
04 Temmuz 2022- 18 Temmuz 2022 haftaları
BİRLİKTE Kurumsal Destek Programı başvuru
süreci için iletilen sorular ve yanıtları



Soru Cevap

Programınıza başvuru için bizden temini istenen, son 5 
yılda finali yapılan en az 2 hibe programının kabul
veya nihai onay belgeleri istenmektedir.

XX tarafından 8 adet hibe projemiz onaylanmıştır. 
Onaylar (XX/MIS Üye) resmi sayfasında başvuru
formlarımıza "Kabul Edildi" şerhi düşülerek
yapılmaktadır. Bunun bir örneğini ekte gönderiyorum.  

Hibe programlarımız için XX'den gelen onaylandı mail 
mesajların ekran fotoğrafı veya ekte gönderdiğim
başvuru formu göndersem, uygun olur mu? 

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. 

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.”

Bununla birlikte, yürütülen faaliyetler bütününün hibe projesi yürütme deneyimi içinde
sayılabilmesi için aşağıda belirtilen kriterleri sağlıyor olması ve bunun destekleyici belgelerle
kanıtlanabiliyor olması gerekmektedir; 
• Söz konusu projenin bir donör tarafından fonlanması,
• Bir sözleşme kapsamında fonlanmış olması,
• Projenin uygulanmaya başlanmış olması, ve
• Fonlayan kuruluşa en az 1 kere rapor sunulmuş olması.

Bu kapsamda aşağıdaki belgeler ve/veya benzer belgeler uygun destekleyici belge olarak kabul
edilecektir.
• Tamamlanmış olan projeler için, donör kuruluş ile ilgili hibe kapsamında yapılmış sözleşmenin

örneği (her iki taraf tarafından da imzalanmış ve yürürlüğe girmiş olmalı), veya ilgili projelerin
final raporlarının donör kurum tarafından kabul edildiğini ve hibe uygulamasının başarıyla
tamamlandığını kanıtlayan belgeler.

• Uygulama süresi başlamış, ancak henüz tamamlanmamış olan projeler için ise, donör kuruluş
ile ilgili hibe kapsamında yapılmış sözleşmenin örneği (her iki taraf tarafından da imzalanmış ve
yürürlüğe girmiş olmalı) ve donör kuruma en az 1 raporlama yapıldığını kanıtlayan yazışma
örnekleri.
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"BİRLİKTE" Destek Programı Başvurusunda istenen
Başvuru Formu Ek 1'i (kurumsal hibe kapsamında
gelecek yıl için talep edilen bütçe) bulamadık. 
Yönlendirebilirseniz çok seviniriz.

BİRLİKTE Bütçe Formatı, aşağıdaki bağlantıda bulunan BİRLİKTE Destek Programı
Teklif Çağrısı’nın en altında “ilgili dokümanlar” başlığında, tüm diğer gerekli
dokümanlarla birlikte yayımlanmıştır.

https://www.stgm.org.tr/birlikte-destek-programi-teklif-cagrisi-0

Soru Cevap
XX Derneği olarak size ulaşıyoruz. 

Daha önce çocuk işçiliği yapan hak savunucuları
liderliğinde 2018 Mart ayında Adana'da kuruldu. 
Çukurova Bölgesi düzeyinde hak temelli savunuculuk
ve izleme çalışması yürütmektedir.  Derneğin Çocuk
İşçiliğiyle Mücadele Strateji Belgesine uygun olarak
"çocuk işçiliğinin izlenilmesi: hak ve gösterge temelli, 
yenilikçi ve bilimsel araçların geliştirilmesi” adında
proje geliştirmiştir. 

Fakat BİRLİKTE proje başvuru rehberinde bahsi geçen
finansal kriterlerden dolayı başvuru yapamamaktayız.

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.
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Dernek "çocuk işçiliği sorununa" politik bakmaktadır ve
çocuklara karşı dikey ihlal olarak tanımlamaktadır. Bu 
sebeple devletlerin fon kuruluşlarına başvuru
yapmamıştır. Derneğin feshi sebebine karşı, derneğin
ve insan kaynağının sürdürülebilirliğine karşı AB 
projelerine geçici olarak proje yazmayı
kararlaştırmıştır. 

Derneğin bu durumları göz önünde bulundurarak
başvuru yapmayı önerir misiniz?

