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ÜIkemizin dört bir üanındaıı

"Biz ANADOLUYUZ" PRoJEsİ
UYGULAMA USUL VE ESASLARI

gelen gençIerin 02 - 05 Ağustos 2019 tarihinde
faaliyetleri kapsamında Gençlik ve Spor İı Mtıdtırııkıeri tarafindan gerçekleştirilecek iş ve işilişkin 1apılacak hizmet alımı aşağıda belirtilen usul ve esaslar d6hil inde gerçekteştirilecekir.

l. Tanımlar

Göıüllü: Projede eğitici olarak görev alacak gönüllüler.

Öğretmen: Kaülımcı gençlere program süresince refakat edecek MEB'e bağlı okullarda görev }aöğretmenl er ya da yazın okullann kapalı olması sebebi yle yetiştirme yu rtlanndaki çocuklaragençIik merkezi üyesi olan çocuklara refaka t edecek gençlik merkezi tarafindan onaylanan kişiler
Görevli: Projede görevlendirilecek diğer personel.

Katılımcı: Pğeye kaüIan 12-15 yaş aralığında MEB'e bağlı okullarda eğitim gören toplam 40

Ev sahibi İı Mndrrıtgu: Şımak Gençlik ve Spor İı Mıdnrıığt.

Gönderici İı Mıdnrıngn: Edime Gençlik ve Spor il Müdürlüğü.

Proje 02 _ 05 Ağustos 2019 tarihleri arasında 40 katılımcı (kız-erkek dağılımına dikkat edilecek şekilile ev sahibi ilde gerçekleştinlecektir. Gönderici il müdürlüğiınün bilgilendirmesiyle, gönderici İl MEğitim Müdürlüğü tarafindaı dezavantajh okullar ans ından belirlenen okuldan, okul müdüü tarafinbelirlenen l2- l5 yaş aıalğındaki dezavantajlı ve başanlı öğrencilerden toplam 40 gen9 ile 4ev süibi ilde gerçekleşirilecek Biz Anadol uluz projesine kaılacaktır. Yazın okullannsebebiyle yetiştirme 1urtlanndaii çocukla r ya da gençlik nıerkezi üyesi olaı çocuklar okutbaiılmaksızın pğeye katılabiiirler.

katılımcılann l8 yaşını doldurmamış gençlerden oluşması sebebiyle karılımcılardan eke yer aIanizin belgesi istenecek olup, veli izin belgesi sun*u1* g"nçl", t sinIikle pğeye katıIamayacalcır.

3. Ev Sahibi İl

Gelen kafilenjn 3 gece 4 gün konaklalacakları
yürütiilmesinden ev saiibi il müdürlüğıi sorumlu
alımı yapılmalzcak, İl Müdürlüğü kendi persone
sağlayacaktır.

ev sahibi il olarak Şımak belirlenmiştir. P
dur Programın 1urüttilmesinde organizasyon
imkdnlanndan 1ararlanarak programın

Gelecek katılımcı, öğretmen ve gönüllüleı ev saiibi iI tarafindaı karşılanacaktır. Yeme-içgiderlerinin, şehir içi ulaşımlan ile havaalanı transferlerinin, müze ve ören yeri girişleri ve kogiderlerinin 4 gün boyunca karşılanmas ı amacı1,Ia ev sahibi il zorunlu durumlarda hizmct ah
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4. Gönderici İl

katıhmcılar proje süresi boyunca programın yürütiileceği illerde; öncelik öğretmenevi ve pol
kamu kurum ve kuruluşlannın kamp, pansiyon, }ıırt ve misafirhaneleri, kıedi ve yu.ttr
bçIı yurtlar ile belediye belgeti oteller olmak üzere, yeterli hijyen ve güvenlik şartlaıııu
otellerde de konaklayabi Ieceklerdi r. Hazırlanaı program içeriğine göre kahvaltı; köl,de, okulda ya
konaklanıa nıcki,nrnda 1,apılabilecektir. Konaklama 1apılacak yerin hijyen açısından elverişli
özen gösterilecektir. Projede 40 kaıılımcı ye 8 görevli olmak üzere toplam 48 kişi konaklayacakır

Katılınıcılar üç kişilik oülarda, öğretmenler ve gönü llüler ise konaklama yapılan yerde yer bulu
durumunü tek kişilik odalarda konaklayacaklardır. Odalarda bütiin 1atakJar mutlaka birbirinden
olacaktır

katılımcı gönderecek olan il; Edirne olarak belirlenmiştir. kahlımcılann gidiş-dönüş ulaşımı (oto
uçak, tren) ve havaalanına4ıavaalanından traısferlerinden gönderici il müdürlüğü sorumludur.

