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Sonuç Odaklı Programlar
• Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Sonuç Odaklı 

Programı

24.10.2022 3

SOP Amaç: Sosyal kalkınmanın sağlanması ve toplumsal refahın 
artırılması amaçlarıyla toplumsal ve çevresel sorunların çözümü 
için sosyal yenilik, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk 
ekosistemlerinin geliştirilmesi

Dönem: 2021-2023

Sorumlu Birim : Sosyal Kalkınma Birimi

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI
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İnternet Üzerinden (KAYS) İlk Başvuru Tarihi:

26/09/2022 Saati: 00:00

İnternet Üzerinden (KAYS) Son Başvuru Tarihi: 

25/11/2022  Saati: 23:59

Taahhütname Son Tarihi: 

02/12/2022  Saati: 17:00

Referans No: TR51/22/SEDEP-İŞ/SEDEP/SEDEP-KAMU

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI
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Genel Amaç

Üretilen ürün ve hizmetlerde sosyal yenilik bakış
açısı ile değişim odaklı, sosyal faydayı arttıran ve daha
sürdürülebilir bir dünyada yaşanmasını sağlayan çözümler
üretilmesiyle sosyal ekonomiye katkı sunulması

Özel Amacı

Sosyal yenilik uygulamalarının kamuda ve özel
sektörde yaygınlaştırılması ile Ankara'nın karşı karşıya
olduğu toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm üretmek
amacıyla önceliklendirilen sürdürülebilir kalkınma
amaçları doğrultusunda kurumların kapasitelerinin
geliştirmesine yönelik ihtiyaçlarının karşılanması

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI
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Amaç 1. Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek

Amaç 3. Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak

Amaç 4. Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak 
ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek

Amaç 8. İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam 
ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek

Amaç 10. Ülkelerin içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmak

Amaç 12. Bilinçli üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak

Amaç 13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme 
geçmek

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI



38

Öncelik 1

Toplumsal sorunların çözümü için yenilikçi bir bakış açısı
ile hizmet veren sosyal girişimler ile sosyal fayda odaklı
işletmelerin önceliklendirilen sürdürülebilir kalkınma
amaçlarına hizmet edecek ürün ve hizmet sunma
kapasitelerinin geliştirilmesi

Öncelik 2

Kamuda inovasyon temelinde, kamu kurumlarının, yerel
yönetimlerin, meslek örgütü ve eğitim kurumlarının
önceliklendirilen sürdürülebilir kalkınma amaçlarına
hizmet edecek sosyal yenilik uygulamalarının hayata
geçirilmesi

www.ankaraka.org.tr 9

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI

24.10.2022
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Uygun Başvuru Sahipleri

Birinci Öncelik İkinci Öncelik

▪ Kooperatifler

▪ İktisadi İşletmesi Olan Dernek ve 

Vakıflar

▪ Sosyal İşletmeler

▪ Sosyal Fayda Odaklı İşletmeler

▪ Kamu Kurum ve Kuruluşları

▪ Kamu Kurumu Niteliğindeki 

Meslek Kuruluşları

▪ Mahalli İdareler

▪ Üniversiteler

▪ Meslek Liseleri

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI
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▪ Toplam Kaynak: 10 Milyon TL

▪ Program bütçesinin en fazla %40’ı Öncelik 1 kapsamında, kalan kısmı ise Öncelik 
2 kapsamında kullandırılacaktır.

24.10.2022 www.ankaraka.org.tr 11

1.Öncelik 2.Öncelik

Referans No TR51/22/SEDEP-İŞ/SEDEP TR51/22/SEDEP-KAMU

Ayrılan Kaynak (TL) 4.000.000,00 6.000.000,00

Asgari Destek Tutarı (TL) 250.000,00 250.000,00

Azami Destek Tutarı (TL) 750.000,00 750.000,00

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI
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Proje başvurusunda Ajanstan talep edilecek proje destek tutarı proje 
toplam uygun maliyetinin sosyal işletmeler, sosyal fayda odaklı işletmeler 
için %25’inden az ve %50’sinden fazla olamaz; diğer başvuru sahipleri için  
%25’inden az ve %90’sından fazla olamaz.

