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BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI  

PROGRAM REFERANS NO YEŞİLAY/BAM/2019

PROGRAMIN GENEL 

HEDEFİ

Yeşilay’ın stratejik hedefleri çerçevesinde bağımlılıklarla mücadelede 
toplumsal farkındalık düzeyini artıracak önleme yöntemlerinin ve sosyal 
uyum alanlarının geliştirilmesi, bu alanlara erişimin artırılması yoluyla 
toplum sağlığı ve sosyal bütünleşme konusunda iyileşme sağlanmasını 
amaçlamaktadır. 

PROGRAMIN 

ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Bağımlılıklarla mücadelede toplumsal farkındalık düzeyini 
artıracak, hedef odaklı, tematik, yenilikçi ve sürdürülebilir önleme 
yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması 

Öncelik 2:  Bağımlılık riski yüksek bölgelerde sosyal destek unsurlarının 
geliştirilmesi, bağımlılık tedavisi gören ve bağımlılık riski altındaki 
gençlerin sosyal destek modelleri ile topluma katılımlarının artırılması 

Öncelik 3: Bağımlılık alanında önleme ve sosyal uyum süreçlerine 
yönelik olarak bilimsel temellere dayanan yenilikçi uygulamaların 
geliştirilmesine, mevcut uygulamaların etki düzeyinin belirlenmesine ve 
politika geliştirmeye destek olabilecek araştırmaların gerçekleştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM 

BÜTÇESİ

1.000.000 TL

PROJELERE 

SAĞLANACAK ASGARİ VE 

AZAMİ DESTEK MİKTARI

Asgari Tutar: 20.000 TL

Azami Tutar: 100.000 TL

Sağlanan destek, projenin uygun maliyetlerinin %50’sinden az ve 
%100’ünden fazla olamaz.

PROJE SÜRESİ Asgari 6 Ay, azami 10 aydır.

UYGUN BAŞVURU 

SAHİPLERİ

 » Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, 
Konfederasyonlar)

 » Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf ve Sanatkâr Odaları, Diğer Birlikler ve 
Odalar

 » Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, 
Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler



TANIMLAR
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TANIMLAR

Yeşilay: Türkiye Yeşilay Cemiyeti 

YEDAM: Yeşilay Danışmanlık Merkezi

Alt Yüklenici: Bir projenin tamamını yapmayı 
üstlenen ana yükleniciden işin belirli parçalarını 
onunla ayrı bir sözleşme yaparak tamamlamayı 
üstlenen malzeme ya da hizmet sağlayıcı kişi ya da 
kurum.

Ayni Katkı: Başvuru sahipleri, ortakları veya diğer 
paydaşlar tarafından yapılacak yer temini malzeme, 
iş gücü, makine ve ekipman vb. nakdi olmayan katkı.

Bağımsız Değerlendirici: Proje tekliflerini, başvuru 
rehberinde belirtilen esaslara göre teknik ve mali 
açıdan değerlendirmek üzere görevlendirilen, 
Yeşilay personeli olmayan ve alanında en az beş yıllık 
tecrübesi olan bağımsız uzmanlar.

Başvuru Sahibi: Proje veya faaliyet desteği almak 
üzere Yeşilay’a başvuran tüzel kişiler. Başvuru 
Sahibi; projenin hazırlığından ve uygulanmasından 
(eş-finansman yükümlülüğü dahil) doğrudan 
sorumludur.

Birincil Önleme Girişimleri: Henüz tütün/
alkol/madde kullanmamış kişilerin bu maddeleri 
kullanmasını ve kumar oynamamış kişilerin 
oynamasını önlemeye ve bu kişilerin bağımlılık 
geliştirmelerini engellemeye yönelik girişimlerdir.

Eş-finansman: Yeşilay tarafından desteklenen 
proje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, yararlanıcı 
tarafından taahhüt edilen nakdi katkı.

Görünürlük: Projenin uygulama süresi boyunca 
Yeşilay tarafından sağlanan mali desteğin görünür 
kılınması amacıyla yararlanıcı tarafından kullanılan, 
projenin tanıtımına yönelik yazılı, görsel ve işitsel 
materyaller.

İkincil Önleme Girişimleri: Tütün/alkol/madde/
kumar denemiş, ancak bağımlı hale gelmemiş 
kişilerin davranışsal değişim amaçlı müdahale 
yöntemleri ile bağımlı olmasının önlenmesine 
yönelik girişimlerdir.

İştirakçi: Başvuru Sahibi ya da Ortakların uygunluk 
kriterlerini karşılama mecburiyeti olmadığı halde 
projenin yürütülmesine katkıda bulunan taraf. 
İştirakçilerin harcamaları uygun maliyet olarak 
değerlendirilmeyeceği gibi proje kapsamında yapılan 
satın almalarda tedarikçi de olamazlar.

Ortak: Başvuru Sahibine projenin hazırlık ve 
uygulama aşamalarında destek veren ve rehberde 
belirtilen uygunluk kriterlerini sağlayan kuruluş. 
Ortakların yaptıkları harcamalar uygun maliyet 
olarak kabul edilmektedir fakat proje kapsamında 
yapılan satın almalarda tedarikçi olamazlar. Burada 
kastedilen “ortaklık”, şirket/hisse ortaklığı değil, 
proje bağlamında oluşturulan işbirliğidir.

Program: İçeriği ve kuralları Yeşilay destek mevzuatı 
ve bu başvuru rehberi ile belirlenen mali destek 
programı.

Proje: Destekten yararlanmak üzere Yeşilay’a 
sunulan belli bir amacı, bütçesi ve süresi olan düzenli 
faaliyetlerin tümü.

