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2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 

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 yaygınlaştırmak. 

Programın Hedefi 
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2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
Destek Miktarı, Eş Finansman ve Proje Süresi 

Destek Miktarı 

• Programa Ayrılan Toplam Kaynak: 166 Milyon TL (Türkiye Geneli) 

• Asgari Proje Bütçesi: 1 Milyon TL 

• Proje bütçesi (destek tutarı ve eş finansman) Ajansın teklifi ve Bakanlığın onayı ile en 
fazla %10 oranında artırılabilir.  

Destek Oranı 

• %90 (Kar amacı gütmeyen) %50 (Kar amacı güden) 

Proje Süresi 

• 18 ay / Süre uzatımıyla proje süresi en fazla 24 aya çıkarılabilir.  

Yasal Dayanak 

• 2021 yılı SOGEP Uygulama Usul ve Esasları, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet 
Destekleme Yönetmeliği, Destek Yönetim Kılavuzu 
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2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
Öncelikli Projeler 

Yenilikçi, model projeler (81 ilde 
rekabet, 3. yıl) 

Özel sektörün dahil 
edildiği, nakdi eş 

finansmanı 
sağlayan projeler 

Yeni bina inşaatı 
yerine atıl binaların 
kullanımını içeren 

projeler 

Covid 19 küresel 
salgınının negatif 

etkilerinin 
azaltılmasını 

sağlayan projeler 

İstihdam taahhüt 
eden projeler 
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2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
Uygun Olmayan Proje ve Faaliyetler 

Belediye vb. kurumların 
rutin/temel sosyal hizmet 
sunumu 

Yurtdışı gezi, seminer, konferans, 
eğitim vb. 

Sosyal yardım ve nakdi sosyal 
transferler 

Okul derslerini takviye amaçlı 
etüt faaliyetleri ve sınavlara 
hazırlık amacı taşıyan kurs 
projeleri  

Sürdürülebilirliği zayıf eğitim 
projeleri 

Hali hazırda başka bir finansman 
kaynağından desteklenen 
projeler 

Hedef kitle ile faaliyetleri 
arasında ilişki kurulamayan 
projeler 

Sosyal araştırma, analiz ve 
raporlama faaliyetleriyle sınırlı 
projeler 

Bütünlüğü olmayan, önceliklerle 
ilişkisiz projeler 
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2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
Süreç Akışı 

* Ön başvuru (www.bakka.gov.tr/Sogep)        26 Şubat 2020 16.00                                                                    
* Değerlendirme Komitesi   – Her ilden 4 proje                                                                            
* Genel Sekreter Oluru 

*Projelerin KAYS’a girilmesi / Resmi Yazı İle Bakanlığa Gönderim 

* Bakanlık Değerlendirmesi  - (Proje bilgi formu, proje bütçesi ve iş planı)                                                                                                                             
* Gerekirse Panel Değerlendirme (Bakanlık – Ajans) 

 * Bakanlık Gerekli Görürse Projelerin Revizyonu (faaliyet, bütçe vb.) 

* Sözleşme Süreci (İzin, mülkiyet, yetki belgeleri) 
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2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 

Sosyal sorunun belirlenmesi, çözüm sunumunun belirlenmesi, uygun paydaşların belirlenmesi 

Ajansla proje kurgusu görüşmeleri 

SOGEP bilgi formu ve eklerinin hazırlanması 

www.bakka.gov.tr adresi üzerinden ön başvuru 

Başvuru Süreci 

http://www.bakka.gov.tr/
https://www.bakka.gov.tr/Sogep/login
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2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI  

Başarılı bir SOGEP Projesi için İpuçları 

• Sektörel Sorun / Sosyal Sorun 
Sorun Tanımı (Sosyal Analiz 

Raporu, Bölge Planı) 

• Sorundan etkilenen, proje ile müdahale edilecek, proje 
kapsamında çözümle ilgili (Büyüklük, kapsam) 

Hedef Grup 

• Tanımlı sorunu çözmeye yetki/yetkinlik 
Proje Paydaşları (Neden 

Siz?) 

• 18 ayda, tanımlı bütçe, proje ekibi ile 
gerçekleştirilebilecek, çıktılarla ve hedefle uyumlu 

Proje Faaliyetleri 

• Proje bittikten sonra, kim, nasıl hangi ödenekle devam 
ettirecek? 

