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BİRLİKTE Kurumsal Destek Programı başvuru
süreci için iletilen sorular ve yanıtları



Soru Cevap

Bir yıllık geçmişi olan dernekler başvurabilir mi?

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. 
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2.1 Son 3 yıllık gelirler toplamı konusunda 2022 yılı
gelirleri dahil edilemez mi? Aksi takdirde başvuru
koşulunu karşılayamayacağız. 

2.2 Aynı zamanda son 5 yılda 2 proje kriteri konusunda
da kafamız karıştı. Buna da 2022 dahil değil mi? Son 3 
yıl ve 5 ifadelerinde artık 7 ayını tamamladığımız 2022 
yılının dahil olmasını umut ediyoruz. Üstelik arada
pandemi yılları var.

2.1 : 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.

2.2 : 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. 

Aynı zamanda aşağıdaki kriterler de dikkate alınacaktır;
• Söz konusu projenin uygulanmaya başlanmış olması ve
• Donör kuruluşa en az 1 kere rapor sunulmuş olması.
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Benim eş finansman kısmına kira bedelinin
yazılmasıyla ilgili bir sorum olacak. Sitenizdeki
sorularda kira için yazılan eş finansmana mülkün
STÖ'ye ait olması durumunda uygun olacağı yazıyor, 
acaba kiranın başka bir hibe tarafından karşılanıyor
olması (mülk bize ait değil üçüncü taraftan kiralık) eş
finansman açısından yine uygun olur mu diye size 
sormak istedim. Şu anda kiramız İsveç Büyükelçiliği-
Sida tarafından karşılanmakta. 

Kiranın eş finansman sayılması ile ilgili atıf yaptığınız, daha önce yayımlanmış, cevapta
sorunuzda belirtilenin tam tersi duruma vurgu yapılmakta ve kiranın eş-finansman sayılması
koşulu aşağıdaki gibi açıklanmaktadır.

“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.”

Bununla birlikte her hangi bir harcamanın eş-finansman olarak uygun kabul edilebilmesi için
aşağıda açıklanan çifte finansman yapılmaması prensibine de uyulması gerekmektedir.

“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 kaynağınındın karşılanamaz.  
BİRLİKYE’ye ve diğer fon kaynaklarına ilettiğiniz bütçelerinizi bu kurallara riayet ederek
hazırlamanız önem teşkil etmektedir.
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4.1 Birlikte Destek Programı kapsamında birden fazla
personel gideri karşılanabiliyor mu ?

4.2 XX olarak gerçekleştirmiş olduğumuz
projelerimizin ve çalışmalarımızın çoğunu kurumsal
desteklerden (proje/hibe başvurusu gibi) ziyade ayni
veya nakdi desteklerle gerçekleştirdik ve fon veren
kuruluş olmadığı için kabul/nihai onay belgeleri
mevcut değil bu sıkıntı oluşturur mu ?

4.1 : Evet, karşılanabilir.

4.2 : Yürütülen faaliyetlerin 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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Geçtiğimiz beş yıl içerisinde yürütülmüş ve başvuru
formunda profil bölümünde belirtilmiş projeler için
donör kuruluşlarca düzenlenmiş kabul/nihai onay
belgeleri,vb.," hususunda kabul/nihai onay belgeleri
dışında acaba başka hangi belgeler gönderilebilir? 

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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Son 3 yıllık gelirimiz defterlerimiz ve beyannameye
göre 150bin TL’yi geçmiyor.

Ancak gençlik değişimlerinden gelen geri ödemeler
kişisel hesaplara yapıldı. Bunları ayni yardım gibi
gösterebilir miyiz. Bu şekilde olduğunda 150bin TL’yi
geçebiliyoruz.

Bu durumda ‘Birlikte’ye başvurabilir miyiz?

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. 
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Merhabalar, 

Ben XX derneği yönetiminden yazıyorum. Başvuru
rehberinde bir derneğin en az üç yıllık bir kuruluş
tarihinin olması gerekliliği bulunmakta. Biz 2016 yılında
667. Madde KHK ile kapatılan XX Derneği’nin devamı
niteliği taşıyarak 09.12.2019 yılında isim ve yer
değişikliği ile tekrardan açtık. Kapatılan eski XX’in
yarım bırakılan çalışmalarını tamamlamak amacında, 
aynı şiar ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Birlikte
programına başvurmak istiyoruz ancak 3 yıllık önce
kurulmuş olma şartına takıldık. Dernek geçmişimizin
zorunlu halde kapatılan kanun hükmünde kararname
ile XX  Derneğine dayanmasından ötürü 3 yıllık şarta
takılmadan başvurumuzu tamamlayabilir miyiz?

Eğer yeni  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.
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Merhabalar, 

Sayın yetkili başvuru rehberini incelediğimde derneğin 3 yıl
önce kurulmuş olması ve 5 yıl içerisinde 2 AB projesi yürütme
şartını gördükten sonra derneğimiz adına çok üzüldüm ve
sormak istedim.

Biz 2022 yılı başında kurulmuş, tüm Türkiye'de örgütlenmeye
çalışan, eğitimin tüm paydaşlarını içine alacak, ortak aklın
ortaya konularak eğitim politikalarına yön vermeyi, üyelerimiz
yoluyla üniversite ve okullarımız üzerinde değişime öncülük
etme gayesindeyiz. Bu kapsamda üniversitelerden
akademisyenleri, MEB'e bağlı özel ve resmi okullardan
öğretmen ve idarecileri, eğitim alanında yüksek öğretim gören
lisans öğrencilerini, hizmet öncesi öğretmen adaylarını ve
emekli öğretmenleri hedef alan ve üye yapılanmasını bu
şekilde gerçekleştiren bir derneğiz. Bunun yanında sanat, 
spor, basın ve iş dünyasından eğitim çalışmalarına gönüllü
destek verecek eğitim gönüllülerini de dernek faaliyetlerimize
dahil etmeye çalışmaktayız. Derneğimizin etki alanını
genişleterek daha fazla bireye "Güçlü Gelecek, Eğitimle
Gelecek" misyonuyla ulaşmak istiyoruz. Derneğimiz henüz 5 
aylık bir dernek olduğu için çalışmaları maddi kaynak
yetersizlikleri sebebiyle ilerletmekte zorlanıyoruz. BİRLİKTE, 
projeniz aslında öz ve amaç olarak bize bu anlamda çok
önemi bir destek sunacakken, derneğimizin yeni olmasından
dolayı bu fırsattan yararlanamıyoruz. Bu kapsamda yardım ve
yönlendirmenizi rica ediyorum.

Sorunuzda da belirttiğiniz gibi bu şartlar altında STÖ’nüz uygun başvuru sahibi
değildir. Ancak sivil alana yönelik çeşitli destek mekanizmalarında yararlanabilirsiniz. 
STGM’nin diğer destekleri ve sivil alandaki başka destek mekanizmaları hakkında
bilgi almak için STGM web sitesini ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarını takip
edebilir ve STGM e-bültenine üye olabilirsiniz.



Teşekkürler