Sosyal Deste Modeli: Bireylerin sosyal işlevselliğini 
artıracak, yaşam becerilerinde gelişim sağlayacak 
faaliyetlerin tümü. 

Üçüncül Önleme Girişimleri: Tütün/alkol/madde 
kumar bağımlısı olmuş kişilerin bağımlılıktan ve 
bağımlılığa bağlı gelişen sağlık ve sosyal sorunlardan 
kurtulması amacıyla yapılan tedavi ve rehabilitasyon 
girişimleridir.

Yararlanıcı: Yeşilay’dan destek almaya hak kazanan 
Başvuru Sahibi

Yaygın Eğitim Kurumları: Okul dışında eğitim 
imkânı sağlayan merkezlerdir. (Hayat Boyu Öğrenme 
Kurumları, Meslek Eğitim Merkezleri, Özel Kurslar, 
Çıraklık Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri)
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1. BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 
MALİ DESTEK PROGRAMI

1.1. GİRİŞ                                                                                    
1920’de kurulan Türkiye Yeşilay Cemiyeti bağımlılıklarla mücadele alanında 
ülkenin en köklü sivil toplum kuruluşudur. Kurulduğu tarihten bu yana önleme 
alanında çeşitli faaliyetler yürüten Yeşilay, üç yıldır rehabilitasyon alanında 
da çalışmalar yürütmektedir. Çalışmalarına son yıllarda ivme kazandırarak bu 
alanda ülke politikalarının belirlenmesine katkı sağladığı gibi yıllar boyunca elde 
ettiği tecrübeleri diğer paydaşlara aktarma ve onların da mücadeleye daha etkin 
katılımını sağlama konusunda isteklidir.

2014’te ulusal STK ve üniversitelerin,  çocuk ve gençlerde bağımlılığın önlenmesi 
için yürüteceği projelere destek vermek amacıyla Gençlik Mali Destek Programı 
açmış ve 10 projeye destek vermiştir. 2015 ve 2016 yıllarında Bağımlılıkla Mücadele 
Mali Destek Program(lar)ı aracılığıyla 23 proje desteklenmiştir. Mali destek 
programları olarak sürdürülen bu girişim 2019 yılı itibariyle devam etmektedir. Bu 
programlar sayesinde halihazırda bağımlılıkla mücadele alanında faaliyetlerini 
yürüten STK’ların kapasiteleri geliştirilmiş, gençlik alanında çalışma yapanların 
konuyla ilgili bilinç düzeyleri arttırılmış ve rehabilitasyon çalışmalarına teşvik 
sağlanmıştır.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin amaçları arasında tütün, alkol, uyuşturucu madde, 
kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi toplumun beden ve ruh sağlığını tahrip eden 
bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek ve millî kültürüne bağlı nesiller 
yetiştirmek yer almaktadır. Cemiyet, bu amaçlara yönelik yürüttüğü faaliyetlerde 
ayrım ve çıkar gözetmeme, özerklik,  bilimsellik, küresellik ve toplumsallık 
şeklinde ifade edilen değer ve ilkeleri benimsemektedir.  

Yeşilay, kuruluş amaçları ve stratejik hedefleri çerçevesinde bağımlılıklarla 
mücadeleye yönelik toplumsal kapasitesinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmakta, ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu 
doğrultuda gerekli işbirliği ve ortak çalışmalar geliştirmektedir. Bu yaklaşımın 
bir  sonucu olarak Yeşilay, yenilikçi projelerin geliştirilmesi ve iyi uygulamaların 
yaygınlaştırılması için mali destek programları ile bağımlılıklarla mücadele etmek 
isteyen ve bu alanda çalışmalar yürüten üniversite ve sivil toplum kuruluşlarına 
hibe desteği sağlamaktadır. 

Bağımlılıkla mücadelede yenilikçi sürdürülebilir projelerin geliştirilmesi ve hedef 
kitlelere özgü sürdürülebilir çözümler üreten projelerin uygulanabilmesi için 
Yeşilay’ın bağımlılıklarla mücadele alanındaki hedef ve stratejilerle uyumlu olarak 
2019 Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı kapsamında belirlenen amaç ve 
öncelikler aşağıda açıklanmıştır.
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1.2. PROGRAMIN AMACI VE ÖNCELİKLERİ 
Programın Amacı: 

Yeşilay’ın stratejik hedefleri çerçevesinde bağımlılıklarla mücadelede toplumsal 
farkındalık düzeyini artıracak önleme yöntemlerinin ve sosyal uyum alanlarının 
geliştirilmesi, bu alanlara erişimin artırılması yoluyla toplum sağlığı ve sosyal 
bütünleşme konusunda iyileşme sağlanmasını amaçlamaktadır. 

Bağımlılıkla mücadele içerdiği çok boyutluluk nedeniyle kurumlar arası ortak 
projeler geliştirilmesini ve bu alanda işbirliği temelli yaklaşımlarla sinerjiyi 
artırmayı gerektiren bir yapıdadır. Mali Destek Programı ile bağımlılıkla mücadele 
eden kurum ve kuruluşların kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı;  
kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu doğrultuda gerekli işbirliği ve ortak 
çalışmalar geliştirmeyi hedeflenmektedir. Bağımlılıkla mücadelede önemli bir 
yer tutan önleme faaliyetleri, özellikle çocuk ve gençler üzerinde bağımlılığa hiç 
başlamadan veya bağımlılığın erken aşamalarında etkin sonuçlar verebilmektedir.

