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Sivil Toplum
 Kuruluşlarına Yönelik D

estekler

S ivil toplum kuruluşları (STK); resmî kurumların 
dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, 
politik, sosyal, kültürel, hukukî ve çevresel amaçları 

doğrultusunda kâr amacı gütmeyen, gelirlerini bağışlar 
veya üyelik ödemeleri ile sağlayan, lobi çalışmaları, ikna 
ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük 
usulüyle alan kuruluşlardır. Sivil toplum kuruluşları, oda, 
borsa, birlik, meslek kuruluşları, vakıf ve dernek vb. adı 
altında faaliyet göstermektedir.

Tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu 
gibi Türkiye’de de sivil toplum kuruluşları faaliyetleri 
kapsamında sosyal gelişmeye ve/veya çevrenin 
korunması ile ekonomik gelişmeye sundukları katkı, 
bilginin üretimi, kullanımı ile yayılmasında oynadıkları 
rol ile toplumsal yapıdaki önemlerini artırmaktadırlar. 
Bununla birlikte, STK’lar faaliyet alanlarına yönelik proje 
üretebilen, sorunlara çözüm aramaya çalışan, bilimsel 
araştırmalar yapan/yaptıran ve sorun alanlarına dikkat 
çekilmesi ile çözüm üretilmesine katkı sağlamaya hizmet 
eden yapılardır. Denizli Yatırım Destek Ofisi tarafından 
hazırlanan incelemekte olduğunuz bu çalışma, Aydın, 
Denizli ve Muğla’dan oluşan Güney Ege Bölgesinde 
benzer ya da farklı alanlara yönelik faaliyet gösteren 
sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’deki ilgili destek 
mekanizmalarını takip edebilmeleri ve uygun projeler ile 
bu destek mekanizmalarından yararlanabilmelerine zemin 
oluşturma ve katkı sağlama amacıyla hazırlanmıştır.

Destek mekanizmaları belli dönemlerde ilgili kurum/
kuruluşlar tarafından zaman zaman içerikleri güncellenerek 
açıklanmaktadır. Söz konusu destek mekanizmaları, 
mekanizmayı fonlayan kurum/kuruluş tarafından 
değiştirilebildiği ve geliştirilebildiği için güncel hususların 
mekanizma sahibi kurum/kuruluş üzerinden takip edilmesi 
önem arz etmektedir. Çalışma hazırlanırken, yararlanılan 
kaynaklar kaynakçada sunulmuştur. Ayrıca ilgili destek 
mekanizmasının anlatıldığı bölümde de ayrıntılı bilgi 
için başvurulacak yerler belirtilmiştir. STK’ların faaliyet 
alanlarına uygun destekleri takip edebilmeleri ve 
desteklerden yararlanma oranının artmasına katkı 
sağlama amacıyla hazırlanan çalışmada, gerek 
destek veren gerekse desteklerden faydalanan kurum/
kuruluşlara destekler hakkında bilgi sunma amacıyla yer 
verilmiş olup Ajansımızın söz konusu kurum/kuruluşlar 
ve işleyişleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Çalışmamızın 
ilk bölümünde; Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 
desteklerinden bahsedilirken, ikinci bölümde kamu ve 
özel sektör destekleri anlatılmıştır. Vakıf ve Bağımsız 
Kuruluşlar desteğinin anlatıldığı üçüncü bölümden sonra 
dördüncü bölümde Büyükelçilikler destekleri anlatılmıştır. 
Son bölüm ise Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler 
tarafından verilen desteklere yönelik sunulmuştur.

Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik desteklere ilişkin 
kitabımızın, Denizli başta olmak üzere bölgemizdeki ve 
hatta Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının faaliyet, 
çalışma ve projelerine önemli katkılar sunmasını dileriz.

i
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 Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, tehdit ve risklerin önlenmesine 
dönük acil tedbirler;

 Bölgede öne çıkan sektörlerde, sosyal veya tematik alanlarda araştırma, planlama ve strateji geliştirme çalışmaları; 

 Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetler.

 Bu programda her bir proje ajansa ulaştığı tarihten itibaren “en fazla yedi gün içinde” değerlendirilmekte olup 
başarılı bulunan başvurular destek kararı için onaylanmak üzere ilk toplantıda Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.

 Doğrudan Faaliyet Desteği bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis 
edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilmektedir. Bu bakımdan başvuruların alınması için son tarih belirlenmiş 
olsa da, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.

DFD Programı ilan edildiği zaman; 

Ajansın internet sitesinde başvuru süreci, programın bütçesi, belirlenmiş öncelikler, uygun başvuru sahipleri ve programa 
ilişkin yönlendirici bilgileri içeren Başvuru Rehberi ve Bilgi Notu yayımlanmaktadır. Ajansımız tadafından açıklanan 
Doğrudan Faaliyet Desteği 2016 yılı programına ilişkin ilgili belgelere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ (DFD)
Programın Amacı Nedir? 

Program Öncelik Alanları Nelerdir?

Programa İlişkin Genel Bilgiler Nelerdir?

Programa İlişkin Güncel Bilgiler Nereden Alınabilir?

Doğrudan Faaliyet Desteği Güney Ege Bölgesi’nin rekabetçilik düzeyini artıracak, bölgesel kalkınmaya ivme 
kazandıracak, bölge için önemli stratejik eylemlerin başlatılmasını ve gerçekleştirilmesini sağlayacak kritik 
öneme haiz araştırma, planlama, fizibilite ve benzeri diğer faaliyetlerin desteklenmesidir.

http://geka.gov.tr/2393/2016-yili-dogrudan-faaliyet-destegi

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Destekler2
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 Asgari Tutar: 25.000 TL

 Azami Tutar: 80.000 TL

 Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.), 

 Yerel Yönetimler, 

 Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar),

 Üniversiteler (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Araştırma Merkezi, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul), 

 Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.),

 Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri, 

 Küçük Sanayi Siteleri, 

 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, 

 Birlikler ve Kooperatifler, 

 İş Geliştirme Merkezleri, 

 Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?

Sağlanacak Asgari ve Azami Destek Sınırları Nedir?

Kimler Uygun Başvuru Sahipleridir?

Son başvuru tarihi dikkate alınarak; 

Hazırlanan tekliflerin öncelikle web üzerinden https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr adresinden; bilgi ve belge 
girişi yapılmalı, sonrasında ise Ajans merkez binasına matbu evrakların imzalı kaşeli/mühürlü şekilde teslimi 
gerçekleştirilmelidir. Aşağıda başvuru sürecinde izlenecek adımlar özet şekilde anlatılmaktadır. Söz konusu anlatımlar 
başvuru rehberlerinde de yer almaktadır.

Bir başvuru sahibi, bir faaliyet yılı içerisinde DFD için en fazla 3 başvuruda bulunabilmekte ancak en fazla 1 faaliyet 
için mali destek alabilmektedir.

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSININ DESTEKLERİ
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Başvuru Sunulmasında İzlenecek Yolun Özeti Nedir?
 KAYS Kullanıcı Hesabının Açılması

Kullanıcı hesabı, bir defaya mahsus oluşturulur ve sisteme daha sonraki girişlerde kullanıcı adı ve şifreyle doğrudan 
giriş yapılır. Kullanıcı hesabı oluşturmak için Ajans internet sitesi üzerinden (www.geka.gov.tr) Kalkınma Ajansları 
Yönetim Sistemine girilerek sisteme kayıt olunmaktadır. “Sisteme Giriş” linkine tıkladığınızda açılan giriş menüsünün 
sol alt köşesinde yer alan “Sisteme Kaydol” linkine tıklayınız ve kayıt sayfasında “Rolü” kısmında “Başvuru Sahibi 
Kullanıcısı”nı seçip, diğer bilgileri girdikten sonra “kaydet” tuşuna basınız. E-posta adresinize gelen kullanıcı adı, şifre 
ve onay kodu ile sisteme giriş yaptığınızda kullanıcı hesabınız açılmış olacaktır.

 Başvuru Sahibi Kaydının Yapılması

Kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra, ekranın sağ üst köşesindeki “Kurum/Kullanıcı/Rol işlemleri” 
menüsüne girerek, bir kuruluş için başvuracaksanız “Tüzel Paydaş İşlemleri”; şahıs adına başvuracaksanız “Gerçek 
Paydaş İşlemleri”ne tıklayınız. Alt orta kısımda yer alan “Ekle” linkine tıkladığınızda açılan sayfada istenen bilgiler 
girilerek sağ alt köşedeki “Ekle” linkine tıkladığınızda başvuru sahibi kaydolacaktır. Proje ortağı/iştirakçiyi de aynı şekilde 
kaydedebilirsiniz. 

Tüzel Paydaş Bilgileri kutucuğunda kamu kurumları tarafından doldurulması zorunlu alanlardan “DTVT İdare Kimlik 
Kodu” bilgisine www.kaysis.gov.tr adresinden kurum ismi sorgulanarak ulaşılabilir.

 Başvuru Sahibi Kaydının Yapılması

KAYS Sistemi ana ekranından “Başvuru İşlemleri” menüsünde yer alan “Başvuru Yap” linkine tıkladığınızda açılan 
sayfada, projenin uygulanacağı ili seçtiğinizde, alt kısımda sıralanan programlardan başvuracağınızı seçerek “Başvuru 
Yap” linkine tıklayınız. Açılan menüde sol üst köşeden başlayarak, yukarıdan aşağıya doğru her bir başlığa tıklayarak 
sırasıyla bilgi ve belgeleri sisteme giriniz. Tüm işlemleri tamamlayıp, kontrollerinizi yaptıktan sonra “Başvuru Önizle” 
butonunu tıklayıp projenizin PDF halini indirmeniz ve incelemeniz faydalı olacaktır. Son olarak ilgili menüde sol alt 
köşede yer alan “Başvuru Tamamla” linkine tıklayınız ve elektronik ortamdaki başvuru işleminizi bitiriniz. “Başvuru 
Tamamla” işlemi yapılmadan, Ajansça proje kabulü yapılamamaktadır.

 Proje Başvurusunun Ajansa Teslim Edilmesi

Başvuru formunuzu kapaklarıyla birlikte indirip çıktısını aldıktan sonra istenen destekleyici belgelerle birlikte asıl dosyayı 
oluşturunuz, dosyadaki tüm sayfaları mühürleyiniz/kaşeleyiniz ve imzalayınız, gerekli bölümleri/kutucukları ayrıyeten 
imzalamayı unutmayınız. Bu asıl dosyanın 1 adet kopyasını oluşturunuz. Sırtlık kısımlarında başvuru yapan kurumun 
adının ve proje adının yer aldığı 1 asıl (kırmızı renkli), 1 kopya (mavi renkli) klasörü birlikte sağlam bir zarfa/pakete 

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Destekler4



Sivil Toplum
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koyarak kapatınız. Sistemden çıktısını aldığınız kapak sayfasını zarfın üzerine yapıştırınız. Son başvuru tarihinden önce 
dosyayı Ajansa ulaştırdığınızda başvuru işleminiz tamamlanmış olacaktır. 

Özetle;

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı’na toplamda 2 dosya/klasör sunulması gerekmektedir. Bu dosyalar içerisinde tüm 
ekler sırasıyla (Başvuru Formu, Bütçe, Mantıksal Çerçeve, Özgeçmişler ve her bir destekleyici belge) ayrı ayrı 
yerleştirilmelidir. 

1.Klasör: Belgelerin asılları bu dosyada bulunmalıdır. Kırmızı renkli olması gerekmektedir. 

2.Klasör: Belgelerin kopyaları bu dosyada bulunmalıdır. Mavi renkli olması gerekmektedir. 

Başvuru kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargoyla ya da elden belirtilen açık adreslere yapılmalıdır. Posta 
veya kargo şirketine bağlı gecikmeler sebebiyle son başvuru teslim tarih ve saatinden sonra Ajansa ulaşan başvurular 
kabul edilmeyecektir. 

KAYS üzerinden başvuru yapıldıktan sonra başvuru 
formu ve eklerinin çıktısı alınıp imzalanarak destekleyici 
belgelerle birlikte sunulmalıdır.

Başvurunuzu internet 
üzerinden KAYS’TA 

tamamlayınız.

KAYS üzerinden aldığınız 
nihai başvuru formunu 
ve destekleyici belgeleri 

imzalayıp, kaşe/
mühürledikten sonra 

dosyalayınız.

Başvuru belgelerinin 
asıllarını kırmızı klasöre 

suretlerini ise mavi klasöre 
yerleştiriniz.

Başvuru klasörlerini 
paketleyerek üzerine 

KAYS’TAN aldığınız başvuru 
kapağını yapıştırınız.

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSININ DESTEKLERİ
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Başvuru Nereye Teslim Edilir?

DFD Programları Kapsamında Desteklenen Projelerden Örnekler 

Başvuru kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargoyla ya da elden belirtilen açık adreslere yapılmalıdır. Posta 
veya kargo şirketine bağlı gecikmeler sebebiyle son başvuru teslim tarih ve saatinden sonra Ajansa ulaşan başvurular, 
kabul edilmeyecektir.

Önemli Not:

 Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
Pamukkale Teknokent Çamlaraltı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 / DENİZLİ

Yıl Proje Adı Proje Sahibi İli

2016
Çameli'ye Özgü Ceviz Tiplerinin ve Fasulye Çeşitlerinin 
Milli Ekonomiye Kazandırılması

Çameli Ziraat Odası Denizli

2016 Nazilli Ticaret Borsası Soğuk Hava Deposu Fizibilitesi Nazilli Ticaret Borsası Aydın

2015 Muğla İli İmalat Sanayi Envanteri Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Muğla

2015 Melek Yatırımcılar Güney Ege’de
Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi

Denizli

2014 Milas’ta Yenilenebilir Enerji Kaynakları Fizibilitesi Milas Sanayi ve Ticaret Odası Muğla

2014 Kuşadası Turizminin Yeniden Pazarlama Stratejisi Kuşadası Ticaret Odası Aydın

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Destekler6



Sivil Toplum
 Kuruluşlarına Yönelik D

estekler

Ajans tarafından yayımlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;

 Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile Bölge Plan ve Programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma 
kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile

 Diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarıdır.

2016 yılı için açıklanmış Teknik Destek programında 2014–2023 Bölge Planında belirtilen “Geleneksel Ekonomi 
Merkezi” ilçelerle ilgili başvurulara, değerlendirmede öncelik tanınmaktadır.

 Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere 
tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilmektedir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak 
için açıklanan son başvuru dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

 Program,  yıl içerisinde ikişer aylık dönemler halinde uygulanmaktadır. Bir dönem içerisinde yapılan başvuru sonraki 
dönemin ilk on günü Ajans uzmanları tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilmektedir.

 Ajans, aynı proje veya faaliyet için Mali Destek veya Teknik Destekten sadece birini sağlayabilmektedir.

 Aynı yararlanıcıya bir dönem içerisinde bir kez, yıl içerisinde ise en fazla iki kez Teknik Destek sağlanabilmektedir.

 Bir Başvuru Sahibi, bir Teknik Destek Programı kapsamında bir dönemde en fazla iki farklı faaliyeti için destek 
başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir faaliyeti için Teknik Destek alabilir.

TEKNİK DESTEK (TD)

Programın Amacı Nedir? 

Programın Kapsamı Nedir?

Program Öncelik Alanları Nelerdir?

Programa İlişkin Genel Bilgiler Nelerdir?

Güney Ege Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite 
eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması 
amaçlanmaktadır.

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSININ DESTEKLERİ
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Programa İlişkin Güncel Bilgiler Nereden Alınabilir?

Sağlanacak Teknik Desteğin Maliyeti ve Azami Faaliyet Uygulama Süresi Nedir?

2016 Yılı Teknik Destek 
Başvuru Dönemleri Nelerdir?

Kimler Uygun Başvuru Sahipleridir?