5. Konaklama (Ev Sahibi İD

program süresince konaklama yapılan yerlerde, yemek esnasında ve yemek dışı zamaılaıda
öğretmenlere ve görevlilere hiçbir şekilde alkollü içki hizmeti sunulmalzcak olup tesiste
satılmayacaktır. Aynca mini bar hizmeti sunulmayacak olup sadece kişi başı gtınitık 2 ıt
edilecektir.

llk gün, gençler araçlarla projenin gerçeklşirileceği ev sa-hibi il'e seyahat ederek konakla
1erlere yerl eştirilecekler, ikinci ve üçüncü gün prograına katılacaklar. dördüncü gün isc kendi ill
geri döneceklerdir

GünIük programın bitiminden sonra, gençlerin konaklama yerinden ayılışına izin veriImeyecektir.
konu hakkında görevliler gençlerle i lgili kontrol ve takibi yapacakır. Aynca, bu gençlerin akra
yapacağı ziyareller sadece gençlerin konakJadığı yerde gerçekleştirilecek olup gezmek, arkada
buluşmalq akıabalara gitmek vb. nedenlerle konaklama yapılaı yerden çıkmayı gerekti
uygun bir üslüpla reddedi lecektir.

6. Ulaşım

KatıIımcılann (ilçelerden/köyl erden gelen gençlerin) il veya ilçeye geliş-gidiş yol masraflan da 6
sayılı Harcıraiı Kanunu kapsamında prqie bütçesinden, katıIımcılann ulaşım giderleri ise
müdürlüğü tarafindan karşılaıacaktır

Seyaiatlerdg ısıtma ve soğu tma sistemleri akif olarak çalışan D2 belgeli ve asgari 2013 model
kuIlanılması zorunludur. Ilde bulunması halinde TÜRSAB (Türkiye Selahat Acenteleri Bir
Belgesi'ne süip araçlar da kullanılabi lecekir. İI MüdürIükleri uygun araçIan bulunması hal
hizmetini kendileri 1apabilecektir. Bu durunıda katılınıcıların "Zon.nlıı Kolhık Ferdi Kaza Sigor
ve "hırıiçi Seyahaı Sağlık Sigorıası '' hizmet alımı şekIinde yapılacaltır. Belinilen nitelike firm
bulamaüzn İı Mtıdtırıtıkıeri söz konusu hizmetj en yakın ilden temin edeceklerdir

Gönderici il katılımcı gençleri, öğretmenleri ve gönüllüleri araç hralayank göndermişse, ev sahib
yeniden araç kiralamayıp, gönderici iIin aracı şehir içi ulaşımda da dönüşe kadar görcvlendirebilec
Uçakla yolculuk yapanlaıda ise şehi
tarafi ndan 1apılacaktır.

r içi ulaşını için "Zorınlıı Kolııık Ferdi Kaza Sigorıası '' ev süib
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Ek-

Alı,ıca katılımcı gençter, öğretmenleı ve gönüllülerin her birine kendi illerinden hareket ettikleri
başlayarak tel«ar illerine döndüğü zamana kadar geçen programı kapsayacak şekj|de 

.Yurnçi
.leSa ğl ı k Si go rı a s ı " 1aptınlacaktır

Program kapsamında, ısıtma-soğutma sistemleri aktif olarak çahşaı otobiısler veya a}nı nitelikıektiçük araçlar kullanılabilecektir. Temin edilecek araçların temiz, balomının yapılmış olması önceltercih sebebi olacaktır. Kiralanacak araçIarda çalışı r vaziyette ses sisleminin bulunması zorun]udur
araçta lk yardım malzemesi bulundurulacak olup İl Müdürlük|eriniı seyüat öncşindebelirtilen özelliklerin bulunup buIunmadığını kontrol etıneleri gerekmektedir (Ev Sahibi İI).

Progranıda pr alan tarihi ve hiltürel mekanhrın ziyaretinde yol şartlarının elvermemesi halindesahibi iI müdürlüğü gerektiğinde kuçük araç temin edeblecel<tir 1nv SallUl İl;.

Programlar süresince araçIarda aynı şoförlerin bu|unması, Kara1,ollan Trafik Kanununun 49maddesi uyannca uygun sayıda şoför temin edilmesi sağlanacaktır(Ev Sahibi İl).

Seyüat edilen araÇ Şoörtinüıı,/şoftirlerinin adı-soyadı ve iletişim bilgileri ile araç ruhsatı, sürücü ehlive diğer zorunlu betgeler İl Müdürlüğünce selaııute başIuo,ujun once kontrol edilecektir (Ev sahibi
Ev saİibi ilde gerçekJeştirilecek programlarda ve ev sahibi ildeki velvela civar illerinalanındaıı,/alaıııa araçlar ev sahibi il müdürlüğünce temiı edilecelcir (Ev saııiti İl;.

