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Ulusal İlköğretim Matematik 
Olimpiyatı

Ulusal ve Uluslararası Bilim 
Olimpiyatları

Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel 
Etkinleri Destekleme Programı

Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel 
Etkinleri Destekleme Programı

Ortaöğretim Öğrencileri Arası 
Araştırma Projeleri Yarışması

Yurt İçi Lisans Burs Programı

Üniversite Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Destekleme Programı

Yurt İçi Yüksek Lisans, Doktora 
ve Bütünleşik Doktora Burs 

Programları

Yurt Dışı Yüksek Lisans ve 
Doktora Burs Programları

Yabancı Uyruklular Doktora 
Burs Programı

Yurt İçi ve Dışı Araştırma Burs 
Programları (Doktora 

Öğrencileri için)

Yurt İçi ve Dışı Araştırma Burs 
Programları (Doktora 

Öğrencileri için)

Yurt İçi ve Dışı Doktora Sonrası 
Araştırma Burs Programları

Doktora Sonrası Geri Dönüş 
Burs Programı

TÜBİTAK -DFG (Almanya) ve HAS 
(Macaristan) Bilimsel Değişim Burs 

Programları

TÜBİTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği ProgramıTÜBİTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

Yurt İçi/Dışı Bilimsel Etkinlik Destek ProgramlarıYurt İçi/Dışı Bilimsel Etkinlik Destek Programları

Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Etkinlikleri Destekleme P.Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Etkinlikleri Destekleme P.

Yabancı Uyruklular için Araştırma 
ve Konuk Bilim İnsanı Destek 

Programları

Bilimsel İşbirliğine Yönelik Etkinlikleri Destekleme Programı

Son Sınıf Lisans Öğrencileri için Lisansüstü Burs P.Son Sınıf Lisans Öğrencileri için Lisansüstü Burs P.

TÜBİTAK - BİDEB Destek Programları

32 Burs ve Destek 
Programı

EAGÜ İçin Lisansüstü Burs 
Programı

Uluslararası Araştırmacı 
Dolaşımı Destek Programı





TÜBİTAK

BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI (BİDEB)

LİSANS ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROGRAMLAR



2241/A - Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi 
Destekleme Programı

• Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Sosyal ve Beşeri 
Bilimler ile Tıbbi Bilimler ve Tarımsal  Bilimler alanlarıyla ilgili 
bölümlerinden birinde öğrenim gören;

• son sınıf lisans öğrencileri, 

• bir sanayi/sektör kuruluşunun bir sorununu çözmeyi 
hedefleyen,

• bir araştırma konusuna sahip bitirme tezi için hazırladıkları 
araştırma projesinin desteklenmesi için başvurabilirler.



BAŞVURU KOŞULLARI
� T.C. vatandaşı olmak.

� Üniversitede lisans eğitimine kayıtlı öğrenci olmak

� Akademik ve sanayi/sektör danışmanın rehberliğinde proje yapıyor 
olmak

� Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak

� Daha önceki proje başvurusu desteklenmemiş olmak

� Projeler en çok proje yürütücüsü öğrencinin mezun olacağı tarihe kadar 
desteklenir.

BAŞVURU TARİHLERİ

Her ay başvuru yapılabilmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI



Sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı v.b. giderler için 
kısmi hibe desteği sağlanır.

Bitirme tezi projesinin desteklenmesine karar verilen öğrencilerin, kendilerine 
verilen süre içinde proje  çalışmasını bitirmeleri ve destek süresinin 
bitiminden önce kesin raporun ebideb.tubitak.gov.tr adresine yüklemeleri 
gerekmektedir.

Projeler bireysel ve/veya grup halinde hazırlanabilir. Projede görev alan diğer 
öğrenciler proje ortakları olarak değerlendirilir. Proje sorumlusu proje 
yürütücüsüdür. 