Teknik Destek Programı ilan edildiği zaman; 

Ajansın internet sitesinde başvuru süreci, programın bütçesi, belirlenmiş öncelikleri, uygun başvuru sahipleri ve programa 
ilişkin yönlendirici bilgileri içeren Başvuru Rehberi ile Başvuru Dönemleri ve Bilgi Notu yayımlanmaktadır. Ajansımız 
tarafından açıklanan Teknik Destek 2016 yılı programına ilişkin ilgili belgelere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

http://geka.gov.tr/2394/2016-yili-teknik-destek-programi

En fazla 15.000 TL ve 1 Ay

Mart-Nisan
Mayıs-Haziran
Temmuz-Ağustos
Eylül-Ekim
Kasım-Aralık

 Kamu Kurum ve Kuruluşları, 
 Yerel Yönetimler, 
 Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, 
 Üniversite Rektörlükleri, 
 Sivil Toplum Kuruluşları, 
 Organize Sanayi Bölgeleri, 
 Küçük Sanayi Siteleri, 
 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 Birlikler ve Kooperatifler, 
 İş Geliştirme Merkezleri, 
 Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

Önemli Not:

Teknik Destek başvuru dönemleri ilan 
edildiği yıl bazında değişim gösterebilir.

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Destekler8



Sivil Toplum
 Kuruluşlarına Yönelik D

estekler

Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?
Programlar açıldığı zaman her bir program özelinde programın içeriği doğrultusunda başvuru rehberleri yayımlanmaktadır. 
Programın başvuru rehberinde yer alan şartları taşıyan uygun başvuru sahipleri tarafından programın hedefi ve öncelikleri 
doğrultusunda hazırlanan proje ile başvuru yapılabilmektedir. Teknik Destek kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşlara açık 
bir programdır. Önce Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuru yapılmalı, daha sonra başvuru formu 
ve eklerinin çıktısı alınıp imzalanarak destekleyici belgelerle birlikte sunulmalıdır. 

Başvurular, www.geka.gov.tr adresinden de ulaşılabilecek kaysuygulama.kalkinma.gov.tr üzerinden yapılmaktadır. 
Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) sisteminden kullanıcı adı ve şifre alınarak başvurular gerçekleştirilmektedir. 
Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine KAYS Portalı’nın Yardım bölümünde bulunan 
Kullanıcı Kılavuzu’nda bulunmaktadır. KAYS üzerinden Başvuru Formu doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler 
KAYS’a yüklenmelidir. Elektronik başvuru tamamlandıktan sonra çıktının her sayfası paraflanmalı ya da imzalanmalı, 
ayrıca ilgili kısım başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. Sistemin vereceği formun çıktısı başvuru formunun konulduğu 
kapalı zarf üzerine yapıştırılmalıdır.

Başvuruların (başvuru talep formu, ekler ve diğer destekleyici belgeler) 1 asıl olarak kapalı dosyada teslim edilmesi 
gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin, başvurularının eksiksiz olup olmadığını başvuru formunda yer alan kontrol listesinden 
kontrol etmesi gerekmektedir. Tam olmayan başvurular reddedilebilmektedir.

Başvurunun tamamlanması için başvuru dosyasının Ajansa teslim edilmesi zorunludur.

Önemli Not:

KAYS aracılığıyla tamamlanan ve Ajansa matbu şekilde ulaştırılan başvurular kabul edilmektedir.  

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSININ DESTEKLERİ
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Başvuru Sunulmasında İzlenecek Yolun Özeti Nedir?
Öncelikle KAYS üzerinden başvuru yapılmalı, daha sonra başvuru formu ve eklerinin çıktısı alınmalı ve destekleyici 
belgelerle birlikte sunulmalıdır. 

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı’na başvuru için dosya/klasör sunulması gerekmektedir. Bu dosya/klasör içerisinde tüm 
ekler sırasıyla (Başvuru Talep Formu, Yaklaşık Maliyet Formu, Faaliyet Planı, Eğitmen/Danışman Özgeçmişi, Teknik 
Şartname, Proforma Faturalar ve İmza Sirküleri) ayrı ayrı yerleştirilmelidir.

1 Dosya: Belgelerin asılları bu dosyada bulunmalıdır. Kırmızı renkli olması gerekmektedir.

Başvuru kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargoyla ya da elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir 
alındı belgesi verilir) aşağıda belirtilen açık adrese yapılmalıdır. Eksik ve usulüne uygun olarak yapılmayan başvurular 
reddedilecektir.

Başvuru zarfının üzerine Başvuru Sahibinin bilgileri ile programın adının ve referans numarasının yer aldığı 
başvuru sisteminden alınacak başvuru kapağı uygun biçimde yapıştırılmalıdır.

Başvurunuzu internet 
üzerinden KAYS’TA 

tamamlayınız.

KAYS başvuru sistemi 
üzerinden aldığınız 

nihai başvuru formunu 
dosyalayınız.

Başvuru belgelerinin 
asıllarını kırmızı klasöre 

yerleştiriniz.

Başvuru klasörünü 
paketleyerek üzerine 
başvuru sisteminden 

aldığınız başvuru 
kapağını yapıştırınız.

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Destekler10



Sivil Toplum
 Kuruluşlarına Yönelik D

estekler

Başvuru Nereye Teslim Edilir?

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
Pamukkale Teknokent Çamlaraltı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 / DENİZLİ

AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ
Ata Mah. Denizli Bulvarı No:18 Aydın Ticaret Borsası Kat:6 / AYDIN

MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Şeyh Mahallesi Turgutreis Caddesi Belediye Kapalı Otoparkı Kat:1 / MUĞLA

Önemli Not:

Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere 
teslim edilen faaliyet teklifleri reddedilecektir. Posta veya kargo şirketi yoluyla yapılan faaliyet 
başvurularında, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Teknik Destek Programları Kapsamında Desteklenen Proje Örnekleri Nelerdir?

Yıl Proje Adı Proje Sahibi İli

2016 Krize Müdahale Eğitimi Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Denizli

2016 Kuşadası Projelerle AB’ye Giriyor Kuşadası Kaymakamlığı Aydın

2015
Denizli İnovasyon Stratejisini Oluşturuyor Eğitim 
Programı

Denizli İhracatçılar Birliği Denizli

2015 Bodrum Projeleniyor Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muğla

2014
Memecik Zeytinyağının Kalitesi ve
Organoleptik Özellikleri

Efeler Ziraat Odası Aydın

2014 Dış Ticaret Eğitimi Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Muğla

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSININ DESTEKLERİ
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Programlar açıldığı zaman her bir program özelinde ve programın içeriği doğrultusunda başvuru rehberleri 
yayımlanmaktadır. Programın başvuru rehberinde yer alan şartları taşıyan uygun başvuru sahipleri tarafından, 
programın hedefi ve öncelikleri doğrultusunda hazırlanan projeler ile başvuru yapılabilmektedir. Süreçte öncelikle KAYS 
(Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden başvuru yapılmakta, daha sonra başvuru formu ve eklerinin çıktısı alınıp 
imzalanarak destekleyici belgelerle birlikte sunulmaktadır.

Ajans tarafından açılan destek programlarına yönelik ücretsiz proje hazırlama eğitimleri düzenlenmektedir. Söz konusu 
eğitimlerin açıldığı dönemler Ajansın sitesinden takip edilebilmektedir. Ayrıca kurumsal talepler de değerlendirilmek 
üzere kabul edilmektedir.

 İnternet üzerinden KAYS’a kaydı yapılmayan başvurular kabul edilmemektedir. 

 Başvuruların sadece sunulan belgeler üzerinden değerlendirileceği dikkate alınarak, başvuru formunun dikkatli ve 
mümkün olduğunca anlaşılır bir dilde doldurulması gerekmektedir. 

 Ajansa sunulan başvuru dokümanlarının tamamının KAYS’ta yer alması gerekmektedir. KAYS üzerinden yapılan 
başvuru ve yüklenen dokümanların matbu olarak sunulanlar ile aynı içerikte olması gerekmektedir. Tam olmayan ve 
farklılıklar içeren başvurular reddedilebilmektedir.

 Başvuruda sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi 
durumunda, ek açıklama talep edilebilmektedir. 

 KAYS üzerinde doldurulduktan sonra sistemden çıktısı alınan Başvuru formu ve ekleri (bütçe, mantıksal çerçeve, 
özgeçmişler), başvuru sahibi beyannamesi (varsa ortak ve iştirakçi beyannamelerinin) başvuru sahibi yetkili kişisi 
tarafından imzalanması; destekleyici belgelerin imzalanması/paraflanması gerekmektedir.

PROJE TEKLİF ÇAĞRISINA DAYALI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Başvuru Nasıl Yapılmaktadır? 

Başvuru Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Ajans tarafından yapılan analiz ve çalışmalar sonrasında geliştirilen destek programları kapsamında, belirli dönemlerde 
proje teklif çağrısı yöntemiyle proje karşılığı mali destek sağlanabilmektedir. Proje teklif çağrısı: nitelikleri net bir şekilde 
belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya 
davet edilmesidir.

Bu kapsamda kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik de zaman zaman proje teklif çağrıları açıklanmaktadır. 
Proje teklif çağrılarına ilişkin gelişmeler aşağıdaki adres ve bağlantıdan takip edilebilmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Destekler12



Sivil Toplum
 Kuruluşlarına Yönelik D

estekler

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Proje Teklif Çağrıları Kapsamında Desteklenen Projelerden Örnekler Nelerdir?

Güney Ege Kalkınma Ajansı/Denizli Yatırım Destek Ofisi
Pamukkale Teknokent Çamlaraltı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20070 Pamukkale/Denizli
http://geka.gov.tr/

Başvuru Nereye Teslim Edilir?

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
Pamukkale Teknokent Çamlaraltı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 / DENİZLİ

AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ
Ata Mah. Denizli Bulvarı No:18 Aydın Ticaret Borsası Kat:6 / AYDIN

MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Şeyh Mahallesi Turgutreis Caddesi Belediye Kapalı Otoparkı Kat:1 / MUĞLA

Önemli Not:

Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere 
teslim edilen faaliyet teklifleri reddedilecektir. Posta veya kargo şirketi yoluyla yapılan faaliyet 
başvurularında, postadaki gecikmeler dikkate alınmamaktadır.

Yıl Proje Adı Proje Sahibi İli

2015
“Turkish Towels” Markasının Uluslararası Pazarlarda 
Güçlendirilmesi

Denizli İhracatçılar Birliği Denizli

2013 Kale Yayla Evleri Nostaljik Yaşam Parkı Kale Belediyesi Denizli

2013 Rotamız Babadağ Fethiye Sanayi ve Ticaret Odası Muğla

2012 Atık Prinadan Artı Katma Değer Yaratan Yeni Ürünler
S.S. 811 Nolu Germencik Zeytin ve Zeytinyağı 
Tarım Satış Kooperatifi

Aydın

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSININ DESTEKLERİ
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KAMU KURUMLARININ
VE ÖZEL SEKTÖRÜN

MALİ YARDIMLARI
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T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK PROJELERİ
DESTEK PROGRAMI
Desteğin Amacı Nedir?

Destek Miktarı Nedir?

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Program Öncelik Alanları Nelerdir?

Program, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Gençlerin ve gençlik gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alarak, 
gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanması, karar 
alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarının artırılması, gençlik ve spor hizmetlerine 
erişimlerinin kolaylaştırılması ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik projelere destek olma amacıyla 
oluşturulmuştur. Projelerin seçiminden değerlendirilmesine dek süreç “Destek Yönetmeliği”nde belirtilmiştir.

Destek miktarı ve proje süresi çağrılara göre uygulama kılavuzunda 
belirtilmektedir. 2015 yılı program kapsamında desteklenecek 
projeler için Bakanlık mali katkısının alt sınırı 10.000 TL, üst sınırı 
ise 250.000 TL olarak belirlenmiştir.

Sivil toplum kuruluşları, gençler ve genç grupları uygun başvuru sahipleridir. Projeler, ülke sathına dengeli dağılım, 
cinsiyet eşitliği, dezavantajlılık gibi hususlar ile kalkınma planları, hükümet programları, politika belgeleri, 
stratejik planlar gibi belgelerdeki hedef ve öncelikler göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.

2015 yılı 1. çağrısı nisan ayında başvuruya açılmış ve süreç tamamlanmıştır. 2016 yılının aralık ayında 1. Çağrı dönemi 
(Özel Çağrı) ve 2. Çağrı dönemi (Genel Çağrı) olarak iki programa çıkılmış olup 1. Çağrı Doğu Anadolu Projesi (DAP) 
ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki illere yönelik açılmıştır. Programların açılma tarihleri değişkenlik 
gösterdiği için ilerleyen çağrı dönemlerinin internet sayfasından takip edilmesi önem taşımaktadır.

 Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimi,

 Gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarma,

 Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri  
 ile sosyal hayatın her alanına katılımı,

 Yenilikçi fikirler.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Proje; uygulama kılavuzu ve eklerine uygun biçimde, internet sayfasında belirtilmiş hususlara 
dikkat edilerek hazırlanmalıdır. Ayrıntılı bilgi ve gelişmeler için internet sayfası takip edilebilir.

http://www.gsb.gov.tr/Sayfalar/2790/2789/program-hakkinda.aspx 
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Sivil Toplum
 Kuruluşlarına Yönelik D

estekler
KAMU KURUMLARININ VE ÖZEL SEKTÖRÜN MALİ YARDIMLARI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PROJE DESTEK SİSTEMİ (PRODES)

Desteğin Amacı Nedir?

Program Öncelik Alanları Nelerdir?

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı,  2010 yılından bu yana “Proje Yardımları Programı”nı yürütmektedir ve 
bu süreçte Proje Destek Sistemi (PRODES) yazılımını kullanmaktadır. Söz konusu program, STK’ların kapasitelerinin 
geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması amaçlarını 
taşımaktadır.

Her başvuru çağrısında, söz konusu çağrının öncelikleri ilan edilerek açıklanmaktadır.

2016 yılı için desteklenen 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 diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,

 Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, 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,

 Gazilerimize ve Şehit yakınlarına yönelik projeler,

 Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler,

 Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,

 Terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler.

GEKA Denizli Yatırım Destek Ofisi 17



Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

Destek Miktarı Nedir?

Kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı, desteğin miktarı ve kapsamı PRODES’te yer alan 
başvuru rehberinde yer almaktadır. 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun kapsamına giren ve tüzel 
kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar başvuru yapabilir.

2016 yılı proje teklif çağrısı için başvurular 29 Nisan’da tamamlanmıştır. İlerleyen çağrı dönemleri internet sayfasından 
takip edilebilir.

Destek miktarı ve proje süresi çağrılara göre uygulama kılavuzunda belirtilmektedir. 2016 yılı için Bakanlık tarafından 
proje bütçesine yapılacak katkı, en az 5.000 TL ve en çok 150.000 TL’dir. 

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Proje; teklif çağrısında ve başvuru rehberinde belirtilen hususlara uygun biçimde hazırlanmalıdır. 
Başvuru Dernekler Dairesi Başkanlığı web sitesindeki Prodes sistemi aracılığıyla internetten 
yapılmaktadır.

Ayrıntılı bilgi ve gelişmeler internet sayfasından takip edilebilir.

http://www.dernekler.gov.tr/prodes.aspxE-posta: dernekler@icisleri.gov.tr
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Sivil Toplum
 Kuruluşlarına Yönelik D

estekler
KAMU KURUMLARININ VE ÖZEL SEKTÖRÜN MALİ YARDIMLARI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLERİN, 
DERNEKLERİN VE VAKIFLARIN PROJELERİNE YARDIM

Desteğin Amacı Nedir?

Destek Miktarı Nedir?

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

Program Öncelik Alanları Nelerdir? 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı; kültür, sanat ve turizmi tanıtmak ile geliştirmek amacıyla hazırlanan projelere “Yerel 
Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” 
aracılığıyla destek vermektedir. 

Desteklenecek faaliyetlere örnekler:
Yerel, ulusal ve uluslararası şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel 
sanatlar, fuar vb. etkinlikler.

Destek miktarı ve proje süresi çağrılara göre uygulama kılavuzunda belirtilmektedir.

Yerel idareler, asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernekler ve vakıflar başvuru yapabilirler. 
Bakanlıkça başvuruculara yardım yapılabilmesi için, Bakanlık bütçesinde bu amaçla ödenek ayrılmış olması, projenin 
kültürel, sanatsal ve turistik gelişmeye ve tanıtıma katkı sağlamaya yönelik olması, teşekkül ile Bakanlık arasında 
protokol yapılmış olması gibi hususlar dikkate alınmaktadır.

