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Amaç ve Kapsam 

 

 

          Genç Kültür Kart, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya'da 

örgün üniversite okuyan 17-25 yaş arası gençlerimizin; sosyal, kültürel, eğitsel 

ve sportif alanlara katılımını ve ilgisini artırmak amacıyla hazırlanmıştır.  

           Bir sosyalleşme programı olarak düzenlenen Genç Kültür Kart’ta 

öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projeleri ve aktivitelerden toplayacakları 

puanları; tiyatro, konser, sinema, spor, eğitim, alışveriş ve birçok alanda 

kullanabileceklerdir. Gençlerimizin pandemi sonrası sosyal hayata dönük 

adaptasyonu da sağlanmış olacaktır. 

            Genç Kültür Kart Proje Destek Programı; gençlerimizin kültürel, 

sanatsal, eğitsel ve sportif alanlardaki fikirlerini destekleyecek, aynı zamanda 

fikirlerini gerçekleştirme noktasında hizmet sunacaktır. Destek Programı ile 

gençlerimizin yönetim/yönetişim tecrübeleri kazanmalarına ve sorumluluk 

alma noktasında da beceriler elde etmelerine zemin oluşturulacaktır. 

 

 

‘’Sizler için yapacağımız bütün çalışmaları, yine siz gençlerimizle birlikte 

hayata geçireceğiz.’’ 
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A. Destek programının hedefleri 

-Gençlerimizi sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif alanlarda desteklemek, 

-Gençlerimizin sosyal sorumluluk projelerine katılımını teşvik etmek, 

-Gençlerimizin fikirlerini desteklemek ve gerçekleştirmelerine imkân sunmak, 

 -Gençlerin ihtiyaçlarını gençlerin kendilerinin belirlemesini sağlamak ve kendi 

çözümlerini üretmelerine zemin hazırlamak, 

-Gençlerin analiz yapmasına ve yönetişim becerileri kazanmasına destek 

olmak, 

 -Gençlerin belirli bir zaman, belirli bir konu ve belirli bir bütçe ile çalışma 

yürütebilmelerini sağlayarak sorumluluk alabilme yeteneklerini geliştirmek, 

-Gençlerin maddi ve manevi alanda desteklemek, 

 

 

 

B. Hedef Kitle  

          Hedef kitle projede doğrudan faydalanacak kişilerdir. Projeden beklenen 

etkiyi alabilmek için hedef kitlenin en doğru biçimde belirlenmesi gerekir. 

Başvuru sahiplerinden beklenen Hedef kitle 17-25 yaş arası Konya'da örgün 

üniversite okuyan gençlerin baz alınmasıdır.  
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C. Proje Uygulama Alanı 

         Projenin tamamı Konya ilinde uygulanmalıdır.  

 

D. Başvuru Şartları ve Genel Hükümler 

-Konya ilindeki üniversitelerin bünyesinde bulunan öğrenci toplulukları destek 

programına başvuru yapabilir. 

-En az 5 en fazla 8 kişiden oluşan ve aralarında bir kişiyi Lider seçen öğrenci 

grupları destek programına başvuru yapabilir. 

-Projeler en az 1, en fazla 3 ay arasında tamamlanmalıdır. 

-Projelerde ihtiyaç duyulan mali destek 5 bin TL ile 20 bin TL arasında olmalıdır. 

-Proje koordinatörü ve proje yürütücüsü gençlerimizin www.genckultur.com 

adresine kayıt olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde projeler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

-Proje yürütülme aşamasında hedef kitle içerisinde belirtilen gençlerimizin 

www.genckultur.com adresine kayıt olmaları gerekmektedir. 

-Projeler sosyal sorumluluk ekseni etrafında; kültürel, sanatsal, eğitsel ve 

sportif alanlara yönelik üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği biçimde 

kurgulanmalıdır. 

-Her projenin yürütücüsü konumunda 1 adet Proje Koordinatörü bulunmalıdır. 