44.kiŞinin (katılımcı genç ve öğretmenler) geliş ve gidiş günleri için, gönderici ildeki havaalaıuna ugiderleri gönderici il müdürlüğü tarafindan karşılanaca.lİn 1COnOe.İcl İl;.
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Gezi yerleri, konaklama ve etkinlik yapılacak mekin arasındaki tıaısferler, programlar içinmalzemeler ve şehir içi ve havaalanı tıaısfer giderleri ev sahibi il müdürlüğü tarafi ndan karşı(Ev sahibi il).

etl ürltarafiıdan karşılanacaktı r (Gönderici İI).

en bil
(Ev sahibi İl).

Katılımcı, öğretmen ve gönüllülerin öğle ve a§am yemeklerinde l- sınıf alkolsüz mekinlarediIecekir. İl Müdürlüğü yemekJerin temin edildiği işletmelere 5996 sayılı Kaıuna göre soruolacaklarını biIdirecektir. Yemek için gerekli hizmet alımı ev sahibi il müdürlüğü tarafindan 4734 sakamu ihale Kanununun ilgili maddesinde belirtilen ihale veya diğer alım şekilleri çerçevesiyapılacaktır_

Konaklama yeri dışındaki tiim yemekier l. sınıf alkolsüz lokantada kişi başı bir porsiyon çorba"Porsl},on ana yemek (kırmızı et, bop et ve sebze alternatifli), bir porsiyon mevsim salaı4 biriçecek (gazlı ve gazsv içecek tıirleri), bir porsiyon tatlı (hamur işi ve sütlü tatlı), l porsiyon n,ı

u
n

AnçIarda günlük 300 adet 0.20 litıelik su bulundurulacakır (Ev §ahibi İl),

7. Yemek (Ev Sahibi İl)

Katılımcılann (ilÇelerden/köylerden gelen gençIerin) havaalanına ve havaalaıından ikamete transferlsürecinde gerekli oIması durumunda, kaühmcılar için ihtiyaç kadar öğtın/öğünler verilebilecektir.

ır

melvesi ve su şeklinde sunulacaktır. Vejetaryen öğrenci saysı gönderici il müdürlüğü tarafindan,
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Ek-

sahibi il müdürlüğüne bildirilecek ve öğrenci sa}lsınca altematif menü ayarlanacaktır. Yemeklprogram aloşı çerçevesinde i lıtiyaç halinde kuman yaya da (içind€ kırmızi et bulunan) çevrilebilecektiög le ve a§am yemekleri için seçilen mekinla nn, pıogızım akrşı çerçevesinde yapılacak faali yetlyakın olmasına dikkat edilecektir. Sabai kahvaltılan program dihilinde etkinlik 1apılan yerlgerçekleştiri lecektir

Her günün sonunda konak,ama yerinde gerçekleştirilecek değerlendirme toplantııarında ça1 kahvekuru pasta ikramı olacaktır.

40 katılımcı, 4 öğreımen ve4 görevli için 4 gınlük program süresince 4E kişilik kahval.., öğten veyemeği ile konaklanıa hizmeti ayn alınacaktır. ıiog*nr,, aklşına göre program süresince ekkatılımcı, öğretmen ve gönüllülere sabaİı kahvaltısı, Jgı. ,. a.§um yemeği verilecekir,

8. Öğretmen (Gönderici İl)

Göndericı il müdürlüğünün bilgilendi rmesiyle, gönderici iı Miııi Eğitim Müdürlüğü taıafindanolarak görevlendirilen öğretmenl er program süresince katılımcı gençlere refakat edecektOğretmenlerin kanuni harcırah]arı ve ulaşım masraflan gönderici il müdürIüğü taıafindan ödenecekti

9. Görevliler

Hem ev süibi hem gönderici iller görevlendirdikJeri g6nüllülere, futum ve davraıuşlannda proJe nünaç ve hedeflerine zaraı verecek her tiirlü durumdan uzak durmalan, ev süibi ilde belirlproglaİnı n dışına çıkmamalan, genç gruplan arasında farklı uygulamalara ve eşitsizli ğe yol açabiltaIep lerde bulunmamaları hususuna dikkat etmeleri ve gençleri n şikayetine konu olabilecek tutumdawanış lardaı uzak durmalan gerektiği aktancahır

Bakaılığımızın gençIer üzerindeki inıajını ve algısını olumsuz etkileyebilecek futum ve dasergilediği tespit edi!en, progranı süresince sigar4 alkol vb, maddeleri tiikettikIeri,ulmadıklan anlaşılan personel hakJQnda idaıi işlem uygulanacakır. Görevli personel alnı hassasoıobüs firması görevlilerine de (şoför ve muavin) gösterecektir. Otobüs firması görevlileri gençbulunduğu ortamlarda i.ittin mamuIlerini kullanmayacaklar ve kılık l«ya fetlerine dikiat edeceklerdir

oj
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Her kafiIe en çok 40 (kırk) katılımcıdaı oluşacat kafiIede en fazla 4 öğretmen ve kafileye eşIiküzere 4 gönü]lü, belirlenecektir. Kafile sorumluluğu, 4 gönüllü arasındaı l gönüllüye verilGönüIlüier Bakanlık tarafından belir lenecek olup görevlendirmel erı ev sahibi il tarafındyapılacakhr.
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{eluriv* mahalli dışında görevlendirilecekJ ere 6245 sayılı Harcıralı Kanunu hühim|eri

ff;jİ'*,Jd**ektir. 
Bu hüküm dışında kalan durumla'rda aşğıda belirtilen hususlar

ne
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9.1. Gönderici İlin Sorumtuğu

neticesinde sadece uygun bulunan harcamalar ödenecektir.

