GAP SOSYAL INVEST PROJE
BAŞVURUSU

NASIL

YAPILIR ?

ÜYE KAYDI NASIL
YAPILIR?
gapsosyalinvest.org
sitesine giriş yapılır.
GAP Sosyal Invest ile ilgili
tüm duyuru, haber ve proje
başvuruları
gapsosyalinvest.org sitesi
üzerinden yapılacaktır.
Proje
başvurusu
yapabilmek için öncelikle
üye
kaydı
yapılması
gerekmektedir. Sağ üst
menüde bulunan "Üye Ol"
butonuna basılarak üyelik
formuna ulaşılabilir.

Yeni hesap
oluşturulur.
Üyelik formu doldurularak
yeni hesap oluşturulur.
"Kaydet"
butonuna
bastıktan sonra karşınıza
çıkacak üye giriş ekranı ile
kayıt yaptığınız mail adresi
ve şifreniz ile proje takip
sistemine
giriş
yapabilirsiniz.

Proje takip
sistemine giriş
yapılır.
GAP Sosyal Invest Proje
Takip sistemine üyelik
işlemlerini tamamladıktan
sonra
Ana
Sayfa'da
bulunan "Giriş Yap" butonu
ile giriş ekranına ulaşılabilir.

PROJE BAŞVURUSU
NASIL YAPILIR?
Proje başvuru
ekranına giriş yapılır.
GAP Sosyal Invest proje
başvurusu yapabilmek için
kullanıcı
girişi
yapıp
kullanıcı profil sayfasına
ulaşılır.
Proje başvuru formuna
ulaşmak için sol üst
köşede bulunan "Proje
Başvurusu Yap" butonuna
basılması gerekmektedir.

Proje başvuru formu
doldurulur.
Proje Bilgisi, Kurum Bilgisi
ve İrtibat Kişisi olmak üzere
3 ana başlıktan oluşan
Proje
başvuru
formu
doldurulur.
Kurum Bilgileri kısmında
belirtilen
mail
adresi
mutlaka giriş yaptığınız mail
adresi
olmalıdır.
Aksi
durumda
proje
takibi
yapılamayacaktır.

Proje
değerlendirmeye
gönderilir.
Proje bilgisi, Kurum Bilgisi
ve İrtibat Kişisi alanları
doldurulduktan sonra proje
değerlendirmek
üzere
İrtibat Kişisi bölümündeki
"Ekle" butonuna basılarak
gönderilir.

PROJE BAŞVURUSU
NASIL TAKİP EDİLİR ?
Proje başvuru
ekranına giriş yapılır.
GAP Sosyal Invest proje
başvurularınızı
takip
edebilmek için kullanıcı
girişi yapıp kullanıcı profil
sayfasına ulaşılır.
Başvurusu
yapılan
projelerin durumu ana
ekranda görünmektedir.

Proje başvuru
durumları kontrol
edilir.
Projeleriniz
başvuru,
değerlendirme,
revizyon,
onay
veya
red
durumlarında olabilir.
Projelerinizde başvuru ve
revizyon
aşamalarında
değişiklik
yapabilirsiniz.
Diğer durumlarda proje
revizyonu yapılamayacaktır.

PROJE BAŞVURUSU YAPARKEN KARAKTER SINIRLARINA DİKKAT EDELİM
Proje başvurusuna hazırlanırken aşağıdaki karakter limitlerine dikkat etmeyi unutmayalım.
Proje Özeti - 800 karakter sınırı
Projenin Gerekçesi - 1000 karakter sınırı
Projenin Amaçları - 1000 karakter sınırı
Proje Faaliyetleri - 1500 karakter sınırı
Beklenen Sonuçları / Çıktıları - 1500 karakter sınırı
Destek Kalemi - 50 karakter sınırı
Destek Gerekçesi - 300 karakter sınırı
Adres - 400 karakter sınırı