24.10.2022 www.ankaraka.org.tr 12

Sosyal İşletmeler, 

Sosyal Fayda Odaklı 

İşletmeler

Kamu Kurumları, Kamu Kurumu 

Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, 

Üniversiteler, Meslek Liseleri

Mahalli İdareler, Kar Dağıtmama 

Kararı Alan Kooperatifler, 

İktisadi İşletmesi Olan Dernek ve 

Vakıflar 

Asgari Destek 

Yüzdesi
%25 %25

Azami Destek 

Yüzdesi
%50 %90

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI
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Başvuru Sahipleri Tanımları

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI

➢ Sosyal Girişim*:

➢ Sosyal sorunları; bir hizmet, ürün veya model geliştirerek çözmeyi

hedefleyen girişimdir. Sosyal girişimler, sosyal amaçlarını

gerçekleştirmek için gelir ve kâr elde edebilirler, ancak ticari

girişimlerden farklı olarak kâr payı dağıtmazlar.

➢ Elde ettikleri gelir ve kârı amaçlarına yatırırlar. Sosyal girişimlerde,

rekabet değil; kalıcı sosyal etki, sürdürülebilirlik ve dayanışma esastır.

➢ Ülkemizde sosyal girişimlere ait ayrı bir yasal mevzuat bulunmaması

sebebiyle sosyal girişimler; dernek ve vakıf gibi sivil toplum

kuruluşlarının iktisadi işletmesi, sosyal kooperatif veya şirket şeklinde

bulunabilmektedir.

24.10.2022
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Başvuru Sahipleri Tanımları

➢ Sosyal İşletme: Sosyal girişimler, şirket olarak faaliyet göstermeleri durumunda sosyal

işletme adını alır. Sosyal işletme, sosyal sorunları mal ve hizmet satışı da dâhil olmak

üzere işletme yöntemleriyle çözmeyi amaçlayan bir işletme türüdür. İşletme,

yürüttüğü hizmetler ile kâr elde ederek sürdürülebilirliğini sağlarken, tüm

çalışanlarının emeğinin karşılığını adil bir şekilde ücretlendirmekte ancak ortaklar

arasında işletmenin kârı paylaşılmamakta, tekrar amaçlanan sosyal faydayı arttıracak

yatırımlar yapılması hedeflenmektedir. Bu işletmeler Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı

şirket türlerinden biri ile kurulabilmektedir. İşletme tüm işlemlerinde şeffaflık ve

hesap verebilirlik ilkelerine uymalıdır.

➢ Sosyal Fayda Odaklı İşletme: Temel amacı sosyal fayda yaratmak olan ve amaçları

doğrultusunda geliştirdikleri ürün, hizmet ve faaliyetler ile kâr elde eden

işletmelerdir. Sosyal girişimlerden farklı olarak, sosyal fayda odaklı işletmelerin elde

ettikleri kârı, sosyal amaçlarına yatırmaları beklenmez, ancak yarattıkları sosyal

faydanın etkisini ölçerek sunmaları beklenir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI

24.10.2022
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Başvuru Sahipleri Tanımları

➢ Kooperatif: Sosyal girişimler, kooperatif olarak da faaliyet gösterebilir. Kooperatif

olarak faaliyet gösteren sosyal girişimler, ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve

istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme

yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu ve belli

bir sosyal amaç doğrultusunda çalışan, gelir elde eden ve elde ettiği kârı ortaklarına

dağıtmayan yapılar sosyal girişim olarak kabul edilmektedir.