iriml il rıır

taıafindan ya

1ılı Harcırah
gönderici il müdür

9.2. Ev Sahibi İlin Sorumluğu

Gençlere refakat edecek 4 gönüIlıınün görevlendirmesi ev sahibi il ınüdürlüğiı taıafindaı yapılacakır.

Projede ev sahibi ilde eğitici olarakgörev alacak gönültütere ve ev sahibi ilde prge ile ilgili görev algençIik/kamp lideri ve diğer görevlilere, 31 Ağustos 200l arihli ve 24509 saplı Resmi Gazeteyayımlanan "200l/28 63 Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere ÖdenÜcretlerle ilgili Esas lar" hükumlcrine göre ücret ödenecektir.

Bu kapsamda ev sahibi ilde eğitici olarak görev alacak gönüllülere ve ev sahibi ilde pğe ile ilgiti göalacak gençIiVkamp lideri ve diğer görevlilere, söz konusu esaslarrn ekinde yer alan 2 Saylı Tablo'l inci maddesine g<ıre günde iki saate göre görevlendi rme ve ödeme yapılacaktır.

Katllımcı gençlerin ve öğretmenlerin görevlendirmesi gönderici iI müdürlüği
Bu kapsamda memuriyet mahalli dışında görer4endirileceklere 624j sa
hüktimlerine göre gündelik ödenecekir, harcınh ile ilgiti gerekli iş ve işlemleri
geıçekleştiıecektir.

Ev saiibi ilden öğretmenlerin görevlendirilecek olması durumunda yukanda bahsi geçen esaslekinde yer alan l saylı Tablo'nun 4 iiııcü maddesine gcıre gorevienaırme ve ödeme yapılacaktır.

10. Müze Girişleri

l8 yaş altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarıİefakat eden öğretmen]er KüInir ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerine kimlgöstermek suretiyle ücretsiz gireıler. Bu konuda herhangi bir sonın yaşanmaması için program igörevlendirilen gençlerin görevlendirmelerine dair olur belgesinden bir ömeğin pro.;e süresigönüilülerin yanlarında butundurulması gerekmektedir. Bu hususun gönderici il müdürtarafindan gönüllü ve öğretmenlere aktarılması/hatırlatılması gerekir. Ayrıca, gönüllüler vesahibi ilden katılacak diğer misafirlerin müze ve ören yerlerine ücretsiz girişleri için ev sahibimüdürlüğü tarafından Valiliğe bilgi verilecektir. Diğer müze ve korunan alanların ziyareti içValilikle irtibata geçilecektir.

11. Ödenek

proje kapsamında ihtiyaç dululan ödene\ proje sonuç Raporuna göre Genel Müdürlük bütçesinilinize aktanlacalcır.

Ödenekler ulaşım, konaklama, harcırah, rehberlik, müze ve ören yen gınş ücıetleri, etkinlikgörevlilere ödenecek ücretler ile prge faaliyetlerine uygun diğer giderlerin ödenmesikullanılacakır. İı Mtıdıırltgııntızce gerçekleştirilen faaliyeelerle yapılan harcamalann u1ıımlu olgerekmektedir. Aksi haldg Bakanlığımızca konu ile ilgili derayiı izatıaa istenecek ve yapı laı a

lz iü rl n tıs

Bakanlığımızca proje kapsamında yukarıda belinilen harcama kalemleri dışında iIlere herhangikaynak aktarılmayacağı için tahsis edilen kaynaklar etkin ve verimli bir şekilde tasarruf ilket
çerçevesinde kullanı[acaktır.
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Prqjel,e katılan genç saylan ve iletişim bilgileri, illerde uygulaıan programlann yaklaşık mal
İı Mtıdtirıtıküerimize gönderiIen ödenek mtarlan Bakaı lığımızca takip edilecektir. Ödenekler kesinIiklamacı dışında kullanılmayacakır.

Prqieye ilişkin yapıiacak harcamalar ve esastara uygunluğu: Bakanlığımız Rehberlik veBaşkanlığına bağIı denetçiler ile Genel Müdürlüğümüzde görevli personel tarafindan gcrektiği
yerinde incelenecekir.

12. Katılımcı Bildirimi ve Dosyaların Muhafazası

Her dönemin başlamasına en geç iki gün kala, prognma katı lacak gençlerin ad-so}adı, T-C. kimlinumarasl, program tarihi ve gittiği ilin yer aldığı listenin GMYS (Gençlik Merkezi Yönetim Sistemiüzerinden yetki tanımlanmış kişil erce gınş' yapılarak Biz Anadoluyuz sistemine kavdedilkatılmalan gençlerin elekronik I isteden çıkarıl ması gerekmekiedir (Gönderici İt).

