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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

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 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 Programı

Yurt İçi/Dışı Bilimsel Etkinlik Destek Programları

Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

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.

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



2209/A – Üniversite Öğrencileri Yurt İçi 
Araştırma Projeleri Destek Programı

Kimler Başvurabilir?

• Üniversitede lisans eğitimine 
kayıtlı öğrenci olmak 

Lisans öğreniminin bitimine 
bir dönem kalanlar başvuru 

yapamaz

• Projeyi bir akademik 
danışmanın rehberliğinde 
yapıyor olmak,

• Aynı anda birden fazla başvuru 
yapmamış olmak,

• Aynı proje konusunda daha 
önce destek almamış olmak.

BAŞVURU DÖNEMLERİ

I. Dönem 1 Mart 2016
31 Mart 2016

II. Dönem 3 Ekim 2016  
31 Ekim 2016

DESTEK SÜRESİ 12 AY

DESTEK MİKTARI 2 500 TL



Başvuruda İstenilen Belgeler

• Başvuru formu-KAPAK SAYFASI (Online başvuru yapıldıktan sonra 

çıktısı alınacaktır.)

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

belgesi,

• Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi (transkript),

• Akademik danışmandan alınacak referans yazısı

• 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. 



Proje Önerisi Aşağıdaki Başlıkları İçermelidir 

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 başına en çok 2.500 TL’dir.

Projeniz onay aldıktan sonra desteğin ödenebilmesi için
Taahhütnamenin doldurulup internet üzerinden http://e-
bideb.tubitak.gov.tr adresine taratılıp yüklenmesi ve aynı
zamanda TÜBİTAK BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru formunda verilecek IBAN numarası mutlaka proje
yürütücüsü öğrenciye ait olmalıdır. Gerek öğrencilere ve
gerekse danışman öğretim üyelerine harcırah ya da yevmiye adı
altında hiçbir şekilde ödeme yapılamaz.

http://e-bideb.tubitak.gov.tr/


Demirbaş Alımı İçin Yapılması Gerekenler
• Alınacak malzemenin Taşınır Kod Listesi demirbaş bölümünde yer
aldığını tespit etmek (Öğrenci kendisi tespit edecek. Kodu 2 ile
başlayan tüm malzemeler demirbaş kapsamında
değerlendirilmektedir.)
• Alınacak malzemenin projenin yapılabilmesi için gerekli olduğunu
belirten danışman tarafından imzalı dilekçe (Dilekçe BİDEB’e
gönderilecek)
• Dilekçesi BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından
kabul edilen öğrencilere demirbaş alımı izni verilecektir.
• Demirbaş alımı yapan öğrenciler, aldıkları malzemeyi öğrencisi
bulundukları üniversitenin envanterine kaydettireceklerdir.
•Bu öğrenciler, projeleri bittiğinde alınan malzemeyi
üniversitelerine teslim etmeli ve düzenlenecek teslim tesellüm
tutanağını BİDEB’e göndermelidir.
•Adı geçen belgeyi göndermeyenlerin proje kapatma işlemi
yapılmaz.



Dilekçe Örneği



•Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden
yapılmaktadır.
•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 (Proje
yürütücüsünün onaylı not belgesi, projenin yürütüleceği birim sorumlusunun,
projenin o birimde yapılmasını onaylayan ve birimde laboratuar vb.
olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazısı)
TÜBİTAK BİDEB’e imzalı ve paraflı olarak gönderilecektir.
•Diğer tüm belgelerin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Posta veya
kargo ile istenilen belgeler son başvuru tarihi mesai bitiminden itibaren 5 iş
günü içinde kargo yoluyla veya elden BİDEB’e teslim edilmiş olması
gerekmektedir.
•Belirtilen teslim tarihinden sonra teslim edilen, eksik veya yanlış bilgi/belge
ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde çevrimiçi başvuru yapıldıktan
sonra onayı kaldırılmış başvurular işleme konulmayacaktır.
•Proje Önerilerinizde TÜBİTAK logosu kullanmayınız.
•Başvuru sırasında istenilen belgeleri lütfen tek bir poşet dosya içerisine
koyunuz.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı Akay Caddesi No:6
06420 Bakanlıklar / ANKARA

http://e-bideb.tubitak.gov.tr/
http://e-bideb.tubitak.gov.tr/


2209/A Programı 

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

http://e-bideb.tubitak.gov.tr/
























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 son iş günü mesai saati bitimine kadar 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:

Tez Desteği: proje başına en çok 4 000 TL

Danışmanlık Desteği: Akademik ve Sanayi danışmanı için 1000 TL

Destek Kapsamı



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)



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.

