Başvuru ve Değerlendirme
Süreci

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI
SOSYAL DESTEK PROGRAMI
Tel: +(90) 312 294 64 17 • Faks: +(90) 312 294 65 77
E-Posta: sodes@kalkinma.gov.tr

DETAYLI BİLGİ İÇİN:
www.sodes.gov.tr
SODES projelerinin yürütüldüğü İl Valilikleri

Değerlendirme
Kriterleri

SODES çerçevesinde 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında
olmak üzere beş kez proje teklifleri alınmış ve söz konusu projelerden uygun görülenler desteklenmiştir.

SODES kapsamında Kalkınma Bakanlığına teklif edilen projeler;
•

SODES amaçlarına uygunluk,

•

Sürdürülebilirlik,

Her bir proje, iki bağımsız uzman tarafından değerlendirilmekte ve
puanlanan projeler illere ayrılan kaynak ölçüsünde seçilerek desteklenmektedir. Bağımsız uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeler
kapsamında iki bağımsız uzmanın değerlendirmesi arasında önemli
bir fark bulunması durumunda proje Kalkınma Bakanlığında görev
yapmakta olan bir uzman tarafından üçüncü kez değerlendirilerek
yeniden puanlanmakta ve Kalkınma Bakanlığı uzmanının verdiği puana en yakın olan dış uzmanın puanı ile Kalkınma Bakanlığı uzmanının puanının ortalaması alınarak projeye son puan verilmektedir.

•

Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık,

•

Projede belirlenen faaliyetlerin gerekçede belirtilen sorunların
çözümüne katkı sağlayabilme derecesi,

•

Projeyi öneren kuruluşun yetkinliği,

•

Projenin çarpan etkileri (proje sonuçlarının tekrarlanma ve genişleme olasılığı) ve hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler,

•

Proje hedef kitlesinin genişliği ve

•

İlin ihtiyaçları

2008 yılından bu yana toplam bütçesi 674.347.748 TL olan 5.792
adet projenin desteklenmesi uygun görülmüştür.

Proje başvurularından projelerin değerlendirilmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve izlenmesine kadarki bütün süreçler elektronik ortamda, SODES İzleme Bilgi Sistemi (SODES-BİS) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere SODES projeleri kapsamında bugüne kadar çok sayıda atölye, mesleki eğitim merkezi
veya kültür-sanat-spor tesisi oluşturulmuş ve düzenlenen mesleki
eğitim kursu, kültür, sanat ve spor kursu, öğrenci gezileri ve kültürsanat etkinliklerine oldukça yüksek düzeyde katılım sağlanmıştır.
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göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.

Önümüzdeki Döneme
İlişkin Gelişmeler
2012 yılında SODES kapsamındaki 30 ilde 195.865.810 TL’lik 1619
adet projenin desteklenmesi uygun görülmüştür. SODES kapsamındaki illerin Kalkınma Bakanlığının oluşturacağı ölçütler çerçevesinde belirlenecek olan sosyo- ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük,
toplumsal bütünleşme ihtiyacı yüksek olan illerde de uygulanmasına
yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Bunun yanı sıra 2011 yılında Adana, Mersin illerinde valilikler aracılığıyla program bazlı; Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde
ise Kalkınma Ajansı aracılığıyla pilot olarak devam eden uygulamalar
da SODES’in yönetim modellerinin geliştirilmesine hizmet edecektir.
Ayrıca, 2012 yılında yürütülen ve SODES projelerinin; proje yararlanıcıları, potansiyel yararlanıcılar, proje uygulayıcıları ve genel olarak
program kapsamındaki iller üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi
amacını taşıyan “SODES Etki Değerlendirmesi Araştırması” sonuçları da SODES’in kapsam ve içerik olarak geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Küçük dokunuşlar,
gerçekleşen hayaller...

Sosyal Destek Programı
(SODES) Nedir?
2008 yılında uygulanmaya başlanan Sosyal Destek Programı (SODES), dezavantajlı bölgelerimizin beşeri sermayesini güçlendirmek
ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerde göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal
yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır.
SODES; istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında; yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il
düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği insan odaklı
bir programdır. SODES projeleri ile istihdam edilebilirliğin artırılması,
toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha
fazla katılmalarının sağlanması, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi
ifade etmelerine katkı verilmesi hedeflenmektedir.

