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1. Yasal Çerçeve

Başkanlık, 6 Nisan 2010 tarih ve 27544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
5978 Sayılı “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun” ile kurulmuş bir kamu kurumudur. Başbakanlık yapısı içinde faaliyet gösteren Baş-
kanlığın, kuruluş amaçlarından biri, 5978 Sayılı Kanunun 1 inci maddesinin

(a)  bendinde ifade edildiği gibi, “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalış-
malar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek”tir.

Öte yandan, Başkanlık tarafından verilecek desteklerle ilgili olarak, yine aynı Kanunun 10 
uncu maddesinin (b) bendinde ise Başkanlığın;

“Bu Kanunda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, kişi ve kuruluşlarca 
yurtiçinde ve yurtdışında planlanan faaliyetleri idari, mali veya hibe esaslı olarak destekle-
mek” görevi hükme bağlanmaktadır.

Söz konusu mevzuata istinaden, bu başvuru rehberi 2019 yılı Evliya Çelebi Kültür Gezileri 
kapsamında sağlanacak hibe esaslı proje destekleri için belirlenen başvuru şekil ve şartları-
nı belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Başvuru sahiplerinin başvuru rehberini incelemeleri ve 
başvurularını bu rehberdeki açıklamalar doğrultusunda hazırlayıp sunmaları gerekmektedir.

Başvuru sahipleri, başvuruda bulundukları andan itibaren 
ilgili mevzuat hükümlerini, program kılavuzunu ve bu 
rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar.!
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2. Programın Genel Çerçevesi

Programın Amacı Nedir?
Evliya Çelebi Kültür Gezileri programı ile yurtdışında yaşayan gençlerimizin Türkiye ile bağ-
larının güçlendirilmesi ve gençlerimize tarihi ve kültürel değerlerimizin tanıtılması amaçlan-
maktadır.
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Program İçeriği

Program kapsamında sunulacak projelerde aşağıda belirtilen etkinliklerin yer alması bek-
lenmektedir.

• Tarihi ve kültürel mekânlara yönelik ziyaretler,

• Tarih, kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet temalı etkinlik, seminer ve atölye 
çalışmaları.
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Almanya
Avusturya
Belçika
Birleşik Krallık
Danimarka
Finlandiya
Fransa
İsveç
İsviçre
İtalya
Norveç
Hollanda

Avustralya

Kanada

ABD

Yeni Zelanda

Programa Hangi Ülkelerden Başvuru Alınmaktadır?

Evliya Çelebi Kültür Gezileri programına 16 ülkeden başvuru kabul edilmektedir.

Ülkeler: ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Hollanda ve Yeni Zelanda.
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Kimler Başvurabilir?

Yukarıda sayılan 16 ülkede çalışma yürüten kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (der-
nekler, vakıflar, öğrenci kulüpleri), eğitim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşları başvuru 
yapabilirler.

Program katılımcısı gençlerin ilgili ülkelerde ortaöğrenimine devam eden veya tamamlamış 
Türk gençlerinden oluşması gerekmektedir.

Yaş Sınırları Nelerdir?

Program katılımcılarında yaş sınırı 14-29’dur. Prog-
ram sahibi kuruluşun katılımcıların yaşlarını dikkate 
alarak uyumlu bir grup oluşturması beklenmektedir.

Önemli Not: 18 yaş altındaki katılımcılara dair 
hukuki sorumluluk başvuru sahibi kuruluşa aittir. 
18 yaşından küçük katılımcılar ile alâkalı gerekli 
resmi prosedürlerin uygulanması, ulusal ve ulusla-
rarası hukuk çerçevesinde yürürlükteki kurallara 
uyulması gerekmektedir.

Programın Maliyeti Kimler Tarafından Karşı-
lanacaktır?

• Evliya Çelebi Kültür Gezileri programı kapsa-
mında katılımcıların gidiş-dönüş uçak bileti ma-
liyetleri ülkelere göre belirlenen limite kadar 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlı-
ğı (YTB) tarafından desteklenecektir.

• Belirlenen rotalarda ulaşım, konaklama, gezi, 
eğitim, etkinlik vb. maliyetler programı gerçek-
leştiren kuruluş tarafından karşılanacaktır.
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Program Rotaları Nelerdir?

Program için beş rota oluşturulmuştur. Başvuru sahipleri söz konusu beş rotadan birini tercih 
edeceklerdir.