Sürdürülebilirlik 
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2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 

Başvuru Formu 
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2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
Başvuru Formu Bölümleri 

• Proje Adı 

• Proje Uygulayıcıları  

• Proje Mali Bilgileri 

• Proje Bütçesi 

• Proje Konusu ve Sorun Tanımı 

• Proje Özeti 

• Uygulama Yeri 

• Uygulama Süresi 

• Faydalanıcılar 

• Proje Konusu İle İlgili Diğer Kuruluşlar 

• Projenin Temel Faaliyetleri 

• Performans Göstergeleri 

1. PROJE 
TEMEL 

BİLGİLERİ 
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2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
Başvuru Formu Bölümleri 

• Projenin Genel Hedefi, Proje 
Amaç (lar)ı 

• Projenin Arka Planı ve Müdahale 
Gerekçesi 

• Projenin Tamamlayıcılığı 

• Projenin Etkileri, Projenin 
Mekânsal (Kentsel/Kırsal) Etkisi  

• Projenin İşletme Modeli, 
Yönetim Yapısı ve 
Sürdürülebilirliği 

• Proje Riskleri 

2. PROJE AMAÇLARI, 
GEREKÇESİ VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
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2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
Başvuru Formu Bölümleri 

• Talep analizi (Analiz, 
anket vb.) 

• Araştırma raporları 

• Yetkilendirme belgesi 

• İşbirliği protokolleri 

• Satış anlaşmaları 

• Görsel tasarımlar ve 
mimari planlar 

3. EKLER – 
Gerekli ise 
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Proje Adı (Proje hakkında fikir veren, kısa ve özgün (Dezavantaja Vurgu) 

Proje Uygulayıcıları  

Yararlanıcı 

• Projenin yürütülmesinden doğrudan sorumlu, Sözleşme tarafı  

Ortaklar 

• Projenin yürütülmesinde veya sonucunda doğrudan/dolaylı fayda/menfaat elde ederek 
yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunacak paydaş 

İştirakçiler 

• Projenin yürütülmesinde veya sonucunda doğrudan/dolaylı fayda/menfaat elde ederek 
yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunacak (sponsorluk, teknik destek 
sağlama vb.) gerçek veya tüzel kişiler 

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
1. Proje Temel Bilgileri 

Başvuru sahibinin proje konusu ile ilgililiği, projenin kurumsal sürdürülebilirliği 
ve proje konusunda uygulama yetki ve yetkinliği açısından önemlidir. 

Neden ortak , proje hazırlığı-uygulamasındaki rolü ve BS ile işbirliği geçmişi 

Neden İştirakçi, proje hazırlığı-uygulamasındaki rolü ve BS ile işbirliği geçmişi 
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Proje Mali Bilgileri 

• Proje Bütçesi 

• Toplam Bütçe, TL, Asgari 1 milyon TL, Azami limit yoktur. 

• Destek Miktarı 

• 2,5 milyonu aşmaması önerilmektedir. 

• Eş Finansman 

• Nakdi Eş Finansman – Öncelikli, Özel sektör karşılarsa puan avantajı. 

• Diğer Eş Finansman – Görevli* kamu personeli maaşı 

• Toplam Eş Finansman - Toplam katkı 

• Destek Oranı (%) 

• Kar amacı güden %50, Gütmeyen %90 

• Yapım İşlerinin Tahmini Bedelinin Proje Bütçesine Oranı 

• Sıfırdan bina inşaatı önerilmemekte, atıl bina restorasyonu puan avantajı 
sağlamaktadır. Oranın düşük olması avantaj sağlar. 

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
1. Proje Temel Bilgileri 
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Proje Konusu ve Sorun Tanımı 

• Önceliklerden en az biri seçilmeli ve bu öncelikle ilişkili olarak projenin ortaya 
çıkmasına sebep olan temel sosyal sorunlar tanımlanmalıdır. 

• Proje konusu birden fazla öncelikle ilişkili olmak zorunda değildir, ilişki kurulamayan 
öncelik seçimlerinin puanlamada dezavantaj yaratacağı dikkate alınmalıdır. 