SODES’in Kapsamı
GAP Eylem Planının Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni altında
2008 yılında GAP illerinde uygulamaya konulmuş olan programa,
2010 yılında DAP illeri de dâhil edilerek 25 ile ulaşılmış ve 2011 yılında 5 ilin de pilot uygulama illeri olarak Programa dahil edilmesiyle
SODES’in kapsamındaki il sayısı 30’a ulaşmıştır. Söz konusu iller;
Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri ile
Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Hakkari,
Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van’dır. Ayrıca, 2011 yılında Adana,
Mersin (valilikler aracılığıyla program bazlı), Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay (Kalkınma Ajansı aracılığıyla) farklı birer uygulama
modeliyle pilot iller olarak programa dahil edilmiştir.

2008-2009 yılı SODES kapsamındaki iller
2010 yılı SODES kapsamına dahil edilen iller
2011 yılı SODES kapsamına dahil edilen iller

SODES’in Bileşenleri
SODES; istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor olmak üzere
üç bileşenden oluşmaktadır.
İstihdam bileşeni kapsamında uygulanacak projeler ile istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda
nitelikli işgücünün, mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, toplumun
dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması ve
kendi işini kurabileceklere destek olunması hedeflenmektedir.
Sosyal içerme bileşeni ile yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım
alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun
öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara
götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.
Kültür, sanat ve spor bileşeni kapsamındaki projeler ile toplumun
ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi, özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilerek
yeteneklerinin açığa çıkartılması ve kendilerine ve topluma yararlı
alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olunması beklenmektedir.
SODES kapsamında ayrıca 2009 yılından bu yana; Kalkınma Bakanlığı tarafından her bir valiliğe SODES projeleri için gönderilen
ödeneğe ilave olarak, söz konusu ildeki SODES uygulamalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ödenek tahsis edilmektedir. Söz
konusu ödenek, valiliklerin SODES’e ilişkin il düzeyinde üstlendikleri
tanıtım, koordinasyon, izleme ve denetleme sorumluluklarını daha
etkin bir şekilde yerine getirmelerine ve
bu sorumlulukların yerine getirilmesi için oluşturulacak olan
SODES proje birimlerinin
Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen
asgari
nitelikleri
sağlar hale getirilmesine destek olunması
amacını taşımaktadır.

Öncelikler, Yararlanıcılar
ve Yürütücüler
SODES’in kapsadığı nüfus kesimleri, özellikle yoksulluk ve sosyal
imkanlara erişimde sıkıntı yaşayan; çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde
yaşayan bireyler ve gruplardır.
SODES kapsamındaki çalışmalar toplumsal hayata etkin şekilde
katılmakta zorluklarla karşılaşan bu kesimler için yeni fırsatlar oluşturmakta ve bu kesimin kendine olan güvenini artırarak toplumsal
yaşamın daha sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olmaktadır.
SODES bu yönüyle uygulandığı illerden başlayarak ulusal düzeyde
sosyal restorasyonun gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır.
SODES kapsamında yer alan projeler; valiliklerin koordinasyonunda
kamu kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, köylere hizmet götürme birlikleri, üniversiteler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları
tarafından hazırlanmakta ve yürütülmektedir. Projeler, Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, il düzeyinde valilikler tarafından izlenmekte ve kaydedilen gelişmeler SODES
İzleme Bilgi Sistemi aracılığıyla Bakanlığa rapor edilmektedir.
SODES projeleri, uygulandığı illerde kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine
önemli katkılar sağlamaktadır. Birçok proje söz konusu kuruluşların
ortaklığıyla hayata geçirilmekte ve elde edilen sinerji ile farklı toplum
kesimleri bölgesel ve ülkesel düzeydeki kalkınma çabasına daha
fazla katkı sağlayabilmektedir. Uygulama sürecinde yerel aktörler
geniş bir biçimde yetkilendirilmekte, bu
durum, bir yandan SODES’e
esneklik kazandırırken, bir
yandan da uygulanan
projelerin yerel düzeyde daha fazla
sahiplenilmesini sağlamaktadır.

