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TANIMLAR VE SÜREÇLER

FON KAYNAKLARINA ERİŞİM İÇİN KAYNAKLAR VE ÖNERİLER

PROJELER VE FONLAR

GÜNDEM



Hibe, bir (kamu) kuruluşu, işletme ya da vakıf tarafından bir
eğitim kurumu, sivil toplum kuruluşu, şirket ya da kişiye verilen
karşılıksız paradır. Hibe genellikle belirli bir başvuru sürecinin
ardından verilmektedir.

Fon, belirli bir alandaki etkinliğin gerçekleştirilmesi için ayrılmış
para ya da aynı işlevi gören varlıkların tümü.

Proje, değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış,
maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları
tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel
kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş çalışma
tasarısı.

TANIMLAR



Kamu kuruluşu, sivil toplum örgütleri, start-up’lar, KOBİ’ler ve
daha pek çok türden kuruluş;

1) Var olan eksikliklerini gidermek,

2) Kapasitelerini artırmak,

3) Yeni atılımlar gerçekleştirmek üzere,

kendi kaynaklarına ek olarak destek aramaktalar.

EK KAYNAK ARAYIŞI



1929 – Büyük Buhran sonrası Amerika 
KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin) 
desteklenmesi - Hibeler, yardımlar, araziler, vergi teşvikleri vb.

1945 – 2. Dünya Savaşı sonrası 
Avrupa’da sanayiye yüksek istihdam sağlayıcı KOBİ’ler ve yüksek 
katma değerli ürün üretebilecek fikirlere devlet kanalıyla hibe ve 
teşvikler

1993 – AB’nin  kurulması sonrası bu ve benzeri sistemler 
ekonominin vazgeçilmez bir mekanizması haline gelmiştir.

PROJE BAZLI HİBE VE TEŞVİKLER - DÜNYA



1963 – TÜBİTAK kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. 
1990 – KOSGEB kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. (KOBİ’lerin kapasitelerini arttırmaları ve 
istihdam sağlayıcı yatırımların desteklenmesi amacı ile)
1991 – TTGV teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi için kurulmuştur.
2003 – CFCU (Merkezi Finans ve İhale Birimi) kurulmuştur. 
2005 yılı öncesi Devlet Planlama Teşkilatları ve CFCU, sadece KOBİ hedefli olmamakla birlikte 
hibe yerine daha çok ayni katkı üzerine yoğunlaşmış KİT vb. yatırım araçlarında da görev 
almışlardır.
2005 - Avrupa Birliği (AB) aday adaylığından aday konumuna geçmemiz ile birlikte yurt içi 
ekonomik yapılanmada AB uyum süreçlerinde istenen hibe ve teşvik mekanizmasının kurulması
2005 – Kalkınma Ajansları – kurulmuş ve 26 bölgede faaliyete başlamış, KOBİ ve kar amacı 
gütmeyen kurumlara hibe dağıtmıştır.
KOSGEB, TÜBİTAK, Ticaret (Ekonomi) Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve benzer kuruluş ve 
vakıflar.
Ağırlıklı 2005 ve sonrası Amerika, AB üyesi ülkeler ve diğer ülkelerde pek çok vakıf, şirket, birlik.

PROJE BAZLI HİBE VE TEŞVİKLER - TÜRKİYE



•AVRUPA BİRLİĞİ HİBE ve FONLARI - DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE AB 
BAŞKANLIĞI 
•BANKALAR: KREDİ VE ARACILIK PROGRAMLARI
•BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
•GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI – TKDK DESTEKLERİ
•HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
•İŞKUR DESTEKLERİ
•KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ
•KOOPERATİF VE VAKIF DESTEKLERİ
•KOSGEB DESTEKLERİ
•SANAYİ TEŞVİKLERİ
•TİCARET (EKONOMİ) BAKANLIĞI DESTEKLERİ
•TTGV TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI DESTEKLERİ
•TÜBİTAK DESTEKLERİ
•ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI
DİĞER

TÜRKİYE ÖZET FİNANSAL KAYNAKLAR (A-Z)



