
 

 

 

TÜRK-İSVEÇ İŞ BİRLİĞİ BİRİMİ 2020 YILI PROJELERİ İÇİN HİBE ÇAĞRISI 

 

 
 

Türkiye-İsveç İşbirliği Bölümü, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarını desteklemeyi, kaynak 

işlevi görmeyi ve bir platform oluşturmayı amaçlıyor.  

 

2020 yılı için özellikle hedeflenen proje konu başlıkları; 

• İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği ilerletmek 

için imkan sunan çalışmalar. 

• Kadınların ve kız çocukların her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine katılımını ve 

etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunmak. 

• Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren çalışmalar. 

• İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda özgür ve bilinçli bir kamuoyu 

tartışmasını teşvik eden çalışmalar. 

Birim olarak, farklı kurumların ve sektörlerin arasında işbirliklerini teşvik ediyoruz. 

Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren projelerin olmasına da ayrıca önem veriyoruz. 

Aynı zamanda Birim harici başka finansal bağışçıların da bulunmasını tavsiye ediyoruz. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi, başvuran örgütlerin hem kurumsal yapılarında hem de 

çalışma yöntemlerine ve faaliyetlerine entegre edilmiş olmalıdır. 

Link:  

https://www.swedenabroad.se/globalassets/ambassader/turkiet-istanbul/documents/project-

application-form-2019.pdf 

Son başvuru tarihi : 14 Ekim 2019. 

 

 

 

https://www.swedenabroad.se/globalassets/ambassader/turkiet-istanbul/documents/project-application-form-2019.pdf
https://www.swedenabroad.se/globalassets/ambassader/turkiet-istanbul/documents/project-application-form-2019.pdf


 

 

COSME TEKLİF ÇAĞRISI: SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİNİN 

VE TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ’LERİN KAPASİTELERİNİN 

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ İLE ARTIRILMASI 

 

 

 
 

İlgili çağrı altında, 5-7 arasında projeye maksimum 1 milyon avro tutarında ve %75 oranında 

hibe desteği verilecek olup, uluslararası konsorsiyumların kurulması beklenmektedir.  

Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesinin ve Turizm Sektöründeki KOBİ’lerin Kapasitelerinin 

Uluslararası İşbirliği İle Artırılması Çağrısı, 7 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanmıştır. Çağrı 

kapsamında turizm işletmelerinin iş ortamının geliştirilmesi için; 

 Geliştirilmiş sosyo-ekonomik ve piyasa zekâsı ve iyi uygulamaların değişimi, 

 Avrupa’nın uluslararası turizm fırsatlarının görünürlüğünün çeşitlendirilmesi ve 

artırılması, 

 Uluslararası işbirliği ve bilgi transferi ile turizm işletmelerinin kapasitelerinin 

geliştirilmesini hedeflemektedir. 

 Çağrı esasen kamu ve özel sektör paydaşlarının uluslararası işbirliğinin 

geliştirilmesini amaçlamaktadır. 

Link: 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/cosme-call-

cos-tourcoop-2019-3-01_en.pdf 

Son başvuru tarihi : 24 Ekim 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/cosme-call-cos-tourcoop-2019-3-01_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/cosme-call-cos-tourcoop-2019-3-01_en.pdf


TÜBİTAK 2236 ULUSLARARASI DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI DOLAŞIM 

PROGRAMI 2019 YILI ÇAĞRISI 

 

 
 

 

TÜBİTAK’ın 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programının (Co-Funded 

Brain Circulation Scheme2) ikinci çağrısı Avrupa Birliği Komisyonu Yürütme Ajansı ile 

yapılan sözleşme kapsamında açılmıştır. CoCirculation2 programı ile ülkemizin 2023 yılı 

hedefleri kapsamında alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde 

gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri, ülkemizin tecrübeli 

araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi, yurda dönüş yapmak isteyen nitelikli 

araştırmacılara destek sağlanması, Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulması, 

uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımı desteklenmesi hedeflenmektedir. 