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
1. Proje Temel Bilgileri 

Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak 

Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik 

Öncelik 3: Sosyal İçerme 

Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk (Kar Amacı Güden Paydaşlar, 
%50 Hibe) 

Herhangi bir 
önem sırası 

yoktur. 
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2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
Öncelikler 

İstihdam Edilebilirliği Arttırmak 

• Genç istihdamı 

• Mesleki bilgi beceri gelişimi 

• İl-bölge ihtiyaçlarına uygun nitelikli üretken beşeri sermaye 

• Dezavantajlı kesimin istihdama katılımı 

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik 

• Sosyal girişimlerin kurulması-kapasite artırımı 

• Sosyal laboratuvarlar, kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı programlar 

Sosyal İçerme (Yenilikçi ve Model Projeler) 

• Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin arttırılması 

• Dezavantajlı kesimin yaşam kalitesinin yükseltilmesi 

• Dezavantajlı kesime sunulan hizmet kalitesinin arttırılması 

Sosyal Sorumluluk 

• Kar amacı güden kesimin; 

• Sosyal sorumluluk faaliyetlerini bölge önceliklerine uyumlaştırma 

• Sosyal girişim, kooperatif, STK iktisadi işletmelerinden ürün ve hizmet alımını önceliklendirme 

• Tespit edilen sosyal sorun çözümüne yönelik sosyal sorumluluk uygulamaları 



17/39 

Sosyal Sorun Tanımı (En fazla bir sayfa) 

• İl bazındaki Sosyal Analiz Raporları, Sosyal Sorun Tespit Çalışması 
Çıktıları veya Ajansın diğer sosyal politika içerikli araştırma analiz ve 
raporlarına atıf yapılmalıdır (“Projenin Arka Planı ve Müdahale 
Gerekçesi” başlığı ile mükerrerlik teşkil etmemelidir.)  

Proje Özeti (Azami 75 kelime) 

• Proje kapsamında ….. hedefleri ile ……. faaliyetlerinin yürütülmesi 
ve proje sonucunda ….. çıktılarına erişilmesi planlanmakta olup 
projenin mali ve kurumsal sürdürülebilirliğinin ….. şekilde 
sağlanacağı taahhüt edilmektedir.” 

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 

1. Proje Temel Bilgileri 
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TR81 DÜZEY 2 BÖLGESİ İL SOSYAL ANALİZ RAPORLARI 

Göçün Önlenmesi 

• Geçmişten günümüzde geçim kaynaklarının sadece taş kömürüne odaklaması ve taş kömürü 
madenciliğinde yaşanan sıkıntılar – istihdam sorunu – dışarıya göç 

• Sağlıksız yerleşim, çarpık kentleşme, trafik, otopark ve sosyal donatı eksikliği 

• Karabük’ün, 1995 yılında il olması nedeniyle Zonguldak’tan ayrılmış ve bu durum Zonguldak’ın 
sanayi yönünden geri düşmesi 

Dezavantajlı Kesime Yönelik Düzenlemelerin Yetersizliği, Sosyal Donatı Eksikliği 

• Sosyal  hayata katılım ve sosyal içerme 

• Aile içi sorunlar, bakım yükümlülükleri, faydalı hissetme ve gelecek beklentisi sorunları 

İstihdam Alanları Yaratılması 

• Meslek lisesi mezunlarının istihdam alanları konusunda çalışmaların eksikliği 

• Kayıt dışı istihdam 

Zonguldak İli Sosyal Sorunları ve SOGEP İlişkisi 
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Uygulama Yeri 

• İl - İlçe (ler)  

• Yer Seçimi - Projedeki yer seçimi, hedef kitleyle ilişkisi kurularak 
ulaşılabilirlik, katılımcılık ve uygunluk boyutları ile 
gerekçelendirilmelidir. 

Uygulama Süresi 

• Azami 18 ay (İş planı üzerinde faaliyetler ay ay işlenmelidir.) 

• Azami değerin girilmesi önerilmektedir. Süre uzatımı zeyilname 
gerektirmekte, fakat projeler öngörülenden daha erken 
bitirilebilmektedir. 