 Kültürün sahiplenilmesi,

 Kültürel miras niteliğindeki değerlerin özgünlüğünün muhafazası, yaşatılması, geliştirilmesi ve aktarılması,

 Sanat, turizm değerleri ile zenginliklerinin tanıtılması, yaşatılması, yayılması ve desteklenmesi.
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Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Başvurular etkinlik tarihinden en az otuz gün önce ilgili evraklar ile birlikte etkinliğin gerçekleştirileceği şehrin İl 
Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.  STK başvurusu için gereken ilgili evraklar listesi, izin belgesi örneği vb. bilgiler ve ayrıntılara 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

Başvurunun yapılacağı ildeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden bilgi alınabilmektedir.

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14568/kultur-ve-turizm-bakanliginca-yerel-yonetimlerin-dernek-.html

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,132606/--yerel-yonetimlerin-derneklerin-ve-vakiflarin-kulturel-.html
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Sivil Toplum
 Kuruluşlarına Yönelik D

estekler
KAMU KURUMLARININ VE ÖZEL SEKTÖRÜN MALİ YARDIMLARI

“GELECEK TURİZMDE” SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU

Desteğin Amacı Nedir?

Programın Öncelik Alanları Nelerdir? Destek Miktarı Nedir?

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Fonun amacı çeşitli turizm aktörlerinin işbirliğini geliştirmek ve sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin oluşturulmasını 
desteklemektir. Yerel halkın kendi değerlerinin farkına varmasını, kültürel ve doğal mirasın korunmasına yönelik 
bilincin artmasını, sürdürülebilir turizmin öneminin anlaşılmasını hedeflemektedir.

Fon; Anadolu Efes, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında 
yürütülmektedir.

Yenilikçi, katılımcı, sürdürülebilir ve cinsiyet 
dengeli turizm projeleri.

Kabul edilen projelerin bütçesi en az 15.000 TL en fazla 90.000 TL ‘dir. 

(Proje tutarının  % 100’üne kadar karşılanabilmektedir.)

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, araştırma enstitüleri ve 
araştırma merkezleri başvuruda bulunabilmektedir.  

Proje başvurusunun geçerli olabilmesi için başvuru sahibinin, bu kuruluş türleri ve/veya yerel otoriteler, belediyeler, yerel 
yönetimler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar, il özel idareleri, valilikler, yerel idari kurumlar, il müdürlükleri ve yerel otoritelerin 
kurmuş oldukları vakıf veya derneklerden en az 1 en çok 5 kuruluşla ortaklık kurması gerekmektedir.

Projenin teklif çağrısında ve başvuru rehberinde belirtilen hususlara uygun biçimde hazırlanması 
gerekmektedir. İlk etapta değerlendirmeye sadece ön başvuru formu ve ilgili ekler sunulmaktadır. Ön 
değerlendirme sonucu olumlu olan başvuru sahipleri, nihai proje başvurusunda bulunmaya davet 
edilmektedirler. Ayrıntılı bilgi ve gelişmeler için internet sayfası takip edilebilir.

Proje teklif çağrısı yılda 1 kez açılmakta olup 2016 yılı ön başvuru süreci tamamlanmıştır. İlerleyen çağrı dönemleri 
internet sayfasından takip edilebilir.

E-Posta: bilgi@gelecekturizmde.com http://www.gelecekturizmde.com/ 
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TÜRKİYE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK DERNEĞİ

Desteğin Amacı Nedir?

Program Öncelik Alanları Nelerdir? 

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), gelişen endüstri ve değişen iş dünyasından beklentiler ile son yıllarda oluşmuş 
bir kavramdır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, özel sektör sivil toplum kamu ve akademik dünyanın önde gelen 
sosyal sorumluluk gönüllülerinin katılımı ile 2005 yılında, Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk kavramının uluslararası 
standartlarda yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Dernek gönüllülük esasıyla ve de kamu-özel sektör-sivil 
toplum ortaklıklarıyla faaliyet göstermektedir.

Dernek, klasik anlamda bilinen sosyal sorumluluk projelerini uygulamamaktadır. Ancak bu tip projeler için talep halinde 
ilgili sivil toplum kuruluşları ile özel sektör ve kamu kuruluşlarını bir araya getirmektedir.  Dernek kuruluşundan 
itibaren UNDP, Avrupa Birliği, Fransız Kalkınma Ajansı, Alman - Marshall Fonu, Karadeniz İşbirliği Fonu, Amerikan Ticaret 
Odası, UPS Global Vakfı, T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresi, İsveç Sürdürülebilir İş Forumu, British Council gibi birçok 
kuruluş ile proje geliştirmiş ve uygulamıştır.

 Kurumsal sosyal sorumluluğun ilgi alanlarını tanımlamak,

 Bu alanlarda bilinci geliştirmek ve kamuoyu oluşturmak, bilimsel araştırma yapmak,

 KSS alanlarında yayın yapmak, seminer, panel, eğitim vb. düzenlemek,

 KSS alanlarında projeler geliştirmek ve yürütmek.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Projenin; teklif çağrısında ve başvuru rehberinde belirtilen hususlara uygun biçimde hazırlanması gerekmektedir. İlk 
etapta değerlendirmeye sadece ön başvuru formu ve ilgili ekler sunulmaktadır. Ön değerlendirme sonucu olumlu olan 
başvuru sahipleri, nihai proje başvurusunda bulunmaya davet edilmektedir.

Ayrıntılı bilgi ve gelişmeler için internet sayfası takip edilebilir.

E-Posta: kssd@kssd.org http://kssd.org/
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Sivil Toplum
 Kuruluşlarına Yönelik D

estekler

TECHSOUP TÜRKİYE

Desteğin Amacı Nedir?

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir? 

Program Öncelik Alanları Nelerdir?

TechSoup Global, dünya genelinde kâr amacı gütmeyen kuruluşların çalışmalarının etkisini artırmak için teknolojiye 
erişimlerini desteklemekte olan San Francisco merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. 

TechSoup Türkiye Bağış Programı, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM) TechSoup Global ortaklığı kapsamında 
hayata geçirilmiştir. Bağış programı kapsamında işletim sistemi yazılımları, sunucu yazılımları, güvenlik yazılımları gibi 
ürünler talep edilebilmektedir. Program; kuruluşları BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) alımları ve altyapıları konusunda 
daha donanımlı hale getirecek destekler de sağlamaktadır.

Türkiye’de kayıtlı sivil toplum kuruluşları başvuru yapabilmektedirler. Genel uygunluk kriterinin yanı sıra bağışta 
bulunan her bir partnerin uygunluk kriterlerinin de karşılanması gerekmektedir. Başvuru sahibinin her bağış karşılığında 
cüzi bir idari ücret ödemesi gerekmektedir.

 Yoksullukla mücadele,

 Sosyal ve toplumsal refahın gelişmesi, 

 Eğitimin, kültürün ve doğal çevrenin gelişmesi,

 Topluma yararlı diğer amaçlar.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Ayrıntılı bilgi ve gelişmeler için internet sayfası takip edilebilir. Başvuruda bulunabilmek ve e-bülten aracılığıyla gelişme-
lerden haberdar edilmek için siteye kayıtlı olmak gerekmektedir.

https://www.techsoupturkiye.org.tr/about-TechSoup_Turkey

https://www.techsoupturkiye.org.tr/join/register

KAMU KURUMLARININ VE ÖZEL SEKTÖRÜN MALİ YARDIMLARI

E-Posta: https://www.techsoupturkiye.org.tr/contact
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Sivil Toplum
 Kuruluşlarına Yönelik D

estekler

VAKIFLAR ve
BAĞIMSIZ KURULUŞLARIN

MALİ YARDIMLARI
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AKDENİZ KADIN FONU
Desteğin Amacı Nedir?

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Program Öncelik Alanları Nelerdir?

Akdeniz Kadın Fonu, Akdeniz’deki kadın hareketlerini güçlendirmek amacıyla Fransa’da kurulmuştur. Faaliyet alanı 
cinsiyet eşitliğinin pekiştirilmesi ve kadınların yaşam koşullarının iyileştirilmesini kapsamaktadır. Kadın 
kuruluşlarına fon sağlayarak kapasitelerini arttırmak; stratejik düşüncelerin geliştirilebileceği ortak bir alan yaratmak; 
kadın haklarına yönelik ortak aklın oluşturulması üzerine eğitimler düzenlemek olmak üzere 3 ana eksen doğrultusunda 
faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Destekleyecekleri kuruluşların cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularına özen 
göstermelerine dikkat edilmektedir.

Türkiye de dahil olmak üzere, Akdeniz ülkelerinde faaliyet 
gösteren, kadınlardan oluşan grup ya da kuruluşlar başvuruya 
uygun görülmektedir. Özellikle kuruluşunda ve yönetiminde 
çoğunluğun kadınlardan oluşması önem arz etmektedir. 

Kuruluşunun ilk 5 yılının içinde olan, kurumsal fonlara 
erişimi olmayan, kadın haklarının ilerletilmesi için hassasiyet 
gösterilmesi gereken hususlarla çalışan organizasyonlara öncelik 
tanınmaktadır.

Ön başvurular internet sayfasındaki form aracılığıyla yapılmaktadır. Ön başvuru değerlendirme süresi yaklaşık 3 hafta 
olup, ön değerlendirme sonucunda uygun bulunanlar asıl başvuruyu yapmaya hak kazanmaktadırlar.

Başvuru esnasında internet sayfasında belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Fonlanacak projeler internet 
üzerinden kolektif bir çalışma ile seçilmektedir. Ayrıntılı bilgi için internet sayfası ziyaret edilebilir.

 Bölgesel kadın ağları,

 Genç kadınlarda liderlik,

 Kuruluş kapasitesinin geliştirilmesi,

 Kadın hareketlerinde eylem ve savunuculuk.

E-posta: info@medwomensfund.org

www.medwomensfund.org/en/Initiatives.html#financing
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Sivil Toplum
 Kuruluşlarına Yönelik D

estekler

AVRUPA KÜLTÜR VAKFI (EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION - (ECF))
Desteğin Amacı Nedir?

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

Başvuru Dönemi Ne Zamandır? Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Program Öncelik Alanları Nelerdir?

Hollanda merkezli vakıf; sanatsal ve kültürel ifade biçimlerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bir diğer hedefi de 
Avrupa kültür politikaları ve stratejilerinde etki yaratmaktır. Faaliyetleri arasında fon sağlama, savunuculuk çalışmaları, 
yayınlar ve organizasyonlar yer almaktadır.

İşbirliği fonları, disiplinler arası ve sınırlar ötesinde işbirliğine açık bağımsız kültürel organizasyonlara sağlanmaktadır. 
Programları arasında “Bir Adım Sonra: Seyahat Hibeleri”, “Balkan Kültür ve Sanat Programı”, “Fikir Kampı 
Programı” bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Vakıf; Avrupa ve Arap ülkeleri diyaloğunu destekleyen TANDEM Shaml 
Programı ile işbirliği programı yürütmektedir.

Hibe başvurusu yapacak kurumun Avrupa’da faaliyet gösteren bağımsız sanatsal ya da kültürel bir organizasyon 
olması gerekmektedir. Ancak, Türkiye’deki bir kuruluş - Avrupa’da faaliyet gösteren uygun bir organizasyonun 
başvurusunda, proje ortağı olarak belirtilmesi şartıyla - fondan faydalanabilmektedir.

Öncelik verilen proje hedefleri arasında; “insanları sanat ve kültür yoluyla güçlendirme”, “bilgi kaynaklarını bir araya 
getirme” ve “kültürel politika ve uygulamaları birleştirme” bulunmaktadır.

Başvurular her an yapılabilmekte ve 2 aylık 
periyotlarda değerlendirilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için internet sayfası ziyaret edilebilir. 

 Uluslararası ve sektörler arası kültürel işbirliği, 

 Sanatsal yaratıcılık,

 Sanatçıların ve kültür aktörlerinin dolaşımı.

E-posta: ask@culturalfoundation.eu

http://www.culturalfoundation.eu/grants/

Önemli Not:

Vakıf müzik, görsel sanatlar, dans, sinema, belgesel, 
multimedya, fotoğraf, tasarım, moda ve kültürel 
kapasite gelişimi gibi türlü sanatsal ve kültürel 
ifade biçimini farklı programlarla desteklemektedir.

VAKIFLAR ve BAĞIMSIZ KURULUŞLARIN MALİ YARDIMLARI
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CLINTON VAKFI
Desteğin Amacı Nedir?

Program Öncelik Alanları Nelerdir?

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Clinton Vakfı A.B.D. eski Başkanı Bill Clinton tarafından kurulmuştur. Vakıf “Küresel zorluklarla başa çıkabilmek için 
insanların olanaklarının güçlendirilmesi” amacı taşımaktadır. Vakıf, doğrudan projeler uygulamak yerine, mevzubahis 
alanın liderleri ile birlikte alanın gelişimine yönelik taahhütler oluşturmak için işbirlikleri oluşturmaktadır.

Vakfın çalışmaları çeşitli “girişim”lerden oluşmaktadır. Vakfın Türkiye’ye yönelik çalışmaları, “Clinton Küresel Girişimi” 
faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 İklim değişikliği,    

 Ekonomik gelişmeler, 

 Küresel sağlık, sağlık ve refah,

 Irksal, etnik ve dini uzlaşmazlıklar,

 Kadın ve genç kızlar.

Clinton Vakfı; şahıs, kurum, tüzel kişilik ve hükümetlerle çalışmaktadır.

Girişimler ve programlarla ilgili ayrıntılı bilgiye vakfın internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Ayrıntılı bilgi için internet sayfası ziyaret edilebilir.

https://www.clintonfoundation.org/

E-posta: https://www.clintonfoundation.org/about/contact-us
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Sivil Toplum
 Kuruluşlarına Yönelik D

estekler

ÇOCUK EMEĞİNİN SÖMÜRÜLMESİNE KARŞI ULUSLARARASI GİRİŞİM 
(IIECL) - EMILY SANDALL ANISINA KÜÇÜK HİBE PROGRAMI

Desteğin Amacı Nedir?
Çocuk Emeğinin Sömürülmesine Karşı Uluslararası Girişim (The International Initiative on Exploitative Child Labor-IIECL) 
tüm dünyada çocuk işçiliği konusunda faaliyet göstermekte olan bir kuruluştur. Çocuk işçiliğinin kötü örneklerinin ortadan 
kaldırılması için; eğitim, teknik destek, kapasite geliştirme ve araştırma gibi konulara destek sağlamaktadırlar.

Emily Sandall, IIECL’nin küçük hibe programlarının ilk faydalanıcılarından biri olan genç bir etkincidir. Vefatının ardından, 
IIECL ve Emily Sandall Vakfı işbirliğinde çalışmalar başlamıştır. Emily Sandall Anısına Küçük Hibe Programı aracılığıyla 
çocuk işçilerin sömürülmesini engellemeye çalışan kurumlara hibe sağlanmaktadır.

Program Öncelik Alanları Nelerdir? Destek Miktarı Nedir?

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?
Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

 Çocuk işçiliği farkındalığının artırılması,

 Çocuk emeği sömürüsünün ortadan kaldırılması.

Verilen en fazla hibe 500 ABD Doları’dır.

Sivil toplum kuruluşları, okullar, öğretmenler, gençler. Başvuru 
sahibinin çocuk ya da gençlerle birebir çalışıyor olması gerekmektedir.

İlkbahar ve sonbahar olmak üzere iki başvuru 
dönemi bulunmaktadır. Başvuru sonuçları mayıs 
ve kasım aylarında ilan edilmektedir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Başvuru posta ya da e-posta ile yapılabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için internet sayfası ziyaret edilebilir.

http://endchildlabor.org/

E-posta: IIECL@endchildlabor.org

VAKIFLAR ve BAĞIMSIZ KURULUŞLARIN MALİ YARDIMLARI
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ÇOCUKLAR İÇİN KÜRESEL FON
Desteğin Amacı Nedir?
Fon, faaliyetlerini tüm dünyadaki çocukların değerlerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirmektedir. 
Korunmaya muhtaç çocukların ihtiyaçlarıyla ilgilenen, toplum tabanlı kuruluşların vizyonu açık, kritik ve sürdürülebilir 
projelerine fon sağlamaktadırlar. Böylelikle çocukların ve dolaylı olarak ailelerin, toplumun ve dünyanın kalkınmasına 
destek olmaktadır.

