
GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI 
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

(2018-I ÖZEL ÇAĞRI)

Ulusal ve Uluslararası Araştırma Proje Koordinatörlüğü

17 Nisan 2018





PROGRAMIN AMACI
Program ile gençlerin evrensel ve insanî değerlere
sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı,
bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, aktif, toplumsal
aidiyet duygusu yüksek, hak ve hürriyetlerini etkin bir
biçimde kullanan bireyler olarak, kendi potansiyellerini
gerçekleştirebilecekleri imkânı ve zemini oluşturmak
amaçlanmaktadır.



PROGRAMIN HEDEFLERİ
• Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi,

• Gençlerin ortak bir amaç etrafında birlikte ve uyumlu çalışabilmesi,

• Gençlerin sosyal hayata daha etkin katılımlarının teşvik edilmesi,

• Gençlerin özgüvenlerinin artmasına katkı sağlanması,

• Gençlerin projelerle bilgilendirilmesi, katılım ve liderlik kapasitesine sahip olmaları

konusunda desteklenmesi,

• Sosyal dışlanmayla mücadele edilmesi, sosyal uyumun güçlendirilmesi,

• Gençlerin sosyal sorumluluklar konusunda bilinçlendirilerek duyarlılıklarının artırılması,

• Gençlerin, fiziki güç, zaman, bilgi, beceri, sportif ve sanatsal yetenek gibi özelliklerini,

proje çalışmaları için kullanması suretiyle gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılması,



PROGRAMIN HEDEFLERİ
• Gençlerin yenilikçi fikirlerinin desteklenmesi, bu alanda tasarım, üretim ve uygulama

süreçlerinde aktif rol almaları sağlanması,

• Gençlerin bilimsel ve teknolojik yenilikler konusunda bilgilendirilmesi, kişisel ve sosyal

gelişimlerine katkı sağlamak üzere kullanımının desteklenmesi,

• Gençlerin gençlik ve spor hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, bu faaliyetlere

yönelik destek sistemlerinin gelişimine katkı sağlanması,

• Sporun gençlerin hayatlarının bir parçası haline getirilmesi, sportif etkinliklere katılımın

artırılması, sportif etkinlikleri yaygınlaştıracak yapıların desteklenmesi,

• Gençlerin kültür ve sanat alanlarına aktif katılımlarının sağlanması, kültürel ve sanatsal

etkinlikleri artıracak ve yaygınlaştıracak yapıların desteklenmesi



PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
• Gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarına devam ederken diğer alanlarda da aktif rol

almalarını sağlayarak ruhsal ve fiziksel anlamda sağlıklı ve nitelikli gençliğin

yetiştirilmesine katkı sağlama

• Gençlerin karar verici, tasarlayıcı ve uygulayıcı rolleri de üstlenmelerine imkan

sağlayarak kişisel gelişimlerine destek verilmesi

• Gençleri sosyal yapının bir parçası haline getirme

• Genç kızların sosyal hayata aktif katılımının desteklenmesi

• Kültürel farklılıkların birleştirici bir vasıta olarak kullanılması

• Gençlerin işbirliği içinde çalışma kapasitelerinin güçlendirilmesi



DESTEKLENECEK PROJELER

PROJE SON BAŞVURU TARİHİ 23 NİSAN 2018

UYGULAMA SÜRESİ 3 Ay

BÜTÇE 5.000-20.000 TL

✓Sağlıklı Yaşam ve Spor Projeleri
✓Kültür ve Sanat Projeleri
✓Yenilikçi Fikir Projeleri



1. Sağlıklı Yaşam ve Spor Projeleri

• Sportif faaliyetler , turnuvalar, müsabakalar

• Eğitim Kurumu- Federasyon- Spor Kulüpleri işbirliği ile

yapılabilecek faaliyetler

• Kısa film, kamu spotu, resim, fotoğraf, tiyatro gösterisi, şiir,

müzik vb. alanlarda paylaşımda bulunmaları, yarışmalarını

sağlayacak projeler

• Gençleri, başarılı sporcularla bir araya getirmeyi amaçlaya

etkinlikler

Öncelikli Proje Konuları



1. Sağlıklı Yaşam ve Spor Projeleri

• Dezavantajlı gençlerin sosyal hayata katılımını artırma

• Üniversite dışında da (sokak, mahalle vb.) sportif faaliyetler

gerçekleştirme

• Sporda etik davranma ve şiddeti engelleme

• Sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirme

• Gençlerin sağlıklı yaşam ve spor alanındaki beklenti ve

sorunlarına çözüm politikaları belirleme

Öncelikli Proje Konuları



2. Kültür ve Sanat Projeleri

• Gençlerin sanatsal ve kültürel faaliyetlere erişim imkanlarını artırma

• Kültür ve sanatı gençlerin günlük hayatının parçası haline getirme

• Dezavantajlı gençlerin kültürel- sanatsal faaliyetlere erişimini
kolaylaştırma

• Ünlü fikir adamları ve eserlerini merkeze alarak birleştiren projeler
geliştirme