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 

1. Proje Temel Bilgileri 
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Faydalanıcılar  

Hedef Gruplar 

• Projenin uygulama süreci içerisinde veya tamamlanması ile 
birlikte proje sonuçlarından doğrudan olumlu fayda sağlayacak 
olan kişi, grup, kurum ve kuruluşların adları, tahmini sayıları ve 
seçilme gerekçelerini belirtmek suretiyle maddeler halinde 
yazılmalıdır. 

Nihai Faydalanıcılar 

• Projenin tamamlanması ile birlikte orta-uzun vadede (1-5 yıl) 
proje sonuçlarından doğrudan ya da dolaylı fayda sağlayacak 
olan kişi, grup, kurum ve kuruluşlar yazılmalıdır. 

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 

1. Proje Temel Bilgileri 

Projeden doğrudan yararlanacak kurumlar/kişiler 

Projeden orta ve uzun vadede 
yararlanacak kurum/kişiler/halk 
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Proje Konusu ile İlgili Diğer Kuruluşlar 

• Projenin uygulaması ile ilgili izin işlemlerini yürütecek 
ve/veya proje konusunda bilgi verilmesi gereken kurum ve 
kuruluşlar gerekçeleri ile birlikte açıklanmalı 

Projenin Temel Faaliyetleri 

• Projenin temel faaliyetlerini ana ve alt faaliyetler olarak 
(satın alma, tesis kurulumu, hizmet geliştirme eğitim, 
danışmanlık, insan kaynakları, inşaat vb.) maddeler halinde 
yazınız ve her bir faaliyetin kapsamını kısaca açıklayınız ve 
öngörülen bütçeyi belirtiniz. 

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 

1. Proje Temel Bilgileri 
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2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 

1. Proje Temel Bilgileri – Faaliyetler (İş Planı) 

Proje süresince projenin amacına ulaşması için yapılacak tüm 
işlerdir. Projenin amacıyla ilgili olmak zorundadır. 

Her birinin adı, kapsamı, nasıl, ne kadar sürede (!!) ve kaç kişi 
ile yapılacağı detaylı yazılmalıdır. 

Her bir ortağın/iştirakçinin/taşeronun faaliyetlerdeki rolü 
belirtilmelidir. 

Faaliyetler kendi içinde mantıksal bir sıralamaya sahip 
olmalıdır. 

Bütçe & Faaliyet Uyumuna dikkat edilmelidir. 

Proje temel faaliyetlerinin bilgi formunda indirilebilir excel belgesi ile ana ve alt faaliyetleri, faaliyetlerin 
uygulanacağı aylar, faaliyetin sorumluları ve açıklamalarını içerir şekilde sunulması gerektiği unutulmamalıdır. 
Bilgi formunda ilgili bölüme faaliyetler ana ve alt faaliyetler olarak ana başlıklar halinde ayrıca yazılmalıdır. 
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Projenin 
tamamlanması ile 
birlikte elde 
edilecek başarıları 
doğrulayacak kritik 
göstergeler  

Belirli, ölçülebilir, 
kabul edilebilir, 
gerçekçi ve zamana 
bağlı 

Performans 
Göstergeleri 

Proje kapsamında 
yapılan faaliyetler 
sonunda elde 
edilen kazanımları 
ortaya koyan 
göstergeler  

 

Örnek: Eğitim alan 
kadın sayısı: 10 

Çıktı 
Göstergeleri 

Projenin beklenen 
sonuçları ve 
amaçları ile ilgili ve 
direkt projenin 
başarısını, sağladığı 
katkıları ortaya 
koyan kritik başarı 
göstergeler 

 

Örnek: Eğitim 
alanlardan kendi 
işini kuran kadın 
sayısı: 5 

Sonuç 
Göstergeleri 

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
1. Proje Temel Bilgileri 

Seçilebilecek performans göstergeleri için bilgi formunda indirilebilir excel belgesi 
bulunmaktadır. Belge içeriği incelenerek çıktı ve sonuç göstergeleri proje özelinde 
belirlenmelidir. Göstergelerde hedef tanımlanırken gerçekçi olunması, projenin başarılı 
olması ve uygulanması durumunda taahhüt niteliğinde olduğu ve gerçekleştirilememesi 
durumunda cezai yaptırımı olabileceği dikkate alınmalıdır. 
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Projenin Genel Hedefi 

