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D İ C L E  K A L K I N M A  A J A N S I
DEĞİŞİM HEP BİRLİKTE MÜMKÜN

Kalkınma ajanslarının temel amacı; kamu kesimi, özel 
kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini 
geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını 
sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle 
Cumhurbaşkanımızca belirlenen politikalarla uyumlu 
olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, gelişmenin 
sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge 
içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Dicle Kalkınma 
Ajansı olarak görev alanımızda bulunan dört ilde bu 
temel amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu ve 
özel kesim ile birlikte projeler geliştirmekle birlikte sivil 
toplum kuruluşları ile de bölgemize yararlı çalışmalar 
yürütmekteyiz. Ancak, STK olarak adlandırdığımız bu 
organizasyonların çoğunun kurumsal kapasitesi yetersiz 
düzeydedir. Ajansın 10 yıllık deneyimi bunu teyit etmektedir. 
STK’ların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için 
Ajansımız, yatırım destek ofisleri üzerinden bilgilendirme 
ve danışmanlık hizmetleri yürütmekte, ayrıca teknik 
destek programlarımız vasıtasıyla da çok sayıda nitelikli 
eğitimler vermektedir.

Sivil toplum kuruluşlarının yetersiz kapasitesi ile birlikte 
yerel ihtiyaçları gidermeye yönelik olarak proje üretmek 
isteyenlerin sayıları sınırlı da olsa yok değildir. Aynı 
zamanda doğru yönlendirildiğinde gelişim gösterebilecek 
sosyal girişimciler de dahil edildiğinde azımsanmayacak 
bir hedef kitlesinin olduğu görülmektedir. Bölgede 
devletimizin gerçekleştirdiği önemli kamu yatırımlarını 
sosyal açıdan bütünleyecek projeleri üretecek sivil toplum 
örgütlerinin doğru bilgilendirilmesi ve AB başta olmak

SUNUŞ

üzere mali destek mekanizmalarına yönlendirilmesi açısından somut, açık 
ve odak bir el kitabının önemli katkılar sağlayabileceği düşüncesiyle destek 
rehberi hazırlanmıştır. Bu rehber doğru kullanıldığında, sivil topluma yönelik 
belirtilen fon kaynaklarından yararlanmayı pratik ve etkili bir yol haline 
getirecek, STK’ların proje üretmelerinde kolaylaştırıcı bir rol oynayacaktır.

Teknik ve uzmanlık kapasitesiyle mali kaynakların en uygun alanlara 
yönlendirilmesi ve bölge girişimcisine rehberlik yapmayı misyon edinen Dicle 
Kalkınma Ajansı, bu rehberle bölgedeki STK’lara ve STK çalışanlarına kamu ve 
özel kaynaklı hibeler/destekler konusunda toplu bir özet bilgiyi mantıksal bir 
çerçeve içerisinde sunmayı amaçlamaktadır. Bu rehber, kamu ve özel kurumlar 
tarafından STK’lara sağlanacak mali ve teknik desteklerin yararlanıcıları için 
hibe miktarları, faydalanıcılarda aranan özellikler, destek unsurları ve süreleri 
hakkında bilgi vermektedir. Rehber, proje teklif çağrılarının toplanması, analiz 
edilmesi ve derlenmesi ile oluşturulmuş olup, STK’lar için destekleyici ve 
yönlendirici bir işleve sahiptir. STK temsilcileri ve proje sahipleri açık çağrıları 
incelemek suretiyle asıl başvurularını geliştirmelidirler.

Yılmaz ALTINDAĞ
DİKA Genel Sekreteri
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Ö N E M L İ  B İ L G İ L E R
Sivil Toplum Kuruluşları, kuruluş 
amaçlarına uygun olarak hedeflerine 
ulaşmak ve faaliyetlerini etkin 
yürütmek için teknik ve mali 
desteğe ihtiyaç duyabilirler. Ancak 
desteklerden yararlanmak salt bir 
amaç olarak görülmemelidir.

Bu rehberde belirtilen teknik ve 
mali destek programları hakkında 
verilen bilgiler yönlendirme 
amaçlıdır. Destek programları yıldan 
yıla farklılık gösterebilmektedir. 
Destek sağlayıcılar tarafından 
yürütülen destek programlarına 
ilişkin açık teklif çağrıları mutlaka 
incelenmelidir.

Destek programları açık teklif 
çağrılarının duyurulması ile STK 
temsilcileri ve uzman personelleri 
başvurularını kendileri hazırlamaya 
çalışmalı, eksik kaldıkları veya 
çözümleyemedikleri durumlarda 
öncelikli olarak destek sağlayıcı 
kurum ve kuruluşlarla irtibat 
halinde olmalıdırlar.

Sivil Toplum Kuruluşları 
desteklerden yararlanmak için 
proje başvurusu hazırlanması 
açısından danışmanlık desteğine 
ihtiyaç duyabilirler. Ancak STK 
temsilcileri ve uzman personelleri 
destek programlarına ilişkin açık 
teklif çağrılarına, danışmanlara yön 
verecek düzeyde hâkim olmalıdırlar. 

Destek programlarının açık 
teklif çağrılarına yönelik başvuru 
hazırlayan STK’lar başvuru takvimini 
dikkate almalıdırlar. Bu açıdan 
program rehberi okunarak başvuru 
çerçevesi belirlenmeli ve başvuru 
formu ile birlikte sunulması gereken 
destekleyici belgeler ivedilikle 
hazırlanmalıdır. 

Destek programlarının açık 
teklif çağrılarına yönelik başvuru 
hazırlayan STK’lar başvuru 
kapsamında yer alan faaliyetleri 
bütüncül ve tamamlayıcı olarak 
kurgulamalı ve bütçe-faaliyet 
uyumunu gözetmelidir. Bütçede yer 
alan maliyet kalemlerinin açık ve 
anlaşılır olmasına ve maliyetlerinin 
gerçekçi olmasına azami dikkat 
gösterilmelidir. 

Sivil Toplum Kuruluşları, açık 
teklif çağrılarına yönelik başvuru 
hazırlarken proje önerilerini 
mevcut deneyimlerin ve geçmiş 
uygulamaların üzerine bina 
etmelidir. Birbirini tekrarlayan 
projeler yerine yerel koşullara uygun 
özgün projelerle etkili sonuçlar 
hedeflenmelidir.

Sivil Toplum Kuruluşları proje 
üretirken veya uygularken kurumsal 
kapasitelerini geliştirmeyi yatay bir 
hedef olarak gözetmelidirler.
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Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Nedir?
Nihai amaçları topluma hizmet sunmak olan sivil toplum kuruluşları, 
idari yönetim (hükümet) dışı alanda faaliyet gösteren kuruluşlardır. 
Devletin bilgisi ve onayı dahlinde kuruluşlarını tamamlayan bu yapılar 
kamu yönetim birimlerinden bağımsız olarak hareket edebilmekte 
ve görev alanlarında sivil toplumu ilgilendiren hususlarda önemli rol 
oynayabilmektedirler.

Dernek Vakıf Ticaret 
Borsası

Ticaret ve Sanayi
Odaları

Ziraat
Odaları

Birlikler Sendika Dernekler Federasyonu
veya Konfederasyonu

STK 
NEDİR? Dernek Vakıf Ticaret 

Borsaları
Ticaret ve 

Sanayi Odaları
Ziraat 

Odaları
Birlikler Sendika Dernekler 

Federasyonu veya 
Konfederasyonu

Ayrıca uluslararası alanda faaliyet gösteren teşekküller de sivil toplum kuruluşu olarak kurulabilmektedir.

1. Siyasi partiler belirli yasal kriterleri karşılamaları durumunda 
devlet desteği alabilmekte ve ayrıca bağış yoluyla gelir elde 
edebilmektedir. Bunun haricinde; siyasi partiler sivil toplum 
kuruluşu olsalar da bu rehberin mahiyeti doğrultusunda hibelerden 
faydalanamadıkları için bu rehberde yer verilmemiştir.

2. Bazı kooperatifler kâr amacı gütmese de esas itibariyle 
faaliyetleri maliyetler açısından da olsa ekonomik kazanım 
elde etmeye yönelik olduğundan sivil toplum kuruluşu olarak 
değerlendirilmemiştir.

3. Avrupa Birliğinin bireylere yönelik eğitim program-
ları da rehberin içeriğine dahil edilmiştir.

n o t l a r

STK’lar kâr amacı gütmezler ve toplum yararına uzmanlaştıkları 
açık ve belirli konularda faaliyetlerini sürdürebilirler. Katılımcılığın 
önemli bir parçası olan STK’lar aşağıdaki kurumsal yapılar altında 
kurulabilmektedir;
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Dernekler, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla 
yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı 
gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya 
tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak 
birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe 
sahip kişi topluluklarını ifade eder. Dernekler, 
faaliyetlerini yerine getirebilmek için şube veya 
temsilcilik açabilirler, diğer STK’larla birlikte çeşitli 
üst platformlara katılabilirler. Her derneğin idari 
yapısı ile birlikte amaçlarını, sürdürülecek çalışma 
konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanını içeren 
bir tüzüğü bulunur

Dernekler, gerekli belgelerin toplanması ve mülki 
idare amirliğine başvuruda bulunarak kurulabilirler. 
Derneklerin kuruluşu, yönetimi, denetimi ve 
faaliyetleri 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na ve 4721 
sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre gerçekleşir. 

Vakıflar, medeniyetimizi oluşturan en önemli sosyal 
yapılar olarak kültürel hayatımıza çok büyük katkılar 
sağlamaya devam etmektedir. Vakıfların kuruluşu, 
yönetimi, denetimi ve faaliyetleri 5737 sayılı Vakıflar 
Kanunu’na ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre 
gerçekleşir. Vakıflar yönetim ve temsil şekillerine göre 
mazbut vakıflar, cemiyet vakıfları, mülhak vakıflar, 

Sivil Toplum Kuruluşları
esnaf vakıfları olmak üzere ayrılırlar. Tüm vakıflar 
özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir.

Odalar ve Borsalar her ne kadar kamu niteliği taşısa 
da aynı zamanda STK işlevi de görmektedirler ve STK 
hüviyeti taşımaktadırlar. 

Ticaret ve Sanayi Odaları, ticaret  ve sanayiyi 
ilgilendiren konularda mesleki faaliyetleri 
kolaylaştırmak ve geliştirmek amacıyla hareket 
etmektedirler. Ticaret ve Sanayi Odaları 5174 sayılı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Kanunu’na göre birliğin olumlu görüşü 
üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmaktadır.

Ticaret Borsaları, borsaya dahil maddelerin alım 
satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve 
ilânı işlerinden sorumludur. Ticaret Borsaları 5174 
sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar 
ve Borsalar Kanunu’na göre birliğin olumlu görüşü 
üzerine Bakanlıkça kurulur.

Ziraat Odaları, çiftçilerin mesleki faaliyetlerini 
kolaylaştırmak ve geliştirmek amacıyla hareket 
etmektedirler. Ziraat Odaları, en az ondört seçim çevresi 
olan ilçelerde, kurucu listelerinin Yönetim Kurulunca 
onayı ve genel kurulunun Kanunda belirlenen usullere 
göre yapılmasının ardından kurulur.

Birlikler, üreticilerin veya yetiştiricilerin; üretim 
planlaması, kalite iyileştirme, ürün standartlaştırma, 
markalaşma ve pazarlama gibi konularda ortak 
hareket etmek suretiyle gönüllülük esasına göre 
bir araya gelerek kurulur. Tarımsal üretici birlikleri, 
yetiştirici birlikleri, sulama birlikleri gibi geniş bir 
yelpazede kurulabilen bu yapıların kuruluşuna ilişkin 
koşullar sınırlamalar ilgili mevzuat çerçevesinde 
dikkate alınmalıdır. 

Sendikalar, kamu görevlileri ve işçi sendikaları 
olarak ikiye ayrılmış olup ilgili mevzuat çerçevesinde 
kurularak faaliyetlerini yürütülebilirler.

Federasyonlar ve Konfederasyonlar, üst kuruluş 
STK’ları olarak tanımlanmaktadır. Federasyonlar, kuruluş 
amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelmesi ile 
kurulurken; konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan 
en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulurlar.

Uluslararası Nitelikteki Teşekküller, 3335 Sayılı 
Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması 
Hakkında Kanun kapsamında uluslararası alanda 
beraberlik ve işbirliği yapılmasında fayda görülen 
hallerde kazanç paylaşımı olmaksızın ekonomik ve 
teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla 
kurulmaktadır.
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01
Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

Dicle Kalkınma Ajansı

Dicle Kalkınma Ajansı; kamu kesimi, özel kesim 
ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini 
geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını 
sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek 
suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalarla 
uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, 
gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler 
arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak 
üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 
Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinden oluşan TRC3 
(Düzey2) bölgesinde kurulmuştur. Ajans aşağıdaki 
görevlerini yerine getirirken STK’larla işbirliği 
yapabilir, birlikte proje geliştirebilir ve STK’ların 
çalışmalarına destek sağlayabilir:

> Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek 
sağlamak, bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, 
ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet 
gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, 
başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları 
desteklemek.

> Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı 
faaliyet ve projelere destek olmak, bölgenin kırsal ve yerel 
kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak, 
bölgesel gelişmeye yönelik Ajansa tahsis edilen iç ve dış 
kaynaklı fonları, bölge plân ve programlarına uygun olarak 
kullanmak veya kullandırmak.

> Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 
kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve 
programları açısından önemli görülen projeleri 
izlemek,

> Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye 
yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve 
sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini 
geliştirmek, bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili 
kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası 
düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, 

> Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve 
kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve 
ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili 
mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak 
üzere tek elden takip ve koordine etmek, yönetim, 
üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, 
örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili 
kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta 
ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.

> Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı 
uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin 
bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar 
kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
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MARDİN
BATMAN ŞIRNAK

SİİRT
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Ajans STK’ların proje 
ve faaliyetlerine yandaki destek 
enstrümanları ile teknik ve mali 
destek sağlayabilmektedir:

Fizibilite 
Desteği 
(FD)

Teknik 
Destek 
(TD)

Sosyal 
Destek Programı 
(SODES)

Güdümlü Proje 
Desteği (GP) 
{Ajans tarafından geliştirilen 
nitelikli projeler için uygun görülen 
STK’lar yararlanıcı olabilmektedir.}

Mali Destek 
Programları {KOBİ destekleri 
dışındaki proje teklif çağrıları 
kapsamında belirlenen bazı STK 
türleri yararlanıcı olabilmektedir.}

İşbirliği Programları 
{GAP başta olmak üzere Ajans işbirliği 
ile hazırlanan proje teklif çağrıları 
kapsamında belirlenen bazı STK türleri 
yararlanıcı olabilmektedir.}
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Ajans, Çalışma Programı kapsamında geliştirdiği Sonuç Odaklı Programları 
hedeflerine ulaşmak amacıyla, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların;

> Tarımsal yerel ürünlerde katma değer artışının sağlanması,
> İstihdam yoğun yatırımların Bölgeye çekilmesi ve yaygınlaştırılması
konularında yapılacak yatırımların fizibilite çalışmalarına destek 
sağlamaktadır.
 
Bu konularda;

>Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli 
fırsatlardan yararlanılmasına, 
> Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, 
> Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine 
yönelik projelerin fizibilite çalışmaları desteklenmektedir.

• Kamu Kurum ve Kuruluşları
• Üniversite Rektörlükleri,
• Mahalli İdareler
•Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek 
Kuruluşları
• Sivil Toplum Kuruluşları
•Organize Sanayi Bölgeleri 
Müdürlükleri
• Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri 
ile kâr amacı gütmeyen diğer 
kooperatifler ve birlikler
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• İş Geliştirme Merkezleri Gibi 
Kurum ve Kuruluşlar

Ortaklar da başvuru sahibi ile aynı kriterleri 
taşımalıdır. Fizibilite desteğinden kâr amacı güden 
kurum ve kuruluşlar faydalanamaz. Bu çerçevede 
destek başvurusunda bulunduğu tarihten 
başlayarak 5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağı 
ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun 
başvuru sahibi olabilir.

Uygun Başvuru SahipleriFizibilite Desteği

1.000.000 TL 
 
(Bu bütçe 2019 yılı için belirlenmiş 
olup her yıl güncellenmektedir.)

2019 yılına ilişkin teklif çağrısında 
destek limitleri ve oranları 
aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Program Bütçesi

1 Yıl (Azami)

Proje Süresi

Destek Limitleri Destek Oranları
Asgari: 

40.000 TL
Asgari: 

%50
Azami: 

150.000 TL 
Azami:

 %90

Programa ilişkin başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim 
Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmaktadır. KAYS başvurusunun 
ardından başvuruya ilişkin taahhütname ayrıca Ajansa teslim 
edilmelidir. Projelerin geliştirilmesi sürecinde, Ajans ile iletişim 
içerisinden bulunulması önerilmektedir. Projeler, Ajansın 
faaliyet gösterdiği TRC3 bölgesinde (Mardin, Batman, Siirt, 
Şırnak) gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bir başvuru sahibi bir 
faaliyet yılı içerisinde fizibilite desteği için en fazla 4 başvuruda 
bulunabilir ve bu faaliyet yılında en fazla iki başvurusu için mali 
destek alabilir.

Başvuru

Detaylı Bilgi
Daha detaylı bilgiye Ajansın internet 
sitesinden ( www.dika.org.tr ) 
ulaşılabilir.
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Teknik Destek
Ajans, Çalışma Programı kapsamında geliştirdiği Sonuç Odaklı Programları 
hedeflerine ulaşmak amacıyla bölgedeki kurum ve kuruluşların 
kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Teknik Destek Programı 
uygulamaktadır.  Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma 
açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve 
uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

Programın amacı kapsamda teknik destek programının öncelikleri;

Öncelik 1. Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak 
ticarileştirilmesi için teknik destek verilmesi
Öncelik 2. İstihdam yoğun yatırımların Bölgeye çekilmesi ve 
yaygınlaştırılması için teknik destek verilmesi
Öncelik 3. Kurum/kuruluşların hizmet kapasitesinin geliştirilmesine 
yönelik faaliyetler
Öncelik sıralamaları önem sırasını göstermemektedir. Değerlendirme 
kriterleri açısından bütün öncelikler eşit öneme sahiptir. Ajans bu 
önceliklerde değişikliğe gidebilmektedir.

Program kapsamında;

> Eğitim verme
> Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
> Geçici uzman personel görevlendirme
 Danışmanlık sağlama
> Lobi Faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal 
nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere destek sağlanmaktadır. 
Örnek proje konuları program rehberinde yer almaktadır.

400.000 TL (Bu bütçe 2019 
yılı için belirlenmiş olup her yıl 
güncellenmektedir. Program bütçesi 
yukarıdaki  önceliklere taksim 
edilerek kullandırılmaktadır.)

2019 yılına ilişkin teklif çağrısında 
destek limiti en fazla 25.000 TL olarak 
belirlenmiş olup, destek oranı % 
100’dür.

Program Bütçesi

3 Ay (Azami)

Proje Süresi

Programa ilişkin başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) 
üzerinden iki aylık dönemler halinde yapılmaktadır. KAYS başvurusunun 
ardından başvuruya ilişkin taahhütname ayrıca Ajansa teslim edilmelidir. 
Projelerin geliştirilmesi sürecinde, Ajans ile iletişim içerisinden 
bulunulması önerilmektedir. Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği 
TRC3 bölgesinde (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 

Proje başvurularında ihtiyaç duyulan eğitim ve danışmanlığın çok iyi 
detaylandırılarak ve eğitim/danışmanlık alınması istenen alana ilişkin 
gerekçelendirme sunulmalıdır.

Daha detaylı bilgiye Ajansın internet sitesinden ( www.dika.org.tr ) 
ulaşılabilir.

Başvuru

• Kamu kurum ve 
kuruluşları (Valilikler, 
Kaymakamlıklar, Bölge, İl 
ve İlçe Müdürlükleri vb.)
• Yerel Yönetimler ve 
Mahalli İdare Birlikleri,
• Üniversite Rektörlükleri
• Kamu Kurumu Niteliğinde 
Meslek Kuruluşları (Odalar, 
Borsalar vb.)
• Sivil Toplum 
Kuruluşları (Dernek, 
Vakıf vb.)
• Organize Sanayi Bölgeleri 
Müdürlükleri
• Küçük Sanayi Sitesi 
Kooperatifleri ile kâr 
amacı gütmeyen diğer 
kooperatifler ve birlikler
• Teknoloji geliştirme 
bölgeleri,
• Yukarıda sayılan kurum ve 
kuruluşların kurduğu veya 
ortağı olduğu işletmeler

Uygun Başvuru Sahipleri
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SODES Sosyal Destek Programı
Sosyal Destek Programı (SODES), programa ilişkin usul ve esaslar 
çerçevesinde Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmektedir. 
Bu program ile Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde istihdamın 
artırılması, sosyal içermenin sağlanması, spor, kültür ve sanatın 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, yerel dinamikleri harekete 
geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları 
gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık 
vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun 
dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmaları 
amaçlanmaktadır.

Bu amaç çerçevesinde; yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan 
yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine 
destek olunması, yaşlı, engelli, kadın ve çocuklar gibi toplumun 
öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, bunlara 
götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal bütünleşmenin 
sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ihtiyaçlara uygun 
alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve mesleki bilgi ve becerilerin 
geliştirilmesi ve toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif 
faaliyetlerin geliştirilmesi ile özellikle çocukların ve gençlerin bu tür 
faaliyetlerden yararlandırılmasına yönelik projeler desteklenmektedir.