• Milli ve manevi değerleri ele alan projeler geliştirme

• Gençlerin kültür ve sanat alanında beklenti ve sorunlarına çözüm
politikaları belirleme

• Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızın tanıtılması

• Kültür ve sanat ile teknolojiyi birleştiren projeler geliştirme

Öncelikli Proje Konuları



3. Yenilikçi Fikir Projeleri

• Yenilikçi fikirleri hayata geçirme imkanı sağlamayı artıran etkinlikler

• Gençlere yönelik kodlama, programlama, robotik vb. eğitimler ile
ürün oluşturulmasını amaçlayan projeler geliştirme

• Engelli gençleri toplumsa hayatta aktif etmeye yönelik projeler
geliştirme

• Gençlerin üretim, teknoloji ve ekonomiye katkı sağlayan projeler
geliştirilmesini sağlama

• Ünlü isimler, fikir adamları ve eserlerini teknolojiyi kullanarak
tanıtacak, animasyon, oyun, mobil uygulama vb. projeler
geliştirilmesini sağlama

Öncelikli Proje Konuları



3. Yenilikçi Fikir Projeleri

• Milli değerler ve kültürel miraslarımız hakkında
animasyon, oyun, mobil uygulama vb. projeler
geliştirilmesini sağlama

• Gençlerin yenilikçi fikirler alanındaki beklenti ve
sorunlarına çözüm politikaları belirleme

• Gençlerin bilim merakını ve yenilikçi fikirlerini arttırmaya
yönelik projeler

• Geri dönüşüm malzemesinin kullanımı yoluyla sağlıklı
çevre bilincine katkı sağlayan projeler geliştirme

Öncelikli Proje Konuları



KİMLER 
BAŞVURABİLİR?

Lise Gençlik 
Grupları

Üniversite 
Gençlik 

Toplulukları

5-10 kişilik 
gruplar 
halinde

Her bir grup en 
fazla 2 proje 

teklifi sunabilir.

Lise Müdürü tarafından 
yetkilendirilen öğretmen 

ya da 18 
yaşını doldurmuş genç

Proje Koordinatörü Üniversite 
Rektör Yardımcısı 

tarafından yetkilendirilen 
öğretim elemanı, uzman 

ve okutman ya da 18 
yaşını doldurmuş genç

Proje Koordinatörü



HEDEF KİTLE

• GENÇLER (14-29 yaş aralığında)
• Gençlerin; 

- Aileleri, 

- Öğretmenleri,

- Okul idarecileri, 

- Kamu görevlileri,

- Gençlere yönelik çalışmalar yapan gönüllülere de 
hedef kitle de yer verilebilir.



Başvuru Nasıl Yapılır?
• 23 Nisan 2018 saat 24.00’ e kadar Proje Başvuru ve

Değerlendirme Sisteminden (http://gpdp.gsb.gov.tr) elektronik

olarak gerçekleştirilecektir.

• Başvuru yapabilmek için öncelikle sisteme kayıt olunması

gerekmektedir (e-devlet şifresi).

• Başvurular elektronik ortamda tamamlanacak ve sistem üzerinden

başvuruyu yapan koordinatör tarafından onaylanacaktır.

• Başvuru formu ve eklerinin Özel Çağrı 2018-I GPDP sistemi üzerinden

eksiksiz bir şekilde doldurularak onaylanması gerekmektedir.



Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?
• Projenin Adı: Proje için belirlenen ad, doğru ve eksiksiz bir şekilde

yazılmalıdır. Projenin ismi çok uzun olmamalıdır.

• Proje No: GPDP sistemi tarafından otomatik olarak atanan proje numarası
yazılacaktır.

• Proje Yürütücüsü: Proje yürütücüsü kurum adı ile Gençlik Grubunun/Gençlik
Topluluğunun adı kısaltma yapılmadan yazılacaktır.

(Örnek:  Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Topluluğu) 

• Proje Konusu 1: Başvuru formunda yer alan proje konuları arasından proje
için en uygun sadece bir tema işaretlenecektir.

• Proje Konusu 2: Başvuru formunda yer alan proje konuları arasından proje ile
ilişkili birden fazla tema işaretlenecektir.(Proje Konusu 1 hariç olmak üzere)



Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

• Proje Süresi: Proje için öngörülen süre, en fazla üç ay olmak üzere (1
ay, 2 ay ya da 3 ay şeklinde) yazılacaktır.

• Projenin Uygulanacağı Yer(ler): Projenin uygulanacağı il/ilçe
yazılacaktır. Proje birden fazla il/ilçede gerçekleştirilecekse bunlar
ayrı ayrı belirtilecektir.

• Hedef Kitle: Projeden yararlanması ve / veya proje faaliyetlerine
aktif olarak katılması hedeflenen kitle tanımlanacaktır. Hedef
kitlenin yaş aralıkları ve cinsiyete göre ayrımı yapılabiliyorsa hedef
kitlenin yaş aralığı ile kız ve erkek sayıları belirtilecektir.