Katılımcı listeleri proje biüikten sonra da muhafaza edilecektir. Pğeye ilişkin resmi yazışma|arelektronik postalar ayrı bir dosüada tutulaca\ denetimler sırasında talep edilmesi halinde Bakanlıtalafiııdan den€timle yetkilendirilen Bakanlık

13. Fotoğraf Çekimi (EY sahibi İl)

personeline bu bilgiler ibraz edilecekir

Fotoğraf ve video çekimleri valilik tarafiıdan gerçekleştirilip Ev sahibi il müdüılüğü tarafındBakanlığımızla paylaşılacaktır.

14. Görünürlük (Ev sahibi İl)

Görilünürlük malzem elerinin temininden Ev sahibi il müdürlüğü sorunıludur. Ançak karayolu ile ulaşısağlayacak ller otobüsün önüne branda yaptıracaİlardır. L,ogo tasanmlan Bakaıılığımızca
Müdürlüğüne e-p osta ile gönderilecektir. Görünürlük maIzemelerinden branda ve krrlangıç bayraksüibi il için tek seferliğine alınacak olup, sonraki programlarda da ayru maIzemeler kuIlan ı labilecekti

l4.t. GörünürlükMalzemeleri

l4.1.1. Branda: Üzerinde Bakanlık ve proje logolannın yer aldığı l adet vinil germe b
otobüsl enn önüne asılmak üzere hazırlanacaktır. Tasanmlar Bakanlık tara
gönderilecektir. Projede yer alacak otobüslere asılmak üzere lx 1,5 metre ebadına uygun,
hazırlanacaktır. Braıdalara 1440 dp kalitel i dijital baskı yapıIacak olup kenarlan kolon
olacaktır. Askı ipleri tahlı olacak ve her bin 1,5 metre uzunluğunda olacaktır.

l 4. 1.2. Ift rlan gıç Bayra k: Proje faaliyetlerinin gerçekleştirild iği yerlerde bulundurulmak ve foto
çekimlerinde kullanılmak üzere 50 x 70 cm ebat lannda, üzerinde proje ve Bakanlık logol
yer aldığı 1 adet ünil kırlaıgıç bal,rak yapı lacaktır.

l4.2, Katılımcı ve Görevlilere Verilecek Malzeıneler

Kaülımcılara ve görevlilere verilecek ma|zemeler aşağıda belirtitmektedir.

14,2.7. Y aka Karrı: Proje logolu baskılı ip ile birlikte 9,5 cm x 14 cm boyutunda 940
kalınlığında yaka kartlan mika n,ıalzeme üzerine haz ırlaıacaktır. yaka kartı toplamda 48 ave bopn askısı toplamda 50 adet hazır bulundurulacaktır. Tasanmlar Bakanlık tarafin
grınderi lecel(ir. Görevliier için 8 adet yaka kartının rengi farklı olup üzerinde .'Görevli.'

Ek-
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14,2.2. Katılım Belgesi: Tasarımı ve içeriği Bakanlıkça belirlenecek olan 48 adet A4
"KaOlım Belgesi" Bakanlıkça gönderi lecek listede yer alan kaülımcılar ve görevliler için ism
özel olarak basıIacaktır. Belgeler A4 kağıt ebadınd4 iki tarafi açık, 0.2-0.6 mmpp aralığuı
malzemeden sert plastik şeftf renksLz dosla klasörlerine konarak dağıtımı yapılacaktır

program aloşı kapsamında gerçekleştirilecek etkinIiklerde kullanı]acak malzemeler aşağıdaki gibidir:

14,3,1, Kurşuı Kalem: Üzerinde pğe logosu ile "BİZ ANADoLuYUz - sloganının yer
kurşun kalemlerden 2.000 adeı temin edilecektir,

l4.3.2. Cam P|ıket: Program akışı çerçevesinde vali, kaymakam, rektör zi
sunmak üzere Tasanmı Bakanlıkça gönderilen toplamda l adet BjZ ANADoLuYUZ
logosu şeklinde, 23 cm yükekliğinde
iç kısmında Bakaılık logosu bulunan

ı5. İhale Usutü

ve 12 cm genişliğinde kristal kesim cam plaket, ka
kadife kutu içinde temin edilecektir.

Proje kapsamında}i program için gerekli lıizmet atımı 4734 saylı Kamu İhale Kanununun hizmet alı
usullerinden uygun olanı ile gerçckleştirilecektiı. YapıIacak hizmet alımları
birim fi yat usulü uygulanacaktır.