• 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.

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. 

Başvuru için uygunluk kriterlerinin hiç birisi, herhangi bir durumda başvuru sahibinin
özel koşuluna göre değiştirilemez ya da esnetilemez.
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4.1 “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” kriteri
sadece uygulama süreci için mi geçerlidir?

Şu an başvuru sürecinde olduğumuz farklı kurumsal
fonlarda faaliyetler farklı olsa da kira vb. ortaklaşan
bütçe kalemleri bulunuyor. Kabul durumunda
revizyon yoluyla çifte finansmanı önleyeceğimizi
taahhüt edebiliyoruz ancak başvuru süreci ikilem
yaratıyor. Bu başvuruları eş zamanlı olarak
yapmamızda herhangi bir sakınca olup olmayacağını, 
nasıl bir yöntem izlemeyi tavsiye ettiğinize dair bilgi
rica ediyoruz.

4.2 Başka bir donör tarafından AB kaynağı ile finanse
edilmekte olan üç istihdam pozisyonumuz Temmuz
2023’te sona erecek. BİRLİKTE’nin uygulama tarihi
Ocak 2023 olduğundan, bu üç pozisyon için ilk yıllık
bütçeye Ağustos-Aralık 2023 tarihlerini kapsayacak
bütçe kalemleri eklenmesi uygun maliyet midir? 
Yoksa çifte finansman içerisinde mi değerlendirilir?

4.1 Çifte finansman yapılmaması prensibi sadece uygulama süresi için geçerli ve
gerekli bir taahhüttür. Hibe almaya hak kazanmanız durumunda bütçe revizyonu
yaparak bütçenizi çifte finansman yapılmaması prensibini ihlal etmeyecek şekilde
düzenlemenizin önünde bir engel bulunmamaktadır. 

Ancak hatırlatmak isteriz ki, hiçbir bütçe değişikliği amacı ve etkisi itibarıyla hibe
kararının doğruluğunu sorgulayacak veya hibe talebi ile başvuranlara eşit muamele
ilkesine aykırı olacak nitelikte olamaz. Bütçenizi hazırlarken bu koşulu göz önünde
bulundurmanızı tavsiye ederiz.  

Başvuru aşamasındaki tahmini bütçe planında ön göremediğiniz bu nitelikteki
kurumsal giderleriniz için, BİRLİKTE Programı’ndan hibe almaya hak kazanmanız
durumunda sözleşmenin imzalanması sürecinde bu giderler için garanti edilmiş
diğer fon olanaklarını da yeniden gözden geçirmeniz ve eş-finansman yapılmaması
taahhüdüne uygun şekilde bütçenizi revize etmeniz beklenecektir.

4.2
Evet, uygun maliyettir.
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BİRLİKTE başvuru rehberinin 3.3.2 numaralı başlığında da açıklandığı gibi çifte
finansman yapılmaması prensibinin sağlanması aşağıdaki koşullara bağlıdır; 
• Başvuru sahibi STÖ’nün bir mali yıl içindeki tüm kurumsal harcamalarını

başka bir AB programından finanse etmiyor olması ve
• Herhangi bir harcamanın, hiçbir durumda AB bütçesi ve/veya diğer

finansman kaynakları tarafından iki kez fonlanmaması.

Bu kurallar uyarınca, başvuru sahibi STÖ’lerin Program bütçesinden
karşılanan herhangi bir harcama için başka bir AB ve/veya diğer finansman
kaynağını kullanmadıklarını ve kullanmayacaklarını beyan etmeleri
zorunludur.

Yani başvuru sahibi STÖ’nün herhangi bir harcaması, hiçbir durumda, hem 
BİRLİKTE bütçesinden hem de  başka bir AB ve/veya diğer finansman
kaynağından karşılanamaz.  BİRLİKYE’ye ve diğer fon kaynaklarına ilettiğiniz
bütçelerinizi bu kurallara riayet ederek hazırlamanız önem teşkil etmektedir. 
Başvuru aşamasındaki tahmini bütçe planında ön göremediğiniz bu nitelikteki
kurumsal giderleriniz için, BİRLİKTE Programı’ndan hibe almaya hak kazanmanız
durumunda sözleşmenin imzalanması sürecinde bu giderler için garanti edilmiş
diğer fon olanaklarını da yeniden gözden geçirmeniz ve eş-finansman
yapılmaması taahhüdüne uygun şekilde bütçenizi revize etmeniz beklenecektir.