Proje başvuruları
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi 
(KAYS) üzerinden yapılmaktadır.

Programa 
Sivil Toplum Kuruluşlarının 
yanı sıra

• Kamu Kurum ve Kuruluşları,
• Belediyeler,
• Üniversiteler ve
• Meslek Odaları ve 
her çağrı kapsamında 
belirlenebilecek paydaşlar 
başvuru yapabilmektedir. 

Uygun Başvuru Sahipleri

Proje destek bütçesi 200.000 
TL ve 1.000.000 TL arasında 
belirlenmiş olmakla birlikte, 
destek tutarı ve destek oranı 
Ajans tarafından her yıl yeniden 
belirlenmektedir. Projelerde yer 
alabilecek harcama kalemlerine 
ilişkin detaylar başvuru rehberinde 
detaylıca yer almaktadır.

Program Bütçesi

Projelerin uygulama süresi en fazla 
1 yıldır.

Proje Süresi

Programa ilişkin başvuru koşullarını 
ve programdan yararlanma şekil ve 
şartlarını içeren detayların yer aldığı 
başvuru rehberi Ajans tarafından 
hazırlanmakta ve teklif çağırısında 
duyurulmaktadır. Teklif çağrısının 
ilanından sonra projelerin sunulması 
için verilecek süre 30 gün olacaktır. 
Bu sürenin kısıtlılığı göz önüne 
alınarak projeleri geliştirmeye ve 
başvuruları eksiksiz yapmaya yönelik 
ön hazırlıkların yapılması önem arz 
etmektedir. Programın 2020 yılında 
açılması öngörülmektedir.

Değerlendirme  
ve Uygulama Süreci
Projelere ilişkin değerlendirme 
kalkınma ajansları bağımsız 
değerlendirici sistematiğine uygun 
olarak yapılmaktadır. Sonuçların 
ilan edilmesiyle projelere ilişkin 
sözleşmeler imzalanmakta ve bu 
projeler Ajans tarafından izleme 
ve değerlendirme sürecine tabi 
tutulmaktadır. 

Başvuru

Detaylı Bilgi
Program hakkında daha detaylı bilgiye 
www.dika.org.tr internet adresinde 
varsa açık çağrıya ilişkin program 
rehberinden ulaşılabilmektedir.  
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Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi 
uygulanmaksızın; bölge planında öngörülen öncelikler 
doğrultusunda, konusu ve koşulları Ajans öncülüğünde 
ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model 
projelerdir. Ajans, fizibilitesi Bakanlık tarafından 
onaylanmış güdümlü projelere destek sağlayabilir. 
Güdümlü projeler, Ajansın öncülüğünde geliştirilir. 
Bu kapsamda; Ajans, Çalışma Programı kapsamında 
geliştirdiği Sonuç Odaklı Programları hedeflerine ulaşmak 
amacıyla ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel 
çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak 
muhtemel aktörleri belirlemek için gerekli koordinasyonu 
yürütür.

GPD kapsamında, Ajans, toplam proje maliyetinin en fazla 
yüzde 75’i oranında mali destek sağlayabilir. Ancak bu 
oran yönetim kurulunun onayı ile en fazla %90’a kadar 
artırılabilir. 

Güdümlü projelerin uygulama süresi iki yılı geçemez.

Güdümlü proje desteklerinde (GPD) projelerin paydaşlar 
tarafından sahiplenilmesi ve uygulama sürecinde 
etkinliğin artırılması amacıyla, kamu, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarının işbirliği teşvik edilir.

GPD kapsamında, 

a) Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek 
şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin 
geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin 
oluşturulması, sektörel çeşitlenmenin ve 
ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, 
beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi 
veya yaygınlaştırılması, yeni finansman 
modellerinin geliştirilmesi, üniversite sanayi 
işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim 
organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları 
ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin 
desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve 
organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve 
bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda 
insan kaynaklarının geliştirilmesi ya da 

b) Sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini 
güçlendirecek, kültürel değerleri koruyacak 
ve geliştirecek şekilde; dezavantajlı grupların 
sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere 
erişebilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis 
edilmesi; göçün olumsuz etkilerinin önlenmesi, 
sosyal hayatın kolaylaştırılması, somut olmayan 
kültürel mirasın yaşatılması esastır.

Güdümlü Proje Desteği
GPD gerekçesi ve müdahale yönteminin detaylı 
saha çalışmalarına, nitel ve/veya nicel analizlere 
dayandırılması gereklidir. GPD kapsamına alınabilecek 
fikirler Ajans öncülüğünde geliştirilir. Buna göre 
Ajansın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların 
katılımıyla başlangıç toplantısı gerçekleştirilir. Başlangıç 
toplantısında söz konusu projenin gerekliliği, içeriği 
ve uygulamada yer alması gereken muhtemel aktörler, 
vb. hususlar görüşülür. Gerekli görüldüğü takdirde, 
projelerin genel çerçevesinin ortaya konması amacıyla 
ilgili aktörlerle ilave toplantılar yapılabilir. 

Başlangıç toplantısının ardından, belirlenen tüm aktörlerin 
katılımıyla, ajansın koordinasyonunda, mutabakat 
toplantısı düzenlenir. Bu toplantıda tüm aktörlerin 
imzasının yer aldığı ve Ajans tarafından hazırlanan bir ön 
mutabakat metni oluşturulur. Ön mutabakat metinlerinde 
proje uygulayıcısı ve ortak olarak belirlenen kurum ve 
kuruluşlar açıkça yer alır.

Mutabakat metninin taraflarca kabulünden sonra proje 
uygulayıcısı tarafından güdümlü proje desteği teklif 
formu KAYS üzerinden proje teklif çağrısındaki usul takip 
edilmek suretiyle ajansa sunulur. Proje teklif formu ile 
birlikte projeye ilişkin işletme modeli ve eş finansman 
temini ile diğer işbirliği esaslarına ilişkin taahhütnameler 
ile Ajans tarafından talep edilen diğer gerekli bilgi ve 
belgeler ajansa sunulur.

Ajansın değerlendirme süreçleri sonucunda başarılı 
bulunan güdümlü proje başvurusu Yönetim Kurulu onayına 
sunulur. Yönetim Kurulu onay vermesi durumunda Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayına sunulur ve Bakanlığın 
onay vermesi durumunda, proje yürütücüsü sözleşmeye 
çağrılır ve güdümlü projenin uygulama süreci başlar.

Ajans tarafından uygulanmak amacıyla geliştirilen 
güdümlü projelerde Sivil Toplum Kuruluşları 
yürütücü olabildiği gibi proje ortağı yada iştirakçisi de 
olabilmektedir. Güdümlü projelerde dernekler, vakıflar, 
sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonların dışındaki 
STK’lar (Odalar, Borsalar ve Birlikler), proje 
yürütücüsü olarak tercih edilmektedir.

Detaylı bilgi için Ajans Genel Sekreterliği Program 
Yönetim Birimi ya da ilinizde bulunan Yatırım Destek 
Ofisi ile irtibata geçiniz.
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Mali Destek Programları
Ajans, Çalışma Programı kapsamında geliştirdiği Sonuç 
Odaklı Programları hedeflerine ulaşmak amacıyla proje 
teklif çağrısı yöntemiyle mali destek sağlayabilmektedir. 
Bu mali destek programlarından, kâr amacı gütmeyen 
başvuru sahiplerine yönelik proje teklif çağrıları için, 
belirlenen bazı STK türleri yararlanıcı olabilmektedir. Bu 
programlara hangi STK’ların başvuru sahibi olabileceği 
hususunda, programın öncelik ve başvuru alanları ile 
STK’ların uygulama yetkinliği ve becerileri göz önüne 
alınmaktadır. Genellikle dernekler, vakıflar, sendikalar, 
federasyonlar ve konfederasyonların dışındaki STK’lar 
(Odalar, Borsalar ve Birlikler), mali destek programları 
kapsamında desteklenebilmektedir. 

Program bütçesi ve proje başına destek miktarı, 
proje teklif çağrısında belirtilmektedir. Sivil toplum 
kuruluşlarının mali destek programları kapsamındaki 
proje teklif çağrılarından yararlanmaları durumunda proje 
bütçesinin (uygun maliyetinin) en az %25’ini karşılamaları 
gerekmektedir. Bu oran, küçük ölçekli altyapı projeleri 
hariç bölgenin gelişmişlik durumu, başvuran kesimin 
mali imkânları, kapasitesi ve yerel/bölgesel kalkınmaya 
sağlayacağı katkı gibi hususlar dikkate alınmak ve 
başvuru rehberlerinde açıkça belirtilmek kaydıyla, uygun 
görülen öncelik alanları için proje uygun maliyetlerinin 
yüzde 10’una kadar azaltılabilir. 

Sivil Toplum Kuruluşlarının başvuru sahibi olabildiği 
projelerde;

> Proje faaliyetinin proje sunan kurum/
kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde 
bulunması,
> Hedeflenen bölgede kayıtlı olmaları veya 
merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu 
bölgede bulunması ve
> Projenin hazırlığından ve yönetiminden 
(eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan 
sorumlu olması, aracı olarak hareket 
etmemeleri gerekmektedir.

Projelerin temel faaliyetleri TRC3 
bölgesinde (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) 
gerçekleştirilmelidir. Destek programları 
kapsamında mali destek almaya hak 
kazanan projeler için uygulama süresi 
azami 2 yıldır. Program teklif çağrısı 
kapsamında belirlenen uygun faaliyetler 
ve uygun maliyetler proje başvurusunda 
dikkate alınmalıdır.
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İşbirliği Programları
Ajans, Çalışma Programı kapsamında geliştirdiği 
Sonuç Odaklı Programları hedeflerine ulaşmak 
amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bilgi ve 
onayı dahilinde diğer ajanslarla veya ilgili kurum 
ve kuruluşlarla birlikte, ortak mali destek ve ortak 
teknik destek programı uygulayabilmektedir. 
Bu programların içeriği ve uygulama esasları 
kurumlar arasında yapılacak işbirliği ile belirlenir. 
İşbirliği programları genellikle proje teklif çağrısı 
yöntemiyle uygulanmaktadır. 

Bu mali destek programlarından, kâr amacı 
gütmeyen başvuru sahiplerine yönelik proje teklif 
çağrıları için, belirlenen bazı STK türleri yararlanıcı 
olabilmektedir. Bu programlara hangi STK’ların 
başvuru sahibi olabileceği hususunda, programın 
öncelik ve başvuru alanları ile STK’ların uygulama 
yetkinliği ve becerileri göz önüne alınmaktadır. 

Program bütçesi ve proje başına destek miktarı 
ve oranı ile başvuru sahibi, başvuru içeriği ve 
maliyetlerin uygunluğu mali destek programları 
ile aynı çerçevede belirlenmektedir.

İşbirliği programları kapsamında uygulanan 
STK’ların başvuru sahibi olabildiği bazı Proje 
Teklif Çağrıları:

> GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot 
Uygulamaları Mali Destek Programı (GAP 
BKİ – DİKA)
>Cazibe Merkezlerini Destekleme 
Programı (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – 
DİKA)

Programlar hakkında daha detaylı bilgiye  
www.dika.org.tr internet adresinde varsa 
açık çağrıya ilişkin program rehberinden 
ulaşılabilmektedir. 
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02
GAP 
Bölge 
Kalkınma 
İdaresi

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), bölgesel kalkınma ile 
sürdürülebilir insani gelişmeyi hedefleyen, Cumhuriyet tarihimizin 
en kapsamlı ve entegre kalkınma projesidir. GAP’ın temel hedefleri; 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, 
yöre halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek, bu Bölge 
ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını gidermek, kırsal 
alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırarak ulusal düzeyde 
ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmaktır. 
Çok sektörlü, sürdürülebilir insani gelişmeye dayalı, Bölge’nin rekabet 
gücünü artırmayı, ekonomik ve sosyal bütünleşmeyi güçlendirmeyi 
hedefleyen, entegre bir bölgesel kalkınma projesi olarak uygulanmakta 
olan GAP, hazırlandığı dönem dikkate alındığında, bugün ağırlıklı olarak 
vurgulanan yenilikçi yaklaşımları içeren vizyoner bir bakış açısıyla 
planlanmıştır.

GAP İlleri; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, 
Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak’tır. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 
uyguladığı programlar kapsamında desteklediği projeleri bu illerde 
uygulamaktadır.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 
sahip olduğu kaynakları değerlendirerek bu yörede yaşayan insanlarımızın 
gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgelerarası farklılıkları 
gidermeyi ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar 
hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Tarım, sanayi, altyapı, 
sağlık, çevre ve turizm başta olmak üzere ekonomik alanlarla birlikte 
sosyal projelerin desteklenmesi son yıllarda giderek daha çok ağırlık 
kazanmıştır. 

GAP’ın Genel Kalkınma Hedefleri;
> Ekonomik yapıyı geliştirerek GAP Bölgesi’ndeki gelir düzeyini 
yükseltmek ve böylece bu bölge ve diğer bölgeler arasındaki 
gelir farklılığını azaltmak,
>Kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırmak,
> Bölge’deki büyük kentlerin nüfus emme kapasitesini artırmak,
> Bölge kaynaklarının etkin kullanımı yoluyla ekonomik 
büyüme, sosyal istikrar ve ihracatın teşviki gibi ulusal amaçlara 
katkıda bulunmaktır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) İLLERİ
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Sosyal Projeler

> Çok Amaçlı Toplum Merkezleri
> Gençlik ve Kültür Evleri Projesi
> Çocuk Okuma Odaları, Çocuk Oyun Odaları ve Çocuk 
Gelişim Merkezleri
> GAP Bölgesinde Halk Sağlığı Okur Yazarlığı Projesi
> GAP Köy Kütüphaneleri
> Kadın STK’ların Güçlendirilmesi Projesi
> Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler
> Tarımda Çalışanların Sağlığı Araştırması

Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yönelik Projeler

> Suriye Krizinin Etkilerinin Azaltılması Projesi
> Çocukların Ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalışma Planı
> Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi
> Geçim Kaynakları Ve İnsana Yakışır İş Fırsatlarının  
Geliştirilmesi Projesi
> Suriyeli Kadınların Sosyal Ve Ekonomik Yaşama 
Adaptasyonu Projesi

Sosyal Sorumluluk Projeleri

> GAP’ta Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının 
Yaygınlaştırılması
> GAP-ÇATOM Burs Projesi
> GAP-Cheetos Çoçuk Gelişim Merkezleri Projesi
> Sağlıklı Göz ve Eğitimde Başarı Projesi
> Su Mutluluğumuz olsun, Su Hayattır, Hayatta Kalalım 
Projesi

Sosyal Kalkınma Projeleri
> Hasankeyf Tarihi Ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı 
Ve Kurtarma Projesi
> GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma 
Projesi
> Tanıtım ve Markalaşma Yönetim Planlarının Uygulanması
> GAP Bölgesi Turizm Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi 
Projesi

Tarım ve Kırsal Kalkınma Projeleri
>  Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi
> GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
> Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların 
Yaygınlaştırılması Projesi
> Entegre Kırsal Kalkınma Projesi
> Merkezköy ve Köye Dönüş Kırsal Kalkınma Projesi
> Sulama Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Arttırılması 
Projesi
> Tarımsal Araştırma Projesi
> GAP Bölgesi Hayvancılığını Geliştirme Projesi
> Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projesi
> Tarım ve Tarım Dışı Faaliyetlerin Geliştirilmesi Projesi
> GAP Sulama Sistemlerinin İşletme Bakım ve Yönetim Projesi
> Sulama Yatırımları Etki Değerlendirmesi Projesi
> Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği 
Projesi
> Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Projesi

Yenilenebilir Enerji
> GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Kullanımının Ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Kalitesinin Artırılması
> GAP Bölgesinde İSG Uygulamalarının Kalitesinin 
Artırılması (ISG-UKAP) Projesi

Kültür ve Turizm Projeleri

Ekonomik Kalkınma Projeleri

> Fiziksel Planlama Çalışmaları 
> GAP İlleri Jeotermal Kaynakları Araştırma Projesi
> Kent içi Ulaşım Projesi

Çevre ve Altyapı Projeleri

GAP Bölge Kalkınma İdaresi belirtilen bu projelerin yanı sıra Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP), BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 
UNICEF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği (AB) ile doğrudan başka 
ülkelerde yer alan ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirerek dış 
kaynaklı projeler de uygulamaktadır.

Detaylı Bilgi: 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi hibeleri ve başvuru süreçlerine ilişkin detaylı 
bilgiye www.gap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, genel kalkınma 
hedeflerini yakalamaya yönelik faaliyetleri ile bütün kamu kurum 
ve kuruluşlarının sürdürülebilir insani gelişmeyi hedefleyen 
projeleri GAP Eylem Planı altında etkin bir uygulama programına 
dönüştürülmektedir.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi, ekonomik ve sosyal alanda birçok 
projeyi desteklemektedir. Bu projelerin uygulanmasında kamu 
kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin yanı sıra sivil toplum 
kuruluşları ile de çalışmalar yürütülmektedir. Üretici ve yetiştirici 
birlikleri, ziraat odaları, dernekler ve vakıflar ile ticaret ve sanayi 
odaları ve borsalar bu projelerde yürütücü yada işbirliği kuruluşu 
olarak yer alabilmektedir. Bu projelerde STK’ların kurumsal 
kapasitelerinin geliştirilmesine özel önem verilmektedir. 

GAP destekleri aşağıdaki şekillerde STK’lara 
sunulabilmektedir:

> Mali destek programları teklif çağrıları 
aracılığıyla
> GAP BKİ tarafından geliştirilen projelerde STK 
lara rol verilmesi yoluyla
> GAP BKİ ile doğrudan görüşmek suretiyle 
STK’ların proje sunması yoluyla 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından uygulanan ve yanda 
listelenen çeşitli projelerde STK’lar yürütücü ya da işbirliği 
kuruluşu (ortak, iştirakçi) olarak yer almaktadır.
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03T.C. İçişleri Bakanlığı

STK’ların kapasitelerinin 
geliştirilmesini, kamu kurumları ile 
olan ilişkilerinin arttırılmasını ve 
karar alma mekanizmalarına aktif 
katılım sağlanmasını desteklemek

Amaç

04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı 
Dernekler Kanunu’nun kapsamına giren 
ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile 
derneklerin oluşturduğu federasyon ve 
konfederasyonlar başvuru yapabilir.

Ancak;
>İlk genel kurulunu yapmayan ve 
organlarını oluşturamayan dernekler, 
>Derneklerin şube ve temsilcilikleri, 
>Projesinin değerlendirme ve uygulama 
süreci devam eden dernekler yardım 
başvurusunda bulunamaz.

Kimler Başvurabilir?

> 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu 
Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine 
Dair Kanun kapsamındaki derneklerden 
olmaması,
> Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış 
faaliyetlerde bulunmamış olması,
> Derneğin ilk genel kurul toplantısını 
yapmış ve organlarını oluşturmuş olması,
> Tüzüğünde belirtilen amacının, 
toplumun ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye 
ve toplumsal gelişmeye katkıda 
bulunmaya yönelik olması,
> Haklarında feshe ilişkin devam eden 
bir dava olmaması gerekir

Başvuru Yapacak Dernekte Aranacak Şartlar

Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, çağdaş dünya ile 
bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak, 
sivil topluma rehberlik ederek ortak akla ulaşmak, değişen ve gelişen 
koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş 
haline gelmek misyonuyla toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek 
katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve toplumun yaşam 
kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Bu kapsamda sivil toplumun gelişimine katkıda 
bulunmak üzere dönemsel proje teklif çağrıları yayınlamaktadır. 
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, kurumsal 
kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması 
ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli 
amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir.

Detaylı Bilgi
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan desteklere ve çağrılara 
ilişkin detaylı bilgiye  www.dernekler.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Başvuru dönemleri proje teklif çağrılarına ilişkin rehberlerde 
belirlenir. Başvurular Sivil Toplumla İlişkiler Genel 
Müdürlüğü’nün www.dernekler.gov.tr adresinde yer alan 
Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden online olarak 
yapılır. Destekleyici belgeler de başvuru esnasında bu 
sisteme yüklenir.

Başvuru
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Desteklenen Proje Konuları
Desteklenecek proje konuları her bütçe yılında İçişleri 
Bakanlığı tarafından belirlenir ve internet sitesinde 
(www.dernekler.gov.tr) yayımlanır. Proje konularının 
aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

>Kamu yararına ilişkin olması ve derneğin 
tüzüğündeki amacı ve çalışma konuları ile 
örtüşmesi,
>Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına 
çözüm sağlaması ve toplumsal gelişmeye 
katkıda bulunulmasına yönelik olması

2018 yılı için desteklenecek proje konuları, 
İçişleri Bakanlığınca aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir; 

>Aile ve toplum değerlerinin korunması ve 
geliştirilmesine yönelik projeler
>İnsan hakları ve demokrasi bilincinin 
yaşatılması ve etkin hale getirilmesine 
yönelik projeler
>Karar alma mekanizmalarına katılım, 
kamu-sivil toplum işbirliği ve iletişiminin 
ve vatandaşlık bilincinin arttırılması ile ilgili 
projeler

>Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere 
farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma, 
işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik 
projeler
>Gençlerin, kadınların ve engellilerin 
girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve 
istihdamını arttırmaya yönelik projeler
>Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, 
maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk 
altındaki gruplara yönelik projeler
>Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin 
korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik 
projeler
>Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler
>Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan 
sosyal içerikli projeler
>Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına 
maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, 
ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren 
projeler
>Toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm 
sağlamaya ve toplumsal gelişmeye katkıda 
bulunulmasına yönelik projeler
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04
T.C. 
Gençlik 
ve Spor
Bakanlığı

• Gençler için daha iyi hayat şartları ve 
yeni fırsatlar sağlamak, 
• Gençlerin kişisel ve sosyal 
gelişimlerini desteklemek,  
• Gençlerin potansiyellerini 
gerçekleştirebilmelerine imkân 
sağlamak,
• Gençlerin sosyal hayatın her alanına 
etkin katılımlarını artırmak.

