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iKlNci BöLüM
BaşVuru Koşullarl

2.1. Kimler Başvuru Yapabilir?

0411112004 tarihli Ve 5253 saylll Dernekler Kanununun kapsamlna giren Ve tüzel
kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon Ve konfederasyonlar
başVuru yapabilir.

2.2, Başvuru Yapacak Derngkte Aranacak Şartlar

/ 5072 sayfi Dernek Ve Vaklflarln Kamu Kurum Ve Kuruluşlan ile İlişkilerine Dair
Kanun kapsamındaki derneklerden olmamasl,

/ Anayasa Ve kanunlarla yasaklanmış veya konusu suç teşkil eden faaliyetlerde
bulunmamlş olmasl,

r' Derneğin ilk genel kurultoplantlslnl yapmlş Ve organlarlnl oluşturmuş olmasl,
r' Tüzüğünde belirtilen amacınln, toplumun ihtiyaç ve sorunlarını çozmeye Ve

toplumsal gelişmeye katklda bulunmaya yönelik olmasl,
/ Haklarlnda feshe ilişkin devam eden bir dava olmamasl gerokir.

" Mevcut yöneticilerinin dernek iş ve işlemleranden herhangi bir adli ceza allp
almadlğl, Yönerge kapsamında daha önce aİlnan yardlmlarln amaclna Ve
mevzuata uygun kullanlllp kullanllmadlğl, pro.ienin yürütülmesina
etkileyebilecek hususlar da değerlendarmede dikkate allnabilir.

2.3.Kimler başVuru yapamaz?

. llk genel kurulunu yapmayan Ve organlarlnl oluşturamayan dernekler,

. Derneklerin şube Ve temsilcilikleri,

. Mevcut proje dönemindeki başVurusu değerlendirme aşamaslnda olan
dernekler.

. Proje uygulama süreci devam eden dernekler,

. Bir önceki ylla ait beyannamesini bildirmemiş Ve/Veya beyannamesa Valilik
taraflndan inceIenmemiş dernekler. Ne
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DiKKAT!

Yll içerisinde başvuru yapan derneğin projesi yll boyunca geçerli olacaktır.
Projesinin değerlendirme §üreci devam eden dernekler ikinci defa başvuru
yapamayacaklarlndan, dernekleİimizin aceleye mahal vermeden projelerini
başVuru rehberine ve ilgili mevzuata uygun, gerçekçi, tutarll Ve uygulanabilir
olarak hazlrladlktan sonra başvuru yapmalarlnln faydall olacağl
değerlendirilmektedir.

2.4.1şbirliği Yapllacak Kurum Ve Kuruluşlar

Başvuru sahibi dernek; projenin yürutülmesi sürecinde doğrudan Veya dolayll olarak
katklda bulunacak Valilik, kaymakamllk, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum Ve
kuruluşlarl ile dernek, Vaklf, birlik, sandlk, meslek odasl, üniversite, şirket Vb,

teşekküllerden yardım alabilir ve bunlarla işbirliğinde bulunabilir.

Başvuru yapan dernek, işbirliğinde bulunacağl kurum ve kuruluşlardan alacağl bir
yazı ile yapılacak işbirliğini belgelendirir. söz konusu belgede, işbirliği yapllacak
kurum Ve kuruluşlarln katklsl ve işbirliğinin kapsamı açükça belirtilir.

Örneğin; yürütülecek proje kapsamlnda, bir ilde veya ilçede Milli Eğitim Bakanllğl'na
bağ|l okullarda seminer Vermeyi, bu okullarda öğrenim görenlere yönelik proje
faaliyeii yapmayl planlayan bir derneğin; ilgili Valilik, il Mİlli Eğitim Müdü üğü,
Kaymakamhk veya hçe 

'rilli 
Eğitim Müdüİlüklerinden biri veya birkaçl ile

işbirliği yapllacağınl beloelendi.me3i zorunludur.

BaşVuru yaplldüktan sonra işbirIiği yapllacak kuruluş eklenmesi Bakanllğln iznane

tabidir.

|çişleri Bakanllğlndan proje yardlml almaya hak kazanülmasl, projede yapllacak
faaliyetler için i|gili kamu kurum ve kuruluşlardan izin allndlğl anlamlna gelmez,
Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için kurumlarün ilgili mevzuatlarl çerçevesinde
hareket edilmelidir.

Örneğin; pğede öngörülen naklş kursu, ilgili mevzuat çerçevesinde Halk Eğitim
Merkezi Ve Akşam sanat okulu Müdürlüğü ile birlikte yapllmalldlr. lçişleri
Bakanllğlnca proje yardüml yapllmasl derneğin bu pro]eyi ilgili mevzuata uymadan
hareket edebileceği şekiIde yorumlanamaz.

m
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üÇüNcü BöLüM
Desteklenecek Proje Konulan ve Yardlm Miktaİt

3.1.Proje Konularl ile ilgili Genel Hükümler

Desteklenecek proje konularl her butçe ylllnda Içişleri Bakanlığl taraflndan belirlenir
ve sivil Toplumla llişkiler Genel Mudürlüğü kurumsal internet sitesinde
(www,sivi|toDlum.qov.tr) yaylmlanlr, llan edilen konularln kapsamlna girmeyen
projeler değerlendirmeye allnmaz.

Proje konularlnln aşağldaki şartlarl taşlmasl gerekmektedir:

r' KamU yalarna ilişkin olmasl,
r' Derneğin tüzüğündeki amacı Ve çalışma konuları ile örtüşmesi,
r' Öncelikle toplumun ihtiyaç Ve sorunlarlna çözüm sağlamasl,
r' Toplumsal gelişmeye katklda bulunuImaslna yönelik olmasl,

3.2. Proje Konular|

2021 ytl için desteklenecek pro.je konuları, Bakanllğlmlzca aşağldaka şekilde
belirlenmiştir:

r' Karal alma mekanizmalarına katlllm, kamu_sivil toplum işbirliği, sival toplum
kuruluşlannln kapasatesinin arttlrllmasl,

r' lnsan hakları, demokrasi Ve aktif Vatandaşllk bilincinin arttlrlImasl,
r' Şehit yaklnlarl ve gaziler ile terör olaylanna maruz kalmlş Vatandaşlarün

desteklenmesi,

r' Kadln haklarl, aile yaplslnln korunmasl, aile içi şiddetin önlenmesi,
r' Uyuşturucu Ve madde bağlmllllğl ile mücadele,
r' Toplumda huzur Ve barışl temin etmek üzere farkll toplum kesimleri araslnda

uzlaşma sağlanmasl, işbirliği Ve etkileşimin arttlrllmasl,
/ Toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarlna çözüm sağlayabilecek Ve toplumsal

gelişmeye katklda bulunabilecek proje|erin desteklenmesi,
r' Çocuklar, gençler, kadlnlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan Ve sosyal

risk altlndaki gruplarln desteklenmesi.
/ Eğitim, kültür, sağllk, spor konulanndaki projelerin desteklenmesi.
r' Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunmasl, geliştirilmesi Ve ihyaŞl,
r' lstahdamln arttlrllmasl,

+
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r' Göç ve Uyum,

/ sosyal garişimcilik,

r' Gönüllülük,

r' Afet bilinci.