Birlikte Destek Programına başvurmak üzere
hazırlanıyoruz. Ancak bir yandan XX Küçük Hibe
desteğinden yararlanıyoruz, bu destek süreci Eylül
2022'de sona erecek. Bir yandan da XX  Küçük Hibe
desteğine ikinci başvurumuzun da sonuçlanmasını
bekliyoruz. Rehberde gördüğümüz çifte finansman
yapılmaması kuralına istinaden bu belirttiğimiz
destekler Birlikte Destek Programından
yararlanmamızda bir engel teşkil eder mi?
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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.”

Bununla birlikte, yürütülen faaliyetler bütününün hibe projesi yürütme deneyimi içinde
sayılabilmesi için aşağıda belirtilen kriterleri sağlıyor olması ve bunun destekleyici belgelerle
kanıtlanabiliyor olması gerekmektedir; 

• Söz konusu projenin bir donör tarafından fonlanması,
• Bir sözleşme kapsamında fonlanmış olması,
• Projenin uygulanmaya başlanmış olması, ve
• Fonlayan kuruluşa en az 1 kere rapor sunulmuş olması.

Bu kapsamda aşağıdaki belgeler ve/veya benzer belgeler uygun destekleyici belge olarak
kabul edilecektir.
• Tamamlanmış olan projeler için, donör kuruluş ile ilgili hibe kapsamında yapılmış

sözleşmenin örneği (her iki taraf tarafından da imzalanmış ve yürürlüğe girmiş olmalı), 
veya ilgili projelerin final raporlarının donör kurum tarafından kabul edildiğini ve hibe
uygulamasının başarıyla tamamlandığını kanıtlayan belgeler.

• Uygulama süresi başlamış, ancak henüz tamamlanmamış olan projeler için ise, donör
kuruluş ile ilgili hibe kapsamında yapılmış sözleşmenin örneği(her iki taraf tarafından da 
imzalanmış ve yürürlüğe girmiş olmalı) ve donör kuruma en az 1 raporlama yapıldığını
kanıtlayan yazışma örnekleri.

Bizim dernek olarak 2018 yılında XX Kalkınma Ajansı
ile imzaladığımız ve halen daha devam eden bir
projemiz var. 

Bunun yanında yine 2018 yılında AB Sivil Düşün
programı desteklerinden proje bazlı olarak iki kez
yararlandık. 

Sivil Düşün Programı destekleri başvuru kriterleri
arasında yer alan "Son beş (5) yıl içerisinde en az iki (2) 
hibe projesi (AB ya da başka bir donör kurum
tarafından desteklenmiş proje) yürütmüş olmak2" ön
koşulunu karşılar mı?
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• 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.

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 kent konseyleri BİRLİKTE Destek
Programı kapsamında uygun başvuru sahibi değillerdir.

Birlikte destek programı teklif çağrısı için XX Kent 
Konseyi olarak başvuru yapabiliyor muyuz?
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8.1 Evet, her ne kadar katılımcı örgütlere iki yıl için hibe tahsis edilecek olsa da başvuru aşamasında
sadece ilk yıl için bütçe sunulması beklenmektedir. 

Bununla birlikte hatırlatmak isteriz ki, 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

8.2 
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. Yani, Başvuru sahibinin, maliyetlerini program bütçesinden talep ettiği
faaliyetler belirli bir projenin parçası olmamalıdır. Mali destek talep edilen faaliyetler başvuru sahibi
STÖ’nün vizyonu, misyonu ve hedefleri ile uyumlu olmalı, STÖ’nün temel işlevlerini yerine
getirmesine hizmet eden genel programlarının bir parçası olmalıdır.

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

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

8.1 Proje önerisi sırasında 1 yıllık bütçe hazırlığı
yapmamız yeterli olacaktır diye anlıyoruz, ikinci yıl için
uygun bulunursa 1. Yıl sonunda bütçe hazırlanacaktır
değil mi?

