
SODES Proje Teklif Çağrısı 

2018 yılı Sosyal Destek Programı (SODES) ekteki usul ve esaslar çerçevesinde Ajansımızca 
yürütülecektir. Bu program ile Mardin’in dahil olduğu illerde istihdamın artırılması, sosyal 
içermenin sağlanması, spor, kültür ve sanatın geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda 
Mardin’de yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan 
sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, 
toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin 
ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmaları amaçlanmaktadır. 

Bu amaç çerçevesinde; Mardin’de yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin 
kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, engelli, kadın ve 
çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, bunlara 
götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması, istihdam 
edilebilirliğin artırılması, ildeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve 
mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif 
faaliyetlerin geliştirilmesi ile özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden 
yararlandırılmasına yönelik projeler desteklenecektir. 

Programa ilişkin başvuru koşullarını ve programdan yararlanma şekil ve şartlarını içeren 
detayların yer alacağı başvuru rehberi Ajans tarafından hazırlanacak olup teklif çağırısında 
dikkatinize sunulacaktır. Teklif çağrısının ilanından sonra projelerin sunulması için verilecek 
süre 30 gün olacaktır.  

Programa 

 Kamu Kurum ve Kuruluşları, 

 Belediyeler, 

 Üniversite, 

 Meslek Odaları ve 

 Sivil Toplum Kuruluşları başvuru yapabilecektir. Proje başvuruları KAYS 
üzerinden yapılacaktır. 

200.000 TL ve 1.000.000 TL arasında olmak kaydıyla destek tutarı ve destek oranı Ajans 
tarafından belirlenecektir. Genel bütçe kapsamında yer alan kamu idareleri ve özel bütçeli 
kurumlar için eş finansman katkısı aranmayacaktır. Projelerde yer alabilecek harcama 
kalemlerine ilişkin detaylar başvuru rehberinde detaylıca yer alacaktır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarını il müdürlükleri en fazla 5, ilçe müdürlükleri ise en fazla 3 proje 
teklifinde bulunabileceklerdir. Ekteki usul ve esasları incelemenizi ve proje fikirlerinize ilişkin 
olarak Ajansımız Mardin Yatırım Destek Ofisi ile irtibata geçmenizi önemle rica ederiz. 

SODES Güdümlü Projeleri 

Teklif çağrısı haricinde, program amacına uygun olarak Mardin Valiliği’nin koordinasyonunda 
doğrudan il müdürlükleri tarafından yürütülmek kaydıyla Ajansın SODES program amaçlarıyla 



uyumluluk gösteren güdümlü projeler de desteklenebilecektir. Bu projeler yalnızca Mardin 
Valiliği tarafından Ajansa teklif edilebilecektir. 

SODES güdümlü projelerinin alt sınırı 1 milyon TL üstü sınır ise 10 milyon TL’dir. Bu projelerde eş 
finansman katkısı aranmayacaktır. 
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2018 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

Madde 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı Sosyal Destek Programının (SODES) 

uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 – (1) Bu usul ve esaslar; öncelikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu 

Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki iller olmak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek illerde 

istihdamın artırılması, sosyal içermenin sağlanması, spor, kültür ve sanatın geliştirilmesi, 

SODES programının yürütülmesine yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ile SODES’in 

değerlendirilmesi, izlenmesi ve tanıtımına yönelik faaliyetler için Bakanlık bütçesinde tefrik 

edilen ödeneğin kullandırılmasına ilişkin hususları kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 23/12/2017 tarihli ve 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin 18’inci sırasına ve 03/06/2011 tarihli 641 

sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

2 ve 36’ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 - (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; 

a) Ajans: Kalkınma ajansını, 

b) Asil Proje Listesi: Proje teklif çağrısı döneminde illere tahsis edilen kaynak tutarınca 

desteklenmesi uygun bulunan projeleri,  

c) Bakan: Kalkınma Bakanını, 

ç) Bakanlık:  Kalkınma Bakanlığını, 

d) Başvuru rehberi: Ajans tarafından başvuru sahipleri için hazırlanan, destekten 

yararlanabilecek tüzel kişileri, başvuruda bulunabileceklerde aranan şartları, başvuru ve 

yararlanma şekil ve şartlarını, desteklenecek faaliyet alanlarını ve proje konularını, destekten 

karşılanabilecek uygun maliyetleri, seçim ve değerlendirme kriterlerini, eş finansman 

yükümlülüklerini, standart başvuru belgelerini, proje uygulamaları ve harcamalarına ilişkin 