➢ İktisadi İşletmeleri Bulunan Sivil Toplum Kuruluşları: Sosyal girişimler, iktisadi

işletmeleri bulunan sivil toplum kuruluşları (dernek ya da vakıf) olarak faaliyet

gösterebilir. İktisadi işletmeler, sivil toplum kuruluşlarının kuruluş tüzüklerinde yer

alan amaçlarını yerine getirmek için gelir sağlamak amacıyla kurulmuş olan ve

bağımsız şekilde faaliyetlerini yürüten ticari işletmelerdir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI

24.10.2022
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▪ Desteklenecek kapasite geliştirmeye ilişkin talebin proje sunan 
kurum/kuruluşun halihazırda yürütmekte olduğu iş ve faaliyetlerle 
ilgili olması,

▪ Ankara’da kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal 
şubelerinin Ankara’da bulunması, 

▪ Birinci öncelik için program kapsamında sunulan projenin temel 
faaliyetleri Ankara’da olmak kaydıyla, proje imza aşamasında 
işletme şubesinin Ankara’da açılması ya da Ankara’da faaliyet 
gösteren bir kurumun ortak olarak alınması koşuluyla söz konusu 
istisna hükmü geçerlidir.

▪ Tüm başvuru sahiplerinin başvuru tarihinde resmi olarak kurulmuş 
olması.  

24.10.2022 www.ankaraka.org.tr 16

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
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Şirket olarak faaliyet gösteren sosyal girişimlerin rehberdeki tanımlar 
kısmında yer alan sosyal işletme tanımına uygun olması ile birlikte 
aşağıdaki hususları karşılaması:

o Şirketlerin sosyal işletme statüsünde kabul edilmesi için 
program gerekliliklerini başvuru aşamasında tamamlamaları ve 
elde ettikleri kârı tekrar sosyal faydalarına yatıracaklarını EK E7: 
Sosyal İşletme Beyanı ile beyan etmeleri

o Seçilen SKA ve hedeflerine yönelik katkı sağlayan faaliyetler 
yürüttüğünü göstermesi (EK_E4_Sosyal Girişim İş Modeli 
Kanvası)

o Program ilan tarihinden itibaren en fazla 5 yıl boyunca 
faaliyette olması.

24.10.2022 www.ankaraka.org.tr 17

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI



38

Sosyal fayda odaklı işletmelerin rehberdeki tanımlar kısmında yer alan 
sosyal fayda odaklı işletme tanımına uygun olması ile birlikte EK E5: 
Sosyal Fayda Beyanı ile bugüne kadar meydana getirdiği sosyal faydayı 
belgelemeleri ve aşağıdaki kriterleri taşımaları gerekmektedir:

o Etki ölçümüne yönelik metriklerin belirlenmiş olması ve varsa bu 
çerçevede yapılmış etki analizlerinin beyan edilmesi

o Seçilen SKA ve hedeflerine yönelik katkı sağlayan faaliyetler 
yürüttüğünü göstermesi(EK_E4_Sosyal Girişim İş Modeli Kanvası)

o Program ilan tarihinden itibaren en fazla 5 yıl boyunca faaliyette 
olması.

24.10.2022 www.ankaraka.org.tr 18
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Dernek ya da vakıf ise;

o Faal iktisadi işletmesinin olması 

o Kuruluş belgelerinde (tüzük, vakıf senedi, vb.) toplumsal ve 
çevresel sorunları önceliklendirdikleri ve faaliyet alanları 
içerisinde bu sorunların çözümüne yönelik faaliyetlerde 
bulunduklarını beyan etmeleri (Destekleyici belge olarak tüzük, 
vakıf senedi vb. sunulması beklenecektir)

24.10.2022 www.ankaraka.org.tr 19
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Kooperatif ise;

o Rehberin tanımlar kısmında yer alan kooperatif tanımına uyması 
ve kapasite gelişimi ile toplumsal bir sorunun çözümüne katkı 
sağlayacaklarını proje başvurusunda beyan etmesi 
gerekmektedir.

o Kar dağıtmama kararı almış olması gerekmektedir.