Link: https://e-bideb.tubitak.gov.tr/basvuruacikprogramlar.htm 

Son başvuru tarihi : 01 Kasım 2019 

 

 

 

TÜBİTAK 2213-A YURT DIŞI DOKTORA BURS PROGRAMI 2019 YILI ÇAĞRISI 

 

 
 

2213-A Yurt Dışı Doktora Burs Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve 

Yenilik Politikaları Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlar ve TÜBİTAK Yönetim 

Kurulu’nun belirlediği alanlarda yurt dışında doktora yapmak isteyen öğrencilere burs 

verilmektedir.  

Çağrının Amacı ve Kapsamı  

Programın amacı; üniversite mezunlarının eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye 

dönmeleri kaydıyla yurt dışında lisansüstü eğitim almalarına destek sağlamaktır. Program 

kapsamında, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından belirlenen öncelikli 

alanlar ve buna bağlı olarak Yönetim Kurulu’nun belirlediği alanlarda yurt dışında doktora 

yapmak isteyen öğrencilere yurt dışındaki bir doktora programına kayıt yaptırmış olmaları 

şartıyla burs verilir. Bu çağrı duyurusu Yurt Dışı Doktora Burs Programının yürütülmesine 

ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar. Program kapsamında aşağıdaki alanlarda, yurt 

dışında doktora eğitimi almak isteyenlere eğitim burs ve desteği sağlanmaktadır. 

Link: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4000/2213_a_cagri_duyurusu.pdf 

Son başvuru tarihi : 21 Ekim 2019 

 

 

 

https://e-bideb.tubitak.gov.tr/basvuruacikprogramlar.htm
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4000/2213_a_cagri_duyurusu.pdf


TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR 

DESTEĞİ 13. ETAP 

 

 
 

Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı 

Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği’ne göre; tarımsal ürünlerin işlenmesi, 

depolanması ve paketlenmesi, büyükbaş/küçükbaş hayvancılık, hindi, kaz tesisleri, su ürünleri, 

kültür mantarı yetiştiriciliği, gübre üretimi, yenilenebilir enerji, el sanatları, katma değerli 

ürünler, kırsal turizm, çiftlik faaliyetleri ve bilişim sistemleri yatırımları hibe desteği 

kapsamında değerlendirilecek olup, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri 

13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

 

Link: https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/3977/Kirsal-Kalkinma-Projelerine-Hibe-Destegi 

 

Son başvuru tarihi 31 Ekim 2019’dur. 

 

  

UNESCO KRAL HAMAD BİN ISA AL-KHALİFA EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM 

TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI ÖDÜLÜ DUYURUSU 

 

 

UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Eğitimde Bilgi ve İletişim 

Teknolojilerinin Kullanımı Ödülü, eğitim olanaklarını geliştirerek kaliteli eğitime 

erişimi sağlayan ve herkes için hayat boyu öğrenme fırsatlarını oluştururken 

teknolojiyi kullanan yenilikçi yaklaşımlara verilmektedir. UNESCO Kral Hamad 

Bin Isa Al-Khalifa Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin 

Kullanılması  Ödülünün amacı, öğrenmeyi, öğretmeyi ve tüm eğitim 

performanslarını güçlendirmek amacıyla en iyi modelleri, uygulamaları, Bilgi ve 

İletişim Teknolojilerinin(ICTs)  yaratıcı kullanımını destekleyerek bireylerin, 

kurumların, diğer kuruluşların veya sivil toplum kuruluşlarının proje ve 

faaliyetlerini ödüllendirmektir. 2005 yılından itibaren Bahreyn Krallığı 

tarafından finanse edilen ödüle; dijital çağda öğretme ve öğrenmeyi geliştiren 

olağan üstü proje sahibi bireyler, STK’lar ve kurumlar aday olabilmektedir. 

