AÇIK ÇAĞRI: KOOPERATİF VE SOSYAL GİRİŞİMLERİ DESTEKLİYORUZ!
Başvuru sürecine ilişkin sorulan sorular ve yanıtlarımız:
1. Şahıs işletmemiz kapsam dışı kalıyor değil mi? (Gözde Şekercioğlu)
Yanıt: Başvuruların değerlendirilebilmesi için, başvuru rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerinin
karşılanması gerekmektedir. Şahıs şirketiniz bünyesinde yerel topluluk üyelerinin yanı sıra mülteci
topluluklardan üye, ortak, çalışan ya da yararlanıcı bulunuyor ise, başvurunuz geçerli olacak ve
değerlendirmeye alınacaktır.
2. Kayserinin Tomarza ilçesinde yıl içerisinde kurmuş olduğumuz derneğimiz adına proje
desteğine başvuru yapmayı planlıyoruz. Ancak ilçemizde mülteci konumunda bulunan birey
bulunmamakta. Korunması gereken gruplar arasında yer alan gençlerimize yönelik olarak proje
üretmeyi planlıyoruz. Mülteci olmaması proje başvurusu yapmamıza engel midir? (Yunus
Tekeoğlu)
Yanıt: Başvuruların değerlendirilebilmesi için, başvuru rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerinin
karşılanması gerekmektedir. Bu kriterler arasında, başvurucu işletmenin bünyesinde yerel topluluk
üyelerinin yanı sıra mülteci topluluklardan üye, ortak, çalışan ya da yararlanıcıların da bulması
gerekmektedir. Aksi durumda bu başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
3. Destek başvurusunu Konak Kadın Kooperatifi olarak değerlerdirmek istiyoruz. Ancak çok yeni
kurulduk (8 Mart) ve henüz Genel Kurul yapılmadı. Bu aşamada başvuru hakkımız var mı?
(Sanem Erdil)
Yanıt: Başvuru rehberinde elverişlilik koşulları “Kimler başvurabilir?” başlığı altında belirtilmiştir.
Başvuru rehberindeki tüm hususlar ve koşullar saklı kalmak kaydıyla, (1) şayet tüzel kişiliğinizin
kuruluşu Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan olundu ise, (2) ana sözleşmenizde pozitif gelir-gider farkının
ortaklarına dağıtılmadığına veya dağıtımın sınırlandığına dair bir ifade var ise veya bir Yönetim Kurulu
kararı ile pozitif gelir gider farkının ortaklara dağıtılmayacağını veya sınırlanacağını gayrıkabıli rücu
karar altına alırsanız, destek programına başvurmanızın önünde herhangi bir engel bulunmayacaktır.
4. Çağrısını yaptığınız hibeye, yeni kurulan ve pandemi nedeniyle genel kurulunu yapamamış
kooperatifler de başvuru yapabiliyor mu? (Kevser Çimenli)
Yanıt: Başvuru rehberinde elverişlilik koşulları “Kimler başvurabilir?” başlığı altında belirtilmiştir.
Başvuru rehberindeki tüm hususlar ve koşullar saklı kalmak kaydıyla, şayet tüzel kişiliğinizin kuruluşu
Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan olundu ise destek programına başvurmanızın önünde herhangi bir engel
bulunmamaktadır.
5. İzmir Kadın Dayanışma Merkezi Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılıklarının
Arttırılması projesi faaliyetleri kapsamında oluşmuş Havva Kadın Komitesi'nin Hayata Destek,
kooperatif ve sosyal girişimlere destek programına başvurmasıyla ilgili kolaylaştırıcılık
yapmayı amaçlıyoruz. Ancak başvuru rehberindeki Kimler Başvurabilir kıstaslarını komitemiz
herhangi bir tüzel kişiliğe sahip olmadığı için karşılamamaktadır. Başvuranların tüzel