24.10.2022 www.ankaraka.org.tr 20
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▪ Üniversiteler

▪ İşletmeler

▪ Sivil Toplum Kuruluşları 

▪ Kooperatif ve Birlikler 

▪ Kamu Kurumları

▪ Mahalli İdareler

▪ Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 

24.10.2022 www.ankaraka.org.tr 21

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI

*Ortaklar Başvuru Sahibi için Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1’de belirtilen uygunluk 
koşullarından “…Ankara’da kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin 
Ankara’da bulunması” şartı dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk ölçütlerini 
karşılamalıdırlar.
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• Süre

Proje süresi; en az 6 ay olmak üzere en fazla 18 ay
olmalıdır.

• Yer

Projeler Ankara’da uygulanmalıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI

İlgili Sürdürülebilir 

Kalkınma Amacı
1.Öncelik Örnekler 2.Öncelik Örnekler

Amaç 1. Yoksulluğun tüm

biçimlerini her yerde sona

erdirmek

• Dezavantajlı grupların düzenli gelir
kaynaklarına erişimi amacına hizmet eden bir
kooperatifin daha fazla kişiye hizmet etmesi
için üretim merkezine yeni ekipman/makine
alımı, üretim merkezi kapasitesini
geliştirmesine yönelik projeler

● Belediye tarafından gıda bankası kurulması
faaliyetlerini içeren projeler

Amaç 3. Sağlıklı ve kaliteli

yaşamı her yaşta güvence

altına almak

• Sürdürülebilir biyoteknoloji ürünleri geliştiren
bir sosyal işletmenin prototip geliştirmesi ve
pazara sunmasına yönelik projeler

● Evde bakım/sağlık hizmetleri alanında çalışan
kurumların mobil bakım/takip sistemlerini
geliştirmek üzere hazırladığı projeler

Amaç 4. Kapsayıcı ve

hakkaniyete dayanan

nitelikli eğitimi sağlamak ve

herkes için yaşam boyu

öğrenim fırsatlarını teşvik

etmek

● Öğretmenlere yönelik yenilikçi eğitim
yöntemleri ve metotları geliştiren bir sosyal
girişimin eğitim seti prototip üretim projesi

● Eğitim ve eğitim teknolojilerine erişimde
fırsat eşitliğine yönelik projeler

● Bir üniversitenin çocukların/gençlerin
eğitimlerinde niteliği artırmaya yönelik bir
laboratuvar kurulumuna yönelik projeleri

● Mesleki ve teknik eğitim veren okulların dijital
teknolojilere uyum konusunda eksikliklerini
giderici malzeme ve ekipman alımını içeren
projeler

● Dezavantajlı çocuk ve gençlerin için toplumla
entegrasyonu için hizmet sunan sosyal donatı ve
eğitim merkezlerinden etkin faydalanılmasına
yönelik etkili ve yenilikçi hizmet modellerinin
geliştirilmesi ve bu merkezlerin teknik ve fiziksel
altyapılarının bu modellere uygun güçlendirilmesi
projeleri

24.10.2022 www.ankaraka.org.tr
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İlgili Sürdürülebilir 

Kalkınma Amacı
1.Öncelik Örnekler 2.Öncelik Örnekler

Amaç 8. İstikrarlı, kapsayıcı

ve sürdürülebilir ekonomik

büyümeyi, tam ve üretken

istihdamı ve herkes için

insana yakışır işleri

desteklemek

● Tekstil alanında mültecileri istihdam eden

bir işletmenin üretim ve hizmet sunumu

için gerekli küçük ölçekli makine ve

ekipman alımı içeren projeler

● Teknoloji ve geleceğin işlerine yönelik

projeler

● Gençlerin sosyal inovasyon ve sosyal

girişimcilik yoluyla istihdamlarının

artırılmasına yönelik projeler

● Bir kamu kurumunun engelli çalışanlar için örnek
erişilebilir meslek kursları/atölyeler oluşturması