Kuruluş; 1997’den bu yana 78 ülkede, 500’ü aşkın kuruluşla, yaklaşık 25.6 milyon ABD Doları yatırımda bulunarak 
8 milyon çocuğa ulaşmıştır.  Fonun Türkiye’de desteklediği projeler ve kuruluşlar da bulunmaktadır.

Program Öncelik Alanları Nelerdir? Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

 Sağlık, HIV’li çocuklar,

 Eğitim, 

 Çocuk işçiliği,

 Çocukların cinsel istismarı ile mücadele.

Doğrudan çocuklarla çalışmakta olan kâr amacı 
gütmeyen kuruluşlar başvuru yapabilmektedirler. 

Başvuran kurumun yıllık bütçesinin 200.000 ABD Doları’nı 
geçmemesi ön koşulu aranmaktadır. İlk başvurularda 
genellikle, yıllık bütçeleri 25.000-75.000 ABD Doları 
aralığındaki kurumlarla çalışılmaktadır.

Ekonomik ve sosyal olarak temel hizmet ve desteklerden 
faydalanamayan, toplum dışına itilmiş çocuklarla (sokak 
çocukları, çocuk işçiler, AIDS’li kimsesiz çocuklar, ulaşılması 
zor kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar vb.) çalışan kuruluşlara 
öncelik verilmektedir.

Başvuru iki basamaktan oluşmaktadır. Ön başvuru 
online olarak, her an yapılabilmektedir. Başarılı 
görülen ön başvuru sahipleri tam başvuruya davet 
edilmektedir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Başvurunun hazırlanması esnasında internet sayfasında belirtilmiş olan uygunluk ölçütleri ve 
seçim rehberine dikkat edilmelidir. Ayrıntılı bilgi için internet sayfası ziyaret edilebilir.

E-posta: info@globalfundforchildren.org

www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant/
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DEMOKRASİ İÇİN ULUSAL KAZANIM FONU                                     
(NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY-(NED))
Desteğin Amacı Nedir?
Demokrasi İçin Ulusal Kazanım Fonu, ABD’de kurulmuş ve tüm dünyada faaliyet göstermekte olan özel ve kâr amacı 
gütmeyen bir kuruluştur. Amacı; demokratik hedeflere ulaşılmasını desteklemek ve demokratik kuruluşları 
hükümet dışı çabalarla güçlendirmektir.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
 Hukukun üstünlüğü,

 Şeffaflık ve hesap verebilirlik,

 İnsan hakları, 

 Medyanın bağımsızlığı, sivil toplumun teşviki,

 Diğer demokratik hedeflerin iyileştirilmesi.

Önemli Not:

Başvuruların değerlendirilmesi esnasında 
projenin NED’in önceliklerine uygunluğunun 
yanı sıra aciliyeti, ülkenin özel ihtiyaçlarına 
ilgisi ve başvuranın deneyimi gibi faktörler 
göz önünde bulundurulmaktadır.

Destek Miktarı Nedir?
Hibe miktarları projelerin büyüklüğü ve kapsamına 
göre değişmektedir. Destekler ortalama 50.000 
ABD Doları civarındadır.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?
Sadece sivil toplum kuruluşları başvuru 
yapabilmektedirler.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
2017 yılı başvuruları için son teslim tarihleri 20 Oocak, 7 Nisan ve 16 Haziran olarak ilan edilmiştir. Süreç hakkında 
ayrıntılı bilgi için internet sayfası ziyaret edilebilir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Başvuru internet sayfasında yayımlanmış olan ön yazı, başvuru ve bütçe formlarının  doldurulması 
ile gerçekleştirilmektedir. Başvuru esnasında çağrı rehberi ve ek rehber kısımlarında belirtilen 
hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için internet sayfası ziyaret edilebilir.

E-posta: info@ned.org http://www.ned.org/apply-for-grant/en/
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DOĞA İÇİN WHITLEY FONU (WFN)
Desteğin Amacı Nedir?
Fon, gelişmekte olan ülkelerde seçkin doğa koruma faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla Whitley Ödülleri’ni 
dağıtmak üzere İngiltere’de kurulmuştur. Özellikle uzun vadeli değişiklikler sunan pratik çözümlere, sürdürülebilir 
ve katılımcı yöntemlerle gerçekleşen projelere destek sağlanmaktadır. Bu esaslara uygun, toplum tabanlı çalışmalar 
yürüten sıradışı çevre korumacı liderlere Whitley Ödülü verilmektedir.

Kuruluş çevre koruma liderlerine verdiği ödüller ile farkındalığın arttırılmasını, başarılı liderlerden bir platform 
oluşturulmasını ve kazananların gelecek için birer ilham kaynağı olmasını hedeflemektedir.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
 Nesli tükenen türler,

 Sulak alanlar, 

 Sürdürülebilir topluluklar,

 Karasal yaşam alanı,

 Deniz yaşamı.

Destek Miktarı Nedir?
Ödül dağıtımı bir yılda yaklaşık 9 farklı çevre koruma lideri 
ve onların projelerine yıllık maksimum 35.000 İngiliz Sterlini 
dağıtımı şeklinde gerçekleşmektedir. Bir lidereyse ek olarak 
30.000 İngiliz Sterlini değerinde Altın Ödül verilmektedir.

Whitley Ödülü alan liderlerin ayrıcalıklı projelerine 60.000 
İngiliz Sterlini değerinde “Devam Fonu” da sağlanabilmektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?
Çevre koruma faaliyetlerinde çalışan, lider ve temsilci vasıfları olan bireyler başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahibi 
yerel bir sivil toplum kuruluşu ya da kuvvetli bir ekip tarafından desteklenmelidir. (Başvuru öncesinde kuruluşun internet 
sayfasındaki uygunluk kriterleri ayrıntılı olarak incelenmelidir.)

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Başvurular, yılda iki farklı dönemde yapılabilmektedir. 2016 
yılı ödülleri için başvuru süreci tamamlanmıştır. Daha sonraki 
süreç için internet sayfası takip edilebilir.

Proje Süresi Nedir?
Proje süresinin 1-2 yıl olması beklenmektedir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Başvurular, internet sayfasından kabul edilmektedir. Başvuru formu sadece başvuru döneminde 
yayımlanmaktadır. Başvuru esnasında internet sayfasında belirtilen hususlara dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için internet sayfası ziyaret edilebilir. 

E-posta: info@whitleyaward.org

http://whitleyaward.org/apply-for-conservation-funding/how-to-apply/
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DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI (WWF TÜRKİYE) -
TÜRKİYE’NİN CANI HİBE PROGRAMI
Desteğin Amacı Nedir?
1996 yılında kurulan Doğal Hayatı Koruma Vakfı, 2001 yılında WWF’nin (World Wildlife Fund) Türkiye ulusal kuruluşu 
kimliğini kazanmıştır. İnsanın doğa ile uyumla yaşadığı bir gelecek için faaliyet gösteren kuruluş çalışmalarını ülkemizin 
doğasının korunması, doğayla uyumlu olacak şekilde yaşam tarzının değişmesi ve iklim değişikliği ile mücadele eksenleri 
doğrultusunda yürütmektedir.

Vakıf, 2011 yılından bu yana Türkiye’nin Canı Hibe Programı çerçevesinde yerel sivil toplum kuruluşlarının doğa koruma 
projelerine kaynak yaratmaktadır. Amacı; Anadolu’nun kaybolma tehdidi ile karşı karşıya kalan doğal değerlerinin 
korunması, biyolojik çeşitliliğin anlamının ve değerinin anlaşılması ile doğadan sürdürülebilir yararlanma biçimlerinin 
benimsenmesidir.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
 Biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalık yaratmak,

 Doğal değerlerimizin korunması.

Destek Miktarı Nedir?
Sağlanacak asgari ve azami destek oranı hibe çağrısı 
açıldığında yayımlanan program rehberlerinde belirtilmektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?
Türkiye’de doğa koruma konusunda faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluşları başvuruda bulunabilmektedir. 
Projenin değerlendirilmesi esnasında  ihtiyaç, katılımcılık, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve kalıcı etki yaratma gibi 
kriterler incelenmektedir.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Vakıf, bağışların bir havuzda toplanmasıyla oluşturdukları fon belli bir miktara ulaştığında hibe çağrısında bulunmaktadır. 
Kazanan projeler faaliyetlerini gerçekleştirirken, WWF-Türkiye yeni dönem hibe çağrısı için bağış toplamaya devam 
etmektedir. Hibe çağrıları internet sayfasından takip edilebilmektedir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Proje, hibe çağrısında ve program rehberinde belirtilen hususlara uygun biçimde 
hazırlanmalıdır. Ayrıntılı bilgi ve gelişmeler internet sayfasından takip edilebilir.

E-posta: turkiyenincani@gmail.com; hibe@wwf.org.tr

http://www.wwf.org.tr/

http://www.turkiyenincani.org/
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GENÇLİK KÖPRÜSÜ TÜRKİYE - ALMANYA
Desteğin Amacı Nedir?
“Gençlik Köprüsü Türkiye - Almanya”: değişim programları alanında bilgi toplayarak ilgililerle paylaşmayı, mevcut ağları 
ve işbirliklerini güçlendirmeyi, programlara katılan gençlerin sayısını arttırmayı hedeflemektedir. Mevcut faaliyetlerin 
görünürlüğünün artması ve ilave hibe imkanı sağlanması için çalışmaktadır.  Bu hedefler doğrultusunda Türkiye ve 
Almanya’daki sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile ortaklıklar yapmaktadır. 

Kuruluş birden fazla program yürütmektedir. Bu programlardan biri; sivil toplum kuruluşlarının, liselerin, üniversitelerin ve 
gençlik merkezlerinin Almanya ile değişimini içeren, 12-30 yaş arasındaki gençleri kapsayan projelere hibe sağlamakta 
olan bir programdır. 

Hibe başvurusu yapılabilecek bir diğer programsa “Willkommen Türkei! Hoşgeldin Almanya! Almanya-Türkiye Öğrenci 
Değişimi Projesi”dir. Proje kapsamında, iki ülkeden eşit sayıda lise öğrencisinin değişimine hibe sağlanmaktadır.

Program Öncelik Alanları Nelerdir? Destek Miktarı Nedir?  

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir? 
Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

 Kültürel diyalog, iletişim,  

 Öğrenci ve gençlik değişimi.

Kuruluş yürüttüğü farklı programlar için farklı hibe miktarları 
sağlamaktadır. Ayrıntılı bilgiyi internet sayfasını takip ederek 
alabilirsiniz.

Ortaklık yaptıkları kuruluşlar arasında; sivil 
toplum kuruluşları, devlet liseleri, üniversiteler 
ve gençlik merkezleri bulunmaktadır.

Başvurular farklı programlar üzerinden çağrılar ile yapılmaktadır.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Ayrıntılı bilgi almak için internet sayfası ziyaret edilebilir. Veritabanına kaydolarak 
Almanya’dan ortak kurum bulmak için kayıtlı kurumlar arasında araştırma 
yapmak mümkündür.

E-posta: info@genclikkoprusu.org

www.genclikkoprusu.org
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JPMORGAN CHASE VAKFI (THE JPMORGAN CHASE FOUNDATION)

Desteğin Amacı Nedir?
JPMorgan Chase Vakfı, JPMorgan Chase finans kuruluşunun kurumsal hayırseverlik faaliyetlerinin yürütülmesi 
amacıyla A.B.D’de kurulmuştur. Verdikleri destekler ile olumlu yönde ve sürdürülebilir değişikliklerin hızlandırılması 
amaçlanmaktadır. Küçük işletmelerin gelişimi, dar gelirlilerin barınması, düşük gelirli ülkelerdeki gençlerin eğitimi ve 
düşük gelirli topluluklarda kültür sanat projeleri desteklenmekte olan konular arasında bulunmaktadır.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
 Ekonomik kalkınma,

 Finansal güçlendirme,

 İşgücüne hazırlık.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir? 
Kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları başvuruda 
bulunabilmektedir. Zaman zaman, başvuruya hak kazanmak 
için ön başvuru ya da vakıftan başvuru talebi gerekebilmektedir.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 
Türkiye’nin de başvuruya uygun ülkeler arasında yer aldığı uluslararası hibe programının çağrısına yıllık olarak çıkılmaktadır. 
Başvuru çağrıları, koşulları ve diğer program duyuruları için internet sayfası takip edilebilir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Ayrıntılı bilgi almak için vakfın internet sayfası ziyaret edilebilir.

E-posta: kelly.j.lihaven@jpmchase.com

https://www.jpmorganchase.com/ 
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KADINLAR İÇİN KÜRESEL FON (GLOBAL FUND FOR WOMAN)

Desteğin Amacı Nedir?
A.B.D.’de kurulmuş olan fon tüm dünyadaki kadınların insan haklarını iyileştirme amacı taşımaktadır. Bunu fon veren 
ve talep eden kuruluşları kendi uluslararası ağlarında bir araya getirerek sağlamaya çalışmaktadırlar. Özellikle barış, 
eşitlik, sosyal değişim ve adalet odaklı kadın faaliyetlerini desteklemektedirler.

Kuruluş, çatısının altındaki birden fazla fon ile kadın hakları hareketlerini destekleme ve teşkilatlanmayı güçlendirme 
çalışmalarına destek olmaktadır. Bunlar; Genel Destek Fonu, Seyahat Fonu, Toplantı-Etkinlik Düzenleme Fonu ve 
Kadın Fonu’dur.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
 Şiddetin sonlandırılması,

 Ekonomik ve politik eşitlik,

 Üreme sağlığı ve cinsel hakların iyileştirilmesi.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir? 

Destek Miktarı Nedir?

Başvuruya uygun kuruluşlar; tamamı kadınlardan oluşan ya da lider pozisyonlarında kadınların olduğu oluşumlardır. 
(Bireysel başvurular kabul edilmemektedir.)

Hibe miktarı 5.000 ile 30.000 ABD Doları arasındadır. (Üst 
limit ilk kez hibe alacak kuruluşlar için genellikle 13.000 ABD 
doları civarında öngörülmektedir.) 

Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 
Başvurular, internet sitesi üzerinden yılın belli dönemlerinde kabul edilmektedir. Süreç için kuruluşun internet sayfası 
takip edilebilmektedir. Acil durumlar içinse ayrı bir süreç ile başvuranlara destek olmaya çalışmaktadırlar. Bu durumlarda 
fon başvurusu çalışmadan en az 8 hafta önce kabul edilmektedir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Ayrıntılı bilgi almak için fonun internet sayfası ziyaret edilebilir. 

E-posta: mena@globalfundforwomen.org

http://www.globalfundforwomen.org/information-for-applicants
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KING BAUDOUIN VAKFI (THE KING BAUDOUIN FOUNDATION)
Desteğin Amacı Nedir?
Belçika’da kurulmuş olan vakıf toplumun yaşam şartlarını yükseltmeyi hedeflemektedir. ABD’deki gönüllü bağışçıların 
Avrupa ve Afrika’da kâr amacı gütmeyen organizasyonlara destek olmasına aracı olmaktadır. Böylelikle, sınır ötesi 
hayırseverlik faaliyetlerini desteklemektedir.

Vakıf her bir destek programı için ayrı başvuru çağrısı yayımlamaktadır. Bu çağrıda başvuru kriterleri, finansal 
destek limitleri, öncelik alanları duyurulmaktadır.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?

Vakfın destek sağladığı proje konuları değişiklik ve çeşitlilik 
göstermektedir. Alan kısıtlaması bulunmamaktadır. Her yıl 
yüze yakın destek programını başvuruya açan vakıf, her bir 
program için ayrı öncelik alanları belirleyebilmektedir. Şimdiye 
dek sağlık, kültür, sanat, kültürel miras, toplumsal bellek, çocuk 
ve kadın alanlarındaki projelere destek sağlanmıştır.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir? 

Kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları 
başvuru yapabilmektedirler.