Avrupa Komisyonu, yasama sürecini başlatan, ayrıca Birliğin yürütme organı olarak AB
müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurumdur.
Konsey, ("Bakanlar Konseyi" ya da "AB Konseyi") Avrupa Birliği üyesi devletlerin
hükümetlerinde görev yapan bakanlardan oluşur. Konsey, Avrupa Birliği içinde üye devletlerin
ulusal çıkarlarının temsil edildiği organdır.
Avrupa Birliği Zirvesi, Avrupa Birliği'ne üye devletlerin başbakanları veya devlet başkanları ile
Avrupa Birliği Zirvesi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanının katılımı ile meydana gelir. Yılda
dört defa toplanan Zirve, Birliğin gelişmesi ve Avrupa bütünleşmesi doğrultusunda öncelikleri
ve temel politikaları belirleyen kararlar alır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nin yargı organıdır ve Adalet Divanı ve Genel
Mahkeme olmak üzere ikili bir yapıdan oluşur. Adalet Divanı'nın temel amacı, Avrupa Birliği
hukukunun Avrupa Birliği içerisinde her yerde aynı şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını
sağlamaktır.
Avrupa Sayıştayı, Birliğin tüm gelir ve giderlerini inceler, işlemlerinin hukuka ve usule
uygunluğunu temin eder.

ÖRNEK SÜREÇ – AB VE FON YAPILANMASI



IPA VE IPARD

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel

aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım

Öncesi Yardım Aracı'nın (Instrument for Pre-Accession

Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), Avrupa Komisyonu

tarafından 2007-2013 dönemi için AB aday ülkelerindeki

("genişleme ülkeleri") reformların desteklenmesi için finansal

ve teknik yardım sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sonra

2014-2020 ve 2021 ve 2027 arası için de finansal ve teknik

yardım süreci devam etmiştir.



IPA I
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), Avrupa Komisyonu tarafından 2007-2013 dönemi için AB aday ülkelerindeki 
("genişleme ülkeleri") reformların desteklenmesi için finansal ve teknik yardım sağlamak üzere tasarlanmıştır.
2007-2013 dönemi için IPA I bütçesi yaklaşık 11.5 milyar Avro’dur. Bu tutarın 4.8 milyar Avro'luk kısmı Türkiye'ye, 605 
milyon Avro'luk kısmı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsis edilmiştir.

AB'ye katılım öncesi fonlar, hem genişleme ülkelerinin hem de AB'nin geleceğinde sağlam bir yatırımdır. Bu fonlar, 
yararlanıcıların siyasi ve ekonomik reformları gerçekleştirmelerine yardım ederek onları AB üyeliği ile birlikte gelen ilgili
hak ve yükümlülüklere hazırlamaktadır. Katılım öncesi fonlar, ayrıca, AB'nin sürdürülebilir ekonomik iyileşme, enerji arzı, 
ulaşım, çevre ve iklim değişikliği vb. konularda kendi hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır.

IPA, beş farklı bileşenden oluşur:

1. Geçiş dönemi ve kurumsallaşma desteği
2. Sınır ötesi işbirliği (AB Üye Ülkeleri ve IPA'ya uygun diğer ülkelerle birlikte);
3. Bölgesel kalkınma (ulaştırma, çevre, bölgesel ve ekonomik kalkınma);
4. İnsan kaynakları (İnsan sermayesinin güçlendirilmesi ve dışlanma ile mücadele);
5. Kırsal kalkınma.

IPA I



IPA I



IPA II
IPA II, halihazırda IPA tarafından elde edilen sonuçlara dayanmaktadır. Faydalanıcılarla ortaklaşa 
hazırlanan IPA II, 2014-2020 dönemi için katılım öncesi yardım sağlamak için yeni bir çerçeve 
oluşturdu.

IPA II kapsamındaki mali yardım, 2014-2020 dönemi için 11,7 milyar Avro (Türkiye'ye 4.4 milyar 
€ tahsis edilmiş ve 644 milyon € Çevre ve İklim Eylemi için ayrılmıştır) tutarındadır ve aşağıdaki 
dört (4) spesifik hedefe sahiptir:

1. Siyasi reformların desteklenmesi
2. Ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişmenin desteklenmesi
3. Yararlanıcı ülkenin, AB üyeliğinden kaynaklanan gelecekteki tüm yükümlülüklerini yerine 
getirebilme kapasitesini güçlendirerek, AB müktesebatıyla (AB üyesi ülkeleri bağlayan ortak hak ve 
yükümlülükler organı) uyumlu hale getirilmesi.
4. Bölgesel entegrasyonun ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi.

