakfı olduğumuzdan dolayı proje hedef 
kitlemiz öncelikle Engelli Merkezli sivil toplum 
kuruluşlarının yönetici ve çalışanlarıdır. Konu olarak ise 
" Engelli Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Savunuculuğu" 
projenin merkezine alınmıştır. Tematik alan olarak 
uygun mudur ?

5.2 STGM proje faaliyetlerinin uygulanmasında ve 
yönetiminde hangi konularda (danışmanlık / koçluk/ 
mentörlük vb ) bizlere destek sağlayacaktır.

5.3 Proje sonunda , proje ürünü olarak " Engelli Sivil 
Toplum Örgütlerinin Çalışanları için Engelli Hakları ve 
Cinsiyet Eşitliği Rehberlik Kitapçığı " planlıyoruz. Bunun 
için  internet üzerinde saha ve literatür araştırması, ilk 
yıl için 4 Bölgede 16 Şehir de STÖ lerin çalışanları 
ile proje hedeflerine erişmek için yüz yüze 
yapacağımız toplantıların sonuçları ve ülke 
genelinde tüm ilgililere açık online anketlerin sonuçları 
uzman bir heyet tarafından değerlendirilerek rehberlik 
kitapçığı oluşturulacaktır.
Proje sonunda proje ürünü olarak ne tür ürün veya 
ürünler planlanmalıdır ? Bizim planladığımız 
yukarıdaki ürün uygun mu dur ?

5.1
BİRLİKTE destek programı bir kurumsal hibe desteğidir. Birlikte Destek Programı 
tarafından sağlanacak kurumsal hibe desteği, katılımcı STÖ’nün genel kurumsal 
giderlerini ve temel faaliyetlerinin maliyetlerini karşılar. Yani başvuru sahiplerinin 
programa belirli bir proje ile başvurmaları uygun değildir. Bu unsur başvuruların 
değerlendirme kriterlerinden birisi olarak yer almaktadır. Değerlendirme kriterleri 
hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için başvuru rehberini incelemenizi rica 
ederiz. https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2022-06/birlikte-basvuru-
rehberi_2022_06_03_1.pdf

5.2
BİRLİKTE destek programı bir kurumsal hibe desteğidir. BİRLİKTE destek 
programı kapsamındaki kurumsal gelişm destekleri ile ilgili detaylı bilgi için 
başvuru rehberinin 2 numaralı “Program Neyi Kapsiyor ve Nasil Uygulanacak?” 
başlığını detaylı incelemenizi rica ederiz. 
https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2022-06/birlikte-basvuru-
rehberi_2022_06_03_1.pdf

5.3
BİRLİKTE destek programı bir kurumsal hibe desteğidir. Birlikte Destek Programı 
tarafından sağlanacak kurumsal hibe desteği, katılımcı STÖ’nün genel kurumsal 
giderlerini ve temel faaliyetlerinin maliyetlerini karşılar. Yani başvuru sahiplerinin 
programa belirli bir proje ile başvurmaları uygun değildir. Bu unsur başvuruların 
değerlendirme kriterlerinden birisi olarak yer almaktadır. Değerlendirme kriterleri 
hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için başvuru rehberini incelemenizi rica 
ederiz. https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2022-06/birlikte-
basvuru-rehberi_2022_06_03_1.pdf

https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2022-06/birlikte-basvuru-rehberi_2022_06_03_1.pdf
https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2022-06/birlikte-basvuru-rehberi_2022_06_03_1.pdf


Soru Cevap
5.4 Bütçenin nasıl ve hangi kurallara göre kullanılacağı 
konusunda açıklamalara ihtiyaç vardır;

5.4.1 Proje bütçesi kullanımında tahsis edilen 
bütçenin uygulayacak olan kurumun kurumsal 
hesabına hangi oranlarda ve ne zaman yatırılmaktadır ?

5.4.2 Erasmus+ ve ESC projelerindeki bütçe kullanım 
mantığı STGM projelerinde de geçerli midir?

5.4.3 Proje bütçesinde tanımlanan faaliyetlerin 
gerçekleşmesi için harcamaların (örn. ulaşım, konaklama, 
toplantı giderleri, kırtasiye, basım giderleri, kısmi zamanlı 
çalışacak şahıslar ile danışmanlık hizmeti verecek olan 
kişiler ödemeler)  nasıl yapılacaktır? Toplantı ve 
danışmanlık gibi hizmetlerde teklif alma zorunluluğu var  
mıdır? Nasıl ve hangi yöntemlerle yapılacağı konusunda 
açıklama yapabilir misiniz ?