(Örnek:  Isparta-Gönen İlçesinde ikamet eden 17-20 yaş arası 

50 kız 30 erkek öğrenci) 



Destek Kapsamında Ödenebilecek Proje Giderleri

• Faaliyet Giderleri;

Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan harcama
kalemlerini içermelidir.

Bu kapsamda, satın alma, kiralama, hizmet satın alma
yöntemleriyle ve mevzuat çerçevesinde harcama yapılmalıdır.

Bütçeleme yapılırken faaliyet bazlı bütçe kalemi oluşturulmalı ve
planlanan faaliyetin bütün giderleri bütçelendirilmelidir.



Örnek Bütçe Tablosu



• Projenin yürütülmesi sırasında gereken alımlar için hazırlanacak teknik 
• şartnamede; her bir alımda faaliyet kapsamında hangi hizmetlerin alınacağı 
• ayrıntılı bir şekilde yazılmalı ve harcama belgesinde her bir kalemin (forma ve 

Projenin yürütülmesi sırasında gereken alımlar için hazırlanacak teknik 
• şartnamede; her bir alımda faaliyet kapsamında hangi hizmetlerin alınacağı 
• ayrıntılı bir şekilde yazılmalı ve harcama belgesinde her bir kalemin (forma ve 
• spor ayakkabı - 50 adet = 3.800 TL / saha kiralama gideri 2.000 TL / Ulaşım 
• giderleri 500 TL / yemek gideri - 50 kişi =1.500 TL / İkram gideri - 200 kişi = 1.000 TL
• / Branda - 1 Adet = 200 TL vb.) ayrıntılı bir şekilde yazılmasına özen 
• gösterilmelidirspor ayakkabı - 50 adet = 3.800 TL / saha kiralama gideri 2.000 TL / 

Ulaşım 
• giderleri 500 TL / yemek gideri - 50 kişi =1.500 TL / İkram gideri - 200 kişi = 1.000 TL
• / Branda - 1 Adet = 200 TL vb.) ayrıntılı bir şekilde yazılmasına özen 
• gösterilmelidir

Projenin yürütülmesi sürecinde; gereken alımlar için
hazırlanacak teknik şartnamede;
- Her bir alımda faaliyet kapsamında hangi hizmetlerin

alınacağı ayrıntılı bir şekilde yazılması gerekmektedir.
- Harcama belgesinde her bir kalemin;

Forma ve spor ayakkabı - 50 adet = 3.800 TL saha
Kiralama gideri 2.000 TL
Ulaşım giderleri 500 TL
Yemek gideri - 50 kişi =1.500 TL
İkram gideri - 200 kişi = 1.000 TL
Branda - 1 Adet = 200 TL vb.)

Proje önerisinde bütçe planlanırken; ayrıntılı bir şekilde
ve gerçekçi hazırlanmasına özen gösterilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar



Proje Bütçesine Dahil Olmayan Harcama Kalemleri

• Koordinatör ücreti
• Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları
• Para cezası, faiz, gecikme zammı
• Döviz kuru zararları
• İkinci el ekipman alımı
• Arsa ya da bina alımı
• Tadilat gideri
• İdari ve mali cezaların asıl ve fer’ileri ile mahkeme giderleri ve

istimlak bedelleri
• Borçlar ve gelecekteki muhtemel kayıplar için ayrılan karşılıklar
• Hali hazırda başka bir çerçevede/programda finanse edilen kalemler
• Proje hazırlama çalışmalarının maliyetleri ile başvuru masrafları



GPDP ONLİNE BAŞVURU ADIMLARI
(http://gpdp.gsb.gov.tr)

























GPDP BAŞVURU FORMU 

http://gpdp.gsb.gov.tr











GPDP HEDEF KİTLE 
http://gpdp.gsb.gov.tr







GPDP KOORDİNATÖR ÖZGEÇMİŞ

http://gpdp.gsb.gov.tr











GPDP PROJE BÜTÇESİ

http://gpdp.gsb.gov.tr









GPDP GENÇLİK TOPLULUĞU ÜYELERİ 

http://gpdp.gsb.gov.tr







BAŞVURU TAMAMLANDIĞINDA SİSTEM 
TARAFINDAN OLUŞTURULAN BELGELER

• Resmi Üst Yazı

• Başvuru Formu (Ek-1)

• Koordinatör Görevlendirme Formu (Ek-2)

• Koordinatör Özgeçmiş Formu (Ek-3)

• Bütçe (Ek-4)



• Başvuru ve ekleri elden ya da posta
yoluyla Bakanlığa ayrıca teslim
edilmeyecektir.

• Bakanlıkça projenin desteklenmesinin
uygun bulunması durumunda Proje
Destek Sözleşmesinin imzalanması
aşamasında ilgili belgelerin
gönderilmesi gerekmektedir.





PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

0 246 211 11 62/63                          Rektörlük Binası B kapısı

projekoord@sdu.edu.tr @sdu_pk

mailto:projekoord@sdu.edu.tr