Amaç

STK’lar

Kimler Başvurabilir?

“Sağlıklı Yaşam ve Spor”, “Bağımlılıkla 
Mücadele”, “Kültür ve Sanat”, “Yenilikçi 
Fikir”, “Sosyal Uyum”, “Kitap Kahve” 
ve “Mobil Gençlik Merkezi” alanlarında 
sunulan projelere asgari 10.000 TL 
– azami 150.000 TL destek verilmesi 
planlanmıştır.

Destek İçeriği ve Destek Tutarları

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerimiz için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar 
sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini 
gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını 
artırmak amaçları doğrultusunda yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde 
proje teklif çağrılarına çıkmaktadır.

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında verilen mali destekler, proje teklif çağrısı 
yöntemi kullanılarak yılın belirli dönemlerinde ilan edilmektedir. 

Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları

Bakanlığın internet sayfasında bulunan 
elektronik formun doldurulması ve 
çevrimiçi teslim edilmesiyle başvurular 
gerçekleşmektedir.

Başvuru

Detaylı Bilgi
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı hibeleri ve 
başvuru süreçlerine ilişkin detaylı bilgiye 
www.gsb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
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05
T.C. 
Kültür
ve Turizm
Bakanlığı

•  Tamamen yurt dışında 
gerçekleştirilecek projeler için 
(proje sahibi yurt dışında ise ilgili 
dış temsilcilik kanalıyla) Dışişleri 
Bakanlığı’na,
• Televizyon programı projeleri için 
TRT Kurumu Genel Müdürlüğü’ne,
• Medya ve Kamu diplomasisine 
ilişkin projeler için Basın Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne,
• Bunlar dışında kalan projeler 
(Kitap basım projeleri ile hem yurt 
içi hem de yurt dışı ayağı olan 
projeler de dahil) için ise Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na müracaat 
yapılır. Projenin başlangıç tarihinden 
en az 3 (üç) ay önce T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Tanıtma 
Fonu Temsilciliğine sunulması 
gerekmektedir.

 
> Programa özel şahıslar ve şirketler ile 
kamu kurumlarının yanı sıra birlikler, 
vakıflar, dernekler ve federasyonlar 
başvuru yapabilmektedir.

> Programa yetkilendirilmiş irtibat 
kişisini gösteren belge ve dilekçeyle 
başvurulur. Proje başvurusuna ilişkin 
bilgiler elektronik ortamdaki başvuru 
ekranına işlenir.

> Başvurular Tanıtma Fonu Kurulu 
tarafından değerlendirilir. Kurul, yılda en 
az dört defa toplanır.

Başvuru

Detaylı Bilgi
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliği desteği ve başvuru süreçlerine ilişkin detaylı 
bilgiye http://tanitmafonu.kulturturizm.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Tanıtma Fonu’nun amacı; ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli 
kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, devlet arşiv 
hizmetlerini müessir hale getirmek, milletlerarası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri 
istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır.

Tanıtma Fonu Desteği
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06

AB(Avrupa Birliği) Fonları

Avrupa Birliği Başkanlığı
Ülkemizin reform sürecinde, bugüne kadar yapılmış ve 
önümüzdeki dönemde yapılacak olan Avrupa Birliği (AB) 
reformlarının gerçek anlamda hayata geçirilebilmesinde 
en önemli görevlerden biri de sivil toplum kuruluşlarına 
düşmektedir. Farklılıklara saygı gösteren, ayrımcılığı 
reddeden, hoşgörü üzerine inşa edilmiş ve çeşitlilikte 
birlik olabilmiş bir Avrupa’nın yaratılmasında, sivil toplum 
tarafından Türkiye’de ve Avrupa’da gerçekleştirilecek 
etkin işbirliği büyük önem taşımaktadır.

Avrupa Birliği Başkanlığı, AB ile ilişkilerimizde en önemli 
paydaşlarımızdan birinin sivil toplum kuruluşları olduğu 
düşüncesinden hareketle, sivil toplum kuruluşlarını 
ülkemizin AB katılım sürecinin bir parçası haline 
getirmek, kamu ve sivil toplumun birlikte çalışma 
kültürünü geliştirmek, karşılıklı bilgi ve deneyim 
aktarımını güçlendirmek için büyük emek harcamaktadır. 
Toplumların kaynaşmasında en önemli görev sivil toplum 
kuruluşlarına düşmektedir.

Avrupa Birliğinin ülkemizin aday ülke olarak 
kabul edilmesiyle birlikte Türkiye - Avrupa 
Birliği ilişkileri yeni bir sürece girmiştir. Bu 
süreçte, Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemize 
sağlanan mali yardım mekanizması yeniden 
yapılandırılmış ve üç temel başlık altında 
toplanmıştır. 

Adaylık döneminde ülkemizin faydalandığı AB 
mali yardımları şunlardır: 
> Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 
> AB Programları 
> Avrupa Yatırım Bankası Kredileri 

Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Katılım Öncesi AB 
Mali Yardımı ve AB Programları kapsamında sağlanan 
desteklerden faydalanabilmektedirler. Bu hibe destekleri 
ilgili aracı kuruluşların internet sayfaları üzerinden 
duyurulmaktadır. Hibe programlarına başvurular 
genellikle iki aşamalıdır. Birinci aşamada proje fikrinin 
sunumu, ikinci aşamada da asıl proje başvurusu yapılır. 
Etkili bir proje başvurusu için programın amaçlarına uygun 
faaliyet tasarımı, gerekli durumlarda yerel-ulusal ve AB 
ölçeğinde işbirliği ve kurumsal kapasite oluşturulması 
avantajlar sağlamaktadır.

AB hibe fonlarıyla ilgili detaylı bilgi her bir program 
için ayrı ayrı verilmiştir.
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Programın 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni dönemi tüm 
illerimizi kapsamaktadır. Öte yandan, Programda bölgelerin 
gelir seviyelerine göre bazı faaliyetlere de öncelik tanınacaktır.

Neler Hedefleniyor?

Programın yeni döneminde, sanayide ve üretimde verimliliğinin 
artırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması 
hedefleniyor. Program kapsamında verilecek desteklerin, 
öncelikle bu iki temel hedefe hizmet etmesi beklenecek.

Yeni Dönemin Ana Faaliyet Alanları Nelerdir?

Yeni dönem, aşağıda belirtilen dört ana faaliyet alanını 
kapsıyor. Projeler bu dört faaliyet alanından yalnızca biri 
altında tasarlanabilir:

Projeler Nasıl Seçilir?

Merkezi kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan 
diğer kurumlar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından yapılacak teklif çağrılarına projelerini 
sunabilir. Üniversiteler, Ar-Ge merkezleri, sanayi 
odaları gibi yapılar bu tür kurum ve kuruluşlar 
arasında yer alır.

Kimler Başvurabilir?

Yeni dönem desteklerine valilikler, belediyeler, il 
özel idareleri, kalkınma ajansları, üniversiteler, 
TOBB ve bağlı oda ve borsalar, sanayi ve teknoloji 
ile ilgili dernek ve vakıflar, ihracatçı birlikleri genel 
sekreterlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji 
geliştirme bölgeleri yönetimleri gibi kuruluşlar 
başvurabilir.

Uygun Harcama Kalemleri Nelerdir?

Proje bütçelerinden, makine/ekipman alımı ve 
uzun süreli eğitim, danışmanlık, tanıtım, doküman 
hazırlama gibi işleri içeren teknik destek faaliyetleri 
ve inşaat harcamaları karşılanabilir.

 > Makine / Ekipman alımı
 > Uzun Süreli Eğitim
 > Danışmanlık
 > Tanıtım
 > Teknik Destek Faaliyetleri
 > İnşaat Harcamaları

Detaylı Bilgi
Progam hakkında detaylı bilgiye 
 https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/
 internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Rekabetçi Sektörler Programı

Teknoloji Transferi  
ve Ticaretleştirme

Hizmetler
 ve Yaratıcı Endüstriler

Araştırma ve Geliştirme

İmalat Sanayi
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Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı

• Genel manada Türkiye ve AB Üye 
Ülkeleri arasında sürdürülebilir 
sivil toplum diyaloğunu geliştirmeyi 
hedefleyen bu programın özel amaçları
• Türkiye ve AB’deki Sivil Toplum 
Kuruluşları (STK) arasında yerel, 
bölgesel ve ulusal düzeyde ikili değişim 
ve işbirliğini artırmak;
•Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin önemi 
ve faydalarına ilişkin Türkiye’de ve 
AB’de farkındalık arttırmaya yönelik 
girişimlerle, Türkiye’nin katılımı 
önündeki zorluklar ve fırsatlar ile ilgili 
farkındalık artırma girişimlerini teşvik 
etmektir.

Amaç

Kar amacı gütmeyen, Avrupa Birliği 
üye ülkesi veya Türkiye veya IPA 
Tüzüğü kapsamındaki bir ülkede 
kurulmuş olan STK’lar,  dernek ve 
vakıflar ile dernek ve vakıfların 
federasyon veya konfederasyonları 
başvuru yapabilir.

Kimler Başvurabilir?

Son çağrıda talep edilebilecek asgari 
hibe miktarı: 60.000 Avro;  azami 
hibe miktarı: 200.000 Avro olarak 
belirlenmiştir. Azami destek oranı ise % 
90 olarak belirlenmiştir.

Destek Tutarı ve Destek Oranı

Başvurular iki aşamalı olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne başvuru 
rehberinde belirtilen son başvuru tarihinden önce başvuru formunun ve talep 
edilen diğer belgelerin elden veya posta yoluyla teslim edilmesiyle gerçekleşir. 
İki aşamalı başvurunun ilk adımı başvuru rehberinde belirtilen Ön Teklif Formunun 
doldurulmasını; ikinci adımı ise Tam Başvuru Formunun doldurulmasını ve 
bütçenin hazırlanmasını kapsamaktadır. Programın başvuruya açık olup olmadığı 
internet sitesinden kontrol edilmelidir.

Başvuru

Proje süresi 12 aydan az, 15 aydan 
fazla olamaz.

Proje Süresi

Gereklilikler ve Şartlar:
> Her bir başvuru rehberinde ayrıca belirlenen önceliklerden en az biriyle birebir 
örtüşen bir proje konusu olmalıdır.
> Başvuru formu İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
> % 10 eş finansman gereksinimi bulunmaktadır.
> En az bir eş başvuran belirlenmelidir.

Detaylı Bilgi
Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı  hakkında detaylı bilgiye  
http://siviltoplumdiyalogu.org/ internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Türkiye – AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı

Genel manada Türkiye ve AB üyesi 
ülkeler arasında Kültürlerarası Diyalog 
geliştirmeyi hedefleyen bu programın 
özel amacı kültür ve sanat alanında 
uzun dönem işbirliklerinin ortak anlayışa 
katkı yapmak üzere, Türkiye ve AB 
arasında uzun dönemli, çok taraflı/
çok uluslu ortak kültürel girişimlerin 
geliştirilmesini ve uygulanmasını 
amaçlamaktadır.

Amaç

Ortak başvuru gerekmektedir. 
EUNIC (Avrupa Kültür Enstitüleri 
Ağı) üyesi AB Kültür Enstitülerinin 
geliştirecekleri projelere, Türkiye’den 
bir STK ve/veya üniversite katılımı ile 
başvuru yapılabilir.

Kimler Başvurabilir?

Son çağrıda talep edilebilecek asgari 
hibe miktarı: 300.000 Avro;  azami 
hibe miktarı: 500.000 Avro olarak 
belirlenmiştir. Azami destek oranı ise % 
90 olarak belirlenmiştir.

Destek Tutarı ve Destek Oranı

Başvurular iki aşamalı olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne başvuru 
rehberinde belirtilen son başvuru tarihinden önce başvuru formunun ve talep 
edilen diğer belgelerin elden veya posta yoluyla teslim edilmesiyle gerçekleşir. 
İki aşamalı başvurunun ilk adımı başvuru rehberinde belirtilen Ön Teklif Formunun 
doldurulmasını; ikinci adımı ise Tam Başvuru Formunun doldurulmasını ve 
bütçenin hazırlanmasını kapsamaktadır. Programın başvuruya açık olup olmadığı 
internet sitesinden kontrol edilmelidir.

Başvuru

Proje süresi 10 aydan az, 18 aydan 
fazla olamaz.

Proje Süresi

Gereklilikler ve Şartlar:

> Her bir başvuru rehberinde ayrıca belirlenen önceliklerden en az biriyle birebir 
örtüşen bir proje konusu olmalıdır.
> Başvuru formu İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
> % 10 eş finansman gereksinimi bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi
Türkiye – AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı hakkında detaylı bilgiye  
http://www.cfcu.gov.tr/tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum Destek Hibe Programı

Genel manada politika ve karar alma 
süreçlerine daha aktif demokratik 
katılım yoluyla sivil toplumun gelişimini 
desteklemeyi hedeflemektedir.
Programın özel amaçları

•STK’ların idari ve finansal 
sürdürülebilirliğini artırmak;
•STK’ların iletişim ve savunuculuk 
becerilerini artırmak; 
•Aktif yurttaşlığı ve/veya STK’ların 
yerel, ulusal veya uluslararası 
düzeyde karar alma süreçlerine 
katılımını teşvik etmek;
•STK’ların şeffaflığını ve hesap 
verebilirliğini güçlendirmektir.

Amaç

Kar amacı gütmeyen, Avrupa Birliği 
üye ülkesi veya Türkiye veya IPA 
Tüzüğü kapsamındaki bir ülkede 
kurulmuş olan STK’lar,  dernek ve 
vakıflar ile dernek ve vakıfların 
federasyon veya konfederasyonları 
başvuru yapabilir.

Kimler Başvurabilir?

Son çağrıda talep edilebilecek asgari 
hibe miktarı: 60.000 Avro;  azami 
hibe miktarı: 150.000 Avro olarak 
belirlenmiştir. Azami destek oranı ise % 
90 olarak belirlenmiştir.

Destek Tutarı ve Destek Oranı
Başvurular iki aşamalı olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne başvuru 
rehberinde belirtilen son başvuru tarihinden önce başvuru formunun ve talep 
edilen diğer belgelerin elden veya posta yoluyla teslim edilmesiyle gerçekleşir. 
İki aşamalı başvurunun ilk adımı başvuru rehberinde belirtilen Ön Teklif Formunun 
doldurulmasını; ikinci adımı ise Tam Başvuru Formunun doldurulmasını ve 
bütçenin hazırlanmasını kapsamaktadır. Programın başvuruya açık olup olmadığı 
internet sitesinden kontrol edilmelidir.

Başvuru

Proje süresi 10 aydan az, 15 aydan 
fazla olamaz.

Proje Süresi

Gereklilikler ve Şartlar:

> Her bir başvuru rehberinde ayrıca belirlenen önceliklerden en az biriyle birebir 
örtüşen bir proje konusu olmalıdır.
> Başvuru formu İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
> % 10 eş finansman gereksinimi bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi
Sivil Toplum Destek Hibe Programı II hakkında detaylı bilgiye  
http://www.cfcu.gov.tr/tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin 
Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı

Genel manada politika ve karar alma 
süreçlerine daha aktif demokratik 
katılım yoluyla sivil toplumun gelişimini 
desteklemeyi hedeflemektedir.
Programın özel amaçları

•STK’ların idari ve finansal 
sürdürülebilirliğini artırmak;
•STK’ların iletişim ve savunuculuk 
becerilerini artırmak; 
•Aktif yurttaşlığı ve/veya STK’ların 
yerel, ulusal veya uluslararası 
düzeyde karar alma süreçlerine 
katılımını teşvik etmek;
•STK’ların şeffaflığını ve hesap 
verebilirliğini güçlendirmektir.

Amaç

Kar amacı gütmeyen, Avrupa Birliği 
üye ülkesi veya Türkiye veya IPA 
Tüzüğü kapsamındaki bir ülkede 
kurulmuş olan STK’lar,  dernek ve 
vakıflar ile dernek ve vakıfların 
federasyon veya konfederasyonları 
başvuru yapabilir.

Kimler Başvurabilir?

Son çağrıda talep edilebilecek asgari 
hibe miktarı: 250.000 Avro;  azami 
hibe miktarı: 500.000 Avro olarak 
belirlenmiştir. Azami destek oranı ise % 
90 olarak belirlenmiştir.

Destek Tutarı ve Destek Oranı
Başvurular iki aşamalı olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne başvuru 
rehberinde belirtilen son başvuru tarihinden önce başvuru formunun ve talep 
edilen diğer belgelerin elden veya posta yoluyla teslim edilmesiyle gerçekleşir. 
İki aşamalı başvurunun ilk adımı başvuru rehberinde belirtilen Ön Teklif Formunun 
doldurulmasını; ikinci adımı ise Tam Başvuru Formunun doldurulmasını ve 
bütçenin hazırlanmasını kapsamaktadır. Programın başvuruya açık olup olmadığı 
internet sitesinden kontrol edilmelidir.

Başvuru

Proje süresi 18 aydan az, 24 aydan 
fazla olamaz.

Proje Süresi

Gereklilikler ve Şartlar:

> Her bir başvuru rehberinde ayrıca belirlenen önceliklerden en az biriyle birebir 
örtüşen bir proje konusu olmalıdır.
> Başvuru formu İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
> En az iki eş başvuran belirlenmelidir.
> % 10 eş finansman gereksinimi bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi
Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar 
Hibe Programı hakkında detaylı bilgiye  http://www.cfcu.gov.tr/tr internet sitesinden 
ulaşabilirsiniz.

Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Hibe Programı

Programın genel amacı, yerel STK’ların 
politika belirleme ve karar verme 
süreçlerine daha aktif ve demokratik 
katılımlarını sağlamak için kapasitelerini 
güçlendirmektir. Programın özel amacı 
ise yerel STK’ların İdari, Savunuculuk ve 
İletişim becerilerini geliştirerek politika 
belirleme diyaloglarına daha etkin 
katılımlarını sağlamaktır.

Amaç

Tüzel kişiliğe sahip, kar amacı 
gütmeyen ve teklif çağrısından önce 
kurulmuş yerel sivil toplum kuruluşu 
(STK) (Türkiye’de dernek ve vakıflar) 
programa başvurabilirler.

Kimler Başvurabilir?

 Asgari hibe miktarı: 40.000 AVRO 
Azami hibe miktarı: 60.000 AVRO 

Projenin uygun maliyetler toplamının 
%50’si, en fazla %90’ı desteklenebilir.

Destek Tutarı ve Destek Oranı

Proje başvuruları ön teklif ve asıl başvuru şeklinde yapılmaktadır. 

Başvuru

Proje süresi 10 aydan az, 12 aydan 
fazla olamaz.

Proje Süresi

Önerilen proje aşağıda yer alan öncelik alanlarından bir veya daha fazlasının 
kapsamına girmelidir:

> Yerel STK’ların idari becerilerinin geliştirilmesi,
> Yerel STK’ların savunuculuk becerilerinin geliştirilmesi,
> Yerel STK’ların iletişim becerilerinin geliştirilmesi

Programın Öncelikleri

Program hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve bir veya her iki öncelik alanının kapsamına giren 
tüm projeler finansman almaya hak kazanabilecektir. Örnek proje konuları ve faaliyet türleri 
rehberde yer almaktadır.
Öncelik Alanı 1: Yerel STK’ların idari becerilerinin geliştirilmesi
Öncelik Alanı 2: Yerel STK’ların savunuculuk becerilerinin geliştirilmesi
Öncelik Alanı 3: Yerel STK’ların iletişim becerilerinin geliştirilmesi

Detaylı Bilgi
Programla ilgili detaylı bilgiye https://www.ab.gov.tr/ss_50822.html  internet adresinden 
ulaşılabilmektedir.
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Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı

Türk Odalarının ve AB’deki emsalleri 
ile karşılıklı bilgi ve anlayışlarının 
güçlendirilmesi, Avrupalı ve Türk 
iş çevrelerinin entegrasyonunun 
geliştirilmesi ve Türkiye’nin gelecekteki 
AB’ye katılımının Türkiye’de ve AB’deki 
fırsatlar ve zorluklar ile alakalı 
farkındalık yaratılması

Amaç

Kar amacı gütmeyen, Avrupa Birliği 
üye ülkesi veya Türkiye veya IPA 
Tüzüğü kapsamındaki bir ülkede 
kurulmuş olan kuruluşlar arasından 

> TOBB’a üye olanlar ve/veya
> yerel, bölgesel veya ulusal bir 
oda ya da birliğe bağlı olanlar 
başvuru yapabilir.