-Başvurular için gereken belgeler özenle doldurulmalı ve zamanında teslim 

edilmelidir. 

http://www.genckultur.com/
http://www.genckultur.com/
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-Projelerin başvurularından itibaren destek rehberinde bahsi geçen görünürlük 

kurallarına harfiyen uyulmalıdır. 

-Kabul gören projelerde Konya Büyükşehir Belediyesi kısmi revizeler ve 

değişiklik haklarını gizli tutar. 

-Konya Büyükşehir Belediyesi tamamlanan ve başarıya ulaşan projelerin 

geliştirilip program çerçevesinde devam ettirme hakkını saklı tutar. 

-Başvuru sürecindeki projeler, projenin bitmesinin ardından dahi devamlılık arz 

edeceği biçimde olmasına dikkat edilmeli ve projeler sürdürülebilir olarak 

tasarlanmalıdır. 

-Proje yürütücülerine nakdi bir tutar ödenmeyecek olup, proje ihtiyaçları bahsi 

geçen tutarlar üzerinden Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ayni olarak 

sağlanacaktır. 

-Projeler Genç Kültür Kart programının amaçlarına uygun tasarlanmalıdır, 

program dışı projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

-Projelerin görünürlüğü ve tanıtımı özenle belirlenmelidir. 

-Projeler sürdürülürken sosyal medya platformlarının kullanımı önem arz 

etmektedir. 

-Projeler ayrımcı, ayrılıkçı, siyasi, ülkenin bütünlüğünü tehdit eden, milli ve 

manevi değerlere zarar verici içerikler taşımamalıdır. 

-Proje içerisinde, proje yürütücüsünün başvuru dönemindeki beyanlarının 

haricinde oluşacak tüm sorunlar/sorumluluklar proje yürütücüsüne aittir. 

-Projelerin tamamlanmasının ardından proje rapor formları sunulmalıdır. 

-Projeler yürütülürken Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından 

istenilen bilgiler ve projenin hangi aşamada olduğuna dair bilgiler ivedilikle 

yetkililere ulaştırılmalıdır. 
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-Sistem üzerinden indirebileceğiniz proje başvuru formlarını bilgisayar 

üzerinden doldurup tek PDF dosyası olarak taramanız, taradığınız belgeleri 

genckulturkart@konya.bel.tr  adresine 28 Şubat 2022 Pazartesi 23:59’a kadar 

göndererek başvurunuzu tamamlamanız gerekmektedir. Belgeler tek PDF 

dosyası olarak mail gönderilmez ise değerlendirmeye alınmayacaktır. 

-Öğrenci Topluluğu olarak Başvuru yapılıyor ise proje koordinatörünün, Gençlik 

Grubu olarak başvuru yapılıyor ise tüm gençlik ekibinin öğrenci belgeleri 

formlarla birlikte tek PDF dosyası halinde genckulturkart@konya.bel.tr  

adresine mail gönderilmesi gerekmektedir. 

-Projeler, proje kabul komisyonunda değerlendirilmesinin ardından yazılı 

olarak açıklanacaktır. 

-Projeler ile alakalı soru, istek ve önerilerinizi genckulturkart@konya.bel.tr  

adresinden, +90 533 718 92 70 numaralı Whatsapp İhbar Hattından veya     

0332 444 55 42 numaralı telefondan bize ulaşarak iletebilirsiniz. 

 

 

E. Görünürlük Kuralları  

-Proje içerisinde; proje yürütücüsünün logoları, Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Benim şehrim ve Genç Kültür Kart logoları ile birlikte kullanılmalıdır. 

-Logo boyutları eşit olacak şekilde kullanımına özen gösterilmelidir. 

-Projeler sürdürülürken yapılacak sosyal medya çalışmalarında gönderilere 

@konyabuyuksehir ve @genckulturkart hesapları etiketlenmelidir. 


