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" PAYLASTIGIMIZ AVRUPA-OUR SHARED EUROPE" 
' PROJE YARISMASI KURALLARI 

' 

BASVURU KOSULLARI: 

Genel Kurallar: 

- Y an~ma gonillliiliik esasmda yaptlacaktrr. 
- Ba~vuru formlan eksiksiz olarak: doldurulmab ve imzalanmahdrr. 
- Yan~ma, Tiirkiye'deki tiim Universite ogrencilerinin katllnmna ac;;lkttr. 

BR[T~S. I 

COUNCIL 

- y an~ma kapsanunda, ogrenciler tarafmdan sunulan tiim projeler ilk etapta kendi iiniversiteleri 
tarafindan belirlenen temas ki~ilerine gonderilecek ve temas ki~ileri tarafmdan sec;;ilen 1 adet 
proje Avrupa Birligi Bakanhgma iletilecektir. 

- Temas ki~ileri tarafmdan gonderilen projeler Avrupa Birligi Bakanh~ tarafindan teslim ahnacak 
ve saklanacakttr. 

- Y an~ma ~artlarma uymayan projeler degerlendirmeye ahnmayacaktlr. 
- Proje Dosyast kelime saVISI en fazla 1.000 kelirne olacaktlr. 1000 kelirneden daha fazla kelirne 

saYisma sahip projeler dikkate ahnmavacakttr. 
- Projelerin ulusal veya yerel televizyonlarda gosterimi A vrupa Birligi Bakanhgmm 

insi yatifindedir. 
- Jiiri tarafindan sec;;ilen ve hibe almaya hak kazanan 3 Proje ic;;in uygulama siiresi 1 ayt gec;;emez. 
- Jiiri tarafindan sec;;ilen ve uygulanrnaya hak kazanan 3 proje ic;;in, proje ba~ma 10.000 TL olrnak 

iizere toplam 30.000 TL. hibe verilecektir. 
- Hibe alrnaya hak kazanan 3 projenin uygulama siirec;;leri video kayd1 altma almacak:tu. Video 

kayd1 A vrupa Birligi Bakanh~ ve British Council tarafindan yaptlacaktrr. 
- Projelerin gosterim ve kullanrrn hak:kt Avrupa Birligi Bakanh~ 'na aittir. 

Proie Amac1: 
Gerceklestirilecek projeler savesinde ilkogretim ogrencileri arasmda A vrupahbk kavrami 
ekseninde 

Projelerde Kullamlacak Temalar: 

A vrupahhk kavram1/ A vrupa Birligi iiyeliginin Tiirk halkma kazandrrd1klart ana temas1 
c;;erc;;evesinde, karnuoyunda genel olarak: "Avrupahhk" kavramt etrafinda tart1~1lan insan haklart, 
dernokrasi, c;;evre, yenilenebilir enerji, kadm haklart, c;;ocuk i~yiligi, c;;ocuk istismart ve yocuk haklart 
gibi temalan da ic;;eren projeler geli~tirilebilir. 

Hedef Kitle: 

Projeler Universite ogrencileri tarafindan yukanda saytlan temalar c;;erc;;evesinde, hedef kitleleri 
ilkogretimllise ogrencileri olacak ~ekilde hazrrlanacaknr. 
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Projelerin Degerlendirilmesi 

- Yan~ma ic;in sunulan projelerin on degerlendirrne ve elemesi, b~vuru sahibi ogrencilerin kaYJ.th 

oldugu iiniversitelerin temas ki~ileri tarafindan yap1lacakt1r. 

- Her iiniversiteden en b~anh goriilen proje, temas ki~ilerince belirlenecektir. 
- Universitelerden gonderilen projeler Avrupa Birligi Bakanh~ ve British Council Tiirkiye 

tarafmdan on degerlendirmeye tabi tutulacaktrr. 
- Proje sahipleri projelerini AB Bakanh~, British Council Tiirk.iye ve sektor temsilcilerinden 

olu~an jiiri kar~1smda ulusal/yerel TV kanalmda sunacaklardrr. 
- Hibe almaya hak kazanan 3 proje, uygulanma siirec;lerinin ardmdan tekrar degerlendirilecek ve 

Y an~manm birincisi, ikincisi ve iic;iinciisii belirlen·ecektir. 

Proje Takvimi 

Projelerin Avrupa Birligi Bakanh~ 'na Teslim Tarihi: 30 Ocak 201 4 

AB Bakanh~ tarafmdan dereceye giren ilk iic; projenin ilarn: 13 ~ubat 201 4 

Projelerin Uygulama Tarihi: 1 ~ubat 2014- 1 Mart2014 

Dereceye Giren ilk Dcr Projenin 
Uygulama Sonras1 Ba~anlanna Gore Yeniden Srralanmas1: 23 Nisan 201 4 

Basvuru Sekli: 

- Yan~ma ile ·ilgili B~vuru Formu ve tiim bilgi, gorse} ve faydah materya1lere www.ab.!!ov.rr 
adresinde yer alan ' 'projeler" b~hgmdan ul~1labilir. 

- Ogrenciler, doldurduklan ba~vuru formu ve haz1rladlklan proje dosyasm1 iiniversite temas 
ki~isine teslirn etmek suretiyle yan~maya ba~vurabileceklerdir. 

- 6grenciler yan~maya tek b~lanna veya en fazla 3 ogrencilik bir grup balinde kanlabilir. Grup 
olarak katlhrn durumunda projeyi yapanlar tek aday olarak kabul edilecek ve odilllendirilecektir. 

Yansma Odiilii: 

Birinci: 4000 TL 
ikinci: 2000 TL 
Uc;iincii: 1000 TL 


