
2020 YILI 
SOSYAL GELİŞMEYİ 

DESTEKLEME PROGRAMI 
(SOGEP) 



Güney Ege Kalkınma Ajansı, 
5449 Sayılı Kanun ile 2009 yılında kurulmuştur. 

Aydın, Denizli 
ve Muğla 

illerinde faaliyet 
göstermektedir. 



 
Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu Kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tâbidir. 

Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumludur  

KALKINMA AJANSININ AMAÇLARI 

Tüm kesimler arasında işbirliğini geliştirmek 

Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak 

Yerel potansiyeli harekete geçirmek 

Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak 

Sürdürülebilirliğini sağlamak 

Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak 

AMAÇLAR 



YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK,  
YENİLİĞE DAYALI ÜRETEN,  

DOĞASINI KORUYAN,  
KÜRESEL TURİZM ODAĞI  

GÜNEY EGE 

TR32 GÜNEY EGE BÖLGESİ 
2014 – 2023 VİZYONUMUZ 



 SONUÇ ODAKLI PROGRAMLAR (SOP) 
 

Stratejik olarak belirlenmiş kalkınma 
hedeflerini yakalamak üzere, belirli bir 
sektör, tema veya mekânda uygulanacak alt 
program, proje ve faaliyetleri içeren, nitelikli 
analize dayanan, ilgili kurumlarla işbirliği 
halinde hazırlanan, ölçülebilir sonuç ve çıktı 
hedefleri olan orta vadeli programdır. 



 

 

2020 Yılı 
SONUÇ ODAKLI PROGRAMLAR 

Eko-turizmde Yeni 
Destinasyonlar 

Üretici Örgütlerinin 
Güçlendirilmesi 

İmalat Sanayide 
Kurumsallaşma  

ve 

Dijital Dönüşüm 

MALİ DESTEK 
PROGRAMLARI 

TEKNİK DESTEK 
PROGRAMI 
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AJANS DESTEKLERİ 

MALİ DESTEK 

FAİZ DESTEĞİ 
DOĞRUDAN 

FİNANSMAN DESTEĞİ 

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 

FİZİBİLİTE DESTEĞİ 

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 

FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ 

TEKNİK DESTEK 

SOSYAL GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 



•Belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde 
belirlenmiş olan, potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden 
belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya 
davet edilmesidir. 

Proje Teklif Çağrısı 

•Programın amacı, Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin 
fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.  Fizibilite Desteği 

•Yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak 
kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama 
aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek 
sağlamaktır.  

Teknik Destek 

•Bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve 
koşulları Ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel 
nitelikli model projelerdir.  

Güdümlü Proje 
Desteği 



 
 
 
 
 

SOGEP PROGRAMININ AMACI NEDİR? 
Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, 

göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, 
değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, 

toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata 
daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, 
sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve 

sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. 

 



 
 
 
 
 
 

İstihdam Edilebilirliği 
Artırmak 

Sosyal Girişimcilik ve 
Yenilikçilik 

Sosyal İçerme  Sosyal Sorumluluk  

ÖNCELİKLER 



Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak 
 
•Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama 

katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi 
ve becerilerinin geliştirilmesine, 

•Genç istihdamını artırmaya, 
•İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun 

alanlarda nitelikli ve üretken beşerî 
sermayenin geliştirilmesine, yönelik projeler. 



Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik 
 
•Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin 

artırılmasına, 
•İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin 

yenilikçi modeller geliştirilmesine, 
•Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik 

alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı 
kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye 
yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile 
kuluçka ve hızlandırıcı programların 
uygulanmasına, yönelik projeler. 



Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik 
 
 Sosyal Girişimcilik Nedir? 
 
Öncelikli olarak toplumsal bir sorunun ortadan 
kaldırılması veya toplumsal bir ihtiyacın giderilmesi 
amacıyla, bir işletme ve gelir modeli çerçevesinde 
yenilikçi ve kalıcı çözümler geliştirmeye yönelik olarak 
yürütülen faaliyetleri içeren projedir. 



Öncelik 3: Sosyal İçerme 
 
•Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin 

artırılmasına, 
•Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam 

kalitelerinin yükseltilmesine, 
•Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin 

kalitesinin artırılmasına, yönelik yenilikçi ve 
model nitelikli projeler. 



Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk  
 Kar amacı güden kuruluşların, SOGEP öncelik 

alanlarına ilişkin sosyal bir sorunun çözümüne 
yönelik faaliyetlerini içeren projesidir. 

 
•Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin 

sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya, 
•Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen 

farklı sosyal bir sorunun çözümüne, yönelik 
yenilikçi ve model nitelikli projeler. 



Öncelikli Projeler: 
Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projelere 

öncelik verilir: 
a) Genç, kadın ve engellilerin istihdamını hedefleyen, 

yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler, 
b) Eş finansmanın nakdi olarak karşılanmasını öngören 

projeler, 
c) Doğrudan sosyal sorumluluk projesi olmasa da özel 

sektörün içerisinde yer aldığı ve nakdi eş finansman 
katkısı sunmayı taahhüt ettiği projeler, 

d) Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel 
mekânın sıfırdan bir inşaat yerine atıl kamu 
binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören 
projeler. 