● Sanayi ve mesleki eğitim arasındaki iş birliği ile
gelişen teknolojiye uygun alanlarda mesleki
yetkinliklerin artırılmasına yönelik kapasite
artırma projeler

● Eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin ihtiyaç
duyulan alanlarda kapasitesinin artırılmasına
yönelik projeler

● İstihdam garantili sanayi ve üniversite iş birliğinin
geliştirilmesini amaçlayan projeler

● Ankara’daki engelli genç nüfusunun sosyal ve
ekonomik hayata katılımlarının artırılmasına
yönelik uygulamalı eğitim ve istihdam projeleri

Amaç 10. Ülkelerin içinde ve

arasında eşitsizlikleri

azaltmak

• Bir sivil toplum kuruluşunun göçle gelen

yabancı nüfusun (geçici koruma statüsüne

sahip gruplar vb.) sosyal ve ekonomik

entegrasyonuna yönelik eğitim ve uyum

programları ve etkinlikleri düzenleyeceği

bir merkezin kurulmasına yönelik projeler

● Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitime
erişimini desteklemek amacıyla mobil eğitim
merkezleri oluşturması

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI
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İlgili Sürdürülebilir 

Kalkınma Amacı
1.Öncelik Örnekler 2.Öncelik Örnekler

Amaç 12. Bilinçli üretim

ve tüketim kalıplarını

sağlamak

• Gıda israfını azaltmak amacıyla bir
gastronomi atölyesi kurulması

● Yerel yönetimlerin atıkların değerlendirilmesi
amacıyla geri dönüşüm atölyeleri kurmasına
yönelik projeler

Amaç 13. İklim değişikliği

ve etkileri ile mücadele

için acilen eyleme

geçmek

● Çevre ve atık yönetimi konusunda karşı
karşıya olduğumuz sorunları çözmeye
yönelik inovatif ürün ve hizmet tasarımı
faaliyetlerini içeren projeler

● Yeşil Mutabakat Eylem Planına uygun
dönüşümleri sağlamak üzere sistem
dönüşümü projeleri

● Üretim atölyeleri olan kooperatiflerin
enerji verimliliğine yönelik makine
ekipman yatırımları/yenilenebilir enerji
sistemlerine geçiş yatırımları

● Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarına
yönelik sistem dönüşüm projeleri

● Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitelerin
enerji verimliliğine yönelik sistem dönüşüm
projeleri

● Kaynak verimliliğinin artırılmasına yönelik
gençler için eğitim, deney ve projelendirme
merkezi projeleri

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI
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Ajans desteği için sadece uygun maliyetler dikkate alınır.
Program kapsamında bir maliyetin uygun maliyet olarak 
kabul edilebilmesi için aşağıdaki koşullar gerekmektedir:
▪ Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim 

maliyetleri hariç)

▪ Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim 
prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması

▪ Başvuru sahibi veya proje ortağı tarafından gerçekleştirilmesi

▪ Başvuru sahibinin ya da proje ortağının hesaplarında ya da vergi 
belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal 
destekleyici belgelerle desteklenmesi 
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Uygun maliyetler:
▪ Projede görevlendirilen proje koordinatörü, muhasebeci ve teknik personelin brüt 

maaşları  (Başvuru sahibinin kâr amacı gütmesi halinde projede görevlendirilen 
proje koordinatörü, muhasebeci ve teknik personelin net maaşları)

▪ Yolculuk ve gündelik giderleri

▪ Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları 
koşulu ile yeni makine, ekipman ve hizmet (nakliye, montaj, teslimat vb.) satın 
alma maliyetleri

▪ Hizmet satın alma maliyetleri

▪ Proje bütçesinin %5’ini geçmemek kaydıyla sarf malzemesi maliyetleri,

▪ Proje bütçesinin %5’ini aşmayacak şekilde ve yalnızca sınırlı deneme üretimi için 
kullanılan hammadde maliyetleri,

▪ Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.)