16. Diğer Hususlar (Ev Sahibi İI)

lüIük faaliyetlerinde kullanılmak üzere kişi başına (40 kiş| l5 TL'l geçmeyecek şekilde etkinl
malzemeleri Ev sahibi il müdürlüğü tarafindan temin edilecehir. Etkinlik malzemeleri
alımına dihil edileccktir. A]ınacak eık inlik ma]zemc]eri gönüllüiük faaliyetleri esnasında ihti
durumuna göre yerelden sağlanacaktır. GönülIülük faaliyetlerinde kullanılacak malzemeler ve detay

l6,1.OkuIIarda ve açık alan etkinlikJerinde kullanılmak üzere 4 gün boyunca 1 adet açık atanda yüks
ses verebilecek nitelikte, mil<ıofonlu, aux girişi bulunan, taşınabilir kablosuz ses sistemi tem
edilecekir.

Gönül

l6.3.Kuş yemliği yapma etkinliğinde kullannıak üzere 1 adet lehim maki nası, l adet falçata, 20
20 cm çapında COPP plastik malzemeden beyaz renk kova kapağı (lehim makinası ile delinebi
özelIikte), 30 metrelik çamaşı r ipi ve 5 kg kuş ycmi hazır bu]undurulacaktır

l6.4.Program akışına uygun olarak al<şam 1apılacak değerlendirme toplantı[annda kultanmak amacıl top .A4 kiğıt ve üzerinde Biz Anadolulıız logosu bulunan 48 adet ttikenmez kalem
edilecektir. ToplantıIarü kullanmak üzere otelde çalışır vaayene I ıdet dizüsru bilgisa}aı ı a
bilgisayara bağlı 1azıcı ve l adet projeksiyon cihazı bulundurulacaktır.

l6.5.Ziyaret edilecek şehit ailelerine verilmek üzere 2 adet 500 gr hediyelik kufu çikoıata
edilecektir.

l6,6.Prograın aloşı çerçevesinde vali , kaymakam vb. ile görüşme randewsu alınması
Ziyaret esnasında kendilerine sunmak üzere toplamda 2 adet çiçek temin edi lecektir.

16.2.Çewe temizliği etkinliklerinde kullanılmak üzere 1 kutu plastik cenahi eldiven ve 50 adet
ktlçllk boy siyah ç<lp poşeti ternin edilecektir.

proje hakkında gerekli bilgi ve uygulanacak program İliniz valilik Basın ve Haıkla
Müdürlüğüne iletilerek, yerel ve ulusal (yaalılgörsel) basının bilgilendirilmesi sağlanacakır.
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l4.3. Etkinliklerde Kuttanılacgk Malzemeler

şu şekildedir:



17. Güvenlik ve Sığhk

Nüfus cüzdanı ve veli izin be'gesi yaıında olmayan kaüIımcılar projeye katılamayacakır (GöndericiID.

Programlann amacına uygun, sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi, gençlerin güvenliği için gerekJtedbirlerin alınması amacıyla progıam hakkı nda ilgili kolluk kuvvetlerine öncede n bilgi veıilecekir (sahibİ İl).

Güvenlik riski ytlksek olan yerlerde seyaha tlerin en qec saat l9.00'a kadar tamamlanmast , }apıseyaiatler için güvenlik problemi olmayan güzergd}ılann seçilmesi, guzergAhlann İl Müdürlüğlnübilgisi dışında değiştirilmemcsi, il içi ve iller arası yapılacak selahatlerde İI Müdüİlüğü nce Mulki İdaMakamlann a bilgi verilmesi gerekmektedir

taki

Konakjama sırasında ortala çıkabilecek sağIık sorunlan ve her tiirlll kaza riskine karşı azami dik*atözen gösterilerek gerekli tedbi rler alrnacaktır. Buna rağmen kaza, sakatlık, vgfat ve tedavi ),ıdurumlann meydana gelmesi lıalinde, derhal sağlık ekiplerini n müdahalesi sağ[aıacak ve durumMüdürlüğüne bildirilecehi r (Ev Sahibi İ l).

Meydaıa ge len kaza, sakatlılq vefat ve tedavil gerekiren durum iar hakkında ev sahibi İü MııdtırlıpersoneIince futanak fufulması, olayn oIduğu yer, tarih, saat ve ilgili kişilerin ad ve iletişim bilgileriniderhal sigorta şirketine ve Baftanlığımıza bildirilm esi gerekınehedir (Ev Sahibi İl).
l8. OIumsuz Davranış|ar ve Projeden Uzaklıştırrna

YapıIan uyanlara nğmen pıogramın uygulamasını sekeye uğratan, diğer katılımcılan vdveya çevrerahatsız ede4 khtılımcılar aıasında huzuru bozan, Bakanlığımızı kamu o1unda zor durunıa sokabitavır ve davraıuşlar içinde bulunan veya kasten kamu m alına zararveren I8 yaşını doldurmamış gençlhaikrnda, gencin velisine telefonla bilgi verilecek ve yukarıda yapı lan açıklamalar doğruItusundagen nprojeden aynlması sağlanacaktır Ancak gencin velisinin buna onay vermem esl hajikametgd}ılanna dönüşlerine kadar bu genç/gençler öze] olarak takip edilecek programın sağlıklışekilde yürütiilmesi için gerekJi tedbir alınacaktır

projeye.katılacak gençlerden sağlık yönünden pğeye katılmalanna engel olmadığına dair biristenecekir. KaOlımcıların sürekli kuIlaıdıkl""'ll"çlu"n İ-r-lö bulunmadığına dair bilgilerinve kontrolü öğretmenler tarafindan yapılacaktır (COoa"tC İD.--.

