
20|7 yILI SOSYAL DES,I,EK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI

llİnİNCİ nÖl.Ürvl: Aınaç, Kapsaırı, f)ııyırııalt ve Tanıınlar

Amaç

Madde l - (1) Bu Usııl ve EsasIarııı anıacı; beşeri sermayenin geliştirilnresi ve

toplıınısal bLittinleşmenin sağlaırmasına yöneIil< Sosyal Destek Prograınıırıır (SODES)

uygulanması, koordiııasyonu ve izleru-ı-ıesine ilişkin usı"ı[ ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı, SODES kapsamında öncelikle Güneydoğıı

Anado[ıı l)rojesi (GAP) ve Dtığu Anadolıı Prcı.)esi (DAP) kapsaıııındaki iller olnrak ı-izere

Kalkırıına Bakanlığı taratlndaır belirleneçelr iIlercle istihdaının zırtırılrnası, scısyal içernıenin,

spor, kü[tiir ve sanatın geliştirilınesi, SOI)ES prtıgı,arırırıırr yürütülırıesine yönelik kiırunısal

kapasitenin geliştirilmesi ile SODES'iır değerlerıdirilmesi, izlenmesi ve tanıtımına yönelik

faaliyetler için Bakanlık bütçesinde teliik edileır ödeıreğin, ilgili ı,alilik adına açılacak ijzel bir

hesaba aktarılnıası ve proje aırıaçlarıııa Lıygun cılarak kamu kı-ırı-ıııı ve kı-ıruluşları, il özel

idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleı,i, ır-ıesIek odaları, i-iniversiteler ve sivil toplum

kuruluşlarına kı-ıllandırılnrasına ilişkin husı"ıslırrı bcIirlcırrektir.

Dal,anık

ıVtadde 3 _ (l) Bu Usuıl ve Esaslaı,641 sayılı Kalkınııa Bakanlığının'I'eşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükınünde Kararı-ıanıeırin 2. ınaddesinin k bendi ve 36. rnaddesi

i\e 24lI2l2016 tarihli ve 6767 sayılı 20l7 1,ılı Merkezi Yönetiııı BLitçe Kanunııı-ıa ekli (E)

işaretli cetvelin l9. nraddesiıre ve 5442 say,ılı İl İıluıesi Kanı-ını-ıı-ıı-ırı 9. ınaddesine dayanılarak

hazırlaırnı ıştır.

Taırımlar

Madde 4 - (l) Bu Ustı[ ve Esaslarda geçe ıı:

a) Asil Proje Listesi: Pro.je teklit'çağrısı d(jıreı-ıiiırde Valilik Değerlendİrır"ıe Konrİsyonu

taratlı-ıclan Bakaırlık değerlendirınesiı-ıe sı-ıı,ıı_ılııııış, değerleı-ıdirıneler neticesİnde İllere

tahsis eclileır kaynak tLıtartııca destekleı-ıırıesi rıyguır bı"ılı-ınzıır projeleri,

b) Bakan: Kalkınma Bakiıı-ıını,

c) Bakanlık: Kalkırııııa Bakaıılığını.

ç) Cierçekleştirııre görevlisi: }larctııı-ııı yctkilisiriiı-ı ta[İıı-ıııtı iizerİıre. işiır yaptırılın;ısı, ıı'ıal

veya lrizııretin alıırı-ı-ıası, tesIiıır alı,ıraya ilişkiıı işleırıleı,iıı ytıpılıırası, belgeleııciirilıııesi ve



öcleıne iÇin gerekli belgelerin hazırlaıııııası ve koırtrol|i görevlerini yürütn-ıek ıizere
harcaırr ır yetki l isi taralınclaıı gö revlenciiri l en ki ş i leri,

d) GtıdLimli,i Proje: Proje teklif çağrısı yöntemi uygıılaııadan, SoDES amacına uyglın
olmak ve doğrudan vatilik tzıratlndan ytirıitLilmesi kaydıyla valilikler taratlndan teklif
edilen ve Bakanlıkça Lıyglın bı-ılı-ırıan kapsaınlı projeleri,