Destek Miktarı:

2015 yılı için  destek miktarı proje başına en çok 4 000 TL

Destek Kapsamı



Önemli Hususlar

• Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine
yapıldıktan sonra, başvuru sırasında istenilen belgelerden çevrimiçi
başvuru formunun çıktısı ve ıslak imzalı olan belgeler,

• Başvuru formunun çıktısı ve ıslak imzalı olan belgeler TÜBİTAK
BİDEB’e imzalı ve paraflı olarak gönderilecektir.

• Diğer tüm belgelerin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi
yeterlidir.

• İstenilen belgeler posta veya kargo ile 5 iş günü içinde BİDEB’e
teslim edilmiş olması gerekmektedir.

• Belirtilen teslim tarihinden sonra teslim edilen, eksik veya yanlış
bilgi/belge ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.



BAŞVURU FORMLARI

• TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış proje önerisi (proje
önerisi formatı web sayfasında yer almaktadır)

• Projenin gerçekleştirileceği sanayi/sektör kuruluşundan alınan
yazı,

• Projenin yürütüleceği birim sorumlusunun, projenin o birimde
yapılabileceğini açıklayan yazısı,

• Etik kurul/yasal izin belgesi gerektiren hallerde ilgili Etik
Kurul’dan veya ilgili kurumdan alınacak izin belgesi,

• Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi (transkript)



2209/A - Üniversite Lisans Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Destek Programı

Kimler Başvurabilir?

• Lisans eğitimine kayıtlı 
öğrenci olmak,

• Aynı anda birden fazla 
başvuru yapmamış 
olmak,

• Aynı proje konusunda 
daha önce destek 
almamış olmak.

BAŞVURU DÖNEMLERİ

I. Dönem 2 Mart 2015

3 Nisan 2015

II. Dönem 1 Eylül 2015 – 9
Ekim 2015

DESTEK SÜRESİ 12 AY

DESTEK MİKTARI 2500 TL



Başvuruda İstenilen Belgeler

• Başvuru formu (Online başvuru yapıldıktan sonra çıktısı alınacaktır.)

• TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış Proje önerisi (Proje önerisi 

formatı aşağıda yer almaktadır),

• Etik kurul belgesi gerektiren hallerde ilgili Etik Kurul’dan alınacak izin 

belgesi,

• Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi (transkript),

• Proje ile ilgili taslak bütçe (taslak bütçe sistem üzerinden 

doldurulmaktadır)

• Projenin yürütüleceği birim sorumlusunun, projenin o birimde yapılmasını 

onayladığını açıklayan yazı



Proje Önerisi Aşağıdaki Başlıkları İçermelidir 
1. Kapak Sayfası
Proje başlığı, ilgili olan tematik alan, eğitim kurum(u/ları), öğrenci/grup mensuplarının 

isimleri, proje çıktılarını kullanmaya talip olan kuruluşun adı, danışmanların isimleri. 

2. Özet
Proje fikrini, bu fikrin hayata geçirilmesi için izlenen yöntem ve metodları, prototip 

üretimi vb. doğrulama yöntemlerini ve elde edilen/edilmesi beklenen sonuçları 
anlatmalıdır. 

3. Problem Tanımı, Çalışmanın Amacı, Araştırma Sorusu ve/veya Hipotez
4. Projede Kullanılan Yöntem ve Metodlar
Proje fikrinde kurgulanan çözüm, izlenen yol, kullanılan araç, teknik ve metodlar
açıklanmalıdır. Bu bölümün, proje çıktılarının doğrulanması veya geçerli kılınması için 
yürütülen faaliyetleri de içermesi beklenilir. 

5. Proje İş-Zaman Planı
Gantt Şeması veya MS Office Excel vb. ile bir proje süresince uygulanmış olan plan ile 
projenin içerdiği iş paketleri  ve faaliyetlerini, zaman ve sorumluluklarla ilgili planlamaları 
içermelidir. 