8.2 XX  Derneği olarak, TCE alanında erkeklerin
farkındalık düzeylerinin artırılması öncelikli
hedeflerimiz arasında, diğer kadın hakları
savunuculuğu yapan derneklerden de bizi ayıran en
temel hedefimiz bu aslında. Bu amaçla, TCE ana 
akımlaştırılması kapsamında, farkındalık artırıcı
animasyon video serilerinin hazırlanması uzun
zamandır çok arzu ettiğimiz bir faaliyet. Diğer taraftan
hali hazırda bulunan 111 üyemiz ve 250 gönüllümüz
için de küçük gruplar halinde TCE kapsamlı farkındalık
artırıcı seminer/ sohbetler gerçekleştirme planımız
mevcut. Bu faaliyetler başvuru için uygun faaliyetler
midir? Bilgilerinize danışabilir miyiz?

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
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Dernek olarak 10 Eylül 2019 tarihinde kurulmuş
bulunmaktayız. 2019,2020 ve 2021 yıllarına ait
beyannamelerimiz verilmiş bulunmaktadır. Bu 
bağlamda üç yıllık bir sivil toplum örgütü olarak
programa başvuru yapabiliyor muyuz? Diğer bütün
şartlarımız uygunluk kriterlerini karşılıyor. Ancak, üç
yıllık derken 36 aylık süreyi tam olarak doldurmuş
olmak mı yoksa üç yıllık beyanname vermiş olmak
mı gerekiyor. Bu konuda açıklık bulunmadığından
hazırlamış olduğumuz program başvurumuzu
göndermeden önce danışmak istedik.

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 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.

Rehberde de açıkça yazıldığı gibi, uygunluk kriteri hibe çağrısının yayımlanma tarihinden, 
yani 03 Haziran 2022’den en az 3 yıl önce kurulmuş olmaktır. 

Başvuru için uygunluk kriterlerinin hiç birisi, herhangi bir durumda başvuru sahibinin özel
koşuluna göre değiştirilemez ya da esnetilemez.
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Balıkesir’den XX Derneğinden size yazıyorum;

10.1 Programa başvurmak istiyoruz ancak
30.06.2022 de Haklara Destek Programına da 
başvuru yaptık. Bu programın bütçesinden de 
kapasitemizi geliştirmek adına aynı kalemlerden
bütçe hazırlamış durumdayız. Çünkü devamlılığımız
için ofis giderlerimizin desteklenmesi gerekiyor. Her 
iki başvurumuz da olumsuz neticelenebilir ancak iki
programdan da kabul alırsak bütçe kalemlerinin
çakışmaması için revize yapma şansımız olacak mı
acaba? 

10.2 STGM den 2019 yılında aldığımız örgütlenme
desteğini de 5 yıl içinde yürüttüğümüz projelere
ekleyebilir miyiz? 

10.1 Çifte finansman yapılmaması prensibi sadece uygulama süresi için geçerli ve gerekli bir
taahhüttür. Hibe almaya hak kazanmanız durumunda bütçe revizyonu yaparak bütçenizi çifte
finansman yapılmaması prensibini ihlal etmeyecek şekilde düzenlemenizin önünde bir engel
bulunmamaktadır. 

Ancak hatırlatmak isteriz ki, hiçbir bütçe değişikliği amacı ve etkisi itibarıyla hibe kararının
doğruluğunu sorgulayacak veya hibe talebi ile başvuranlara eşit muamele ilkesine aykırı olacak
nitelikte olamaz. Bütçenizi hazırlarken bu koşulu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.  

9.2 Hibe başvuru rehberinin 2 numaralı dipnotunda açıklandığı gibi bir 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.”

Bununla birlikte, yürütülen faaliyetler bütününün hibe projesi yürütme deneyimi içinde
sayılabilmesi için aşağıda belirtilen kriterleri sağlıyor olması ve bunun destekleyici belgelerle
kanıtlanabiliyor olması gerekmektedir; 
• Söz konusu projenin bir donör tarafından fonlanması,
• Bir sözleşme kapsamında fonlanmış olması,
• Projenin uygulanmaya başlanmış olması, ve
• Fonlayan kuruluşa en az 1 kere rapor sunulmuş olması.