3.3.Yard|m Miktarl

proje yardlmlarl bütçede bu konu ile ilgili konulan ödenek ile slnırlldlr. Bakanllk,
bütçesinde öngördüğü kaynağl klsmen ya da tamamen kullandlrmama hakklnl sakll
tular

Başvuru sahibi demek, işbirtiği yaptığı kurum Ve kuruıuşların ve kendisi
hrafından taahhüt editen nakdi veya ayni katkıtarının yerine getiriımesinden
sorumludur-

3.4. Maliyetlerin Uygunıuğu

Yardım yapılacak proje için sadece uygun ma|iyetler dikkate allnacaktlr, Uygun
maliyetler, poenin hayata geçirilmesi için zorunlu olan giderlerdir, Uygun maliyetler,
piyasa koşulları dikkate aılnarak belirlenir, Bu nedenle başVuru sahibi taraflndan
sunulacak proje bütçesi bir maliyet tahmini nitetiğindedir.

Hazırlanan bütçede tüm kalemler kendi alt kalemlerine aynllr ve her bir alt kalem için
yap|lacak işin Veya allnacak ma|zemenin niteliği, adedi Ve birim tutarl ile hangi
faaliyete ilişkin olduğu belirtilir.

Proje kapsamlnda bir maliyetin uygun maliyet olafak kabul edilebilmesi için aşağıdaki
genel koşullar aranlr:

r' Pğenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi,
r' Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi olmasl,
r' Harcama belgelerinin dernek adlna düzenlenmesi,
/ Yapllan harcamanln başVuru sahibi derneğin işletme defrerinde Veya yevmrye

defterinde kayltll, tanlmlanabilir, doğrulanabilir olmasl Ve usulüne uygun
harcama belgeleriyle belgelendirilmesi gerekir.

tn
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3.4.1. Uygun Maliyetler

Bakanllkça yapllacak yardlm çerçevesinde kabul edilebilecek uygun maliyetler,
aşağldaki harcama kalemlerinden oluşur:

/ Proje kapsamlnda eğitim, danışmanllk Ve benzeri husus|ar için yap|lacak
giderler,

/ Proje için gerekli olan demirbaş satln alma Ve kiralama giderleri,
/ sarf Ve temrinlik malzeme giderleri,
/ Baslm, yayln, etkinlik organizasyonu giderleri,
r' Görünürlük Ve tanltlm giderleri,
/ Proje kapsamlnda çallşan personel giderleri,
r' Proje için gerekli olan baklm, onanm ile elektrik, su, yaklt Ve iletişim gibi carj

giderler,

r' Proje için gerekli olan ulaşlm, konaklama Ve iaşe giderleri.

3.4.2. Uygun olmayan ıraliyeueİ

Bakanllkça yapllacak yardlm çerçevesinde kabul edilmeyecek maliyetler, aşağldaki
kalemlerden oluşur;

r' Proje sahibi dernek yöneticileri ile proje kapsamlnda görev alan kişilerin kusur
Ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan tazminat, ceza, faiz Ve sair giderler,/ Borçlar, zaraı veya borç karşlllklarl,

r' Personel ücreti işveİon payl,
r' Halihaz|rda başka bir kaynaktan finanse edilen maliyet kalemleri,r' Proje başlanglclndan önce yapllan hazlrllk çahşmalarlnln ve diğer faaliyetlerin

gjderleri,

r' Başvuru sahibinin proje kapsamlnda işbirliği yaptlğl kurum Ve kuruluştan
yapllan malVe hizmet aIlmlarlna ilişkin ödemeler,

r' Proje bütçesinde yer verilmeyen harcamalar,
r' Bakanllktan talep edilen yardlm tutarlnln yo3o'unu geçen demirbaş allmlan,/ Projenin amacl Ve faalayetleri ile ilgisi olmayan harcamalar,
r' Projenin uygulanmaslna katllan kamu görevlilerinin maaşlan, (Pro.je \okoordinatörü dahil) 

ğr' Bankacılık işlemlerinden doğan masraflar (havale, eft Vs,)r' |kinci el ekipman allml.
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Genel Müdürlük gerek

slraslnda Veya projenin

dernekten isteyebi|ir ya da

görmesi halinde prole başVurular|nln değerlendirilmesi
uygulanmasl aşamaslnda revizyon yapllmaslnl ilgali

revazyonu doğrudan yapabilir.

bir kurum veya

harcama tutarl,

Bütçede yer alan maliyet kalemleranin, ayrlntlll olarak gerekçelendirilmesi Ve bütçe
formuna uygun olarak hazlrlanmasl gerekmektedir.
Projenin Genel Müdürlükçe karşlIanan bir harcama kalemi için, başka
kuruluştan yardlm allnamaz. Bu durumun tespiti halinde söz konusu
poe sahibi dernekten genel hukümlere göre tahsiledilir.

