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2016 YILI PROJE TE KLiF <;AGRISI 
(i<;iSLERi BAKANLIGI DERNEKLER DAiREsi BASKANLI Gn 

Program kapsaminda, STK'Ian n kapasite lerinin gelistirilrnesi, kamu ile olan iliskilerinin 
artmlmast ve karar alma mekanizmalarma aktif katihm saglanmasi gibi amaclar ile projeleri 
desteklemektedir. 
16 Mart - 29 Nisan 2016 

Asgari Tut or : 5.000,00 TL 
Azami Tutor : 150.000,00 TL 

- Aile ve toplum deger lerinin korunmas: ve gelistirilmesine yonelik projeler, 

- insan haklan ve demokrasi bilincinin yasaulmasi ve etkin hale getirilmesine yonelik projeler, 

- Karar alma mekanizmalarma katihrn, kamu-sivi l toplum diyalogunun arttmlmasi ve aktif 

vatandaslik konu lu projeler, 

-Toplumda huzur ve bansi temin etmek Ilzere farkh toplum kesimleri arasmda uzlasr, isbirligi ve 

etkilesimi artirmaya yonelik projeler, 

- Genclerin, kadmlarm ve engellilerin girisimciligini, Iiderlik vasiflanru ve istihdarruru arttirmaya 

yonelik projeler, 

-Cocuklar, gencler, kadmlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk alnndaki 

gruplara yonelik projeler, 

- KiiltUr, tarih ve medeniyet degerlerinin korunmasi, gelistirilmesi ve ihyasma yonelik projeler, 

-Gazilerimize ve Sehit yakrnlanna yone lik projeler, 

-Egitirn, kultur, saglik, spor konulu projeler, 

-Madde bagirnhhg: ile mUcadeleyi konu alan sosyal icerikli projeler, 

- Teror olaylanna maruz kalnus vatandas lara yonelik sosyal, ekonomik ve kUltiirel faaliyetler 

iceren projeler. 
0411112004 tarihli 5253 sayII 1 demekler kanununun kapsarruna giren ve tuzel kisiligi 

bulunan dernekler ile derneklerin olusturdugu federasyon ve konfederasyo nlar basvuru yapabilir. 
-ilk genel kurulunu yapmayan ve organlanru olusturamayan demekler ile demeklerin sube ve 

temsilcilikleri yard im basvurusunda bulunamaz. 
NO T: Basvuru sahibi en fazla 1 (bir) projeyi gerceklestirrnek Uzere basvuruda bulunabilir. Her 
dernek PRODES'e giris sifresi ile bir proje girisi yapabilmektedir. 
NO T: lcisler i Bakanhg mdan proje destegi alnus olup projesini tamarnlayamarms demeklerin 
miiracaatlan kabul edilmeyeeektir. 
NOT: Basvuru sahibi dernek; projenin yUrUtUlmesi sUrecinde dogrudan veya dolayh olarak 
katkida bulunacak Valilik, Kaymakarnhk, Yerel Yonetimler ve diger kamu kurum ve kuruluslan 
ile dernek, vakif, birlik.sandik.meslek odasi, universite.sirket vb. tesekkilllerden yardim alabilir 
ve bunlarla isbirliginde bulunabilir. 
ON EMLi NO T : Derneklerirniz proje faaliyetlerine 01 Agustos 2016 tarihinden itibaren 
baslayabilirler. Ancak Bakanlikca aktanlacak olan tutar, Maliye Bakanhgi'run proje icin aynlan 
odenezi serbest brraktigi tar ihe gore dernekler imizin hesabma gececektir . 

NOT: Proje surest 1 aydan az 12 aydan fazla olamaz. 
NOT: Demekler proje basvurulanru sadece Proje Destek Sistemi (PRODES) Uzerinden yapabilir.
 

NOT: Bakanhkca yaprlan yardimm en· fazla % 40 demirbas ve malzeme en fazla %5 tarutim (gorunurluk) faaliyeti icin
 
kullamlrr.
 
NOT: Proje kapsarrunda sadece bir kisi proje koordinatoru olarak gorevlendirilebilir. Proje koordinatorunun baska bir iste
 
cahsmasi durumunda en {ada 600 TL oderne yapilab ilir. Baska bir iste cahsmayan kisilere asgari iicret Uzerinden oderne
 
yapilabilir.
 
NOT: Bakanlikca yaprlan yardrrndan, katihmcrlara odenecek gtindelik ve konaklama tutan, glindelik icin 35 TL 'v i
 
konaklama icin ise 55 TL'vi gecernez. BlI oranlar ay hk kadro derecesi 1-4 a lan devlet mernurl arr icin ode ne n gi.indelik ve
 
konaklama tutan dikkate almarak belirlenrnistir.
 
NOT: Proje kapsammda ongorulen egitirn faaliyetleri icin odenecek ders saati ucreti 18 TL 'yi gecemez. Seminer,
 
konferans, panel vb. etkinlikler icin odenecek ucret 500 TL 'vi gecemez.
 