özel hükümleri ve diğer gerekli bilgileri açıklayan rehber belgeyi,  
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e) SODES Güdümlü Projesi: Proje teklif çağrısı yöntemi uygulamadan, SODES amacına 

uygun olmak ve valiliğin koordinasyonunda doğrudan il müdürlükleri tarafından yürütülmesi 

kaydıyla ilgili Ajansın ön inceleme ve değerlendirmesinden geçerek Bakanlık onayına sunulan 

kapsamlı projeleri, 

f) KAYS: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemini, 

g) Ödenek: SODES kapsamındaki projeleri desteklemek amacıyla Bakanlık bütçesine 

konulan ödeneği, 

ğ) Sosyal Destek Programı (SODES): Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete 

geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen 

sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve 

bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata 

daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, istihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor 

alanlarındaki projeleri destekleyen programı, 

h) SODES kurumsal kapasite geliştirme hesabı: SODES programının yürütülmesine 

yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ile SODES’in değerlendirilmesi, izlenmesi ve 

tanıtımına yönelik faaliyetler için kullanmak üzere Kalkınma Bakanlığı bütçesinin ilgili 

tertibinde yer alan ödenekten aktarılan tutarların izlendiği ve ilgili ajanslar adına Kamu 

Haznedarlığı Tebliğine uygun olarak kamu bankalarından biri nezdinde açılan banka hesabını, 

ı) SODES projeleri hesabı: SODES kapsamında, uygun bulunan projelerin bedellerinin 

karşılığı olarak ve münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Bakanlık 

bütçesinin ilgili tertibinde yer alan ödenekten aktarılan tutarların izlendiği ve ilgili Ajanslar 

adına Kamu Haznedarlığı Tebliğine uygun olarak kamu bankalarından biri nezdinde açılan 

banka hesabını,   

i) Yedek Proje Listesi: Proje teklif çağrısı döneminde desteklenebilir nitelikte olduğuna 

karar verilen ancak illere tahsis edilen kaynak kısıtı nedeniyle desteklenemeyen projeleri 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Program Sürecine İlişkin Genel Esaslar 

Programın kapsamı 

Madde 5 – (1) SODES, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek 

yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının 

ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi 
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güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif 

katılmalarını sağlamak amacıyla uygulanır. 

(2) Bu amaç çerçevesinde; SODES kapsamında proje başvurusunun yapıldığı ilde, 

yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek 

duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, engelli, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli 

kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin 

artırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki 

ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve mesleki bilgi ve becerilerin 

geliştirilmesi ve toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin 

geliştirilmesi ile özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve 

yönlendirilmesine yönelik projeler desteklenebilir. 

Ajansın görev, yetki ve sorumlulukları 

Madde 6 – (1) Ajans, SODES projeleri hesabı ile SODES kurumsal kapasite geliştirme 

hesabının muhasebeleştirilmesi, proje iş ve işlemlerinin KAYS üzerinden takip edilmesi, 

projelerin izlenmesi ve denetlenmesi, sözleşme değişiklikleri, görünürlük kuralları ve proje 

sonuçlarının kullanımı hususlarını Ajansın ilgili mevzuatı hükümlerine tabi olarak yürütmekle 

sorumludur. 

(2) Proje teklif çağrılarının ilan tarihi ile proje başvurularının son kabul tarihi arasındaki 

süre en fazla otuz gün olacak şekilde ajans tarafından belirlenir. 

(3) Bir bağımsız değerlendirici, SODES kapsamında bir proje teklif çağrısı döneminde 

en fazla yetmiş beş proje değerlendirebilir. Bir bağımsız değerlendirici bir günde en fazla dokuz 

proje teklifi değerlendirebilir. 

(4) SODES projeleri kapsamında değerlendirme komitesi aşaması uygulanmaz. 

(5) Proje değerlendirme ve seçim süreci, desteklenmeye hak kazanan projeler ile yedek 

proje listesinin ilanı, yararlanıcılarla sözleşme imzalanması, projelerin uygulanması, izleme ve 

değerlendirmesine ilişkin olarak bu Usul ve Esaslarda düzenlenmeyen hususlar Ajans 

mevzuatına göre yürütülür. 

Program sürecine ilişkin özel hususlar 

Madde 7 - (1) SODES kapsamında; kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, 

belediyeler, mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları 

bulundukları illerde proje başvurusu yapabilir. 

(2) Ajans ilgili başvuru rehberinde, teklif edilecek projelerin SODES destek tutarının en 

az 200.000 TL en çok ise 1.000.000 TL olmak kaydıyla alt ve üst sınırını belirlemede yetkilidir. 
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(3) Bakanlık SODES kapsamındaki illeri ve proje teklif çağrısı yoluyla kullandırılacak 

ödeneklerin il bazlı tahsisatını yaparak Ajanslara bildirir. 