3.4.3. Proje Koordinatörü
Proje koordinatörü; projenin hazlrlanmasl, sunulmasl, yürütülmesi Ve
sonuçlandlfl|masl amaclyla proje ekibi içerisinde proje yardlml alan dernek ile
beraber projenin başar|ll bir şekilde ilerlemesi için koordinasyon, iletişim, bilgi Ve
belge yönetimi, planlama v6 raporlama gibi faaliyetleri yürüten kişiyi ifade eder. Proje
koordinatörü olabilmek için demek üyeliği şartl aranmaz,

3.4.4. Proje Koordinatörüna Yapllacak Ödemeler

Proje kapsamlnda sadece bir kişi proje koordinatörü o|arak görevlendirilebilir. Proje
koordinatörüne brüt asgari ücret üzerinden hesaplama yapllarak ödeme yaplllr.
Başka bir işte çallşmasl nedeniyle projede kısmi zaman|l olarak çal|şanlara fiilen
çallşllmasl şartlyla ayfuk en fazla brüt 1.3l5,oo ü (Binüçyüzonbeş Türk LirasD
üzerinden hesaplama yapllarak eüeme yapılır. İşvaıen pay|aıı dernek tarafından
kalşllanlr. Poenin kabul edildiği tarihteki asgari ücret tutarl esas allnlr, Projenin
yürütüldüğü dönemlerdeki ortaya çlkan asgari ücret tutarlarlndaki değişikliklerden
doğan farklar dernek taraflndan karşllanlr,

657 saylll Devlet Memurlarl Kanununun 28'inci maddesinde geçen ".,.Memurlar,
mesleki faaliyette veya Selbest meslek icra)ında bulunmak (jzere otis, büro,
muayenehane ve benzei yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tiızet kişilerine
veya kamu kurumu nitetiğindeki meslek kuruluşlarına ait hehangi bir iş yennde veya
vakl yijksek()ğretim kurumlarında çalışamaz-'' hükmü gereğince kamu görevlileri
koordinatörlük Vb. amaçla proje kapsamlnda ayllk ücret alamaz.

Pro.je kapsamlnda kurs, sğminer vb. faaliyet|ere katllmasl planlanan eğitmen için
belirlenecek saatlik ücret Ve ayllk ders saati sayls| gibi saylsal slnlrlarln, eğitmenin
görev yaptlğl kamu kurumunun mevzuatlna göre belirlenmesi gerekmektedir.

F..c
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yukarlda belirtilen hususlar proje bütçesine dernek taraflndan konulan ve Bakanllk
taraflndan derneğe yardlm olarak Verilebilecek koordinatör ücreti ödemeleri ile ilgili
kurallardlr, Dernek taraflndan karşllanmak şartlyla sosyal güVenlik Ve Vergi mevzuatl
çerçevesinde yukarlda belirtilen tutarlardan fazla ödeme yapllabilir.

Bu bölümde geçen tutarlar brüt rakamlaİl ifade etmektedir. sosyal güvenlik Ve

ettiğini bildirmesi derneğin sorumluluğunu ortadan kaldlrmaz.

Jusyaı guvenllk vevergi kesintilerinin yaptlmastndan, yükümlüklerin süresinde yerine
getirilmesinden dernek sorumludur. Ücret alacak kişilerin kesintilerden feragat

3.4.5. Ayni Katkllar

Ayni katkl; proje sahibi demek veya işbirliği yapllan kurum ve kuruluşlardan herhangi
bira taraflndan sağlanan bina Ve salon gibi mekanlar ile mal, malzeme, makine, taşlt,
teçhizat Ve iş gücü gibi katkılardlr, Projenin gerçek|eştirilmesinde ayni katkllarln yer
almasl başVurunun olumlu olarak değerlendifilmesinde dikkate allnlr. Ancak proje
sahibi dernek Veya işbirliği yapılan kurum Ve kuruluşlar taraflndan sağlanan ayni
katkllarln değeri, nakdi katkl olarak gösterilemez.

Ayni katkllar, gerçek haİcamalan yanstmadlğlndan bütçe maliyet analizine
yaAlamaz. Başvuru sahibi veya işbirliği yapllacak kurum ve kuruluşlar taraflndan
karşllanacak ayni katkllar başvuru formunun ayni katkllar klsmlnda belirtilir.

3.5. Görünürlük Kurallarl

Görünürlük, program kapsamlnda desteklenen proje faaliyet ve çlktllarlnda Bakanlık
desteğinin sağIand|ğlnl belirtmek ve Genel Müdürlük logosunu kullanmak anlamına
gelmektedir. Genel Müdürlüğümüzün logosuna (www,siviltoplum.ooV.trlkurumsal-
]Qgg) adresinden ulaşllabaImektedir.

Pro.ie sahibi dernek taraflndan uyulmasl zorunlu olan görünürlük kurallarl aşağlda
sıralanmıştır:

a) Proje kapsamlnda üretilen basıll malzemelerin kapağlnda Ve
Genel Müdürlük logosuna Ve ''Bu proje T.c, lçişleri Bakanhğl
Ilişkiler Genel Müdürlüğü taraflndan desteklenmektedir,''
verilmeladir.

ilk sayfaslnda,

sivil Toplumla

ibaresine yer
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b) Projenin uyguland|ğl alanlarda projeyi açlkça tanlmlayan panolar
bulundurulmalldlr. Panolarln büyüklüğü ve saylslnln faaliyetlerin ölçeği ile
uyumlu, ifadelerin okunabilir Ve anlaşlllr olmas| gerekmektedir, Panolar
görünür ebatta Ve örnek panoda (şeki|-1) gösterildiği şeki|de haz|r|anmall Ve
proje faaliyetlerine ilişkin fotoğraf ve videolarda görünür olmasl gerekmektedir.

c) Tanltlm materyali Ve üretilen tüm beIgeler görünür ebatta Genel Müdürlük
logosunu Ve ''Bu proje T,C. lçişleri Bakanllğl sivil Toplumla llişkiler Genel
Müdürlüğü taraflndan desteklenmektediI.'' ifadesini taşlmalldlr. Proje sahibi
dernekler, logo baslmlnln uygun ya da mümkün olmayacağlnl
değerlendirdikleri durumlarda Genel Müdürlüğün onaylnl almalldlrlar.

d) Projeye ilişkin yazılı, görsel, elektronik vb, her türlü tanltlm ve yayglnlaştlrma
araçlarlnda Genel Müdür|üğün logosu iİe ''Bu proie T.c, |çişleri Bakanlığı Sivil
Toplumla llişkiler Genel Müdürlüğü taraflndan desteklenmektedir,,, ibaresine
yer verilmelidir.

e) proje kapsamlnda yayın yapan intemet sitelerinde G6nel Müdürlüğün logosu
ile "Bu pro.je T.c. lçişleri Bakanhğl sivil Toplumla llişkiler Genel Müdüdüğü
taraf lndan desteklenmektedir.'' ibaresine yer verilmelidir.

f) Yukandaki kurallara uymak kaydryla projğ sahibi dernekler kendi logolarlna da
yer verebilirler, Ancak proje sahibi derneğin logosu, Genel Müdürlük
logosundan büyük Ve daha belirgin olamaz,

g) Projeye ilişkin yazlh, görsel, elektronik Vb. her türlü tanltlm Ve yaygln|aştlrma
araçlarlnda dernek haİicinde, işbirliği yapllan kurUm Veya kuruluş (pro.ie
başvurusunda taahhüt edilen) isimleri ya da logo gibi tanltlcl araçlarl Genel
Müdürlüğün .ogo veya isminden ön planda olamaz. Hizmet veya mal ahnan
şirket veya ticari iş|otnaleİin logo veya bimleri kullanllamaz.

h) proje faaliyetlerinde görünürlük kura|larlna riayet edildiğini gösteren her türlü
görsel materyal (fotoğraf, Video Vb.) gelişme ve sonuç raporu ekinde Valiliğe
sunulacaktlr.

