
20 Haziran 2022- 27 Haziran 2022 haftası
BİRLİKTE Destek Programı başvuru süreci
için iletilen sorular ve yanıtları



Soru Cevap
1.1 Başvuru rehberinde yer alan “Katılımcı STÖ’ler
programdan talep ettikleri toplam tahmini bütçelerinin
en az %10’unu, iyileştirme planının uygulanmasına
yönelik maliyetlere ayırmalıdır. Bu iyileştirme planları
STÖ’lerin ilk öz değerlendirmelerinin ardından
mentorlarıyla birlikte oluşturulacaktır” 
yönlendirmesine uygun olarak iyileştirme planının
uygulanmasına yönelik maliyetleri bütçe formunda ne 
şekilde göstermeliyiz?

1.1 Başvuru formunun 1 numaralı eki olan bütçe nasıl hazırlanır
sekmesinde de açıklandığı gibi bütçenin 6 numaralı başlığı kurumsal
kapasite geliştirme faaliyetlerine ayrılmıştır. Bu başlık altından yalnızca
kurumsal kapasite geliştirme ihtiyaçları için gerekli maliyetler
karşılanabilir. 

Rehberde de belirtildiği gibi bu başlık altında bütçelenen maliyetlerin
ayrıntıları iyileştirme planlarının yapılmasının ardından katılımcı STÖ’lerin
ihtiyaçları kapsamında STÖ’ler ve mentörlerinin ortak kararı ile
belirlenecektir.

Bu bağlamda başvuru sırasında 6’ncı başlık altında birim maliyeti
belirtilmeden, toplam maliyet olarak bütçeleme yapılmalıdır. Yani
bütçenin “birim sayısı” sütununa 1 yazılmalı ve “birim maliyeti” ile “toplam
maliyet” sütunlarına da bu başlık altında bütçelenecek maliyet
yazılmalıdır. 6 numaralı başlık alında bütçelenecek tutar toplam bütçenin
%10'undan az olamaz. Her halükarda Ek-1 Bütçe formatında, Kontrol
Tablosu sekmesinde formüller kilitli halde eklenmiş olup, bütçe
sekmesini doldurduğunuz takdirde Kontrol Tablosu sekmesinde kapasite
geliştirme faaliyetleri için ayırmanız gereken tutarı da görüyor olacaksınız. 
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1.2 Başvuru formunda "geçtiğimiz 5 yıl içerisinde
yürütülmüş olan hibe projeleri" hakkında bilgi talep
ediliyor. Yalnızca 2 proje bilgisi yeterli midir, tümünü
mü yazmalıyız, maksimum yazılabilecek bir sayı var 
mı? Veya yazacağımız projelerin minimum hibe tutarı
var mıdır?

1.2 BİRLİKTE programına başvuruda bulunmak için gerekli uygunluk
kriterlerinden biri, başvuru rehberinde (bkz.3.2 Programa kimler
başvurabilir?) de belirtildiği gibi, son beş (5) yıl içerisinde en az iki (2) hibe
projesi (AB ya da başka bir donör kurum tarafından desteklenmiş proje) 
yürütmüş olmaktır. Bu şartı taşıyan STÖ’ler, diğer uygunluk kriterlerini de 
taşımak mecburiyeti saklı kalmak üzere, BİRLİKTE destek programına
başvuru yapmaya uygun kurumlardır. Bu bağlamda, sadece 2 projenin
bilgilerinin sunulması ve destekleyici belge olarak da ilgili projelerin donör
kuruluşlarınca düzenlenmiş kabul/nihai onay belgeleri, vb. sunulmalıdır. 

Yürütülen hibe programlarının uygunluğu için öngörülen asgari ve azami
bir tutar bulunmamakla birlikte, hibe başvuru rehberinin 2 numaralı
dipnotunda açıklandığı gibi bir hibe desteğin proje kapsamında
değerlendirilebilmesi için aşağıdaki şart aranmaktadır; 

“Faaliyet türü fark etmeksizin tek seferlik bir faaliyet için alınan ayni ya da 
nakdi destekler bu program kapsamında “proje” olarak değerlendirilmez. 
Belli bir amaca yönelik olarak yapılandırılmış ve belli bir süre içerisinde
uygulanan faaliyetler bütünü için kullanılmış ayni ya da nakdi maddi
destekler ve/veya belli bir dönem için kullanılmış genel kurumsal
giderlere/genel program giderlerine yönelik destekler "proje" olarak
değerlendirilecektir.”



