
2021 YILI
SOSYAL GELİŞMEYİ 

DESTEKLEME PROGRAMI 

BİLGİLENDİRME SUNUMU



SOGEP NEDİR?

• T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2021 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu çerçevesinde hayata geçirilecek bir destek
programıdır.

• Programın; 2021 yılı için toplam bütçesi 81 il için 166 milyon
TL’dir.

• Bölgemizde konu ile ilgili proje geliştirme süreci Bursa Eskişehir
Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülecektir.



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,

• İstihdam edilebilirliği artırmak,

• Sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek,

• Sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

SOGEP’İN HEDEFİ



SO
G

EP
’İ

N
 Ö

N
C

EL
İK

LE
R

İ
ÖNCELİK: 1

İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİĞİ ARTIRMAK

ÖNCELİK: 2

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ve YENİLİKÇİLİK

ÖNCELİK: 3

SOSYAL İÇERME

ÖNCELİK: 4

SOSYAL SORUMLULUK



ÖNCELİK 1: İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİĞİ ARTIRMAK

SOGEP’İN ÖNCELİKLERİ ve ÖZEL AMAÇLARI

• Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının
kolaylaştırılması

• Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi

• Genç istihdamının artırılması

• İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve
üretken beşerî sermayenin geliştirilmesi



ÖNCELİK 2 : SOSYAL GİRİŞİCİLİK ve YENİLİKÇİLİK

• Sosyal girişimlerin kurulması ve kapasitelerinin artırılması

• İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi
modeller geliştirilmesi

• Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet
veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem
güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile
kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanması



ÖNCELİK 3 : SOSYAL İÇERME

• Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılması

• Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin
yükseltilmesi

• Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin
artırılması



ÖNCELİK 4 : SOSYAL SORUMLULUK

• Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk
faaliyetlerinin uyumlu hale getirilmesi,

• Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir
sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler



ÖNCELİKLENDİRİLECEK PROJELER

1. Kapasite geliştirmeye yönelik, sosyal etki düzeyi yüksek, özel nitelikli model
projeler,
2. Sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından daha alt kademede yer alan il ve
ilçelerde yer alması planlanan projeler,
3. Genç, kadın ve engellilerin istihdamını hedefleyen, yenilikçilik, ortaklık ve iş
birliği boyutu güçlü projeler,
4. Doğrudan sosyal sorumluluk projesi olmasa da özel sektörün içerisinde yer aldığı
ve nakdi eş finansman katkısı sunmayı taahhüt ettiği projeler,
5. Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın sıfırdan bir inşaat
yerine atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören projeler,
6. COVID-19 küresel salgınından etkilenen toplum kesimlerinin desteklenmesi,
salgının kent ekonomilerine negatif etkilerinin azaltılması ve sosyo-ekonomik
iyileştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik projeler.



SOGEP’İN UYGUNLUK KRİTERLERİ

UYGUN OLMAYAN PROJE KONULARI

• Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler
• Yurt dışı gezi, seminer, konferans, eğitim vb. içerikli projeler
• Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler
• Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan

kurs projeleri
• Proje amaçları ile ilişkilendirmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim

faaliyetlerine odaklanan projeler
• Halihazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren

projeler
• Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler
• Halihazırda başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler
• Sosyal sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin sosyal araştırma,

analiz ve raporlama faaliyetleriyle sınırlı projeler.



UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM ve KURULUŞLAR

• Kamu Kurumları 
• Üniversiteler 
• Mahalli İdareler 
• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları 
• Sivil Toplum Kuruluşları 
• Organize Sanayi Bölgeleri 
• Kooperatifler - Birlikler 
• Sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi 

şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş 
geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri



KAR AMACI GÜDEN KURUM ve KURULUŞLAR

Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar sadece Sosyal Sorumluluk
önceliğinden (Öncelik 4) başvuru sahibi olabilecek, diğer projelerde
ise sadece iştirakçi olarak yer alabileceklerdir.



ÖNEMLİ KONULAR

• Proje Bütçesi ve Destek Limitleri (TL)
Proje bütçesi asgari 1.000.000 TL olmalıdır.
Azami proje bütçesi belirlenmemiş olsa da proje bütçesinin 3.000.000
TL’yi geçmemesi tavsiye edilir.

• Proje Başına Destek Oranı (%)
Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin : Azami % 90
Kar Amacı Güden Kurum ve Kuruluşlar İçin : Azami % 50

• Uygulama Süresi
Asgari 12 ay - Azami 18 ay

• Proje Önerileri için Son Başvuru Tarih ve Saati
21.02.2021



BAŞVURU SÜRECİ

SÜREÇ AÇIKLAMA

Ön Başvuru
21.02.2021 tarihine kadar Proje Öneri Formunun 
doldurularak sogep@bebka.org.tr e-posta adresine 
iletilmesi

Ajans Ön Değerlendirmesi

Yapılan ön başvuruların programın amaç ve 
önceliklerine uygunluğu bakımından Ajans 
Değerlendirme Komisyonu tarafından  
değerlendirilmesi ve projelerin seçilmesi

Projelerin Geliştirilmesi
Seçilen projelerin geliştirilerek nihai haline 
getirilmesi (Proje Bilgi Formu, Bütçe, İş Planı ve 
Diğer Destekleyici Belgelerin Ajansa sunulması)

Son Değerlendirme ve Bakanlık 
Değerlendirmesi için Projelerin Seçimi

Her il için en fazla 4’er (Bölgemizden en fazla toplam 
12) proje Bakanlık değerlendirmesi için seçilmesi ve 
Genel Sekreter tarafından Bakanlık'a iletilmesi

Bakanlık Onayı ve Sözleşme İmzalama
Desteklenmeye hak kazanan projelerin Bakanlık 
tarafından tespiti, gerekli ise projeler için revizyon 
talep edilmesi  

Projelerin Revizyonu ve Sözleşme 
İmzalanması

Bakanlık tarafından talep edilen revizyonlar 
gerçekleştirildikten sonra başvuru sahiplerinin 
bilgilendirilmesi ve Ajans ile başvuru sahipleri 
arasında sözleşmenin imzalanması 



İLETİŞİM 

Başvuru sahipleri, SOGEP ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek 
için Program Yönetim Birimi ile irtibata geçebilir.

Telefon
0 (224) 211 13 27

E-posta
sogep@bebka.org.tr