• Tamamlanmasını müteakip projenin orta ve uzun 
vadede katkıda bulunacağı ve olumlu yönde 
değiştireceği hususlar yazılmalı 

Proje Amaç (lar)ı 

• Projenin ortaya çıkma gerekçesi olan sorunlara 
yönelik sağlayacağı çözümleri dikkate alarak 
projenin tamamlanması ile birlikte ulaşılacak 
hedef(ler) yazılmalı 

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
2. Proje Amaçları, Gerekçesi ve Sürdürülebilirliği 

• Proje ile ulaşılamaz! 
• Projenin katkı 

sağlayacağı geniş 
kapsamlı hedeftir. 

• Projenin bu hedefe 
ulaşmada üstleneceği 
rol açıklanmalıdır. 

Proje sonucunda, proje 
faaliyetleri ve çıktıları ile 
ulaşılmak istenen 
gerçekleştirilebilir durum- 
Birden fazla olabilir. 
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Projenin 
Arka Planı 

ve 
Müdahale 
Gerekçesi 

Projenin uygulanacağı bölgenin 
ihtiyaç ve sorunları dikkate alınarak, 

somut veriler (nitelikli saha 
çalışmaları, ekonomik ve sosyal 

analizler, arz ve talep 
değerlendirmeleri vb.) kullanılarak ve 

Ajansın Bölge Planı ile ulusal 
ölçekteki plan ve programlardaki 

öncelik, hedef, strateji ve tedbirler 
ve eylemlerle (özellikle proje 

paydaşları özelinde tanımlanan 
eylemler) ilişkisi kurularak yazılmalı 

(Sosyal sorun tanımı bölümündeki 
açıklamalar ile mükerrerlik teşkil 

etmemeli.) 

Küresel veya ulusal sorun 
tanımlamasından ziyade bölge-il-ilçe 
bazlı yerel sorunların tanımlanması 

ve mutlaka doğrulanabilir sayısal 
veriler ve istatistikler sunulması, 

tanımlanan sorun ve proje ile 
önerilen müdahale/önlem aracı 

uyumlu olması önemlidir. 

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 

2. Proje Amaçları, Gerekçesi ve Sürdürülebilirliği 
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Projenin 
Tamamlayıcılığı 

Projenin tamamlayıcılığı proje öncesinde 
yapılan bir araştırma/analiz projesi, ulusal 

veya uluslararası fonlarla yapılan projelerin 
devamı niteliğinde olması veya ulusal/küresel 

politikalara uyum sağlayan yerel bir proje 
geliştirilmesi açısından değerlendirilmeli 

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
2. Proje Amaçları, Gerekçesi ve Sürdürülebilirliği 

• Diğer projenin sonuçları üzerine nasıl 
inşa edilecek? 

• Diğer projenin sonuçlarının projeyle 
nasıl bir ilişki içerisindedir?  

• Bu sonuçların projeye etkileri nedir? 
• Diğer projenin değerlendirilmesinden 

çıkartmış olduğunuz dersler nedir? 
 

Proje büyük bir programın parçası ise;  
program ile nasıl uyum sağlayacak, nasıl 
koordine edilecek? 
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2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 

Ajanslarca hazırlanan Sonuç Odaklı Programlar (SOP) ve 
Ajansın diğer faaliyetleri ile ilişkisi de projelerin 
tamamlayıcılığı kapsamında ortaya konulmalıdır. 

BAKKA Sonuç Odaklı Programları (2021-2023) 

FİLYOS SOP 
 
Filyos Havzası ve 
Hinterlandındaki Yatırım 
Ekosisteminin 
Geliştirilmesi 

TURİZM SOP 
 

Doğa ve Kültür Turizmi 
Altyapılarının 

Güçlendirilmesi ve 
Geliştirilmesi  
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Projenin Etkileri 

• Projenin olası ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri,  
bölgesel ve sektörel açıdan değerlendirilmeli 

Projenin Mekânsal (Kentsel/Kırsal) Etkisi  

• Projenin, Programın genel hedefinde yer alan 
kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların 
giderilmesi boyutunda çözüm üretmeyi amaçladığı 
kentsel/kırsal sorun ve ihtiyaçların giderilmesine ve 
fırsatların değerlendirilmesine dönük sağlayacağı 
katkılar açıklanmalı 