6. Sonuç
Bu bölümde projeden elde edilen/edilmesi beklenilen sonuçlar değerlendirilmeli ve 

yorumlanmalıdır. Eğer proje çıktıları bir endüstri kuruluşunda uygulanmış ise bugüne 
kadar elde edilen sonuçlar bu bölümde sunulmalıdır. 

7. Kaynaklar

Bu bölümde yararlanılan kaynaklar verilmelidir. 



Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları
• Proje destek miktarı avans olarak sadece "Proje Yürütücüsü"

öğrenciye verilebilir.

• Proje destek miktarı proje yürütücüsü adına alınmış fatura karşılığı (kasa fişi ve
makbuz kabul edilmez) sarf malzemesi, kırtasiye malzemesi, ulaşım
(şehirlerarası otobüs bileti, benzin fişi veya araç kiralama faturası) gibi proje
giderleri için kullanılabilir.

• Alet edevat, parça alımı dışındaki demirbaş alımı kesinlikle kabul edilmez.

• Başvuru formunda verilecek hesap numarası mutlaka proje yürütücüsü
öğrenciye ait olmalıdır.

• Başvuru formunun çıktısı ve ıslak imzalı olan belgeler TÜBİTAK BİDEB’e imzalı ve paraflı
olarak gönderilecektir. Diğer tüm belgelerin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi
yeterlidir. İstenilen belgeler posta veya kargo ile 5 iş günü içinde BİDEB’e teslim edilmiş
olması gerekmektedir.



2209/A Programı 

Online Başvuru Adımları
( http://e-bideb.tubitak.gov.tr )

























TÜBİTAK

BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI (BİDEB)

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BURS 
PROGRAMLARI



2211 - Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı

T.C. vatandaşı olup bir devlet veya vakıf üniversitesinde;

�Tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi görmekte olan öğrenciler,

�Tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi yapmak isteyen son sınıf lisans
öğrencileri yüksek lisans/doktora programına kayıt yaptırmaları koşuluyla burs
verilir.

BURS MİKTARLARI TABLOSU

Yüksek Lisans Doktora

Burs Türü
YL Burs Miktarı

Tam/Kısmi
(TL/Ay)

Doktora Teşvik 
Bursu

Tam/Kısmi
(TL/Ay)

Doktora Burs 
miktarı
(TL/Ay)

Temel Burs 1.000 / 400 1.500 / 400 1.800 / 500

Öncelikli Alanlarda 1.000 / 400 1.650 / 450 2.000 / 600

Sanayiye yönelik 1.000 / 400 1.650 / 450 2.000 / 600

Sosyal ve Beşeri 
Bilimlere Geçiş

1.000 / 400 2.500 / 700 2.800 / 1.000



Kimler Başvurabilir

� Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir
lisansüstü programına kayıt yaptıracak olanlar, (2228-A programı)

� Lisans eğitimine devam edip veya lisans eğitimini tamamlamış olup
bu ilanda belirtilen Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında tezli yüksek
lisans derecesi veren bir programda kayıtlı veya en geç başvuru
dönemini takip eden yarıyılda kayıt yaptıracak olmak,(2210-B
programı)

� Öncelikli alanlara veya sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen
ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç
iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusunda
yüksek lisans tezi hazırlayanlar desteklenir. (2210-C ve 2210-D
programları)

• Bahar dönemi: 16-27 Mart 2015
• Güz dönemi: 19-30 Ekim 2015



2224-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği

Türkiye’de gerçekleştirilecek ulusal, uluslararası katılımlı veya uluslararası kongre,
sempozyum ve sunumlu konferanslara katılacak ve etkinlikte bildiri/poster sunumu
yapacak olan genç araştırmacıların (35 yaş ve altı) yol, konaklama ve etkinlik katılım
ücreti için kısmi destek sağlanır.