Ancak her ne şekilde olursa olsun kafilçden al,rılacak olaı gençlere ikametgAhlanna gtivenli bir şekilgeri dönebilmeleri için görevli personel hrafindan yard,r-", oıunu"uı,t,.. Gerek göriilmesi halinde,,akın illilçenin GençIik Hjzmetleri ve spor Mtıduffi p..rl".ilro* u" *rdım istenecekir.

r

l9. Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullanımı

Program sırasınü gençIer sürekli gözlemlenerek yanlarında alkol velveya u}uşfunıcutaşımalanna ya da kullanmalanna izin verilmeyecekir. Alkol veya uyuşfurucu madde aldığı tespit edilgençler hakkında rutaıak düzenlenere k velilerine telefonla bilgi veri lecek ve futanağın bir nüshastbir yazı ekinde Bakanlığımıza gönderiI ecektir. Uyuşturucu taşıdığı velveya kutlandığı tospit edj]enlha.klannda yasal işlem başlatılması amacıyla ilgili kolIuk kuwetine bildjrilecekir. Programgençlerin Tütiln Ürünlerinin Zararlaıının Önlenmesi ve kontrolükullanımına izin verilmeyecekir
Hakkında Kaıun ulannca
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20. Kesici ve Deiici Atet Taşıma

Gençler araçlara binmeden önce, 1aniarmda kesici ve
uyanlarak varsa bu aletleri teslim etmeleri istenecektir.

delici aletler bulundurmamalan
Gerek görüImesi halinde söz konusu useüaiat esnasında bir kez daha tel«ar edi lecek, bu aletleri teslim etmeyenler hakknda

başlatılacağı belirtilecehir. Bu uyanlara rağmen, yanlannda kesici ve delici alet bulundurduğu
gençİer, haklannda yasal işlem başlatılması amacıyla iIgili kolluk kuwetine bildirilecehiI.

21. Acil Eylem Ekibi

Pğe süresince ortay çıkabilecek sonınlann en kısa sürede çözünılenebilmesi ıçln
eylem ekibi" oluştu ruIaca]<tır. Her tiiılü kazaya karşı gerekJi önlenıIer alınmalıdır. Meydana gelen kazasakatlı( vefat ve tedavil gercktiren durumlar hakkında İl MüdürIüğü personelince aynntılı birtutaİak tutulması, olayın olduğu yer, tarih, saat vc ilgili kişilerin isimlerinin Bakanlığımıza bilgerekmektedir

Ek-1
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Ek_2

"Blz ANADoLuYUz" PRoJEsl
SONUÇ RAPORU TABLOSU

uL§IM (4734,ayı]l Kamu iha]e KanUnu kapsamlndakia lmlal ]]e 6245

,arll Harclrah Kanununa 8Öre raPran ödem eıeri dah ildjr. )

şEHlRiçluıAştM

ULAşIM ToPLAİvl

uçA( BlLEIIERl (Xahıımcı.öğretmen+Gönüllü dahilI

sFER (öğrenci, öğretmen ve 8önüIlüıe.in havaalanlndan vb. kansferi)

KAT|tlMcl vE
B€l8.si)

vERltEcEK MAtzEMEtER (Yaka Kartlve Katrlm

uTBot, BASKEIBoL vE volEY8o[ ToPu

şuN KALEM
I

PuKEr

0üRLüK MAızEMEIERl ToPtAM
I

I

0,00 TL

üketime yönelik Maı ve Malıeme Ahmlarü03.2.

uklar03.3.

Hi2met Al mlarl03.5

Doğrudan Temin (4734-22/ d fiaddesi|

Paza,ltk (4734-21f madde5i)

k lhale (4734-19, rnad desj)

g

oTI y8u an lna nuı.
(..) Ödenekler 65lM'lele bu ı€rtiple.e 8öre 8önderile.eıtir, bilgilerin doğruluğuna ve tutarI||lğ|na dikkatediniz.

öNEMLi AçlKIAMALAR:
1) 8u lormda yer alacak bi|8ilerin doğrüıuğu g§rektiğinde denetim €Iemanlarlnca haaaama evrakla.| üıerinden xoNTRoL edile.ektjr.

2) Bu foam ll Müdürü taraflndan ta.dikedilecek, formda yea alan bilgiterd€n G€ncikv€ sPor llModğrii tolumlu olacaktl..

