
ULUSAL ve ULUSLARARASI FONLAR 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELER KOORDİNATÖRLÜĞÜ



TANIMLAR VE SÜREÇLER

FON KAYNAKLARINA ERİŞİM İÇİN KAYNAKLAR VE ÖNERİLER

PROJELER VE FONLAR

GÜNDEM



Hibe, bir (kamu) kuruluşu, işletme ya da vakıf tarafından bir
eğitim kurumu, sivil toplum kuruluşu, şirket ya da kişiye verilen
karşılıksız paradır. Hibe genellikle belirli bir başvuru sürecinin
ardından verilmektedir.

Fon, belirli bir alandaki etkinliğin gerçekleştirilmesi için ayrılmış
para ya da aynı işlevi gören varlıkların tümü.

Proje, değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış,
maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları
tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel
kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş çalışma
tasarısı.

TANIMLAR



Kamu kuruluşu, sivil toplum örgütleri, start-up’lar, KOBİ’ler ve  
daha pek çok türden kuruluş;

1) Var olan eksikliklerini gidermek,

2) Kapasitelerini artırmak,

3) Yeni atılımlar gerçekleştirmek üzere,

kendi kaynaklarına ek olarak destek aramaktalar.

EK KAYNAK ARAYIŞI



1929 – Büyük Buhran sonrası Amerika
KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin)
desteklenmesi - Hibeler, yardımlar, araziler, vergi teşvikleri vb.

1945 – 2. Dünya Savaşı sonrası
Avrupa’da sanayiye yüksek istihdam sağlayıcı KOBİ’ler ve yüksek
katma değerli ürün üretebilecek fikirlere devlet kanalıyla hibe ve
teşvikler

1993 – AB’nin kurulması sonrası bu ve benzeri sistemler  
ekonominin vazgeçilmez bir mekanizması haline gelmiştir.

PROJE BAZLI HİBE VE TEŞVİKLER - DÜNYA



1963 – TÜBİTAK kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.
1990 – KOSGEB kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. (KOBİ’lerin kapasitelerini arttırmaları ve  
istihdam sağlayıcı yatırımların desteklenmesi amacı ile)
1991 – TTGV teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi için kurulmuştur.
2003 – CFCU (Merkezi Finans ve İhale Birimi) kurulmuştur.
2005 yılı öncesi Devlet Planlama Teşkilatları ve CFCU, sadece KOBİ hedefli olmamakla birlikte  
hibe yerine daha çok ayni katkı üzerine yoğunlaşmış KİT vb. yatırım araçlarında da görev  
almışlardır.
2005 - Avrupa Birliği (AB) aday adaylığından aday konumuna geçmemiz ile birlikte yurt içi
ekonomik yapılanmada AB uyum süreçlerinde istenen hibe ve teşvik mekanizmasının kurulması
2005 – Kalkınma Ajansları – kurulmuş ve 26 bölgede faaliyete başlamış, KOBİ ve kar amacı
gütmeyen kurumlara hibe dağıtmıştır.
KOSGEB, TÜBİTAK, Ticaret (Ekonomi) Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve benzer kuruluş ve  
vakıflar.
Ağırlıklı 2005 ve sonrası Amerika, AB üyesi ülkeler ve diğer ülkelerde pek çok vakıf, şirket, birlik.

PROJE BAZLI HİBE VE TEŞVİKLER - TÜRKİYE



•AVRUPA BİRLİĞİ HİBE ve FONLARI - DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE AB
BAŞKANLIĞI
•BANKALAR: KREDİ VE ARACILIK PROGRAMLARI
•BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
•GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI – TKDK DESTEKLERİ
•HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
•İŞKUR DESTEKLERİ
•KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ
•KOOPERATİF VE VAKIF DESTEKLERİ
•KOSGEB DESTEKLERİ
•SANAYİ TEŞVİKLERİ
•TİCARET (EKONOMİ) BAKANLIĞI DESTEKLERİ
•TTGV TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI DESTEKLERİ
•TÜBİTAK DESTEKLERİ
•ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI  
DİĞER

TÜRKİYE ÖZET FİNANSAL KAYNAKLAR (A-Z)



Avrupa Komisyonu, yasama sürecini başlatan, ayrıca Birliğin yürütme organı olarak AB
müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurumdur.  
Konsey, ("Bakanlar Konseyi" ya da "AB Konseyi") Avrupa Birliği üyesi devletlerin  
hükümetlerinde görev yapan bakanlardan oluşur. Konsey, Avrupa Birliği içinde üye devletlerin  
ulusal çıkarlarının temsil edildiği organdır.
Avrupa Birliği Zirvesi, Avrupa Birliği'ne üye devletlerin başbakanları veya devlet başkanları ile
Avrupa Birliği Zirvesi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanının katılımı ile meydana gelir. Yılda
dört defa toplanan Zirve, Birliğin gelişmesi ve Avrupa bütünleşmesi doğrultusunda öncelikleri
ve temel politikaları belirleyen kararlar alır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nin yargı organıdır ve Adalet Divanı ve Genel
Mahkeme olmak üzere ikili bir yapıdan oluşur. Adalet Divanı'nın temel amacı, Avrupa Birliği
hukukunun Avrupa Birliği içerisinde her yerde aynı şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını
sağlamaktır.
Avrupa Sayıştayı, Birliğin tüm gelir ve giderlerini inceler, işlemlerinin hukuka ve usule
uygunluğunu temin eder.

ÖRNEK SÜREÇ – AB VE FON YAPILANMASI



IPA VE IPARD

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), Avrupa Komisyonu

tarafından 2007-2013 dönemi için AB aday ülkelerindeki

("genişleme ülkeleri") reformların desteklenmesi için finansal

ve teknik yardım sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sonra

2014-2020 ve 2021 ve 2027 arası için de finansal ve teknik

yardım süreci devam etmiştir.

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel

aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım

Öncesi Yardım Aracı'nın (Instrument for Pre-Accession

Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.



IPA I
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), Avrupa Komisyonu tarafından 2007-2013 dönemi için AB aday ülkelerindeki
("genişleme ülkeleri") reformların desteklenmesi için finansal ve teknik yardım sağlamak üzere tasarlanmıştır.
2007-2013 dönemi için IPA I bütçesi yaklaşık 11.5 milyar Avro’dur. Bu tutarın 4.8 milyar Avro'luk kısmı Türkiye'ye, 605
milyon Avro'luk kısmı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsis edilmiştir.

AB'ye katılım öncesi fonlar, hem genişleme ülkelerinin hem de AB'nin geleceğinde sağlam bir yatırımdır. Bu fonlar,  
yararlanıcıların siyasi ve ekonomik reformları gerçekleştirmelerine yardım ederek onları AB üyeliği ile birlikte gelen ilgili  
hak ve yükümlülüklere hazırlamaktadır. Katılım öncesi fonlar, ayrıca, AB'nin sürdürülebilir ekonomik iyileşme, enerji arzı,  
ulaşım, çevre ve iklim değişikliği vb. konularda kendi hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır.

IPA, beş farklı bileşenden oluşur:

1. Geçiş dönemi ve kurumsallaşma desteği
2. Sınır ötesi işbirliği (AB Üye Ülkeleri ve IPA'ya uygun diğer ülkelerle birlikte);
3. Bölgesel kalkınma (ulaştırma, çevre, bölgesel ve ekonomik kalkınma);
4. İnsan kaynakları (İnsan sermayesinin güçlendirilmesi ve dışlanma ile mücadele);
5. Kırsal kalkınma.