e) Harcanıa Yetkilisi: SODES projeleri özel hesabı ile SoDES kurumsal kapasitenin
geIiŞtirilmesi hesabından Yapılacak lıarcanıaiarcla vali veya görevlendireceği vali
yardırırcıslııı; Bakaı-ılıkça destekleı,ıırıesi Llygull görüten prcıjeler için soDEs projeleri
özÇl tıesabıııdarı valilikÇc aktarılaıı tı"ılarlarııı lrarçaııırıasıııila ise proje yiirıitiicıis|i kaır-ıı_ı
kııı,ı-ını veya kurtıluşıııı söz kcırıı-ısı-ı pro.jedeıı sorıın.ılu yöı-ıeticisiııi,
t) V{ııllasebe Yetkilisi: SoDIjS projeleıi özel hesabı ile SoDES kıırııırısal kapasiteniır
geliŞtirilmesi hesabıırın mulrasebe lıizııetleriı-ıclen sorı-ıırılu, yetkili rnercilere hesap
vernrekle Yükünı l ü ve ı-rı ulrasebe bıri ırı i niıı yöneti mindeıı sorurn l u yetki l iyi,
g) Ödenek: SODES kaPsarrıındaki pro,jeteri destekleı,ııek aınzıcıyla i3akanlık biitçesiııe
ktııiııleııı ödeııeği,

ğ) l'rtıje KoordinasYon Birinri: Prtıgı,aırı kaıpsarııırıda sı-ıııı-ılıııı proje teklitlcriııiıı ön
değerlendirmesirıi YaPan; projeleriıı yerel düzey«je tanıtıını, uyg.ı[anması,
koordinasYonu Ve izlenıııesiııden sorı-ıırılı-ı olaı-ı valilikler bıinyesinde kurı_ılan birinrleri,
h) I'roje ortağı: Proju'Yiirtitıicüstiııe ayı-ıi, ııakcli veyıı teltı,ıik açıdan destek vereır kaııriı
kul'ııırı vc kurı,ılı-ıŞları, il (;zel idareiçıi, belcdiyeler, ınalıalli irlare birlikleri, Liııiveı.siteler,
ııreslek odaları ve sivil topılı-ını kı-ıı.ı_ıluşlıırıı-ıı,

ı) Proje YüriitücLiSLı: Proje teklifl Bıikan[ık tarailndaıı katıııl edileır ve söz koıruısı_ı projeyi
yiirli tnıek l e so ruııı l ı-ı k ıırı-ı rıı ve ku rı-ı l ı-ış ı-ı,

i) Pıoje yıirütticüsü projc hesalıı: İıgiıı valilik aclıııa açılan SoDES projeleıi özel
lresabıııdan proje bedelinirı aktarı[clığı 1ıro.1e yüıiitLicLisiirıe ait lıaııka lıesabıırı,
j) Sivil toPlııın kurııluŞları: Pro.jeniır ııyguılanacağı ilcle, başvurıı tarihinden eı-ı az bir yıl
öırce kuı'ulırrııŞ olaıı VeYa en az bir yıldır şııbe veya teııısilciliği bı_ılunan siı,il toplıın-ı
k ı,ırı-ı l ı-ış l aı.ını,

k) SoDlrS Bilgi Sistenıi (SODBS-t}iS): SoDES kalısaırııırdaki pro.jelerin elektroııik
()rtaıılcl'ı alırııılılsı, degerlcııdirilıııesi- izleırıııesi ve rıılıiırlıiı,ııııası gibi siireçlerin taıı]aııııı-ıı
kapsayaıı bi lgi sisten-ıi ıii,

l) SoDES kı-ırıııı-ısııl kaPasiteniıı geliştiritmesi lıesabı: SoDES prograıııınıtı
Yiiı'iittilıı'lcsiııe Yönelik kı"ıı,tıııısal kapiısitenin geliştiıilıııesi ile SOI]ES,in
değerleırcliı'ilıııesi, izlcıırı'ıesi vc t,aıııtııIııııa yönelik f,aalil,etler içiıı kiıllanııriik t,izere



Kalkıııma Bakanlığı biitçesiırin 32.0l. j j.00-01.6,0.00- I-07 .l tertibinde yer alan