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
2. Proje Amaçları, Gerekçesi ve Sürdürülebilirliği 

Program ana 
hedefindeki 
tanımlama ile 
projenin uyumunun 
incelenebileceği bir 
bölümdür, program 
ilgililiği 
kurgulanmalıdır. 
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Projenin İşletme Modeli ve Sürdürülebilirliği 

Proje süresince yönetim modeli (proje yönetim ekibi, idari, mali ve 
teknik açılardan proje yönetimi yaklaşımı, proje uygulayıcıları ile 
yapılacak iş birlikleri vb.) nedir? 

Proje sonucunda ne tür çıktı ve hizmetler üretilecek 

Bu çıktı ve hizmetlerden kimler hangi koşullarda yararlanacak? 

Proje sonrası yönetim modeli (personel ihtiyacı, girdi ve işletme 
maliyetleri, satış gelirleri vb. kurumsal ve mali unsurlar açısından 
projenin sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanacağı) nedir? 

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
2. Proje Amaçları, Gerekçesi ve Sürdürülebilirliği 
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• Proje ile yapılacak eğitim vb. faaliyetlerin proje süresince kısıtlı 
kalmayacağı, proje için program kapsamında alınan mali kaynak 
ve izlenmesine/uygulanmasına yönelik yasal prosedürler sona 
erdikten sonra da mali ve kurumsal açıdan faaliyetleri devam 
edileceğini kanıtlamalı 

• Proje kapsamında geliştirilen işbirlikleri, proje ekibinde 
tanımlanan personelin proje süresi sonrasında da ilgili alanda 
tanımlı görevlerinin devam edecek olması, proje kapsamında 
oluşturulacak yönetim yapısının gelir-gider dengesini 
koruyabilecek olması, gelir getirici aktiviteler içermesi veya 
düzenli ve sürekli fonlanabilir olması önemli 

• Hedef grubun proje ile oluşturulacak alana/faaliyetlere olan 
talebinin sürdürülebilir olması, talebi karşılayabilecek, proje 
alanında hizmet verecek ekibin devamlılığı da dikkate alınmalı  

Projenin İşletme 
Modeli ve 

Sürdürülebilirliği 

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
2. Proje Amaçları, Gerekçesi ve Sürdürülebilirliği 



31/39 

Proje Riskleri 

• Projenin uygulama ve uygulama sonrası işletme 
dönemine ilişkin muhtemel riskleri; olasılık, etki 
düzeyi (1 çok düşük, 5 çok yüksek) ve bu risklere 
yönelik alınabilecek tedbirler bakımından analiz 
edilmelidir. 

• Riskin olasılığı ile “tanımlanan risk ile 
karşılaşma olasılığınız” 

• Riskin etki düzeyi ile “Riskin projenizi olumsuz 
etkileme düzeyi” 

• Tedbir ile “Riskin ortaya çıkmaması veya 
çıktığında bertaraf edilebilmesi için                  
öngörülen tedbir(ler)” 

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
2. Proje Amaçları, Gerekçesi ve Sürdürülebilirliği 

# Risk Tanımı 

Dönem 

(Uygulama / 

İşletme) 

Olasılık 

(1-5 arası) 

Etki 

Düzeyi 

(1-5 arası) 

Tedbir 

1           

2           

…           

“Projeden beklenen faydanın 
sağlanamaması riski” mutlaka 
açıklanmalıdır. Risk belirtilmeyen 
projelerin risksiz proje olmadığının, 
risk analizi yapılmamış proje 
olduğunun değerlendirilebileceği 
dikkate alınmalıdır.  
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Proje Risklerine örnekler;  

•Eğitim projeleri için yeterli kursiyer talebi alınamaması (ilgili alanda talep mi yok, hedef 
grubun niteliklerine uyumsuz proje kapsamı mı geliştirildi?) (Tedbir; proje hazırlığında talep 
analizi yapıldı, ön talep toplantı) 

•Sosyal içerme önceliğinde dijital içerikli yenilikçi model projeler kapsamında hedef grubun 
dijital okuryazarlığının olmaması veya ilgisinin az olması (Tedbir; dijital okuryazarlığı olan kitle 
seçildi / dijital okuryazarlık için eğitimler öngörüldü) 

•İstihdam odaklı projeler için özel sektörden talep olmaması (Tedbir; özel sektör 
temsilcilerinden talep dilekçeleri alınması veya projede iştirakçi olarak belirli oranda istihdam 
taahhüdü sunmaları) 

•Proje paydaşları arasında koordinasyon eksiklikleri (Tedbir; düzenli koordinasyon 
toplantıları, bilgilendirme mailleri vb.) 