Link:https://ab-ilan.com/unesco-kral-hamad-bin-isa-al-khalifa-egitimde-bilgi-ve-iletisim-
teknolojilerinin-kullanimi-odulu-duyurusu/ 

Son başvuru tarihi:  

UNESCO Tükiye Millî Komisyonuna başvurular, en geç tarihine 22 Ekim 2019 kadar 

iletilmelidir. 

https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/3977/Kirsal-Kalkinma-Projelerine-Hibe-Destegi
https://ab-ilan.com/unesco-kral-hamad-bin-isa-al-khalifa-egitimde-bilgi-ve-iletisim-teknolojilerinin-kullanimi-odulu-duyurusu/
https://ab-ilan.com/unesco-kral-hamad-bin-isa-al-khalifa-egitimde-bilgi-ve-iletisim-teknolojilerinin-kullanimi-odulu-duyurusu/


 

AVRUPA KOMİSYONU ERASMUS + PROGRAMI 2019 TEKLİF ÇAĞRISI 
  

 
 

Avrupa  Komisyonu, Erasmus +Programı 2019 Teklif Çağrısını yayınladı.  2019 yılı Erasmus+ 

Program bütçesi, 2018 yılına göre 300 Milyon Avro artarak 3 Milyar Avro oldu.Erasmus+ 

Programı 2019 teklif çağrısı kapsamında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet 

gösteren kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları proje başvurusu yapabilir. 

Ayrıca, gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da hibe 

desteği için proje başvurusunda bulunabilir. 

Link:http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/ErasmusPlus/erasmus-2019-

y%C4%B1l%C4%B1na-ait-teklif-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1.pdf?sfvrsn=0 

Son başvuru tarihi 1 Ekim 2019. 

 

NATIONAL GEOGRAPHIC KEŞİF HİBESİ 

 

  
 

National Geographic (NG) koruma, eğitim, araştırma, hikaye anlatımı ya da teknoloji odaklı 

projelere destek olmak hedefiyle keşif hibesini duyurdu. 

 

Teklif Talepleri (Request for Proposals), Keşif (Exploration Grant) ve Erken Kariyer (Early 

Career Grant) olmak üzere şu anda üç hibe fırsatı sunuluyor. Önerilen tüm projeler cesur, 

yenilikçi ve potansiyel olarak dönüştürücü olmalı ve aynı zamanda ana odakları koruma, eğitim, 

araştırma, hikaye anlatımı ya da teknoloji olmalıdır. Projeler ayrıca üç odak alandan birine 

uyum sağlamalıdır. Fonun zamanında alınması için, proje başlangıç tarihleri, son teslim 

tarihinden en az altı ay sonra olmalıdır. 

Link: https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/ 

Son başvuru tarihi: 9 Ekim 2019. 
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Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Destek Programı 

 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile 

sanayi kuruluşları tarafından iklim dostu teknolojiler, temiz üretim teknolojileri ve enerji 

verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri alanlarında gerçekleştirilen 

uygulama projelerine geri ödemeli finansman desteği sağlamaktadır.  

Desteğin Amaç ve Hedefi 

Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile sanayi kuruluşlarının çevresel performansını 

artırıp üretim maliyetlerini düşürülmesi ve dolayısıyla rekabet gücünü artırılmasına yönelik 

uygulamaların desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi 

suretiyle bu tür teknolojilerin yerli olanak ve kaynaklarla geliştirilmesinin/üretilmesinin de 

dolaylı olarak teşvik edilmesi hedeflenmektedir. 

Link: https://ttgv.org.tr/tr/programlar/yesil-teknoloji 

Son Başvuru tarihi 31 Ekim 2019' 

 

SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI ÜÇÜNCÜ DÖNEM TEKLİF ÇAĞRISI 

   

   

Toplam bütçesi 3 milyon avro olan hibe programı ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal 

yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin 

güçlendirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Dernekler; vakıflar; 

dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen kooperatiflerin 

projelerine en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanacaktır. 