TANziM EDEN TAsDl( EoEN

Ad-soyad/Unvan Ad-soYad/Unvan

Açlklama: (Beliİtmek istediiıüı husi§larl }azmıL)
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]enc Bileileri:
lc kinılik No
{dı So}adı
)oğum Tuihi
Jep Telefonu
taşwrduğu İ

VELİ İZiN VE TAAEHÜT BELGESİ

.....,.. GENÇLİK VE sPoR tLrLÇE MCIDÜRLÜĞüNE

.. Yrk "* bilgileri yeı ataı geıcin vetisiyirn Velisi otdu§ım
tsaİanlığrİxz ıarafııdaı geİçeue§ıniten 'Biz Anadolu'luz" adlı pğeye kaırlrna; id";eİiyorum w uubelirtilen husı§lan kabul ediyorum.

Adı gŞeniı proje kaDsaını.nda se}Ehat etrnesiıe ve eıkiİıIiklerc kallmasııa eıget ıeşkil edecekprobtemi 5okur,
Geıeğiıi bilgilerinize arz edğrim.

Vçlinin ddl-§g)adr:,,..........,..................

Yaloılığı : ........................
velinin imzası

TAAHIİÜTNAME

Vclisi Olduğum kişinin;

l- Başwrusundı bcyan ettiğim bolon bilgileriıin doğru otduğunu,2- otobüse biniŞ iŞ|emlerindeı soyehatin sonuna kadar Bakoılık pc.sonçIinin/görevliığrin projoyo ilişkin yönlğndirmc ve tslim.uyoc!ğınL
3- Pıogramın uygulamasını §ekıoy. uğıatacak diğ.r katıiıntılsn vcy'veya çcııtyi rahalsız eiecelg liıtılımcılor oıagnda huzuruBokonlığıınuı tamuoyunda zor duruına sokabilecck tavıı vc da!l.Dlşlarda bürlunmeyacrğını,4- Proje sürcsincc komu/6z.l ıeştbbos malına kastğn zsrs. vermeyece$ıi, ıksi hıldc zaonn tEıofimdan tazmin editecığini,5- pıogmm sımsında kalilcden iziısiz oyn lntsyocağInı,
6- Program haricinde izinli vc iziıı§iz ıyn lıŞı ilc i|gili ho mrlü soroınıuğun bana aiı oloçrğını ıe masrafi licndim lia§ılayacağım L7- Program boyuncı alkol veya uyuşfuru cu msddc k!llanmaJı8cağtnt, 8cnel 8ö180 L-uraıtan çcrçcvesindc harekel «leccğini,8- Kcsici vc dcliciolcıler bulundu rmayacağınI,
9- Pıo8tım süresince değer|i §yalortnın muhafazısından kcndisinin sorumlıı olacsğtrıı,l0- Başvurusuo! ıeyiı cniktcn sonro olağaİoğ0 hallcİ hariç olrnak üeİ€ projeyc kalılacgğtnı,
l l- Projğye ksülmasını engcllcyccck herhangi bi r sağlık problcmi o|madığını,
12_ Vorsa dtzenli kuI|andığ ı ilaçlann bilgisini Öğre tmcnin dprojc göıtvlisinc vcrcotğini,I3- Vclisi olduğum oğlumun/Ktzımtn/Yalşnımın proje kapsamında çckilcn foıoğıa[ video vb görsellcri iIe Bakanl tğa 8öndeİçccği yazfoıoğra[ vidğo vb. içeriklcrin lıcrhıngi bir hak jddiı cdilnıeksizin l]akanik tara rtndsn kullanlhbiIeccğini,

toahhoı Gdoİim.

......_.....,.....-(lınzı)

Velisi olarak okuduq AD|Odım vo Kabul Edjyoİunı.

UYARıınR

l- Başıurusu onaylanan vc katllocağtnı teyit cniği halde mocbi r sebep bildirmcden progııma kaıılınayın gençleıin bundanBakaıigırnız projcleri için yapacokları başıııruları kabul cdilme yecekliı.2- komüözel teşcbbüs rnal|na kıstcn zaraı verdiği tespiı edilon gcncin/gençlerin kendilerinden veya vclilcrindcn yaıgı yoluylo zararedilccrli bunda4 sonraki Bakoılıglınız pıoje|crinden lcesiıl iklo yararlaıdınlmayacakır
Tercih eniğiniz donemdc başwrunuz kabul edilıncz isc sonraki dönem/döncmIcı içiıı yenidcn başwru yıpmoıza gcrok butunmNüfııs cüzdanıntzı yantnıza alnıayı unuımayınız.

3-
4-
5- lE YaŞıru dolduÇnadlY5gnız vcli. izin bclgcnizi ve t ahhoınamcyi pıogıaıno bşlaınadan o,1c4 il müdürtüğüm1z pcrsoncline e),ı

ır!
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