
“YERLİ MALI YURDUN MALI” PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

DÜZENLEYEN   : Malkara Belediye Başkanlığı 

KONU   : Yerli Malı kullanımını teşvik edecek proje yarışması 

AMAÇ   : Yerli malı kullanımı ile üreticilerimizin desteklenmesi, ithal ve 

yabancı ürünler kullanmayarak kendi yoksullaşmamızın önünü kesmek ve kaynaklarımızı dış 

ülkelere aktarmamak. 

Yerli malı kullanımı ile öz kaynaklarımızın milli bütçeye katkısını artırmak. 

Yerli üretimin artmasıyla istihdam fırsatı oluşturmak. 

 KAPSAM   : Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen 

yarışmaya katılma koşullarına, yarışmaya katılacak öğrenci ve örgün öğrenim dışında kalan 

tüketicilerin projelerinde aranacak şartlara, başvuru şekline, değerlendirme kurulunun 

oluşumuna, yapılacak değerlendirmeye, verilecek ödüller ve ödül töreni ile yarışma takvimine 

ait esas ve usulleri kapsar.  

YARIŞMAYA KATILMA : Yarışmaya, Malkara sınırları içerisinde ikamet eden veya 

Malkara sınırları içerisinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim öğrencileri, 

yükseköğretim öğrencileri ve örgün eğitim dışında kalan tüketicilerin tamamı katılabilecektir. 

YARIŞMAYA KATILACAK PROJELERDE İÇERİK YÖNÜNDEN ARANACAK ÖZELLİKLER: 

Projelerin;  

Yerli üretim yapan firmaları desteklemesi 

Yerli malın ticaretini yapan esnafın desteklemesi 

Yerli malı kullanımını desteklemesi, özendirmesi 

Ülke kaynaklarının yerel üretici için kullanılır duruma gelmesini desteklemesi 

Yerli malı kullanımı ile üretim sektörünün desteklenerek yoksullaşmanın önlenmesini 

desteklemesi 

Yerli üretimde marka değerinin arttırılmasını destekler niteliklerine sahip olması 

gerekmektedir. 

Projenin uygulanabilirliği ve sürdürülebirliği esas alınacaktır. 

YARIŞMAYA KATILACAK PROJELERDE ŞEKİL YÖNÜNDEN ARANACAK ÖZELLİKLER: 

Projelerde isim, soyisim, telefon numarası, iletişim adresi, öğrenciler için okul ismi 

sınıf bilgilerini girmek zorunludur. 



Projeler dijital ortamda ve matbu çıktı olarak sunulmalıdır. 

Bireysel veya grup olarak katılım yapılabilecektir. 

Projeler amaç, hedef, faaliyetler, işbirliği yapılan firma veya işletme, maliyet, başlama 

tarihi ve bitiş tarihi elementlerini başlıklar halinde açıklamalıdır. 

Yarışma katılım koşulları ve kurallar hakkında değişiklik yapma hakkı Malkara 

Belediyesi’ne aittir.  

BAŞVURU SÜRESİ :Yarışmaya katılabilmek için hazırlanan projelerin en geç 10 

Aralık 2018 günü mesai bitimine kadar (17.00) Malkara Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 

TELİF HAKKI :Yarışmada dereceye giren projeler Malkara Belediyesi arşivine alınacak 

ve gerekli görüldüğü zaman çeşitli basılı ve görsel materyallerde tanıtım amaçlı 

kullanılabilecektir. Bu durumda ayrıca bir telif ödenmeyecektir. 

Malkara belediyesi yarışmaya gönderilen projelerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki 

sorumluluk kabul etmemektedir. 

DEĞERLENDİRME KURULU :Malkara Belediyesi, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası, 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan komisyon 

tarafından değerlendirilecektir. 

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ :Yarışmaya katılan projelerin tamamı değerlendirme 

kurulu tarafından değerlendirilecektir. Sonuçlar 11 Aralık 2018 Salı günü internet kanalıyla 

kurumun internet sitesinden (www.malkara.bel.tr) duyurulacaktır.  

Yerli üretim yapan üretici veya yerli malı satan işletmeler ile işbirliği içerisinde olan 

projeler değerlendirmede avantaj sağlayacaktır. 

Yarışmaya katılanlar, yarışma şartnamesini ve değerlendirme kurulunun kararlarını 

kabul etmiş sayılırlar. 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ : 

Yerli üretimi veya ticaretini destekler nitelikte olması 20 

Yerli üretici veya ticaretini yapan işletme ile işbirliği yapılması 20 

Başvuru sahibinin veya grup başvurularında en az bir üyenin öğrenci olması 10 

Sürdürülebilir olması 20 

Hedef kitlenin ve dolaylı yararlanıcıların sayısı 10 

Somut çıktılar 20 

Toplam 100 

 

 

 



ÖDÜL TÖRENİ VE ÖDÜLLER : Ödül Töreni Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası 

kapsamında 12 - 18 Aralık 2018 tarihleri arasında  

Değerlendirme Kurulu tarafından ödüle layık görülen projelerden; 

Birinciye Cumhuriyet Altını 

İkinciye çeyrek altın 

Üçüncüye gram altın  

Ödül töreni ile ilgili duyurular sitemizden (www.malkara.bel.tr) yapılacaktır. 

 

 