Proje Süresi Nedir?
Proje süresi prensip olarak 18 ay olarak 
öngörülmektedir.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 
Başvuru çağrıları vakfın internet sitesinde yayımlanmaktadır. Başvurular internet üzerinden kabul edilmektedir. Süreç için 
kuruluşun internet sayfası takip edilebilerek ayrıntılı bilgi alınabilir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Başvuru esnasında internet sayfasında belirtilen hususlara dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için internet sayfası ziyaret edilebilir.

E-posta: jeanpaul@kbfus.org, info@kbs-frb.be

https://www.kbs-frb.be/en/About-us
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PRENS CLAUS FONU (PRINCE CLAUS FUND)
Desteğin Amacı Nedir?
Organizasyon Prens Claus’un kültür ve kalkınmanın birbirine olan güçlü bağını belirtmesine ithafen Hollanda’da 
kurulmuştur. Fon, bu bağı dünyanın çeşitli yerlerinde desteklenecek faaliyetlerle güçlendirmeyi hedeflemektedir. Fon 
desteklerini 3 ana program aracılığıyla yürütmektedir: “Prens Claus Ödülleri”, “Kültürel Acil Durum Yardım Programı” 
ve “Hibeler ve İşbirlikleri Programı”. Hibeler ve İşbirlikleri Programı başvuru çağrıları yıl boyunca farklı öncelik ve 
hedefler doğrultusunda birkaç kez açılmaktadır.

Genellikle festival, sergi, konferans, ağ oluşturma ya da atölye vb. faaliyetlere destek sağlanmaktadır. Ayrıca bu 
tip faaliyetlerde başvuru sahibi ile işbirliği de yapılabilmektedir.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?

 Kültürel değişim,

 Sanatsal üretimler ve yayınlar.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir? 

Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

Bireyler veya kurumlar başvuruda bulunabilmektedirler. 
Özellikle baskı, yoksulluk vb. sebeple kültürel ifade alanı 
daralmış kültürel oluşumlara, sanatçı ve düşünürlere 
destek sağlanmaktadır. Ayrıntılar başvuru çağrılarında 
duyurulmaktadır.

Başvuru dönemi başvuru çağrısında ilan edilmektedir. Kuruluşun internet sayfası takip edilebilmektedir. Başvuru 
değerlendirmesi ve sonuçların ilanı yaklaşık 5 ay sürmektedir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Başvuru esnasında çağrıda belirtilen hususlara özen gösterilmesi gerekmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için internet sayfası ziyaret edilebilir.

E-posta: info@princeclausfund.org
http://www.princeclausfund.org/en/the-fund/about
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RUFFORD KÜÇÜK HİBELER VAKFI
(THE RUFFORD SMALL GRANTS FOUNDATION)

Desteğin Amacı Nedir?

Destek Miktarı Nedir?

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

Başvuru Süresi Nedir?

Vakıf gelişmekte olan ülkelerde doğa koruma faaliyetlerini ve pilot projeleri desteklemek amacıyla İngiltere’de 
kurulmuştur.

En fazla 5,000 İngiliz Sterlini’ne kadar olan projelere destek 
sağlanmaktadır. 

İlk hibenin projesi tamamlandıktan sonra aynı başvuru sahibi ikinci 
kez aynı hibe programına başvuru yapabilmektedir. İkincinin de 
başarılı bir şekilde tamamlanması halinde bu kez Rufford Booster 
Grant isimli programa başvuru yapılabilmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerdeki bireyler veya gruplar başvuruda bulunabilmektedir. Mevzu bahis proje konusu ülkede ilk 
kez uygulanacak olmalıdır ve çoğunluğunun sahada gerçekleşmesi gerekmektedir.  Etkilerinin pragmatik, ölçülebilir, uzun 
vadeli olması ve de hibenin proje bütçesinin büyük bir kısmını oluşturması gerekmektedir.

Proje süresi en az 12 ay’dır.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
 Biyoçeşitliliğin yaşatılması,

 Doğanın korunması.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 
Başvurular vakfın internet sayfasından kabul edilmektedir. Değerlendirmenin 
sonuçları yaklaşık 3 ay içinde duyurulmaktadır.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Başvuru esnasında vakfın belirttiği başvuru kriterlerine ve sıkça sorulan sorular kısmındaki 
cevaplarda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için vakfın 
internet sayfası ziyaret edilebilir. 

E-posta: http://www.rufford.org/rsg/contact-foundation
www.rufford.org/rsg/criteria
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SABANCI VAKFI 

Desteğin Amacı Nedir?

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

Başvuru Süresi Nedir? 

Vakıf, Sabancı ailesinin hayır faaliyetlerini kurumsallaştırmak için 1974 yılında Türkiye’de kurulmuştur. Toplumun her 
kesimi için aktif katılım ve fırsat eşitliğinin sağlanmasını hedefleyen hibe programları, ortaklıklar, seminer ve benzeri 
çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Vakfın çatısı altında sivil toplum kuruluşlarına destek olan farklı hibe programları açılmaktadır. Düzenli olarak hibe 
sağlayan program ise Toplumsal Gelişme Hibe Programı’dır.

Vakıf Türkiye’deki dernek, vakıf, kooperatif ve üniversiteler tarafından geliştirilen, proje geliştirme ve uygulama 
aşamasında ortaklıkları bulunan kurumlarla işbirliği yapmaktadır. Çifte dezavantajlı grupları hedef alan projelere öncelik 
vermektedir.

Proje süresi en fazla 12 ay’dır.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
 Toplumsal adalet,

 Toplumsal katılım,

 Ekonomik katılım.

Destek Miktarı Nedir?
40.000 TL ile 200.000 TL aralığındaki 
proje taleplerine destek sağlanmaktadır.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 
Başvurular internet aracılığıyla vakfın internet sayfasından kabul edilmektedir. 
Sivil toplum kuruluşlarına destek olan farklı hibe programları için vakfın sayfası 
takip edilebilmektedir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Ayrıntılı bilgi için vakfın internet sayfası ziyaret edilebilir.

E-posta: info@sabancivakfi.org

http://www.sabancivakfi.org/sayfa/hibe-programi-5
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SASAKAWA BARIŞ VAKFI – ORTADOĞU İSLAM FONU

Desteğin Amacı Nedir?
Sasakawa Barış Vakfı uluslararası işbirliği çalışmaları ile insanlığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla Japonya’da 
kurulmuştur. Vakfın çalışmaları düzenli projeler ve özel fonlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. “Düzenli Projeler” ile belli 
bir sorun odağında çözüm projeleri desteklenirken “Özel Fonlar” ile belirli bir coğrafi bölgedeki sivil toplum kuruluşlarına 
hibe sağlanmaktadır. Özel fonlardan biri olan “Orta Doğu İslam Fonu”, Japonya ve Orta Doğu arasındaki anlayışı 
geliştirmek; politik, ekonomik, sosyal ve kültürel değişimi sağlamak için faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen 
kuruluşlara hibe sağlamaktadır.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
 Bilgi aktarımı ve entelektüel zemin oluşumu,

 İnsan ve kültür değişimi,

 Bilgi ve iletişim,

 Deniz güvenliği hakkında araştırma.

Destek Miktarı Nedir? 
Hibe miktarları hakkında net bir sınır belirtilmemiş olmakla 
beraber, önceki yıllardaki hibe miktarının yaklaşık  20.000 ile 
100.000 ABD Doları arasında seyrettiği görülmektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar başvuruda 
bulunabilmektedir.

Başvuru Süresi Nedir? 
Proje süresi 1 ile 3 yıl arasında değişmekte olup 2 yıl ve 
üzerindeki sürelerde sözleşme yıllık olarak yenilenebilmektedir.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 
Başvurular için ayrı bir dönem bulunmamaktadır. Başvurular sadece posta ile kabul edilmekte olup doldurulması 
gereken bütçe ve başvuru formları internet sayfasında bulunmaktadır.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Başvuru esnasında vakfın hibe duyurularında ve sıkça sorulan sorular kısmında belirtilen hususlara 
özen gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için internet sayfası ziyaret edilebilir. 

https://www.spf.org/e/grants/index.html

E-posta: https://www.spf.org/e/contact/
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TÜRK HAYIRSEVERLİK FONLARI (TURKISH PHILANTHROPY FUNDS)
Desteğin Amacı Nedir?
Fon, Amerika’daki bağışçılar ile Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları arasında köprü kurulması amacıyla A.B.D.’de 
kurulmuştur. Türk Hayırseverlik Fonları toplum vakfı (community foundation) modelini uygulamaktadır. Bağışçılara tek bir 
vakıf çatısı altında bağış yapma imkânı sağlamaktadırlar. 

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
 Sosyal ve ekonomik kalkınma,

 Cinsiyet eşitliği, 

 Eğitim, 

 Kültür-sanat.

Destek Miktarı Nedir? 
Net bir miktar belirtilmemektedir. 

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?
Hibeye başvuru yapabilmek için öncelikle yeterlilik tespiti yaptırılması gerekmektedir. Türkiye’de bulunan, kâr amacı 
gütmeyen, bağımsız sivil toplum kuruluşları yeterlilik tespiti başvurusunda bulunabilmektedirler. Değerlendirme 
esnasında başvuranın hukuksal - mali yeterliliği ve kurumsal verimliliği incelenmektedir. Uygun bulunan kuruluşlar hibe 
başvurusu yapmaya hak kazanmaktadırlar. 

Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 
Yeterlilik tespiti başvurusu her zaman yapılabilmektedir. Hibe çağrıları için fonun internet sayfası takip 
edilebilmektedir.  Bir diğer alternatif ise fon havuzundan faydalanabilmek için “Hibe Önerisi” formu doldurmaktır. Hibe 
başvurusunun başarılı değerlendirilmesi halinde hibe anlaşması imzalanmaktadır.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Ayrıntılı bilgi için internet sayfası ziyaret edilebilir. 

http://www.tpfund.org/partners/grants/how-we-fund/

E-posta: info@tpfund.org ,  eligibility@tpfund.org

Önemli Not:

Kuruluş çalışma alanlarını Türkiye’deki güncel gelişmelere 
göre genişletmekte ya da değiştirebilmektedir.
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TÜRK KÜLTÜR VAKFI (TURKISH CULTURAL FOUNDATION)

Desteğin Amacı Nedir?
Türk Kültür Vakfı; tüm dünyada Türk kültür ve mirasının muhafaza edilmesi ve tanıtılması amacıyla A.B.D.’de kurulmuştur.  
Türkiye dışındaki Türk mirasının korunması, Türkiye’yi ilgilendiren sosyal bilim konularının araştırılması, dokümantasyonu 
ve yayımlanması destekledikleri faaliyetler arasında yer almaktadır. Ayrıca, bu konularda çalışan dezavantajlı öğrencilerin 
eğitimine de katkı sağlamaktadırlar.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?

 Kültürel miras,

 Kültür, 

 Sanat,

 Eğitim.

Destek Miktarı Nedir? 
Miktar için net bir limit belirtilmemektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?
Bireyler de kuruluşlar da başvuruda bulunabilmekte olup  
başvuru konusunun vakfın öncelikleri, vizyon ve misyonuyla 
uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 
Başvurular, internet aracılığıyla vakfın internet sayfasından ya da posta ile kabul edilebilmektedir. Özel bir başvuru 
dönemi bulunmamaktadır. Ancak, hibe başvurusunun etkinlik tarihinden en az 8 hafta önce yapılması tavsiye edilmektedir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Hibe başvurusu niyet mektubu formatı vakfın internet sayfasında bulunmaktadır. Niyet mektubuna 
proje bütçesi, mevcut bütçe kaynakları ve diğer fonlayıcıların eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi 
için vakfın internet sayfası ziyaret edilebilir. 

www.turkishculturalfoundation.org/pages.php?ID=27

E-posta: info@turkishculturalfoundation.org; director@turkishculture.org
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ULUSLARARASI ÖZEL GİRİŞİM MERKEZİ
(CENTER FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE - (CIPE))
Desteğin Amacı Nedir?
Uluslararası Özel Girişim Merkezi (CIPE) özel girişimcilik kurallarının yaygınlaştırılması ve demokratik gelişim için çalışan 
kuruluşların desteklenmesi amacıyla A.B.D.’de kurulmuştur. CIPE, tüm dünyada hibe şeklinde mali destekler sağlamaktadır. 
Kâr amacı gütmeyen bir özel sektör kuruluşudur. Desteklenecek projelerde sürdürülebilirlik ve birden fazla kaynağa 
dayanıyor olma koşulları aranmaktadır.

Program Öncelik 
Alanları Nelerdir?

Destek Miktarı Nedir? 
Destek miktarı en fazla, başvuru sahibi kurumun yıllık mali hacminin %25-30’u olarak öngörülmektedir.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 
Başvuru süreci ön başvuru (proje özetinin merkeze 
gönderilmesi) ile başlamaktadır. Ön başvurunun olumlu 
bulunması halinde, hibe başvurusu ve kuruluş bilgi 
formunun içinde bulunduğu resmi teklif sunulmaktadır. 
Resmi teklif en az 6 ay içinde değerlendirilmektedir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Başvuru esnasında dikkat edilmesi gerekenler ve ayrıntılı bilgi için internet sayfası ziyaret edilebilir. 

http://www.cipe.org/cipe/grant-apply

E-posta: pcu@cipe.org

 Girişimcilik,

 Strateji.

Önemli Not:

Yatırım ve ticareti artırma faaliyetlerine destek sağlanmamaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?
CIPE; kâr amacı gütmeyen hükümet dışı ticari 
kuruluşlardan (ticaret odaları ve birlikleri, işveren 
federasyonları, özel girişim bazlı araştırma grupları gibi) 
gelen başvuruları kabul etmektedir. Siyasi etkinlikler 
ve ticari girişimler için yapılan başvurular uygun olarak 
değerlendirilmemektedir.
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AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ DOĞRUDAN YARDIM PROGRAMI (DAP)

Desteğin Amacı Nedir?
Avustralya Büyükelçiliği’nin Doğrudan Yardım Programı (DAP), insani zorluklara uzun vadede ve sürdürülebilir bir biçimde 
yönelmeyi amaçlayan esnek ve küçük hibelerden oluşmaktadır. DAP fonları katılımcı nitelikteki küçük-ölçekli kalkınma 
projelerini desteklemekte kullanılmaktadır. Yararlanıcıların projelerin tanımlanması, tasarlanması ve yönetimine katılımı 
sağlanmaktadır. Kadınların, çocukların ve diğer dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına ve çevre ile ilgili faydalı projelere özel 
önem verilmektedir.

Destek Miktarı Nedir? 
Fon miktarı minimum 20.000 Avustralya Doları, maksimum 40.000 Avustralya Doları’dır.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?
Kâr amacı gütmeyen, kalkınma faaliyetlerinde bulunan kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları.

Proje Süresi Nedir? 
Projeye hak kazanan faaliyetler genellikle oldukça kısa zaman dilimlerinde ve 18 ayı aşmayacak şekilde uygulanmaktadır. 
Hibe verilen örnek alanlar arasında: toplum sağlığı, eğitim, küçük ölçekli altyapı, kırsal ve tarımsal kalkınma ile çevre 
bulunmaktadır.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Fon başvurusu, başvuru formunun doldurulması ve posta ya da e-posta ile  gönderilmesi 
ile yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için internet sayfası takip edilebilir.

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

E-posta: elif.barutcuoglu-wade@dfat.gov.au
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HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ 
MATRA TÜRKİYE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI
Desteğin Amacı Nedir?
Türkiye’nin AB müktesebatına uyumunun desteklenmesi ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi yoluyla değişimine 
yardımcı olan bu programın amacı açık, çoğulcu, demokratik ve tamamıyla hukukun üstünlüğüne bağlı bir toplumun 
gelişmesidir.

Destek Miktarı Nedir? 
Genelde bütçesi 100.000 Avro civarı projeler uygulanmakla beraber bütçesi 
10.000 Avro ve 300.000 Avro aralığındaki projeler başvurabilmektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?
Yerel Sivil Toplum Kuruluşları, kâr amacı gütmeyen eğitim kurumları, yerel, 
bölgesel (ve duruma göre değerlendirilmek üzere merkezi) otoriteler başvuruda 
bulunabilir. 