Kimler Başvurabilir?

Son çağrıda talep edilebilecek asgari 
hibe miktarı: 50.000 Avro;  azami 
hibe miktarı: 150.000 Avro olarak 
belirlenmiştir. Azami destek oranı ise % 
90 olarak belirlenmiştir.

Destek Tutarı ve Destek Oranı

Başvurular iki aşamalı olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne başvuru 
rehberinde belirtilen son başvuru tarihinden önce başvuru formunun ve talep 
edilen diğer belgelerin elden veya posta yoluyla teslim edilmesiyle gerçekleşir. 
İki aşamalı başvurunun ilk adımı başvuru rehberinde belirtilen Ön Teklif Formunun 
doldurulmasını; ikinci adımı ise Tam Başvuru Formunun doldurulmasını ve 
bütçenin hazırlanmasını kapsamaktadır. Programın başvuruya açık olup olmadığı 
internet sitesinden kontrol edilmelidir.

Başvuru

Proje süresi 10 aydan az, 15 aydan 
fazla olamaz.

Proje Süresi

Gereklilikler ve Şartlar:

> Her bir başvuru rehberinde ayrıca belirlenen önceliklerden en az biriyle birebir 
örtüşen bir proje konusu olmalıdır.
> Başvuru formu İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
> En az bir eş başvuran belirlenmelidir.
> % 10 eş finansman gereksinimi bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi
Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı hakkında detaylı bilgiye  http://www.cfcu.
gov.tr/tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ufuk 2020

Toplumsal Sorunlara Çözümler Bileşeni 
altında ise toplumsal sorunlara çok 
disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar 
yolu ile etkili çözüm önerilerinin 
desteklenmesi

Amaç

Üniversiteler, araştırma merkezleri, 
KOBİ’ler, sanayi kuruluşları, sivil 
toplum örgütleri ve kamu kurumlar 

Kimler Başvurabilir?

Aşağıda belirlenen tematik alanlarda Avrupa 
Teknoloji Platform ve Ağları’na üye olunarak 
destekler hakkında bilgi alınabilir.

1)Bilgi ve İletişim Teknolojileri
2)Çevre ve Hammaddeler
3)Enerji
4)Gıda, Tarım, Denizcilik, Biyoteknoloji
5)Güvenli Toplumlar
6)Malzeme ve İmalat Teknolojileri
7)Sağlık
8)Sosyal ve Beşeri Bilimler
9)Ulaşım
10)Uzay

Tematik Destek Alanları

Avrupa 2020 stratejisinin 7 temel eyleminden biri olan Yenilikçilik Birliği araştırma ve yenilik 
temelinde Birliğin kalkınmasına fayda sağlayacaktır. Bu eylemin finansal aracı olarak ortaya 
konulan “Ufuk 2020” isimli taslak program ise 2014 yılından başlayarak araştırma ve yenilikle 
ilgili tüm finansman altyapılarını tek çatı altında toplamak üzere tasarlanmıştır. 

Program, Ar-Ge alanında yürütülmekte olan 7. Çerçeve Programı (ÇP), Avrupa Teknoloji ve 
Yenilik Enstitüsü (EIT) tarafından yürütülen faaliyetler ile Rekabetçilik ve Yenilikçilik alanında 
yürütülen Çerçeve Programının yenilikçiliğe ilişkin eylemlerini ve Avrupa Ortak Araştırma 
Merkezleri tarafından yürütülmekte olan nükleer olmayan araştırmaları bünyesine almaktadır. 
Horizon 2020 kapsamında, Araştırma Merkezi tarafından yürütülen faaliyetlerin yanı sıra 3 
temel öncelik belirlenmiştir:

1. Bilimde Mükemmeliyet, daha önce 7. ÇP bünyesinde finansman sağlanan Avrupa Araştırma 
Konseyi, Yeni ve Gelişen Teknolojiler, Marie Curie Eylemleri ile Araştırma Altyapılarından 
oluşmaktadır.
2. Endüstriyel Liderlik   ise programın özellikle KOBİ’lere yönelik ayağını oluşturmaktadır. 3 
bileşene sahiptir:
* Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojilerde Liderlik, * Risk Finansmanına Erişim, 
* KOBİ’lerde Yenilik.
3. Toplumsal Sorunlar, programın en geniş önceliği olarak 7 bileşene sahiptir. Bunlar;

> Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
> Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Deniz ve Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi
> Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji
> Akıllı, Yeşil ve Bütünleşmiş Ulaşım
> İklim Hareketi, Kaynak Verimliliği ve Hammadde
> Değişen dünyada Avrupa: Kapsayıcı, Yenilikçi ve Reflektif Toplumlar
> Kapsayıcı, Yenilikçi ve Güvenli Toplum bileşenleridir.

STK’lar, TÜBİTAK tarafında ulusal koordinasyonu yürütülen Horizon 2020 (diğer adıyla Ufuk 
2020) Hibe Programı’na Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşeni altında başvurabilmektedir.

Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşeni altında farklı dönemlerde farklı çağrılar 
yayınlanmaktadır. Bu programların güncel olarak takip edilmesiyle başvuru süreçleri ve 
destek içerikleri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak mümkündür.  Daha detaylı bilgiye 
https://h2020.org.tr/tr internet sitesinden ulaşılabilmektedir.
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Endüstri İlişkileri Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi 
Hibe Programı

Üye ülkelerde ve bir bütün olarak 
Avrupa’da endüstri ilişkileri yapı 
ve süreçlerinin kalite ve etkinliğini 
geliştirmeye katkıda bulunulması

Amaç

Türkiye veya diğer AB ülkelerinde 
bulunan endüstri ilişkilerinde ve 
sosyal diyalog geliştirmede aktif 
olarak rol alan kar amacı gütmeyen 
kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, 
araştırma merkezleri

Kimler Başvurabilir?

Son çağrıda talep edilebilecek asgari 
hibe miktarı: 150.000 Avro;  azami 
hibe miktarı: 500.000 Avro olarak 
belirlenmiştir. Azami destek oranı ise % 
90 olarak belirlenmiştir.

Destek Tutarı ve Destek Oranı

Proje süresi 10 aydan az, 15 aydan 
fazla olamaz.

Proje Süresi

Detaylı Bilgi
Program hakkında detaylı bilgiye 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=528&furtherCalls=yes 
adresinden ulaşılabilmektedir.

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı

İstihdam, sosyal koruma ve içerme,  
çalışma şartları olmak üzere üç tematik 
sektördeki politikaların iyileştirilmesi

Amaç

Kamu kurum ve kuruşları ile yerel 
yönetimler, istihdam hizmeti 
sağlayıcıları, sosyal ortaklar, 
özel sektör kuruluşları, STK’lar, 
yükseköğretim kurumları ve 
araştırma enstitüleri

Kimler Başvurabilir?

Ülkemiz, AB’nin sosyal politika alanındaki Birlik Programı olan İstihdam ve Sosyal 
Yenilik (Employment and Social Innovation - EaSI) Programına 2015 yılından beri katılım 
sağlamaktadır.
Nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve 
yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi 
amacıyla uygulanan programın PROGRESS bileşeni sivil toplum kuruluşlarının başvurusuna 
açıktır.

PROGRESS bileşeni altında;
(1) istihdam,
(2) sosyal koruma ve içerme, 
(3) çalışma şartları olmak üzere üç tematik sektördeki politikaların iyileştirilmesi 
konusunda destek sağlanmaktadır.

Finanse Edilebilecek Faaliyetler
Bu program kapsamında finanse edilebilecek faaliyet listesi özellikle belirlenmiş ve 
detaylandırılmıştır. 

Bu hibe programı kapsamında analiz ve araştırma faaliyetleri yolu ile AB düzeyinde ve 
karşılaştırmalı araştırmaların yapılmasına olanak tanınarak endüstri ilişkileri alanında 
uzmanlığın geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Başvurular çağrıda belirtilen 
online başvuru sistemi aracılığıyla 
başvuru formunun doldurulmasıyla 
gerçekleştirilir.

Başvuru

Projelerin PROGRESS ayağı kapsamında 
teklif çağrısı ile finansman sağlanması 
durumunda AB tarafından maksimum % 
80 oranında eş-finansman sağlanacaktır. 
Destek tutarları PROGRESS bileşeni 
altında yayınlanan teklif çağrılarında 
değişiklik göstermektedir. 

Destek Tutarı

Detaylı Bilgi
Teklif çağrıları hakkında detaylı 
bilgiye aşağıdaki internet sitelerinden 
ulaşılabilmektedir.
https://www.ab.gov.tr/teklif-cagrilari_46194.
html   ve  
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / s o c i a l / m a i n .
jsp?catId=1081

Finanse Edilebilecek 
Faaliyetler

İçerik

Analitik Çalışmalar

-istatistiki veri temini, uzman ağları, araştırma ve analizler,
-etki analizleri, 
-Birlik hukukunun ulusal mevzuata aktarılmasının ve uygulanmasının izlenmesi ve 
değerlendirilmesi, 
-yenilikçi çözümlerin test edilmesi ve bu faaliyetlerin sonuçlarının yaygınlaştırıl-
ması

Karşılıklı Öğrenme

-iyi uygulamaların paylaşılması,
-konferans ve seminerler,
-yasa ve politika uygulayıcılarının eğitilmesi, eğitim ve iletişim faaliyetleri,
-işgücü piyasası ve Birlik politika ve mevzuatına ilişkin bilgi değişimi için sistem-
lerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi

Destek Faaliyetler
-ulusal otoritelerin kapasite oluşturma faaliyetleri, 
-çalışma gruplarının organizasyonu, 
-ulusal otoritelerin personel değişimi
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Erasmus+ Programı Hangi Alanları Destekliyor?
Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan 
ERASMUS+, 2014-2020 yıllarını kapsayan dönemde uygulanmaktadır. 
2014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan Erasmus+ Programı 
ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler 
kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam 
olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programı; eğitim, 
öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsamaktadır. 

Erasmus+ Programı Nedir?
Erasmus+ Programı; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş 
grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın 
genel adıdır. Erasmus+ Programı içerisinde, önceki programlarda olduğu 
gibi okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve 
gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, bununla birlikte 
spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır. Erasmus+ 
Programı ile gelen yenilikleri şöyle sıralayabiliriz:

> Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan 
programlar ile Gençlik Programı ve uluslararası işbirliği programları  
Erasmus+ Programı başlığı altında toplanmıştır. Yükseköğretim 
Alanında Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği programı, gençlik alanını da 
içerecek şekilde Erasmus+ Programı içerisinde yer almaktadır. 
> Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında 
devam edebilmeleri ve bilgi-yoğun bir işte çalışabilmeleri için 
gereken becerileri kazanmalarını desteklemek amacıyla hibe garanti 
programı uygulanmaktadır.
> Yeni öğretim metotları sunarak yükseköğretim kurumları ve işyerleri 
arasında yaratıcılık, yenilik ve girişimciliği arttırmaya yönelik büyük 
ölçekli ortaklıklar (Bilgi Ortaklıkları) ve sektörlere yönelik yenilikçi 
mesleki eğitim-öğretim metotları yoluyla istihdam edilebilirliği 
arttırabilmek için eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları arasında 
ortaklıklar (Sektörel Beceri Ortaklıkları) oluşturulmasına imkan 
sağlanmaktadır.
 > Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde 
güçlendirilmekte ve özellikle yükseköğretim / mesleki eğitim 
öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için hibe 
imkanları artırılmaktadır.

Erasmus + Programı
Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 
3 Ana Eylem (AE, Key Action, KA)  ve 2 Özel Eylem altında toplanıyor:

Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek
Özel Eylem1: Jean Monnet Programı
Özel Eylem2: Spor Destekleri

Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Erasmus+ Programı; 5 milyondan fazla kişi için AB sınırları içinde 
ve/veya dışında bireylere öğrenme fırsatları sağlamaktadır. 
Bireylerin öğrenme hareketliliğine yönelik faaliyetler aşağıdaki 
biçimlerde olabilir:
 • Eğitim
 • Öğrenim/Öğretim
 • Staj
 • Profesyonel gelişim
 • Yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri
 • Gönüllü çalışmalar
Yükseköğretim alanında ise; program ülkelerindeki yararlanıcılar, 
Avrupa sınırları içerisinde veya dünyanın herhangi bir yerindeki 
yükseköğretim kurumlarında eğitim alma ve ders verme 
fırsatına sahiptirler. Bu sayede Erasmus+ Programı ile Avrupa’da 
yükseköğretime olan ilginin arttırılması ve aynı zamanda Avrupa 
dışındaki ülkelerde yükseköğretimin geliştirilmesi için elverişli 
bir ortam oluşturulacaktır.

Ana Eylem 2: Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği
Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği; eğitim 
kurumları, gençlik örgütleri, iş dünyası, yerel/ bölgesel otoriteler 
ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim, öğretim ve gençlik 
aktiviteleri bağlamında kurumsal işbirlikleri (ortaklıklar) 
oluşturulmasına fırsat vermektedir. Bu ortaklıklar yoluyla 
yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, yaratıcılık, girişimcilik ve 
istihdam edilebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

Ortaklıklar kurularak işbirliği halinde gerçekleştirilecek projeler, 
ülke merkezli ve merkezi faaliyetler olarak sınıflandırılabilir:
>Ülke merkezli faaliyetler; başvuru sahibinin ülkesindeki ulusal 
ajans tarafından yönetilen projelerdir.
>Merkezi faaliyetler ise başvuruların Brüksel’de bulunan Avrupa 
Komisyonu Yürütme Ajansı’na yapıldığı projelerdir.

Aşağıdaki faaliyetlerden “Stratejik Ortaklıklar” ülke merkezli; 
“Sektörel Beceri Ortaklıkları” ve “Bilgi Ortaklıkları” ise merkezi 
faaliyetlerdir. Ana Eylem 2 : Yenilik Ve İyi Uygulamaların 
Değişimi İçin İşbirliği başlığı altında yer alan bu 3 proje tipini 
şöyle özetleyebiliriz:

1- Stratejik Ortaklıklar
Proje başvuruları yerel ulusal ajanslara yapılan Stratejik Ortaklıklar 
kapsamında; kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası 
düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/
veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerin kurumları arasında 
stratejik işbirliği ve ortaklık projeleri desteklenmektedir. Stratejik 
Ortalıkların  yatay öncelikler ve sektörel öncelikler dikkate alınarak 
planlanması önem taşımaktadır.

2016 yılı itibariyle Stratejik Ortaklıklar ortaklık yapısı ve amaçlara bağlı 
olarak iki şekilde yapılabilecektir:

•Yeniliği destekleyen Stratejik Ortaklıklar:  Yenilikçi fikir ve 
ürünlerin geliştirilmesinin hedeflendiği projelerdir.  Fikri çıktılar 
ve çoğaltıcı etkinlikler bütçe kalemlerinin yer aldığı “Yeniliklerin 
Üretilmesini”destekleyen Stratejik Ortaklık Projeleri için   her 
sektörden başvuru kabul edilecektir.
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İyi Uygulamaların Değişimini Destekleyen Stratejik Ortaklıklar: 
Method, uygulama,fikirlerin paylaşımının yanında ağ kurmanın 
da desteklendiği “İyi Uygulamaların Değişimine” Yönelik Stratejik 
Ortaklıklar  Projeleri için   yükseköğretim alanı haricindeki sektörlerden 
başvuru kabul edilecektir. 

Bu projeler, aşağıdaki ana faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla 
Erasmus+ Programı’nda yer almıştır:
>Okullar, yerel/bölgesel okul yönetimleri, öğretmen eğitimi 
kurumları ve anabilim dalları, farklı ülkelerdeki diğer türdeki 
kurumların yenilikçi ve model uygulamalar geliştirmelerini ve 
transfer etmelerini sağlamak,
>Yükseköğretimde kalite ve yenilikçiliği teşvik etmek için 
yükseköğretim kurumları ile ana paydaşlar (müesseseler, araştırma 
kurumları, sosyal ortaklar, yerel/bölgesel yönetimler, diğer eğitim-
öğretim ve gençlik sektörleri) arasında daha güçlü işbirliğini 
gerçekleştirmek,
>Daha üst düzeyde sistematik etki oluşturmak için yükseköğretim 
politikaları alanındaki AB çalışmalarını ve gelişmeleri desteklemek,
>Mesleki eğitim-öğretim sağlayıcıları ile yerel/bölgesel  iş dünyası 
kurumları arasında ulusötesi işbirliklerini gerçekleştirmek,
>Mesleki eğitim sistemlerinin sektöre özel iş piyasasının 
ihtiyaçlarına üst düzeyde cevap verebilir duruma getirilmesini 
sağlamak ve ilgili sektörlerde artan ekonomik rekabet ortamlarına 
katkı sağlamak,
>Yetişkinlere kaliteli eğitim-öğretim fırsatları sağlamak ve 
yetişkin eğitimi sağlayıcılarının öğrenme taleplerini güçlü şekilde 
karşılamak,
>Yetişkin eğitimi ve öğretimi konusunda ulusal politikaların ve AB 
ülkeleri arasında diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlamak,
>Programa açık ülkelerle dünyanın farklı yerlerinden diğer ülkeler 
arasında (ACP, Latin Amerika, Asya, Sanayileşmiş ülkeler) gençlik 
alanında işbirliği ve mübadeleleri teşvik etmek,
>AB düzeyinde Gençlik Politika İşbirliği geliştirmek ve AB Gençlik 
Stratejisini oluşturmak ve sistematik iletişimi teşvik etmek.

2- Sektörel Beceri Ortaklıkları
Merkezi faaliyetler kapsamında yer alan Sektörel Beceri Ortaklıkları; mesleki 
eğitim sistemlerinin, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu 
sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni 
beceri taleplerine cevap verebilirliğini arttırmayı hedefleyen uluslararası 
sistemlerdir. Bu faaliyet kapsamında uygun kabul edilen sektörler şunlardır:

•Tekstil, giyim, deri ve ticaret gibi Avrupa Sektörel Beceriler Konseylerini 
oluşturan sektörler,
•İleri imalat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eko-inovasyon (çevre teknolojileri) gibi 
beceri uyuşmazlıkları bulunan ve Avrupa komisyonu’nun mevcut politikalarıyla 
müdahale ettiği sektörler,
•Kültürel ve yaratıcı endüstriler

Sektörel Beceri Ortaklıkları, merkezi faaliyetler olduğundan, başvurular 
doğrudan Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’nasunulacaktır.

3- Bilgi Ortaklıkları
Merkezi faaliyetler kapsamında yer alan Bilgi Ortaklıkları; 
yükseköğretim ve iş dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen 
uluslararası, yapılandırılmış ve sonuç odaklı projelerdir. Bilgi 
Ortaklıkları ile yükseköğretim, iş dünyası ve geniş sosyo-ekonomik 
çevrede yenilikçiliğin (inovasyon) teşvik edilerek Avrupa’nın yenilikçilik 
kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Faaliyetin 3 temel 
özelliği şunlardır:

•Yükseköğretimde yenilikçilik (inovasyon),
•Üniversite- iş dünyası sürdürülebilirliği,
•Proje süresince ve sonrasında ortaya çıkan etkinin 
güçlendirilmesi

Bilgi Ortaklıkları, merkezi faaliyetler olduğundan, başvurular doğrudan 
Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na sunulacaktır.

Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek
Merkezi faaliyetlerin gerçekleşebileceği Politika Reformuna Destek; 
bilimsel temellere dayalı politika yapımının teşvik edilmesi ve bu 
alanda iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla Erasmus+ Programının 
ana eylemlerinden biri olarak belirlenmiştir. Politika Reformuna Destek

başlığı altında bir yandan AB üyesi ülkelerdeki politika reformunun 
desteklenmesi, diğer yandan AB üyesi olmayan ülkelerle bu alanda 
işbirliği ve iyi uygulamaların paylaşılması mümkün olabilecektir.

Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus+ Programı kapsamında yukarıda 
belirtilen programların haricinde, özel eylemler olarak Spor Destekleri 
ve Jean Monnet Programı da uygulanmaktadır.

Özel Eylem 1: Spor Destekleri
Spor Desteklerinin genel amacı; Avrupa spor boyutunun sistematik 
olarak geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Aşağıda yer alan spor 
faaliyetleri Erasmus+ Programı kapsamında desteklenebilecektir:

•Spor ile ilgili alanlardaki İşbirliği Ortaklıkları
•Kâr amacı gütmeyen Spor Etkinlikleri
•Küçük İşbirliği Ortaklıkları

Spor ile ilgili alanlardaki İşbirliği Ortaklıkları’na; Program Ülkesinden 
tüm kamu kurum/kuruluşları ve kar amacı gütmeyen tüm kurum/
kuruluşlar başvurabilir. En az 5 farklı Program Ülkesinden 5 farklı 
kuruluş projede yer almalıdır. Proje süresi 12-36 ay arasında değişebilir. 
Kar amacı gütmeyen Spor Etkinliklerine; en az 12 farklı Program 
Ülkesinden sporla ilgili tüm kamu kurum/kuruluşları ve kar amacı 
gütmeyen tüm kurum/kuruluşlar başvurabilir.