IPA I



IPA I



IPA II
IPA II, halihazırda IPA tarafından elde edilen sonuçlara dayanmaktadır. Faydalanıcılarla ortaklaşa  
hazırlanan IPA II, 2014-2020 dönemi için katılım öncesi yardım sağlamak için yeni bir çerçeve  
oluşturdu.

IPA II kapsamındaki mali yardım, 2014-2020 dönemi için 11,7 milyar Avro (Türkiye'ye 4.4 milyar
€ tahsis edilmiş ve 644 milyon € Çevre ve İklim Eylemi için ayrılmıştır) tutarındadır ve aşağıdaki  
dört (4) spesifik hedefe sahiptir:

1. Siyasi reformların desteklenmesi
2. Ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişmenin desteklenmesi
3. Yararlanıcı ülkenin, AB üyeliğinden kaynaklanan gelecekteki tüm yükümlülüklerini yerine
getirebilme kapasitesini güçlendirerek, AB müktesebatıyla (AB üyesi ülkeleri bağlayan ortak hak ve  
yükümlülükler organı) uyumlu hale getirilmesi.
4. Bölgesel entegrasyonun ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi.

IPA II



IPA II



IPA III



AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI

Programları, üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin
yerleşmesini desteklemek, AB politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve
AB’nin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla
tematik alanlarda oluşturulmakta ve belirli bir dönem için uygulanmaktadır.
Ülkemizin 2014-2020 döneminde uygulanmakta olan Programlardan yedisine
katılımına karar verilmiştir.
1. Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı: Erasmus+
2. Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı: Horizon 2020
3. İşletmeler ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı: COSME
4. Yaratıcı Avrupa
5. İstihdam ve Sosyal Yenilik: EaSI
6. Customs 2020
7. Fiscalis 2020



BİRLİK PROGRAMLARI - ÖRNEKLER



Tüm fon ve destekler her dönem değişen yönetmelikler,
prosedürler ve uygunluklar kapsamında değişiklikler
göstermektedir. Bu sebepten ötürü sürekli olarak ilgili donörün
kaynakları detaylı şekilde incelenmelidir. (ilgili donör web sitesi
genelde en uygun kaynaktır)

Bu kapsamda en kritik olan şeyler;
- İhtiyaç ile başvurulan desteğin örtüşmesidir. (Hangi  

konularda desteğe ihtiyacınız olduğunu belirleyin.)
- Hangi kurumdan destek almanızın daha mümkün olduğunu

belirleyin.
- Uyumlu ise başvuru işlemlerine başlayın.

HİBE ARARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR



BÜYÜKELÇİLİKLER-KONSOLOSLUKLAR

AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
DOĞRUDAN YARDIM PROGRAMI – DIRECT ASSISTANCE PROGRAMME (DAP)
HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ
MATRA TÜRKİYE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI- Matra Social Transformation Programme in Turkey
HOLLANDA İNSAN HAKLARI PROGRAMI
MATRA COPROL (COOPERATION WITH PRE-ACCESSION COUNTRIES ON THE RULE OF LAW- HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ 
İÇİN KATILIM ÖNCESİ ÜLKELERİ İLE İŞBİRLİĞİ PROGRAMI
İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ İKİLİ İŞBİRLİĞİ FONU
AVRUPA’YI BİRLEŞTİRME PROGRAMI- DİPLOMATİK DEĞERLER ETKİ FONU GERİ DÖNÜŞ VE YENİDEN BÜTÜNLEŞME 
FONU
TÜRKİYE PROGRAMI REFAH FONU
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ FONU
İSVEÇ BAŞKONSOLOSLUĞU
TÜRK-İSVEÇ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ
JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
YEREL PROJELERE HİBE PROGRAMI (GGP
KANADA BÜYÜKELÇİLİĞİ
YEREL GİRİŞİMLER İÇİN KANADA FONU



AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ

PROGRAM HAKKINDA: Avustralya Büyükelçiliği’nin Doğrudan Yardım Programı (DAP), insani zorluklara uzun vadede ve
sürdürülebilir bir biçimde yönelmeyi amaçlayan esnek ve küçük hibelerdir. DAP fonları ile katılımcı nitelikteki küçükölçekli
kalkınma projeleri desteklemekte ve destekten yararlanan projelerin tanımlanması, tasarlanması ve yönetimine katılımını
sağlamaktadır.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Toplum sağlığı, eğitim, küçük ölçekli altyapı, çevre, kırsal ve tarımsal
kalkınma.
BAŞVURU HAKKINDA: DAP fonları kar amacı gütmeyen kalkınma faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara ve sivil toplum
kuruluşlarına açıktır. Kadınların, çocukların ve diğer dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına ve çevre ile ilgili fayda sağlayan projelere
özel önem verilmektedir. Projeye hak kazanan faaliyetler genellikle oldukça kısa zaman dilimlerinde ve 18 ayı aşmayacak şekilde
uygulanır.
Başvurular, web sayfasında bulunan başvuru formu doldurularak Avustralya Büyükelçiliği’ne e-posta veya posta kanalıyla iletilir.
Başvurular büyükelçiliğin DAP komitesine değerlendirilmek üzere sunulur. DAP komitesi her üç ayda bir toplanır. Teklifler yukarıda
belirtilen DAP hedefleri ve prensipleri ile uyumu açısından değerlendirilir. Başvuruların sonuçları yazılı olarak bildirilir. Fon miktarı, 
20.000- 40.000 Avustralya Doları tutarları arasındadır.
Ayrıntılı Bilgi:
www.turkey.embassy.gov.au/ankaturkish/Development_cooperat.html
İletişim:
Elif Barutcuoglu-Wade
elif.barutcuoglu-wade@dfat.gov.au

www.turkey.embassy.gov.au/ankaturkish/Development_cooperat.html


HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ(MATRA)

PROGRAM HAKKINDA: MATRA “Toplumsal Dönüşüm”ün Hollandaca kısaltmasıdır. MATRAToplumsal Dönüşüm
Programı, Orta ve Doğu Avrupa’da; açık, çoğulcu, demokratik, tamamıyla hukukun üstünlüğüne bağlı bir toplumun
daha da gelişmesine katkıda bulunma amacı taşır.
MATRA, sosyal alanlarda etkin olan hükümet dışı kuruluşların ve yerel yetkililerin etkinliklerini
destekler.
Türkiye, MATRA programında 2000 yılından bu yana aktif olan ülkelerden biridir. Hollanda,
MATRA’yı Türkiye’nin değişimine yardımcı olmak ve böylelikle AB üyelik kriterlerini karşılaması
için bir araç olarak görmektedir. Programda ana hedef kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
ve AB müktesebatına uyumun desteklenmesidir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Hukukun üstünlüğü ve temel haklar (Adalet ve içişleri, insan hakları,
azınlıklar ve medya) sosyal altyapı ve çevre (sağlık hizmetleri, istihdam ve sosyal politika, eğitim, konut politikaları, 
kültür, doğa ve çevre konuları)