Projeye ilişkin yazlll, görsel, elektronik vb. her türlü tanltlm Ve yaygınıaştırma Q
araçlarlnln kullanlmlndan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk proje ğ
sahibi derneğe aittir.
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Şekil-'l (Örnek Pano):

%»,7/Z/z

sML ToRtJıılLAlLlsKILEP

|'roje
}'ürütücüsü
I)erncğe Ait
Logo 1e} a

isim

................'' Proj€i

Bu proje T.c. |çişleri Bakanllğl siviı Toplumla llişkiler Genel Müdürl,ğü taraflndan desteklenmektedir.

Varsa lşbirtiği Yapülan Kurum veya Kurutuş Logo veya lsimleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru Şokli ve Yapılacak İşlemleı

4.1. Proje Başvuru İglemleri

Pro.ie başvurulan, sivjl Toplumla lüişkiler Genel Müdürlüğü'nün kurumsal internet
sayfalarl olan httDs://sso.dernekler.qov.trl adresinden giriş yapllarak Proje Destek
Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacaktır, Proje başvurusu
yapacak derneklerin kendilerjne ait Dernekler Bilgi sistemi (DERBls) kullanlcl adl Ve
şifresi ile sisteme giriş yapmalarl Ve başVurularlnl sistem üzerinden tamamlamaları
gerekmektedir.

Başvuru yapacak dernekler, pro.ie başVurularl ile ilgili detayll bilgi için
httDs;//www.siviltoDlum,oov.trlDroie-destek-sistemi-Drodes 

adresinde buIunan Proje
Destek sistemi (PRooEs) bölümünü inceleyebilirler,

Ori
ş
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4.2.BaşVuru Tarihi

Dernekler, proje başVurularlnı httos://sso.dernekler.oov.tr/ adresinde
Destek Sistemi (PRoDES) üzerinden elektronik olarak yapabilirler.

ml--,-,4 ,l MART 2021

Bakanllğl Bütçesinden Derneklere Yardlm
inci maddesi kapsamında uzman kişi Ve

yer alan Proje

-l
4.3.zorunlu ve Destekleyici Be|geler

zorunlu Ve destekleyici belgeler başVuru slraslnda sisteme eklenmesi gereken
belgelerdir. Aşağlda belirtilen belgalerin onaylanmlş hallerinin pdf, word, Jpeg Veya tif
halinde sisteme eklenme8i gerekmektedir. Dernekler kağlt o(amlndaki belgeleri
tarayarak başvurularlna ekleyebilirler.

r' Prclenin, başVurusuna Ve yü.ütülmesine ilişkin yönetim kurulu kararl,
r' Proje koordinatörünün görevlendirildiğine dair yönetim kurulu kararl,
r' İşbirliği yapllacak kurumlarln yazlsl/ taahhütnamesi,
r' Planlanan mal Ve hizmet alımları ile ilgili profoma fatura (7.ooo,oo fı ve lizeıi

mal ve hizmet ahmlannda)

BEşiNci BöLüM
Başvurularln DeğerlendiriImesi, Yardlm Yapllmasl ve Bildirilmesi

5.1. Teknik ve Mali Değerlendirme
Projenin değerlendirilmesinde; lçişleıi
Yapllmasl Hakklnda Yönergenin 8

kuruluşlardan yararlanılabilir.

Her bir poenin bütçe kalemleri Ve bunlar için öngörülen bütçe tutarlarl ayrl ayrl
incelenir. Bu inceleme sonucunda, proje başVurusunda yüksek gösterilmiş bütçe
tutarlarl, her bir bütçe kalemi itibarıyla yeniden belirlenebilir, gerektiğinde projede
bütçe kalemleri ile birlikte diğer hususlarda revize talep edilebilir.

ri
a

PRooEs yazllıml kopya projeleri
edilen proje|6r değorlendirme dışl

tespit edebilmektedir.

bırakllacaktr.
Kopya olduğu
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Projenin uygulanacağı ilin, bölgenin, toplumun önce|ikli ihtiyaç Ve sorunlarlna çözümsağlamas|, toplumsal gelişmeye katklda bulunmasl, kamu yararlyla jlişkisi, il
düzeyinde başanll proje olmasl, diğer teknik, hukuki değerlendirme ölçütleri ile
yardlmlar için ayrllan ödenek tutarl göz önüne allnarak Bakanllk Makamlnln onayl ile
yardlm yaplllr.

oesıeklenmesi uygun görülen projeler il sivil Toplumla ilişkiler Müdürlüklerine
bildiİilir. Değerlendirilmesi devam eden Veya desteklenmesi uygun görülmeyen
projeler ile ilgili ay.üca bildirim Vapllmaz.

Sivil Toplumla ilişkiler Genel

2021

N
Fl
e

Müdürlüğü



içişı-r:ni eax,{xLıĞı nÜrçusiıonx DERNEKLERE yARDIM
yıprr,ır.qs ıxa İLİŞKİN PRoToKoL

Protokol No: 202l -...
Taraflar

Madde l ı
Bu protokol . . 

: 

. . . . . . . . . . . . . . . valiliği ile ... Demeği (Kütük No: 00-000-000) aİasnda aşağldaki
şaıtlaı ddhilinde imzalanmışlr.

Konu§u

Mıdde 2 :

!u nrotokoliin konusu, içişleri Bakanhğı bütçesinden.'5018 §aylll Kamu Mali Yönetimi veKontrol Kanunu", "Demek, Vakıf, Birlik, Kurum, ru-ırş, s-at .\r" ıenzeri Teşekktıtlere
Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu idarelerinin Bulçelerinden yu,ar- yup-,l-u, Hutı,rnaa
J"oTtm:]ik" 

ve...İçişleri Bakanltğı Bütçesinden Demeklere Yaraım Y-a-Jlması rraU<ınaa
.l 

onerge ye göre Bakanlıkça ... Demeği, ... isimli pğesine yapıüan yaıdmlann
kullandınlması, izlenmesi_ denetlenmesi, soniçlanması ," k;;.;;;; Jçİİİ--*,nu iıiştintısul ve esaslan kapsamaktadır.