ödenekten aktarılan tutarların izlendiği ve ilgili valilikler adına Kamu Haznedarlığı
Tebliğine uYgun olarak kamlı bankalarıııdan biri nezdinde açılan banka hesabını,

m) SODES Pro.jeleri özel hesabı: SODES kapsamında, Kalkınma Bakanlığınca Lıygun
bı"ılurıan Projelerin bedellerinin karşılığı olarak ve münhasıran prcıje ile ilgili
harcaırıalarda kullanılmak üzere Bakanlık bütçesinirı 32.01.33.00-01.6.0.00-1-07.1

tertibindÇ Yer alan ödenekten aktarılaıı tı-ıtarların izleııdiği ve ilgili valilikler adırıa Kanıu
Haznedarlığı Tebliğiıre uygLın olarak kanılı bankalarından biri nezdinde açılan banka

lıesabıııı,

n) SosYal Destek Prograırıı (SODES): Uygıılanclığı ilIerde, yerel dinaıııikleri tıarekete

geÇirerek Yoksulluk, göÇ ve keı-ıtleşıneden kayııaklanan sosyal sorunları giderırrek,

değiŞerı sosyaI yapıılın ortay?j çıkardığı ihtiyaçlaıa karşılık vermek, toplumsal

daYanıŞn-ia ve bütünleşnıeyi giiç[eııdirnıek, toplunııın «lezavantajlı kesin-ılerinin

ekonoıırik ve sosyal hayata daha aktif katılırralarını sağlaı-ırak amacıyla, istihdam, sosyal

iÇernıe ve kültür, Sanat ve spor alıınlarıırdaki pro.|eleri ciestekleyeır prograını,

o) Valilik Değerlendirıne Kornisyonlt: Vali başkarılığında, ilgili Kalkınma Ajansı Geııel

Sekreleri, Aile ve Sosyal Politikalar Il N4üclürü, Çatışma v,-- İş Kurumu İt MüdLirü,

Geııçlik Hizmetleri ve Spor İl Mtidtirıi. Il N4illi Eğitiııı Müdürü ve İl Ktiltıir ve Tı_ırizın

M l-id ıirıiııden o l uşaıı değerl end irı ıre kcı ıı ı isyo ıı L[ılLı,

ö) Yedek Proje Listesi: Pro.je te klif çağrısı clöneı-rıinde Valilik Değerleırclirme

Komisyonu tarafından Bakaır[ık değerlendirınesine sı_ınuImuş, değerleııdirmeler

neticesiırde desteklenebilir nitelikte olıluğuırtı karar verileıı ancak illere tatrsis edilen

kayııak kısıtı nedeniy lc destekleı-ıeırreye ır pı.oj eleıi,

il'ade eder.

iXİNCİ BÖLÜVI: Geırel Esaslar

Destekleırecek proje türleri

lVlac|dc 5 - (l) SODES kapsaınıııcla aşağıda belirtileıı proje tıirleri desteklenir:

a) Sosy,al içerme projeleri,

b) İstihdam projeleri,

c) Kiiltıir, siınat ve spor prcıjeleri,

(2) Sosyal içerıne koıııısuırda lıazırlanacak projeler; proje başvurlısuııLırı yapıldığı itde

yoksulluğuıı azaltılırıası, sosyal yaıdıııı alaıı yoksııl kesiı-ı-ıiıı keırdi geçinıiı-ıi teıııiıı edecek

durunıa getiı'ilınesiıre destck olurıması. yaşlı, eı-ıgelli, kadııı ve çocuklar gibi topluırıuır



öncelikli kesin-ılerinin yaşan standartlarının yükseltilııresi, bı_ınlara göttirülen hizmetlerin
kalitesinin artırılınası Ve toplLıITısal bütünleşınenin sağlanması anlactna yönelik prcıjelerdir.

(3) istihclaın konusunda hazırlanacak projeler; proje başvurusunlın yapıtdığı ilde
istihdam edilebilirliğin artırılınası, ildeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgiiciinün
YetiŞtirilmesi ve mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilrnesine yönelik projelerdir.