MATRA

BAŞVURU HAKKINDA: Sivil Toplum Kuruluşları, merkezi, bölgesel ve yerel otoriteler ve kâr
amacı gütmeyen eğitim kurumları hibe başvurusunda bulunabilirler. Proje yerel inisiyatiflerden
gelmelidir, hedef grup projenin tüm aşamalarına aktif bir şekilde dâhil olmalıdır. Ayrıca, hedef
grup, projenin yükünün bir parçasını taşımalıdır (mali veya ayni). Teklifte MATRA etkinlikleri
açık bir şekilde tarif edilmişse, diğer fon kaynakları belirtilmişse, bütçe dengelenmişse ve MATRA’nın
görünürlüğüne dair garanti verilmişse projeye eş-finansman sağlanması mümkündür.
MATRA kapsamında fon sağlanmayan durumlar hakkında internet sayfalarında detaylı bilgi
verilmiştir.
Kurumlar başvurularını büyükelçiliğe, internet sitesinde yer alan ve başvuran kuruluş ve başarılarına ilişkin detaylı
bilgiyi, detaylı ve şeffaf bütçe bilgisini ve ilgili destekleyici belgeleri
içeren başvuru ve bütçe formunu doldurarak ANK-MATRAHR.minbuza.nl e-posta adresine
elektronik olarak gönderirler. Proje başvuruları yılda birkaç kez değerlendirmeye alınmaktadır
Proje bütçesi 10.000 ve 300.000 Euro arasında olan projeler başvurabilir ancak genelde bütçesi ortalama 100.000 
Euro civarında olan projeler uygulanmaktadır. Aynı şekilde bir alt limit
olmamasına rağmen, projeler genel olarak 10, 000 Euro’dan daha az olmamalıdır.
Ayrıntılı Bilgi:
http://turkey.nlembassy.org/key-topics/civil-society/matra-fund-in-turkey
İletişim:
Marmara Bölgesi dışındaki diğer şehirler için Ankara Büyükelçiliği: deniz.bezirgan@minbuza.nl

http://turkey.nlembassy.org/key-topics/civil-society/matra-fund-in-turkey


İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ

ÖNCELİKLİ ALANLAR: Demokrasi ve hukukun üstünlüğu ̈, insan hakları, ifade 
özgürlüğu ̈, göçmenlik, iklim değişikliği, enerji ve çevre, sivil toplumun
güçlendirilmesi ve kapasitesinin geliştirilmesi.
BAŞVURU HAKKINDA: Elçilik ve İstanbul’daki başkonsolosluk, küçük projelere 10,000 
İngiliz Sterlini’ne kadar fon verebilmektedir. Öncelik alanları Türkiye için 2015-2016 
dönemi için çatışma çözümü (Ermenistan, Kıbrıs ve Suriye), cinsiyet eşitliği (erken
evliliklerle mücadele, toplumsal cinsiyet sterotiplerinin ortadan kaldırılması, kadın
ve erkeklerin siyasi ve kamusal hayatta eşit temsili, kadına karşı şiddetle mücadele, 
toplumsal cinsiyet ana akımlaştırılmasının yaygınlaştırılması) ve eğitim (engelli
bireyler ve dezavantajlı gruplar) olarak belirlenmiştir.



İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ

Projelerin aynı mali yıl içinde tamamlanması gerekmektedir. Teklif edilen projelerin Program
önceliklerinin en az biri ile ilişkili olması beklenmektedir. Programa başvururken, bir başka fon
kuruluşundan daha projenin desteklenmesi söz konusu ise belirtilmesi önemlidir. Projelerin
ortaklarla gerçekleştirilmesi olumlu karşılanmaktadır. Program kapsamında seçilen projelerin
uygulanması için bir ön ödeme yapılamamaktadır, projenin harcamaları gerçekleştikten sonra
fon aktarımı sağlanmaktadır.
Ayrıntılı Bilgi:
https://www.gov.uk/bilateral-programme-fund-turkey
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/382455/

https://www.gov.uk/bilateral-programme-fund-turkey
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/382455/


PROGRAM HAKKINDA: Japon Hükümeti, kalkınmakta olan ülkelerde temel ihtiyaçları
karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik bir mali yardım programı
sunmaktadır.
Yerel Projelere Hibe Yardımı (GGP) olarak adlandırılan bu program, Sivil Toplum
Kuruluşları,dernekler ve belediyeler gibi çeşitli kuruluşlarca önerilen projeleri geri
ödemesiz bir mali yardımla desteklemektedir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR:
Temel Sağlık: Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin
ekipmanlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması.
Engelliler: Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler.
Kalkınmada Kadın: Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, 
mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri.
Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri, 
huzurevleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak
çocukları veya kimsesizler için tesisler.
Kapasite Geliştirme ve Eğitim: Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme
programları.

JAPON BÜYÜKELÇİLİĞİ



Diğer Proje Konuları: Gelir eşitsizliğinin düzenlemesi, temiz su temini, küçük çaplı
afet yönetimi ve afet zararlarının önlenmesi.
BAŞVURU HAKKINDA: Sivil Toplum Kuruluşları ve belediyeler başvuruda
bulunabilirler. Türkiye’nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecek olup, 
ülkenin her yerinde proje uygulanabilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerine öncelik verilecektir. Projeler, toplumdaki dezavantajlı kesimleri
hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmalıdır. 
Başvurular, program yürürlükte olduğu sürece yılın her dönemi yapılabilir. Projeler
Japonya Büyükelçiliği tarafından belirlenecek olan süre boyunca devam
etmelidir. Projeler bu süre boyunca Büyükelçilikçe denetlenir. Değerlendirme ve
projelere para transferinin zamanlaması, projenin onaylandığı yılın Japonya mali
takvimine göre, büyükelçilik
tarafından belirlenmektedir.

JAPON BÜYÜKELÇİLİĞİ



JAPON BÜYÜKELÇİLİĞİ

Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yeni’dir. (10 
milyon Japon Yeni yaklaşık olarak 90.000 ABD Dolarıdır.) Proje harcamaları
kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV) Büyükelçilik tarafından
karşılanmamaktadır. KDV tutarı başvuru sahibi veya
başvuru sahibi tarafından belirlenecek proje ortakları tarafından ödenmelidir. Proje
bütçeleri en fazla 90.000 ABD Doları (KDV hariç) olarak hazırlanmalıdır. Internet 
sitesinde başvuru ile ilgili geniş bilgi bulunmaktadır.
Ayrıntılı Bilgi:
http://www.tr.emb-japan.go.jp/Hibe_Yardimi/GGP.htm
İletişim:
eco@jpn-emb.org.tr

http://www.tr.emb-japan.go.jp/Hibe_Yardimi/GGP.htm


AVRUPA GENÇLİK VAKFI 

KURUM HAKKINDA: Avrupa Konseyi’nin (Council of Europe) gençlik etkinliklerine fon
sağlamak için 1972 yılında kurduğu Avrupa Gençlik Vakfı, her yıl hükümet dışı
kuruluşların gençlikle ilgili düzenlediği faaliyetlere fon sağlamaktadır. EYF, uluslararası
gençlik toplantılarına, toplantı dışı diğer etkinliklere, uluslararası gençlik kuruluşlarının
ve ağların idari giderlerine ve pilot projelere mali destek sağlamaktadır. Hibelerin
öncelikli amaçları, başta dezavantajlı gençler olmak üzere gençlerin amaçlarını
gerçekleştirmelerinde yardımcı olmak, genç katılımını ve örgütlenmesini desteklemek, 
sosyal içermeye katkıda bulunmak ve toplumdaki değişiklere göre program ve yapılar
gerçekleştirmektir. 5 farklı kategoride hibe mevcuttur. Her bir hibe için
gerekli kriterler web sayfasında detaylı olarak belirtilmiştir.
Uluslararası Etkinlik
Yıllık İs Planı
Yapısal Hibe
Bir Kereye Mahsus Yapısal Hibe
Pilot Etkinlik