(4) Ajans tarafından başvuru sahipleri için hazırlanan başvuru rehberi Ajans Yönetim 

Kurulu onayı alınarak yayımlanır. 

(5) Proje başvuruları KAYS üzerinden yapılır.  

(6) Proje değerlendirme ve seçim süreci ajans mevzuatına uygun şekilde gerçekleştirilir.  

(7) Değerlendirme puanı 50 ve üzerinde olan projeler başarılı sayılır. Başarılı projeler 

değerlendirme puanı sırasına göre il bazında listelenerek toplam destek tutarı il için tahsis 

edilecek kaynağın iki katını geçmemek kaydıyla Bakanlık onayına sunulur.  

(8) Bakanlık, iletilen proje listelerinde yer alan projeleri birbirleriyle tamamlayıcılığı ya 

da ilin ve programın öncelikleri çerçevesinde puan sıralamasını değiştirmeden listeden proje 

çıkartabilir. Bunun sonucunda oluşan asil ve yedek proje listeleri yazı ile Ajansa iletilir. 

(9) Bu Usul ve Esaslar kapsamında desteklenen projelerin uygulama süresi en fazla bir 

yıldır. 

(10) Yararlanıcının sağlaması gereken eş finansman katkısı ile ilgili hususlar yüzde 

10’dan az olmamak kaydıyla başvuru rehberinde Ajans tarafından belirlenir. Genel bütçe 

kapsamında yer alan kamu idareleri ve özel bütçeli kurumlar için projelere eş finansman katkısı 

aranmaz. 

(11) Kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürlükleri en fazla 5, ilçe müdürlükleri ise en 

fazla 3 proje teklifinde bulunabilir. 

(12) Projeler kapsamında hiçbir şekilde taşıt alımı yapılamaz, yeni bina inşaatı ve inşaatı 

devam eden binaların tamamlanması için harcama yapılamaz. 

(13) SODES kapsamında sosyal yardım mahiyetindeki projeler desteklenmez. 

(14) SODES kapsamında okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara 

hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri desteklenmez. 

(15) Gezi projelerine katılan kişilere gezi esnasında günlük 30 TL’ye kadar harçlık 

verilebilir. 

(16) Mesleki eğitim kursiyerlerine, İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim 

kurslarındaki günlük kursiyer harçlığı kadar harçlık ödenebilir. 

(17) Mesleki eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans 

salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası 

olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur. 

(18) Hali hazırda başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler SODES’ten 

desteklenemez. 
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SODES güdümlü projeleri 

Madde 8 - (1) SODES güdümlü projeleri aşağıda düzenlenen özel hükümler haricinde 

genel hükümlere tabidir. 

a) SODES güdümlü projelerinin, destek tutarının alt sınırı 1 milyon TL, üst sınırı ise 10 

milyon TL’dir. 

b) SODES güdümlü projeler valilikler tarafından Ajansa teklif edilir. 

c) SODES güdümlü projeler, Ajansın SODES program amaçlarıyla uyumluluk ve şekil 

yönünden uygun görmesi durumunda ajans yönetim kurulu onayıyla Bakanlığa teklif 

edilir.  

ç) Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun bulunan SODES güdümlü projeleri Ajansa 

yazı ile bildirilir ve proje bedelleri SODES projeleri hesabına aktarılır. 

d) SODES kapsamında desteklenecek SODES güdümlü projelerde fizibilite raporu 

hazırlanmaz.  

e) SODES güdümlü projelerde eş finansman katkısı aranmaz.  

f) SODES güdümlü projelerin destek tutarı artırılamaz.  

g) SODES güdümlü projeleri ajans çalışma programında yer almaz.  

Projeler için ajanslara kaynakların aktarılması 

Madde 9 - (1) Özel hesapta bulunan tutarlar Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 

çerçevesinde değerlendirilir. Bu şekilde elde edilen nemalar, ajans özel hesabına gelir olarak 

kaydedilir ve program süresince bu Usul ve Esaslar çerçevesinde kullanılabilir. 

(2) Bakanlık, kaynak kullanımında etkinliği sağlamak amacıyla Ajans özel hesabında 

bulunan ihtiyaç fazlası tutarların tamamının yahut belli bir kısmının iadesini talep ederek diğer 

Ajans özel hesaplarına aktarım yapabileceği gibi bu tutarların genel bütçeye gelir olarak 

kaydedilmesine de karar verebilir. 

SODES projeleri hesabı 

Madde 10 -  (1) Desteklenmeye hak kazanan asil ve yedek projelerin Bakanlık tarafından 

ilgili Ajansa iletilmesini müteakiben asil projelerin SODES destek tutarı ilgili Ajans adına 

açılmış SODES projeleri hesabına aktarılır. 