Soru Cevap

Biz XXX olarak kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve
kadın istihdamı konusunda çalışmalar yapıyoruz. 
Koşullarda belirtilen kriterlerin hepsinin gerçekleşmesi
gerekiyor mu? Örneğin; son 3 yılda yapılan çalışmalar
maddesine dair, özellikle 2 yıl pandemi nedeniyle alan
çalışması yapamadık. Çevrimiçi olarak kendimizi
geliştirecek çalışmalar, toplantılar yaptık.   Bu yıl
haziran ayında yapılan XXX etkinliğine ev sahipliği
yaptık ve tamamını biz organize ettik. 

Başvuru rehberinde (bkz.3.2 Programa kimler başvurabilir?) de belirtildiği
gibi ilgili uygunluk kriterleri aşağıdaki gibidir;  

● 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;

Bu bağlamda, yukarıda listelenen uygunluk kriterleri sağlandığında (gelir
şartı, proje yürütmüş olma şartı ve kuruluş tarihi) geçtiğimiz dönemde
yapılan faaliyetlerin türü ve yapıldığı mecra (çevirim içi ya da saha) ayırıcı
bir nitelik taşımamaktadır. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Adana’da
faaliyet gösteren bir odayız. Yasal Statümüz kamu
kurumu niteliğinde meslek örgütü olduğu için birlikte
programına dahil olabiliyor muyuz?

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.
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Aynı başlık altında uygun başvuru sahibi olmayan tüzel kişilik türleri de 
aşağıdaki gibi listelenmiştir;

● Ayrı bir tüzel kişiliği olmayan şube ve temsilcilikler, 

● Kâr amacı gütmeyen KOBİ’ler,

● Birlikler,

● Meslek örgütleri, odalar, işçi ve işveren sendikaları, ticaret ve sanayii
odaları, diğer meslek örgütleri, bunların federasyonları ve
konfederasyonları,

● Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve okullar,

● Muhtarlar.

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, kamu kurumu niteliğinde
meslek örgütleri BİRLİKTE kapsamında uygun başvuru sahibi değillerdir.



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

● Son üç yılın (2021, 2020, 2019) gelirler toplamının 150.000 TL’den az olmaması;

Son üç yılın gelirler toplamının nasıl hesaplanacağı ise başvuru rehberinde aşağıdaki gibi
açıklanmıştır;

“Başvuru Rehberinde belirtilen son üç yıllık gelir toplamının hesaplanmasında “Önceki Yıldan
Devreden Gelir”  ve “Alınan Borçlar” kalemi hesaplamaya dahil edilmemelidir. 

Son üç yılın toplam gelirinin hesaplanmasında 2021, 2020 ve 2019 yılları için Dernek
Beyannamelerindeki aşağıdaki kalemler hesaba dahil edilmelidir. 

2.2. (6.1.1) Üye Ödentileri
2.3. (6.1.2) Yurtdışından Alınan Yardımlar (1)
2.4. (6.1.3) Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar (2)
2.5. (6.1.4) Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı
2.6. (6.1.5) İktisadi İşletme Gelirleri
2.7. (6.1.6) Finansal Gelirler
2.8. (6.1.7) Kira Gelirleri
2.9. (6.1.8) Diğer Gelirler

Gelir kalemlerinin başındaki kodlar İşletme Defteri tutanlar için Bölüm 7.1’deki kodlardır. 
Bilanço Esasında Yevmiye Defteri tutanlar için Bölüm 7.2’deki gelir kodları parantez içinde
gösterilmiştir.”