Ülkemizde başta madde bağımlılığı olmak üzere, bağımlılıklara yönelik sosyal 
destek mekanizmaları geliştirilmeye açık alanlar arasındadır. Madde bağımlılarına 
yönelik psikolojik ve sosyal destek unsurlarının yetersizliği nedeniyle bağımlı 
bireylerin tıbbi tedaviden sonra tekrar kullanıma dönmelerinde (nüks) artış 
görülmektedir. Yeşilay, 2013 yılında tüzüğünde yaptığı değişiklik ile bağımlıların 
rehabilitasyonunu da faaliyetleri arasına almıştır. Bu doğrultuda, Türkiye 
Yeşilay Cemiyeti tarafından bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliği ve 
ortak proje uygulama anlayışını da geliştirecek şekilde bir destek mekanizması 
oluşturulmuştur. 

Ülkemizde özellikle çocuk ve genç temelli program ve projelerden hareketle, 
önleme faaliyetlerinde kullanılacak yöntemler ile bağımlılara yönelik sosyal 
destek faaliyetlerinin hedef kitlenin hayata bakışı ve algılarına uyumlu şekilde 
seçilmesi önem taşımaktadır. Sahada yapılan projelere örnek olacak ve ülke 
çapında yaygınlaştırılacak şekilde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. 
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Program Öncelikleri: 

Öncelik 1:

Bağımlılıklarla mücadelede toplumsal farkındalık düzeyini artıran; hedef odaklı, 
tematik, yenilikçi ve sürdürülebilir önleme yöntemlerinin geliştirilmesi ve 
uygulanması.  

Öncelik 1 Örnek Proje Konuları:   

 » STK, yerel yönetimler ve üniversite işbirliğinde birincil, ikincil ve üçüncül 
önleme kapsamındaki çocuk ve gençlerin sosyal uyum imkânlarına 
erişimlerinin sağlanmasına yönelik projeler 

 » İkincil önleme kapsamındaki çocuk ve gençlerin yaşam becerilerinin 
geliştirilmesine yönelik projeler 

 » Toplumda dezavantajlı konumda veya bağımlılık riski altında bulunan gençlerin 
sağlıklı yaşam ve spor uygulamalarına teşvikini içeren projeler

 » Pasif içiciliğe maruz kalan çocukların öz savunu becerilerini geliştirici kutu 
oyunu gibi yenilikçi informal eğitim yöntemlerinin geliştirilmesini içeren 
projeler

 » Gençlere yönelik önleme faaliyetleri yürüten kurum ve STK’ların yer aldığı, 
önleme odaklı işbirliği platformlarının oluşturulması ve beceri temelli 
farkındalık çalışmalarının yapılmasına yönelik projeler

 » Gençlerin yoğun olarak bulunduğu okul, park veya diğer sosyal mekânlarda 
bağımlılık konusunda farkındalığı artıracak görselleri ve aktif önleme 
çalışmalarının gerçekleştirileceği alanları içeren sağlıklı yaşam bölgeleri 
oluşturulmasına yönelik projeler 

 » Risk altındaki gençlerin akran ilişkisi sistemleri ile sosyal destek unsurlarından 
faydalanmasına yönelik projeler 

 » Madde bağımlılığı ile mücadele alanında başarı göstermiş ve akranlarına örnek 
olarak nitelendirilebilecek eski kullanıcıların rol aldığı mentörlük projeleri 

 » Yerel önleme ağı içinde medyanın etkin rol oynamasını sağlamak için tüm 
basın yayın kurumları ile etkili iletişiminin sağlanması; medya çalışanlarının ve 
medya alanında mesleki eğitim görenlerin bağımlılıklar konusunda farkındalık 
ve bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik projeler 

 » MEB’e bağlı okullarda Yeşilay Kulüplerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik 
sürdürülebilir çözümler geliştiren projeler

 » Yerel düzeyde mahallelerdeki farkındalık düzeyini artıracak ve Yeşilay Elçisi 
projesine uygun faaliyetlerin geliştirilmesini sağlayan projeler 
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Öncelik 2:

Bağımlılık riski yüksek bölgelerde sosyal destek unsurlarının geliştirilmesi, 
bağımlılık tedavisi gören ve bağımlılık riski altındaki çocuklar ve gençlerin sosyal 
destek modelleri ile topluma katılımlarının artırılması. 

Öncelik 2 Örnek Proje Konuları:

 » Sosyal uyum faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik atölye kurulumunu içeren 
projeler

 » Temiz kalmış ve iyileşme döneminde olan bağımlıların sosyal uyum düzeylerinin 
artırılması amacıyla eğitim, istihdam, sosyal yardım ve hizmetlerden etkin bir 
şekilde faydalanmalarını, bu hizmetlerin devamlılığını ve kişinin temiz kalmaya 
devam etmesini sağlayacak projeler 

 » Bağımlılık nedeniyle okul terk/atılma riski taşıyan gençlerin, kişisel ve sosyal 
becerilerinin geliştirilmesine yönelik projeler 

 » Bağımlılık riski altında olan veya bağımlılık tedavisi görmüş çocuk ve gençlerin 
ailelerine yönelik, aile içi iletişim becerilerinin geliştirilmesini kapsayan projeler

 » YEDAM ve diğer psikolojik danışmanlık merkezlerinde, tıbbi ve psikolojik destek 
süreçlerini tamamlamış kişilere yönelik sosyal uyum ve iş uğraş becerilerinin 
kazandırılmasına yönelik projeler

 » Mesleki birlikleri ve odalarla işbirliği yapılarak mesleğe ve işe adaptasyon 
süreçlerinin iyileştirilmesini destekleyecek projeler

 » Denetimli serbestlik kapsamındaki kişilerin sosyal ve ekonomik hayata 
katılımlarını artırmaya yönelik projeler

 » Bağımlılıktan dolayı cezaevinde olan kişilerin mesleki yatkınlıklarının 
belirlenerek onlara mesleki eğitimlerin verilmesi ve iş kollarına 
yönlendirilmesini içeren projeler 