Tanımlar

Madde 3 :

a) Bakan: İçişleri Bakaornı,

b) Bakanlık: İçişleıi Bakanlığnı,

c) Genel Müdtir: Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdüriinü,

ç) Genel Müdiirlük: sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdiirlüğiinü,
d) Bakan Yaıdırncısı: İçişleri Bakan Yardımcısmı,

e) Demet : Proıokolü imzalayan demeği.

! !"ıil.. Raporu: Proje ile ilgili proıokolün imzalanmasından itibaİen dernek taraftndanprqe Kapsamında yapllan faaliyel ve haİcanıalann bildirildiği raporu,

:]_:lı:l,":|*n, Başvuru.yapacak demekler için Genel Müdürliü tamfından yayımlanan;yap!ıacaı< proJe yardımına ilişkin usul_ve esaslan, başvuru şekil ve şaltlannr, uygunmaliyetledni, seçim ve değeılendirme kiterlerini, 
"r-a*İ 6-", İag"ljni ve yardımlailgili diğer gerekli bilgileri içeıen belgeyı,

ğ) sonuç Raporu: P.oje süresinin tamamlanmastndan sonra demek taİafindan hazıİlananrapoıu!

h) Yaıdım: Bakanlık bütçesinden demekleıe yapıIacak nakdi yardımı,

ı) Yönerge: 03/o3/2o1't taıihinde Bakanİk oluru iIe yüriiİlüğe giren, içişleri BakanhğıBütçesinden Demeklere Yardım Yapılması Hakkındaki YOnergey;,
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D Yönetrnelik: O3lO't 12006 tarihli Demek, Vakıf, Birlik, Kurum, Küırulu§, Sandlk ve BenzeriTeşkküllere Gene| Yönetim Kapsammdaki Ku-u idu."l";;;;;;JÜnden YaıdımYapı|ması Hakiında Yönetmeliği,

]l_Y:i.l!]:;.|:"l*' desıeklenmesi uygun görülen demeğin, demekler kütiiğine kayıtlı olduğuyerın valiliğini,

l].l|gP!: (Proje.Destek Sistemi): P.oje yardümrna dair iş ve işlemIerin e]ektronik ortamdayüıütüldüğii sistemi.

ifade eder.

Derneğin Tebligat Adresi

Madde 4:

,D_emek. 
§bu.protokol .kapsamlnda }ap|lacak yazışmalar için yukanda belirtilen adresini yasalyerleşim yeri ve lebligaı adresi olarak Ueliİleallini; 

"a-" 
"a"Jşillltİ".İ"J-İ 

geç lS giiniçerisinde Valiliğe iade|i taahhütlü Dosta yoluyla y-,l, ol-*İ İİlaİ.-"ri g"."t,igini,bildirmediği takdirde yukanda belinilen adresine/ad*.L.i"" y"p,İ""J"İİl'aı-u" t"tligul-,ngeçeili olacağmı kabul ve taahhüt ederler.

Proje iıe iıgiıi Biıgiler

Mrdde 5:

Projenin adl

Proienin konusu

Projenin başlangıç tarihi

Projenin bitiş tarihi

Pİoje Bedeti

Madde 6 :

Pğe toplam bedeli ... t, (ıakam ve yazl ile)'dır.
Trh§is Edilen Ödenek

Madde 7:

..-.tarihli Bakan Onayı ile belirlenen demeğin projesine ... n (... Tiirk Lirasj ödenek tahsisedilmiştir.
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valilik Taraflndan Yardlm Miktarrnın Aktarılacağı Derneğin Banka Hesap Bilgileri
Madde 8:

Derıek Yöneticileriniı Sorümluluğu

Mıdde 9:

Proj.enin; Yönetmelik. Yönerge. BaşWru Rehberi ve Pıotokol hükümlerine uygun olarakyiirütii]mesinden ve sonuçlandınlmasından demek başkanı ve dtğ;;;;;İ kurulu üyelerisorumludur.

Demek yönericileri 
_yardımın. proje uygulama takvimine ve proje bütçesine uygun olalakharca-rünasından. gelişme ve sonuç taponrnun hazırıanmasınd'an ve vuİİıi!" .r".iı.".ina"nsorumludu.

Başvuru esnasında ibraz edilen tıelseier ve protokole giıilen bilgilerin eksik ya da hatahgirilmesinden ya da gerçeğe uyt,ı tiıgi ve beıge 
-stınuıması-nd* 

a"-"t yöneticilerisorumluduı.

yapılan denetinı/inceleme sonucunda konusu suç teşkil eden eylemlerin tespiti halindeClımhuriyet Başsavcılrğına suç duyurusunda bulunulur.

zarır ve yarılanna Halinde sorumluluk

Madde l0:

İ*11]lT_1,1,j: '" 
protokol lapsamında desteklenen pğenin uygulaması srasında ya daproJenln bır sonucu olaİak proje sahibi demeğe, personele ya da iiçtincü kişilere ve bunlannmülkjyetlerine gelen herhangi bir zarar.veya yarulan-u doluy,.,ylu İlçlİ. Çlila" ," nçUrnedeııle sorıımlrı ıululama7. Bu gibı zarar ıeya 1aralanmalar ile bağlantılı olaratBakanlıt.ıan^r'aliIiküen herhangi bir ıalmin", ,"r" oa"..'"İ.İJ. 'İr'*.'".j..

Proje. sahibi demek. projenin yiirüttilmesi esnasrnda ya da pğenin bir sonucu olarak sebepolabi|eceği her ttirlü zaİaf veva valalaruna aa aaıriı oımat tızere, ı'çtın"ii ,J.unu.u t*ş'"tbaşına sorumlu olmayı kabul ;de;,

Demeğin adında herhangi bir kısaltmanın yapılmaması ve demeğin tam adrnın yazılmasr
zoıunludur.

Banka Adı ve Şubesi

Hesap IBAN No

Vergi Dairesi

Vergi Numarası
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Eıteleme ve I)urdurma

Madde 1l:

projenin yitiitülnesini engelleyebilecek durum,ann ortaya çıkmasl halinde, demeğin talebitizerine veya doğrudan Valilik karan ile faaliyetler .*ı"n"tiıi.. E.t"i.-." g"."tç"l.dnin
ortadan kalkması halinde, proje aynı usulle yeniden başlatılır.