5.4.4 Ankara’da Vakfımıza ait 3 katlı binamızı proje 
faaliyetlerimizde kullanacağız. Ortalama aylık kirası 150 € 
karşılığı TL dir. Yıllık 1800 € dır. Kurumun Proje 
bütçesine yıllık % 5 katkı olarak yazdık. Oran 
olarak uygundur . Usül olarak Uygun Mudur ? Değilse ne 
tür kurumsal katkılar uygundur açıklama yapar mısınız ?

5.3 devamı
Diğer taraftan, başvuru rehberinde de açıklandığı gibi başvuru aşamasında sunulacak 
destek, başvuruların programın koşul ve usullerine uygun şekilde iletilmesi için gerekli 
teknik destekle sınırlı olacaktır. Olası çıkar çatışmalarının önüne geçmek için başvuruların 
içeriğine ilişkin görüş bildirmeye yönelik hiçbir destek sağlanmayacaktır. Bu anlamda 
detaylı sorularınız için lütfen başvuru rehberini inceleyiniz. 
https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2022-06/birlikte-basvuru-
rehberi_2022_06_03_1.pdf

5.4.1
Hibe almaya hak kazanan STÖ’lere hibe ödemesinin nasıl yapılacağı, BİRLİKTE alt hibe 
sözleşmesinin 6. maddesinde düzenlenmiştir. Şuradan inceleyebilirsiniz: 
https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2022-06/birlikte_alt-hibe-
sozlesmesi_2022_06_03_0.pdf

5.4.2 ve 5.4.3
BİRLİKTE bir kurumsal destek programıdır. BİRLİKTE destek programı kapsamında 
bütçe kullanımına, raporlama ve kayıt tutulmasına ilişkin usul ve kurallar için lütfen 
BİRLİKTE alt hibe sözleşmesini inceleyiniz. 
https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2022-06/birlikte_alt-hibe-
sozlesmesi_2022_06_03_0.pdf

5.4.4
Eğer söz konusu mülk 3’üncü taraflardan kiralık ise ve kirası vakfın öz kaynaklarından 
karşılanıyor ise bu kiranın bir kısmının BİRLİKTE bütçesine eş-finansman olarak 
eklenmesi uygundur.

Ancak, eğer söz konusu bina vakfın kendi mülkü ise kiranın rayiç bedelinin bir kısmının 
ayni katkı şeklinde BİRLİKTE bütçesine eş-finansman olarak yansıtılması uygun değildir.

https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2022-06/birlikte-basvuru-rehberi_2022_06_03_1.pdf
https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2022-06/birlikte_alt-hibe-sozlesmesi_2022_06_03_0.pdf
https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2022-06/birlikte_alt-hibe-sozlesmesi_2022_06_03_0.pdf


Soru Cevap
Ben Ankara'dan bir trans kadınım anladığım kadarıyla 
Birlikte Destek Programı sadece STÖ'lere özel. Ancak 
ben herhangi bir STÖ'de çalışmıyorum ne yazık ki. 
Acaba benim başvurabileceğim herhangi bir 
programınız var mı?

Evet, BİRLİKTE’ye başvuru için tüzel kişilik sahibi bir STÖ olmak şartı 
aranmaktadır. STGM’nin diğer destekleri hakkında bilgi almak için web 
sitesini ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarını takip edebilir ve STGM 
e-bültenine üye olabilirsiniz.

Soru Cevap
Program sadece Türkiyeden başvurulara mı açıktır? Hibe rehberinde açık adı , “Türkiye’deki hak temelli çalışan STÖ’ler için 

BİRLİKTE” şeklinde belirtilen ve EuropeAid/171106/DD/ACT/TR referans 
numarası ile yayımlanan çağrı kapsamında finanse edilen proje, 
yalnızcaTürkiye’de uygulanacak olan bir alt-hibe programıdır. 