Program kapsamındaki, beş rota dışında grup özelliklerini dikkate alarak tematik rotalar da 
oluşturabilir. Örneğin Mimarlık eğitimi alan öğrenciler için bir veya birkaç şehirdeki eserlerin 
incelenmesine, eğitim bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin eğitim alanındaki yapa-
cakları inceleme gezilerine veya dezavantajlı gruplara yönelik alternatif rotalar oluşturabil-
mesi mümkündür.

Rota 1:
İstanbul
Bursa
Çanakkale
Edirne

Rota 2:
İstanbul
Ankara
Konya
Nevşehir

Rota 3:
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize

Rota 6 - 
Allternatif Rota:
Rota ve etkinlik 
detayları başvu-
ruda takvim ola-
rak belirtilmeli-
dir.

Rota 5 - 100. Yıl 
Milli Mücadele 
Rotası:
Samsun-Amasya 
Sivas - Erzurum

Ankara

Rota 4 - Göbekli-
tepe Yılı Rotası:
Şanlıurfa - Mardin
Gaziantep
Hatay
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Program Kuralları

Genel Başvuru Kuralları:
• Program katılımcıları, daha önce Başkanlığımız tarafından desteklenen bir Evli-

ya Çelebi Kültür Gezileri programına katılmamış olmalıdır.

• Başvurular, sadece yukarıda belirtilen ülkelerden kabul edilecektir.

• Gruplarda en az 15, en fazla 40 katılımcı yer almalıdır.

• Program kapsamında iş ve işlemleri yürütmek üzere 1 program sorumlusu belir-
lenmelidir.

• Program sorumlusu programın işleyişinde aktif rol üstlenmelidir.

• Gruplarda, grup büyüklüğüne göre program sorumlusunun yanında en fazla 2 
kişi daha grup sorumlusu (grup sorumlularında yaş şartı aranmaz) olarak bulu-
nabilir.

• Programların uygulama safhası, Türkiye’ye geliş-gidiş günleri hariç olmak üzere 
en fazla 10 gün içinde tamamlanmalıdır.

• Desteklenmesi uygun bulunan programların katılımcı listeleri uygulama safhası-
nın başlangıcından en geç 20 gün önceye kadar Başkanlık ile paylaşılmalıdır.

• Program kapsamındaki tüm organizasyonun program sahibi kurum, kuruluş ta-
rafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

• Program içeriğinde en az iki adet seminer ya da atölye çalışması bulunması 
zorunludur.

• Seminer ve atölye çalışması konuları programın amacına uygun şekilde belirle-
nerek program içeriğinde belirtilmelidir.

• Başkanlık, program sahibi kuruluş tarafından Başkanlığa bildirilen program içe-
riğinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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Nasıl Başvurabilirim?

proje.ytb.gov.tr internet adresinden kuruluş bilgileri ile sisteme üye olunmalı, bunun ardın-
dan program başvurusu yapılmalıdır.

Haziran

01
Proje Uygulama Tarihleri Nelerdir?

Kabul edilen projeler 01 Eylül 2019 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmelidir.

Başvuru Tarihleri Nedir?

Başvurular 1 Haziran 2019-16 Aralık 2019 tarihleri arasında alınacaktır.
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3. Başkanlık Tarafından Destek Sağlanacak Bütçe Kalemi

Bu program çerçevesinde Başkanlık tarafından sağlanacak destek tutarı; katılımcıların Tür-
kiye’ye gidiş-dönüş uçak bileti desteği ve proje yürütücüsü için yapılacak ödemeleri kapsa-
maktadır.

Uçak Bileti Desteği: Proje başvurusunun olumlu değerlendirilmesi ve katılımcı listesinin su-
nulmasından sonra Başkanlığın onayı neticesinde proje kapsamındaki gidiş-dönüş ulaşım 
bedelleri ülkelere göre belirlenen limite kadar Başkanlık tarafından karşılanacaktır. Belirle-
nen azamî destek limitleri sadece uçak bileti temini kapsamındadır, başka harcama kalem-
leri için kullanılamaz.

Proje Yürütücüsü Desteği: Proje yürütücülerine verilecek azami destek miktarı 300 Av-
ro’dur. 