İzleme ve denetim sonucu yöneıgede belirlenen usul ve esaslara uygun yü.ütülmediği
anlaşllan projeler, Valiliğin karan ile ertelenebi|ir veya durdıjrulabilir. 'Valilik 

tarafindanyapılan değerlendirme sonucu. erteleme veya durdurma gerekçelerinin oİtadan kalktığınıntespiti halinde duıum iIgili demeğe yazılt olarak bildniliı vŞrÇ y"Jj", İ"şl"ulrr.

İi^"]:_T: 
r. durdurma siiresi_proje süresine iIave edilir. Verilen siırelere rağnen demeküaralmoan proJenin gerçekleşliıilmemesi halinde yönergenin 13 iincü maddesi hükiimleriuygulanır.

yardımlarıtr Aktanlmısı

Mıdde ı2:

Bu piotokoliin imzalaDmasından sonra yardım tutan demeğin kütüğe kayıtlü otdtığu ValiliğinDefterdarlık il Muhasebe Müdü.lüğü emanet hesabına aktanlır.

Faaliyellerin gerçekleştirildiğine dat belgelerin bir ömeğinin valiliğe teslimi ve valilik
H,:.llll.]ll"si, sonraında uyguı görüImesi halinaJta"p 

"ail",İtut-, 
Valiliğin yazıtıul]mall Lızenne deheİdar]* tarafindan demeğin bildirdiği baİka hesabına aktanürr.

lj:*:"i:.l."^P'lyet]erinin gerçekleştirilmesinin ya.dım tutannın önceden demeğe

İİ:|:::,]" i"ğ1,, "lqu§r. :..yu 
önceden mal veya hizmet alıml yapllmasl ile faaliyetin çJk

:.-: r":- gerçekleştirjlebileceği durumlaıda Yöneıgenin lo'uncu maddesinde yer alan;" ",(3) .l/alilik gerekli gEı.lüğü hallerde, proielerin gJüşimini biüt;r"i,-;;;;, idafi ve üaliaçılardan izlemek ve ılenetleıkek üzere belirleyeceği kişi ve/vey,ı k$iteri proje izleyicki vq,aderıetleyicisi olarak görevlendirir.'' htlkmti geregİnce pr"J. ;İ.yl;İ; ;;;;ndirmek veyaaktaıtlan }ardm tulanntn amact a,şnda İııllİnıIması; 
"rg;İ;;;*İ;; gerekli diğertedbir]eri,almak suretiyle J (üç) dilim İalinde veya faaliyeti. ar-.r-.r" g# y"raım tutarüıırntainaml Valilik taİafından demeğe aktantabilir.

3 (Üç) dilirn halinde avanş vermek suretiyle yaldımın aktanlması halinde, bir önceki va.dlm
|]!1]* O1, faaliletlerin gerçekleşıirildigine dair ispatlayıct U.lg.l.rİr'""1,1İİ ,".jrİİ-lllccIenmesI ve uygun görülmesine müteakip somaki dilim demeğe aktanlacaktt.
Ya.dlmn tamamınrn aktanlması durumda, mal ve hizmetin önceden alrndrğına dair ispatlayıcıbe|geler yardrmın aktarılmasına müteakip 15 t", U"şl g* 

-İç.İrİ.J""İ"]r"u 
,-urrnaunValiliğe teslim edilecektir. önceden mal ve. hizm"ti, ;,;;r;'f;li).tin lerçetleşirildigianlam|na gelmediğinden faa|iyetin gerçekleşme durumu Valilik iu,uni_'- irı"oi. ,"denetIenir
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Reviryon

Madde 13:

Proje bülçe§inde, stlresinde. uvpulama taküminde revizyon yapıIınası geıeken hallerde veyakoordinaıör değişit liklerinde İemİ|._ PnOOtS 
_ii7erinden. iş birligi yapılan kuruluşdeğişikliklerinde yazıiı olaıak Valıliğe başvurmak suıetiyle demek revizyon talebindebulunıır VaJilik. ilgili mevzııat. protokol ,. p-;" ttl,u"İirltlİrtl *;;;;; tutamk revizyonlaleplerinidegerlendiriı: kabul. değişıirerek k"Urİ ,"y"..Ja?*."-- ""*'"'

Gelişme Raporu

M.dde l4:

_O.İ:::1_T,:Oh. 
gaJanak leİkll eden pıoje_faaiiyetlerine ilişkin gelişme raporunun, pğesuıesının yansını iz|even l5 icinde PRODES tizerinden .l"lt.oJl'on au, VaJi|iğin talebihalinde ayrıca kdgıı o.ıamında va]ilige *e.iimesi ,.orunluduİ,

Proje süresi l ay ve daha az olan projeler için gelişme raporu zonmlu değildir.
Denetim ye İdeme

Madde l5:

Bu proje ile i|gi|i olarak projenin ) iirtitii]mesi aşamasında \eya sonrastnda gerekli her lülüınceleme. konrrol ve deneİim VaJiIik ıarallndan yapılır.
valili,k gerekli gördüğü hal|erde: projenin yürülülmesini idari ıe mali açılardan izlemek vedeneılemek üzere kişi ıeta kişileri proje izleyki;i;";; ;;;ö;l.' Jrt jJ.". 

'""o'..o'''r,Valilikçe yapılan incelemeler sonucund4 projele uygun olarak yapılmadığ tespit edilenharcamalann iadesi istenir. iadesi istenile, 
''.İ, 

İ".İ"- a"-ö lffiİİ.ilina"n itiUu."non beş giin içinde Valilikce bildirilen hesaba yatınlır. bu .r1" İçİ".a.T"a. edilmemesidurumunda kanuni faizil|e birlikıe genel ltil. ii.l.* gti,. ,"l,.il e.iil;r,'r"'"" '"

Denetimde Derneğin Yükümlülüğiı

Madde 16:

Denetim sımsrİüda deneıim görevlileri tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtlaİ ile pİojekapsamında alınan demirbaşlann gösterilmesi; ..-;;;İ;";;l, uJyu .OrlU olarutcevaplandınlması zorunludur

Proje Ç*tıları
Madde l7:

Pğe faaliyetlerine ilişkin her tiirlü va7
çık iıs, o l araı. ..il;;] ; ; ;, #; ;,fr lhTJ ;,i"J:İ }l].""#il,' iHil.j iffi ]1 İ:1:proje çıklılannı cenel Müdüıiü veya valilik taıafindan izinsiz ve Ldelsiz olarakkullanabiliı.

