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SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI  

PROJE ÖNERİ FORMU 

 

  Formu Düzenleyen: Ad, Soyad, Kurum, Unvan, Telefon, E-posta 

Proje Adı 
Projenin adını yazınız. Bu adın proje hakkında fikir veren, kısa ve özgün olmasına dikkat 

ediniz. 

Proje 

Uygulayıcıları  

 

Yararlanıcı 
Projenin yürütülmesinden doğrudan sorumlu olacak 

kurum/kuruluşu (başvuru sahibi) yazınız. 

Ortaklar 

Projenin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya 

dolaylı fayda veya menfaat elde ederek bunun karşılığında 

yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunacak kurum 

ve kuruluşları yazınız. 

İştirakçiler 

Projenin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda, doğrudan fayda 

veya menfaat elde etmeden yararlanıcıya projenin 

yürütülmesinde katkıda bulunacak (sponsorluk, teknik destek 

sağlama vb.) gerçek veya tüzel kişileri yazınız. 

Proje Mali 

Bilgileri 

Proje Bütçesi Projenin tahmini toplam bütçesini “TL” olarak yazınız. 

Destek Miktarı 
Proje kapsamında Sosyal gelişmeyi destekleme programı’ndan 

talep edilen katkı (hibe) miktarını “TL” olarak yazınız. 

Eş Finansman 
Proje uygulayıcılarının sağlayacakları toplam katkı miktarını 

“TL” olarak yazınız. 

Destek Oranı % [(Destek Miktarı / Bütçe) x 100] 

Yapım İşlerinin 

Tahmini 

Bedelinin Proje 

Bütçesine Oranı 

Proje kapsamında öngörülen yapım işlerinin (inşaat ve tadilat) 

proje bütçesine oranını belirtiniz.  

Proje Konusu  

Proje konusunun ilişkili olduğu öncelik(ler)i aşağıdaki tabloyu işaretleyerek belirtiniz. 

Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak  

Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik   

Öncelik 3: Sosyal İçerme  

Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk   
 

Sorun Tanımı 

Yukarıda işaretlenen öncelik/önceliklerle ilişkili olarak projenin ortaya çıkmasına sebep 

olan temel sosyal sorunları tanımlayınız. 

Sosyal Sorun Tanımı( En fazla 1 Sayfa) 

Sosyal sorunun tanımlanmasında, İl bazındaki Sosyal Analiz Raporları (2015), Sosyal 

Sorun Tespit Çalışması Çıktıları (2017) veya Ajansın diğer sosyal politika içerikli 

araştırma analiz ve raporlarına atıf yapılmalıdır… 

Uygulama Yeri 
İl Projenin uygulanacağı ili yazınız. 

İlçe(ler) Projenin uygulanacağı ilçe(ler)i yazınız. 

Uygulama Süresi 
Projenin uygulama süresini “Ay” olarak yazınız. Bu destek kapsamında azami uygulama 

süresi 18 aydır. 

Faydalanıcılar Hedef Gruplar 
Projenin uygulama süreci içerisinde veya tamamlanması ile 

birlikte proje sonuçlarından doğrudan olumlu fayda sağlayacak 

olan kişi, grup, kurum ve kuruluşları adlarını, tahmini sayılarını 
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ve seçilme gerekçelerini belirtmek suretiyle maddeler halinde 

yazınız. 

Nihai 

Faydalanıcılar 

Projenin tamamlanması ile birlikte orta-uzun vadede (1-5 yıl) 

proje sonuçlarından doğrudan ya da dolaylı fayda sağlayacak 

olan kişi, grup, kurum ve kuruluşları yazınız. 

Proje Amaçları 

Genel Hedefi 
Tamamlanmasını müteakip projenin orta ve uzun vadede katkıda 

bulunacağı ve olumlu yönde değiştireceği hususları yazınız.( bir 

paragrafı geçmeyecek (5 satır) 

Özel Amaç(lar)ı 

Projenin ortaya çıkma gerekçesi olan sorunlara yönelik 

sağlayacağı çözümleri dikkate alarak projenin tamamlanması ile 

birlikte ulaşılacak hedef(ler)i yazınız.(Hedefler net,  kısa ve en 

fazla 5 tane olmalıdır ve aralarında kopukluk olmamalıdır. Sadece 

projenin sonuç ve çıktıları ile uyumlu olmalıdır.) 

Projenin Temel 

Faaliyetleri 

Projenin temel faaliyetlerini (satın alma, tesis kurulumu, hizmet geliştirme eğitim, 

danışmanlık, insan kaynakları, inşaat vb.) maddeler halinde yazınız ve her bir faaliyetin 

kapsamını kısaca açıklayınız ve öngörülen bütçeyi belirtiniz. 

Performans 

Göstergeleri 

Proje süresi içerisinde veya projenin tamamlanması ile birlikte elde edilecek başarıları 

doğrulayacak kritik göstergeleri belirli, ölçülebilir, kabul edilebilir, gerçekçi ve zamana 

bağlı olarak “çıktı” ile “sonuç” göstergeleri şeklinde sınıflandırarak yazınız.  

Çıktı Göstergeleri 

Proje kapsamında yapılan faaliyetler sonunda elde edilen kazanımları ortaya koyan 

göstergelerdir. Örnek: Eğitim alan kadın sayısı: 10 

Sonuç Göstergeleri 

Projenin beklenen sonuçları ve amaçları ile ilgili ve direkt projenin başarısını, sağladığı 

katkıları ortaya koyan kritik başarı göstergelerdir. Örnek: Eğitim alanlardan kendi işini 

kuran kadın sayısı: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