Küçük İşbirliği Ortaklıkları; spor ve fiziksel aktiviteyle ilgili yerel, ulusal 
düzeydeki kamu kurumları, spor kuruluşları, sporla ilgili kurumlar ve 
eğitim kurumlarını da içerisine alan farklı kurum ve kuruluşlar arasında 
yenilikçi uygulamaların kurulmasını, uygulanmasını ve transfer 
edilmesine yönelik fırsatlar sunmaktadır.
Spor Destekleri merkezi faaliyetler olduğundan, başvurular doğrudan 
Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na sunulacaktır.
 
Özel Eylem 2: Jean Monnet Programı
Jean Monnet Programı Avrupa bütünleşmesi alanında yükseköğretim 
kurumları düzeyindeki çalışmaları desteklemeyi amaçlamaktadır. 
Program hakkında detaylı bilgi ayrıca sunulmaktadır.
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Ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özel 
sektöre, sivil toplum örgütlerimizden üniversitelere, diğer bir ifadeyle toplumun her 
kesimine önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple toplumun her kesiminde AB ile ilgili 
konuları takip eden ve bu konularda uzmanlaşan kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç 
doğrultusunda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje olan Jean Monnet Burs 
Programı, Ülkemizin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış kişi 
sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari 
kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır. 

Bursiyerler süresi en az 3 (üç), en fazla 12 (on iki) ay olan lisansüstü veya araştırma 
programlarına katılabilecektir. Süresi 12 aydan fazla olan akademik çalışmalar, geri kalan 
sürenin masrafları bursiyer tarafından karşılansa dahi desteklenmeyecektir.

Jean Monnet Burs Programı kapsamında bursiyerler akademik çalışmalarını AB üye 
ülkelerinde bulunan üniversite veya üniversiteye eşdeğer kurum/kuruluşlardan 
herhangi birinde yürütebilir.

 Programın Desteklediği Çalışma Alanları
Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB’ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili 
konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilmektedir. Bu nedenle, 
diğer lisansüstü burs programlarından farklı olarak sadece aşağıda belirtilen AB müktesebat 
başlıklarında yapılacak çalışmalara burs verilmektedir:

Erasmus+ Programından Kimler Yararlanabilir?
Erasmus+ Programının hedef kitlesi şöyle özetlenebilir:
•Yükseköğretim alanında; üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim 
çalışanları,
•Mesleki eğitim alanında; meslek okulları öğrencileri, çıraklar, profesyoneller, 
eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar,
•Okul eğitimi alanında; ilk ve ortaöğretim öğrencileri, okul liderleri, öğretmenler ve 
okul çalışanları,
•Yetişkin eğitimi alanında; öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların 
üyeleri ve çalışanları,
•Gençlik alanında; 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları, gençlik kuruluşlarının 
üyeleri ve çalışanları,

Kısaca ifade etmek gerekirse, her yaş ve her kesimden bireyler ile her düzeyden kurum ve 
kuruluşlar programdan faydalanabilir.Erasmus + Programı hakkında detaylı bilgi almak ve 
başvuru yapmak için http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1 internet 
sitesi takip edilmelidir.
Avrupa Konseyi tarafından Avrupa’daki gençlik aktivitelerini desteklemek amacıyla kurulan 
bir vakıf olan Avrupa Gençlik Vakfı, gençlik ile ilgili projeleri destekleyerek Avrupa’da yaşayan 
gençler arasındaki işbirliğini artırmayı hedeflemektedir.

Desteklenecek Çalışma Türleri ve Destek Tutarları:
A.  Uluslararası Etkinlik – Avrupa’da gençlerin ve genç liderlerin katılım gösterdiği, 
kültürlerarası öğrenmenin destekleneceği aktiviteler. AGV masrafın üçte ikisini üstlenebilir. 
Maksimum hibe: 20.000 Avro.
B. Yıllık Çalışma Planı – Birbirini takip eden yıllarda düzenlenecek uluslararası aktiviteler, 
pilot aktiviteler ve aynı zamanda bunların yayınlanmasını da içeren (web tabanlı da olmak 
üzere) etkinlikler. Bu etkinlikler bağlı olunan sivil toplum kuruluşunun gelecek yıllardaki 
strateji ve planları dahilinde olabilir. Maksimum hibe: 50.000 Avro.
C. Kurumsal Hibe – AGV, her 2 yılda bir, gençlerin kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşlarının 
ya da oluşumlarının Avrupa seviyesine çıkması yolunda destek çıkmak için, genel idari 
masraflarını karşılayabilir. Maksimum yıllık hibe: 25.000 Avro 2 yıl içinde her bir yıl olmak 
üzere. (örneğin 2 yılda toplam 50.000 Avro).
D. Tek Seferlik Kurumsal Hibe (yenilenemez)- Vakıf aynı zamanda bölgesel gençlik 
oluşumlarının Avrupa yapısına uygun hale gelmeleri için genel idari masraflarını 
karşılayabilir. Maksimum tek seferlik hibe: 10.000 Avro.
E. Pilot Etkinlik – Bölgesel bağlamda spesifik toplumsal konularda aracılık. Maksimum 
hibe 10.000 Avro.

•Yükseköğretimde yenilikçilik (inovasyon),
•Üniversite- iş dünyası sürdürülebilirliği,
•Proje süresince ve sonrasında ortaya 
çıkan etkinin güçlendirilmesi
Bilgi Ortaklıkları, merkezi faaliyetler 
olduğundan, başvurular doğrudan 
Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu 
Yürütme Ajansı’na sunulacaktır.

Gençlik aktiviteleri, barış, insan hakları 
bağlamında karşılıklı anlayış ve işbirliği, 
demokrasi, hoşgörü ve beraberlik 
konularındaki projeleri destekleyerek 
gençler arası işbirliğini artırmak

Amaç

1-En az 7 üye ülkede mevcut olan 
uluslararası gençlik STK’ları
2- En az 7 üye ülkeden uluslararası 
gençlik STK ağları
3- 4-6 üye ülkeden bölgesel gençlik 
STK ağları
4- Herhangi bir üye ülkede kurulu 
ulusal gençlik STK’ları
5- Bir üye ülkede kurulu yerel gençlik 
STK’ları 

Kimler Başvurabilir?

Başvurular yılda iki dönemde (ilkbahar ve 
sonbahar) online sisteme üye olunarak 
başvuru formunun doldurulması yoluyla 
gerçekleştirilir.

Başvuru

Detaylı Bilgi
Avrupa Gençlik Vakfı ve hibe programları 
hakkında detaylı bilgiye www.coe.int/en/
web/Avropean-youth-foundation adresinden 
ulaşılabilir.

Jean Monnet Burs Programı

AB müktesebatı konusunda 
uzmanlaşmak isteyen herkese açık 
olan Jean Monnet Burs Programına;

> kamu çalışanları (kamu 
tüzel kişiliğini haiz meslek 
kuruluşları, odalar, yerel 
yönetimler, kalkınma ajansları vb. 
kuruluşlarda çalışanlar dâhil)
> özel sektör çalışanları (sivil 
toplum kuruluşlarında, yerleşik 
yabancı misyonlarda vb. 
çalışanlar dâhil)
> üniversitelerin akademik veya 
idari personeli
> üniversitelerin lisans düzeyinde 
son sınıf veya lisansüstü (yüksek 
lisans veya doktora) öğrencileri
başvuruda bulunabilir.

Kimler Başvurabilir?

Malların Serbest Dolaşımı İşçilerin Serbest Dolaşımı İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
 Sermayenin Serbest Dolaşımı  Kamu Alımları Şirketler Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku Rekabet Politikası Mali Hizmetler
Bilgi Toplumu ve Medya Tarım ve Kırsal Kalkınma Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası

Balıkçılık Taşımacılık Politikası Enerji
Vergilendirme  İstatistik Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika

Sosyal Politika ve İstihdam İşletmeler ve Sanayi Politikası Trans-Avrupa Şebekeleri
Yargı ve Temel Haklar Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

Bilim ve Araştırma Eğitim ve Kültür Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)
Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Çevre Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

Mali Kontrol

Jean Monnet Burs Programının başvuru ve değerlendirme süreci Merkezi Finans ve İhale Biriminin sorumluluğundadır.

Detaylı Bilgi
Programa ve başvuru hakkında detaylı bilgi http://www.
jeanmonnet.org.tr/tr/  internet sitesinden alınabilir.
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Sivil Düşün Destekleri

STK’ların savunuculuk, ağ oluşturma ve 
işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve 
güçlendirmek

Amaç

Azami 5.000 Avro

Destek Tutarı

Hak temelli konularda STK’ların savunuculuk, ağ oluşturma ve işbirliği 
noktalarında yapılacak toplantılar, seminerler ve benzeri etkinlikler 
için danışmanlık desteğine ek olarak aşağıdaki kalemlerde destek 
sağlamaktadır.

* Uzman desteği   * Yemek giderleri ve ikram  
* Seyahat     * Konaklama  
* Yerel ulaşım (gerekli durumlarda) * Mekan kiralama   
* Ekipman kirası    * Yazılı çeviri  
* Sözlü çeviri giderleri (simultane veya ardıl)
* Harcırah (gerekli durumlarda)
* Tasarım ve basım giderleri (bilgilendirici içerikte poster, broşür ve diğer 
tanıtım malzemeleri) destekleri alınabilir.

Destek İçeriği

Sivil Düşün AB Programı, AB Türkiye Delegasyonu tarafından ülkemizdeki sivil toplumun 
kaygılarına ve ihtiyaçlarına yönelik hızlı ve esnek çözüm sunmak amacıyla kurulmuş bir 
programdır. Bu amaçla Sivil Düşün dönemsel olarak proje teklif çağrısı yöntemiyle ya da 
yılın belirli dönemlerinde başvuruya açık aktivist destekleriyle sivil toplumun gelişimine katkı 
sunmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Destek talepleri çevrimiçi olarak www.
sivildusun.net adresinden yapılabilir ya 
da e-posta olarak basvuru@sivildusun.
eu adresine gönderilerek gerçekleştirilir.

Başvuru

Aktivistler Kâr amacı gütmeyen kooperatifler Sendikalar

Dernekler Sivil toplum ağları ve platformları Baroların hak alanlarında çalışan 
komisyonları

Vakıflar Kâr amacı gütmeyen şirketler Sivil inisiyatifler

Kent konseyleri Üniversiteler

Sivil Düşün, Aktivist Programı kapsamında aşağıdaki kategorilerde destekler vermektedir:

1- Etkinlik / Toplantı Desteği

STK’ların hak temelli konularda 
uluslararası ve ulusal ağ kurma, işbirliği 
geliştirme, iş gölgeleme (ortak öğrenme 
çalışmaları) ve diyalog faaliyetlerini 
desteklemek

Amaç

Azami 10.000 Avro

Destek Tutarı

 Savunuculuk çalışmaları, lobicilik faaliyetleri, kampanyalar atölye 
çalışmaları, çalışma ziyaretleri ve benzer etkinlikleri ve faaliyetleri 
organize etmeyi ve/veya bunlara katılmayı kapsar. Bunlar için danışmanlık 
desteğine ek olarak

* Konaklama giderleri    
* Uluslararası ve ulusal seyahat giderleri 
* Harcırah (gerekli durumlarda)      
* Vize giderleri
* Yerel ulaşım (gerekli durumlarda) 
* Yazılı çeviri giderleri 
* Pasaport giderleri   
* Sözlü çeviri giderleri (simultane veya ardıl) destekleri alınabilir.

Destek İçeriği

Destek talepleri çevrimiçi olarak www.
sivildusun.net adresinden yapılabilir ya 
da e-posta olarak basvuru@sivildusun.
eu adresine gönderilerek gerçekleştirilir.

Başvuru

2- Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği

Taban örgütleri ve dezavantajlı grupların 
kapasitelerini güçlendirmek

Amaç

Azami 5.000 Avro

Destek Tutarı

STK’ların merkezleri ve şubeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak ve 
örgüt içi kapasiteyi güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetler 
için danışmanlık desteğine ek olarak

* Sivil toplum alanında çeşitli kapasite geliştirme faaliyetleri için Sivil Düşün 
AB Programı’nın uzman havuzundan yararlanma imkanı (örn. İletişim uzmanı, 
kolaylaştırıcı, farklı tematik alanlarda eğitmen desteği)

* Mekan kiralama        * Yemek ve ikram giderleri  
* Seyahat giderleri        * Konaklama giderleri
* Harcırah (gerekli durumlarda)       * Yerel ulaşım (gerekli durumlarda)
* Sözlü çeviri giderleri (simultane veya ardıl) 
* Uzman desteği alınabilir.

Destek İçeriği

Destek talepleri çevrimiçi olarak www.
sivildusun.net adresinden yapılabilir ya 
da e-posta olarak basvuru@sivildusun.
eu adresine gönderilerek gerçekleştirilir.

Başvuru

3- Örgütlenme Desteği
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STK’ların kampanya oluşturma ve 
geliştirme faaliyetlerini desteklemek

Amaç

Azami 5.000 Avro

Destek Tutarı

Kampanya tasarımı ve yönetimi için danışmanlık desteklerine ek olarak 
* Uzman desteği  
* Seyahat  
* Konaklama  
* Harcırah (gerekli durumlarda)  
* Yerel ulaşım (gerekli durumlarda)   
* Web ve sosyal medya kampanya tasarım ve yönetimi
* Dijital araçların tasarımı ve yönetimi  
* Yazılı çeviri
* Fotoğraf ve video redaksiyon için dijital araçlar üyelik giderleri
* Bilgilendirici içerikte kitap, poster, broşür vb. görünürlük ve tanıtım 
malzemelerinin tasarımı, redaksiyonu ve basımı
* Ekipman kirası destekleri alınabilir.

Destek İçeriği

Destek talepleri çevrimiçi olarak www.
sivildusun.net adresinden yapılabilir ya 
da e-posta olarak basvuru@sivildusun.
eu adresine gönderilerek gerçekleştirilir.

Başvuru

4- Kampanya Desteği

STK’ların görünürlüğünü artırarak 
kimlik oluşturma çalışmalarına katkıda 
bulunmak

Amaç

Azami 5.000 Avro

Destek Tutarı

Web sitesi tasarımı ve geliştirilmesi, görünürlük ve tanıtım 
malzemelerinin tasarımı ve içerik geliştirilmesi, veri ve arşiv yönetimine 
yönelik danışmanlık desteklerine ek olarak

* Uzman Desteği     
* Dijital araçların ve sosyal medya araçlarının tasarım ve yönetimi 
* Web sitesi tasarımı ve yönetim giderleri  
* Veri tabanı, hosting, dijital araç üyelik ve satın alma giderleri
* Veri yönetimi, arşivleme giderleri  
* Bilgilendirici içerikte görünürlük ve tanıtım malzemelerinin tasarımı, 
basımı vb. 
* Yazılı çeviri (kitap, raporlar, anlaşmalar vb.) (özellikle arşivlerin 
geliştirilmesi için) destekleri alınabilir.

Destek İçeriği

Destek talepleri çevrimiçi olarak www.
sivildusun.net adresinden yapılabilir ya 
da e-posta olarak basvuru@sivildusun.
eu adresine gönderilerek gerçekleştirilir.

Başvuru

5-İletişim Desteği

Detaylı Bilgi: Sivil Düşün AB Programı ve tüm destekleri hakkında daha detaylı bilgiye www.sivildusun.net adresinden ulaşılabilir. 

COSME İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı
COSME programı, işletmelerin ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini 
artırmaya yönelik bir program olmakla birlikte program kapsamında 
duyurulan çağrılara çoğunlukla STK’lar ve veya STK’ların oluşturduğu 
konsorsiyumlar ve kamu ile yaptıkları ortaklıklar başvurabilmektedir.

Program kapsamında uygulanan bileşenler:
> Finansmana Erişim Bileşeni
> Kredi Garanti Desteği
> Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği
> Pazarlara Erişim Bileşeni
> Avrupa İşletmeler Ağı
> Fikri Mülkiyet Hakları Kobi Yardım Masaları
> Sizin Avrupanız İş Portalı
> AB-Japonya Sınai İşbirliği Merkezi
> Gelişmiş Tek Temas Noktaları
> KOBİ’lerin Kamu İhalelerine Erişimlerinin Geliştirilmesi
> KOBİ’lerin Uluslararasılaşmasına Destek
> Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi Bileşeni
> İşletmeler İçin İdari Ve Düzenleyici Yüklerin Azaltılması
> Küme Programları
> Turizm Sektörüne Yönelik Uygulamalar
> Daha İyi Politikalar İçin Teknik Araçlar
> Girişimcilik Ve Girişimci Kültür Bileşeni
> Girişimcilik Eylem Planı 2020
> Genç Girişimciler için ERASMUS
> Dijital Girişimcilik
> Kadın Girişimciliği

Başvuru
Programa ilişkin teklif çağrıları belirtilen bileşen ve alt bileşen 
uygulamalarına yönelik olarak dönemsel olarak yayınlanmaktadır.

Detaylı bilgiye http://cosme.kosgeb.gov.tr/Home/Index 
ve çağrılara 
http://cosme.kosgeb.gov.tr/Calls/Calls 
adreslerinden ulaşılabilmektedir.
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Yaratıcı Avrupa Programı
Programın temel hedefleri; Avrupa kültür ve dil çeşitliliğinin korunması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesi; Avrupa’nın kültürel mirasının tanıtılması, akıllı, 
sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik ederek Avrupa kültür ve yaratıcı sektörlerin, özellikle görsel-işitsel sektörün, rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi 
olarak tanımlanmıştır.

Program 3 alt programdan oluşmaktadır:

1. Medya Alt Programı 
(ülkemiz başvuru sahiplerine belirli alanlarda 
destek sağlanmaktadır)

• Görsel işitsel alandaki meslek sahiplerinin 
yetenek kazanım ve geliştirmelerinin kolaylaş-
tırılması,
• Dijital teknolojinin kullanımı da dâhil şebeke-
lerin geliştirilmesi,
• Avrupa görsel işitsel eserlerinin geliştirilmesi 
için görsel işitsel alandaki operatörlerin kapasi-
telerinin artırılması,
• İşletmeler arası (B2B) değişimin desteklen-
mesi,
• Ulus aşırı pazarlama, markalaşma, dağıtım 
ve görsel işitsel eserlerin sergilenmesi yoluyla 
tiyatronun desteklenmesi,
• Tiyatro harici alanlarda ulus aşırı pazarlama, 
markalaşma ve görsel işitsel eserlerin dağıtımı-
nın desteklenmesi,
• Tanıtım, film okuryazarlığı ve festivaller 
yoluyla Avrupa görsel işitsel eserlere erişim ve 
ilginin artırılarak seyirci/dinleyici gelişiminin 
desteklenmesi,
• Yeni iş modellerinin ortaya çıkmasının 
desteklenmesi.

2. Kültür Alt Programı

• Dijital teknolojiye uyum, seyirci/dinleyici 
gelişimine yönelik yenilikçi yaklaşımların 
test edilmesi ile yeni iş ve yönetim modelle-
rinin test edilmesi dâhil kültürel ve yaratıcı 
sektörlerin güçlendirilmesine katkı sağla-
yan yetenek ve bilginin kültürel ve yaratıcı 
aktörlere aktarılmasını sağlayacak eylemlerin 
desteklenmesi,
• Kültürel ve yaratıcı aktörlerin uluslararası 
işbirliğinin desteklenmesi,
• Mesleki fırsatlara erişimi kolaylaştırmak 
için Avrupa kültürel ve yaratıcı örgütlerin 
güçlendirilmesine destek verilmesi,

3. Sektör Ötesi Ayak “garanti fonu”

Kültürel ve yaratıcı sektörlerde KOBİ’lerin ve 
mali aracı kurumları finansmana erişimine 
ve kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik 
destekler sağlanmaktadır. 

Program Neyi Destekliyor
• AB içinde ve dışında kültürel ve kreatif ku-
rumlar arasındaki sınır ötesi işbirliği projeleri
• Milletlerarası çalışma ve rekabet gücünü 
arttırmak için kültürel ve yaratıcı sektörlere 
yardım eden işbirliği yapıları
• Edebi eserlerin tercümesi ve AB pazarlarında 
tanıtım/Görsel-işitsel eserlerin Avrupa ve 
dışında dağıtımı ve satışı
• Yeni yetenekleri destekleyen ve kültür-sanat 
alanında gerçek bir Avrupa programı oluşması-
nı sağlayan kültürel kurum ve platformları
• Görsel-işitsel alanda çalışma yapan profes-
yoneller için kapasite oluşturma ve mesleki 
eğitim
• Avrupa sineması, televizyon piyasaları ve 
diğer platformlar için kurgu, animasyon, 
yaratıcı belgeseller ve bilgisayar oyunlarının 
geliştirilmesi
• Avrupa filmlerinin tanıtımını yapan filmlerin 
film festivalleri
• Uluslararası alanda ortak film yapımları
• Sinema okuryazarlığını teşvik etmek ve çe-
şitli etkinliklerle Avrupa filmlerine olan ilgiyi 
arttırmak için izleyicinin geliştirilmesi

Başvuru: Başvuru ve detaylı bilgi için https://www.ab.gov.tr/50030.html  ve https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ adresleri ziyaret edebilirsiniz.
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07

BM(Birleşmiş Milletler) Fonları

Birleşmiş Milletler
Dünyanın en büyük ve en önemli uluslararası örgütlerinden biri olan Birlemiş Milletler 
(BM) birbirinden farklı birimleri ve fonları aracılığıyla birbirinden farklı yerel ve bölgesel 
problemlerin çözümüne destek olmaya çalışmaktadır.  STK’ların öneminin farkında olan BM,  
mülteci problemleri, sağlık, kadın ve çocuk hakları, insan hakları eğitim, gençlik, nüfus, 
çevre ve kalkınma gibi pek çok alanda mali destekler sunmaktadır. 