•Projenin uygulanacağı yere ilişkin coğrafi/yasal engel ve kısıtlamalar (Tedbir; yasal izinler 
alınmalı, zemin veya bina uygunluğuna ilişkin belgelendirme) vb.   

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
2. Proje Amaçları, Gerekçesi ve Sürdürülebilirliği 

Risklerin önlenmesi ve müdahale yöntemleri projelerin uygulanması ve sürdürülebilirliği 
açısından değerlendirmede önemlidir.  
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Ön Başvuru İçin Zorunlu 

• Başvuru sahibi ve ortak için 
yetkilendirme belgesi,  

• Proje bütçesi (excel),  

• Proje iş/faaliyet planı,  

• Proforma fatura (30 bin üzeri 
bütçe kalemleri için en az 1 
adet) 

Ön Başvuru İçin Tercihli 

• İşbirliği protokolleri,  

• Talep analizi, Talep dilekçeleri,  

• Fizibilite raporları,  

• Anketler,  

• Proje alanına ilişkin fotoğraflar,  

• Yapım işleri için yaklaşık 
maliyet tahminleri, Keşif özeti, 
Mimari projeler 

Destekleyici Belgeler 

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
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2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
Değerlendirme Süreci – Değerlendirme Kriterleri 

Projeler İlgililik, yöntem, 
kurumsal kapasite ve 

sürdürülebilirlik ana kriterleri 
çerçevesinde Ajans 

Değerlendirme Komitesi 
Üyelerince değerlendirilir.  

Kapasite geliştirmeye yönelik, 
sosyal etki düzeyi yüksek, özel 

nitelikli model projeler 
desteklenir.  

Proje değerlendirmesinde 
sosyo-ekonomik gelişmişlik 

bakımından daha alt düzeyde 
yer alan il ve ilçeler 

önceliklidir. 

Değerlendirme sonucunda 
her ilden en fazla 4 proje 

olmak üzere Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı nihai 

değerlendirmesi için 
Bakanlığa iletilir. 
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2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 
Sözleşmelerin İmzalanması 

• Proje bilgi formu, bütçesi ve iş planının KAYS üzerinden Bakanlıkça 
onaylanmasından sonra iki ay içinde Ajans ile yararlanıcı arasında sözleşme 
imzalanır. Bu süre içinde sözleşmesi imzalanmayan projeler Bakanlık 
tarafından Program kapsamından çıkarılabilir.  
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2019-2020 BAKKA SOGEP DESTEĞİ 

2020 SOGEP - BAKKA 

PROJE ADI BAŞVURU SAHİBİ 
SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN 

DESTEK 
İL 

1 
Maden Şehitlerinin Çocukları 
Maden Makinaları Üretiyor 

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ZESOB) 
(Zonguldak İl Özel İdaresi: Ortak)  

(2 iştirakçi) 
1.600.000 TL Zonguldak 

2 Kalkınma İçin Eflani’de Üretim 
Genele Yayılıyor 

Eflani Belediyesi 
(4 iştirakçi) 

1.100.000 TL Karabük 

3 
Sayayı Evlerde Üretiyoruz 

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası 
(1 iştirakçi) 

1.500.000 TL Bartın 

4 Kozcağız Seracılığın Merkezi 
Oluyor 

Kozcağız Belediyesi 
(9 iştirakçi) 

1.400.000 TL Bartın 

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN TOPLAM DESTEK  5.600.000,00 TL 

2019 SOGEP - BAKKA 

PROJE ADI BAŞVURU SAHİBİ 
SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN 