 » Bağımlılık riski yüksek bireylerin yoğun çalıştığı sektörler ve iş kolları bazında 
işletme temelli önleme mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik projeler 

 » Sivil toplum kuruluşlarının bağımlılıkla mücadele alanında sosyal destek 
mekanizmaları oluşturmak amacıyla ortak yapılar kurmasına ve çalışmalar 
yürütmesine yönelik projeler

 » Bağımlılık geçmişi olan bireylerin sosyal entegrasyonu için STK’ların dahil 
olduğu kurumlar arası işbirlikleri ve ortak çalışma gerçekleştirilmeyi amaçlayan 
projeler
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Yeşilay Elçileri

Proje, esnaflarımızın uyuşturucu ve alkol bağımlılığı hakkında bilgi düzeylerini 
artırmayı, onlar vasıtasıyla yerel alanda toplumsal farkındalığı oluşturmayı ve 

tehlike arz eden durumlara karşı önlem almayı amaçlamaktadır.

Proje Nasıl Uygulanıyor?

Bağımlı olan ya da bağımlı olma riski taşıyan gençlerin yoğun olarak bulunduğu 
yerlerde, ilgili meslek gruplarının sokaklardaki uyuşturucu gerçeği hakkındaki 

mücadele becerisi ve bilinç kazanması projenin önemli bir hedefidir. Bu çerçevede 
meslek (kırtasiyeler, kafe restoranlar, internet kafeler, büfeler, kıraathaneler, 

giyim mağazaları ve bay / bayan kuaför) gruplarına yönelik yapılacak ziyaretler 
kapsamında Yeşilay Elçileri olabilecek esnaflar ziyaret edilerek toplumsal 

duyarlılığının artırılmasına katkıda bulunulacaktır.

 

Genç Yeşilay Kulüpleri

Yaklaşık bir asırdır bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay’ın öncü ekip dediği ve 
desteklerini her zaman yanında istediği bir yapılanmadır. Gençliğin mücadeledeki 

öneminin bilinciyle kendilerini ve arkadaşlarını her türlü zararlı alışkanlıktan 
korumak amacıyla üniversitelerde öğrenciler tarafından kurulan kulüplerdir.

 

TBM (Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı)

Program, bağımlı olmayan bireylerin bağımlılık sürecine girme riskini en aza 
indirecek evrensel temelli bir önleme eğitim programıdır. Program kapsamında 

tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı 
ve sağlıklı yaşam alanlarında yaş gruplarına göre hazırlanmış 18 modülden 

oluşmaktadır.

TBM kapsamında belirlenen 244 kazanım çerçevesinde 18 modülün her biri için 
kitap, broşür, 30’ar dakikalık etkileşimli içerik, ölçme araçları, eğitici ve öğrenci 

sunuları ve etkinlikler tasarlanmıştır.
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Öncelik 3:

Bağımlılık alanında önleme ve sosyal uyum süreçlerine yönelik olarak 
bilimsel temellere dayanan yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, mevcut 
uygulamaların etkinliğinin belirlenmesine ve politika geliştirmeye destek 
olabilecek araştırmaların gerçekleştirilmesi. 

Öncelik 3 İçin Örnek Proje Konuları:

 » Bağımlılık tedavisini tamamlamış bireylerin psiko-sosyal destek ve sosyal uyum 
süreçleri öncesinde bağımlılık profillerinin belirlenmesi ve kendilerine doğru 
yönlendirmenin yapılması amacına yönelik araştırma projeleri

 » İçinde bağımlı bireylerin bulunduğu aile fertlerinde davranış geliştirilmesi 
ve onlara bağımlılıkla mücadele becerilerinin kazandırılmasını amaçlayan 
araştırma ve uygulama geliştirme projeleri (aile içi iletişim stratejilerinin 
oluşturulması)

 » Bağımlılık geçmişi olan bireylerin uygun mesleklere yönlendirilmesi için 
sektörel araştırmaların yapılması ve mesleki eğitim müfredatı belirlemeye 
yönelik projeler (Örnek: Kuaförlük, garsonluk, oto yıkama, vale, aşçılık, kurye 
hizmetleri, ahşap boyama, barista, elektrik ve su tesisatçılığı) 

 » Ülke çapında uygulanmakta olan kanunların bağımlılıkla mücadelenin farklı 
aşamalarında yer alan bireylere anlatımını, kanunların uygulanmasına yardımcı 
olacak araştırmaların gerçekleştirilmesini ve araştırma sonuçları çerçevesinde 
uygun iletişimi sağlayacak uygulamalar geliştirmeyi amaçlayan projeler 

 » Bağımlılıkla mücadele ile ilgili sahada uygulanmış projelerin veya 
destek programlarının etkisini ölçmeye yönelik analiz çalışmalarının 
gerçekleştirilmesini sağlayacak projeler

 » STK’ların gelişmiş ülkelerde bağımlılıklarla mücadele kapsamında üstlendikleri 
rollerin tespit edilmesini, ülkemiz için yeni yaklaşımların alana yönelik faaliyet 
gösteren paydaşlara sunulmasını ve politika önerileri geliştirme yönünde 
faaliyetler içeren projeler

 » Bağımlılıklarla mücadelede önlemenin önemini ortaya koymaya yönelik saha 
araştırmalarının yapılması, elde edilecek bilimsel sonuçların ilgili paydaşlarla 
paylaşılması ve politika önerilerinin değerlendirilmesi

Yukarıda yer alan örnek proje konuları başvuru sahiplerine sadece fikir verme 
amacıyla oluşturulmuş olup proje geliştirme sürecinde projenin destek programı 
öncelikleri ile ilgisi aranacaktır. 
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Program Önceliklerine ve Proje Örneklerine İlişkin Açıklamalar:

 » Projelerde hedef grup olarak çocuk ve gençlere öncelik verilmesi beklenmektedir. 