▪ Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen 
destek tutarının %30’unu geçmemesi koşuluyla, küçük ölçekli yapım işleri

▪ Denetim maliyetleri

▪ Görünürlük maliyetleri
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Uygun Dolaylı Maliyetler

▪ Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi 
altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel 
idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri 
v.b.) karşılamak üzere projenin toplam 
doğrudan uygun maliyetlerinin %2’sini 
aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü 
tutardır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
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• Uygun Olmayan Maliyetler
➢ Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve 

ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
➢ Sözleşmede belirtildiği halde, vergi ve prim ödemeleri hariç, 

proje hesabı dışında yapılan proje harcamaları,
➢ Borçlar, zarar veya borç karşılıkları
➢ Faiz borcu
➢ Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler
➢ Arazi veya bina alımları,
➢ İkinci el ekipman alımları
➢ Kur artışı dolayısıyla oluşan maliyet artışları
➢ Projenin idari işlerinde görevlendirilecek personele ilişkin 

ödemeler (proje koordinatörü ve muhasebeci hariç)
➢ Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin 

maaşları*(Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre 
oranında, belgelendirilmek koşuluyla yararlanıcının (ortaklar dâhil) 
eş finansmanı olarak kabul edilebilmektedir)
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• Uygun Olmayan Maliyetler
➢ Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer 

faaliyetlerin maliyetleri
➢ Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
➢ Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın 

almalara ilişkin ödemeler
➢ Salt sözleşmeye, teminatlara ve ajans ile yararlanıcı arasındaki mali 

ödemelere   ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
➢ Proje ile ilgisi olmayan harcamalar, 
➢ Otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kaptıkaçtı, arazi taşıtları, panel van, 

kamyon ve çekici alımı ve kiralanması ile bu işlemlerle taalluku olan giderler, 
➢ Leasing giderleri,
➢ Kâr amacı güden başvuru sahibinin katma değer vergisi (KDV) ve Banka ve 

Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) giderleri.  
➢ Kamulaştırma / istimlak bedelleri
➢ Ayni katkılar
➢ Amortisman giderleri
➢ Üçüncü taraf(lar)a verilen krediler/hibeler
➢ Ticari amaçlı üretimde kullanılacak hammadde maliyeti
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• İşletme statüsündeki başvuru sahiplerinin projeleri 
kapsamında gerçekleştirilecek olan her türlü harcamaya 
ait Katma Değer Vergisi (KDV) uygun maliyet 
olmadığından proje bütçelerini KDV hariç fiyatlar
üzerinden hazırlaması gerekmektedir.

• Diğer başvuru sahiplerinin projeleri kapsamında 
gerçekleştirilecek olan her türlü harcamaya ait KDV 
uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 
söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan 
projelere ait bütçelerin KDV dâhil fiyatlar üzerinden 
hazırlanması gerekmektedir. 

• Ajans, başka bir ulusal veya uluslararası program 
kapsamında mali destek alan ve uygulaması devam 
eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak mali 
destek sağlamaz.
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Program
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA

SOSYAL EKONOMİ MALİ DESTEK PROGRAMI
Birinci Öncelik İkinci Öncelik

Referans No TR51/22/SEDEP-İŞ/SEDEP TR51/22/SEDEP-KAMU

Bütçe 4.000.000 TL 6.000.000 TL

Başvuru Sahipleri

• Kooperatifler
• İktisadi İşletmesi Olan Dernek ve Vakıflar

• Sosyal İşletmeler
• Sosyal Fayda Odaklı İşletmeler

• Kamu Kurum ve Kuruluşları
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 