AVRUPA GENÇLİK VAKFI 

ÖNCELİKLİ ALANLAR: İnsan hakları ve demokrasi, çeşitlilik arz eden toplumlarda
birlikte yaşamak, genç bireylerintoplumsal katılımı, genç ve çocuklara yarayan
siyasal yaklaşımlar ve
araçlar.
BAŞVURU HAKKINDA: Yerel, ulusal ve uluslararası hükümet dışı gençlik kuruluşları ve
gençlik
konusunda çalışan hükümet dışı örgütler hibe için başvurabilirler. Başvurmadan
önce, gençlik
organizasyonlarının web sitesinde bulunan EYF veritabanına ( https://fej.coe.int ) 
kayıt yaptırmaları gerekir. Ancak kayıt yaptıran ve kaydı EYF tarafından onaylanan
kurumlar başvuru
sürecine başlayıp tamamlayabilirler.
Ayrıntılı Bilgi: www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/grants-available
İletişim: eyf@coe.int

https://fej.coe.int
www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/grants-available


UNESCO

KURUM HAKKINDA: Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC), 1947 yılı Kasım ayında
UNESCO Genel Konferansının 18. Oturumunda “bireylerin ve toplumların kalkınması ve
uluslararası kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi için kültüre daha fazla önem” verilmesi
amacıyla kurulmuştur.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Bilginin, anlamların, değerlerin ve kimliğin kaynağı olarak kültür, 
kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü, ifade özgürlüğüne saygı gösteren sanatsal
yaratıcılığın her formu, uluslararası ve bölgesel kültürel işbirliği.



UNESCO

BAŞVURU HAKKINDA: Başvuru için web sitesi üzerinden bir hesap oluşturmalıdır. 
Başvuru yapmadan önce, “sıkça sorulan sorular” kısmının okuması önemle tavsiye
edilir. Tüm başvuruların eksiksiz doldurulması gerekir. Başvurular, İngilizce ve
Fransızca dillerinden birinde yapılmalıdır. Başvuran/proje sahibi başına yalnızca bir
başvuru kabul edilir. Başvuru yapıldıktan sonra başvuru üzerinde değişiklik yapılması
mümkün olmamaktadır. Yalnızca başarılı adaylar seçim tarihinden iki hafta içerisinde
bilgilendirilir. Sadece çok istisnai durumlarda, -kurum ile mutabık kalınarak-
başvurunun internet üzerinden yapacak durumda olunmaması hâlinde,
yazılı başvuru, son başvuru tarihinden rehberde belirtilen adrese gönderime ilişkin
posta kanıtıyla birlikte, posta yoluyla yapılır. 2020 yılı için başvuru süresi bitmiştir
ancak önümüzdeki yıllara ilişkin başvuru tarihleri hakkında güncel bilginin web 
sitesinden takip edilmesi tavsiye edilir.
http://www.unesco.org.tr/?page=15:99:1:turkce:358
İletişim :
infoifpc@unesco.org

http://www.unesco.org.tr/?page=15:99:1:turkce:358


BM KADIN

FON HAKKINDA: Yerel, ulusal ve uluslararası olarak çalışan Fon, ülkelerin cinsiyet
eşitliği politikalarını ve kanunlarını destekler. Milenyum Kalkınma Hedefleri - Millenium
Development Goals (MDGs) ve Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi
Sözleşmesi - the Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) gibi
uluslararası anlaşmalarla öngörülen cinsiyet eşitliği hedeflerine ulaşılması için çalışır.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Kadınların siyasi ve ekonomik olarak güçlendirilmesi (Hibe çağrı
dönemlerinde öncelikli alanlar değişebilir).
BAŞVURU HAKKINDA: Kadınlar tarafından yönetilen sivil toplum kuruluşları ve toplum
temelli örgütler başvuru yapabilirler. Başvuru koşulları ve başvurabilecek ülkeler, yeni
hibe çağrılarının takibi ile öğrenilebilir. Başvurular, sadece online olarak yapılmaktadır. 
2 veya 3 yıllık dönem içinde, 200.000 - 500.000 ABD Doları arasında fon dağıtılması
planlanmaktadır.
Ayrıntılı Bilgi:
http://www.unwomen.org/en/trust-funds/fund-for-gender-equality/grant-
making/application-guidelines
http://www.unwomen.org/en/trust-funds/fund-for-gender-equality

http://www.unwomen.org/en/trust-funds/fund-for-gender-equality/grant-making/application-guidelines
http://www.unwomen.org/en/trust-funds/fund-for-gender-equality


DÜNYA BANKASI 

KURUM HAKKINDA: Dünya Bankası – sivil toplum ilişkileri, bölgesel düzeyde katılım
eylem planlarının kabul edildiği ve sivil toplum uzmanlarının dünyanın dört bir
yanındaki Dünya Bankası ofislerinde çalıştırılmak üzere işe alındığı 1990’ların 
ortalarında yoğunlaşmaya başlamıştır.
O zamandan bu yana, Dünya Bankası ile aralarında toplum grupları, STK’lar, sendikalar, 
inanca dayalı kuruluşlar, meslek örgütleri ve üniversitelerin de bulunduğu dünyanın
dört bir yanındaki çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki etkileşimin ve işbirliğinin
seviyesinde önemli bir artış olmuştur. Dünya Bankası, STK’lara doğrudan finansman
sağlamaya yönelik tasarlanmış birkaç farklı tür finansman mekanizması yönetmektedir. 
Bu finansman mekanizmalarının çoğu Dünya Bankası Merkezi dışından; ancak bazıları
aynı zamanda bankanın birçok ülkedeki ofislerinden yönetilmektedir. Halihazırda
Türkiye’deki kurum ve kuruluşlar için açık bir fon bulunmamaklabirlikte web sitelerinin
takip edilmesi tavsiye edilir. 



İSVEÇ ULUSLARARASI KALKINMA VE

İŞBİRLİĞİ AJANS

KURUM HAKKINDA: SIDA, İsveç Dışişleri Bakanlığı altında faaliyet gösteren bir devlet
kurumudur.
Ajans, İsveç’te faaliyet gösteren hükümet ajansları, organizasyonlar ve derneklerle
işbirliği yaptığı gibi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası gibi birçok
uluslararası kuruluşla ortaklık kurar. SIDA, İsveç’in Türkiye Programı’nın bir parçasıdır. 
SIDA’nın hedefi, Türkiye’ningelecekteki AB üyeliği için bir temel olarak sürmekte olan
demokratikleşme sürecini iyileştirmek, insan haklarına saygıyı artırmak ve Avrupa
ortak değerler sisteminin ve işbirliği kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Kadın hakları, azınlıklar ve engelliler.
BAŞVURU HAKKINDA: SIDA’nın Türkiye’de destekleri süregelen yasal reformlar, yerel
demokrasinin gelişimi ve kadınların ekonomik ve siyasi hayattaki etkisinin
güçlendirilmesini hedefler. SIDA farklı ortaklıklarla Programlarını yürütmektedir. Raul 
Wallenberg Ensitüsü ile işbirliği içinde insan hakları eğitiminin yaygınlaşması için
çalışmalar yapar. Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortak
çalışmalar yürütmektedir. SIDA, stratejisi çerçevesinde ortaklıklar yolu ile STK’lara da 
destek vermektedir.