BM, temel hedeflerini gerçekleştirmek üzere tüm dünya için 17 hedef belirlemiştir.

1- Yoksulluğu sona erdirmek
2- Eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele. 
3- İklim değişikliğini düzeltme.

Temel Hedefleri

1- Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak 10- Eşitsizliklerin Azaltılması

2- Açlığı Ortadan Kaldırmak 11- Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları

3- Sağlık Bireyler 12- Sorumlu Tüketim ve Üretim

4- Nitelikli Eğitim 13- İklim Eylemi

5- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 14- Sudaki Yaşam

6- Temiz Su Ve Sıhhi Koşullar 15- Karasal Yaşam

7- Erişilebilir Ve Temiz Enerji 16- Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

8- İnsana Yakışır İş Ve Ekonomik Büyüme 17- Hedefler için Ortaklıklar

9- Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Desteklerden faydalanan STK’lar ile daimi bir işbirliği içinde olan BM, fonlarını ve birimlerini buna göre organize ederek kritik uluslararası örgüt 
olarak misyonunu gerçekleştirmektedir. BM ile ilgili detaylı bilgiye  http://www.un.org.tr/ana-sayfa/   adresinden erişilebilmektedir.
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U N F P A

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve 
Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadele

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı 
ve Haklarının Geliştirilmesi 

Gençlerin Güçlenmesi

Nüfus ve Kalkınma Stratejilerinin 
Geliştirilmesi Nüfus ve 

Türkiye’de İnsani yardım ve 
Acil Durum Müdahalelerinin 
İyileştirilmesi 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına yönelik/cinsiyet temelli 
şiddet (aile içi şiddet ve işyerinde şiddet dahil), namus cinayetleri, 
kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal ve uluslararası 
mevzuat, toplumsal cinsiyet izleme mekanizmaları, toplumsal 
cinsiyet anaakımlaştırma, cinsiyete duyarlı bütçeleme, erkek 
katılımı, kadınların güçlenmesi, kadın dostu kentler/hizmetler, 
çocuk gelinler, savunmasız gruplar, kırsalda kadın.

Cinsel sağlık ve  üreme sağlığı 
hizmetleri ve hakları, anne sağlığı & 
güvenli annelik, aile planlaması, cinsel 
yolla bulaşan enfeksiyonlar ve HIV/
AIDS, savunmasız gruplar, mevsimlik 
tarım işçileri, roman nüfusu, HIV riski 
altındaki bireyler, seks işçileri.

Gençlere yönelik cinsel ve üreme sağlığı hizmetleri, genç 
dostu hizmetler, HIV ve gençler, gençlerin güçlendirilmesi 
ve akran eğitimi, gençlik anaakımlaştırması, genç-yetişkin 
işbirliği, savunmasız gruplar, ne okulda ne işte gençlik.

Uluslararası nüfus ve kalkınma konferansı, sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri, demografi, araştırma metodolojisi 
ve tasarımı, yaşlılık, göç, nüfus ve iklim değişikliği, veri 
toplama ve analizi, kadın, gençler ve savunmasız gruplar 
ile ilgili araştırmalar

İnsani yardım programlarında cinsel 
sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri, 
insani yardım programlarında cinsel 
şiddet ve kadına yönelik şiddet 
hizmetleri, asgari başlangıç hizmet 
paketi, tematik eğitimler (acil 
obstetrik bakım, aile planlaması 
vb), tecavüz mağdurlarına klinik 
yaklaşım cinsel şiddet ve kadına 
yönelik şiddet mağdurlarına yönelik 
psikososyal hizmetler, acil durum 
üreme sağlığı malzemeleri, insani 
yardım programlarında genç ve 
ergen programları.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 1969 yılından bu yana anne-çocuk sağlığı, sağlık hakları, 
cinsiyet eşitliği, kadına karşı şiddet gibi konularda çalışmalar yürütmektedir.

Başlıca tematik alanları kapsamında yerel bazlı gelişmeye STK’ların ve kar amacı gütmeyen 
kuruluşları destekleyerek katkıda bulunmak amacıyla destek programları yayınlamaktadır. 
UNFPA, son dönemde bu amaca yönelik olarak 5 çalışma alanı ve bu alanlara ilişkin örnek 
proje konuları belirlemiştir. Bunlar yandaki tablodaki gibidir.

Türkiye’de kayıtlı, program başvuru 
tarihinden en az 6 ay önce kurulmuş 
olan ve teklif edilen proje alanı ve/veya 
konusu ile ilgili doğrudan çalışan STK’lar

Kimler Başvurabilir?

Azami destek tutarı 30.000 Amerikan 
Dolarıdır.

Destek Tutarı

Başvurular başvuru formu ve bütçe 
formlarının doldurularak çağrıda 
belirtilen mail adresine gönderilmesiyle 
gerçekleştirilir.

Başvuru

Detaylı Bilgi:  
UNFPA tarafından sağlanan desteklere ve 
başvuru dönemlerine ilişkin detaylı bilgiye 
www.turkey.unfpa.org/tr/  adresinden 
ulaşılabilir.
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STK’lar

Kimler Başvurabilir?

2018 yılı için yayınlanan teklif 
çağrısında hibe tutarı 60.000 
Amerikan Doları ile 80.000 Amerikan 
Doları arasında belirlenmiştir. Destek 
miktarı yeni teklif çağrılarında 
değişebilecektir.

Destek Tutarı

Başvurular, başvuru dokümanlarının 
belirlenen mail adresine elektronik 
posta yoluyla gönderilmesiyle 
gerçekleştirilmektedir.

Başvuru

Detaylı Bilgi:  
Birleşmiş Milletler Kadın Kuruluşu tarafından 
verilen desteklere ve başvuru sürecine ilişkin 
detaylı bilgiye http://www.unwomen.org/en 
adresinden ulaşılabilir. 

Birleşmiş Milletler Kadın Kuruluşu (UN Women)
Birleşmiş Milletler’in bir parçası olan BM Kadın Kuruluşu cinsiyet eşitliği ve kadınların 
güçlendirilmesi konularından çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda, kadına yönelik şiddet ve cinsiyet temelli ayrımcılık alanında çalışan sivil 
toplum örgütlerine yönelik olarak destekler sunmaktadır. Kadına yönelik şiddet ve cinsiyet temelli 

ayrımcılık alanında çalışan sivil toplum 
kuruluşları

Kimler Başvurabilir?

2018 yılı için yayınlanan teklif 
çağrısında hibe tutarı 60.000 
Amerikan Doları ile 64.000 Amerikan 
Doları arasında belirlenmiştir. Destek 
miktarı yeni teklif çağrılarında 
değişebilecektir.

Destek Tutarı

Başvurular, başvuru dokümanlarının 
belirlenen mail adresine elektronik 
posta yoluyla gönderilmesiyle 
gerçekleştirilmektedir.

Başvuru

Detaylı Bilgi:  
Birleşmiş Milletler Kadın Kuruluşu tarafından 
verilen desteklere ve başvuru sürecine ilişkin 
detaylı bilgiye http://www.unwomen.org/en 
adresinden ulaşılabilir. 

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve ilgili 
Hizmetlere Erişimin Yaygınlaştırılmasına ilişkin 
Teklif Çağrısı

Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi 
Teklif Çağrısı
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Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu (UNDEF)
BM Demokrasi Fonu sivil toplumun sesini güçlendiren, insan haklarını 
ilerleten ve tüm grupların demokratik süreçlere katılımını teşvik eden 
projelere destek vermek amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda, genel 
olarak yılda iki dönem başvuru çağrısı yayınlamaktadır.

Demokratik katılımı geliştirmeye 
yönelik çalışan sivil toplum 
kuruluşları, bağımsız ve yasal 
kurumlar, küresel ve bölgesel 
hükümetler arası örgütler, kurum ve 
kuruluşlar 

Kimler Başvurabilir?

Projeler aşağıdaki içeriklerde İngilizce veya Fransızca 
olarak hazırlanmalıdır. 

Her bir projeye 300.000 Amerikan Doları hibe 
sağlanmaktadır.

•Cinsiyet eşitliği
•Topluluk aktivizmi
•Hukukun üstünlüğü ve insan hakları
•Gençlerin katılımı
•Sivil toplumun hükümet ile etkileşiminin 
güçlendirilmesi
•Medya ve bilgi edinme özgürlüğü
•Bilgi araçları

Destek İçeriği ve Destek Tutarı Başvurular BM Demokrasi Fonu’nun 
internet adresinde ilan edilen tarihler 
arasında online Proje Başvuru 
Sistemi’ne üye olunarak formların 
doldurulması yoluyla gerçekleştirilir.

Başvuru

Detaylı Bilgi:  
BM Demokrasi Fonu tarafından 
sağlanan destekler ve başvurular 
hakkında daha detaylı bilgiye
 www.un.org/democracyfund/ 
adresinden ulaşılabilir. 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)
UNESCO, 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması 
ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin 18. Maddesi gereğince 
kurulmuş Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) 
aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kültür 
politikalarını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Ülkemiz bu 
sözleşmeye taraf olmakla birlikte fondan faydalanma imkânı 
bulunmaktadır.

Sözleşmeye taraf olan ülkelerde 
bulunan;
- Kamu kurum ve kuruluşları
- Sivil Toplum Kuruluşları
- Uluslararası Sivil Toplum 

Kimler Başvurabilir?

2018 yılı için ilan edilen başvuru çağrısında aşağıdaki 
gereklilikler ve şartlar belirlenmiştir.

> Başvurular İngilizce veya Fransızca dilinde 
hazırlanmalıdır.
> Projeler 12 ila 24 ay arasında tamamlanmalıdır.
> Proje uygulama alanları aşağıdaki konularla ilgili 
olmalıdır:

- Kültürel politika hazırlama/uygulama 
alanlarındaki sektörler arası işbirlikleri
- Sanatçıların ve kültür profesyonellerinin 
hareketliliğinin desteklenmesi
- Kültürel mal ve hizmetlerin yaratılması, 
üretilmesi ve dağıtılmasında katılım

Gereklilikler ve Şartlar

Detaylı Bilgi:  
UNESCO tarafından sağlanan 
desteklere ve başvuru dönemlerine 
ilişkin detaylı bilgiye
 www.unesco.org.tr adresinden 
ulaşılabilir. 

Destek Tutarı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Kurumu fonlarına 
başvurabilmek için https://en.unesco.
org/creativity/applicant/register 
internet adresine üyeliğin aktif 
edilmesi ve proje başvuru formlarının 
doldurulması gerekmektedir.

Başvuru

2018 yılı için talep edilebilecek azami 
tutar 100.000 Amerikan Doları olarak 
belirlenmiştir. Bu tutar yıllar itibariyle 
değişiklik gösterebilmektedir.
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Yerel koruma çalışmalarını ve 
sürdürülebilir kullanımını teşvik eden - 
biyoçeşitlilik koruma, iklim değişikliğiyle 
mücadele, toprak bozunumu ve 
sürdürülebilir orman yönetimi odak 
alanlarındaki- projeleri desteklemek

AmaçBirleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu (GEF)
Birleşmiş Millet Kalkınma Programı tarafından uygulanan Küresel Çevre Fonu (Global 
Environment Facility - GEF), 1992 yılında BM Çevre ve Kalkınma Konferansı sonrası, 
küresel çevre sorunlarıyla mücadele etmek ve Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik ve 
İklim Değişikliği Sözleşmelerine taraf olan ülkelerde bu sözleşmelerin uygulanmasına 
destek olmak temel hedefiyle oluşturulmuştur.Bu kapsamda, uygulama döneminin 
stratejik öncelikleri yani çerçevesiyle “doğrudan” uyumlu projelere Küçük Destek Programı 
kapsamında destek vermektedir.

Ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları 
proje teklifi sunabilirler. Kamu 
yöneticilerinin yürütmede görev aldıkları 
(örneğin Köylere Hizmet Götürme 
Birlikleri) kurumlar bu kapsamın 
dışındadır. Proje ortakları veya işbirlikleri 
için herhangi bir sınırlandırma yoktur.

Kimler Başvurabilir?

Detaylı Bilgi:  
Küresel Çevre Fonu proje çağrılarıyla ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formlarına www.gefsgp.com 
adresinden ulaşılabilir.  

Destek Tutarı

Başvurular www.gefsgp.com internet 
adresinde ilan edilen tarihlerde genel 
bilgi dokümanlarında belirlenen mail 
adreslerine başvuru formlarının iletilmesi 
yoluyla gerçekleştirilir.

Başvuru

Destek tutarı yıllar itibariyle değişiklik 
gösterebilmekle birlikte 2018 yılı için ilan 
edilen çağrıda destek tutarları aşağıdaki 
şekilde belirlenmiştir:

Uygulama Projeleri Desteği – 
50.000 AMERİKAN DOLARI ile 
sınırlıdır
Toplantı/Çalıştay veya Yayın 
Desteği – 10.000 AMERİKAN DOLARI 
ile sınırlıdır
Proje Geliştirme Desteği – 5.000 
AMERİKAN DOLARI ile sınırlıdır
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08

Yurt Dışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) yurtdışındaki vatandaşlarımız, 
kardeş topluluklarımız ile Türkiye’de öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilerimize 
yönelik çalışmaları koordine etme, bu alanlarda verilen hizmetleri ve yapılan faaliyetleri 
geliştirme görevini üstlenmiştir. 

Başkanlık, çalışmalarıyla gerek yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla gerekse kardeş 
topluluklarla ilişkiler güçlendirilmekte, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha yakın 
ilişkiler tesis edilmektedir. Türkiye Burslusu öğrenciler ise; ülkemizin dünyanın dört bir 
yanındaki gönüllü elçileri olmaktadırlar. Başkanlık, bu amaç kapsamında her yıl belirlenen 
farklı konularda hibe destekleri sunmaktadır.  Bu desteklerden bazılar şunlardır:

Anadolu Hafta Sonu Okulu Proje Destek Programı
Kuruluş misyonuna uygun olarak yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerimizin;

> Anadillerinde yetkinlik kazanmalarını, 
> Sosyal, kültürel ve entelektüel gelişimlerine katkı sağlanmasını, 
> Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi, tarihi ve kültürel zenginliklerimiz hakkında 
bilgilenmelerini ve yaşadıkları ülkelerde başarılı ve etkin bireyler olmaları ve 
kültürlerini korumalarını amaçlamaktadır.

1-Programların haftada 2 saat Türkçe, 1 saat Tarih, 1 saat Din/Değerler 
Eğitimi ve 1 saat Kültür-Sanat Kursu/Etkinliği içerecek şekilde 5 saat olarak 
planlanması beklenmektedir.
2-Faaliyet programının en az 32, en fazla 40 hafta sürecek şekilde 
hazırlanması beklenmektedir.
3-Sınıfların 15-25 kişilik gruplardan oluşması ve öğrencilerin yaş aralığının 
6-9, 10-13, 14-17 şeklinde olması beklenmektedir.
4-Eğitim programının uygulanan bölgedeki ilk ve ortaöğretim eğitim takvimi 
ile uyumlu olması beklenmektedir.

Gereklilikler ve Şartlar

• ABD   •Almanya   
• Avusturya  • Belçika 
• Birleşik Krallık  • Danimarka 
 • Hollanda • Finlandiya  
• Fransa   • İsveç   
• İsviçre   • İtalya   
• Kanada   • Norveç

Yukarıda belirtilmiş ülkelerde faaliyet 
gösteren Sivil toplum kuruluşları, eğitim 
kurumları, kâr amacı gütmeyen şirketler 
başvuru yapabilmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Destek İçeriği ve Desrek Tutarı

Proje başvuruları, http://proje.ytb.gov.tr/ adresinden üyelik kaydının yapılmasının 
ardından yapılmaktadır. 2018 için yaklaşık iki buçuk aylık bir başvuru dönemi 
belirlenmiş olup başvurular 30 Haziran 2018’de sona ermiştir. Yeni çağrılar için 
internet sitesi takip edilmelidir.

Başvuru

-Eğiticilere yapılacak ödemeler 
-Proje yürütücüsüne yapılacak 
ödemeler 
-Sosyal ve kültürel etkinlikler 
için ödemeler 
-Müfredat ve materyal desteği

Destek tutarları yıldan yıla değişkenlik 
gösterebilmekle birlikte 2018 yılı için ilan 
edilen çağrıda destek tutarları aşağıdaki 
şekilde belirlenmiştir:

1. sınıf açılması durumunda 
50.000 TL 
2. sınıf açılması durumunda 
75.000 TL 
3. sınıf açılması durumunda 
100.000 TL’dir.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
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ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, 
Finlandiya, Fransa, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, 
Hollanda ve Avustralya’da bulunan kar amacı gütmeyen tüzel 
kişilerden;

-Eğitim ve gençlik alanında faaliyet gösteren Türk sivil 
toplum kuruluşları,
-Eğitim kurumları (Türkçe ve Türk Kültürü ders grupları, 
hafta sonu Türkçe eğitimi veren kuruluşlar öncelikli olmak 
üzere).

Kimler Başvurabilir?

-Katılımcıların Türkiye’ye gidiş-dönüş uçak bileti desteği, 
-Yurt içi ulaşım masrafları, 
-Proje yürütücüsü için yapılacak ödemeler, 
-Rehber ücreti, 
-Program katılımcısı albümü, 
-Seminer ve atölye çalışmalarına katılacak eğitmenlere yapılacak 
ödemeler

Destek İçeriği ve Destek Tutarı

Kökler Köprüler Evliya Çelebi Anadolu Kültür Gezileri Proje Destek Programı 

1-Projeler 16-21 yaş grubuna ve 21-26 yaş grubuna 
yönelik olarak yurtdışından en az 20, en fazla 30 katılımcı 
yer alacak şekilde hazırlanmalıdır.
2-Daha önce Başkanlık tarafından yürütülen bir projeye 
katılmamış olmak şartı aranmaktadır.
3-Projelerin uygulama safhası, Türkiye’ye geliş-gidiş 
günleri hariç olmak üzere en fazla 10 gün içinde 
tamamlanmalıdır.
4-Proje içeriğinde en az iki adet seminer ya da atölye 
çalışması bulunması gerekmektedir.

Gereklilikler ve Şartlar

2018 yılı için Nisan ayının sonlarına doğru kabul edilmeye 
başlanan başvurular için son tarih 31 Ekim 2018’dir. Proje 
başvuruları, http://proje.ytb.gov.tr/ adresinden üyelik 
kaydının yapılmasının ardından yapılmaktadır.

Başvuru

Detaylı Bilgi:  
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından sağlanan 
destekler, başvuru dönemleri ve başvuru rehberleri için daha detaylı 
ve güncel bilgiye www.ytb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
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Para Birimine 
Göre Ülkeler/
Bütçe Kalemi

Avro Ödeme Yapılan Ülkeler GBP Ödeme Yapılan Ülkeler AMERİKAN DOLARI Ödeme 
Yapılan Ülkeler

CAD Ödeme Yapılan 
Ülkeler

AUD Ödeme Yapılan 
Ülkeler

Yurt içi 
Şehirlerarası 
Ulaşım Bedeli

Otobüs kiralama bedeli olarak günlük 
maks. 250 Avro

Otobüs kiralama bedeli olarak günlük 
maks.
220 GBP

Otobüs kiralama bedeli olarak günlük 
maks.
310 AMERİKAN DOLARI

Otobüs kiralama bedeli olarak günlük 
maks.
400 CAD

Otobüs kiralama bedeli olarak 
günlük maks.
400 AUD

İnsan Kaynakları 1 proje yürütücüsüne toplam maks.
400 Avro

1 proje yürütücüsüne toplam maks.
350 GBP

1 proje yürütücüsüne toplam maks.
500 AMERİKAN DOLARI

1 proje yürütücüsüne toplam maks.
650 CAD

1 proje yürütücüsüne toplam 
maks.
650 AUD

Rehber Ücreti Kanuna uygun çalışma kartı sahibi 
rehberler için günlük maks. 100 Avro

Kanuna uygun çalışma kartı sahibi 
rehberler için günlük maks.
85 GBP

Kanuna uygun çalışma kartı sahibi 
rehberler için günlük maks.
120 AMERİKAN DOLARI

Kanuna uygun çalışma kartı sahibi 
rehberler için günlük maks.
150 CAD

Kanuna uygun çalışma kartı 
sahibi rehberler için günlük 
maks.
150 AUD

Seminer ve Atölye 
Çalışmaları için 
Eğitmen Ücreti

Her bir eğitmen için 100 Avro olmak üzere
toplam maks. 200 Avro

Her bir eğitmen için 100 Avro olmak üzere
toplam maks.
175 GBP

Her bir eğitmen için 100 Avro olmak 
üzere
toplam maks.
250 AMERİKAN DOLARI

Her bir eğitmen için 100 Avro olmak 
üzere
toplam maks.
320 CAD

Her bir eğitmen için 100 Avro 
olmak üzere
toplam maks.
320 AUD

Program Katılımcı 
Albümü

Maks. 200 Avro Maks. 175 GBP Maks.
250 AMERİKAN DOLARI

Maks.
320 CAD

Maks.
320 AUD

Destek tutarlarına ilişkin limitler bütçe kalemlerine göre aşağıdaki şekilde değişiklik göstermektedir:
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09Vakıf 
Destekleri

Hacı Ömer Sabancı Vakfı 
Sivil toplum kuruluşlarının ‘Eğitim’ 
alanında uygulayacağı projeleri 
desteklemek

Amaç

1-T.C. Yasalarına göre kurulmuş ve 
Türkiye’de yerleşik; Dernek, Vakıf, 
Kooperatif ve Üniversiteler tarafından 
geliştirilen,
2-Proje geliştirme ve uygulama 
aşamasında ortaklıkları bulunan,
3-Proje başına en az 50.000 TL, en fazla 
200.000 TL hibe talep eden,
4-Temel faaliyetleri Türkiye sınırları 
içinde olan ve en fazla 12 ay süren 
eğitim alanındaki projeler başvuruda 
bulunabilecektir.