Projenin tamamlanma$na müteakin
gönderilmek üere Valiıiee demek t;ftn:r;d:"r,ff'Jo:lf:'* 

ilişİin görseller Balanlığa

Sayfa 5 / 9



Proje faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar JPG/JPEG formatında; videolaı ise AVl, DIvx, xvID,
}#I 

"Tiİ.İ,i. 

,rec. vos]ı4p+, \4zrs. ızov, ıcı Ç v«İto-İatıanndan h".hangi

Görünürlük

Madde 18:

Genel Müdiillükçe aksi talep edilmediği_veya kararlaştırülmadığü takdirde pıole sahibi demek;proje faaliyet ve çıktr]annda Sakan]ık 
. 
taralnaa;- ;;;;d;G;';İrtecek ve içişleriBalan|ıgı Sivil Toplumla [Iişkiler Genel Müdüılügü log..un, krll;;;;uk;;;.'

Amaç Değişikliği

Madde ı9:

Yardım. başwruda be]ini]en amacA-"".;;ç;,;;;;,;;#i,Ş;TlilL,Tşi:'.lffi ;İ*lf şİT:ilr-duumunda. Va]iligin görüşü ve Cenel Müdtırltıİti, tu.*İİİ" u-a O"eİ';;;rUO.
Proje İptıli, Yardımın Geri Alıımısı ve fahsi|i
Mıdde 20:

Pğe,, kabul ve uygulama sürecinin herhangi bir aşamasrnda, amacıngerçekleŞirilemeyeceğinin ıeya yaıdımın amaca rr!* "l."l-'İ."-İr":#;;anlaşılması. proje başvuru rehbedne veya pıotokole veya ilgili diğer mevzuata aykınlıklanntespit edi'mesi, demek tarafından gerçege alkırı tıgi,.. ;-ui;, 'r"y-ultı.iı-ıtiıtiı.ı".in
yenne getirilmemesi, proieye katkı sağlanmasma engel teşkil edebilecek ongöriilemeyenduumlann sonıadan ortaya çıkması hallerinde V"li-ligi" İo.zu'a,rİJU 

'*-,n 
,"ruyetkisini devıedeceği Bakaı Yardrmcısının onayı ile proje iptal edilebiliı.

Valilik rarafindan, pğe kapsamında o güıe kadar yapılan harcamalar değerlendirilir. Uygunbulunmayan harcama|ar tespit edilir ise buolann r"'r*.u y*a,,r*-İaıİİn-uy- k,".,n,ntebliğ taıihinden iıibaren on bes oün içinde Uildirilen hesabalaJf eİilİ"sT-ger"lllgi a"."lye*ililerine Valilik ıarafından yaztlı olaıat bildirilir- - '--- -!ıılıı!J' 6

;xİ};;,:*".' 
içinde iade edilmemesi dıırumunda yaidlm futan kanuni faiziyle birlikte

yardımlırdan Bir Dahı yırarlındırmama

Mıdde 2l:
yöneımelik ve yönerge hiikiimlerine göre iadesi isıenilen }aldım| süesi içinde iade eımelendemek Yöneıme|ik ve Yönerge kapsaıİınd"ki )*d,.İ;;;;;;İ"İ,"lİ"rİİl]"'r-.
Başkı KıynıktaD Yırdım sağlamı
Madde 22:

Proje sahibi dernek, pıoienin öncesinde, yiirütiilmesi sııasında ve tamamlanmasından som4pğenin Bakanlık tarafından desteklenel §:l :"y. böliimleri için başka bir ka},ııaktandestek, yaldm veya hibe sağlandığı tespit edildiği takdirde haksz olarak alınan tutarlan 15
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(orıbeşl gün içinde Valiligin bildireceği. hesaba geri ödemeyi taahhüt eder. Bu tutarlar,ödenmediği ıakdirde kanuni l-aiziyle biriikte demetıen ıah5il;dilir,
sadece Demirbaş Alr-r r" P"..oo"l Öo"mesi Yaprlmasr

Madde 23:

Demek proje fraliyetIerini yapmadan sadece demiıbaş alımt ve personel ödemesi yapaısa vesomasında makul bir sebep olmaksızın. projeli uygulamazsa./ry;rİ;;;-;", Valilik yardlmtutannın tamamının geıi ödenmesini_ demİr,., ,uİ"p 
"d",. 

';;;;r;;;'geri 
ödenmediğitakdirde kanuni faiziyle birlikte genel hükü.l"." gti." a.-"l.t"n J.il 

"İİ..vergı sck kesintisi vb. yasal yükümlüIükler

Madde 24:

Projenin yüıütülmesi ile ilgiii tüm mevzuat hükümlerine demek ıııınakla yükümlüdü. Btı
:9"r'::" ı:d:. getiıilmemesinden, 1ı,ttimltilutle.e ul ul;;;;;;;ğ- veıgi, sosyal

il#l,*J:* 
para vb. tiim cezalardan demek b"şk;, ;;-;;;;-;;o.-İİ, t,ııul, tıy"l..i

projede_ görev|endirilecek kişilel için ödenecek ücret, prim, sGk, vergi vb. kesinti tutarlaiı ileilgili olarak sorıradan. yetkili rnakamlar tarafından'"n,İ y"p,l."İ, t"ul'nİ" -ua*' rarOdemegin.kendi bütçesinden karşılanır. Bu yiikümlülüğiin y"İi." g"İl.ilrr"İ*.den doğantiim cezalardan demek başkan ve diger yönetim kurulu üyeleri sorumludur. valilik taraflndandemeğe yapılacak ödemelerde, Uu f*tlınllllilgtln y".l." g",].İlŞ'g"İ'İ,İlrr"İÇ' Oon,.ol 
"O'li..Zorunluluğa uymayan demeklere öjeme yapılmaz.

ll.]:o:. *'rnjl":. a:"iiyetleri gerçekleştirmek üzere ilgili kamu kuIum ve kuruluşlannmevzuatı gereği bilgi verilmesi, izin alrnmasr ya da işbirIigİ yapılmus, g"."ken ar-ml*aa buyi.ikllmlülüklerin yerine getirilmesi soıumlulugu a"İ"g. 
"lİ 

lİ. O"-Ş-İut-lrt t-ur,na-yardım 1apı|ması. bu ytikiimlüliiklerin yerine getirildiği anlamına g"lrn!r,
Proje kapsamnda görev yapacak kişilerin kaınu personeli olması durumunda ödenecek ücıet,pnm, SGK, vergi vb. kesinti tutarlanna ilişkin hr"u.ü- ku-;;;;n';l;n tabi olduğumevzuat hiikiimleri çerçevesinde belirlenlr.