Bu kapsamda aşağıdaki belgeler ve/veya benzer belgeler uygun destekleyici belge olarak
kabul edilecektir.
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• Tamamlanmış olan projeler için, donör kuruluş ile ilgili hibe kapsamında yapılmış

sözleşmenin örneği (her iki taraf tarafından da imzalanmış ve yürürlüğe girmiş olmalı), veya
ilgili projelerin final raporlarının donör kurum tarafından kabul edildiğini ve hibe
uygulamasının başarıyla tamamlandığını kanıtlayan belgeler.

• Uygulama süresi başlamış, ancak henüz tamamlanmamış olan projeler için ise, donör
kuruluş ile ilgili hibe kapsamında yapılmış sözleşmenin örneği(her iki taraf tarafından da 
imzalanmış ve yürürlüğe girmiş olmalı) ve donör kuruma en az 1 raporlama yapıldığını
kanıtlayan yazışma örnekleri.

Soru Cevap
XX olarak kapasite geliştirme hibe programından
faydalanmak istiyoruz ancak başvuru rehberindeki
son üç yıllık gelir ( 2019-2020-2021) 150.000 TL 
şartını karşılayamıyoruz. 2022 gelirimizi eklememiz
durumunda ise koşulu sağlayabiliyoruz.

Bu kapsamda 150.000 kuralı 2022 yılımızı da 
gözetilerek tarafınızca değerlendirilebilir mi? Geri 
bildiriminiz durumunda bahse konu projeye hazırlık
süreçlerini işleteceğiz.

BİRLİKTE programına başvuruda bulunmak için gerekli uygunluk kriterlerinden
bir tanesi başvuru rehberinde (bkz.3.2 Programa kimler başvurabilir?) de açıkça
belirtildiği gibi, son üç yılın (2021, 2020, 2019) gelirler toplamının 150.000 
TL’den az olmamasıdır.

Bu bağlamda 2022 yılı gelirleri hesaplamaya dahil edilemez.

Başvuru için uygunluk kriterlerinin hiç birisi, herhangi bir durumda başvuru
sahibinin özel koşuluna göre değiştirilemez ya da esnetilemez.
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BİRLİKTE programına başvuruda bulunmak için gerekli uygunluk kriterlerinden bir
tanesi başvuru rehberinde (bkz.3.2 Programa kimler başvurabilir?) de açıkça belirtildiği
gibi, son üç yılın (2021, 2020, 2019) gelirler toplamının 150.000 TL’den az
olmamasıdır.

Başvuru için uygunluk kriterlerinin hiç birisi, herhangi bir durumda başvuru sahibinin
özel koşuluna göre değiştirilemez ya da esnetilemez.

Kocaeli'de kurulu bulunan XX Derneği'nden size yazmaktayım. 
Öncelikle derneğimiz hakkında kısa bir bilgi vermek isterim:

Derneğimiz 2017 yılında uyuşturucu ile mücadele etmek, bağımlı
bireyleri topluma kazandırmak için kuruldu. Yalnızca bağımlılara
değil, bağımlı ailelerinede eğitimler vererek destek oluyor, 
zorluklarını bir nebzede olsa en aza indirgemeye çalışıyoruz.

2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının açtığı amatör tiyatro hibe
desteğine "Eksi 1. K
at" tiyatro oyunuyla başvurarak 10 bin TL hibe desteği alarak
projemizi başarıyla sonuçlandırdık.

2022 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kocaeli Kent Konseyi
ile birlikte gerçekleştirdiği YEDEP (Yerel Destek Programı) "Kendini
Keşfet" isimli projemiz onaylandı ve 50 bin tl hibe almaya hak
kazandık. Bu projemizde Belediyenin start vermesinin ardından
önümüzdeki günlerde başlayacak.

Derneğimizin son üç yılın (2021, 2020, 2019) gelirler toplamı 18,5 bin 
TL.

Aktif olarak çalışan, üreten bir derneğiz; büyümek ve daha fazla
bağımlıya, bağımlı ailesine yardım edebilmek istiyoruz. Bu sebeple
“BİRLİKTE” Destek Programına başvurmak istiyoruz.

“BİRLİKTE” Destek Programı Program Başvuru Rehberini inceledik. 
Rehberde bulunan "3.2 Programa kimler başvurabilir?" maddesinde
belirtilen "Son üç yılın (2021, 2020, 2019) gelirler toplamının 150.000 
TL’den az olmaması" koşulunuzda bir esneklik olup olmadığını
öğrenmek istemekteyiz.



Teşekkürler