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Proje başvurusu Hollanda Büyükelçiliği’ne e-posta aracılığıyla, başvuru formları, bütçe ve talep edilen diğer tüm 
dokümanların gönderilmesi ile yapılmaktadır.

Değerlendirme esnasında; projenin amaç, sonuç ve etkinliklerinin ayrıntılı ve net şekilde belirtilmesi, projenin yerel 
inisiyatiflerden gelmiş olması, hedef grubun projenin tüm aşamalarına aktif bir şekilde dâhil olması, bütçenin dengelenmiş 
olması ve MATRA’nın görünürlüğüne dair garanti verilmiş olması vb. konulara önem verilmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için internet sayfası takip edilebilir.

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

E-posta: deniz.bezirgan@minbuza.nl , ANK-MATRAHR.minbuza.nl

Program Öncelik 
Alanları Nelerdir?

 Kanun ve mevzuatlar,

 Yönetim, kamu düzeni,

 İnsan hakları ve azınlıklar.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 
Programa bir yıl içerisinde birkaç kez başvuru yapılabilmektedir. Başvuru tarihleri internet sitesinden takip edilebilmektedir.
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HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ HOLLANDA İNSAN HAKLARI PROGRAMI
Desteğin Amacı Nedir?
Hollanda İnsan Hakları Programı ile insan haklarının korunması ve teşviki vesilesiyle insan haklarına saygılı bir 
dünya yaratılması hedeflenmektedir.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?

 Kadın hakları,

 İnsan hakları savunucularına destek,

 Kurumsal sosyal sorumluluğun teşvik edilmesi,

 İnanç ve bilgi özgürlükleri.

Destek Miktarı Nedir? 
Genellikle proje bütçesi 100.000 Avro civarı projeler 
uygulanmakla beraber proje bütçesi 10.000 Avro ve 
300.000 Avro arasındakiler başvurabilir.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?
Yerel Sivil Toplum Kuruluşları, kâr amacı 
gütmeyen eğitim kurumları, yerel, bölgesel ve 
merkezi otoriteler başvuruda bulunabilir.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 
Programa bir yıl içerisinde birkaç kez başvuru 
yapılabilmektedir. Başvuru tarihleri internet sitesinden takip 
edilebilir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Proje başvurusu Hollanda Büyükelçiliği’ne e-posta aracılığıyla, başvuru formları, bütçe ve talep edilen diğer tüm 
dokümanların gönderilmesi ile yapılmaktadır.

Değerlendirme esnasında; bütçenin dengelenmiş olması, İnsan Hakları Programı’nın görünürlüğüne dair garanti verilmiş 
olması, etkinliklerin açık bir şekilde tarif edilmesi vb. konulara önem verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için internet sayfası takip 
edilebilir.

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

E-posta: deniz.bezirgan@minbuza.nl , ANK-MATRAHR.minbuza.nl
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HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN 
KATILIM ÖNCESİ ÜLKELERİ İLE İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

Desteğin Amacı Nedir?
Bu program ile katılım öncesi ülkelerinin Hollanda’nın AB genişlemesine “değişmez ve adil” yaklaşımını takdir etmelerini 
artırmaları hedeflenmiştir. Türkiye’de devlet kurumlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi ile AB katılım beklentilerinin siyasi 
(Kopenhag) kriterleri karşılaması için, AB müktesebatının görüşülmesinin Hollanda’nın resmi ve yarı resmi kurumlarıyla 
ortaklık yoluyla yapılması amaçlanmıştır.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?

 Yolsuzluk ve organize suçlarla mücadele,

 Adli ve idari teşkilatın iyileştirilmesi,

 Hukukun üstünlüğünün ve özgürlüklerin
 (özellikle medya) muhafazası,    

 Azınlıkların haklarının savunulması.

Destek Miktarı Nedir? 
Genellikle proje bütçesi 100.000 Avro civarı projeler 
uygulanmakla beraber proje bütçesi 10.000 Avro ve 
300.000 Avro arasındakiler başvurabilir.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?
Yerel Sivil Toplum Kuruluşları, kâr amacı 
gütmeyen eğitim kurumları ve yarı resmi kurumlar 
başvuruda bulunabilmektedir.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 
Programa bir yıl içerisinde birkaç kez başvuru yapılabilmektedir. Başvuru tarihleri ve 2016 faaliyet durumu internet 
sitesinden takip edilebilmektedir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Proje başvurusu Hollanda Büyükelçiliği’ne e-posta aracılığıyla, başvuru formları, bütçe ve talep edilen diğer tüm 
dokümanların gönderilmesi ile yapılmaktadır.

Değerlendirme esnasında; projenin amaç, sonuç ve etkinliklerinin ayrıntılı ve net şekilde belirtilmesi, 
bütçenin dengelenmiş olması, şeffaflık vb. konulara önem verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için internet 
sayfası takip edilebilir.

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

E-posta: deniz.bezirgan@minbuza.nl, ANK-MATRAHR.minbuza.nl
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Program Öncelik Alanları Nelerdir?
 Hukukun üstünlüğü, 

 İnsan haklarının desteklenmesi, 

 Şeffaflığın ve iyi yönetişimin arttırılması, 

 Kamu idaresinde kapasite oluşturma ve adli reformların güçlendirilmesi,     

 Siyasi reformların desteklenmesi ve siyasi savunuculuk.

Destek Miktarı Nedir? 
En az 20.000 İngiliz Sterlini bütçeli 
projelere fon sağlanabilmektedir. Proje 
için bir ön ödeme yapılamamaktadır, 
projenin harcamaları gerçekleştikten 
sonra fon aktarımı sağlanmaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

Proje Süresi Nedir? Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Tüzel kişiliğe sahip tüm kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilmektedir. Projelerin ortaklarla gerçekleştirilmesi olumlu 
karşılanmaktadır.

En fazla 3 mali yılda bitebilecek 
olmalıdır.

2015 - 2016 başvuru süresi bitmiş olup ileriki süreç internet sayfasından 
takip edilebilir.

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ AVRUPA’YI BİRLEŞTİRME PROGRAMI
DİPLOMATİK DEĞERLER ETKİ FONU

Desteğin Amacı Nedir?
Fon; İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nı destekleyerek güvenli komşuluk bölgesinde etkin ve küresel anlamda rekabetçi bir AB 
oluşturma vizyonunun gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

İnternet sitesinde belirtilmiş hususlara uygun hazırlanmış proje teklifinin Ankara’daki 
İngiltere Büyükelçiliği veya İstanbul’daki İngiltere Konsolosluğu’na sunulması gerekmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için internet sayfası ziyaret edilebilir.

https://www.gov.uk/guidance/reuniting-europe-programme-turkey

E-posta: ozge.manyas@fco.gov.uk
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İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ TÜRKİYE PROGRAMI REFAH FONU
Desteğin Amacı Nedir?
Fon; global büyüme için gereken uygun koşulların ve şeffaf, güçlü bir uluslararası ekonomik sistemin oluşmasına yardımcı 
olmayı hedeflemektedir. Türkiye bu bağlamda, Birleşik Krallık’ın öncelik verdiği 15 bölgeden biridir.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
 Açık küresel ekonomi,

 Enerji güvenliği ve verimliliği,

 İklim değişikliği.

Destek Miktarı Nedir? 
10.000 ve 80.000 İngiliz Sterlini aralığındaki bütçelere fon 
sağlanabilmektedir ancak bu aralığın dışındaki projeler de 
başvuru yapabilmektedirler. 

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?
Tüzel kişiliğe sahip organizasyonlar fona başvuru yapabilmektedirler. Projelerin partnerlerle gerçekleştirilmesi olumlu 
karşılanmakta olup özellikle Birleşmiş Krallık menşeli kurumların ortaklığı teşvik edilmektedir.

Proje Süresi Nedir? 
En fazla 12 ay olmalıdır.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
2016 - 2017 başvuru süresi bitmiş olup, ileriki süreç internet sayfasından takip edilebilir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

İnternet sitesinde belirtilmiş hususlara uygun hazırlanmış proje teklifinin Ankara’daki 
İngiltere Büyükelçiliği veya İstanbul’daki İngiltere Konsolosluğu’na sunulması gerekmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için internet sayfası ziyaret edilebilir.

https://www.gov.uk/guidance/uk-prosperity-fund-turkey

E-posta: hande.ozut@fco.gov.uk
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JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ YEREL PROJELERE HİBE PROGRAMI (GGP)

Desteğin Amacı Nedir?
“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı 
(Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı temel insani 
ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program 
kapsamında 130’dan fazla ülkede yaklaşık 20.000 yerel proje gerçekleştirilmiştir. 

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
Toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik 
projeler desteklenmektedir. Kabul edilen proje konuları aşağıdaki gibidir:

 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.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
2016 yılı proje başvurusu kabulü son günü 18 Mart ilan edilmiş olup ileriki süreç internet sayfasından takip edilebilir.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?
Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilmektedirler. Başvuru sahibi kâr amacı taşımamalıdır. 
Türkiye’nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilmekte olup, ülkenin her yerinde proje uygulanabilmektedir. 
Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilmektedir. Başvuru sahiplerinin mutlaka proje tecrübesi ve 
kendi kurumlarına ait bütçelerinin olması gerekmektedir. 
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Destek Miktarı Nedir? 
Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yeni’dir. (10 milyon Japon Yeni yaklaşık 
olarak 90.000 ABD Doları’dır.) Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV) Büyükelçilik tarafından 
karşılanmamaktadır. 

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgiler, Büyükelçiliğin internet sayfasından takip edilebilir.

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

E-posta: eco@an.mofa.go.jp
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Destek Miktarı Nedir? 
Proje başına en az 5.000 Kanada Doları - en fazla 
50.000 Kanada Doları.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgiler büyükelçiliğin internet sayfasında görülebilmektedir.

http://www.canadainternational.gc.ca/turkey-turquie/cultural_
relations_culturelles/index.aspx?lang=eng&menu_id=9

http://www.canadainternational.gc.ca/turkey-turquie/index.aspx?long=tur

E-posta: ANKRACFLI@international.gc.ca

KANADA BÜYÜKELÇİLİĞİ YEREL GİRİŞİMLER İÇİN KANADA FONU 
(CANADA FUND FOR LOCAL INITIATIVES-(CFLI))

Desteğin Amacı Nedir?
Fon, Kanada’nın Türkiye, Azerbaycan, Suriye ve Gürcistan’daki küçük ölçekli projeleri desteklemesi suretiyle yerel halkın 
ekonomik, kültürel ve sosyal yaşam standartlarının yükselmesine katkıda bulunulmasını hedeflemektedir. 
2014-2015 yılında, bu dört ülkede 24 proje hayata geçirilmiştir.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
 Ekonomik idarenin ve hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi,

 Cinsiyet eşitliği: erken evlilik ve kadına şiddetle mücadele, 

 Demokratik katılımın güçlenmesi,

 İnsan haklarının ve temel hakların korunması.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?
Toplum temelli topluluklar ve (Kanada Hükümeti’nin siyasal amaçları ve öncelikli çalışma alanlarına hitap eden) Sivil 
Toplum Kuruluşları proje başvurusu yapabilmektedirler. Fondan daha önce faydalanmamış veya diğer fonlardan 
faydalanamayan sektör/bölgeler hakkındaki projelere öncelik verilmektedir.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Fon çağrısı her mali yıl için ayrıca değerlendirilerek her yıl başvuru çağrısı yayımlanmaktadır. Başvuru çağrısı yapılan 
ülkeler her yıl değişebilmekte olup 2016-2017 dönemi kapsamındaki ülkeler arasında Türkiye yer almamaktadır. İleriki 
süreç internet sayfasından takip edilebilir. 
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İSVEÇ BAŞKONSOLOSLUĞU TÜRK İSVEÇ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ
Desteğin Amacı Nedir?
Birim iki ülke arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmek için 2001’de kurulmuş olup demokrasi, insan hakları ve cinsiyet eşitliği 
gibi konularda toplumsal tartışmalara katkı sunarak Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik doğrultusunda sürdürdüğü 
reform sürecini desteklemektir.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
 Demokrasi, 

 İnsan hakları, 

 Cinsiyet eşitliği.

Önemli Not:

Başvuru konusunun, kurumun internet sayfasında 
yayımlanmakta olan İsveç sonuç stratejisi kapsamında 
olması gerekmektedir.

Önemli Not:

İsveç Dışişleri Bakanlığı kapsamında faaliyet gösteren İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA) da 
İsveç’in Türkiye Programı’nın bir parçasıdır. Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortak çalışmalar 
yürütmektedirler. SIDA, stratejisi çerçevesinde ortaklıklar yolu ile STK’lara da destek sağlamaktadır. Destekledikleri 
alanlar arasında kadın hakları ve engellilere yönelik projeler de bulunmaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?
Sivil Toplum Kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 
düşünce kuruluşları, akademik, siyasi, kültürel 
kurum ve kuruluşlar, devlet kurum ve kuruluşları.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
2017 dönemi için başvuru son tarihi 25 Kasım 2016 olduğundan 
tamamlanmış olup ileriki süreç internet sayfasından takip 
edilebilir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Başvuru için internet sitesinde belirtilmiş hususlara uygun hazırlanmış proje teklifinin İstanbul İsveç Başkonsolosluğu 
Türk-İsveç İşbirliği Birimi’ne  normal posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. 

http://www.swedenabroad.com/tr-TR/Embassies/Istanbul/
Hakkmzda/Turk-svec-birlii-Birimi-/

http://www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Turkey-/Our-work-in-
Turkey-/

E-posta: Didem.Ozalp@gov.se 
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

MALİ YARDIMLARI
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ERASMUS + PROGRAMI
AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 

Desteğin Amacı Nedir?
Erasmus + Programı eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler 
içermektedir. 2014-2020 yılları arasında uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Program 3 ana eylem ve 2 özel eylemden 
oluşmaktadır. 

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

Programda “Ülke Merkezli” ve “Merkezi Projeler” olmak üzere 2 tür proje bulunmaktadır. Ülke Merkezli Projeler’in başvurusu 
“Türkiye Ulusal Ajansı”na yapılmaktadır. Merkezi Projeler’in başvurularıysa Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na 
bağlı “Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı”na (EACEA) yapılmaktadır.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
 Eğitim, öğretim,

 Gençlik ve spor.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?
Erasmus + Programı’na kimlerin başvuruda bulunabileceği 
ana eylemlere ve bunların alt başlıklarına göre farklılık 
göstermektedir. Bireyler tarafından da tüzel kişiler tarafından 
da başvuru yapılabilecek alt başlıklar bulunmaktadır.

Önemli Not:

Başvuru öncesinde ilgili alt başlığın gereklilikleri 
ayrıntılı olarak incelenmelidir. Bazı Merkezi 
Projeler’e başvuruda bulunabilmek için Program 
Ülkeleri’nden ortak kuruluş bulunması gerekmektedir.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Programın çatısı altındaki farklı proje türleri için farklı başvuru 
tarihleri bulunmaktadır. Teklif çağrıları ve çağrı rehberleri yıllık 
olarak açıklanmakta ve programın internet sayfası “Teklif 
Çağrıları” kısmında ilan edilmektedir. 

İlan edilen son başvuru tarihleri yandaki tablodan incelenebilir. 
Önümüzdeki yıllara ilişkin gelişmeler internet adreslerinden 
takip edilebilir.
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Proje Türü Başvuru Yeri Son Başvuru Tarihi

KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

Gençlik Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği:
Gençlik Değişimleri
Avrupa Gönüllü Hizmeti
Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

TÜRKİYE ULUSAL 
AJANSI

2.02.2017
26.04.2017

4.10.2017

Eğitim-Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği:
Okul Eğitimi
Mesleki Eğitim
Yükseköğretim
Yetişkin Eğitimi

TÜRKİYE ULUSAL 
AJANSI

2.02.2017

Erasmus Mundus Ortak Master Dereceleri EACEA 18.02.2017

Büyük Ölçekli AGH Etkinlikleri EACEA 05.04.2017

KA2 - STRATEJİK ORTAKLIKLAR (YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ)

Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar
TÜRKİYE ULUSAL 

AJANSI

2.02.2017
26.04.2017

4.10.2017

Eğitim-Öğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar:
Okul Eğitimi
Mesleki Eğitim
Yükseköğretim
Yetişkin Eğitimi

TÜRKİYE ULUSAL 
AJANSI

29.03.2017

Bilgi Ortaklıkları EACEA 28.02.2017

Sektörel Beceri Ortaklıkları EACEA
Ayrı bir teklif çağrısı 

yayınlanacaktır.

Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme EACEA 09.02.2017

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme EACEA 08.03.2017

Tablo 1. Erasmus + Programı Başvuru Tarihleri (2016)
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KA3 - POLİTİKA REFORMLARI İÇİN DESTEK

Yapılandırılmış Diyalog (Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların 
Toplantıları)

TÜRKİYE ULUSAL 
AJANSI

02.02.2017
26.04.2017
04.10.2017

Sivil Toplum İşbirliği (Gençlik) EACEA 29.11.2016

Sivil Toplum İşbirliği (Eğitim) EACEA
Henüz ilan 

edilmemiştir.

Politika Yeniliği için Girişimler EACEA
Henüz ilan 

edilmemiştir.

ÖZEL EYLEMLER

Jean Monnet EACEA 23.02.2017

Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları EACEA 06.04.2017

Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri EACEA 06.04.2017

Küçük İşbirliği Ortaklıkları EACEA 06.04.2017

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Ana eylemlerin içerikleri, faaliyetler, koşullar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ve gelişmeler için internet 
sayfası ziyaret edilebilir. Proje başvuruları internet sitesinde belirtilmiş hususlara dikkat 
edilerek hazırlanmalıdır. 

http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1

E-posta: bilgi@ua.gov.tr
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 Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri,

 Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, 
Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları,

 Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası 
Organizasyonlar, Bireysel Araştırmacılar.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Proje önerisi internet sitesinde belirtilmiş hususlara dikkat edilerek hazırlanmalıdır. Başvurunun 
değerlendirmeye alınması için; ilgili çağrının tanımındaki içeriğe uygun olması ve proje tiplerine 
göre belirlenen standart uygunluk kriterlerini sağlıyor olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiye 
aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

http://www.h2020.org.tr/tr/content/basvuru-sureci-ve-degerlendirme-kriterleri

UFUK 2020 (HORIZON 2020)

Desteğin Amacı Nedir?
Avrupa Birliği Çerçeve Programları uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön vermek, Avrupa’nın bilim, 
teknoloji ve politika uygulamalarının uyumunu sağlamak amaçlarını taşımaktadırlar. Ufuk 2020; 2014-2020 yılları 
arası için oluşturulmuş Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı’dır. Ufuk 2020 Programının Ulusal Koordinatörü 
TÜBİTAK’tır.

Projelere minimum katılımcı sayısı ve aranan özellikler proje türüne göre değişmekte olup, programın esası işbirliğidir.  
Genel olarak, projede en az 3 farklı ülkeden en az 3 bağımsız kuruluşun yer alması gerekmektedir.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
 Toplumsal sorunlara çözümler (sağlık, gıda güvenliği, 
enerji, ulaşım vb.),

 Endüstriyel liderlik ve rekabetçilik,

 Bilimsel mükemmeliyet,

 Diğer alanlar (toplum ile ve toplum için bilim, 
mükemmeliyetin yayılımı ve katılımın genişletilmesi, ortak 
araştırma merkezleri).

Destek Miktarı Nedir?

Proje Süresi Nedir?

Farklı proje türleri için farklı oranlarda destek sağlanmaktadır. 

2 ile 5 yıl arasıdır.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

AVRUPA BİRLİĞİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MALİ YARDIMLARI
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AVRUPA BİRLİĞİ İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI (EaSI)

Desteğin Amacı Nedir?
2014-2020 yıllarında sosyal yenilikler ve istihdam alanındaki çalışmaları desteklemek için oluşturulmuştur. Program 
3 eksenden: “Progress” (istihdam ve sosyal politikalar), “Eures” (istihdam haraketliliği) ve “Mikrofinans ve Sosyal 
Girişimcilik” meydana gelmektedir. Ancak “Eures” ekseni Avrupa Birliği aday ülkelerine açık olmadığı için Türkiye’de 
desteklenmemektedir. İstihdam ve Sosyal Yenilik Programının Ulusal Koordinasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
 İstihdam (özellikle genç işsizliği) ve sosyal  
 politikaların modernizasyonu,

 Sosyal koruma sağlanması ve sosyal  
 dışlanmayla mücadele,

 Çalışma şartlarının iyileştirilmesi,

 Mikrofinans, 

 Sosyal girişimcilik.

Destek Miktarı Nedir?
Farklı proje türleri için farklı oranlarda destek sağlanmaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?
“Progress” ekseni programına sivil toplum kuruluşları, özel 
ve kamu kuruluşları, ulusal, bölgesel ve yerel otoriteler başvuru 
yapabilmektedir.

Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik ekseni programı Avrupa Birliği 
aday ülkelerine açıktır.  Avrupa Birliği Komisyonu girişimcileri 
ya da sosyal girişimleri doğrudan finanse etmemektedir. 
Ancak; seçili sosyal girişimcilerin ve mikro kredi tedarikçilerinin 
Avrupa Birliği’nde yatırım yapmasını sağlamaktadır.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Farklı eksenlerin çağrıları farklı zamanlarda açılmakta olup süreç internet sayfasından takip edilebilir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Program eksenleri, faaliyetler ve koşullar ile ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=en

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=en
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YARATICI AVRUPA (CREATIVE EUROPE 2014-2020) 
Desteğin Amacı Nedir?
Program, kültürel sektör çalışanlarının ülkeler arası hareketini desteklemeyi amaçlamaktadır. Kültürel ve sanatsal eser ve 
ürünlerin ülkeler arası dolaşımını desteklemek ve kültürler arası diyaloğu geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?

 Sinema, TV, kültür, müzik, medya,

 Sahne sanatları, kültürel miras,

 Şeffaflığın ve iyi yönetişimin arttırılması, 

 Edebiyat,

 Sanatçı ve kültür operatörlerinin dolaşımı.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Sivil toplum kuruluşları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, küçük ve orta ölçekli kuruluşlar.

Başvuru çağrıları ve teklifler, programın internet sayfasından takip edilebilir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Proje internet sitesinde belirtilmiş hususlara dikkat edilerek hazırlanmalıdır. 
Ayrıntılı bilgi ve gelişmeler için internet sayfası takip edilebilir.

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm#_status=openstatus=open

AVRUPA BİRLİĞİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MALİ YARDIMLARI

GEKA Denizli Yatırım Destek Ofisi 65



AB-TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU 
Desteğin Amacı Nedir?
Programın amacı Türkiye ve AB toplumlarını yakınlaştıracak, birbirlerini tanımayı hızlandıracak, karşılıklı anlayışı 
güçlendirecek, bilgi ve deneyim aktarımına imkân sağlayacak bir ortak platform oluşturmaktır.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
 Çevre, enerji, adalet, özgürlük ve güvenlik,

 Tüketicinin ve sağlığının korunması,

 İş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi,

 Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu,

 Kamu idaresinde kapasite oluşturma ve adli  
 reformların güçlendirilmesi,    

 Tarım ve balıkçılık,

 İşletme ve sanayi politikası, eğitim.

Önemli Not:

Öncelik alanları dönemlere göre değişiklik 
gösterebilmekte olup belirtilen alanlar 2015-
2016 hedef programının öncelik alanlarıdır.

Destek Miktarı Nedir?
Proje başına en fazla 150.000 Avro destek sağlanmaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Sivil toplum kuruluşları başvuru yapabilmektedir. Hibe programına başvurularda ortaklık şartı aranmaktadır. Başvuru 
sahiplerinin, AB üye ülkelerinden en az bir kuruluş ile ortaklık kurarak başvuru yapması gerekmektedir.

Sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olup; programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı 
sorumludur. Başvuru çağrılarına ilişkin gelişmeler, söz konusu iki kurumun internet sayfalarından takip edilebilir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Proje internet sitesinde belirtilmiş hususlara dikkat edilerek hazırlanmalıdır. 
Ayrıntılı bilgi ve gelişmeler için internet sayfası takip edilebilir.

http://siviltoplumdiyalogu.org/

E-posta: info@siviltoplumdiyalogu.org
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AVRUPA GENÇLİK VAKFI (EUROPEAN YOUTH FOUNDATION - (EYF))
Desteğin Amacı Nedir?
Vakıf, sivil kuruluşların gençler için organize ettiği faaliyetlere fon sağlanması amacıyla Avrupa Konseyi tarafından 1972 
yılında kurulmuştur.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
 İnsan hakları ve demokrasi,

 Çeşitlilik arz eden toplumlarda birlikte yaşam,

 Gençlerin toplumsal katılımı, 

 Genç ve çocuklar için faydalı siyasal yaklaşımlar ve araçlar.

Destek Miktarı Nedir?
Vakfın “Uluslararası Etkinlik”, “Yıllık İş Planı”, 
“Yapısal Hibe”, “Bir Kereye Mahsus Yapısal Hibe” 
ve “Pilot Etkinlik” başlıklı 5 ayrı hibe programı 
bulunmaktadır. Her bir program için maksimum hibe 
miktarı farklılık göstermektedir.

Yerel, ulusal ve uluslararası gençlik sivil toplum 
kuruluşları veya gençler konusunda çalışma yapan 
sivil toplum kuruluşları.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir? Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Farklı hibe programları ve proje türleri için başvuru 
dönemleri farklılık göstermektedir. Vakfın internet 
sayfasından gelişmeler takip edilebilir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Proje internet sitesinde belirtilmiş hususlara dikkat edilerek hazırlanmalıdır. 
Ayrıntılı bilgi ve gelişmeler için internet sayfası takip edilebilir.

http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation 

E-posta: bilgi@ua.gov.tr

Önemli Not:

Başvuru yapılmadan önce vakıf veri tabanına (https://fej.coe.int) kayıt yapılmalıdır. Avrupa Gençlik Vakfı’nın 
onayladığı kurumlar başvuru sürecine devam edebilmektedir.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DEMOKRASİ FONU                      
(UNITED NATIONS DEMOCRACY FUND - (UNDEF))
Desteğin Amacı Nedir?
Fon, demokrasinin temellendirilmesi ve sağlamlaştırılması için önemli olan sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi 
amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteryası tarafından kurulmuştur. 

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
 Toplumsal gelişim, 

 Hukukun üstünlüğü ve insan hakları,

 Bilgi ve demokratikleşme için araçlar,

 Kadınların güçlendirilmesi ve genç katılımı, 

 Medya ve hükümetle etkileşimin güçlendirilmesi.

Destek Miktarı Nedir?
Proje başına 100.000 ile 300.000 ABD Doları aralığında 
hibe verilmektedir.

Sivil toplum kuruluşları, bağımsız ve anayasal organlar, 
küresel, bölgesel ve devletlerarası organ, kuruluş ve 
dernekler başvuru yapabilmektedirler.

Fonlanacak projeler 2 yıllık’tır.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

Proje Süresi Nedir? 

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Fon 15 Kasım-31 Aralık 2016 dönemi boyunca başvuruya açıktır. Başvurular İngilizce veya Fransızca ve online 
olarak yapılmaktadır. Ön başvuru sürecinden geçen kurumlar, onaylandıktan 6 hafta sonra tam başvuru işlemlerini 
tamamlamalıdırlar. Önümüzdeki yıllara ilişkin gelişmeler irternet sayfasından takip edilebilir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?
Proje internet sayfasında belirtilmiş hususlara dikkat edilerek hazırlanmalıdır. 
Ayrıntılı bilgi ve gelişmeler için internet sayfası takip edilebilir.

http://www.un.org/democracyfund/application-materials
E-posta: democracyfund@un.org 
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 Bilginin, anlamların, değerlerin ve kimliğin kaynağı  
 olarak kültür,

 Kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü, 

 Bir yandan ifade özgürlüğüne saygı gösteren sanatsal  
 yaratıcılığın her formu,

 Uluslararası ve bölgesel kültürel işbirliği.

 Fonun hedefleri ile uyumlu ve aktiviteleri  
 kültürün ve sanatsal yaratıcılığın teşvikine katkı  
 sağlayan STK’lar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar,

 Kültürün teşviki ve sanatsal yaratıcılık konusunda özel  
 sorumluluğu bulunan kamu kurum ve kuruluşları,

 Şahıslar (özellikle sanatçılar ve yaratıcılar).

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, KÜLTÜR, BİLİM KURUMU
UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ 
ULUSLARARASI FONU (IFPC)
Desteğin Amacı Nedir?
Fon, “bireylerin ve toplumların kalkınması ve uluslararası kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi için kültüre daha 
fazla önem verilmesi” amacıyla 1947 yılı UNESCO Genel Konferansı’nda kurulmuştur. 

Program Öncelik Alanları Nelerdir?

Fonlanacak projeler en fazla 1 yıllık’tır. 

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

Proje Süresi Nedir? Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
2016 başvuru süreci tamamlanmış olup sonraki yılların süreçleri internet 
sayfasından takip edilebilir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Proje internet sayfasında ve çağrıda belirtilmiş hususlara dikkat edilerek hazırlanmalıdır. 
Ayrıntılı bilgi ve gelişmeler için internet sayfası takip edilebilir.

http://www.unesco.org.tr/?page=15:0:1:turkceE-posta: infoifpc@unesco.org

Önemli Not:

Başvuruya uygun faaliyetler: kültürel ve sanatsal eserlerin üretimi, kültür ve kalkınma stratejilerinin oluşturulmasına 
katkı sağlayan kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesidir. Ayrıca, bütçe hazırlanması esnasında tahmini proje 
maliyetinin en az  % 20’sini karşılayacak ayni ya da finansal diğer fon kaynakları belirtilmelidir. Bu miktar, diğer 
kaynaklardan ya da şahsi olarak karşılanmaktadır.

GEKA Denizli Yatırım Destek Ofisi 69



BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP)
KÜRESEL ÇEVRE FONU (GEF) – KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI (SGP)
Desteğin Amacı Nedir?
Küçük Destek Programı (SGP) Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) bir parçasıdır. Sivil toplum kuruluşlarının ve yerel toplulukların 
biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği ile iklim değişikliği mücadelesi faaliyetlerine destek 
sağlanmaktadır.

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
Biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği desteklenen iki ana konu olup ayrıntılı bilgi için internet sayfasında “Uygulama 
Dönemi Öncelikleri” kısmı incelenmelidir.

Sivil toplum kuruluşları başvuru yapabilmektedir ancak kuruluşlar her teklif için ayrıca değerlendirilmektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Proje teklif çağrı dönemleri, internet sayfasından takip edilebilir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Proje internet sayfasında ve çağrıda belirtilmiş hususlara dikkat edilerek hazırlanmalıdır. Küçük 
Destek Programı projeleri (GEF kurallarına göre), en az SGP’den aldığı destek kadar eş-finansman 
ile yürütülmektedir. Bu eş-finansmanın yarısının nakdi, yarısının ayni olması beklenmektedir. 
Ayrıntılı bilgi ve gelişmeler için internet sayfası takip edilebilir.

http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/ourwork/partners/gef.htmlE-posta: gokmen.argun@undp.org
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Program Öncelik Alanları Nelerdir?

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir? 

Temel alanlar kadınların siyasi ve ekonomik güçlendirilmesi olmakla beraber, çağrı dönemlerinde öncelik alanları 
değişebilmektedir. Kadınların hayatında elle tutulur bir fark yaratmayı hedefleyen, bir kenara itilmiş kadınların da 
toplumla bütünleşmesini sağlayan ve inovasyon içerikli projeler önceliklidir.

Kadınlar tarafından yönetilen sivil toplum kuruluşları ve toplum temelli teşekküller başvuru yapabilmektedir.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
2015 yılı başvuru süreci tamamlanmış olup sonraki yılların süreçleri internet sayfasından takip edilebilir. 

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Proje internet sayfasında ve çağrıda belirtilmiş hususlara dikkat edilerek hazırlanmalıdır. 
Ayrıntılı bilgi ve gelişmeler için internet sayfası takip edilebilir.

http://www.unwomen.org/en/trust-funds/fund-for-gender-equality 

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

E-posta: fund.genderequality@unwomen.org

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADININ 
GÜÇLENDİRİLMESİ ÖRGÜTÜ (BM KADIN) CİNSİYET EŞİTLİĞİ FONU
Desteğin Amacı Nedir?
Tüm dünyada kadınların ekonomi ve siyaset kulvarlarında güçlendirilmesi amacıyla hazırlanmış olan fon, ülkelerin 
cinsiyet eşitliği politikalarını ve kanunlarını desteklemektedir.