Ülke Başkanlık Tarafından Sağlanacak Azamî Destek Tutarı

ABD 750 USD

Almanya 300 EUR

Avustralya 1000 AUD

Avusturya 300 EUR

Belçika 300 EUR

Birleşik Krallık 300 EUR

Danimarka 300 EUR

Fransa 300 EUR

Finlandiya 300 EUR

Hollanda 300 EUR

İsveç 300 EUR

İsviçre 300 CHF

İtalya 300 EUR

Kanada 1000 CAD

Norveç 300 EUR

Yeni Zelanda 1000 NZD
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4. Başkanlık Tarafından Destek Sağlanmayacak Bütçe Kalemleri

Konaklama, yemek giderleri, yurt içi ulaşım maliyetleri, rehber ücretleri, müze ve ören yeri 
giriş maliyetleri gibi yukarıda belirtilen uçak bileti maliyeti dışında kalan maliyetler Başkan-
lık tarafından desteklenmeyecektir. Bu maliyetlerin başvuru sahibi kuruluşun katkılarıyla ya 
da katılımcılardan alınacak katkı payları ile karşılanması beklenmektedir.

5. Rotalar ve Tematik Programlar

Başvuru sahiplerinin aşağıda belirtilen rotalardan birini veya tematik program seçerek pro-
je başvurularını seçimleri doğrultusunda oluşturmaları beklenmektedir.

Rota 1: İstanbul-Bursa-Çanakkale-Edirne

Rota 2: İstanbul-Ankara-Konya-Nevşehir

Rota 3: Ordu-Giresun-Trabzon-Rize

Rota 4: Göbeklitepe Yılı Rotası: Şanlıurfa-Mardin-Gaziantep-Hatay

Rota 5: 100. Yıl Milli Mücadele Rotası: Samsun-Amasya-Sivas-Erzurum-Ankara 

Rota 6: Tematik Programlar: Yukarıda sayılan rotalar dışında belirli bir temaya (tarih, 
mimarlık, sanat, bilim ve teknoloji, sosyal hizmet, edebiyat, vb.) yönelik özellikle öğrenci 
gruplarının eğitim gezileri de program kapsamında proje olarak hazırlanabilecektir. Rota ve 
etkinlik detayları başvuruda takvim olarak belirtilmelidir.

Tematik içerikli programların rotaları ve içerikleri başvuru sahipleri tarafından oluşturu-
lacak ve proje başvuru sistemine girilecektir.
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6.  Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: 
Kimler Başvurabilir?

Bu program kapsamında;

ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Kral-
lık, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İsviçre, 
İtalya, Kanada, Norveç, ve Yeni Zelanda’da bulunan kâr ama-
cı gütmeyen tüzel kişilerden;

a) Gençlik ve Eğitim alanında Faaliyet Gösteren Si-
vil Toplum Kuruluşları,

b) Gençlik ve Eğitim alanında Faaliyet Gösteren 
Kurum ve Kuruluşlar,

c) Üniversite Öğrenci Kulüp ve Kuruluşları,

başvuru yapabilirler.

Programa başvuru yapacak başvuru sahibi kurum ve kuru-
luşların, kuruluş kanunu ya da tüzüğünde tanımlanmış kuru-
luş amacı ve faaliyet alanları ile programın amaçları ile uyum-
lu olması gerekmektedir.

Ayrıca, teklif edilen projelerin yürütülebilmesini teminen baş-
vuru sahibi kuruluşun, idari, mali ve insan kaynakları kapasi-
tesinin teklif edilen projenin hacmi ile uyumlu olması gerek-
mektedir.

Program katılımcısı gençlerin ilgili ülkelerde ortaöğrenimine 
devam eden veya tamamlamış Türk gençlerinden oluşması 
gerekmektedir.

Program katılımcıları, daha önce Başkanlığımız tarafından 
desteklenen bir Evliya Çelebi Kültür Gezileri programına ka-
tılmamış olmalıdır.

Başvurular, sadece yukarıda belirtilen ülkelerden kabul edi-
lecektir.
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7. Proje Süresi

Program kapsamında teklif edilecek projelerin süresi en fazla 2 ay (hazırlık, uygulama, 
proje kapanış) olmalıdır.
Başvuru sahiplerinden teklif ettikleri projenin gerçekleştirilebileceği en makul süreyi baş-
vuru esnasında sunmaları beklenmektedir.
Programların uygulama safhası, Türkiye’ye geliş gidiş günleri hariç olmak üzere en fazla 10 
gün içinde tamamlanmalıdır.
 
