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Cevdet İnci Eğitim Vakfı ve İnci Holding tarafından hayata geçen Hasat Hibe  Programı Hakkında;  

Türkiye’de sivil toplum ve özel sektör iş birliğinde ve tematik olarak uygulanan ilk hibe programı olan Hasat 

Hibe Programı, lisansüstü düzeyde bir programa kayıtlı öğrencilerin, Hava, Su ve Toprak odağında 

sürdürülebilirlik ile ilişkili projelerinin hayata geçirilmesini desteklemeyi amaçlıyor. Program, pilot uygulama 

döneminde sadece Ege Bölgesi’nde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren toplam 18 üniversiteden proje 

önerisi kabul edecek.  

Cevdet İnci Eğitim Vakfı Hasat Hibe Programı Başladı! 

Cevdet İnci Eğitim Vakfı Hasat Hibe Programı, lisansüstü düzeyde bir programa kayıtlı 

öğrencilerin, Hava, Su ve Toprak odağında sürdürülebilirlik ile ilişkili projelerinin hayata 

geçirilmesini desteklemek amacıyla tasarlandı. 

Türkiye’de sivil toplum ve özel sektör iş birliğinde tematik olarak uygulanan ilk hibe programı 

olarak ifade edebileceğimiz Hasat Hibe Programı 2022’de pilot olarak uygulanacak. 

  

Ana Tema: Sorumlu Üretim Sorumlu Tüketim 

HASAT Hibe Programının ana teması, İnci Holding’in 2021 Sürdürülebilirlik Raporunda yer 

alan sürdürülebilirlik önceliklerinden biri olan “Yeni Nesiller için Sorumlu Üretim ve Sorumlu 

Tüketime Yatırım” olarak belirlendi. 

  

Hedef Kitle: Ege Bölgesinde yer alan 18 üniversitenin lisansüstü eğitim programlarında 

(tezli yüksek lisans, bütünleşik doktora ve doktora) eğitim gören ve Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı olan öğrenciler başvuru yapabilir. 

  

Takvim: 

 Çevrimiçi Başvuru 25 Kasım 2022-7 Aralık 2022 
 Birinci Aşama Sonuçların İlanı 09 Aralık 2022 
 Finalist Sunum ve Değerlendirmeleri 12 Aralık 2022 
 Prova Günü 18 Aralık 2022 
 Hasat Zamanı 19 Aralık 2022 
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Destekler: 

HASAT HİBE DESTEĞİ 

Jüri değerlendirmesi sonucunda en fazla 5 projeye, Proje başına tek seferde 70.000 ₺ 

Ve projede yer alan her bir başvuru sahibine 9 Ay boyunca 3.500 ₺ burs ve mentorluk 

  

HASAT GELİŞİM DESTEĞİ 

Jüri değerlendirmesi sonucunda en fazla 5 projeye, Proje başına tek seferde 20.000₺ 

Ve projede yer alan her bir başvuru sahibine mentorluk 

  

Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.incivakfi.org/pages/i%CC%87nci-vakfi-hibe-

programi 

 

HASAT HİBE PROGRAMI  
BİLGİ NOTU 

TEMA  

 

HASAT Hibe Programının ana teması, İnci Holding’in 2021 Sürdürülebilirlik Raporunda yer alan sürdürülebilirlik 

önceliklerinden biri olan “Yeni Nesiller için Sorumlu Üretim ve Sorumlu Tüketime Yatırım” olarak belirlendi. Başvurular 

aşağıda sıralanan İnci Holding Sürdürülebilirlik Stratejisi önceliklerinden en az bir tanesini kapsayıcı olmalıdır. 

o Kaynakların Verimli Kullanımı  

o Çevre Dostu Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesi 

o Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi  

o Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik 

o Pazarın Sürdürülebilirlik Beklentilerine Uyumda ve Şekillendirmede Öncü Rol  

Sınırlayıcı olmamakla birlikte sayılan bu beş öncelikten en biri ya da birkaç tanesi ile ilişkili olacak şu başlıkta proje önerileri 

kabul edilebilir: 

• Sektörler özelinde tehlikeli atıkların döngüsel ekonomiye kazandırılmasını destekleyecek projeler, 

• İnci holding iştiraki olan sektörler özelinde atığın kaynağında azaltılmasını sağlayacak projelerle, 

• Enerji kesintisi sebebiyle yaşanabilecek krizlere alternatif çözümler üretecek projelerle,  

• Doğalgazı ikame edebilecek temiz enerji alternatiflerine ilişkin projelerle başvuruda bulunabilirsiniz. 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.incivakfi.org%2fpages%2fi%25CC%2587nci%2dvakfi%2dhibe%2dprogrami&umid=AD26829C-EEAF-F105-AEDA-0DE09F5E7928&auth=a7f862633186f72a902b71cfe9a8ffae7849b9aa-f86269522793f7d181d9062fac8ed2d221375419
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.incivakfi.org%2fpages%2fi%25CC%2587nci%2dvakfi%2dhibe%2dprogrami&umid=AD26829C-EEAF-F105-AEDA-0DE09F5E7928&auth=a7f862633186f72a902b71cfe9a8ffae7849b9aa-f86269522793f7d181d9062fac8ed2d221375419
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Atık Yönetimi 

■ Sektörler özelinde tehlikeli atıkların döngüsel ekonomiye 

kazandırılmasını destekleyecek projeler 

■■ İnci holding iştiraki olan sektörler özelinde atığın 

kaynağında azaltılmasını sağlayacak projeler 

 

Alternatif Enerji Kaynakları 

■ Enerji kesintisi sebebiyle yaşanabilecek krizlere alternatif 

çözümler üretecek projeler 

■■ Doğalgazı ikame edebilecek temiz enerji alternatiflerine 

ilişkin projeler 

DESTEKLER Hasat Hibe Programı, hibe ve burs olmak üzere iki desteği kapsıyor. Program kapsamında en fazla 5 proje 

HASAT Hibe Desteği ve burs almaya hak kazanırken en fazla 5 proje için de HASAT Gelişim Hibesi verilecek. 

HASAT Hibe Desteği: Proje başına tek seferde 70.000₺ ve 

9 ay boyunca 3.500₺ Burs 

HASAT Gelişim Desteği: Proje başına tek seferde 20.000₺ 

ve Mentorluk Desteği 

 
 
 
 

Başvuru ve hibe desteği ile ilgili; 
 
 

 Hibe Programına ilgili üniversitelere kayıtlı, TC Vatandaşı öğrenciler başvuruda bulunabilecekler. 

 Başvurular 7.12.2022 tarihine kadar www.incivakfi.org web sitemiz üzerinden alınacaktır. ( 

https://www.incivakfi.org/pages/i%CC%87nci-vakfi-hibe-programi ) 
 Öğrenci olmakla birlikte bir işte çalışıyor olmak Hibe Desteği alınmasına engel değildir. 

 Burs almaya hak kazanan öğrencilerin herhangi bir işte çalışmıyor olması gerekmektedir. 

 

http://www.incivakfi.org/
https://www.incivakfi.org/pages/i%CC%87nci-vakfi-hibe-programi