Destek Miktarı ve Ödeme Şekli
• Yol, konaklama ve katılım ücreti destek üst limiti 750 TL’dir.
• Konaklama ve katılım ücreti : Limiti aşmamak kaydıyla belgelenen tutar kadar

Başvuru Tarihleri
• Her ayın son başvuru tarihi o ayın son cuma günüdür.
• Başvuruların en geç etkinliğin düzenlendiği aydan bir önceki ayın son cuma gününe

kadar yapılması gerekmektedir (Daha önceki aylar yapılabilir).

Başvuru Koşulları
• Yurtiçinde öğrenim gören veya çalışan katılımcıların bireysel olarak başvuru yapıyor 

olması
• En az lisans 3. sınıf düzeyinde öğrenim gören
• Yurtiçinde bir etkinliğe katılarak sözlü bildiri sunumu yapıyor olması
• En az 10 dakikalık sözlü sunum için kabul edilmiş olmak,
• Etkinliğinin 3.sünün düzenleniyor olması
• Katılmak istenilen etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir web sitesinin olması,
• Katılmak istenilen etkinliğin, araştırmacının bilim alanı ile ilgili güncel, ileri bilgileri 

kapsayan ve bu alanda önemli kabul edilen kongre, sempozyum veya sunumlu konferans 
olması,



Bize Ulaşın: 

0246 211 11 62-63                                        Rektörlük Binası B Blok

projekoord@sdu.edu.tr @sdu_pk



ERASMUS+ 



Tek Bir Program: Basitleşmiş Yapı



ANA EYLEM 1 (AE1): Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

GENÇLERE VE GENÇLİK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK 
HAREKETLİLİK PROJESİ

Gençlik Değişimleri

Gençlik Değişimleri,ülkeler arasındaki bağı güçlendirdiği 
gibi gençler arasında kültür kaynaşmasına da olanak 
sağlamaktadır. Bir Gençlik Değişimine katılmak için 

yabancı dilinizin çok iyi seviyede olması da gerekmiyor. ..

• Katılımcılar 13-30 yaş arasındadır, grup liderleri için 
yaş sınırı yoktur.
• Esas faaliyet seyahat günleri hariç en az 5 ve en fazla 
21 günde gerçekleştirilir.
• Grup liderleri hariç en az 16 ve en fazla 60 katılımcı 
ile gerçekleştirilir.



Kaç Ortak Gerekir?

• En az toplam 2 ortaklı yapı ve en az bir tane AB ülkesi
olmalıdır.

Proje Süresi Ne Kadardır?

• Projeler 3 ay ile 2 yıl arasındadır.

Proje Nerede Gerçekleşir?

• Proje ortaklardan birinin ülkesinde gerçekleşir.

Başvuru Ne Zaman Yapılır?

30 NİSAN 2015 ve 01 EKİM 2015

ANA EYLEM 1 (AE1): Bireylerin Öğrenme Hareketliliği



Avrupa Gönüllü Hizmeti, istediğiniz bir AB ülkesinde
sosyal içerikli bir projede 2-12 aylık süreler dahilinde
yer almanızı sağlayan bir faaliyettir.

Temel düzeyde dil eğitimini de (% 5) içeren Avrupa
Gönüllü Hizmeti 17-30 yaş arasındaki tüm gençlerimize
açıktır.

Avrupa Gönüllü Hizmeti

ANA EYLEM 1 (AE1): Bireylerin 
Öğrenme Hareketliliği



Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği
Bu faaliyet, gençlik çalışmalarında,özellikle deneyimlerin, 

uzmanlığın ve kaliteli projeler ile ortaklıklar sağlayacak 
faaliyetleri desteklemektedir.

• Yaş sınırı yoktur.

• Esas faaliyet seyahat günleri hariç 2 gün ile 2 ay arasında  
gerçekleştirilir.

• En fazla 50 katılımcı dahil edilir.

ANA EYLEM 1 (AE1): Bireylerin Öğrenme Hareketliliği



Kimler Başvurabilir ?