GEKA Denizli Yatırım Destek Ofisi 71



KADINA KARŞI ŞİDDETE SON VERMEK İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
FONU (UN TRUST FUND TO END VIOLENCE AGAINST WOMEN)
Desteğin Amacı Nedir?
Fon; şiddet içermeyen bir dünya yaratmak adına, kadına yönelik şiddeti sonlandırmak için çalışan yerel ve ulusal girişimleri 
desteklemek amaçlı bir hibe mekanizmasıdır. Dünyada birçok kurumla ortaklık kurarak, şiddete maruz kalan birçok kız 
çocuğu ve kadına destek olmaktadır. 

Program Öncelik Alanları Nelerdir?
 Kadına karşı şiddete yönelik kanun ve politikalar,

 Kadına şiddete karşı hareket planı uygulamalarındaki  
 boşlukların kapatılması,

 Çatışma, çatışma sonrası ve geçiş ortamlarında  
 kadına karşı şiddetle mücadele.

 Sivil Toplum Kuruluşları,

 Kadına karşı şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı üzerine 
 araştırma ve değerlendirme yapan kurumlar,  
 akademik çalışma ve araştırma yapan kuruluşlar,

 Genç gruplar ve ağları, etkinciler, medya aktörleri.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
2016 yılı çağrı dönemi başvuru süresi bitmiş olup ileriki süreç internet sayfasından takip edilebilir.

Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?

Proje süresi, desteklenecek miktar, başvuru koşulları ve süreç hakkında bilgiler, her yıl çağrı 
teklifinde ilan edilmektedir. Proje, internet sayfasında ve çağrı teklifinde belirtilen ayrıntılara 
uygun biçimde hazırlanmalıdır. Ayrıntılı bilgi ve gelişmeler için internet sayfası takip edilebilir.

http://www.unwomen.org/en/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women/application-guidelines

E-posta: untf-evaw@unwomen.org
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Birleşmiş Milletler Türkiye, <<http://www.un.org.tr/v3/vp/ana-sayfa.php  >>>, (28.11.2016).

Güney Ege Kalkınma Ajansı, Ajans Destekleri, << http://geka.gov.tr/4/ajans-destekleri >>>, (25.10.2016).

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), Fon Kaynakları, << http://www.stgm.org.tr/tr/fonkaynaklari>>>, (28.11.2016).

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı resmi internet sitesi, Açık Çağrılar, << http://www.ab.gov.tr/index.php?p=46194 >>>, (28.11.2016).

Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları İçin Fon Rehberi, << http://tacso.org/doc/TuRKiYE_DEKI_STK_LAR_iciN_FON_REHBERi.pdf>>>, (28.11.2016).

Çalışmada yararlanılan kaynaklar ilgili destek mekanizmasının altında, “Ayrıntılı Bilgiye Nereden Ulaşabilirsiniz?” bölümünde sunulmuş 

olup diğer yararlanılan kaynaklar ise aşağıda yer almaktadır.

Kaynakça
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Kurum Desteğin Adı Desteğin Alanı
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Doğrudan Faaliyet Desteği 
(DFD)

Güney Ege Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan 
yararlanılmasına, tehdit ve risklerin önlenmesine dönük acil tedbirler; bölgede 
öne çıkan sektörlerde, sosyal veya tematik alanlarda araştırma, planlama ve 
strateji geliştirme çalışmaları; büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede 
etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetler

Teknik Destek (TD)
Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile Bölge Plan ve Programlarını 
uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer başvuru 
sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları

Proje Teklif Çağrısına 
Dayalı Mali Destek 
Programları

Proje teklif çağrısına çıkıldığı zaman açıklanan sektör ve alanlar

KA
M

U
 K

U
RU

M
LA

RI
N

IN
 v

e
Ö

ZE
L 

SE
KT

Ö
RÜ

N
 M

AL
İ Y

AR
D

IM
LA

RI

T.C. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Gençlik Projeleri 
Destek Programı 

Gençlerin ve gençlik gruplarının kişisel, sosyal gelişimi ve potansiyellerinin 
ortaya çıkarılması; gençlik ve spor hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması 
ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik projeler

T.C. İçişleri Bakanlığı 
Dernekler Dairesi 
Başkanlığı Proje Destek 
Sistemi (PRODES)

STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve 
karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması hakkındaki projeler

T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yerel 
Yönetimlerin, Derneklerin 
ve Vakıfların Projelerine 
Yardım 

Kültürün sahiplenilmesi, kültürel miras niteliğindeki değerlerin özgünlüğünün 
muhafazası, yaşatılması, geliştirilmesi ve aktarılması, sanat ve turizm 
değerlerine yönelik proje ve faaliyetler

“Gelecek Turizmde” 
Sürdürülebilir Turizm 
Destek Fonu 

STK ve yerel aktörlerce gerçekleştirilen sürdürülebilir turizmi geliştirme odaklı 
ve küçük ölçekli, yerel ekonomik kalkınmaya destek olabilecek projeler

Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Derneği

Kurumsal sosyal sorumluluk hakkındaki projeler

Techsoup Türkiye
Sosyal ve toplumsal refahın ve kültürün gelişmesi; yoksullukla mücadele, 
eğitimin gelişmesi; doğal çevrenin gelişmesi veya topluma yararlı diğer 
amaçlarla ilgili faaliyetler 

Tablo 2. Desteklere ilişkin özet bilgi
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Akdeniz Kadın Fonu
Bölgesel kadın ağları, genç kadınlarda liderlik ve kadın hareketleri hakkındaki 
projeler

Avrupa Kültür Vakfı (ECF)
Kültür-sanat, sanatsal yaratıcılık, uluslararası ve sektörler arası kültürel işbirliği 
üzerine projeler

Clinton Vakfı 
İklim değişikliği, ekonomik gelişme, küresel sağlık, refah, uzlaşmazlıklar, kadın 
ve genç kızlar alanlarına yönelik projeler

Çocuk Emeğinin 
Sömürülmesine Karşı 
Uluslararası Girişim (IIECL)

Çocuk işçiliği konusunda farkındalığın artırılması ve çocuk emeği sömürüsünün 
ortadan kaldırılması hakkındaki faaliyetler

Çocuklar İçin Küresel Fon
Eğitim, sağlık, çocuk işçiliği, çocukların cinsel istismarı ile mücadele hakkındaki 
faaliyetler

Demokrasi İçin Ulusal 
Kazanım Fonu (NED) 

Hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve hesap verebilirliğin gelişimi, STK’ların 
güçlenmesi, insan hakları, bağımsız medya ve diğer demokratik hedeflerin 
iyileştirilmesine ilişkin proje ve faaliyetler

Doğa İçin Whitley Fonu 
(WFN)

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal yaşamın korunmasına yönelik belirlenen 
alanlardaki projeler

Doğal Hayatı Koruma Vakfı 
(WWF Türkiye) - Türkiye’nin 
Canı Hibe Programı 

Biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalık yaratmak ve doğal değerlerimizin 
korunmasına yönelik projeler

Gençlik Köprüsü Türkiye - 
Almanya 

Öğrenci ve gençlik değişimi, kültürel diyalog ve iletişim amaçlı projeler

JPMorgan Chase Vakfı Ekonomik kalkınma ve işgücüne hazırlık amaçlı projeler

Kadınlar İçin Küresel Fon Barış, eşitlik, sosyal değişim ve adalet odaklı kadın faaliyetleri

King Baudouin Vakfı
Destek alanları programlara göre değişir. Bugüne dek desteklenen faaliyet 
alanları; sağlık, kültür, sanat, çocuk ve kadına yönelik projelerdir

Prens Claus Fonu Kültürel değişim, sanatsal üretim ve yayınlar üzerine faaliyetler

Rufford Küçük Hibeler Vakfı Doğa ve biyoçeşitliliği koruma, pilot projeler
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Sabancı Vakfı Toplumsal katılım, adalet ve ekonomik katılım hakkındaki projeler

Sasakawa Barış Vakfı Orta 
Doğu İslam Fonu

Bilgi, iletişim, insan ve kültür değişimi, deniz güvenliği hakkında araştırmalar 
ve projeler

Türk Hayırseverlik Fonları
Eğitim, kültür-sanat, cinsiyet eşitliği, sosyal ve ekonomik kalkınma hakkındaki 
projeler

Türk Kültür Vakfı Türk kültürü ile mirasını koruma, sanat ve eğitim hakkındaki faaliyetler

Uluslararası Özel Girişim 
Merkezi (CIPE) 

Girişimcilik ve strateji üzerine faaliyet ile projeler
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Doğrudan Yardım Programı 
(DAP) 

İnsani zorlukların ele alımının desteklenmesine (özellikle dezavantajlı grupların 
ihtiyaçlarına ve çevreye) yönelik projeler

Hollanda Büyükelçiliği 
MATRA Türkiye Toplumsal 
Dönüşüm Programı

Hukukun üstünlüğü, insan hakları ve AB müktesebatına uyum hakkındaki projeler

Hollanda Büyükelçiliği 
Hollanda İnsan Hakları 
Programı 

İnsan hakları, kadın hakları, inanç ve bilgi özgürlüklerine ilişkin projeler

Hollanda Büyükelçiliği 
Hukukun Üstünlüğü İçin 
Katılım Öncesi Ülkeleri ile 
İşbirliği Programı

Hukukun üstünlüğünün korunması, yolsuzluk ile organize suçlarla mücadele, 
adli ve idari teşkilat iyileştirmelerine yönelik projeler
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İngiltere Büyükelçiliği 
Avrupa’yı Birleştirme 
Programı Diplomatik 
Değerler Etki Fonu 

Hukukun üstünlüğü, şeffaflığın ve iyi yönetişimin artırılması ile insan haklarının 
desteklenmesine yönelik projeler

İngiltere Büyükelçiliği 
Türkiye Programı Refah 
Fonu 

Açık küresel ekonomi, iklim değişikliği, enerji güvenliği ve verimliliği hakkındaki 
projeler

Japonya Büyükelçiliği Yerel 
Projelere Hibe Programı 
(GGP) 

Toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insani 
ihtiyaçların (sağlık, eğitim vb.) karşılanmasına yönelik projeler 

Kanada Büyükelçiliği Yerel 
Girişimler İçin Kanada Fonu 
(CFLI) 

Ekonomik idarenin ve hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi, cinsiyet eşitliği ile 
insan haklarına ilişkin faaliyet ve projeler

İsveç Başkonsolosluğu 
Türk-İsveç İşbirliği Birimi 

İnsan hakları, cinsiyet eşitliği ve demokrasi üzerine projeler
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Erasmus + Programı 
(AB Eğitim ve Gençlik 
Programları Merkezi 
Başkanlığı)

Eğitim, öğretim, gençlik ve spor ile ilişkili proje ve faaliyetler

Ufuk 2020
Toplumsal sorunlara çözümler (sağlık, gıda güvenliği, enerji, ulaşım vb), bilimsel 
mükemmeliyet,  endüstriyel liderlik ve rekabetçilik üzerine projeler

Avrupa Birliği İstihdam ve 
Sosyal Yenilik Programı 
(EaSI) 

İstihdam, sosyal koruma, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, mikrofinans ve 
sosyal girişimciliğe yönelik projeler

Yaratıcı Avrupa
Sinema, TV, kültür, müzik, kültürel miras, medya, edebiyat, sanatçı ve kültür 
operatörlerinin dolaşımı üzerine faaliyet ve projeler

AB-Türkiye Sivil Toplum 
Diyaloğu 

Türkiye ve AB toplumlarını yakınlaştıracak, birbirlerini tanımayı hızlandıracak, 
karşılıklı anlayışı güçlendirecek, bilgi ve deneyim aktarımına vesile olabilecek 
ilan edilecek konulardaki projeler
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Avrupa Gençlik Vakfı (EYF)
İnsan hakları ve demokrasi, çeşitlilik arz eden toplumlarda birlikte yaşamak, 
genç bireylerin toplumsal katılımı üzerine proje ve faaliyetler

Birleşmiş Milletler 
Demokrasi Fonu (UNDEF)

Toplumsal gelişim, hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokratikleşme için 
araçlar, kadın, gençlik, medya ve hükümetle etkileşimin güçlendirilmesine 
yönelik projeler

Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Kültür, Bilim Kurumu 
UNESCO Türkiye Milli 
Komisyonu - Kültürün 
Teşviki Uluslararası Fonu 
(IFPC) 

Kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü, ifade özgürlüğüne saygı gösteren 
sanatsal yaratıcılık formları, uluslararası ve bölgesel kültürel işbirliğine ilişkin 
faaliyet ve projeler

Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) 
Küresel Çevre Fonu (GEF) 
- Küçük Destek Programı 
(SGP) 

Biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği üzerine projeler

Birleşmiş Milletler 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
ve Kadının Güçlendirilmesi 
Örgütü (BM Kadın) Cinsiyet 
Eşitliği Fonu

Kadınların siyasi ve ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik projeler (Hibe 
çağrı dönemlerinde öncelikli alanlar değişebilmektedir.)

Kadına Karşı Şiddete Son 
Vermek İçin BM Fonu

Kadına karşı şiddete yönelik kanunlar, politikalar ile hareket planlarının 
uygulamasındaki boşlukların kapatılması, çatışma sonrası ve geçiş ortamlarında 
kadına karşı şiddetle mücadele hakkındaki projeler
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“Bu çalışma Ajansımızın, kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve çevreye duyarlılık yaklaşımı çerçevesinde sınırlı 
sayıda basılmıştır. Lütfen okuduğunuz çalışmaları geri dönüşüm kutusuna atmak yerine konu ile ilgili olabilecek 

kişilerle paylaşınız. Çalışmanın dijital haline www.geka.gov.tr adresli internet sitemizden ulaşabilirsiniz.”

DENİZLİ YATIRIM DESTEK OFİSİ (YDO)
Sizin için ne yapabilir?

konularında sizlere yardımcı olabiliriz.

Kentin ve yatırım olanaklarının tanıtımı,

Yatırım arazisi araştırması ve alternatif yatırım alanları konusunda bilgilendirme yapılması,

Yerli ve yabancı yatırımcıların ağırlanması, saha ziyaretleri ve incelemelerde bulunulması,

Firma ziyaretleri ve yatırımcıların eşleştirilmesi, girişimci-melek yatırımcı buluşturması;
izin ve ruhsat işlemlerinin takibi,

Sektörel destek mekanizmalarına ilişkin rapor, broşür, akış diyagramları hazırlanması,

Türkiye’deki destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık 
(Ajans, Ekonomi Bk.lığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bk.lığı, TKDK, KOSGEB, TÜBİTAK vb. destekler),

Teşvikler hakkında danışmanlık hizmeti sunulması, teşvik belgesi 
düzenlemesi, tamamlama ekspertizi ve vizesinin yapılması,



DENİZLİ YATIRIM DESTEK OFİSİ

Muğla Yatırım Destek Ofisi (Muğla YDO)
Şeyh Mahallesi Turgutreis Caddesi
Belediye Kapalı Otoparkı Kat:1 / MUĞLA

Tel :+90 252 213 17 92
Faks : +90 252 213 17 82
e-posta : mugla@geka.gov.tr

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (Merkez)

Denizli Yatırım Destek Ofisi (Denizli YDO) 
Pamukkale Teknokent Çamlaraltı Mh. Hüseyin 
Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20070 
Pamukkale / DENİZLİ
Tel : +90 258 371 88 44
Faks : +90 258 371 88 47
e-posta : info@geka.gov.tr-denizli@geka.gov.tr

Aydın Yatırım Destek Ofisi (Aydın YDO)
Ata Mahallesi Denizli Blv. No:18
Aydın Ticaret Borsası Hizmet Binası 
Kat:6 / AYDIN
Tel : +90 256 211 0 216-217
Faks : +90 256 211 0 213
e-posta : aydin@geka.gov.tr

www.geka.gov.tr