Soıuç Raporu

Mıdde 25:

Sonuç 
_mporunun, proje süresinin tamamlanmasmı izleyen en geç bir ay içinde demektarafhdan PRoDES üzerinden elektronik 

".t".a"; v"iiiigir"t"İ"ği ı"ıiria" ayrıca kağıtortamünda Valiliğe veıilmesi zoıunludur. Pıoje sonuç ."pİ-r", p.".;" çrkİrlan elektronikortamda kaydedilerek eklenir.

GerekIi gönildüğti tra|lerde sonuç raporu. ilgili demeğe geıi \ eıilerek raporlın içerik veya şekiIyöniinden ıevize edilmesi. varsa eksik bi|gi ve belgeİeri-n gainaeriİ;;rl;;;;;; ''
Sonuç raporunun incelenmesine ilişkin işlemler Valiliklerce yapılır.

gerl
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Projede Ku|lınılmayan Tutar ve Tah§ili
Madde 26|

l,rojenİ1 uıcu]anması sonucund4 harcanmayan ya da artan pararıın tamamı (kuruştar dikkatealınarak), bildirime gçıek kalmakszın on beş giin (l5 gün) içinde Valiliğin biidirdiği hesabaiade ediliı. Bu süe içinde iade edilmemeJ ar--'rnj.'l.-unil#iyl" ti.llt 
" 

g"n"lhfüümlere göre tüsil edilir.

proje ile i|gili her türlü iade işleminden kaynaklanan banka masraflan demek tanfindankarşllanır.

Bütçe Kılemleri Arisında Aktarma
Mıdde 27:

Gerekli görülen ha|lerde va|ilirin onayyla proje için tahsis edilen ödenek miktandeğişmeksizin. proje blitçesinde u".ıirt;ı"n't -"u.u la".İ.ıl.^,nJİ-aım miktaırnın o/o
30'una kadar aktarma yapılabilir.

Demek bu aktarma için PRoDEs iizerinden revizyon talebinde bulunu.
Uyuşmaz|rk

Madde 28:

Uluşmazlık durı-ımunda Bakanltğın/valiliğin kayltlan esas a]rnacaktrr.
yetkiti Mihkeme ve lcrı Dıireleri
Mıdde 29:

Bu prolokol kapsamuda ona\a cıkan an|aşmazlıklar halinde bu protokolü imza]a)anValiliğin bulunduğu yer il Mahlemeİeri ve icra Daire]eri ve*ilidir. '
Genel Müdürlüğiin Görev ve Yetkisi
Mıdde 30:

P, |-:"k9ld.: Valiliklere verilen görev ve yetkiler gerekli görülen halleıde Genel Müdtirlükraralindan kul lantlabilir.

Diğer Hükümler

Mıdde 3l:
Bu protokolde hiıktım buIrurrnavan hallerde Yönetmelik, Yönerge, Başvuru Rehbeıi ve diğeriIgili mevzuat hfü iimleıi uygulanır.
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Yürürlük

Madde 32:

İŞbu_rrotokol 32 maddeden ibaıet olup, imzalandığ .../.../... tarihinde yüriirlüğe girer veİaraflan bağl .

Ek Valilikçe Onayh Pıoje Başvuru Formu ve Ekleri

.... valiliği ...,. Demeği
yönetim kurulu adma

Vali/ Vali a. Vali Yardımcısı YOnetin Kurulu Başkanı
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r)

2|

3)

4)

VAtiLiK GöRÜş FoRMu

Kurum Adl i

Kütük Numaİası :

Pro.je Adı :

Kuruma ilişkin Görüşt:

DEĞERtENDiRME KRiTERLERi

Anayasa ve kanunlarla yasaklanm|Ş vevd konu9ımua l !uç teşlileden taaliyeılerde bulı]nmu5,

Hakkında feshe ilişkin devam eden bir dava Var ml?

5)

i9şleJi Batanllğü 8ii&eshden Dernetlele Yardlm Yapllmasl Hdkklnda Yöne18e

i,"İil]1i!||" ** roje ydrdım| aıdıy,a amd(ınd ve mevzuata uy,un tu|ıand|m|ı(ddho önce proje yordımı vİp,,1.oa,vr" 
"İş,rİ, 

,ş"retlenecekti.)

Kuruma ilişkin Genel Görüş: ( ) Olumlu

Projeye ilişkin Görüş2i

D€ĞERL€NDaRME (RiTERLERi

Genel Görüş;

( ) Olumsuz

( ) Olumsuz

HAYlR

M€vcut yönetjciler dernek ış ve is|emleranden herhan8ibİ adliceza almlş ml?

Projeyi gerçekleştirebilme kapasitesi Var ml?

oerneğin amağ Ve çallşma konularl, projenin amacı ile uyumh, mu?

Projenin Yürutülebilmesi için ge.ekli oldn fiaki imkjn {a".n"r ."rr",i+",-*l ,u,)

Hedeflerve projeçlktlla.l, belirli, 8erçekçi, ölçülebilar ve makul maliyetle elde edilebilir

Proje hedef kitle5i 5ay/nıtelik itibaliyle tanlmlanm|şve makulbüyüklükte mi?

Harcama kalemleri, proje faaliyetlerıne uYgun ola rak gerekçelendirilmiş mi?

Proje, yararlanlcllann sosyal, ekonomik, kültürelVb, konıJlaüda bireyselgeİşiminekatklda bulunur mu?

Projeye ilişkin ( ) Olumlu
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6) Kurum ve/veya proje hakklndaki açtklamalar:

--./.../2o2I

'i,,ir?,ii"nİ!i'#;:",'lüteller€ lişL )n gFrer.e!, il. pr.je d.st.ğ j v.til.Ğsilli etkiIeyebİl?cek diğer

Vali/Vali a. Vali Yrd.

",::|;ın"*' 
1. veya 2. kriterle.in "ev€t" olarak işaretlenmesi halinde Valiljğin kurırma alişk.n 8en€l8örüşü 'olumsuz-

2 BıJ başhıtaki İriterlerin ilerleven değtrlendirme süreçl€rinde Genel Müdürlük tarafündan revi'yon yapllarakdüzeltilebilecek h,susla.dan oluşma9 setİuivıe, ıriteıeraen a * 
"i" 

or"r,", ';"retj 
o'ıa rak işaretlenmesi hallndeprojeYe ilişkin 8enel 8örü şü n "olumlu" olduğu;eğerlendkilecektk.
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