• “AB ülkeleri" veya "komşu ortak ülkeler"de yer alan tüm 
kuruluşlar (STK, Kamu kuruluşu veya sosyal sorumluluk alanında 
aktif kar amacı güden kuruluş) ortak olabilir ve başvurabilir.

Kaç Ortak Gerekir?

• Proje başvuru aşamasında en az toplam 2 ortaklı yapı ve en 

az bir tane AB ülkesi olmalıdır.

Başvuru Ne Zaman Yapılır?

30 NİSAN 2015 ve 01 EKİM 2015

ANA EYLEM 1 (AE1): Bireylerin Öğrenme Hareketliliği



Altın Bileziğin Görsel Şovu

Ortaklar: Letonya, Romanya, Polonya, Türkiye

Projenin süresi : 12 Ay

Toplam bütçe : 20.000 Euro

El sanatları, doğduğu toplulukların sosyal, iktisadi,

tarihi, kültürel özelliklerini ve duygularını yansıtır. Her

ülkenin kendine has el sanatları vardır. 4 ülkeden,

toplam 29 katılımcı ile gerçekleşen projemiz ile ortak bir

alanda farklı kültürlerin el sanatları paylaşılmıştır.





ANADOLUDAN İNSAN MANZARALARI

Projenin kapsadığı bölge: Türkiye İç Anadolu Bölgesi

Projenin  süresi : 12 Ay

Toplam bütçe : 14.500 Euro

Türkiye coğrafyasının farklı yörelerindeki insan 
portrelerinden kesitlerle kültür yabancılaşmasının 

yaygınlaştığı bir dönemde, kendi örf ve adetlerinden 
ödün vermeden yaşayan insanlarımızın portreleri 

sergilenmiştir.









ANA EYLEM 2 (AE2): Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği

Stratejik Ortaklıklar

• Yerel, ulusal ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek

• Kuruluşların kurumsal kapasitelerini geliştirmek

• Yeni iş sahasını yaratılmasını geliştirmek

• Sürekli eğitimin kalitesini artırmak

• Örgün, yaygın ve sargın öğrenme ile edinilmiş 

bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasına ve 

geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler



Kimler Başvurabilir ve Ortak Olabilir?

• “AB ülkeleri" veya "komşu ortak ülkeler"de yer alan tüm
kuruluşlar (STK, Kamu kuruluşu veya sosyal sorumluluk
alanında aktif kar amacı güden kuruluş) ortak olabilir ve
başvurabilir.

Kaç Ortak Gerekir?

Ortak sayısı: En az üç program ülkesinden üç ortak ve en az
bir tane AB ülkesi olmalıdır.
(Ortaklıkta sadece okullar var ise en az iki)
Proje Süresi Ne Kadardır?
• Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, gençlik

alanındaki projeler 6 ay ile 2 yıl arasındadır.
Başvuru Ne Zaman Yapılır?

31 Mart 2015

ANA EYLEM 2 (AE2): Yenilik ve İyi Uygulamaların 
Değişimi İçin İşbirliği



• Projelere Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?

• Proje uygulama aşamasında aylık en fazla 
2.750 € verilmekte olup,Ulus ötesi 
toplantılarda en fazla 23.0000 € verilmektedir.

• Proje süresince gereksinimlerinizi karşılamak 
amacıyla en fazla 50.000 € verilmektedir.

ANA EYLEM 2 (AE2): Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi 
İçin İşbirliği



Hayat Lokantası

• Proje Bütçesi: 127.000 Avro 

Proje ile yiyecek içecek alanında eğitim gören

öğrenciler ile bu alanda çalışmış olan aşçıların

bir araya gelerek teorik bilgi ve uygulamalarını

paylaşacakları çalıştaylar hedeflenmiştir. 