Desteklenmesi uygun bulunan programların katılımcı listeleri uygulama safhasının başlan-
gıcından en geç 30 gün önceye kadar Başkanlık ile paylaşılmalıdır.
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8. Başvuru Dönemi
Programa başvurular 01 Haziran 2019 tarihinde başlayacak, 16 Aralık 2019 tarihinde sonla-
nacaktır. Proje başvuruları aylık dönemler halinde değerlendirilecek ve sonuçları başvuru 
sahiplerine bildirilecektir.

9. Başvuru Adresi, Formu ve Belgeler

Proje başvuruları, aşağıda belirtilen adresten çevrimiçi olarak bir defaya mahsus üyelik kay-
dının yapılmasının ardından programla ilgili oluşturulan başvuru formunun doldurulması su-
retiyle yapılacaktır:

http://proje.ytb.gov.tr/

Başvuru formu doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve sistem üzerinden yapılan 
bilgilendirme ve yönlendirmelere titizlikle uyulmalıdır.

Başvuru formu veya zorunlu belgelerde bir eksiklik veya tutarsızlık tespit edildiğinde, baş-
vuru olumsuz değerlendirilecektir.

Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel 
teşkil etmesi durumunda ek bir açıklama talep edilebilecektir.

Başvuru için zorunlu belgeler şunlardır:

a) Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu,

b) Başvuru dilekçesi,

c) Yetkilendirme belgesi,

d) Faaliyet belgesi,

e) Projede görev alacak idari personellerin özgeçmişleri,

f) Katılımcı listesi.
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10. Proje Kapsamına Girmemesi Gereken Faaliyetler

Aşağıda belirtilen türde faaliyetleri içeren projeler uygun değildir:
a) Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına ay-

kırı faaliyetler,

b) İdeolojik açıdan önyargılı olan faaliyetler,

c) Siyasi partileri destekleyen faaliyetler,

d) Kâr amacı güden faaliyetler,

e) Destek sözleşmesinin imzalanmasından önce başlayan faaliyetler.

f) Yukarıda belirtilen amaç ve öncelikli faaliyet başlıklarıyla örtüşmeyen faaliyetler.
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11. Başvuruların Değerlendirilmesi

Programa yapılan başvuruların değerlendirilmesi aşamasında;

a) Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulmuş olması,

b) İstenen belgelerin eksiksiz olarak sunulmuş olması,

c) Teklif edilen projenin, başvurulan programın amaçları ile doğrudan ilgili olması,

d) Sahanın ya da hedef kitlenin/bölgenin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte somut 
çıktı ve etkilerinin olması,

e) Başvuru sahibinin mali ve yönetim kapasitesi,

f) Kuruluş amacının başvurulan programla ilgili olması ve bu alandaki kurumsal 
tecrübe,

g) İlgili alanda daha önce gerçekleştirilen proje ve faaliyetler, kriterleri dikkate alı-
nacaktır.

Başkanlık tarafından gerekli görülmesi halinde değerlendir-
me öncesi ve sırasında başvuru sahipleri ile ön görüşme ger-
çekleştirilebilir.!
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12. Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi

Değerlendirme sonucu başvuru sahipleri tarafından proje.ytb.gov.tr adresi üzerinden öğre-
nilebilmektedir. Ayrıca desteklenmesi uygun bulunan başvuralar için proje sahiplerine resmi 
yazı ile bildirimde bulunulmaktadır.

13. Sözleşmenin İmzalanması ve Uygulama Koşulları

Başkanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen projelere verilecek destek ve buna iliş-
kin ilke ve kurallar, başvuru sahibi ile Başkanlık arasında imzalanacak bir sözleşme ile belir-
lenir. Proje başvuru formunun son hali ve ekleri sözleşme eki olarak kabul edilir. Başkanlık 
tarafından olumlu sonuç bildiriminde bulunulan tarihten itibaren en fazla 45 gün içinde baş-
vuru sahibi ile sözleşmenin imzalanması beklenmektedir. Bu süre içinde sözleşmesi imza-
lanmayan projelerle ilgili destek kararı kendiliğinden iptal olur ve herhangi bir hak talebinde 
bulunulamaz.

Sözleşme imzalanmadan önce ve/veya imzalandıktan sonra Başkanlık, gerektiğinde baş-
vuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir. Sözleşme sürecinde proje sahipleri imza için 
Başkanlığa davet edilebilir ya da sözleşmeler posta yoluyla imzalanabilir. Posta yoluyla im-
zalanması halinde, sözleşme metni e-posta, faks, ya da diğer uygun iletişim kanalları yoluyla 
proje sahibine ulaştırılır.




