
27 Haziran 2022- 04 Temmuz 2022 haftası
BİRLİKTE Kurumsal Destek Programı başvuru
süreci için iletilen sorular ve yanıtları



Soru Cevap

Başvuru sahiplerinin uygunluk kriterlerinde olan ''Son 
beş (5) yıl içerisinde en az iki (2) hibe projesi (AB ya da 
başka bir donör kurum tarafından desteklenmiş proje) 
yürütmüş olmak'' arasına İşkur gibi kurumlar
tarafından desteklenmiş bir projeyi yürütmek kritere
uygun mudur?

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; 

● 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.



Soru Cevap

Birlikte programına başvuru yapabilmek için daha
önce fon/hibe aldığımız kurumlardan donör
kuruluşlarca düzenlenmiş kabul/nihai onay
belgelerini iletmemiz isteniyor. Bu belgeler için
standart bir metin var mıdır? Varsa paylaşmanız
mümkün müdür?

Bu belgeler için standart bir metin bulunmamaktadır. 

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.



Soru Cevap
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.

(Kaynak: 
https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2022-
06/03-haziran-2022-13-haziran-2022-haftasi.pdf)  

Islak imzalı sözleşmeler kabul/nihai onay belgesi
olarak kabul edilmekte midir? 

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.

Bu bağlamda, uygulama süresi tamamlanmış bir proje ıslak imzalı
sözleşmelerin kopyalarını göndermeniz yeterli olacaktır. Uygulama süresi
henüz tamamlanmamış bir proje için ise, yukarıda ikinci maddede de 
belirtildiği gibi, sözleşme kopyasına ek olarak, donör kuruma en az 1 
raporlama yapıldığını kanıtlayan yazışma örneklerinin de iletilmesi
gerekmektedir.



Soru Cevap

Programdan faydalanmak için bir eş finansman
zorunlu mu? Eğer zorunluysa başvurucu kurum, 
kurumsal giderlerin %5’ini ödemeyi taahhüt ederse
başvuru şartları sağlamış olur mu?

Evet, hibe almaya hak kazanan STÖ’lerin program kapsamında desteklenen
yıllık bütçelerine eş-finansman katkısı sağlamaları beklenmektedir. Buna göre; 

● Başvuru aşamasında ilk destek yılı için sunulan yıllık kurumsal bütçelerin
toplam uygun maliyetlerinin en az % 5,00'i,

● İkinci destek yılı için sunulan yıllık kurumsal bütçelerin toplam uygun
maliyetlerinin en az % 10,00’u, 
eş finansman olarak program dışı kaynaklardan sağlanmalıdır. 

Eş finansman maliyetleri de programa sunulan bütçeye dahil edilmelidir. 
Başka bir deyişle, başvuru sırasında sunulan toplam bütçede programdan
talep edilen hibe miktarı ile eş-finansman miktarı birlikte yer almalı, bütçe
uygulama yılının sonunda programa rapor edilecek maliyetlerin %100’ünü 
yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır. 

Yani programdan hibe almaya hak kazandığınız takdirde, ilk raporlamanızın
sonucunda oluşan toplam uygun maliyetlerin en az % % 5'i, ikinci yıl için de en
az %10’u program dışı kaynaklardan sağlanmış olmalıdır. 



Soru Cevap

Biz XXX kuruluş yılımız 2020 yani 2019 yılına ait
herhangi bir evrağımız yok. Buna rağmen programa
başvuru yapabilir miyiz?

İletişim için lütfen XXX numaralı telefonumuzu
arayarak cevaplayabilir misiniz sorularımızı? 

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 kişilkleri 3 yıldan daha yeni STÖ’ler BİRLİKTE kapsamında uygun
başvuru sahibi değillerdir.

Başvuru aşamasında sunulacak destek, başvuruların programın koşul ve usullerine
uygun şekilde iletilmesi için gerekli teknik destekle sınırlıdır. Teknik destek sadece e-
posta aracılığı ile iletilen sorunların cevaplarının her hafta derlenerek takip eden
haftanın ikinci günü STGM internet sitesinden (www.stgm.org.tr) yayımlanması yoluyla
sağlanacak olup başka bir yöntemle başvuru sahipleriyle iletişime geçilmez. 



Soru Cevap
XXX  Derneği adına yazıyorum ismim XX

Başvuru rehberinde yer alan “Programa Başvuru
Kriterleri Nelerdir?” başlığı altındaki “Son beş (5) yıl
içerisinde en az iki (2) hibe projesi (AB ya da başka bir
donör kurum tarafından desteklenmiş proje) yürütmüş
olmak” kriterinin dipnotunda yer alan aşağıdaki
açıklamayı tam anlamadık;

“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”

Son 5 yıl içerisinde derneğimizin taraf olduğu proje
sözleşmesi sayısı 1, fakat bu 5 yıl içerisinde 7 adet
yurtdışı projesinde partner olarak yer aldık, her 
projenin 3 ay öncesi ve 1 ay sonrası hazırlık ve sonuç
çalışmaları oluyor, her proje farklı ülkede 1 haftada
tamamlanıyor. 

Başvuru aşamasında sunulacak destek, başvuruların programın koşul ve
usullerine uygun şekilde iletilmesi için gerekli teknik destekle sınırlıdır. Olası çıkar
çatışmalarının önüne geçmek için başvuruların içeriğine ve uygunluğuna ilişkin
görüş bildirmeye yönelik hiçbir destek sağlanmaz.

Bu bağlamda, rehberde ve daha önceki SSS’lerde hali hazırda ilan edilmiş olan
kriterler dahilinde başvuru sahibi STÖ’nün kendini değerlendirmesi
beklenmektedir.