Kuruluşları
• Mahalli İdareler
• Üniversiteler
• Meslek Liseleri

Destek Miktarı 
ve Oranları

Destek Miktarları :               
Asgari:250.000,00 TL
Azami:750.000,00 TL

Destek Oranları Sosyal İşletme ve Sosyal 
Fayda Odaklı İşletme:

Asgari Destek Yüzdesi:               %25       
Azami Destek Yüzdesi:                %50     
Destek Oranları Kooperatif ve STK:
Asgari Destek Yüzdesi:               %25       
Azami Destek Yüzdesi:                %90    

Destek Miktarları:
Asgari:250.000,00 TL
Azami:750.000,00 TL

Destek Oranları:                       
Asgari Destek Yüzdesi: %25
Azami Destek Yüzdesi: %90

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI
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✓ Program Rehberi İncelenir 
▪ Mali Destek Programı hakkında detaylı 

bilgi, Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve 
Ekleri Ajans web sayfasından temin edilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI

(www.ankaraka.org.tr) 

http://www.ankaraka.org.tr/
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✓ KAYS Sistemine Giriş
(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) 

✓ Bilgilendirme ve Eğitim Toplantılarına Katılım

(www.ankaraka.org.tr)

✓ Ön Hazırlık ve İhtiyaç Analizi
✓ Hedef grup ve paydaşlarla görüşmeler

✓ Proje ön taslağı oluşturma

✓ Teknik Yardım Masasına Başvuru
Teknik Yardım Masası

Başvuru sahipleri teknik yardım için Ajans web 
sayfası üzerinden teknik yardım masasından 
görüşme talebinde bulunabilirler.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/
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✓ Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

✓Sorular son başvuru tarihinden makul bir 
süre önceye kadar (18/11/2022 tarihine 
kadar) elektronik posta ile 
sosdestek@ankaraka.org.tr adresine 
gönderilir. 

✓Soruların yanıtları Ajansın internet sitesinde 
(www.ankaraka.org.tr ) yayımlanır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI

http://www.ankaraka.org.tr/
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✓ Başvurular KAYS üzerinden yapılır. 
✓ Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile 

tamamlanır. 

✓ Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması, internet üzerinden (KAYS) son 
başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır.

✓ Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru 
sahibi tarafından ıslak imzalı olarak, elden veya posta yolu ile internet 
üzerinden (KAYS) son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde 
Ajansın aşağıdaki adresine teslim edilir.

Ankara Kalkınma Ajansı 

Aşağı Öveçler Mah. 1322 Cadde No:11 Çankaya/Ankara

PROGRAM ADI

Başvuruya İlişkin Son Tarih ve Saatler

KAYS Başvuru  

Taahhütname E-İmza 

/ Islak İmzalı 

Taahhütname Teslim

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL 

EKONOMİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Referans No: TR51/22/SEDEP-İŞ/SEDEP/SEDEP-KAMU

25/11/2022

Saat: 23:59

02/12/2022

Saat: 17:00

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI
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Değerlendirme Süreci

Ön İnceleme Teknik ve Mali Değerlendirme Yönetim Kurulu Onayı

• İdari Kriterler

• Uygunluk 

kontrolü

• Mali ve Operasyonel Kapasitesi 

• İlgililik

• Yöntem

• Etki ve Sürdürülebilirlik

• Bütçe ve Maliyet Etkinliği Asıl ve yedek listelerin 

ilanı*

Ön İzleme

• Başvuru sahiplerini yerinde 

ziyaret 

*Asıl ve yedek listeler proje başvurularının tamamlanmasından itibaren en geç üç ay 

içerisinde yönetim kurulunun onayına sunulur

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ODAĞINDA SOSYAL EKONOMİ MALİ 
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38
www.ankaraka.org.tr

sosdestek@ankaraka.org.tr
www.ankaraka.org.tr

mailto:skb@ankaraka.org.tr
http://www.ankaraka.org.tr/