 » Yapılacak başvurularda projelerin sadece eğitim ya da danışmanlık gibi 
tekil faaliyetler içermemesi; sürdürülebilir ve kapsamlı bir çalışma ortaya 
koyması gerekmektedir. Ayrıca proje hedef gruplarının ve önleme derecelerinin 
(birincil, ikincil, üçüncül önleme) belirlenmesi ve detaylı olarak açıklanması 
gerekmektedir.

 » Bağımlılık tedavisini tamamlamış veya tedavisine devam eden hedef gruplar 
ile çalışma yapacak başvuru sahiplerinin projelerinde o bölgede bulunan 
ilgili tedavi ve psiko-sosyal destek merkezlerini (YEDAM, AMATEM, ÇEMATEM), 
istihdama yönelik oda ve birlikleri ortak veya iştirakçi olarak projeye dahil 
etmeleri önerilmektedir.

 » Öncelik 2 kapsamında “Meslek edindirme ve işe adaptasyon süreçlerinin 
iyileştirilmesine yönelik projelerde” Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf ve Sanatkâr 
Odaları, Meslek Odaları, Diğer Birlikler ve Odalar ve yaygın eğitim kurumları ile 
ortak veya iştirakçi olma zorunluluğu bulunmaktadır.

 » Başvuru sahibinin hazırlık aşaması dâhil olmak üzere projeye ait tüm süreçlerde 
bulunduğu bölgedeki Yeşilay Şubesi’nin projeye katılımını sağlaması ve projenin 
ilgili alanlarında şubeye rol vermesi beklenmektedir. 

 » Spor temalı projelerde takım sporlarına destek verilecektir. 
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1.3. TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ 
TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ KAYNAK  
Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek projeler 
için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL’dir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 
bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını 
saklı tutar.  

Destek Tutarı:

Bu program çerçevesinde proje başına verilecek asgari ve azami destek tutarları 
aşağıdaki gibi olacaktır: 

 » Asgari tutar: 20.000 TL 

 » Azami tutar: 100.000 TL 

Başvuruda bulunacak projeler yukarıda yer alan destek limitleri dahilinde teklif 
bütçelerindeki uygun maliyetlerinin en az %50 en çok %100’üne kadar destek talep 
edebilirler. . Eş finansman öngörülen veya proje bütçesi destek miktarından fazla 
olup kalan kısmın başvuru sahibi kaynakları tarafından finanse edildiği projelere 
değerlendirmede artı puan verilecektir.



TEKLİF 
ÇAĞRISINA 

İLİŞKİN 
KURALLAR
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2. TEKLİF ÇAĞRISINA 
İLİŞKİN KURALLAR  
Türkiye Yeşilay Cemiyeti bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması 
halinde sürecin her hangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu 
durumda Başvuru Sahipleri Yeşilay’dan her hangi bir hak talebinde bulunamaz. 

Destek için sunulan projeler Yeşilay tarafından her zaman eğitim amaçlı 
olarak ve sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir 
durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır 
niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir. 

Bu program kapsamında bir Başvuru Sahibi, Yeşilay’a en fazla 2 (iki) projesi için 
destek başvurusunda bulunabilir. Yeşilay bunlardan sadece 1 (bir) tanesine mali 
destek sağlayabilir. 

Bu teklif çağrısına özel olarak yukarıda belirtilen düzenlemelerin yanı sıra, 
başvuru sahibinin başvuruda bulunduğu tarih itibariyle Yeşilay mali destek 
programları kapsamında devam eden bir projesi olması durumunda başvurusu 
geçersiz sayılacaktır.  

2.1. UYGUNLUK KRİTERLERİ 
Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur: 

 » Başvuru Sahibi ve ortaklarının uygunluğu 

 » Projelerin uygunluğu 

 » Maliyetlerin uygunluğu 

2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: 
Kimler Başvurabilir? 
Bu programda uygun başvuru sahipleri şunlardır:

 » Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, 
Konfederasyonlar)

 » Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf ve Sanatkâr Odaları, Meslek Odaları, Diğer 
Birlikler ve Odalar

 » Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, 
Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
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Başvuru Sahipleri, destek almaya hak kazanabilmek için aşağıda belirtilen 
koşulların tümüne uymalıdır: 

 » Başvuruda bulunacak kurum her mali destek programı için rehberde belirtilen 
uygun başvuru sahipleri arasında sayılmalı

 » Tütün, alkol ve diğer bağımlılık yapıcı endüstriler ile çıkar ilişkisinin olmaması 

 » Proje faaliyetinin, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde 
bulunması ve bunun başvuran kuruluşun tüzüğünde yer alması

 » Başvuru Sahibinin merkezinin Türkiye sınırları içerisinde yer alması ve proje 
faaliyetlerinin ülkemiz sınırları içerisinde uygulanması 

 » Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) 
doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesidir. 

Ayrıca, Başvuru Sahipleri ve ortaklarının destek alabilmek için aşağıdaki 
hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir: 

a) Yeşilay’ın mücadele alanına giren herhangi bir bağımlılık türüne ilişkin söz 
konusu bağımlılığı ortaya çıkaracak şekilde faaliyette bulunanlar veya daha önce 
bağımlılık türleri ile ilgili bir suçtan kesinleşmiş yargı kararı bulunanlar;

b) Projenin teslim edildiği gün itibariyle Türkiye Yeşilay Cemiyetinde uygulaması 
devam eden bir projede başvuru sahibi sıfatı ile yer alanlar;

c) Sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeni ile haklarında haciz işlemleri devam 
edenler;

d) Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, proje başvuru tarihi itibari ile sosyal 
sigorta primi veya vergi ödemesi veya temerrüde düşmüş kredi borcu olanlar; 

e) Dolandırıcılık, yolsuzluk ve bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından 
kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar; 

f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin 
yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler. 

Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda 
bulunan Başvuru Sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya destek almaya hak 
kazanamazlar; 

g) Teklif edilen proje konusuna yönelik endüstriyle menfaat ilişkisi içinde olanlar; 

h) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından talep 
edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu 
bilgileri temin edemeyenler; 

i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde 
Türkiye Yeşilay Cemiyetini etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye 
teşebbüs edenler.

Başvuru Sahipleri, Destek Başvuru Formunun V. Bölümünde (“Başvuru 
Sahibinin Beyanı”), yukarıdaki (a)’dan (f)’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine 
girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar. 
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2.1.2. Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu 
Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda 
bulunabilirler. Başvuru Sahibinin ortakları projenin tasarlanmasına ve 
uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının 
yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle ortaklar, 
Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullar çerçevesinde Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk 
kriterlerini karşılamalıdırlar.  

Başvuru sahibi üniversiteler olan veya mekânsal açıdan üniversitelerde 
uygulanacak projelerde Üniversite Genç Yeşilay kulüplerinin ortak alınması şartı 
bulunmaktadır.

Ortak olacak kuruluşlar ortaklık beyanını doldurmalıdır. Ortaklık beyanı, Başvuru 
Sahibinin ve tüm ortaklarının temsil ve ilzam yetkisi verilmiş temsilcileri 
tarafından imzalanmalıdır. Başvuru Sahibi veya ortak kuruluşlar dışındaki diğer 
kuruluşlar da projeye iştirakçi ya da alt yüklenici olarak dahil olabilecektir. 

Genç Yeşilay kulübü olmayan üniversitelerde Genç Yeşilay kulübü ile ortaklık şartı 
bulunmamaktadır; ancak proje kapsamında üniversitede Genç Yeşilay kulübünü 
kurarak kulübün projeye dahil edilmesi önerilmektedir.

İştirakçiler 

Başvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar 
projeye, projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla iştirakçi 
olarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik destek 
sağlama, gönüllülük gibi roller üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun 
maliyet olarak değerlendirilmez. İştirakçi kuruluşlar, katılımlarına dair beyanda 
bulunmalıdırlar.

Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde Başvuru 
Sahibi, proje ortağı ya da iştirakçi olarak proje başvurusunda 
bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar.
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2.1.3. Uygun Projeler: Destek Başvurusu 
Yapılabilecek Projeler 
Süre:

Proje süresi asgari 6 ay, azami 10 aydır. Bu sürenin başlangıcı ve proje süresi 
sözleşmede açıkça belirtilir.  

Yer:

Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı kapsamındaki projeler, ülke 
sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir. Projelerin özelde amaçlarına uygun 
olarak başvuru sahibinin resmi olarak faaliyet gösterdiği il veya bölge içerisinde 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak içeriği itibariyle ulusal nitelik taşıyan 
ve iller/bölgeler arası faaliyetler öngörülen projeler başvuru sahibinin uygulama 
kapasitesi ile ilişkili biçimde başvuru formunda da açıkça belirtilmek kaydıyla 
gerçekleştirilebilir.  

Proje Konuları 

Uygun ve örnek proje konuları rehberin 1.2. numaralı bölümünde açıklanmış 
olup tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları 
kesinlikle içermemelidir:  

 » Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, 

 » Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı 
faaliyetler, 

 » Bağımlılık yapıcı maddelerin üretimini veya bu maddelerin kullanımını 
özendirecek faaliyetler, 

 » Gençler ve potansiyel risk altındaki gruplara bağımlılık konusunda kötü örnek 
teşkil edecek ve söz konusu grupları istismar etmeye yönelik faaliyetler, 

 » Çalıştay, seminer, konferans veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar, 

 » Eğitim veya kurslar için bireysel burslar, 

 » Başvuru sahibinin rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle 
faaliyet giderlerini kapsayan projeler, 

 » Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı 
faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler. 
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2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: 
Destekten Karşılanabilecek Maliyetler 
Destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem 
bir maliyet tahmini hem de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir. Uygun 
maliyetler, götürü maliyetlere değil (yolculuk ve gündelik maliyetleri ve dolaylı 
maliyetler hariç), gerçek maliyetlere (yani projenin uygulanması sırasında 
yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır. 

Projede gerçekleştirilecek tüm maliyetler, ekte yer alan proje bütçesi standartları 
doğrultusunda hazırlanmalıdır.

Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki 
genel koşullar aranmaktadır: 

 » Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi, 

 » Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle 
uyumlu olması ve maliyet etkinliği sağlaması, 

 » Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, 

 » Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, 
tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması,

 » Orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir. 

Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına 
girmemektedir. Bu çerçevede, maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda 
belirtilmektedir: 

Uygun Maliyetler 

Uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler olmak üzere iki türlü 
uygun maliyet bulunmakta olup, aşağıda tanımlanmaktadır: 

a) Uygun doğrudan maliyetler: 

Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı 
veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan 
maliyetlerdir:  

 » Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, 
ilgili diğer ücret ve maliyetler (Uygulama tarihi itibari ile geçerli asgari ücreti 
aşmamalıdır. İlgili maliyetler proje bütçesinin en fazla %20’si tutarını kapsar.)