IPA II



IPA II



IPA III



AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI

Programları, üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin
yerleşmesini desteklemek, AB politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve
AB’nin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla
tematik alanlarda oluşturulmakta ve belirli bir dönem için uygulanmaktadır.
Ülkemizin 2014-2020 döneminde uygulanmakta olan Programlardan yedisine
katılımına karar verilmiştir.
1. Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı: Erasmus+
2. Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı: Horizon 2020
3. İşletmeler ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı: COSME
4. Yaratıcı Avrupa
5. İstihdam ve Sosyal Yenilik: EaSI
6. Customs 2020
7. Fiscalis 2020



BİRLİK PROGRAMLARI - ÖRNEKLER



Tüm fon ve destekler her dönem değişen yönetmelikler,
prosedürler ve uygunluklar kapsamında değişiklikler
göstermektedir. Bu sebepten ötürü sürekli olarak ilgili donörün
kaynakları detaylı şekilde incelenmelidir. (ilgili donör web sitesi
genelde en uygun kaynaktır)

Bu kapsamda en kritik olan şeyler;
- İhtiyaç ile başvurulan desteğin örtüşmesidir. (Hangi

konularda desteğe ihtiyacınız olduğunu belirleyin.)
- Hangi kurumdan destek almanızın daha mümkün olduğunu

belirleyin.
- Uyumlu ise başvuru işlemlerine başlayın.

HİBE ARARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR



Dijitalleşmenin sürekli ilerlemesi sayesinde

- Hem desteklere online başvuru yapma olanağı

doğdu,

- Hem de uluslararası desteklerden faydalanarak

projelerin yerelde yürütülmesi imkanı fazlalaştı.

KRİZLER, TEKNOLOJİ VE FIRSATLAR

Dünya çapındaki krizler

- Daha esnek bir yapı sağladı

- Uzaktan yürütülen süreçleri normalleştirdi



PF NEDİR?

www.projelervefonlar.com Türkiye’nin ilk ve en detaylı hibe arama 
motorudur. İlk olarak 2005 yılında kurulan portalın adı  2014 yılında 
«Projeler ve Fonlar» (PF) olarak revize edilmiştir.

• Kullanıcılarının sektör, yer ve uygun başvuru sahibi türüne göre  
dünyanın her yerinden hibe arama, sıralama ve filtreleme yapmasını  
sağlar,

• PF, üyelerine kapsamlı hibe çağrısı, fon olanakları ve proje bazlı ilan
duyuru ağı sağlar,

• Projeler ve faydalanıcıları hakkında ayrıntılı bilgilere erişim sağlar,

• Proje Ortaklarının listelerini oluşturur ve paylaşır,

• Uzmanlık alanlarına göre proje yazarı ve danışman veri tabanı sağlar.

http://www.projelervefonlar.com/


Türkiye ve dünya genelinde hibe veren tüm donörlerin hibe 

programlarını ve proje duyurularını «Hibe Arama Motoru» ile

Hibeleri filtreleyebilirsiniz.

PF NEDİR?

Sektörlerine ve ilgi alanlarına göre,

Proje tutarı ve para birimlerine göre, 

İl, Bölge ve başvuru ülkesine göre, 

Donör Kuruluşlara, başvuru sahiplerine göre,



KAYNAKLARIMIZ

Projeler ve Fonlar;  
her hafta 1500’in  

üzerinde  
veritabanının

taramasını yaparak,
takipçilerine basit ve
ihtiyaçlarına uygun

olarak bilginin
ulaştırılmasını sağlar.

▪ 600’ün üzerinde donör kuruluş

▪ 500’ün üzerinde uluslararası  kuruluş

▪ 100’ün üzerinde yerli kuruluş

▪ Yaklaşık 300 farklı sektör

▪ 2005’ten bugüne bulabileceğiniz
hibeler

▪ 10.000 üzerinde proje ortağı

▪ 4.200’den fazla devlet kurumu

▪ 2.500’den fazla STK

▪ 3.200’ün üzerinde özel sektör

▪ 100’ün üzerinde proje yazarı ve
danışman bilgisi



TÜRKİYE VE DÜNYADAN HİBE HABER BÜLTENİ

Projeler ve Fonlar;
Türkiye ve  

dünyadan proje
ve fon ile ilgili  
haber, etkinlik,  
gelişme ve iş  

ilanlarını güncel  
olarak yayınlar.



E-POSTA İLEGÜNLÜK HİBE BİLDİRİMİ

Projeler ve Fonlar;  
Türkiye ve  dünyada  

yayınlanan yeni
hibe ilanlarını  

başlıkları ile birlikte  
düzenli e-posta  
adresinize iletir.



İLETİŞİM

iletişim@projelervefonlar.com
0312 490 45 57

TEŞEKKÜR EDERİZ

mailto:iletiÅŸim@projelervefonlar.com