kişilikleriyle ilgili herhangi bir esnetme sağlanabiliyor mu konusunda bilgi paylaşmanızı rica
ederim. (Gizem Bülbüller)
Yanıt: Başvuruların değerlendirilebilmesi için, başvuru rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerinin
karşılanması gerekmektedir. Söz konusu destek programı, organizasyonların gelir getirici faaliyetleriyle
sosyal uyumu arttırma amacı taşıdığından, belirtilen temel uygunluk kriterlerinin esnetilmesi mümkün
olamayacaktır.
6. Kadın Balıkçılar Derneği olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)
tarafından yürütülmekte olan, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) dahilinde
Haziran 2021 tarihinden itibaren gerçekleştirmeyi planladığımız "Geleneksel Deniz Ürünleri
İmalathanesi ve Mavi Büyüme Akademisi" adlı bir projemiz mevcut. İşbu projemiz
kapsamında, çağrınıza başvuru yapabilmek için iki sorumuz olacak; 1. Sorumuz: İşbu
projemize yönelik eş finansman desteği için çağrınıza başvuru yapmamız için uygun mudur? 2.
Sorumuz: İşbu projemizin Haziran 2021'de başlayacağını ve dernek iktisadi işletmemizin
kuruluşunu ise hemen akabinde yapmayı öngörmekteyiz. Dernek iktisadi işletmemizin henüz
kurulmamış olması fakat en geç 2021 yılının 3. çeyreğinde kurulacak olması(ve programınıza
yönelik destekten ise hemen akabinde yararlanılacak olması), çağrınıza başvurumuz için
uygun bir durum mudur? (Aslı Olgunlar)
Yanıt: Destek programımız kapsamında yararlanıcılara doğrudan mali aktarım yapılmaksızın,
yararlanıcıların tespit edilen ihtiyaçları, doğrudan mal veya hizmet sağlayıcıya ödeme yapılmak
suretiyle karşılanacaktır. Programımız kapsamında sunulacak desteğin eş-finansman şeklinde
değerlendirilmesinin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.
Başvuru rehberinde başvurucuların taşıması gereken 4 elverişlilik kriteri belirtilmiştir. Bunlara göre,
başvurucuların “sosyal girişim niteliğine imkan veren bir tüzel kişi olması” gerekmektedir. Derneğinizin
halihazırda faal olması tüzel kişiliğe sahip olma şartını yerine getirmektedir. Bununla beraber,
başvurunuz esnasında iktisadi işletme kurmanıza ilişkin tüm plan ve taahhütlerinizi ayrıntılarıyla ifade
etmenizi salık veririz.
7. Size Kayseri KAÇEM Kooperatifi adına yazıyorum. Kooperatifimiz organik tarım üreticisi
kadınlardan oluşan ve sadece organik ürün işleyen bir kooperatiftir. Her sene en az 5 kadın
kooperatifte çalıştırılmaktadır. Bu sene henüz üretime başlamadık, eğer bu yaz mülteci
çalıştırma taahütü ile başvurumuzu kabul ederseniz biz de başvuruda bulunmak isteriz. (Yeşim
Bekyürek)
Yanıt: Başvuru rehberinde başvurucuların taşıması gereken elverişlilik kriterleri ve değerlendirme
kriterleri belirtilmiştir. Bunlara göre “sosyal girişim bünyesinde, geçici koruma ve/veya uluslararası
koruma altındaki mülteciler ve yerel topluluk mensuplarını üye, ortak, çalışan ya da yararlanıcı olarak
bir arada bulundurmak” bir ön koşuldur. Bununla beraber başvurunuz esnasında geçici koruma
ve/veya uluslararası koruma altındaki mültecileri çalıştırmanıza ilişkin tüm plan ve taahhütlerinizi
ayrıntılarıyla ifade etmenizi salık veririz.
8. Programa talep edilen proje ihtiyacın belli bir kısmını karşılıyor olsa da kısmi talepler
değerlendirmeye alınır mı? (Şadan Ercenik)

Yanıt: Başvuru rehberinde ifade edilen koşullar ve usuller saklı kalmak kaydıyla, programımız
kapsamında sunulacak desteğin ihtiyacınızı kısmen karşılayacak olması, başvurunuzun
değerlendirilmesine engel teşkil etmemektedir.

9. Small Projects Istanbul (kayıtlı ismiyle Zeytin Ağacı Derneği) olarak, iktisati işletmemiz adına
Kooperatif ve Sosyal Girişimler için açmış olduğunuz destek çağrısına başvurmak istiyoruz.
Başvuru formunu inceledik, buna göre netleştirmek istediğimiz sorular şu şekilde:
- Başvuran kuruluş olarak derneği mi yoksa derneğin İktisati İşletmesini mi göstermemiz
gerekiyor? Soruların yanıtlarını Small Projects Istanbul olarak mı yoksa iktisadi işletme adına
vermeliyiz?
- Başvuru yapan kuruluş olarak İktisati İşletmeyi göstermemiz halinde, fon derneğe mi
aktarılacaktır? (işletleme fon verilmesi söz konusu olmadığı için)
Ayrıca şu an açık bulunan başvuru formuyla ilgili:
- Karakter sınırlamasıyla ilgili bir bilgi göremedik. Karakter kısıtlaması bulunuyor mu? (Didem
Kalafat)
Yanıt: Başvuru rehberinde ifade edilen koşullar ve usuller saklı kalmak kaydıyla,
-

Başvuran kuruluş olarak yararlanıcı sosyal girişim veya kooperatif yazılmalıdır. Dolayısıyla
başvuru sahibi olarak Dernek iktisadi işletmesi gösterilmelidir. Soruların yanıtları da Dernek
iktisadi işletmesi olarak verilmelidir.

-

Destek programımız kapsamında yararlanıcılara doğrudan mali aktarım yapılmaksızın,
yararlanıcıların tespit edilen ihtiyaçları, doğrudan mal veya hizmet sağlayıcıya ödeme yapılmak
suretiyle karşılanacaktır. Dolayısıyla herhangi bir fon aktarımı söz konusu olmayacaktır.

-

Başvuru formunda bir karakter sınırı bulunmamaktadır. Ancak yanıtlarınızı mümkün mertebe
kısa ve öz tutmanız tavsiye edilmektedir.