• Başvuru sırasında istenilen belgeleri lütfen tek bir poşet dosya
içerisine koyunuz.

• 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 önerilerinizde TUBİTAK logosu kullanmayınız.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı Akay Caddesi 
No:6    06420 Bakanlıklar / ANKARA

http://e-bideb.tubitak.gov.tr/


GENÇLİK PROJELERİ



Erasmus+ Gençlik Programı
Erasmus+ programı Avrupa Birliğinin eğitim ve gençlik
alanlarında daha önce de uygulamakta olduğu Hayatboyu
Öğrenme ve Gençlik Programları başta olmak üzere pek
çok program, fırsat ve ağları birleştiren yeni bir programdır.

Erasmus+ dünyasında her yaştan ve her sektörden
vatandaşımız için Avrupa fırsatları bulunmaktadır.

Erasmus+ gençlik faaliyetlerinde gençlerimiz, gençlik
alanında çalışanlar ve gençler için yapılacak projelere dahil
olmak isteyen tüm vatandaşlarımız için kaçırılmayacak
fırsatlar bulunmaktadır.



NELER YAPILABİLİR?
Bireysel Fırsatlar

Gençler yurt içinde ve yurtdışındaki eğitim

faaliyetlerine katılabilir veya Avrupa Gönüllü

Hizmeti yapabilirler. Başka grup ve kuruluşlarca

hazırlanan projelere katılımcı olarak dahil

olabilirler.



Gençlik Grupları için Fırsatlar
Bir kuruluşa üye değilsiniz ancak kendi
projenizi mi hazırlamak istiyorsunuz?

Grup kurun o halde!

En az 4 genç bir araya gelin, mümkün
olduğunca cinsiyet dengeli bir grup kurun,
grubunuza bir isim verin, ortaklarınızı bulun ve
başvurun!



Tüzel kişilikler (STK, Kamu ve sosyal sorumluluk

alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar) için

Fırsatlar

Tüm alt programlarda proje başvuru sunabilirsiniz.

Gençler, gençlik çalışanları, kuruluş temsilcileri veya

bu alanda çalışan personelin hareketliliğini içeren

her konuda proje başvurusu yapabilirler.



Erasmus+ Gençlik Programı 
Alt faaliyetler

ANA EYLEM 1 (AE1): 

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

ANA EYLEM 2 (AE2): 

Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği

ANA EYLEM 3 (AE3): 

Politika Reformları için Destek

MERKEZİ FAALİYETLER



Hedefler

• Gençlerin genel olarak aktif vatandaşlıklarını ve özel
olarak Avrupa vatandaşlıklarını teşvik etmek

• Özellikle Avrupa Birliğinde sosyal uyumu
güçlendirmek amacıyla gençler arasında dayanışmayı
geliştirmek ve hoşgörüyü teşvik etmek

• Farklı ülkelerdeki gençler arasında karşılıklı anlayışı
güçlendirmek

• Gençlik faaliyetlerine yönelik destek sistemlerinin
kalitesinin ve gençlik alanındaki sivil toplum
kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda
bulunmak

• Gençlik alanında Avrupa işbirliğini teşvik etmek.



ANA EYLEM 1

SON BAŞVURU TARİHLERİ

Gençlik Değişimleri

Avrupa Gönüllü Hizmeti

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

2 Şubat 2016
(projesini 01 Mayıs – 30 Eylül 2016 tarihleri 

arasında başlatmayı planlayanlar için)

26 Nisan 2016
(projesini 01 Ağustos – 31 Aralık 2016 tarihleri 

arasında başlatmayı planlayanlar için)

4 Ekim 2016
(projesini 01 Ocak – 31 Mayıs 2017 tarihleri 

arasında başlatmayı planlayanlar için)



ANA EYLEM 2

SON BAŞVURU TARİHLERİ

Gençlik Alanında Stratejik 
Ortaklıklar

2 Şubat 2016
(projesi 01 Mayıs – 30 Eylül 2016 tarihleri arasında 

başlayanlar)

26 Nisan 2016
(projesi 01 Ağustos – 31 Aralık 2016 tarihleri 

arasında başlayanlar)

4 Ekim 2016
(projesi 01 Ocak – 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında 

başlayanlar)



Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar

Stratejik Ortaklıklar yapılabilecek faaliyetler 
bakımından oldukça esnek seçenekleri içinde 
barındıran yeni bir faaliyettir. Yerel/bölgesel 

ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi 
uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi 
ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi 
ülkelerdeki grup/kuruluşlar arasındaki stratejik 
işbirliği ve ortaklık projelerini kapsamaktadır.



Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar
Bu projeler kapsamında aşağıdaki örnek olarak listelenen

faaliyetlere benzer faaliyetler gerçekleştirilebilir.

1- Ortak grup/kuruluşlar arasındaki uygulama ve deneyimlerin 

paylaşımına yönelik faaliyetler

2- Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve 

uygulanmasına yönelik faaliyetler

3- Örgün, yaygın ve sargın öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve 

yeterliliklerin tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan 

faaliyetler

4- Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler

5- Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler



Kimler Başvurabilir ve Ortak Olabilir?
• STK, 

• Kamu ve sosyal sorumluluk alanında aktif 
kar amacı güden kuruluşlar.

Kaç Ortak Gerekir?
Gençlik alanı için asgari toplam 2 program 

ülkesinden ortak (başvuran dahil) 
yeterlidir.Sektörler arası projelerde asgari 

3 program ülkesinden ortak gerekir.



Proje Süresi Ne Kadardır?

• Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, 
gençlik alanındaki projeler 6 ay ile 2 yıl 
arasındadır.

Proje Nerede Gerçekleşir?
Proje katılan ortakların ülkelerinde gerçekleşir.



Başvuru Ne Zaman Yapılır?
Başvuru, bir program ülkesinden koordinatör tarafından 

tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin 
ULUSAL AJANSINA  yapılır.

Gençlik alanındaki başvurular, başvuru kriterlerine

uygun şekilde koordinatör tarafından üç farklı son

başvuru tarihlerinden birine kadar (26 Nisan veya 04

Ekim, en geç Türkiye saatiyle 13.00) sisteme yüklenmelidir.

26 Nisan 2016 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Eylül

2016 – 31 Ocak 2017 tarihleri arasında başlayanlar içindir.

04 Ekim 2016 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Şubat –

31 Mayıs 2017 tarihleri arasında başlayanlar içindir.



ANA EYLEM 3

Yapılandırılmış Diyalog
(Gençler ve Gençlik Alanında 
Karar Alıcıların Toplantıları)

2 Şubat 2016
(projesi 01 Mayıs – 30 Eylül 2016 tarihleri 

arasında başlayanlar)

26 Nisan 2016
(projesi 01 Ağustos – 31 Aralık 2016 tarihleri 

arasında başlayanlar)

4 Ekim 2016
(projesi 01 Ocak – 31 Mayıs 2017 tarihleri 

arasında başlayanlar)



Yapılandırılmış Diyalog

• Bu faaliyetteki projelerin amacı gelecekte
şekillenecek gençlik politikaları için kullanılabilecek
sonuçlar üretmek ve tüm Avrupa’daki gençlerin
demokratik yaşama katılımlarını teşvik etmektir.

• Yapılandırılmış Diyalog; gençler, gençlik
çalışmalarında aktif kişiler ve gençlik kuruluşları ile
gençlik alanında karar alıcı olan ve gençlik
politikalarından sorumlu kişiler arasında işbirliğini
destekler. Çok sayıda gencin katıldığı büyük toplantı
ve diğer etkinlikleri mümkün kılar.



Yapılandırılmış Diyalog

İki temel alt faaliyet vardır:

• Ulusal toplantılar

• Ulus-ötesi toplantılar

• Ulusal tipinde yurt dışından ortaklara ihtiyaç 
yoktur.



Yapılandırılmış Diyalog

• Faaliyet kapsamında yapılabilecek etkinlikler oldukça
esnektir: Toplantılar, konferanslar, danışma etkinlikleri
(online anketler ve diğer online danışma türlerini de içeren
organizasyonlar), gençlerin demokratik katılımlarını artıran,
demokratik kurumların ve karar alıcıların rollerini simülasyon
yoluyla anlatan etkinlikler, Avrupa Gençlik Haftası kapsamına
giren gençlik politikası temalı etkinlikler ve gençler ile
politika yapıcılar arasındaki diyaloğu tesis eden diğer
etkinlikler. Bu etkinliklere yerel, bölgesel, ulusal veya Avrupa
düzeyinde, yani neredeyse her düzeyde karar alıcılar dahil
olabilir.

• Ancak, politik olarak etkilenmiş etkinlikler (örneğin siyasi
partilerin toplantıları) ve kuruluşların yıllık rutin toplantıları
bu faaliyet kapsamında yapılamaz.



Yapılandırılmış Diyalog
• 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?
Sivil toplum kuruluşları ve yerel düzeydeki 
Kamu kuruluşları ortak olabilir, program 

üyesi ülkelerden ortaklar başvurabilir.