Link:https://www.ab.gov.tr/sivil-toplum-destek-programi-ucuncu-donem-teklif-

cagrisi_51722.html 

Son başvuru tarihi 17 Eylül 2019 – saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale 

Birimine yapılması gerekm ektedir. 

   

 

https://ttgv.org.tr/tr/programlar/yesil-teknoloji
https://www.ab.gov.tr/sivil-toplum-destek-programi-ucuncu-donem-teklif-cagrisi_51722.html
https://www.ab.gov.tr/sivil-toplum-destek-programi-ucuncu-donem-teklif-cagrisi_51722.html


 

 

 

AVRUPA BİRLİĞİ 9. İNSAN HAKLARI KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURULARI 

 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Birliği 9. İnsan Hakları 

Kısa Film Yarışması, tüm film yönetmenlerini, insan hakları temalı özgün filmleriyle yarışmaya 

davet ediyor. 

Link: https://www.avrupa.info.tr/tr/filmyarismasi 

Son başvuru tarihi:  8 Kasım 2019 

 

 

 

YTB – EVLİYA ÇELEBİ KÜLTÜR GEZİLERİ PROGRAMI 

 

Yurt dışındaki gençlerin milli, manevi ve kültürel değerlerimiz ile tarihi köklerimizi yerinde 

tanımalarını sağlayan Evliya Çelebi Kültür Gezileri projeleri, YTB tarafından her yıl 

desteklenen programlar arasında yer alıyor. Yurt dışında yaşayan gençlerimiz program 

sayesinde sadece memleketlerini değil, Türkiye’nin tarihi ve kültürel yönden zengin şehirlerini 

de ziyaret ederek anavatanları ile aidiyet kuruyorlar. 

 

Link: https://www.ytb.gov.tr/yurtdisi-vatandaslar/evliya-celebi-kultur-gezileri 

Son başvuru tarihi: 16 Aralık 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avrupa.info.tr/tr/filmyarismasi
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2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı 2019 Yılı Çağrısı Açıldı 

 

 

TÜBİTAK’ın 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programının (Co-Funded 

Brain Circulation Scheme2) ikinci çağrısı Avrupa Birliği Komisyonu Yürütme Ajansı ile 

yapılan sözleşme kapsamında açılmıştır. 

 

CoCirculation2 programı ile ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında alanında tecrübeli 

araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve 

kuruluşlarında yürütmeleri, ülkemizin tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline 

getirilmesi, yurda dönüş yapmak isteyen nitelikli araştırmacılara destek sağlanması, Ar-Ge 

insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulması, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı 

dolaşımı desteklenmesi hedeflenmektedir. 

 

Araştırmacılar projelerini Türkiye’de bir üniversite veya sanayi kurum/kuruluşlarında 

yürütmek üzere başvuru yapabilir. Mülteci statüsündeki araştırmacılar ve akademik olmayan 

(özel sektör veya kamu kurum/kuruluşları gibi) kuruluşlara gelmek üzere başvuru yapan 

araştırmacılar için esnetilmiş başvuru şartları bulunmaktadır. Araştırmacılar 6 aya kadar mevcut 

kuruluşlarından farklı bir kuruluşta görevlendirilebilecektirler. Ayrıca engelli araştırmacıların 

ek ihtiyaçları için de ek destek imkânı sağlanabilecektir. 

Programın toplam bütçesi yaklaşık 14 milyon Avro olup, bu bütçenin %45’i Avrupa 

Komisyonu’nca karşılanacaktır. Desteklenecek araştırmacıların her birisine aylık brüt 5050 

Avro maaş ve 800 Avro araştırma, eğitim ve ağ kurma bütçesinin yanı sıra ev sahibi kuruma 

aylık 130 Avro kurum hissesi verilecektir. 

 

Link: http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari/icerik-

2236-uluslararasi-deneyimli-arastirmaci-dolasimi-destek-programi 

 

Son başvuru tarihi: 01.11.2019 

 

. 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari/icerik-2236-uluslararasi-deneyimli-arastirmaci-dolasimi-destek-programi
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