(4) Kültür, sanat Ve sPor krıı-ıularında lrazırianacak projeler; proje başvurlısunun
YaPıldığı ilde toPlumıın ihtiyaÇ duydıığıı kiiltıirel, sanatsal ve sportif f,aaliyetlerin geliştirilnıesi
ile özellikle Çocukların Ve geırçleriıı buı tlir f-aaliyetlerden yaraı.landırılmasırıa ve
yönlendirilmesine yönelik proj elerdir.

(5) Kurııırısal kaPasite geliŞtirıııe hesabı, ljk I'de yer alaır kıırallar çerçevesinde, proje
koordiı-ıasYorl birimleriırin faaliyetleıini etkin bir şekilde gerçekleştire[ıilnıeleri anıacıyla
Bakaırlık taı'aliı-ıdan valiliklere tahsis edileıı ltayı-ıaktır. Söz kcıı-ıı_ısı_ı kaynak tı_ıtarı ilde
destekleırmesi uygun görülen projeleriıı tutartna bağlı olarak Bakanlık taraflndan belirienir.

(6) }'roje Yürütücüi adaYları sadece bulundukları illerdeki valiliklere başvurabilirler ve
bu illerde Proje Yürütebilirler. Ancak il ve tıölge içinden veya dışıırdan ayni, nakdi velveya
teknik destek verıırek aıııacıyla pı,oje ıırtakları pr<ıje uyguian-ıasına katılabilirler.

(7) SODtlS kaYnağıııın Pro.je türlcrine göre dağılııııı Bakaıılık taraiindan belirlenir.

l'roje bıışvurusu yapabilccek kuruluşlar
Vladde 6- (l) SODI]S kaPsanıında aşağıdaki kı-ıruluşlar bulundiıkları illerde proje
başr,ıırı_ısiı yapabi Ieceklerd ir.

a) Kaıııu kurrını ve kuruluş[aı.ı,

b; İl cizel idareleri,

c) l}eleJiycleı.,

ç) Mahalli idare biılikieri,

d) Üııiversiteleı,

e) Meslek odaları,

t) Sivil toplıını kıırı-ılı-ışları.

(2) Okul, halk eğitiırı ıırerkezi, ki-ıtLipha.ıe, gençlik rırcrkezi, çocuk yuvası, hıızı_ırevi gibi
karnı-ı kı-ırı-ıı-ıı ve kurulı-ıŞlarınıır proje teklit'leri bağlı bulııııdı_ıkları il ve ilçe ııı|idLiıltikleri
tara{iııdan yapılır ve kabııl eclilrneleri haliııde bıınlar taraflndan vtiriitiilıir.

4



Projelerin süresi ve bütçe büyüklüğü

Madde 7- (|) Bu LJsul ve Esaslar kapsaırııncla desteklenen projelerin süresi, sözleşme
iıııza tarihiııden itibareıı en lazla bir yıldır.

(2) Valilik, YaPılan izlen-ıe ve deııetleme f'aaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdiı.de

Projenin durdurulnıasına karar verebilir. Projede uygulanan duırdurma işlemlerinin toplam
süresi 6 ayı geçemez.

(3) Proienin ÇeŞitli ııedenlerle öngöriilen sürede tarnaırılananlaınası duruınunda proje

Yürütücüsü Valilik makalnına tanıanılaııaınama nedeıılerini yaz,ılı olarak bildirerek projenin
bitiş tarilrindeır geçerli olılıak üzere en tazla tiç aya kadar ek süre talep edebilir. Ek süre,
valiliğin LıYgun görınesi dı"ırumunda bir det'aya ınahslıs olnıak iizere verilebilir,

(4) Bu Usul Ve Esaslar kapsamında yürütücüler tarafından valilige ve Valilik
Değerlendirıne konıisyonlı tarafindan Bakaıilığa teklif edilecek projelerin soDEs destek
tutarırıırı bütçe büyüklüğLiılıin alt sıııırı l00.000l,L,, List sınırı ise 500.00O,fL,dir.

(5) Pr«leYe talrsis ec[ilerı kaynağın taınaıııınııı süresi içinde harcanaırıaması lralincle
harcanamayan kısım valilik soDEs lıesabında kalır. valilik soDEs Hesabında kalan miktar,
bir sonraki ııYgulanra dönerninc'le SODES projeleri için t}akanlık tarafından valiliğe tahsis
edilecek kayıraktaıi düşülebil ir.

