
DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL 
ENTEGRASYONU İLE İSTİHDAM 

EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HİBE 
PROGRAMI YAYINLANMIŞTIR

Son başvuru tarihi
10 HAZİRAN 2014



Bu hibe programı ülkemizde dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması, 
işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer 
alan engellerin kaldırılması amaçlarına odaklanmaktadır.

Hibe Programı ile ne hedefleniyor? 
(Başvuru Rehberi Bölüm 1.2)

• Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının 
arttırılması ile bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması,

• Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan 
kaldırılması,

• Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasının durumu hakkında bilgilerinin arttırılması,
• İşgücü piyasasında dezavantajlı kişilere yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması.

Hibe Programının hedef grupları arasında mıyım? 
(Başvuru Rehberi Bölüm 1.2)

• Engelli bireyler,
• Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşlar,
• Yoksullar ve yoksulluk riski altında bulunanlar,
• Çalışan çocukların ebeveynleri,
• Şiddet mağduru kadınlar,
• Eski mahkum/tutuklular, mahkum ve tutuklular,
• Yerlerinden olmuş kişiler (IDP), göçebeler,
• Madde bağımlıları,
• Diğer dezavantajlı gruplar (işgücü piyasasında ayrımcılığa maruz kalan ve yaygın 

önyargılarla karşılaşan diğer gruplar, vb.).

Şiddet mağduru kadınlara ek olarak, yukarıdaki diğer hedef grupların tümünde alt kategori 
olarak “kadınlar” özellikle hassssiyet gerektiren bir grup olarak düşünülmelidir.

Lütfen hedef grupların tam listesini görmek için Başvuru Rehberi’nin 1.2 nolu bölümünü 
inceleyiniz.

Başvuru sahibi olabilir miyim? (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1)

Teklif çağrısıyla ilgili alanlarda faaliyet gösteren tüzel kişiliği haiz ve kâr amacı 
gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru sahibi olabilir.

Lütfen ayrıca Başvuru Rehberi’nin ilgili bölümünü inceleyiniz.

Toplam ne kadar hibe dağıtılacak? (Başvuru Rehberi Bölüm 1.3)

Program kapsamında tahsis edilecek toplam hibe tutarı 30 Milyon Avro’dur. 

Lot 1 kapsamında Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşların işgücü piyasasına dahil 
olmasını ve Roman sivil toplum kuruluşlarının (STK) güçlendirilmesini hedefleyen projeler 
için 9 Milyon Avro ayrılmıştır. 

Lot 2 kapsamında Lot 1’de hedeflenen grup dışında kalan tüm diğer dezavantajlı kişilerin 
işgücü piyasasına girişlerini hedefleyen projeler için 21 Milyon Avro ayrılmıştır. 

Proje bütçemin ne kadarı karşılanır? 
(Başvuru Rehberi Bölüm 1.3)

Projenin toplam uygun maliyetlerinin en az % 80’i, en fazla % 95’i hibe olarak talep 
edilmelidir.
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Hibe projemi nerelerde uygulayabilirim? 
(Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.4)

Hibe çağrısı tüm TÜRKİYE’yi kapsamaktadır.

Yola tek mi, çift mi yoksa kalabalık mı çıkmalıyım? 
(Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1)

Başvuru sahibi eş-başvuru sahibi/sahipleri ile birlikte başvuruda bulunmalıdır.

Başvurularda eş-başvuru sahibi sayısı en az 1 (bir) en fazla 3 (üç) olmalıdır.

Projem ne kadar sürmeli? (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.4)

Projelerin planlanan süresi 10 aydan az, 12 aydan fazla olamaz. 

Kaç tane başvuru gönderebilirim? (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.4)

Bir başvuru sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden fazla başvuru yapabilir. 

Bir başvuru sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden fazla hibeden yararlanamaz.

Nasıl başvuru yapacağım? (Başvuru Rehberi Bölüm 2.2)

Başvurular hibe başvuru rehberinde yer alan Proje Ön Teklifindeki talimatlar doğrultusunda 
İngilizce veya Türkçe olarak yapılmalı ve Hibe Başvuru Formu’nun Proje Ön Teklifi’nde 
(Hibe Paketi Başvuru Formu Kısım A) yer alan talimatlar doğrultusunda hazırlanmalıdır. 
Hazırlanan başvuru bir asıl ve iki kopya olarak KAPALI ZARF içerisinde aşağıdaki adrese 
teslim edilmelidir:

Posta adresi: 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
Yıldız Evler Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No:4, 06550, 
Çankaya, Ankara, Türkiye

Başvurunun nasıl yapılacağına ilişkin şekil şartları için Başvuru Rehberinin 2.2 nolu 
bölümünü lütfen dikkatle okuyunuz. Şekil şartlarına aykırı gönderilen başvurular 
reddedilebilir.

Son başvuru tarihi ne zamandır? (Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.3)

Başvuruların gönderilmesi için son tarih 10 Haziran 2014’tür. Elden teslimler için son 
başvuru tarihi ve saati 10 Haziran 2014 saat 16:00’dır. 

Lütfen ayrıca Başvuru Rehberi’nin 2.2.3 ve 2.2.4 bölümünü dikkatlice okuyunuz. 

Proje Ön Teklifimi hazırlarken sorularımı ne şekilde ve nereye 
yönlendirebilirim? (Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.4)

Teklif çağrısını açıkça referans gösteren sorular, e-mail veya faks yoluyla, Proje Ön Teklifinin 
gönderilmesi için son tarihten 21 gün öncesine kadar (20 Mayıs 2014) gönderilebilir:

E-posta adresi: isegrant@ikg.gov.tr 

(Başka bir e-posta adresine iletilen sorular cevaplanmayacaktır) 

Faks: 00 90 312 442 90 15

www.ikg.gov.tr 



Belirtilen tarihten sonra Sözleşme Makamı soruları cevaplamakla yükümlü değildir. 

Sorulara, proje ön teklifi teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine kadar (30 Mayıs 2014) yanıt 
verilecektir. 

Bilgilendirme günleri 1-22 Nisan 2014 tarihleri arasında Ankara, Van, Bursa, 
İstanbul, Konya, Edirne, İzmir, Adana, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Trabzon, 
Sivas, Zonguldak illerinde gerçekleştirilecektir.

Yardım masaları 24 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında Ankara, Van, Bursa, 
İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Trabzon illerinde yapılacaktır.

TÜM KONULARLA İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN 
www.ikg.gov.tr

ADRESİNDE YER ALAN HİBE BAŞVURU REHBERİ VE 
EKLERİ İNCELENMELİDİR.

“Bu belge ile Hibe Başvuru Rehberi arasında ihtilaf olması halinde Rehber ve eklerinin İngilizce 
versiyonu bağlayıcı olacaktır”

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi
713. Sokak No:4 Yıldızevler Mahallesi,
Çankaya, 06550, Ankara
E-posta: isegrant@ikg.gov.tr
www.ikg.gov.tr 

https://www.facebook.com/ikg.pro.5?fref=ts

https://www.twitter.com/IKG_PRO

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca WYG liderliğindeki 
konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.