TÜRKİYE’DE STK’LARA YÖNELİK KAMU

KURUMLARININ DESTEK PROGRAMLARI 

SODES
PROGAM HAKKINDA: SODES, istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor
alanlarında göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya
çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir
programdır. SODES’in en önemli amacı, bölgenin beşeri sermayesini güçlendirmek
ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmaktır. Valiliklerin koordinasyonunda
yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan SODES projeleri, istihdam edilebilirliği
arttırmayı, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal
hayata daha fazla katılmalarını sağlamayı ve kültürel, sanatsal, sportif faaliyetler
yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine
katkı vermeyi hedeflemektedir. SODES projeleri, bölgede, kamu kuruluşları, yerel
yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine de 
önemli katkılar sağlamaktadır. 



SODES

Uygulama sürecinde yerel aktörler geniş bir biçimde yetkilendirilmektedir. Bu durum, 
bir yandan SODES’e esneklik kazandırırken, bir yandan da uygulanan projelerin yerel
düzeyde daha fazla sahiplenilmesini sağlamaktadır.
SODES’in kapsadığı iller; Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki Adıyaman, Batman, 
Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri ile Doğu Anadolu
Projesi kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, 
Gümüşhane, Iğdır,Hakkâri, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van’dır. Ayrıca, 2011 yılında
Adana, Mersin, Osmaniye,Kahramanmaraş ve Hatay, farklı birer uygulama modeliyle
pilot iller olarak programa dâhil edilmiştir.
SODES’in kapsadığı nüfus kesimleri ise; özellikle yoksulluk ve sosyal imkânlara erişimde
sıkıntı yaşayan; çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler ve kentlerin
gecekondu bölgelerinde yaşayan birey ve gruplardır.



SODES

ÖNCELİKLİ ALANLAR: İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor.
BAŞVURU HAKKINDA: SODES çağrıları, kamu kurum ve kuruluşları, il/ilçe özel
idareleri, belediyeler, köylere hizmet götürme birlikleri, üniversiteler, Sivil Toplum
Kuruluşları, diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına açıktır. Kalkınma
Bakanlığı her yıl SODES kapsamındaki illerin valiliklerine yazılı olarak proje çağrısında
bulunmaktadır. Valilikler, ilgili yazıda uygun görülen süre içerisinde, yetkili
kuruluşlardan aldıkları proje tekliflerini değerlendirerek uygun gördükleri proje
tekliflerini hem SODESBilgi Sistemi (SODES-BİS) hem resmi yazıyla
Kalkınma Bakanlığı’na göndermektedir. Başvuru tarihleri ve detaylı bilgi web 
sitelerinden alınabilmektedir.
SODES programı çerçevesinde teklif edilecek, program amaçlarına uygun ve özgün
fikirler içeren projelerin hazırlanması aşamasında, proje hazırlayan danışmanlık
firmalarından hizmet alınması yerine projeyi doğrudan yürütecek olan kişi ve/veya
kurumlar tarafından projelerin hazırlanması ve geliştirilmesi konusuna hassasiyet
gösterildiği belirtilmektedir.



YTB

PROGRAM HAKKINDA: Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali 
Destek Programı kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik olarak hazırlanmıştır. Sivil
Toplum Kuruluşları (STK) Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı’nın amacı; göç, 
ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, uyum ve eşit katılım konularında yurtdışında
faaliyet gösteren STK’lar ile yurtdışında yaşayan T.C vatandaşları, soydaş - akraba
topluluklar ve Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilere
yönelik olarak Türkiye’de faaliyette bulunan STK’lar arasında örgütsel ve teknik
kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla ortaklıklar kurulmasını teşvik etmektir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: STK’ların örgütsel yapılarının güçlendirilmesi ve teknik
kapasitelerinin geliştirilmesi, siyasi karar alma mekanizmalarında sivil katılımın
güçlendirilmesi, kampanya yürütme, savunuculuk ve lobicilik becerilerinin artırılması, 
STK’lar arası, STK-uluslararası kuruluşlar ve STK-kamu arası işbirliği ve iletişim
ağlarınıngeliştirilmesi.



BAŞVURU HAKKINDA: Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşları ile soydaş ve akraba
topluluklara yönelik faaliyet gösteren, yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş, tüzel kişiliğe
sahip, kâr amacı gu ̈tmeyen kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak kabul
edilir. Proje başvurularındaproje ortağı bulunması zorunlu değildir.Doğrudan Proje
Mali Destek Programı kapsamındakibaşvurularda ilk aşama; “Ön Teklif Başvuru” sudur. 
Ön teklif başvuruları sadece online başvuru sistemi kullanılarak yapılır. (Online başvuru
adresi: http://arsiv.ytb.gov.tr/projebasvuru/). Önteklif başvurusuna ait değerlendirme
sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar başvuru sahiplerine yazılı olarak
bildirilir. Başkanlık tarafından incelemeye alınan ön teklifin uygun bulunması halinde; 
başvuru sahiplerine iletilecek gerekli evrakların posta yoluyla veya eldenBaşkanlığa
ulaştırılması suretiyle başvurularını tamamlamaları istenir. Doğrudan Proje
Desteği2014 Yılı Mali Destek Programı kapsamındaki projeler için tahsis edilen toplam
kaynak tutarı9.000.000 TL’dir.Projelere ilişkin, başvuru sahibinin sağlaması beklenen
maddi katkı, toplamproje bütçesinin en az %25’idir. Ayni katkılar eş finansman olarak
kabul edilmemektedir.
Ayrıntılı Bilgi: http://www.ytb.gov.tr/proje_destek.php, 
http://www.ytb.gov.tr/index.php#page6
İletişim: stk12@ytb.gov.tr, info@ytb.gov.tr

http://www.ytb.gov.tr/proje_destek.php
http://www.ytb.gov.tr/index.php#page6


PRODES

PROGRAM HAKKINDA: İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı 2010 yılından
itibaren Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları Programı (PRODES) 
yürütmektedir. Program kapsamında STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile
olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması
amacıyla STK’ların projelerine destek verilmektedir. Program kapsamında her yıl açık
başvuru çağrısı yayınlanmaktadır. 2015 için proje başvuruları 09 Mart - 07 Mayıs 2015 
tarihleri arasında alınmıştır. Yeni dönem bilgileri için kurum web sayfası takip
edilmelidir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Program kapsamında STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu
ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması
amacıyla STK’ların projelerine destek verilmektedir. Her başvuru çağrısında, o çağrının
öncelikleri açıklanmaktadır.
BAŞVURU HAKKINDA: Başvuru Dernekler Dairesi Başkanlığı web sitesinde bulunan
Prodes sistemi üzerinden internet üzerinden yapılmaktadır.