 » Yolculuk ve gündelik giderleri 

 » Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli 
olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma 
maliyetleri, 



22

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI

2019

BAŞVURU REHBERİ

 » Sarf malzemesi maliyetleri, 

 » Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.)

 » Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) 

b) Uygun dolaylı maliyetler 

Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri 
içermeyen ve proje faaliyetlerinin uygulanması için gerekli olan fakat proje 
bütçesinde öngörülememiş giderlerini karşılamak üzere projenin toplam uygun 
maliyetlerinin % 7’sini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan proje ön görülemeyen 
tutarıdır. Başvuruda bulunan tüm projelerde öngörülemeyen maliyet kaleminin 
rehberde belirtilen oranları aşmayacak şekilde yer alması şarttır. 

c) Uygun olmayan maliyetler 

Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet 
kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:  

 » Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri 
sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler 

 » Bağımlılık yapıcı maddelere ilişkin tüm harcamalar 

 » Faiz borcu 

 » Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler 

 » İkinci el ekipman alımları 

 » Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları  

 » Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin 
maliyetleri 

 » Proje kapsamında gerçekleştirilen her türlü inşaat ve yapım işi giderleri 

 » Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler 

 » Salt sözleşmeye, teminatlara ve Yeşilay ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere 
ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler (sözleşmeden doğan damga 
vergisi de dahil)

Başvuru Formunda yer verilmeyen bir hususa ilişkin harcamanın bütçede yer 
alması mümkün olmayacaktır. 

Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, sözleşmenin imzalanmasından 
önceki kontrol sürecinde, gerekli durumlarda bütçede değişiklik yapılabilecektir. 
Kontroller, Başvuru Sahibinin ilave açıklama yapmasını ve Türkiye Yeşilay 
Cemiyetinin destek tutarında indirim yapmasını gerektirebilir. Bu nedenle, 
Başvuru Sahibinin gerçekçi ve uygun maliyetli bir bütçe sunması kendi 
yararınadır. Bütçeyi netleştirmek için, maliyet gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde 
hazırlanarak, bütçe ile ilgili alan üzerinde doldurulması gerekmektedir. 
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Ayni katkılar 

Başvuru Formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı ya da 
ortakları tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve 
uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı 
tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez.

Ancak, desteğin verilmesi durumunda, yararlanıcı Başvuru Formunda belirttiği bu 
katkıları üstlenmek zorundadır. 

2.2. BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK 
İŞLEMLER  

2.2.1. Başvuru Formu ve Diğer Belgeler 
Başvurular kırmızı bir dosyada, bir asıl ve bir nüsha halinde Yeşilay Genel Merkezi 
Hocapaşa Mah. Kennedy Cad. No:3 Sarayburnu Fatih/İstanbul adresine matbu 
dosya olarak yapılacaktır. Başvuru dokümanlarının dijital bir nüshası başvuru 
dosyası içerisinde bir CD veya USB bellek içerisinde sunulmalıdır.  

Başvurular, başvuru için son tarih olan 31.05.2019 saat 18.00’e kadar elden veya 
kargo ile yapılacaktır. Kargo ile yapılan başvurularda kargoya veriliş tarih ve saati 
baz alınacaktır. 

Başvuru Formu ve diğer belgeler Türkçe hazırlanmalıdır. Başvurularda ilgili 
formdaki tüm alanların doldurulması gereklidir. Ayrıca bu belgeler doldurulurken, 
standart formata bağlı kalınmalı ve mevcut hiçbir metin silinmemeli veya 
değiştirilmemelidir. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön inceleme aşamasında 
değerlendirme dışı kalacaktır. El yazısı ve daktilo ile yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Başvurularınızın sadece sunmuş olduğunuz belgeler üzerinden 
değerlendirileceğini dikkate alarak başvuru formunu ve diğer belgeleri lütfen 
dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dilde doldurunuz.  

Sizden talep edilen belgeler ve proje başvurunuzda öngördüğünüz çalışmalara 
bağlı olarak meri mevzuata göre zorunlu belgeler dışında hiçbir ek belge 
değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. 

Başvuru formunda yer alan kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir 
hata veya Başvuru Formundaki önemli bir tutarsızlık (Örneğin: Bütçede belirtilen 
miktarların Başvuru Formunda belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi) başvurunun 
reddine yol açabilir. 

Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme 
yapılmasına engel teşkil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilecektir.
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Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Zorunlu Belgeler:  

EK 1: Bütçe (Mali Destek Programı Standart Bütçe)

EK 2: Karar Belgesi (Başvuru Sahibinin yetkili karar organlarının projeyi 
uygulamak için aldığı ve belgeleri imzalama yetkisi olan kişi/kişilerin de 
belirtildiği karar belgesi)

EK 3: İmza Sirküsü (Başvuru Sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin isim ve 
imzalarını içeren imza sirküleri)

EK 4: Başvuru Sahibine ve Ortaklarına Ait Kuruluş Belgesi (Dernek, birlik, vakıf 
ve federasyonlar için imzalı kuruluş belgesi ve tüzüğü) (Üniversiteler için kuruluş 
belgesi zorunluluğu bulunmamaktadır.)

EK 5: SGK Borcu Yoktur Yazısı (Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal 
güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olmadığına dair güncel belge) 

EK 6: Vergi Borcu Yoktur Yazısı (Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, vergi 
dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair güncel belge)
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2.2.2. Başvuruların Alınması için Son Tarih 
ve Saat
Başvuruların kargoya verilmesi veya elden teslimi için son tarih aşağıdaki tabloda 
belirtilmiştir. Belirtilen tarihten sonra başvurular kapatılacağından başvuru 
sahiplerinin başvuru süreçlerini son tarih ve saate bırakmamaları önerilmektedir. 

Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

31.05.2019 / 18.00

Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı için alınan başvurular, bağımsız 
değerlendiriciler tarafından değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirme 
sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan projeler, www.yesilay.org.tr 
adresinden ilan edilecek olmakla birlikte, ilgili proje sahiplerine e-posta ile ve 
yazılı olarak bildirim yapılacaktır. 

2.2.3. Teknik Destek 
Başvuru sahibi adayları, sorularını teklif çağrısının referans numarasını açık bir 
şekilde belirterek, elektronik posta ile en geç son başvuru tarihinden 10 gün önce 
aşağıdaki adrese gönderebilirler. 

E-posta adresi:

projemdp@yesilay.org.tr 

Soruların yanıtları, Yeşilay’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 iş günü içerisinde 
e-posta adresinize cevap olarak gönderilecek, ayrıca son başvuru tarihinden 10 
gün önce web sitemizde SSS olarak yayınlanacaktır.
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2.3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
VE SEÇİLMESİ  
Başvurular Yeşilay tarafından görevlendirilen bağımsız değerlendiriciler 
tarafından incelenip değerlendirilecektir. Başvuru Sahipleri tarafından 
sunulan projeler aşağıda açıklanan aşama ve kriterlere göre incelenecek ve 
değerlendirilecektir.  

Teklif edilen bütçe de dahil olmak üzere başvurular, aşağıda yer alan 
Değerlendirme Tablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir. 
Değerlendirmede sırası ile başvuranın mali ve idari kapasitesi, proje konusunun 
programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, önerilen metodolojinin kalitesi ve 
geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet 
etkinliği göz önüne alınacaktır.  

Değerlendirme tablosu, bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, 
aşağıdaki esaslara göre 1 ile 5 arasında bir puan verilecektir:  

1 = çok zayıf 2 = zayıf  3 = orta  4 = iyi  5 = çok iyi

Bu değerlendirmenin sonunda yetmiş (70) ve üzerinde puan alan başvurular 
başarılı projeler olarak listelenir. Başvurular en yüksek puanı alan tekliften 
başlayarak sıralanır ve destek dağıtımı bu rehberde belirtilen teklif çağrısının 
toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre yapılır. Eşit puan alan 
başvurular bakımından, başvuru tarihi ve saati esas alınır. 

Ayrıca eş finansman içeren veya proje bütçesi proje başına öngörülen destek 
miktarından yüksek olup yararlanıcının mali katkısını öngören projeler 
değerlendirme aşamasında öncelikli olarak ele alınacaktır.

2.3.1. Sözleşme İmzalanması  
Destek kararını takiben, verilecek destek miktarı ve uygulamaya ilişkin ilke 
ve kurallar, Başvuru Sahibi ile Yeşilay arasında imzalanacak bir sözleşmeye 
bağlanır. Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç 
15 gün içerisinde imzalanır. Projelerin uygulamasının başlangıcına ilişkin tarih 
ve uygulama süresi sözleşmede açıkça belirtilir. Başvuru Sahiplerinin bu süre 
zarfında sözleşme imzalamak üzere Türkiye Yeşilay Cemiyetine başvurmaması 
halinde destek kararı iptal edilir. Bunların yerine, öngörülen toplam destek 
bütçesiyle sınırlı olmak koşuluyla, yedek listede yer alan Başvuru Sahipleri 
sözleşme imzalamak üzere en yüksek puanlı projeden başlamak üzere sözleşme 
imzalamaya davet edilir. Yedek listeden davet usulü bakımından da yukarıdaki 
hükümler aynen uygulanır. 
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Bölüm Puan 

1. Proje Uygulama Kapasitesi 20 

1.1 Başvuru Sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi?  10 

1.2 Başvuru Sahibi ve ortakları proje konusu temelinde yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? 
(ele alınacak konular hakkında yeterli bilgileri var mı?) 

10 

2. İlgililik 25 
2.1 Proje, Teklif Çağrısının hedefleriyle ve bir veya birden fazla önceliği ile ne kadar ilgili?  
Not: 5 puan (çok iyi) verilebilmesinin koşulu; projenin, en az bir önceliği özellikle işaret 
etmesidir.  

10 

2.2 Proje, hedef grubun ihtiyaçları ve bağımlılık sorunları ile ne kadar ilgili?  5 

2.3 İlgili taraflar ne kadar açıkça tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiştir?  Hedef 
grupların gereksinimleri net bir şekilde belirlenmiş mi ve proje bunları gerektiği şekilde 
muhatap alıyor mu? 

10 

3. Yöntem 30 
3.1 Önerilen faaliyetler uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve beklenen sonuçlarla 
uyumlu mu? 

5 

3.2 Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı?  
(Özellikle; proje, söz konusu sorunların bir analizini yansıtıyor mu; dış faktörler göz önüne 
alınmış mı ve bir değerlendirme öngörüyor mu?)

5  

3.3 Ortakların projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi? 5 

3.4 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi? 5 

3.5 Teklifte, projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler yer alıyor 
mu? 

5 

3.6 Projede, Yeşilay desteğine ve görünürlüğüne yeterli önem verilmiş mi? 5 

4. Sürdürülebilirlik 15 
4.1 Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu? Söz konusu 
somut etkiler projede tanımlanmış mı? 

10 

4.2 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi? Sürdürülebilirlik için 
başvuru sahibi proje sonrası süreçte yapılacak faaliyetler öngörmekte midir? 

5 

5. Bütçe ve Maliyet Etkinliği 10 
5.1 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki uyum yeterli mi? 5 

5.2 Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli mi? 5 

EN YÜKSEK TOPLAM PUAN  100 

DEĞERLENDİRME TABLOSU
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