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BİRİNCİ BÖLÜM 

Proje Çağrısının Amacı 

1- Desteğin Amacı 

Gençlerin yerel yönetim çalışmaları hakkında bilgi düzeylerinin arttırılması, yerel yönetimlerin çalışma 

alanları doğrultusunda projeler geliştirmelerine katkı sağlanması, gençlerin topluluklar kurarak birlikte 

hareket etme ve proje yürütme kültürünü kazanmaları, proje bazlı çalıma yapma kültürünü kazanmalarına 

katkı sağlanması, geliştirip uygulayacakları projeler ile yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine dahil 

olmaları, yaşadıkları şehri tanıyıp şehri için projeler geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru Koşulları 

 

2.1. Kimler Başvuru Yapabilir? 

 

Proje başvurusuna Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi liselerdeki öğrenci 

toplulukları/Proje grupları başvurabilir.  

 Toplulukların önceden kurulma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 Her proje grubunun 1 danışman öğretmeni bulunmalıdır. 

 Topluluklar aynı okuldan en az beş(5) en çok 10 genç ve 1 danışman öğretmenden 

oluşmalıdır. 

 Proje desteği sadece liselerde eğitim gören gençlere yöneliktir. Mezun öğrenciler 

topluluklarda yer alamaz ve mezun öğrencilerin yer aldığı topluluklar başvuru yapamaz, 

2.2. İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar 

 

Başvuru yapan topluluk, projenin yürütülmesi sürecinde farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

yapabilir. Projenin yürütülesi sürecinde yapılacak faaliyetler ile ilgili bilgi verilmesi gereken ve izin 

alınması gereken kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmalar topluluğun bağlı olduğu okul idaresi 

üzerinden yapılır. 

Başvuru aşamasında farklı kurum ve kuruluşlarla herhangi bir işbirliği yapılmamış olsa da, 

uygulama aşamasında yapılabilir. Ancak bu durum okul idaresi onayı ile belediyemize talep olarak 

sunulur. Değerlendirme sonucunda onaylanması halinde işbirliği kurulabilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Desteklenecek Proje Konuları ve Yardım Miktarı 

 

3.1. Genel Hükümler 

 

Desteklenecek proje konularının aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir: 

 

 Kamu yararına ilişkin olması, 

 Yerel yönetimlerin(belediyeler) çalışma alanları içerisinde olması, 

 Her etkinlik Yeşilyurt Belediyesi’nin de dahil olması ile yapılacaktır. Bu nedenle 

etkinliklerin ya da faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden en az 1 hafta önce Yeşilyurt 

Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bilgi verilmelidir. 

 Her çalışma grubundan Yeşilyurt Belediyesi’nin Gençlere yönelik yapmış olduğu fiziki 

yatırımları(semt konağı, kitap kafe, mesleki eğitim merkezi, spor tesisi, bilim atölyesi vb.) ve 

etkinlikleri inceleyerek beğendikleri, uygun bulmadıkları, eksik gördükleri ve eksiklikleri 

nasıl gidermeleri gerektiği ile ilgili bir rapor istenecektir. 

 Projelerini en iyi gerçekleştiren, en çok hedef kitleye ulaşan ve etkinliklerine katılımı en fazla  

sağlayan gruplar arasında yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren ilk 3 Çalışma 

Grubuna ve en çok çalışma grubu ile projeye katılan okula ödül verilir.  

 

Desteklenecek proje konuları aşağıda yer almaktadır: 

 Gençler arası işbirliğinin arttırılmasına yönelik ve gençlerin gelişimine katkıda bulunacak 

projeler 

 Gönüllülük çalışmaları 

 Afet bilinci, 

 Trafik bilinci, 

 Kadın hakları, aile değerlerinin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, 

 Toplumsal dayanışmanın desteklenmesi, 

 Engelliler ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi, 

 Eğitim, kültür, sağlık ve spor, 

 Tarihi ve kültürel değerlerin korunması, 

 İklim değişikliği, çevre 

 

3.2. Proje Konuları 
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Yapılacak faaliyetlerin etkisini arttırmak için daha fazla hedef kitleye ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu 

nedenle sunulan projelerde katılımcı sayısı yüksek olan projelere öncelik verilecektir. 