Otolarda Yeni Sistemler ve Alternatif Enerjiler                    
Konusunda İşgücünün Geliştirilmesi

• Yararlanıcı Kurum: Bornova Oto Tamircileri 
ve Sanatkârları 

• Proje Bütçesi: 72.072 Avro

Proje, sektörde yeni işe başlayanların,  

kendini geliştirmek isteyenlerin; otolarda 
yeni sistemler, alternatif enerjiler, MYO 

ve Meslek liselerinden mezunların 
sektörde deneyim sahibi olmalarına, 

işsizlerin/engellilerin/kadınların istihdam 
edilmelerine katkı sağlamak üzere 

tasarlanmıştır.



ANA EYLEM 3 (AE3): Politika Reformları için Destek
Yapılandırılmış Diyalog

Yapılandırılmış Diyalog, gençler ile politikacılar arasındaki tartışmaya 
verilen isimdir.

Gençler kendileri için üretilen politikaların şekillenmesine hangi ölçüde 
katılabiliyorlar? 

• Geleceğin Türkiye’si ve Avrupası için seslerini ne kadar duyurabiliyorlar? 

İki temel alt faaliyet vardır:

– Ulusal toplantılar (yurt dışından ortaklara ihtiyaç yoktur.)

– Ulus-ötesi toplantılar.
• Toplantılar, konferanslar, danışma etkinlikleri , gençlerin demokratik 

katılımlarını arttırmaktadır. Bu etkinliklere yerel, bölgesel, ulusal veya Avrupa 
düzeyinde, yani neredeyse her düzeyde karar alıcılar dahil olabilir.

• Yapılacak etkinlikler en az 30 genci içermelidir.

• Gençler 13-30 yaşları arasında olmalıdır. Uzman/Politikacı/karar alıcılar için 
yaş sınırı yoktur.



Kimler Başvurabilir ve Ortak Olabilir?

• “AB ülkeleri" veya "komşu ortak ülkeler"de yer alan
tüm kuruluşlar (STK, Kamu kuruluşu veya sosyal
sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluş)
ortak olabilir ve başvurabilir.

Proje Süresi Ne Kadardır?

• 3 ila 24 ay arasında.

Başvuru Ne Zaman Yapılır ?

30 Nisan 2015 ve 01 Ekim 2015

Azami hibe : 50.000 Avro

ANA EYLEM 3 (AE3): Politika Reformları için Destek



El Ele, Daha Genç Bir Demokrasiye

• Ortaklar: Bulgaristan, Türkiye 

• Hibe Miktarı: 25.950 €

Gençlerin demokratik hayata katılımlarını engelleyen nedenlerle

mücadele ederek, bölgemizde katılımcı demokrasi ve Avrupa

vatandaşlığı fikirlerinin gelişmesine beklentileri alınmıştır. Proje

boyunca gençlerin her düzeydeki karar alma mekanizmalarına

gözlemci olarak katılmaları sağlanmış, interaktif ve canlı

uygulamalar ile demokratik süreçlere yönelik teorik ve pratik

anlamda gelişmeleri amaçlanmıştır. 





Demokrasiyi Filme Çekiyoruz

• Ortaklar: Türkiye ,İzlanda, Polonya 

• Hibe Miktarı: 37.000 Avro

Amacı, farklı atölye çalışmaları ve oyunlar

aracılığıyla demokrasi, insan hakları, çok

kültürlülük ve önyargıların kırılması konularında

projeye katılan 25 genç katılımcının algı ve bilgi

düzeyini arttırmaktı. 





Erasmus+Spor Destekleri 

• Erasmus+ Spor alanındaki faaliyetlerin 
hedefleri :

• Doping, şike, şiddet, ayrımcılık ve ırkçılıkla 
uluslararası boyutta mücadele etmek,

• Gönüllü aktiviteler ve spor etkinliklerine katılımın 
arttırılması

• Faaliyetleri ulusal, bölgesel ve yerel anlamda 
geliştirmek.



Azami hibe : 500.000 Avro    
(%80)  

• Kimler Başvuru Yapabilir?