Kimler Başvurabilir?

Destek Tutarı

Başvurular vakfın internet sitesinde 
ve Başvuru Rehberi’nde ilan edilen 
tarihlerde online Proje Başvuru Sistemi 
aracılığıyla yapılmaktadır. 

Başvuru

2018 yılı için Başvuru Rehberi’nde destek 
tutarları proje başına en az 50.000 TL, en 
fazla 200.000 TL olarak belirlenmiştir. 
Destek tutarı her çağrı için farklılıklar arz 
edebilmektedir.

1-Kurumların en az bir ortak ile başvurmaları gerekmektedir.
2-Projelerin, kadın, genç ve engellilerin toplumsal hayata katılımlarında 
maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele eden ve bu hedef kitlenin 
eğitime erişiminin önündeki engelleri kaldıran çalışmaları kapsaması 
beklenmektedir.
3-Projenin temel faaliyetlerinin Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir.

Gereklilikler ve Şartlar

Hacı Ömer Sabancı Vakfı, “Bu Topraklardan Kazandıklarımızı Bu Toprakların 
İnsanlarıyla Paylaşmak...” felsefesiyle 1974’ten bu yana sosyal ve kültürel 
alanlarda toplumun en dezavantajlı kesimlerinden, kadın, genç ve engellileri 
hedefleyen çalışmalar yapan STK’lara yönelik destekler vermektedir. Bu 
kapsamda, 11 yıldır Hibe Programları kapsamında STK’ların projelerini 
desteklemekte olan vakfın mevcut durumda Açık Çağrılı Hibe Programı ve 
Davetli Hibe Programı olmak üzere iki farklı destek programı bulunmaktadır.

Açık Çağrılı Hibe Programı

Davetli Hibe Programı

Amaç:
Daha uzun süreli ve derinlemesine işbirliklerine dayanan projeler geliştirmek 
üzere Engelli Hakları, Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler, Mülteci Hakları ve 
Öğretmenlerin Güçlendirilmesi alanlarındaki projeleri desteklemek

Detaylı Bilgi: 
Sabancı Vakfı hibe programları hakkında detaylı bilgiye ve başvuru formlarına 
www.sabancivakfi.org adresi aracılığıyla ulaşılabilir.
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Proje Hibe Programı

Belirli bir bütçe ve kurumsal kapasiteye 
sahip STK’ların yeni projelerini veya 
devam eden ancak sosyal etkisini 
artırmak ya da ulaştığı rakamları 
büyütmek isteyen projelerini 
desteklemek

Amaç

Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, 
kooperatifler ve diğer kar amacı 
gütmeyen kuruluşlar bu programdan 
yararlanabilir.  Ancak meslek ve yardım 
kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma vakıfları hibe programından 
yararlanamaz.

Kimler Başvurabilir?

Destek Tutarı

Yılın herhangi bir döneminde başvuru 
yapılabilir. Başvurular, vakfın internet 
sitesinde bulunan Proje Programı Başvuru 
Formunun doldurulup vakfa iletilmesi 
yoluyla gerçekleşir. Bu süreç içinde 
gerek görülürse başvuru sahipleriyle 
görüşmeler yapılabilir. Değerlendirmeler 
her ay düzenli toplantılarla yapılmaktadır.

Başvuru

Bir kurum başvurusunda en fazla 35.000 
TL hibe talep edebilir. Destek tutarı yıllar 
itibariyle farklılık gösterebilmektedir.

1-STK’nın geçen seneki gelirleri 150.000 TL’den fazla olmalıdır.
2-Burs ve tamirat türü çalışmalar programlardaki harcama kalemlerinden 
biri olarak bütçelenemez.
3-Proje Destek Programı’na başvuran STK’ların başvurudan en az 2 sene 
önce kurulmuş olmalıdır.
4-Başvuru devam eden bir proje içinse destek istenen projenin en az 1 
senedir sahada aktif olarak yürüyor olması gerekmektedir.

Gereklilikler ve Şartlar

STK’ların kurumsal açıdan iç 
kapasitelerinin gelişimlerine yönelik 
faaliyetleri desteklemek

Amaç

Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, 
kooperatifler ve diğer kar amacı 
gütmeyen kuruluşlar bu programdan 
yararlanabilir. Ancak meslek ve yardım 
kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma vakıfları hibe programından 
yararlanamaz.

Kimler Başvurabilir?

Destek Tutarı

Yılın herhangi bir döneminde başvuru 
yapılabilir.

Başvurular, vakfın internet sitesinde 
bulunan Kurumsal Program Başvuru 
Formu’nun doldurulup vakfa iletilmesi 
yoluyla gerçekleşir. Bu süreç içinde 
gerek görülürse başvuru sahipleriyle 
görüşmeler yapılabilir. Değerlendirmeler 
her ay düzenli toplantılarla yapılmaktadır.

Başvuru

Bir STK başvurusunda en fazla 35.000 TL 
hibe talep edebilir.

1-STK’ların başvurudan en az 1 sene önce kurulmuş olması gerekmektedir.
2-Çalışmaların ana faaliyet alanı Türkiye olmalıdır.
3-Bir ülkeyle işbirliği faaliyetleri de bütçe kalemi olarak belirtilebilir.
4-Burs ve tamirat türü çalışmalar programlardaki harcama kalemlerinden 
biri olarak bütçelenemez.
5-En fazla 12 ay süren çalışmalar desteklenebilir.
6-STK’nın geçen seneki gelirleri 30.000 TL’den fazla, 750.000 TL’den az 
olmalıdır.

Gereklilikler ve Şartlar

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı, stratejik bağışçılık yöntemiyle sivil toplumun yenilikçi ve 
sürdürülebilir çözümler üretmesine hibe programları aracılığıyla katkı sağlamak amacıyla 
kurulmuştur. Bu kapsamda Kurumsal Hibe Programı ve Proje Hibe Programı olarak 
adlandırılan iki program bulunmaktadır.

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı

Kurumsal Hibe Programı

Detaylı Bilgi
Sivil Toplum için Destek Vakfı hibe programları hakkında detaylı bilgiye ve başvuru 
formlarına www.siviltoplumdestek.org adresinde bulunan Hibe Programları sekmesinden 
ulaşabilirsiniz.
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Kültürler arası alanlarda STK’lar 
arasında işbirliğini geliştirmek, öğrenme 
kapasitesini geliştirmek

Amaç

Gençler ve kadınlar ile ilgili çalışan 
STK’lar özel olarak desteklenmekle 
birlikte STK’lar başvurabilir

Kimler Başvurabilir?

Destek Tutarı ve Destek Oranları

Başvurular Vakıf tarafından ilan 
edilen başvuru rehberlerinde yer alan 
dönemlerde online başvuru sistemi 
aracılığıyla başvuru formu ve diğer 
ilgili belgelerin yüklenmesi yoluyla 
gerçekleşir.

Başvuru

Bu tutarlar ve oranlar çağrıdan çağrıya 
farklılık göstermekle birlikte önceki 
çağrılarda 35.000 Avro azami tutar ve % 
80 destek limiti olarak belirlenmiştir.

Çocuk haklarının gelişimine dünya 
genelinde katkıda bulunmak

Amaç

Çocuk hakları ve çocukların spor, sağlık, 
eğitim vb. hizmetlere kolay erişimi 
hedefiyle çalışan tüm STK’lar

Kimler Başvurabilir?

Başvurular her yıl Vakıf tarafından ilan 
edilen dönemde online başvuru formunun 
doldurulmasıyla gerçekleştirilir.

Başvuru

UEFA’nın toplum yararına daha aktif bir rol oynayabilmesi amacıyla 2015 yılında kurulan 
vakıf her yıl çocukların temel haklarının yaygınlaştırılması amacıyla proje teklif çağrısı 
yayınlamaktadır.

Çocuklar İçin UEFA Vakfı

Detaylı Bilgi
Çocuklar için UEFA Vakfı hibeleri ve 
başvuru süreçlerine ilişkin detaylı 
bilgiye www.uefafoundation.org 
adresinden ulaşılabilir. 

Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı 
Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı, Akdeniz’e kıyı toplumların 
yakınlaşması ve kültürler arası işbirliğinin sağlanması amacıyla sivil toplumu desteklemek 
amacıyla 2005 yılında kurulmuştur. Avrupa-Akdeniz İşbirliği’nin 44 üyesi tarafından kurulan 
vakıf, bölgenin ortak geleceği için sivil toplum desteklemekte, Akdeniz’de kültürler arası 
işbirliğini geliştirmek amacıyla insanları bir araya getirmektedir. Toplumu birebir ilgilendiren 
Eğitim ve Gençlik; Kültür ve Sanat, Barış ve İşbirliği varlığı; Değerler, Din ve Maneviyat, 
Şehirler ve Göç, Medya gibi konular üzerinde proje desteklerini yoğunlaştırmıştır.

Detaylı Bilgi
Anna Lindh Vakfı tarafından sağlanan 
desteklere ve başvuru süreçlerine ilişkin 
daha detaylı bilgiye 
www.annalindhturkey.net/ adresinden 
ulaşılabilir. 
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Türkiye’nin sahip olduğu biyolojik 
çeşitliliğin korunması yolunda yerel 
sivil toplum kuruluşlarının girişimlerini 
desteklemek 

Amaç

Başvurular vakfın internet adresinde 
ilan edilen dönemde başvuru formlarının 
elektronik posta yoluyla belirtilen 
e-posta adreslerine teslim edilmesiyle 
gerçekleşir.

Başvuru

Yerel ve/veya bölgesel çaptaki uzun 
süreli problemlere çözüm üretilmesine 
katkı sağlamak

Amaç

Japonya dışında kurulmuş kar amacı 
gütmeyen kurum ve kuruluşlar

Kimler Başvurabilir?

Başvurular için herhangi bir son 
başvuru tarihi bulunmamakta; 
başvurular yılın her döneminde 
yapılabilmektedir. Değerlendirme 
sürecinin en az 5 ay sürmesi sebebiyle 
projenin başlama tarihinden en az 5 ay 
öncesinde başvuru yapılması tavsiye 
edilir. 
Başvurular, internet adresinde 
bulunan başvuru formunun, niyet 
mektubunun ve proje bütçesinin 
başvuru için belirlenen adrese posta 
yoluyla gönderilmesiyle gerçekleşir.

Başvuru

1962 yılında Japonya’da kurulan bir vakıf olan Nippon Vakfı, denizaşırı aktiviteleri kapsamında 
Japonya dışındaki ülkelerde bulunan STK’lara destekler sunmaktadır.

Nippon Vakfı 

Detaylı Bilgi
Nippon Vakfı hibeleri ve başvuru süreçlerine ilişkin detaylı bilgiye 
www.nippon-foundation.or.jp/en/ adresinden ulaşılabilir. 

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye)
Doğal hayatı koruma hedefiyle yola çıkan Vakıf, 42 yıldır bu alanda hizmetlerini sürdürmektedir. 
Hedefine yönelik olarak STK’ların doğa koruma projelerini desteklemek amacıyla hibeler 
vermektedir.

2017 yılında bu alanda çalışan STK’ların başvurusuna açık olarak “Türkiye’nin Canı” destek 
programı çağrısı yayınlanmış ve bu kapsamda asgari 20.000 TL ve azami 50.000 TL destek 
verilmiştir.

Detaylı Bilgi
Doğal Hayatı Koruma Vakfı destek programlarına ve destek dönemlerine ilişkin detaylı 
bilgiye www.wwf.org.tr adresinden ulaşılabilir. 

1-Temel İnsani İhtiyaçların Geliştirilmesi: Halk sağlığı, dezavantajlı 
gruplar, tarımsal kalkınma, nüfus problemleri, mülteci yardımları 
ve doğal afetler sonrasındaki yardımları içermektedir. Bu noktada 
bireylerin refah seviyesini yükseltmek adına hazırlanan projeler 
desteklenir.

2-İnsan Kaynakları Gelişimi: Yeni nesil profesyoneller, öğrenciler ve 
adayları destekleyerek geleceğin liderlerinin yetiştirilmesine katkı 
sunmayı içermektedir. Bu noktada adayların uluslararası ağlar 
aracılığıyla bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlayacak 
ortamları hazırlamayı hedefleyen projeler desteklenir.

3- Uluslararası İşbirliği Teşebbüslerinin Teşviki: Küresel toplumun 
değişen ihtiyaçlarını karşılayan işbirlikçi yaklaşımları teşvik etmek 
için girişimleri desteklemeyi içermektedir. Diğer bir deyişle, sosyal 
değişimleri sağlamak için karşılıklı anlayış ve işbirlikçi zihniyetin 
gelişmesine katkıda bulunan kültürel, sosyal ve entelektüel 
değişimleri ve işbirlikçi girişimlere ilişkin projeler desteklenir.

Gereklilikler ve Şartlar



 
98

 
99

 
DİCLE KALKINMA AJANSI       I       STK’lara Yönelik Destek ve Teşvik Rehberi

 
dika.org.tr    I

Avrupa İklim Vakfı   Dünya Forum Vakfı  
Dünya Forum Vakfı’nın misyonu, farklı ortamlardaki küçük 
çocuklar için kaliteli hizmetlerin sunulması için sürekli 
olarak değişen fikir alışverişi sağlamaktır. Dünya Forum 
İttifakı’na üye kuruluşlarca desteklenen vakıf çocuklar ve 
değişim temalı kuruluşların kapasite gelişimine katkıda 
bulunmak amacıyla ‘Küresel Liderler’ programı kapsamında 
teknik destek sağlamaktadır.

2004’ten bu yana aktif bir şekilde katılımcıları kabul eden 
‘Küresel Liderler’ programı 61 farklı ülkeden 200’den fazla 
lidere destek sağlamıştır. 2019-2020 yılları için bu programın 
adı ‘Çocuklar için Küresel Liderler’ olarak belirlenmiştir.

Çocuklar ve çocuklu aileleri hedef alan STK’larda çalışan ya 
da bu konuda deneyimi olan bireylerin katılımına açık olan bu 
program 18 aylık bir eğitimden oluşmaktadır.

Detaylı Bilgi
Başvuru ve programın ücretlerine ilişkin daha detaylı bilgiye 
https://worldforumfoundation.org/global-leaders/ adresinden 
ulaşılabilir.

Düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırmak ve bu hususta çalışan 
kuruluşları desteklemek amacıyla 2008 yılından bu yana faaliyetlerini 
sürdüren Avrupa İklim Vakfı yine aynı hedefe yönelik çalışan kuruluşlara 
mali destek sağlamaktadır.

Desteklenecek projelere ilişkin genel bilgiler:
1-Düşük karbon ekonomisine geçişte etkisini net bir şekilde 
ifade edebilen projeler desteklenir.
2-Projelerin yerel etkiden çok bölgesel etki içermesi beklenir.
3-AR-GE projeleri, borç azaltmak ya da yeni fon bulmak amaçlı 
projeler desteklenemez.
4-Destek miktarı vakıf tarafından uzmanların incelemesi 
sonucunda belirlenir.

Detaylı Bilgi
Avrupa İklim Vakfı programları hakkında ve başvuru 
süreçlerine ilişkin detaylı bilgiye
https://europeanclimate.org/mission/grant-making/ 
adresinden ulaşılabilir. 
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Kadın ve çocukların katalizör 
rolünü üstlendiği sosyal değişimi 
STK’ların kapasitelerini geliştirerek 
gerçekleştirmek

Amaç

Çocuklarda eğitim, gençlerde hayat 
becerileri ve kadınlarda geçim ile 
mesleki durumu iyileştirme odaklı 
çalışmalar yürüten STK’lar

Kimler Başvurabilir?

Dalyan Vakfı, 2008 yılında İsviçreli girişimci bir çift tarafından özellikle 
Hindistan ve Türkiye’de dar gelirli kadın ve çocukların eğitime erişimlerini 
artırmak amacıyla kurulmuş bir vakıftır.

Kuruluş misyonuna uygun olarak dar gelirli kadın ve çocukların eğitime 
erişimlerini artırmak, ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek 
amacı ile bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olarak çalışan STK’lara uzun 
süreli (3-5 yıl) hibe destekleri vermektedir.

Dalyan Vakfı

Detaylı Bilgi
Dalyan Vakfı hibeleri ve başvuru süreçlerine ilişkin detaylı bilgiye 
https://www.dalyanfoundation.org/ adresinden ulaşılabilir. 
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10
Büyükelçilik Destekleri

Avustralya Büyükelçiliği

Toplumsal ve kırsal kalkınma, eğitim, 
cinsiyet eşitliği, engelliler, gençlik ve 
ekonomik güçlendirmede pratik ve 
somut sonuçlar elde edecek projeleri 
destekleyerek sürdürülebilir kalkınmaya 
katkı sunmak

Amaç

Kar amacı gütmeyen kurum ve 
kuruluşlar, STK’lar

Kimler Başvurabilir?

Destek Tutarı ve Destek Oranları

Başvurular büyükelçilik tarafından 
belirlenen dönemlerde online başvuru 
sistemi aracılığıyla yapılır.

Başvuru

2018 yılı için azami destek tutarı 60.000 
Avustralya Doları olarak belirlenmiştir.

Detaylı Bilgi
Avustralya Büyükelçiliği tarafından 
sağlanan destekler ve başvuru süreci 
hakkında daha detaylı bilgiye 
www.dfat.gov.au adresinden 
ulaşılabilir.

Avustralya Büyükelçiliği, Doğrudan 
Yardım Programı (DAP) kapsamında 
sivil toplum kuruluşlarına destekler 
sunmaktadır.
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Japonya Büyükelçiliği 
Gelişmekte olan bölgelerde temel insani 
ihtiyaçları karşılamak

Amaç

Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler

Kimler Başvurabilir?

Destek Tutarı ve Destek Oranları

Başvurular, başvuru formu ve diğer istenen 
belgelerin Japonya Büyükelçiliği’ne 
teslim edilmesi yoluyla gerçekleşir.

Başvuru

2018 yılı için azami destek tutarı 10 
Milyon Japon Yeni (yaklaşık 90.000 
Amerikan Doları) olarak belirlenmiştir.

Detaylı Bilgi
Japonya Büyükelçiliği tarafından sağlanan 
destekler ve başvuru süreci hakkında daha 
detaylı bilgiye http://www.tr.emb-japan.
go.jp/itprtop_tr/index.html adresinden 
ulaşılabilir.

Japonya Büyükelçiliği 2000 yılında devreye giren Yerel Projelere Hibe Programı 
kapsamında sivil toplum kuruluşlarına destek sunmaktadır.

Hollanda Büyükelçiliği
Adalet ve İçişleri (mevzuat ve kamu 
düzeni kanunu, yönetim, polis, 
yolsuzlukla mücadele), İnsan Hakları 
(azınlıklar ve halkın bilinçlendirilmesi), 
Medya ve Bilgi ve Eğitim konularındaki 
projeleri destekleyerek sosyal değişimi 
desteklemek

Amaç

STK’lar, kar amacı gütmeyen eğitim 
kurumları ve yerel yönetimler

Kimler Başvurabilir?

Destek Tutarı ve Destek Oranları

Başvurular büyükelçilik tarafından 
belirlenen dönemler belirlenen elektronik 
posta adresine başvuru formunun ve 
bütçenin iletilmesi yoluyla yapılır.

Başvuru

2018 yılı için yayınlanan çağrıda asgari 
destek tutarı 25.000 Avro; azami destek 
tutarı 300.000 Avro olarak belirlenmiştir.

Detaylı Bilgi
Hollanda Büyükelçiliği tarafından sağlanan 
destekler ve başvuru süreci hakkında daha 
detaylı bilgiye www.netherlandsandyou.nl 
adresinden ulaşılabilir.

Hollanda Büyükelçiliği 2000 yılından beri aktif olan MATRA Sosyal Değişim 
Programı kapsamında başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere kar amacı 
gütmeyen eğitim kurumlarını ve yerel yönetimleri desteklemektedir. 
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Kanada Büyükelçiliği
•  Kadınları ve kız çocuklarını 
güçlendirmek ve cinsiyet eşitliğini 
desteklemek
  •  Özellikle sağlık, beslenme ve eğitim 
alanlarında insani gelişimi desteklemek
  •  İnsan haklarını, kapsayıcı ve 
hesap verebilir yönetimi, demokrasiyi, 
barışçıl çoğunluğu ve çeşitliliğe saygıyı 
vurgulamak
  •  Kapsayıcı ve yeşil ekonomik 
büyümeyi teşvik etmek
  •  Su ve iklim değişikliği de dahil 
olmak üzere çevre hakkındaki eylemleri 
yaygınlaştırmak
  •  Barış ve güvenliği yaygınlaştırmak

Amaç

STK’lar, kar amacı gütmeyen kurum ve 
kuruluşlar, yerel yönetimler

Kimler Başvurabilir?