Kaç Ortak Gerekir?

• Ulusal toplantılar ortak olmadan yapılabilir 
(yalnızca bir ortak vardır, o da başvuranın 
kendisidir). Ulusötesi toplantılarda toplam en 
az iki ortak faaliyete katılır.

Proje Süresi Ne Kadardır?
Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, 
projeler 3 ay ile 2 yıl arasındadır.



Proje Nerede Gerçekleşir?
Proje başvuranın ülkesinde gerçekleştirilir. Eğer 

başvuran Avrupa çapında bir STK ise proje 
herhangi bir program ülkesinden ortağın 

ülkesinde gerçekleştirilebilir.

Başvuru Nereye Yapılır?
Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar 

adına koordinatörün bulunduğu ülkenin 
ULUSAL AJANSINA yapılır.



Başvuru Ne Zaman Yapılır?
Başvurular, başvuru kriterlerine uygun şekilde
koordinatör tarafından son başvuru tarihlerinden
birine kadar (26 Nisan veya 04 Ekim, en geç Türkiye
saatiyle 13.00) sisteme yüklenmelidir.

26 Nisan 2016 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Ağustos – 31

Aralık 2016 tarihleri arasında başlayanlar içindir.

04 Ekim 2016 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Ocak – 31
Mayıs 2017 tarihleri arasında başlayanlar içindir.



BAŞVURU NASIL YAPILIR?



GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 

GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

Gençlerin evrensel ve insanî değerlere sahip, 
milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, 

bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, 
toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal 

hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini 
etkin bir biçimde kullanan ve uluslararası alanda 
akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler 

olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla 
gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini 

oluşturmak amaçlanmaktadır.



PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJELER 

• Gönüllülük Projeleri

• Sosyal Uyum Projeleri

• Madde Bağımlılığıyla Mücadele Projeleri

• Sağlıklı Yaşam ve Spor Projeleri

• Kültür Sanat Projeleri

• Eğitim Projeleri

• Bilimsel Araştırma Projeleri

• Muhtelif Projeler



Proje Bütçesi

Program kapsamında desteklenecek 
projeler için Bakanlık mali katkısının alt 
sınırı 10.000 TL, üst sınırı ise 250.000 TL 

olarak belirlenmiştir. 



Genç Yeşilay Mali Destek Programı

Programın Amacı

2016 Yılı Genç Yeşilay Mali Destek Programının

amacı Yeşilay Kulüplerinin uygulayacağı

hareketlilik projeleri ile önleme temelli

yaklaşımlar çerçevesinde gençlerin beceri

potansiyellerinin ve sosyal sermayesinin

bağımlılıklarla mücadeleye kanalize edilmesi ve

gençlerin sağlıklı yaşama konusunda

duyarlılığının artırılmasıdır.



Genç Yeşilay Mali Destek Programı

Öncelikleri

Öncelik 1: Hareketlilik projeleri ile bağımlılıkla
mücadele alanındaki önleyici düzeyde iyi
uygulama örneklerinin görülmesi, ülkemize
transferine aracılık edilmesi ve uluslararası
işbirliği imkanlarının arttırılması.

Öncelik 2: Yeşilay kulüpleri aracılığıyla
Türkiye’deki iyi uygulama örneklerinin Ülke
Yeşilaylarına aktarılması ve Ülke Yeşilay’larının
kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine katkı
sağlanması.



Genç Yeşilay Mali Destek Programı

Bütçesi 

Toplam bütçesi 200.000 TL’dir. 

Bu kapsamda proje başına destek verilecek

asgari ve azami tutarlar aşağıdaki gibidir.

• Asgari tutar: 7.500 TL

• Azami tutar: 15.000 TL

Başvuruda bulunacak projeler yukarıda yer alan 
destek limitleri dahilinde projelerinin 

%100’üne kadar destek talep edebilirler.



Genç Yeşilay Mali Destek Programı

Uygun Başvuru Sahipleri:

Program kapsamında Üniversiteler uygun

başvuru sahibi olarak belirlenmiştir.

Başvuruda bulunacak projelerde başvuru sahibi

üniversitede bulunan Üniversitedeki Yeşilay

Kulübünün ortaklık zorunluluğu bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi:
16 Mart 2016 saat: 17:00



Bize Ulaşın: 

0246 211 11 62-63                                        Rektörlük Binası B Blok

projekoord@sdu.edu.tr @sdu_pk

mailto:projekoord@sdu.edu.tr