(6) Genel bütÇe kaPsaınırıda yer alan kaıııu idareleri ve özel bütçeli kuırı"ıınlar pro.jelere

eş 1'ıı-ıansınaıı katkısı sağlaıı,ıazlar.

(7) BelediYeler, il özel idareleri, nıeslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarınca teklif
edilen Projelerde SODES destek tutarınln en az %l0'u oranında eş fiıransman katkısı
zoruı'ıludtıı'. İ}u projelerde yapılacak revizyoır işlemleri sonrasında eş f'inansmanın SoDES
destek tı-ıtarıııa oranı o/ol 0'rııı altına düşürtileıı.ıez.

(8) SODlrS destek tutarıırııı pr<ı.je hesabıııa yatırılabiImesi için eş l-ınansman tLıtarının

Proje hesabıııa Yatırıldığını gösterir baırka dekoırtı_ıı-ıun valiliğe teslimi gereklidir. proje

harcamalarlnıır proje İçİn öngörülen bütçeden daha ciüştik oranda gerçekleşnıesi durumunda

aynı orarıda eş finaıısıııarı ı,ı-ıiktarı proje yıiı,ıitiio|isLine iade editir,

Güdünılü projeler

Madde 8 - (l) Giidıinılü pro.İeler aşağıda clıizenleıreıı özel hiikünller hariciırde genel

lrükiiır-ı [ere tab idiı.

a) G|idüııllLi Projeleı'iıı lıazır[ıııııııası vc bı_ı Usı_ıl ve E,sasIarın kapsaırrırıa LıygLıt1 şekitde
[}akaıılığa ileti[ııesiııdeıı Valilik Değerterıdirme Koırıisyonlı soruınluıclur.
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b) Güdümlü Projelerin SODES destek fııtarıırın bütçe btiyiikliiğıinün a]t sınırı l milyon
TL, ıist sınırı ise 10 milyon -I.L'dir,

c) Giidtıınlu projelerde eş 1iıransı-ıran katkısı zor.ınlu değildir.

ç) Güdümlü projelere ek kaynak sağlanan-ıaz.

Destelilenecek proj elerin seçimi

Madde 9 - ( 1) Destekleııecek pro.jelerin seçirniııcle;

a) Dördüııcü maddede Yer alan SODES tanıınındaki aınaçlara uyguırluk (25 pııan),
b) Sürdürülebilirlik (5 pı-ıaır),

c) Projenin amact, faaliyetleri ile büitçesi arasınclaki tutarlılık (l5 pııan)

ç) I'rojeyi öneren kurı-ılı.ışı-ın prtıje y.-irıitrne kapasitesi i l5 puan)

d) I)ro.jenin hedef grııplaı tizerinde yaratacağı etkiler (15 pııan)
e) Proje hedef kitlesinin geııişliği (l0 pııan),

f) İlin öırceIikleri (l5 pıraıı)

göz önLinde bııiundurulur.

(2) Kaıııı klırum ve kuruluşlarınııı il müdairttikleri en f'azla l0, ilçe ınüdürlükteri ise en
fazla 3 pro.j e teklitinde bulıınabi l iı.

(3) Bakanlık Proje teklif çağrısını Valiliklere yazı ile bilclirir ve Bakanlık interıret
sitesindeıı kaıı-ıuol,una clrıyı-ırı-ı r.

(4) Proje teklif]eri kurrıluşlarca SODES-BİS aracılığıyla Valilik|ere sunulur.
(5) Valilik Değerleııdirıııe Koıııisytıııı-ı Liyeleriııce biriııci tikracia yer alan ilkeler

ÇerÇevesiııilc 100 Pı-ıaıı ı-izcrindeıı cleğerlencliı,i[en proje leriıı iırtalanıa puaniarı esas a[ınarak
Puan SlrasıYla tutanak altııra alın;ın pro.je teklif'ieri hem SODES_B1S hem resmi yazıyla
Bakanlığa bildirilir, C-iönilerilen proje teklit'leriniır elektronik ve yazılı niishaları arasında t,ark
olması halinde ilgili teklifler değerlendirıııeye alınınaz.