Alınan bir hibe desteğinin (ayni ya da 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; 



Soru Cevap
Bizim bu 7 çalışmamız "faaliyet türü fark etmeksizin
tek seferlik bir faaliyet" kapsamında mı
değerlendirilmektedir?

Afyonkarahisar'da neredeyse hiç insan hakları projesi-
faaliyeti yapılmıyor, dernek olarak farkındalık
oluşturabilmek için bir şeyler üretmeye çalışıyoruz
fakat kriterleriniz (zaten son 3 yılda pandemi vardı) 
çabalarımızı zayıflatacaktır. Yerelde faaliyet gösteren
küçük bir hak örgütü olarak başvurduğumuz-
aldığımız fon sayısı çok kısıtlı araştırmalarınızda
göreceksiniz, özellikle insan hakları alanında çalışma
yapmak isteyen küçük veya yerel örgütlerin fon
bulmaları daha da zor, fonlar turizm-teşvik-sanayi vb. 
alanlara veriliyor.

Bu kriter kapsamında daha açıklayıcı ve küçük veya
yerel örgütleri de kapsayıcı bir bilgi talep ediyoruz

● 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.

Diğer taraftan, AB projelerinde ortak olarak yer alan STÖ’ler de ana hibe
faydalanıcısı ile aynı statüde hibe faydalanıcısı olarak değerlendirildiğinden, ortak
olunan projeler de bu kriteri değerlendirirken dahil edilebilir.



Soru Cevap

Birlikte programına başvurmak için derneğimizin
faaliyet süresi en az kaç ay olmalıdır?

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.



Soru Cevap
XX adına sizlere ulaşıyorum. XX olarak, güçlü ve adil
bir toplum yaratmak için kapsayıcı ve yenilikçi fikirler
üretip ulusal ve uluslararası paydaşlarla birlikte farklı
projeler kapsamında bunları hayata geçiriyoruz. 2019 
yılından beri ILO, UNDP, GIZ, SPARK gibi kurumlar
başta olmak üzere GAP İdaresi, İBB, Hepsiburada gibi
çeşitli kurumlarla iş birliğimiz oldu. 

Önümüzdeki ay biri MATRA (Hollanda Büyükelçiliği) 
diğeri Amerika Büyükelçiliği'nden alınan iki fon ile yeni 
2 projeye başlayacağız. Bu projelerden ilkinde Tunceli
Belediyesi ile, ikincisinde ise Amazon Türkiye ile iş
birliği yapacağız. 

Birlikte Destek Programının sivil toplum dünyası için
çok önemli bir program olduğunu düşünüyoruz. XX 
olarak bu programa başvurmak istiyoruz. 2019 yılında
kurulan derneğimiz yıl olarak ilgili kriteri
karşılamaktadır. Nitekim derneğimiz Kasım 2019'da 
kurulduğu için bir kaç ay ile başvuru kriterinde yer
alan "Haziran 2019 öncesi kurulmuş dernekler" 
maddesini karşılamıyor. 

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.



Soru Cevap

Teklif çağrınızla ilgili yayınladığınız dökümanları
inceledik. Bütçe konusunda aklımıza takılan soruları
cevaplamanızı rica ediyoruz.

1.1: İnsan kaynakları maliyetinde, personel giderleri
kısmında personelin aylık kıdem ücreti
bütçelendirilebilir mi?

1.2: Kurumsal gelişim ve TCEA için mentorluk desteği
kapsamında mentorlar ile çalışacak bir ekip
oluşturulması bekleniyor. Yoğun bir mesai
harcayacağını öngördüğümüz bu ekip üyelerinin
istihdam ücretleri program bütçesinden talep
edilebilir mi?

1.1: Maliyetlerin uygunluğu için genel kriterler açısından, her türlü maliyetin
sözleşme dönemi içerisinde ve o sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine
getirmek için gerçekleşmesi koşulu bulunmaktadır. Eğer Birlikte Programı
tarafından sağlanan kurumsal hibe desteği ile istihdam edilecek personel, alt-
hibe sözleşmesinin sonlanacağı tarihte görevinden ayrılacak ise, söz konusu
sözleşme dönemindeki istihdam süresine karşılık gelen kıdem tazminatı program 
bütçesinden karşılanabilecektir.

1.2: Birlikte programının sağladığı kurumsal hibe desteği kapsamında programdan
yararlanacak örgütlerin kurumsal gelişim için istihdam edecekleri personel
giderleri uygun giderlerdir. 



Soru Cevap
Destek Programının ikinci uygulama döneminde
açtığınız çağrıya XX Derneği olarak başvuruda
bulunmak istiyoruz.

Ancak son 5 yıl içinde 2 proje yürütme şartı
konusunda bir bilgiye ihtiyaç duyuyoruz.

BİRLİKTE Destek programı ile gerçekleştirdiğimiz
önceki kurumsal destekleme projesini de (Yerel sivil
toplum örgütleri destek programı) örnek uygulamamız
olarak sunabilir miyiz?

Evet, sunulabilir.

Soru Cevap
Bizler İzmir ili Tire ilçesinde kar amacı gütmeyen bir
kooperatif olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kooperatif olarak kadınlar ve çocuklar için ayrıca
dezavantajlı gruplar için çalışmalar yürütmekteyiz.

Bizler bu başvuru sürecine 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. 



Cevap
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, eğer yukarıdaki uygunluk kriterlerini karşılıyor iseniz başvurunuz önünde bir engel bulunmamaktadır.



Soru Cevap

Birlikte Destek Programından meslek odaları da 
yararlanabilir 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.



Soru Cevap

Birlikte Destek Programından meslek odaları da 
yararlanabilir mi? 

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. 



Teşekkürler