http://www.dernekler.gov.tr/prodes.aspx

http://www.dernekler.gov.tr/prodes.aspx


T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

PROGRAM HAKKINDA: Gençlik Projeleri Destek Programı Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın
ülke gençliği için daha iyi yaşam koşulları ve yeni fırsatlar sağlamayı amaçlamasının bir
sonucu oluşturulmuştur. Bakanlık, destek programını web sitesinde yer verdiği Destek
Yönetmeliği çerçevesinde hayata geçirmektedir. Gençlere, gençlik gruplarına ve
STK’lara destek verilmektedir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, gençlerin
potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, gençlerin karar alma ve
uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak ve yenilikçi
fikirlerin hayata geçirilmesi.
BAŞVURU HAKKINDA: Program her yıl düzenli olarak duyurulan başvuru çağrıları
üzerinden yürütülmektedir. Her bir başvuru çağrısı, ilgili programın hedeflerini, 
önceliklerini, hedefgrubunu, desteklenecek projeleri ve uygulama kurallarını
açıklamaktadır. Başvurular, internetüzerinden, e-posta veya posta yolu ile
yapılmaktadır. Bakanlık, web sitesinde daha öncekidönemlerde desteklenen örnek
projelerin bir kataloğunu başvurmayı düşünenler için fikir vermesi için paylaşmaktadır. 
2014 Program Rehberine göre, projelerin yürütülmesinde öngörülen personel
bütçesinin, toplam bütçenin %20’sini aşmaması; harcırah giderlerinin ise toplam
bütçenin %30’unun altında olması gibi gereksinimler belirtilmiştir. Projelerin tasarımı
sırasında,program uygulama kurallarının dikkatle incelenmesi önemlidir.



KALKINMA AJANSLARI

ANKARA KALKINMA AJANSI(ANKARAKA)
www.ankaraka.org.tr/tr 
BAŞVURU HAKKINDA: Kalkınma Ajansları, bölge aktörlerine mali ve teknik destek
sağlayabilir.
MALİ DESTEK: Ajansın sağlayabileceği mali destekler; doğrudan finansman desteği, faiz
desteği ve faizsiz kredi desteği olmak üzere üçe ayrılır.
Doğrudan Destek: Ajans, belirli dönemler itibarıyla planlanan destek programları
kapsamında, proje teklif çağrısı yöntemiyle proje karşılığı mali destek sağlayabilir. 
Başvuru sahipleri tekbaşlarına ya da başka kişi/kurum/kuruluşlarla birlikte proje
başvurusunda bulunabilirler. Destek programları kapsamında mali destek almaya hak
kazanan projeler -küçük ölçekli altyapı
projeleri istisna olmak üzere- bir yıllık uygulama süresini aşamazlar. Küçük ölçekli
altyapı projeleri için ise, bu süre azami iki yıl olarak belirlenebilir. Ulusal ve uluslararası
başka bir kaynaktan finanse edilen projeler, Kalkınma Ajansı’ndan mali destek
alamazlar. Kalkınma Ajansları,başvurunun açılması ile beraber bilgilendirme toplantıları
ve başvuru konusunda eğitim çalışması yapar. Başvuru sahibi, bir faaliyet yılı içerisinde
doğrudan faaliyet desteği için en fazlaüç başvuruda bulunabilir ve bu faaliyet yılında en
fazla bir faaliyet için mali destek alabilir.

www.ankaraka.org.tr/tr


KALKINMA AJANSLARI

Bu sınırları aşan faaliyet teklifleri ve geriye dönük bir yıl içinde reddedilmiş olan aynı
faaliyet teklifleri değerlendirmeye alınmaz.
Doğrudan faaliyet desteği Ajans tarafından sağlanacak doğrudan finansman desteği, 
esas itibarıyla ajansın proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur. 
Ancak ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı
konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmek ve proje destek sürecini
hızlandırmak amacıyla, doğrudan faaliyet desteği (DFD) şeklinde de
destek sağlayabilir. DFD istisnai bir destek olup, bu destek türünde proje teklif çağrısı
usulü uygulanmaz. Bu desteğe, yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve
kuruluşları,kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, 
birlikler ve kooperatifler başvurabilirler.



KALKINMA AJANSLARI

Güdümlü proje desteği Ajans tarafından sağlanacak güdümlü proje desteğinin amacı, 
bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve
bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan projeleri, ajansın öncülük
etmesi ve koordinasyonu üstlenmesiyle hayata geçirmektir.
Faiz Desteği: Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili aracı kuruluş ile ajans
arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı
kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, ajans
tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.
Faizsiz Kredi Desteği: Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili
aracı kuruluş ile ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri
için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları
Proje ve Faaliyet
Destekleme Yönetmeliği dâhilinde ajans tarafından sağlanan mali desteğin faiz
ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesine imkân veren karşılıksız yardımdır.



KALKINMA AJANSLARI

TEKNİK DESTEK:
Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel
kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık
ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. 
Teknik destek
kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan herhangi bir mali destek verilmez. Ajans bu
destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli
ile sağlar.Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik
desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına, ajans personelinin iş yoğunluğu ve
sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Genel Sekreter tarafından
karar verilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir
teknik desteğin ajansa toplam maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz. Aynı yararlanıcıya bir yılda
toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez. Ajans
tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece ndirilir.



KALKINMA AJANSLARI

Sivil Toplum Kuruluşları, yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, 
meslek okulları, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
diğer kamu kurum ve kuruluşları yararlanabilir. Ajans sadece şu alanlarda yer alan
faaliyetlere teknik destek sağlayabilir: 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
faaliyetler.
Teknik destek faaliyetine ilişkin usuller, esaslar ve gerekli tüm belgeler, sürekli olarak
ajansın internet sitesinde yayımlanır. Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınır. 
Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. 
Bu dönemler; Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve
Kasım-Aralık dönemleridir. Bir dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on 
günü içerisinde değerlendirilir.



KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

PROGRAM HAKKINDA: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel
yönetimlerin,derneklerin ve vakıfların kültür, sanat ve turizmi geliştirmek ve tanıtmak
için hazırladığı projelere destek vermektedir. 2012’de yapılan bir değişiklik ile “Özel
Tiyatrolar” bu yardımdan faydalanamamaktadır.
ÖNCELİKLİ ALANLAR/ FAALİYETLER: Kültür, sanat ve turizm değerlerini ve zenginliklerini
yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki
şenlik,festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, 
panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinlikler.
BAŞVURU HAKKINDA: Bakanlıkça başvuruculara yardım yapılabilmesi için, Bakanlık
bütçesinde bu amaçla ödenek ayrılmış olması, projenin kültürel, sanatsal ve turistik
gelişmeye vetanıtıma katkı sağlamaya yönelik olması, dernek veya vakfın asıl amacının
kültür, sanat, turizmve tanıtım faaliyeti olması, teşekkül ile Bakanlık arasında protokol
yapılmış olması, dernek veyavakfın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya
kamu personelini desteklemek içinkurulan derneklerden veya aynı amaçlarla Türk
Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıflardan olmaması, teşekkülün Anayasa ve
kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması gerekir.



KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

Başvuru, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl 
Müdürlüğü’ne şu belgeler eklenerek yapılır: Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini
ve yasal tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi, başvuruda bulunan kurum dernek
ise tüzüğünün, vakıf ise senedinin İl Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylı örneği, 
projenin adını, amacını, etkinlik tarih yada tarihlerini, tahmini maliyet tablosunu, 
etkinlik programını ve etkinlik bilgilerini içeren ayrıntılı rapor, proje etkinliğinde yer
alacak yerli ve yabancı panelist, bilim insanı, sanatçı ve benzeri kişi
ve toplulukların listesi, proje konusu faaliyet için mülki idare amirliğinden alınan izin
belgesi, etkinlik tarihinin değişmesi halinde, etkinlik tarihinden önce yeni tarihli detaylı
etkinlik programı ve mülki idare amirliğinden yeniden alınmış olan izin belgesi.
Sosyo-ekonomik açıdan diğerlerine göre daha az gelişmiş yörelerde uygulanacak
projelere öncelik verilir. Teşekküller, sonuç raporlarını, projelerinin bitimini müteakip
en geç 10 gün içerisinde İl Müdürlüklerine teslim etmek zorundadırlar.
Ayrıntılı Bilgi:
Sıkça Sorulan Sorular: http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,46313/kimler-
basvurabilir.html

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,46313/kimler-basvurabilir.html


AVRUPA KÜLTÜR VAKFI

ÜLKE: Hollanda
KURUM HAKKINDA: ECF, sanatsal ve kültürel ifade biçimlerini geliştirmek ve Avrupa
kültür politikaları ve stratejilerinde etki yaratmak hedefiyle, politika üretim süreci ve
uygulamayı bir araya getirir. Bunu da aktiviteler, fonlar, savunuculuk çalışmaları, 
yayınlar ve dijital varlığı ile gerçekleştirir. ECF kapsamında verilen işbirliği fonları, 
disiplinler arası ve sınırlar ötesinde işbirliğine açık bağımsız kültürel organizasyonlara
destek sağlar.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Uluslararası ve sektörler arası kültürel işbirliği, sanatsal yaratıcılık, 
sanatçıların ve kültür aktörlerinin dolaşımı.
BAŞVURU HAKKINDA: Hibe başvurusu yapacak kurumun Avrupa’da faaliyet gösteren
bağımsız sanatsal ya da kültürel bir organizasyon olması gerekir. Başvuracak kurum, 
proje ortağını Avrupa’dan ya da Akdeniz Bölgesi’nden seçebilir. Türkiye’nin de dahil
olduğu ülkelerin listesi kurumun internet sitesinde mevcuttur. 



AVRUPA KÜLTÜR VAKFI

ECF, her türlü sanatsal ve kültürel ifade biçimini farklı programlarla destekler (müzik, 
görsel sanatlar, dans, sinema, belgesel, multimedya, fotoğraf,tasarım, moda ve kültürel
kapasite gelişimi). İnsanları sanat ve kültür yoluyla güçlendirme,bilgi kaynaklarını bir
araya getirme ve kültürel politika ve uygulamaları birleştirme hedefleri ile
gerçekleştirilen projelere öncelik verir. Programlar arasında “Bir Adım Sonra: Seyahat
Hibeleri”,Balkan Kültür ve Sanat Programı, Fikir Kampı Programı bulunmaktadır. Ayrıca, 
Vakıf, Avrupa ve Arap ülkeleri arasında kültürel diyaloğu destekleyen TANDEM Shaml
adlı bir kültürel işbirliği programı yürütmektedir. Vakıf, online başvuru kabul eder. 
Başvuru için uygun kriterlere sahip olunup olunmadığı web sitesinde bulunan
bölümden kontrol edilebilir. Başvurular danışmanlar tarafından değerlendirilir ve en
geç 2 ay içinde başvuru sonucu alınır.
Ayrıntılı Bilgi:http://www.culturalfoundation.eu/grants/
İletişim: ask@culturalfoundation.eu



CHREST VAKFI

ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: Chrest Vakfı, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini arttırma, sanat
ve kültür aracılığıyla iletişim ve diyaloğu geliştirme odaklı çalışan ve program 
önceliklerine uygun olan Sivil Toplum Kuruluşlarını destekler.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Cinsiyet eşitliği, kültür ve sanat yolu ile iletişim ve diyalog.
BAŞVURU HAKKINDA: Vakıf öncelikli çalışma alanlarına ek olarak, kalkınmaya yönelik
başka alanlarda, yenilikçi ve gelecek vadeden yaklaşımlara da destek sağlamaktadır. 
Vakıf, Mayıs 2015 itibarı ile açık başvuru çağrıları üzerinden değil, başvuru daveti
üzerinden ortaklık kurarak destek sağlamaktadır. Vakfın ortaklık yapacağı kurumların
toplum tabanlı, şeffaf, hesap verebilir, sürdürülebilir olması ve başvuru yapılan
projenin kurumun çalışmalarıyla örtüşüyor olması başvurunun kabulü için önemlidir. 
Vakfın ortaklık kurmak için öncelik verdiği alanlar ve uzun dönemli ortaklık kapsamında
verdiği destekler hakkında tüm bilgiler internet sayfasında detaylı olarak yer
almaktadır. Vakıf, açık çağrı ile başvuru davetinde bulunduğu durumlarda,
ön başvuruları online olarak kabul etmektedir. Bu tür çağrılar kapsamında başvurular
İngilizce ve Türkçe olarak yapılabilmektedir.



CHREST VAKFI

ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: Chrest Vakfı, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini arttırma, sanat
ve kültür aracılığıyla iletişim ve diyaloğu geliştirme odaklı çalışan ve program 
önceliklerine uygun olan Sivil Toplum Kuruluşlarını destekler.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Cinsiyet eşitliği, kültür ve sanat yolu ile iletişim ve diyalog.
BAŞVURU HAKKINDA: Vakıf öncelikli çalışma alanlarına ek olarak, kalkınmaya yönelik
başka alanlarda, yenilikçi ve gelecek vadeden yaklaşımlara da destek sağlamaktadır. 
Vakıf, Mayıs 2015 itibarı ile açık başvuru çağrıları üzerinden değil, başvuru daveti
üzerinden ortaklık kurarak destek sağlamaktadır. Vakfın ortaklık yapacağı kurumların
toplum tabanlı, şeffaf, hesap verebilir, sürdürülebilir olması ve başvuru yapılan
projenin kurumun çalışmalarıyla örtüşüyor olması başvurunun kabulü için önemlidir. 
Vakfın ortaklık kurmak için öncelik verdiği alanlar ve uzun dönemli ortaklık kapsamında
verdiği destekler hakkında tüm bilgiler internet sayfasında detaylı olarak yer
almaktadır. Vakıf, açık çağrı ile başvuru davetinde bulunduğu durumlarda,
ön başvuruları online olarak kabul etmektedir. Bu tür çağrılar kapsamında başvurular
İngilizce ve Türkçe olarak yapılabilmektedir.