Son üç yılın (2019, 2020,2021) gelirler toplamı yukarıda ayrıntılı açıklandığı gibi
hesaplandığında toplam gelirleri gelir şartı olan toplam 150.000 TL’nin altında kalan STÖ’ler, 
maalesef bu program kapsamında uygun başvuru sahibi değillerdir. 

Pandemi sivil toplumdan koskoca 2 yılı aldı. 
Ofislerimizi kapattık. Fonlar, çalışmalar, gönüllüler
her şey durdu, bildiğiniz gibi. Ancak rehberde son 
üç yılın bütçesinin 150.000 altında olmamalı ve
belirtilen kalemler hesaplanmalı yazılmış. Bunca
şey yaşanmamış gibi böyle keskin bir madde
yerine örneğin: Bütçe 10 ile 20 arasında olanlar
şeklinde olabilir miydi? Bizim durumumuz ise
belirtilen 3 yıllık bütçe olarak gelirler toplamı
141.000 ve halen bankadaki mevduatımız 20.000 
başvuru yapabilir miyiz?
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Alınan bir hibe desteğinin (ayni yada nakdi) proje yürütme şartı kapsamında
değerlendirilebilmesi için hibe başvuru rehberinde aşağıda belirtilen
kriterin kullanılacağı ilan edilmiştir; 

“Faaliyet türü fark etmeksizin tek seferlik bir faaliyet için alınan ayni ya da 
nakdi destekler bu program kapsamında “proje” olarak değerlendirilmez. 
Belli bir amaca yönelik olarak yapılandırılmış ve belli bir süre içerisinde
uygulanan faaliyetler bütünü için kullanılmış ayni ya da nakdi maddi
destekler ve/veya belli bir dönem için kullanılmış genel kurumsal
giderlere/genel program giderlerine yönelik destekler "proje" olarak
değerlendirilecektir.”

Bunun yanı sıra, yürütülen faaliyetlerin hibe projesi yürütme deneyimi
içinde sayılabilmesi için aşağıda belirtilen kriterleri sağlıyor olması ve
bunun destekleyici belgelerle kanıtlanabiliyor olması gerekmektedir; 

• Bir donör tarafından fonlanması,
• Bir sözleşme kapsamında fonlanmış olması,
• Fonlayan kuruluşa raporlama yapılmış olması. 

XX Derneği'ni temsilen yazıyorum. Destek programı
için uygunluk kriterleri arasında, Son 5 yıl içinde en az 2 
proje yürütmüş olmak gibi bir madde var. 
Bizim sorumuz: Yürütülen projelerin bir başka yapı
tarafından fonlanmış olmasının gerekip gerekmediği. 

Bunu sormamızın nedeni, bizim öz kaynaklarımızla ya
da çeşitli finansal kaynakları bir araya getirerek
yürüttüğümüz projelerimiz var. 

Örneğin:  XXX 

Bunları anlatmamın nedeni, aslında başlı başına her biri
ayrı birer proje olmakla birlikte, bunlar için fonlayıcı bir
kurumdan hibe almak yerine, farklı kaynakları
birleştirmek yoluna gittik. Yani bu kriterle ölçülmek
istenen şey eğer bir çalışmayı uzun vadeye yayabilme, 
raporlama, çıktılar üretme ve disiplin gibi becerilerin
yanında bütçe yapabilme ve buna uygun harcama
yapabilme becerileri ise bu kritere uyduğumuz
söylenebilir. Fakat sadece tek bir kaynaktan alınan, 
raporlamaların ve harcamaların bu kaynağa ibraz
edildiği türde projeleri kastediyorsanız, o türlü
projelerin de yürütücüsü değil ortağı olduk. Bu 
durumda söz konusu kriteri karşılıyor muyuz? 
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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.

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.

Kurumumuzun Türkiye'deki resmi statüsü dernek ve
2020 Haziran'da kuruldu. Ancak resmi statüden
öncesinde de 1-1.5 yıllık bir çalışma periyodu var. Bu 
madde yalnızca resmi statüyü mü kabul ediyor yoksa
daha öncesinde faaliyet gösterdiğimizi gösterebilirsek
başvuru yapabilir miyiz?



Teşekkürler