DESTEK 
İL 

1 Zonguldak Belediyesi Engelsiz 
Yaşam Merkezi 

Zonguldak Belediyesi  
(7 iştirakçi) 

2.000.000 TL Zonguldak 

2 Eğitimin Sesi, İş Gücünün Nefesi 
Karabük 2023 

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü 
(Karabük İl Özel İdaresi & KTSO ortak, 3 iştirakçi) 

1.100.000 TL Karabük 

3 Organik Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği 
Projesi 

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü 
(Kahyalar Köyü Tarımsal Kalk. Koop. Ortak, 3 iştirakçi) 

1.706.245,11 TL Karabük 

4 Ben de Öğrenebilirim, Üretime 
Katılabilirim 

Bartın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
(Bartın İl Özel İdaresi Ortak, 5 iştirakçi) 

973.055,95  TL Bartın 

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN TOPLAM DESTEK  5.779.301,06 TL 
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2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI 

Soru, taslak form gönderimi ve bilgi için, 

 
• Telefon  : 0 (372)  257 74 70 
• e-posta adresi : pyb@bakka.gov.tr 
       zonguldakydo@bakka.gov.tr 
 
 

Bilgi Edinme ve İletişim  



ARZ EDERİM 
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TR81 DÜZEY 2 BÖLGESİ İL SOSYAL ANALİZ RAPORLARI 

Göçün Önlenmesi 

•Bağımlı ekonomik yapıda istihdam alanlarının daralması 

•Karabük’ün il olması sebebiyle sanayi altyapısında düşüş 

Eğitim Kalitesinin Arttırılması 

•Ereğli ve Kozlu ilçelerinde derslik açığı 

•Meslek lisesi mezunlarının istihdam edilebilirliğinin arttırılması 

İşgücüne Katılımın Arttırılması 

•İşsizlik ve istihdam oranlarında istikrarsız veriler ve azalan trend 

Dezavantajlı Kesime Yönelik Kentsel Düzenleme ve Sosyal Donatı Eksikliği 

•Kentleşmeye bağlı sorunlar 

Zonguldak İli Sosyal Sorunları ve SOGEP İlişkisi 
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TR81 DÜZEY 2 BÖLGESİ İL SOSYAL ANALİZ RAPORLARI 

Göçün Önlenmesi 

• Sanayileşme ve makineleşme eğilimi, geleneksel mesleklerin getirilerinin düşmesi 

• Bölge dışında daha iyi yaşam koşulları (kırsal alan) 

• Genç nüfusun göç oranının yüksek olması 

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi 

• Meslek lisesi mezunlarının istihdam edilebilirliğinin arttırılması 

İstihdam Edilebilirliğin Arttırılması 

• Ağırlıklı olarak hizmet sektöründe ve Üniv. Öğrencilerine yönelik kayıtdışı istihdam 

• Yeni istihdam alanlarının geliştirilmesi 

Nüfusun Yaşlanması 

• Yaşlı nüfusun fazla olması, emeklilerin yoğun olması 

• Yaşlıların barınma ve sosyal yaşam merkezi yetersizliği 

Kentleşme Sorunları Kaynaklı Sosyal Donatı Eksikliği 

• Kentsel dönüşümün tamamlanmaması, sanayi ve yaşan alanlarının iç içe olması kaynaklı sosyal donatı eksikliği 

Karabük İli Sosyal Sorunları ve SOGEP İlişkisi 
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TR81 DÜZEY 2 BÖLGESİ İL SOSYAL ANALİZ RAPORLARI 

Göçün Önlenmesi 

• Emek yoğun sektörler başta olmak üzere sektörel büyümede daralma 

• Genç nüfusun elde tutulamaması (Bartın Üniv. öğrencileri) 

• Değişen kent kimliği, emekli yoğun nüfus 

Engellilerin Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılımı 

• Demografik yapıda engelli oranının yüksek olması 

• Aile içi sorunlar, bakım yükümlülükleri, faydalı hissetme ve gelecek beklentisi 
sorunları 

Mesleki Eğitimde İstihdam Alanları Yaratılması 

• Meslek lisesi mezunlarının istihdam alanları konusunda çalışmaların eksikliği 

Bartın İli Sosyal Sorunları ve SOGEP İlişkisi 