GENÇLİK KÖPRÜSÜ TÜRKİYE-ALMANYA

ÜLKE: Türkiye ve Almanya
KURUM HAKKINDA: Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, bir program ofisi Almanya’da
Düsseldorf’ta Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve ve Gençlik Bakanlığı binasında yer alan, diğer
program ofisi ise Toplum Gönüllüleri Vakfı çatısı altında İstanbul’da bulunan, Stiftung
Mercator inisiyatifinde kurulmuş kamu destekli bir sivil toplum girişimidir ve faaliyetleri ile
Almanya ve Türkiye arası öğrenci ve gençlik değişim projelerinin sayısını ve içeriğini
geliştirmeyi hedeflemektedir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Öğrenci ve gençlik değişimi, kültürel diyalog
Başvuru Hakkında: Gençlik Köprüsü, somut programlarla ve mevcut girişimleri ön plana
çıkararak Türkiye-Almanya karşılıklı değişim olanaklarını arttırmayı ve iki ülkenin birbirine
yakınlaşarak ilişkilerin daha da güçlenmesini amaçlamaktadır. Gençlik Köprüsü Türkiye-
Almanya,Türkiye ve Almanya’daki sivil toplum ve kamu kurumları ile ortaklıklar yaparak, 
değişim programlarına katılan gençlerin sayısını arttırmayı, bu alanda varolan her türlü
imkana ait bilgiyitoplayarak ilgililerle paylaşmayı, ağları ve işbirliklerini güçlendirmeyi, 
Türkiye-Almanya arasındaki değişim programlarının kamuoyundaki görünürlüğünü
arttırmayı ve ilave hibe olanaklarıoluşturmayı amaçlar.



GENÇLİK KÖPRÜSÜ TÜRKİYE-ALMANYA

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, 1000 Euro ve 5000 Euro’luk iki ayrı hibe programı
kapsamında; sivil toplum kuruluşlarının, devlet liselerinin ve devlet ve vakıf üniversitelerinin
ve de gençlik merkezlerinin Almanya ile değişim içeren ve 12-30 yaş arasındaki gençleri
kapsayan projelerine 5000 Euro’ya kadar hibe vermektedir. Ayrıca Robert Bosch Stiftung’un
bir programı olan “Willkommen Türkei! Hoşgeldin Almanya! Almanya-Türkiye Öğrenci
Değişimi Projeleri” programını da yürütmektedir ve bu kapsamda iki ülkeden liseler arasında
değişim içeren projelere de hibe vermektedir. Bu program Türkiye’de Goethe-Institut
Istanbul ile ortaklaşa gerçekleştirilmektedir.
Hibe başvurusunda bulunabilmek için projenin, iki ülkeden de eşit sayıda genç katılımcının
ya Almanya ya da Türkiye’de beraber gerçekleştirecekleri bir proje olması gerekmektedir ve
projeye ait detaylı program ve finansman planı oluşturulmuş olmalıdır. Program web 
sitesinden detaylı bilgi almak ve veritabanına kaydolmak mümkündür. Veritabanına kayıt
yaptırdıktan sonra kayıt onaylanınca, hem Almanya’dan ortak kurum bulmak için kayıtlı
kurumlar arasında araştırma yapılabilir, hem de zaten ortaklık kurulmuş olan bir kurum
varsa, online başvuru formu doldurularak başvuru Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’ya
iletilebilir. Program kapsamında Mikro Hibeler adlı 1000 Euro’ya kadar destek sağlayan bir
araç da bulunmaktadır.



GÖRSEL SANATLAR İÇİN ANDY 

WARHOL VAKFI

ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: Andy Warhol gibi sanatçıları desteklemek için Amerika’da kurulan Vakıf,
görsel sanatlar adına yapılan çalışmalara destek olur. Müzelere, sanatçı kuruluşlara, kültür
ve
sanat çalışmaları yapan kurumlara fon vermektedir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Görsel sanatlar alanında sergi, katalog ve diğer organizasyonel
aktiviteler.
BAŞVURU HAKKINDA: Vakfın hibe programı, temel olarak ABD içerisinde yer alan kurumları
desteklemektedir. Özel durumlarda, ABD dışındaki kurumları da destekler. ABD dışından
başvuran kuruluşların öncelikli olarak fon talebinde bulundukları projeyi anlatan kısa bir
niyet
mektubu göndermeleri gerekir. Başvurusu kabul edilen projelere bilgi verilir ve başvuru
sürecini tamamlamaları istenir. Başvuruda bulunması gereken tüm bilgi ve dokümanlar
hakkında
web sitelerinde detaylı bilgi bulunur. Değerlendirmeler yılda iki defa yapılır.

Ayrıntılı Bilgi:www.warholfoundation.org/grant/overview.html

www.warholfoundation.org/grant/overview.html


CHASE VAKFI

ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: JPMorgan Chase Vakfı, dünyanın en önemli finans kuruluşlarından biri
olan JPMorgan Chase’in kurumsal hayırseverlik misyonu için kurulmuştur. Vakıf, faaliyet
gösterdiği ülkelerde anlamlı, pozitif ve sürdürülebilir değişimler yaratmak için katalizör
olmayı hedefler.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Toplumsal kalkınma, gençlerin eğitimi, kültür ve sanat.
BAŞVURU HAKKINDA: Vakıf, kâr amacı gütmeyen ve devletten bağımsız organizasyonların
başvurularına açıktır. Öncelikli alanları dâhilinde, küçük işletmelerin gelişimi için mikrofinans
ve destek, dar gelirliler için barınma, düşük gelirli ülkelerdeki gençlerin eğitimi ve düşük
gelirli topluluklarda varlık geliştirmeyi teşvik için kültür ve sanat projelerine destek verir.
Türkiye’nin de başvuru için uygun ülkeler arasında bulunduğu hibe programına yönelik hibe
başvuru çağrısı yılda bir kez açıklanır. Başvuru Çağrıları ve farklı Program duyuruları web 
sitesinden izlenebilir.
Ayrıntılı Bilgi:
http://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/grant-programs-
international.htm

http://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/grant-programs-international.htm


CHASE VAKFI

ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: GHF, gelişmekte olan ülkeler ve bölgelerde çok önemli ve tehlike
altındaki dünya kültürel miras alanlarından bazılarının korunması ve kalkınması üzerine
yoğunlaşır.Bu alanda ortaklıklar kurarak fon verir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Kültürel mirasın korunması, arkeolojik alanların korunması, kültürel
miras eğitimi, sürdürülebilir turizm kalkınması, kültürel varlıklarının çevresindeki
toplulukların kalkınması.
BAŞVURU HAKKINDA: GHF, kişilere ve kurumlara fon verir. Ancak kişilerin, üniversite ya da
sivil toplum kuruluşu gibi bir kurumun parçası olması gerekmektedir. GHF, fon verdiği
kurumla ortaklık kurar ve projenin bir parçası olur. GHF, danışma kurulu ve uzmanları ile
çalışarak her yıl olası GHF projelerini belirler. GHF’nin bir projesi olarak seçilmek için, 
sunulan proje belirli ölçütlere uymalıdır. Bu ölçütler, UNESCO’nun dünya kültürel miras
listesine girmiş ve tehlike altında olan bir alan olması yada evrensel değer içeren arkeolojik
ya da kültürel miras alanı olması, Kişi başına düşen mili gelirin günlük 3 ABD Dolarından
düşük bir bölge ya da ülkede olması,Güçlü bir yerel ekibe ve destekçilere sahip olması,
Var olan ya da hazırlanan işlevsel bir koruma yönetimi planı olması,
Toplumsal katılım ile sürdürülebilir korumaya açık yüksek potansiyele sahip olması.

Fon miktarı, projeye göre değişmektedir.