(6) Valiliklerdeır t}akanlığa bilclirilcn p|oje teklilleri, değerleııdiı-ildikten sonra
destekleırecek Projeler ve kayııak ıı-ıiktzırları tespit edilir. Desteklenecek projeler asil ve yedek
olınak üzere Bakanllk tarııliııdan hcırı soDEs-Bıs heır-ı resır,ıi yazıyla valiliğe bilclirilir ve
B akaır l ı k i ııte rııet s i tes i ırclen kaı-ır ı-ıoy ı-ı ıııı cl u y u rıı l ı-ı ı-.

(7) Projeler kaPsaı-ırıırda iiıriversitelere ait alanlarda herhaııgi bir taclilat, kiralama ve
tefiişat iş leıııi gerçekleştirileıı-ıez.

(ti) AÇık hava sPor alaııı, seırrt salrası, halı saha, ytlrüiyüş parktırı-ı ve fltıress odası içereıı
Projeleı'1aaliYet odaklı olıırası vc ilc ıahsis c<lilecek toplaı,ıı ka\,ırirk tutarııııı-ı ytızde2O,siııi.
güidiiılılii Pro.jelerde ise yı-izcic .50'sini gcçııreıııcsi kayciıyla cjeste kleırebilir.



(9) SODES Programl. illerin altyapı ilitivaçlarını gidernıekten ziyade mevcut altyapıyı
sanatsal, SPOrtiİ kültürel, eğitinı ve istihdanı benzeri t-aaliyetlerle harekete geçirecek biçimde
uıYgı-ılaııır, Bu aÇıdan Çocuık Parkı yapın-ıı, tiyatro/sineına/konf'eı,ans salonı.ı olı_ışturulması gibi
Projeler müstakil bir proje olarak teklif edilenıez. Ancak f-aaliyet içeren ve geniş kapsamlı
Projelerin bir bileŞeni olarak bütçelendirilebilirler. Söz kcını_ısu projelerde tadilat ve tefrişat
giderleri toPlam Proje bütÇesinin yüzde 30'ııııı-ı, güdıinılıi prcıjelerde ise yüzcJe 50,sini
geçerneZ.

I)roj elcrc kaynakların ııktıırılnıırsı

Madde l0 - (l) Desteklerıen SODLS pro.jelerinin bedellerinin ödenebilnresi için
Valİliklere hiznıet Veren Defterdarlık Muhasebe Biriıırlerince l 8ltl12015 tarihli ve 29536
saYılı Resrni Gazetede YaYımlanan Kanııı I-1aznedar[ığı Genel Tebliği çerçevesindeki
bankaiarırı birinde SODES projeleri özel hesabı ve SODES kurumsal kapasiteniıı
geliŞtirilınesi lresabı adıyla iki ayrı hesap açtırılır. Açtırılan hesaplarir ilişkin bilgiler
Bakanlığa iletilir. Bakanlık, destekienınesi Lıygun görülen projelerin bedellerini SoDES
projeleri özel hesabına aktarır.

2) Projenin kabul edilııresiııi ıııüteakip Ek lI'de yer alaıı r,e proje yıirütücüsti ile valilik
arasında YaPılan SODES Finaırsınan Sözleşırıesi lıüküınteri çerçevesinde proje karşılığı tutaı.,

Valinin onaYıYla Defterdarlık Muhasebe []iriııılerince SoDES projeleri özel hesabındarı,
Proje yürLitücüsü proje hesabına ırktarılır ve aktiıı,ılan bı-ı tutar proje yüriitüictisii taratlıııJan biı
Usııl ve Esaslaı,a göre kullarıılır,

3) l)roje Yürütlicüsti Proje hesabııra aktaı,ılaıı tııtar proje amacı clışıncla kı_ıllanılan-ıaz.

4) SODES Projeleri özel hesabıııın bakiyeleri. Valilikter tıırafından SODES-BİS
aracılığıYla Nisan, Ağustos ve Aralık aylarıırııı sonlarında Bakanlığa bildirilir. Yılsonunda
lresaPta kalan bakiye tutar, valİ[İklere bir soııı,aki yı[ SODES pı.ojeleri içiır aktarılacak
ödcııekıeıı d(işti lebi l ir.

