
Program Adı Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı 2021 

Son Başvuru Tarihi En geç 26 Şubat 2021 tarihi saat 17:30'a kadar Japonya Büyükelçiliği’ne ulaşacak şekilde 
posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. 

Amaç “Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya 
Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
uygulanmaktadır. Programın amacı, temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış, 
kalkınmaya yönelik projelere geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program 
kapsamında bugüne kadar 140’tan fazla ülke ve bölgede çeşitli projeler gerçekleştirilmiştir. 
Programın Türkiye'de uygulanması ile ilgili anlaşma 11 Eylül 2000 tarihinde Japonya ve 
Türkiye arasında imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye'de uygulanmaktadır. 
Yerel Projelere Hibe Programı kapsamındaki mali destekler, projelerin aşağıdaki kriterlere 
göre incelenip detaylı olarak değerlendirilmelerinden sonra sağlanmaktadır. 

Öncelikler  Projeden Faydalanacak Kesim: 
Projeler toplumun dezavantajlı kesimlerini hedeflemeli ve yerel düzeyde tüm bölgeyi 
kapsayacak etkiye sahip olmalıdır. Ayrıca, başvuru sahiplerinin projeden faydalanacak tek 
kesim olmaması gerekliliği de dikkate alınmalıdır. 
 
Kabul Edilen Proje Konuları: 
Projeler toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların 
karşılanmasına yönelik olmalıdır. Kabul edilen proje konuları aşağıdaki gibidir. 
Eğitim 
Mesleki eğitim merkezleri, mesleki beceri geliştirme programları 
Eğitim standartlarına uygun güvenli bir ortam oluşturulması kapsamında; ilkokul inşaatları, 
ilkokul onarım projeleri. 
Temel Sağlık:  Genel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının 
yenilenmesi, tıbbi donanım sağlanması. 
Engelliler: Engelliler için özel okul, eğitim merkezi sağlanması. 
Kalkınmada Kadın: Kadınların mesleki becerilerinin gelişmesi ile gelir elde etmelerine 
destek olmak adına, mesleki eğitim merkezleri sağlanması. 

Proje Süresi 1 yıl 

Destek Limitleri 

Proje Başına Limitler Asgari Azami 

Destek Miktarı - 
10 milyon Japon 

Yeni (yaklaşık olarak 
90.000 USD) 

Uygunluk Kriterleri  
Devlet kurumları, genel müdürlükler, şirketler, üniversiteler, il özel idareleri, liseler, 
anasınıfı/anaokullarının başvuruları ile bireysel başvurular kabul edilmemektedir. Ancak, 
proje ortağı olarak projeye destek verebilirler. 
  
*Proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçeleri olmayan kurum/kuruluşlar başvuru 
sahibi olamazlar. 
 
 

Önemli Tarihler 

Aşamalar Tarih 

Son Başvuru Tarihi* 26 Şubat 2021 

Ön Değerlendirme Sonuç Bildirimi*  2021 yılı Mayıs-Haziran 

Detaylı Değerlendirme*   

Web Adresi https://www.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/hibeyardimi.html 

 

https://www.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/hibeyardimi.html