 

3.3. Yardım Miktarı ve Ödüller 

 

 Proje başına yardım miktarı üst limiti 5.000,00 TL dir. Bir topluluk en fazla 1 proje sunabilir. 

Proje ücretleri her etkinlik için ayrı ödenir. Etkinlik sonunda gider evrakları ilgili belirlenen 

birime verilir.  

 Projelerini en iyi gerçekleştiren Çalışma Grubuna 

1. Olan Çalışma Grubuna  7.500 

2. Olan Çalışma Grubuna 5000 

3. Olan Çalışma Grubuna 3000  TL ödül verilir. 

 

1. Olan Okula 5000 TL Ödül verilir. 

 

3.4. Maliyetlerin Uygunluğu 

 

Yardım yapılacak proje için sadece uygun maliyetler dikkate alınacaktır. Uygun maliyetler, 

projenin hayata geçirilmesi için zorunlu olan giderlerdir. Uygun maliyetler, piyasa koşulları dikkate 

alınarak belirlenir. Bu nedenle başvuru sahibi tarafından sunulacak proje bütçesi bir maliyet tahmini 

niteliğindedir. 

Proje kapsamında bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel koşullar 

aranır: 

 Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi, 

 Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi olması, 

 Harcama belgelerinin düzenlenmesi (teklif ve fatura)  

 

 

 Uygun Maliyet Kalemleri 

 Proje kapsamında eğitim, danışmanlık ve benzeri hususlar için yapılacak giderler 

 Yemek, ikram giderleri, 

 Ulaşım, konaklama giderleri, 

 Hizmet alımları 

 Tanıtım Materyalleri (Etkinlik alanlarındaki Belediyeye ait tanıtım materyalleri(banner, 

kırlangıç bayrak, branda)  belediyemiz tarafından karşılanacaktır. 
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Uygun Olmayan Maliyet Kalemleri 

 

 Piknik etkinlikleri  

 Demirbaş malzeme alımı 

 Tadilat işleri 

 Gerekçelendirilmesi iyi yapılmamış giderler 

 Maaş ödemesi 

 Kira giderleri 

 

 

4.1. Başvuru Şekli ve  Tarihi : 

Başvurular son başvuru tarihinden önce Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğüne elden yapılacaktır. 

 

Projenin Müdürlere 

Tanıtımı ve Protokol 

 

12 Nisan 2022  

Genç Çalışma Gruplarının 

Oluşturulması 

 
 

22 Nisan 2022 

Projenin Okullara Sunumu 
 

25 Nisan – 13 Mayıs 2022 

Başvuru Başlangıç Tarihi 
 

13 Mayıs 2022 

Son Başvuru Tarihi 
 

27 Mayıs 2022 

Proje Uygulama Tarihi 
 

2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi 
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4.2. Zorunlu ve Destekleyici Belgeler 

 

 Proje başvuru formu ( topluluk temsilcisi ve okul müdürü tarafından imzalı) (EK-1) 

 Proje bütçe tablosu (EK-2) 

 Topluluk temsilcileri bilgi formu (EK-3) 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Başvuruların Değerlendirilmesi, Yardım Yapılması ve Bildirilmesi 

 

5.1. Teknik ve Mali Değerlendirme 

Projenin değerlendirilmesi, son başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde Kabul ve İnceleme Komisyonu  

tarafından tamamlanır ve onaylanan proje yürütücüleri ile iletişime geçilir.  

 

NOT : Sorularınız için Yeşilyurt Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ar Ge Müdürlüğü 

ile yüz yüze, telefon ya da mail yolu ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ : 

ADI SOYADI BİRİMİ TELEFON MAİL 

Mükremin 

YAĞBASAN 

Kültür 

Müdürlüğü 

05313705657 mukreminyagbasan@hotmail.com 

Eyyüp 

ÖZPOLAT 

AR-GE 

Müdürlüğü 

05444344234 eyyupozpolat1980@gmail.com 

 