• bir spor kulübü

• eğitim, öğretim veya gençlik alanında aktif bir kurum/kuruluş 
olabilir .

• Proje Süresi Ne Kadardır?

• Projeler 1 yıl ile 3 yıl arasındadır.

Başvuru Nereye Yapılır?

• Başvuru sahibi kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkenin
Ulusal Ajansına.

Başvuru Ne Zaman Yapılır?

14 Mayıs 2015



Sabancı Vakfı  Toplumsal Gelişme Hibe Programı
Hedef Kitle

Cinsiyet, yaş, fiziksel ve/veya zihinsel engelleri sebebiyle ayrımcılığa maruz   
kalan kadın, genç ve engellileri hedef alan projeler desteklenmekte

Kimler Başvurabilir?

Dernek, vakıf, kooperatif ve üniversitelerin başvuruda bulunabilmektedir.

• Toplumsal Adalet

• Ekonomik Katılım

• Toplumsal Katılım

Program Bütçesi ve Süresi

40.000-200.000 TL

Proje  süresi maksimum 12  ay olması gerekir.



SOSYAL DUVARLARI YIKALIM

• Hibe Tutarı: 104.956 TL

• Proje Ortağı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 
Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, 
Koruncuk Vakfı, Koruyucu Aile ve Evlat Edinme 
Derneği

• Proje Süresi: 2 Eylül 2013 - 30 Nisan 2014

• Amacı: Toplum ve medyanın devlet koruması 
altında yetişen gençlere yönelik negatif 
tutumunun değiştirilmesi 





HAKLARIMIZLA VARIZ

• Hibe Tutarı: 200.000 TL

• Proje Ortağı: Van Kadın Derneği,

İzmir Kadın Dayanışma Derneği

• Proje Süresi: 8 Temmuz 2013 - 7 Temmuz 2014

• Amacı: Kadınların hakları konusunda 
bilinçlenmeleri





Coca-Cola Hayata Artı Vakfı
Coca-Cola Hayata Artı Vakfı çalışmaları 2 ana başlık altında 

yürütüyor



ÇIK DIŞARIYA OYNAYALIM

• Proje Amacı: Çık Dışarıya Oynayalım Projesi, ilköğretim 
çağındaki öğrencilerin fiziksel olarak aktifleşmelerine katkıda 
bulunmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, öğrencileri farklı okul 
tiplerinde, bölgenin coğrafi koşullarına uygun oyun tipleri ile 
buluşturuyor, çocukların dünyasını hareketlendiriyor. Proje, 
çocuklarımızı oynamaya, oyuna katılmaya, oyunla 
sosyalleşemeye, öğrenmeye ve eğlenmeye çağırmaktadır.

• Proje Ortakları: 

Milli Eğitim Bakanlığı
Coca-Cola Hayata Artı Vakfı
Aktif Yaşam Derneği





GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI

PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJELER 
1 Tarih Bilinci ve Hareketlilik 

2 Gönüllülük Projeleri 

3 Sosyal Uyum Projeleri

4 Katılım Projeleri

5 Sağlıklı Yaşam ve Spor

6 Girişimcilik Projeleri

7 Kültür Sanat Projeleri

8 Eğitim Projeleri

9 Yenilikçi Projeler

10 Bilimsel Araştırma Projeleri

PROGRAM BÜTÇESİ
10.000 TL - 250.000 TL
Bilimsel araştırma projeleri için 
en yüksek destek tutarı 50.000 TL 



İstikbal Göklerdedir

• "İstikbal Göklerdedir" projesi kapsamında gençler "Model 

Uçak" eğitimi alıyor…



Geçmişiyle Tanışan Gençlik

• Geçmişe dair seminerler düzenlenmiştir.



Bize Ulaşın: 

0246 211 11 62-63                                      Rektörlük Binası B Blok

projekoord@sdu.edu.tr