Destek Tutarı ve Destek Oranları

Başvurular büyükelçilik tarafından 
belirlenen dönemler belirlenen elektronik 
posta adresine başvuru formunun ve 
bütçenin iletilmesi yoluyla yapılır.

Başvuru

2017 yılında yayınlanan çağrıda azami 
destek tutarı 30.000 Kanada Doları 
olarak belirlenmiştir.

Detaylı Bilgi
Kanada Büyükelçiliği tarafından sağlanan 
destekler ve başvuru süreci hakkında daha 
detaylı bilgiye http://www.canadainternational.
gc.ca/turkey-turquie/index.aspx?lang=tur 
adresinden ulaşılabilir. 

Kanada Hükümeti, Büyükelçilikler tarafından yürütülen Kanada Yerel Girişimler Fonu (CFLI) 
aracılığıyla belirlediği tematik alanlarda destekler sunar.
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11

Uluslararası 
İşbirliği 
Programları

British Council – Kültürel Koruma Fonu

Kültürel Koruma Fonu’nun hedef 
ülkelerinden (Afganistan, İşgal Altındaki 
Filistin Toprakları, Irak, Libya, Lübnan, 
Mısır, Sudan, Tunus, Türkiye, Ürdün ve 
Yemen) en az birinde yerel ortaklarla 
çalışmalar yürüten organizasyonlar

Kimler Başvurabilir?

Destek Tutarı

British Council internet adresinde 
belirtilen başvuru adresindeki formun 
çevrimiçi doldurularak gönderilmesiyle 
başvurular tamamlanır. Başvuru dönemi 
British Council internet adresinde ilan 
edilmektedir.

Başvuru

Küçük destek için destek limitleri en az 
5.000 GBP en çok 100.000 GBP olarak 
belirlenmiştir. Büyük destek için destek 
limitleri en az 100.000 GBP en çok 
2.000.000 GBP olarak belirlenmiştir.

1-Programa başvuru için 1 başvuran ve en fazla 8 ortaklı bir yapı 
gerekmektedir.
2-Sosyo-ekonomik kalkınmaya pozitif katkı yapacak projeler 
desteklenecektir.
3-Arkeolojik alanları ve yapıları korumak gibi kültürel mirasa yönelik 
projeler öncelikli olarak belirlenmiştir.
4-Mevcut durumda büyük destek için beklenenden fazla başvuru olması 
sebebiyle daha fazla başvuru alınmaması kararı alınmıştır.

Gereklilikler ve Şartlar

Detaylı Bilgi
British Council tarafından sağlanan desteklere ve başvuru süreçlerine ilişkin daha detaylı 
bilgiye www.britishcouncil.org adresinden ulaşılabilir.

30 Milyon GBP değerindeki Kültürel 
Koruma Fonu, British Council, 
Birleşik Krallık Kültür Medya 
ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle 
oluşturulmuştur. Fonun ilk çağrısı 
2016 yılında başvuruya açılmıştır. 
Bu fonun temel amacı, kültürel 
mirası koruma ve geliştirmek 
adına ekonomik ve sosyal gelişme 
fırsatlarını kurumlara sağlamaktır.
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Türk- İsveç Kalkınma İşbirliği Birimi 

Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, 
dernekler, düşünce kuruluşları, 
akademik, siyasi, kültürel ve devlet 
kurum ve kuruluşları

Kimler Başvurabilir?

Her yıl için başvurular bir önceki yılın 
sonuna doğru birimin internet adresinde 
ilan edilmektedir. Başvurular, başvuru 
formunun ve diğer istenen ek belgelerin 
başvuru rehberinde belirtilen adrese posta 
yoluyla gönderilmesiyle gerçekleştirilir.

Başvuru
1-Başvuru İngilizce hazırlanmalıdır.
2- Bütçe TL hazırlanmalıdır.
3- Projeler aşağıda ifade edilen içeriklere sahip olmalıdır:

-Türkiye’deki İnsan haklarını, özellikle ifade özgürlüğünü, 
demokratik katılımı ve hesap verebilirliği geliştiren,
-Kadın ve kız çocuklarının politik alanlarda görünürlüklerini 
artırmak ve seslerini duyurabilecekleri forumlar sunan,
-Çoğulcu sivil toplumu teşvik eden ve güçlendiren,
-Toplumsal kutuplaşmayı ve ayrımcılığa karşı önlem alan,
-Özgür, bilinçli kamuoyu tartışmasını teşvik eden ve demokrasinin 
ve hukukun üstünlüğünü geliştiren.

Gereklilikler ve Şartlar

Detaylı Bilgi
Türk- İsveç Kalkınma İşbirliği Birimi 
tarafından ilan edilen hibe programları ve 
başvuru dönemleri hakkında daha detaylı 
bilgiye www.swedenabroad.se adresinden 
ulaşılabilir.

İstanbul İsveç Sarayı bünyesinde faaliyet gösteren birim sivil toplum örgütleri 
ile işbirliği başlatıp tüm Türkiye’yi kapsayan projelere destekte bulunmaktadır. 
Bu kapsamda her yıl proje başvuru çağrısı yayınlamaktadır.

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya
Almanya ve Türkiye’de 12-30 yaş 
arasında öğrenci ve gençlik değişimini 
yoğunlaştırmak

Amaç

1) Almanya’da kamuya yararlı olarak 
kabul edilmiş veya kamu tüzel 
kişiliği statüsünde olan ve hibe 
miktarını vergiden muaf amaçlar 
(steuerbegünstigt) doğrultusunda 
kullanacak kuruluşlar,
2) Türkiye’de sivil toplum kuruluşu 
statüsüne sahip kuruluşlar, üniversiteler 
ve devlet okulları ile dernek ve vakıfları 
olan üniversite ve okulları.

Kimler Başvurabilir?

Destek İçeriği ve Destek Tutarı

Veri tabanına kayıt olunmasının ardından 
yapılabilecek başvurular proje başlama 
tarihinden en geç 3 ay öncesine kadar 
yapılmalıdır. Bunun dışında herhangi bir 
özel başvuru aralığı bulunmamaktadır.

Başvuru

•Okul dışı gençlik değişimi (gençlik 
buluşmaları) 
•Uzman değişimi · Öğrenci değişimi 
•Kardeş okul programları 
•Üniversite öğrencileri değişimi 
•Çalışma kampları ve gönüllü hizmet 
projeleri

Bu odakta hazırlanacak projelere azami 
5.000 Avro’ya kadar hibe verilmektedir.

Detaylı Bilgi
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya hakkında ve başvuru süreçlerine ilişkin detaylı bilgiye
 www.jugendbruecke.de/  adresinden ulaşılabilir.

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, iki ülke arasında öğrenci ve gençlik değişimlerini 
yoğunlaştırmayı hedefleyen Türkiye-Almanya (DTJB) Stiftung Mercator’un bir girişimi 
olarak 2022 yılına kadar destek sağlayacaktır.
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Kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil 
toplumu bir araya getirerek turizme katkı 
sağlamak

Amaç

Anadolu Efes 

Türkiye’de kayıtlı, tüzel kişiliğe sahip, kâr 
amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları 
ile bu kuruluşların oluşturduğu 
odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki 
dernekler, federasyonlar, dernekler, 
vakıflar ile üniversiteler ve araştırma 
enstitüleri/merkezleri

Kimler Başvurabilir?

Başvurular, web sitesinde bulunan 
başvuru formlarının doldurulması, 
tamamlanan formların çıktı alınarak ıslak 
imzalı olarak belirlenen adrese elden ya 
da posta yoluyla teslim edilmesiyle 
gerçekleşir.

Başvuru

> Başvuru sahibi kurumların, en az bir, en çok 5 kuruluşla ortaklık kurması 
gerekmektedir.
> Ortaklar başvuru sahibi olma koşullarını taşıyanlar ya da yerel otoriteler, 
belediyeler, yerel yönetimler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar, il özel idareleri, 
valilikler, yerel idari kurumlar, il müdürlükleri ve yerel otoritelerin kurmuş 
oldukları vakıflar veya dernekler arasından belirlenmelidir.

Gereklilikler ve Şartlar

Detaylı Bilgi
Gelecek Turizmde Destek Fonu tarafından 
sağlanan desteklere ve başvuru süreçlerine 
ilişkin daha detaylı bilgiye Anadolu Efes, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNDP internet 
adreslerinden ulaşılabilir.

Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu

Gelecek Turizmde, 2007 yılından beri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes işbirliğiyle yürütülmekte ve sürdürülebilir turizm 
modelleri yaratarak yerel kalkınmaya destek vermeyi amaçlamaktadır.

Kadınlar İçin Küresel Fon
Kadınları güçlü kılmak adına kadın ve 
genç kızlarla ilgilenen topluluklara 
kaynak desteği sağlamak

Amaç

Detaylı Bilgi
Kadınlar için Küresel Fon hakkında ve başvuru 
süreçlerine ilişkin detaylı bilgiye
 https://www.globalfundforwomen.org/apply-
for-a-grant/#.W4-d_ugzbIU adresinden 
ulaşılabilir. 

Kadın hareketlerini dünya genelinde desteklemek amacıyla kurulmuş olan bu fon 
aracılığıyla kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kadın haklarının savunulması önceliklerinde 
dünya genelinde destekler sunulmaktadır.
Fon, bu amaçla genel destek, seyahat desteği ve etkinlik desteği olmak üzere üç farklı 
destek sağlamaktadır.

Genel Destek

Başvuru Şekli

Başvurular iki adımdan oluşmaktadır. 
Öncelikle ilgili STK’nın Kadınlar için Küresel 
Fon internet adresinde organizasyon profili 
oluşturması gerekir. Ardından profili uygun 
bulunan adaylar proje başvuru formunu 
doldurmak üzere davet edilir.

Seyahat ve Etkinlik Desteği

Başvuru Şekli
Başvurular iki adımdan oluşmaktadır. 
Öncelikle ilgili STK’nın Kadınlar için Küresel 
Fon internet adresinde organizasyon profili 
oluşturması gerekir. Geçtiğimiz 5 yıl 
içerisinde bu destekten faydalanmamış 
STK’ların seyahat ya da etkinlik tarihinden 
en az 8 hafta öncesinde başvurmuş olması 
gerekir.
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Açık Teknoloji Fonu

Her bir fon için konuyla ilgili kâr amacı 
gütmeyen STK’lar başvuru yapabilir.

1. Çekirdek Altyapı Fonu
2. Acil Müdahale Fonu
3. İnternet Özgürlüğü Fonu
4. Topluluk Lab

Kimler Başvurabilir?

Başvurular iki aşamalı olarak online 
başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilir. 
İki aşamalı başvurunun ilk adımı başvuru 
rehberinde belirtilen Ön Teklif Formu’nun 
doldurulmasını; ikinci adımı ise Tam 
Başvuru Formu’nun doldurulmasını ve 
bütçenin hazırlanmasını kapsamaktadır.

Başvuru

Detaylı Bilgi
Açık Teknoloji Fonu tarafından sağlanan 
desteklere ve başvuru süreçlerine ilişkin 
daha detaylı bilgiye www.opentech.fund 
adresinden ulaşılabilir. 

Dijital güvenlik ve internet 
özgürlüğünü desteklemek 
amacıyla kurulmuş bir 
fondur. Bu ana fon altında 
dört farklı odakta fon 
bulunmaktadır.

Uluslararası Kadın Sağlık Koalisyonu (IWHC) Hızlı Müdahale Fonu
Uluslararası Kadın Sağlık Koalisyonu 
tarafından sağlanan bu fon, sivil toplum 
örgütlerinin beklenmedik sorunlarına 
kısa sürede çözüm üretmek üzere 
harekete geçirilmiştir. 

Amaç

Detaylı Bilgi
Uluslararası Kadın Sağlık Koalisyonu tarafından verilen desteğe ilişkin daha detaylı bilgiye 
https://iwhc.org/ adresinden ulaşılabilir. 

Hızlı Müdahale Fonu üreme ile ilgili sağlığı ve hakları (SRHR) geliştirmek için fırsatlardan 
yararlanan ya da tehditlere ve engellere müdahale eden eylemleri desteklemek üzere 
kurulmuş olup bu hedef doğrultusunda destek sağlamaktadır.

Kriterler
Bu fondan yararlanmak için temel kriter ani bir tehdide ya da riske karşı eylem 
gerçekleştiriyor olmaktır.

Destek Tutarı

Başvurular, başvuru formunun, teklif 
metninin, sunulan çalışmanın bütçesinin 
belirlenen adreslere sunulmasıyla 
gerçekleştirilir.

Başvuru

Hibe tutarının aralığı 3.000-7.000 
Amerikan Doları olarak belirlenmiştir.
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Türk Hayırseverlik Fonları

Detaylı Bilgi
Başvuru ve desteklere ilişkin daha detaylı bilgiye http://www.
tpfund.org adresinden ulaşılabilir.

Türk Yardımseverlik Fonları (TPF), Türk ve Türk-Amerikan 
topluluklarına adanmış yüksek etkili sosyal yatırımlar için 
önde gelen ABD topluluğudur.

Bu kapsamda 2007 yılından bu yana ülkemizin ekonomik, 
sosyal ve çevre temelli ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 
ortakları aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Proje teklif çağrısı internet adresinde herhangi 
bir ortağın belirli bir projeye destek olacak olması 
durumunda yayınlanmaktadır. Bunun dışında teklif 
çağrısı olmaksızın destek almak için izlenecek 
adımlar:

1-Proje teklif çağrısı olmaksızın internet 
sitesinde oluşturulan profil üzerinden 
destek alınabilmektedir.
2-Bunun için öncelikle kuruluş profili 
oluşturulur. 
3-Projeyi destekleyecek ortak vakıf 
aracılığıyla başvuru sahibiyle iletişime 
geçer.

Fransız Kalkınma Ajansı

Detaylı Bilgi
Fransız Kalkınma Ajansı hibeleri ve başvuru süreçlerine ilişkin detaylı bilgiye https://www.afd.fr/en adresinden ulaşılabilir. 

Fransız Kalkınma Ajansı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında 
gelişmekte olan ülkelerde gündelik hayatı iyileştirmek için enerji, 
sağlık, biyoçeşitlilik, su kaynakları, dijital teknolojiler gibi alanlarda 
projeler sürdürmektedir.

Bu projelere yönelik olarak verilen destekler aşağıdaki gibidir:

STK’lar için Sektörel İnovasyon Tesisi
Her yıl iki başvuru döneminden oluşan bu program kapsamında 
STK’lara toplam 2.5 Milyonluk (Euro) bütçeden inovatif 
pratiklerin geliştirilmesi amacıyla destek verilir.

Kriz ve Kriz-Sonrası Proje Destekleri
Uluslararası ve/veya yerel STK’lara krizi veya kriz-sonrası 
dönemi başarıyla yönetebilmeleri amacıyla 18 ila 36 ay arasında 
destek verilir.

Kriz ve Kriz-Sonrası Müdahale Aracı
Yerel STK’ların kriz-sonrası dönemde altyapı ve diğer temel 
hizmetlere yönelik faaliyetlerine azami 18 ay süreyle destek 
verilir.
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Dicle Kalkınma Ajansı / Kurumsal Yapı
Dicle Kalkınma Ajansı; kamu 
kesimi, özel kesim ve sivil 
toplum kuruluşları arasındaki 
işbirliğini geliştirmek, 
kaynakların yerinde ve etkin 
kullanımını sağlamak ve yerel 
potansiyeli harekete geçirmek 
suretiyle Cumhurbaşkanınca 
belirlenen politikalarla 
uyumlu olarak bölgesel 
gelişmeyi hızlandırmak, 
gelişmenin sürdürülebilirliğini 
sağlamak, bölgeler arası 
ve bölge içi gelişmişlik 
farklarını azaltmak amacıyla 
Cumhurbaşkanı kararıyla 
kurulmuş ve faaliyetlerini 
bu çerçevede yürütmektedir. 
Ajansların ulusal düzeyde 
koordinasyonundan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı sorumludur.

Kalkınma Kurulu
Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak bölgedeki kamu kurum ve 
kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel 
yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere 
kalkınma kurulu Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenerek oluşturulur. 
Kalkınma kurulu, Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, 
potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde 
bulunur.

Yönetim Kurulu
Yönetim kurulu, ajansın karar organıdır. Genel sekreterlik tarafından sunulan 
program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve 
kuruluşlara yapılacak yardımları, Ajans bütçesini, personel ve iş bölümüne 
ilişkin hususları görüşerek karara bağlar.

Genel Sekreterlik
Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst 
amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur 
ve Yönetim kurulu kararlarını uygular. Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların 
proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunur. 
Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet 
tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna 
öneri götürür. Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, 
denetlemek ve raporlar. Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve yurt 
dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapar ve ortak projeler geliştirir. 
Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlar. Bölgesel 
gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılım sağlar ve yurt dışı 
temaslarda bulunur. Genel Sekreterlik bünyesinde bulunan birimler;
 > Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama
 >Program Yönetimi
 >İzleme ve Değerlendirme
 >Dış İlişkiler ve Fonlar
 >Kurumsal Koordinasyon
 >Yatırım Destek Ofisleri [Mardin-Batman-Siirt-Şırnak]
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Dicle Kalkınma Ajansı / Yatırım Destek Ofisleri
Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve 
kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri 
ile diğer idarî iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre 
içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve 
ivedilikle sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine eder, 
yatırımları izler. İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen 
belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi verir ve yol gösterir. 

Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine bağlı olarak 
faaliyet gösteren yatırım destek ofisleri
> İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji 
çalışmaları yapmak/yaptırmak,
> İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları 
yürütmek,
> Yatırımcılara bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek,
> İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak 
ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
> Yatırımları izlemek,
> İlin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı 
çekmek,
> Devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta 
belirtilen iş ve işlemleri yapmak,
> Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari 
iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde 
sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden 
takip ve koordine etmek,
> Bilgilendirme ve raporlama çalışmaları yapmakla 
görevlidirler.

Dicle Kalkınma Ajansı / Görev ve Yetkileri
Ajansın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik 
destek sağlamak.
b) Bölge plân ve programlarının uygulanmasını 
sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu 
kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin 
uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek 
ve sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
bildirmek.
c) Bölge plân ve programlarına uygun olarak 
bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili 
kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak 
ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.
ç) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 
kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân 
ve programları açısından önemli görülen diğer 
projeleri izlemek.
d) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye 
yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve 
sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini 
geliştirmek.
e) Bölgesel gelişmeye yönelik Ajansa tahsis edilen iç 
ve dış kaynaklı fonları, bölge plân ve programlarına 
uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.

f) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, 
ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve 
rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar 
yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve 
kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.
g) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili 
kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası 
düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
ğ) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve 
kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve 
ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili 
mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak 
üzere tek elden takip ve koordine etmek.
h) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, 
finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi 
konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak 
küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri 
desteklemek.
ı) Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı 
uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin 
bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar 
kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
i) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili 
diğer hususların güncel olarak yayımlanacağı bir 
internet sitesi oluşturmak.
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Dicle Kalkınma Ajansı / Yatırım Destek Ofisleri
Yatırım destek ofisleri, iş ve yatırıma yönelik asli 
görevlerinin yanı sıra STK’ların;

> Ajans desteklerinden doğrudan veya ortak/
iştirakçi olmaları yoluyla yararlanmalarına yönelik 
yönlendirme
> Faydalanabilecekleri bütün destekler hakkında 
bilgilendirme,
> Fikri aşamadan uygulama aşamasına kadar 
projelerini geliştirme,
> Destek almaya hak kazanan projelerinin 
uygulanmasında birlikte organize olma

hususlarında teknik destek sağlamaktadır. 

Ajansımız Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi, doğrudan 
uygulamayı içeren etkili projeler üretilmesine yönelik 
olmak üzere STK’larla işbirlikleri geliştirmektedir.

STK’lara yönelik güncel destek programları Ajansımızın 
internet sitesinde (www.dika.org.tr) Açık Hibeler kısmında 
yer almaktadır.

Detaylı bilgi almak için Yatırım Destek Ofislerimizi 
yerinde ziyaret edebilirsiniz.
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DİCLE KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ
ADRES Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN
TELEFON 0(482) 212 11 14 - 0(482) 212 11 19 - 0(482) 213 14 92
FAKS 0(482) 213 14 95
MAİL info@dika.org.tr

MARDİN YATIRIM DESTEK OFİSİ
ADRES Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN
TELEFON 0(482) 212 17 25
FAKS 0(482) 213 14 95

BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ
ADRES GAP Mah. 2509. Sok. Bina No:2 Safir Plaza Kat:5 Daire:505 
BATMAN
TELEFON 0(488) 212 65 24
FAKS 0(488) 212 65 24

SİİRT YATIRIM DESTEK OFİSİ
ADRES Evren Mah. Hükümet Bulvarı Özel Apt. Kat:1 SİİRT
TELEFON 0(484) 223 39 09
FAKS 0(484) 223 39 09

ŞIRNAK YATIRIM DESTEK OFİSİ
ADRES Vakıfkent Mah. Uludere Cad. No:16 ŞIRNAK
TELEFON 0(486) 216 24 68
FAKS 0(486) 216 24 68

Projelerinize 
Değer 
Veriyoruz.
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NOTLAR
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