(2) SODES Projeleri hesabına aktarılan tutarlar yalnızca SODES programı kapsamında 

desteklenen projeler için kullanılır. 
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Kurumsal kapasite geliştirme hesabından yapılacak harcamalar 

Madde 11 - (1) Bakanlık tarafından SODES uygulamalarının etkin bir şekilde 

yürütülebilmesi için Ajanslara kaynak tahsis edilir. 

(2) Bu kaynak il bazlı ödenek tahsisatının ajanslara yazı ile bildirilmesini takiben SODES 

kurumsal kapasite geliştirme hesabına aktarılır. 

(3) Bu kaynak, Ajansların SODES’e ilişkin üstlendikleri tanıtım,  koordinasyon, izleme, 

proje ve program değerlendirme ve denetleme gibi sorumluluklarını daha etkin bir şekilde 

yerine getirmeleri için kullanılır.  

(4) Ajansa gönderilecek kaynağın miktarı söz konusu Ajansa tahsis edilen kaynak tutarına 

bağlı olarak Bakanlık tarafından belirlenir. 

(5) Söz konusu kaynağa ilişkin harcamalar ve muhasebeleştirme işlemleri Ajansların ilgili 

mevzuatına göre gerçekleştirilir. 

(6) Ajans, SODES’le ilgili sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla kurumsal kapasite 

geliştirme ödeneğinden karşılanmak suretiyle hizmet alımı yapabilir veya kamu kurumlarından 

geçici görevlendirme ile alınan personele aylık olarak net asgari ücretin yarısı tutarında ilave 

ödeme yapabilir. 

(7) Bağımsız değerlendiricilere, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde onunu 

geçmemek üzere, ajans tarafından belirlenen miktarlarda ücret ödenir. 

(8) Kurumsal Kapasite Geliştirme Ödeneği, aşağıda belirtilen faaliyetler için kullanılır: 

a) Personele ilişkin, sözleşmeli ise maaş, kamu görevlilerine ilave ücret, 

b) Personelin SODES’le ilgili yurt içinde gerçekleştirecekleri yolculuklara ait yol, 

konaklama, harcırah vb. giderler, 

c) Eğitim giderleri,  

ç) Taşıt kiralama giderleri, yakıt giderleri vb., 

d) Ofis donanımı ve küçük çapta tadilat giderleri, 

e) İletişim, kırtasiye ve sarf malzemesi giderleri,  

f) Ajansların SODES’le ilgili olabilecek bankacılık, noter vb. giderleri, 

g) Mali müşavirlik hizmeti, 

ğ) SODES’le ilgili bilgilendirme yapmak üzere gerçekleştirilecek olan konferans, 

toplantı, çalıştay vb. faaliyetlere ilişkin giderler, 

h) SODES’e ilişkin duyuru ve tanıtımların yapılması için gerekli internet sitesi, broşür, 

afiş, reklam vb. giderler. 
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Önceki yıl SODES uygulamalarına ilişkin hükümler  

Madde 12 -  (1) 2017 ve önceki dönemlere ait uygulaması devam eden ya da çeşitli 

gerekçelerle kapatılamamış/tamamlanmamış SODES projelerine ilişkin olarak Valiliklerce 

yapılacak izleme ve denetleme faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için proje 

koordinasyon birimlerinde çalışanların ek ücret, maaş, tazminat vb. ihtiyaçlarının karşılanması 

amacıyla 2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esaslarında kurumsal kapasite geliştirme 

ödeneklerine ilişkin düzenlemelere uygun şekilde valiliklere kurumsal kapasite geliştirme 

ödeneği Bakanlık onayıyla aktarılabilir. 

(2) 2017 yılında yedek proje listesinde yer alan projeler yıl içerisinde valilik SODES 

hesabında artan kaynak bulunsa bile bu usul ve esasların yayım tarihinden sonra valiliklerce 

asil proje olarak desteklenmeyecektir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yetkili makamlar 

Madde 13 - (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında Bakanlıkça yerine getirilmesi gereken iş 

ve işlemlerden 7. maddenin 3. ve 8. fıkrası, 8. madde, 9. maddenin 2. fıkrası ve 10. maddenin 

1. fıkrası Müsteşarlık makamı tarafından, diğerleri ise ilgili Müsteşar Yardımcılığı makamı 

tarafından yerine getirilir.  

Tereddütlerin giderilmesi 

Madde 14 - (1) Bu Usul ve Esaslara ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye 

Bakanlık yetkilidir. 

Yürürlük 

Madde 15 -  (1) Sayıştay görüşü alınan bu Usul ve Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 

Yürütme 

Madde 16 - (1) Bu Usul ve Esaslar Bakan tarafından yürütülür. 


