
2019 YILI 
SOSYAL DESTEK PROGRAMI



Programın Hedefi
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
➢ sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.



1- İstihdam Edilebilirliği Artırmak 

• Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama 
katılımının kolaylaştırılmasına, 

• Genç işsizliğinin azaltılmasına, 

• İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda 
nitelikli ve üretken beşerî sermayenin 
geliştirilmesine, 

• Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine, 

• Hedef gruplarda, kendi işini kurabileceklere destek 
olunmasına yönelik projeler

Programın Öncelikleri



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.

Programın Öncelikleri



3- Sosyal İçerme 

• Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin 
artırılmasına, 

• Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam 
kalitelerinin yükseltilmesine, 

• Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin 
kalitesinin artırılmasına yönelik projeler.

Programın Öncelikleri



4- Sosyal Sorumluluk 

• Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal 
sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştıran, 

• Diğer öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı 
sosyal bir sorunun çözümünde sosyal sorumluluk 
uygulamaları geliştirilmesine yönelik,

• Kâr amacı güden şirketlerin sosyal girişim, 
kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarının iktisadi 
işletmelerinden ürün ve hizmet almasını önceleyen 
projeler.

Programın Öncelikleri



• 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

Uygun Başvuru Sahipleri
-Kar Amacı Gütmeyen-



• Tüm İşletmeler

• Kooperatifler - Birlikler 

Uyarı: Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar sadece 
Sosyal Sorumluluk önceliğinden (4. öncelik) başvuru 
sahibi, diğer projelerde ise ancak proje ortağı veya 
iştirakçi olabileceklerdir.

Uygun Başvuru Sahipleri
-Kar Amacı Güden-



Proje Başına 
Destek Tutarı

• Asgari 
1.000.000 TL

Proje Başına 
Destek Oranı

• Azami          
(Kar Amacı Gütmeyen)        

%90

• Azami          
(Kar Amacı Güden)         

%50

Uygulama 
Süresi

• Azami          
18 Ay

Önemli Hususlar



Son Başvuru Tarihi

Tüm başvuru sahipleri;

Sosyal Destek Programı (SODES) Proje Bilgi Formu’nu
hazırlayıp

proje@bebka.org.tr

adresine mail yoluyla iletebilirler.

15.10.2019 tarihi saat 18:00

mailto:proje@bebka.org.tr


Başvuru Süreci
• Proje başvuruları yararlanıcı tarafından Proje Bilgi Formu kullanılarak Ajansa 
sunulur.
• Ajans, proje fikirlerini, belirlenen hedef gruplar ve temalara uyumu ile 
projenin yapılabilirliği yönünden değerlendirerek uygun görülenleri Yönetim 
Kurulu onayına sunar.
• Ajans tarafından uygun görülen projelerin KAYS’a girişleri yararlanıcı 
tarafından yapılır ve proje bilgi formları Bakanlığın onayına sunulur.
• Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun bulunan 
projeler Ajansa bildirilir.

Projelerin Ajansa 
sunulması

Yönetim

Kurulunda proje

tekliflerinin

onaylanması

Projelerin

Bakanlığa

sunulması

15 Ekim 2019 25 Ekim 2019



İletişim Bilgileri

Program Yönetim Birimi
0 (224) 211 13 27

proje@bebka.org.tr