Desteklenmeyecek Projeler: 
Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projeler veya 

proje bileşenleri desteklenmez: 
a) Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği 

olmayan projeler, 
b) Yurtdışı ziyaret ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. 

faaliyetleri içeren proje kalemleri, 
c) Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki 

unsurlar içeren projeler, 
d) Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara 

hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri, 
e) Proje amaçları ile ilişkilendirmemiş ve sürdürülebilirliği 

zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler, 
f) Hâlihazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak 

sunulan hizmetleri içeren projeler, 
g) Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan 

projeler. 



Öncelik 1, 2, 3 Öncelik 4 

UYGUN BAŞVURU 
SAHİPLERİ 

 

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları, birlikler, kooperatifler, 
sivil toplum kuruluşları, organize 
sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, 
serbest bölge işleticileri, teknoloji 
transfer ofisi şirketleri ile teknoloji 
geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi 
ve iş geliştirme merkezi gibi 
kuruluşların yönetici şirketleri. 

Kar Amacı Güden 
İşletmeler 

ORTAK 
Başvuru Sahibi Kriterlerini Sağlayan Kurumlar ve Kar Amacı 
Güden İşletmeler 

İŞTİRAKÇİ Tüm Gerçek ve Tüzel kişiler 



Destek Limitleri Kar Amacı Gütmeyen Kar Amacı Güden 

Destek Oranı En Fazla %90 En Fazla %50 

Destek Miktarı En Az 900.000 TL En Az 500.000 TL 

Eş Finansman Miktarı En Az 100.000 TL En Az 500.000 TL 

Proje Bütçesi En Az 1.000.000 TL En Az 1.000.000 TL 



Önemli Hususlar!! 
 
 Proje Süresi en fazla 18 Ay 
 SOGEP Program Bütçesi 166 Milyon TL 
 2019 Yılı ortalama proje bütçesi 1,5 Milyon TL 
 Her ilden 3 proje gönderilecek 
 KDV Uygun Maliyet 

 
 



 
 

Ön Başvuru: 
Proje Öneri 

Formu 

Ön 
Değerlendirme 

Proje 
Geliştirme 

Nihai Başvuru: 
Proje Bilgi 

Formu 

Nihai 
Değerlendirme 

KAYS’a Giriş Bakanlık Onayı 

Sözleşme 
İmzalama 

SÜREÇ 



 
 

SÜREÇ 

 SOGEP ÖN BAŞVURU SÜRECİ 
 

 SOGEP Proje Öneri Formu Ajans internet sitesinden indirilir. 
 

www.geka.gov.tr  
 
• SOGEP Proje Öneri Formu doldurulur ve aşağıdaki e-posta adreslerine 

gönderilir. 
 

 pyb@geka.gov.tr 
 
• Ajans tarafından gerçekleştirilen ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan 

kurumlarla iletişime geçilerek Proje Geliştirme Süreci başlatılır. 
 
 

http://www.geka.gov.tr/
mailto:pyb@geka.gov.tr


 
 

SÜREÇ 

 SOGEP PROJE ÖNERİ FORMU 
 



 
 

SÜREÇ 

 SOGEP NİHAİ BAŞVURU SÜRECİ 
 

 Ajans koordinasyonunda geliştirilen başarılı proje fikirlerinin, proje 
formatına dökülerek sunulması aşamasıdır. 

 Proje Bilgi Formu ve Ekleri Ajans’a nihai değerlendirme için gönderilir. 
 Ajans tarafından Nihai Değerlendirme yapılarak her ilden 3 adet proje 

Bakanlığa gönderilir. 
 Sunulacak Evraklar: 

 Proje Bilgi Formu 
 Proje Bütçesi 
 İş Planı 
 Teknik Şartname, Proforma Fatura 
 Destekleyici Belgeler (Ortaklık Beyannamesi, Fizibilite Raporu, 

Sorun Analizi, Anket, Her Türlü Çalışma) 
 
 



 
 

2019 SOGEP Başarılı Proje Listesi 
 

 
 

İLİ BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI DESTEK 
TUTARI 

Denizli Sarayköy Açık Ceza İnfaz 
Kurumu 

Sarayköy Açık Ceza İnfaz 
Kurumu Hükümlülerinin 
Çalıştırılacağı Konfeksiyon 
Atölyesi  

1.000.000 TL 

Denizli Bozkurt Kadın Açık Ceza 
İnfaz Kurumu 

Zen'ce Leblebi, Bence En İyi 
Leblebi  

1.000.000 TL 
 

Aydın Aydın Aile Çalışma Ve 
Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü 

Engelsiz Yaşam Ve Gelişim 
Merkezi  

1.175.000 TL 



SON BAŞVURU TARİHİ 

30 Nisan 2020  Perşembe 
 

pyb@geka.gov.tr 



TEŞEKKÜR EDERİZ 


