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SOSYAL DESTEK PROGRAMI
(SODES) 
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YASAL DAYANAK 

22/12/2018 tarihli ve 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin
17’inci sırası hükmü
10/07/2018 tarihli ve 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin 385 inci
maddesinin 1.fıkrasının (h) ve (i) bentleri ile 394
üncü maddesi
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PROGRAMIN HEDEFİ 

SODES programının hedefleri,
• sosyal sorunları gidermek,

• sosyal yapının ihtiyaçlarına karşılık vermek,
• toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve

sosyal hayata daha aktif katılmalarını
sağlamak,

• istihdam edilebilirliği artırmak,

• sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve

yenilikçiliği desteklemek

• sosyal sorumluluk uygulamalarını
yaygınlaştırmak
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PROGRAMIN YERİ 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Anadolu 
Projesi (DAP) kapsamındaki iller ile sosyo-ekonomik 

gelişmişlik bakımından daha alt düzeyde yer alan il ve 
ilçeler öncelikli olmak üzere bütün Türkiye



KİMLER BAŞVURABİLİR?
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• Kamu kurum ve kuruluşları,
• İl özel idareleri,
• Belediyeler, 
• Mahalli idare birlikleri, 
• Üniversiteler, 
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
• Sivil toplum kuruluşları, 
• Organize sanayi bölgeleri,
• Teknoloji geliştirme bölgeleri, 
• Kooperatifler
• Özel kesim kuruluşları*,
faaliyet gösterdikleri ilden sorumlu Ajansa proje başvurusu yapabilirler. 

*sadece sosyal sorumluk projeleri için



BAŞVURU SÜRECİ 
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• Proje başvuruları yararlanıcı tarafından Proje Bilgi Formu kullanılarak

Ajansa sunulur

• Ajans, proje fikirlerini, belirlenen hedef gruplar ve temalara uyumu ile projenin

yapılabilirliği yönünden değerlendirerek uygun görülenleri Yönetim Kurulu
onayına sunar.

• Ajans tarafından uygun görülen projelerin KAYS’a girişleri yararlanıcı tarafından

yapılır ve proje bilgi formları Bakanlığın onayına sunulur.

• Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun bulunan güdümlü projeler Ajansa

bildirilir.



ÖNCELİKLER
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• Proje değerlendirmesinde Güneydoğu Anadolu Projesi ve
Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki illerle sosyo-ekonomik
gelişmişlik bakımından daha alt düzeyde yer alan il ve ilçeler
önceliklidir.

• Yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler ile
genç, şehit yakınları, gaziler, kadınlar ve engellilerin
istihdamını içeren projelere öncelik verilir.
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ÖNEMLİ HUSUSLAR

• Azami proje süresi 18 ay

• Makine ve donanım tedariki 

mümkün

• Yerli üretim öncelikli

• Eşfinansman sağlanması 

öncelikli (en az %10)

• Temel sosyal hizmet 
sunumu faaliyetleri

• Sosyal yardım giderleri
• Ders etüt ve kurs faaliyetleri



FİNANSMANA İLİŞKİN HUSUSLAR
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• Güdümlü Projelerin, asgari proje bütçesi alt sınırı 1 milyon TL’dir. 

• Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu 
projelerde eş finansman katkısı asgari %10’dur.

• Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, 
diğer projelerde ise ancak proje ortağı veya iştirakçi olabilirler. 

• Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk 
projelerinde eş finansman katkısı asgari %50’dir.

• Program kapsamında projelerin eş finansman oranı ve destek tutarı Bakan 
onayı ile farklı şekilde belirlenebilir.
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PROJE BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Bölgede duyurular ve 
proje hazırlıkları ve 

projelerin 
Ajansa 

sunulması

PROJE TEKLİFLERİNİN 

YÖNETİM 
KURULU’NA 

SUNULMASI

KAYS’A PROJE 

GİRİŞLERİNİN 
YAPILMASI, 
PROJELERİN 
BAKANLIĞA 
SUNULMASI

UYGUN PROJELER İÇİN 

DESTEKLEYİCİ 
BELGELERİN 

AJANSA SUNULMASI

DESTEKLENECEK 
PROJELERE 

KARAR 
VERİLMESİ

25 
EKİM 
2019

18 
EKİM 
2019
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BİLGİ ve DETAYLAR

www.oka.org.tr

Sümer ÇAKIR, Meltem YILMAZ 

ppb@oka.org.tr

03624312400

http://www.oka.org.tr/
mailto:ppb@oka.org.tr