Valilerin görev, yetki ve soruınlulukları

Maddc 1l- (l) Vali SODES kapsaıırıncla aşağıcla sıralaııarı görevleri yürütmekie yetkili
ve sı,ırunrIudı-ır:

a) Val i l iklere ileti leır proj e başvurıı l arı ı"ıı n ö ıı i ırceleııre Ieri ııi yapırrak,

b) l)rojelerin kabı-ıl ediln-ıesiıri ı,ır|iteirkip l ay içerisinde pr«le yıiriitücüleriyle Ek II,deki
SODES llinansııraıı Sözleşı-ııcsi çcrçevesiııcle sözleşnre iıırzalaı1rak,
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c) Projelere YaPılacak ö<İeırreleri bıı LJsul ve Esaslarclaki hükünıler çerçevesinde
gerçek Ieştirmek,

ç) söz konı-ısu projeleı,irı iclari ve rnali denetirnini yapmak,

d) prograın ile ilgili her türlü sekretarya hizınetini yerine getirnrek,

e) 3473 SaYılı "Muhafazasına Lüzuım Kalnrayan Evrak ve Malzemenin yok |]dilmesi
Hakkında Kanun Hiikrnünde Kararnaıı-ıeniıı Değiştirilerek Kabulti Hakkında Kanun,, ile
[ıu Kaıruıla daYanılarak çıkarılan ve "Devlet Arşiv Hizıı,ıetleri Llakkında yönetmelik,,

hüküıır leri rıe göre arş i vleıııe ve iırrha işlenrl eriıı i gerçek l eşti rrnek,

0 SODES kaPsamındaki Projeler için ilde yapılacak ihalelere gözlemci olarak katılmak,
g; İl dıizeYinde benzer alanlarcla y|iriitülen diğer pro.jeleri takip ederek projelerin
taırıan-ı lay ıc ı l ı ğı ııı sağlanıak,

g) İliıi ilrtiYaÇtarı doğrultı-ısıında ilgili kurı-ıluşları ve kaınuoyı.ınu proje lıaz.ırlamaya
yönlendirınek üzere bi l gileııd irnıek ve s oDEs' in tanıtıırıını yapınak,

h) Projelerin geliŞiııriyle ilgili pro.je yürlitlicıileri taraflndan SODES-BiS.e girilen
bilgilerin doğruıluğunı-ı kontıol ecierek Bakaııl ığa b i ldirıı.ıek,

ı) SODES hesaP bakiYesini SOI)I]S-RİS aracılığıyla Bakaıilığa bildirmek,
i; Bakanlık taratlndaıı istenileır bilgi ve belgeleri temin etırıek,
j) SODES Projeleri kaPsaınında bugıiııe kadar alınaıı deıııirbaşların envanterini talep
edildiğiııde Bakaıılığa gönderırıek,

k) Proje Yürütliciileri arasında her tlirlü kooı,ciina.syoı,ıLı ve işbirliğini sağlanrak,
(2) Valile r tiıralrııdaıı, Yukarıda sıralaııaır iş ve işleınlcri gcrçckleştirıııek anracıylzı ayrı

bir Pıoje koordinasYoır biriıııi oluştiırıılııı,. [}ıı biriın; valiııiıı SoDES,ten sorı,ııırlu olarak
görevlendirdiği vali Yardımcısının koordinatörlüğünde, proje yöııetin-ıi konusı_ında tecrübeli ve
Ek III'te belirtilen asgari ııitelikleıi taşıyan personelcleır ıılı-ışuır.

proje yiirütücüleriniıı görev, yctki ve sııruııılulukları
Nladde l2- (l) Proje Yıiı-ıitLicüleriııiıı görev, yetki ve sorııııılı.ılı_ıklıırı şı.ınlardır:
a) Projeleriır kabul edilııresini ııl|iteakip l ay içerisinde Valilikle Ek II,deki SoDES
Iri rıansııraıı s ö zl eşırres i çerçevesi ncle sözleş ı ıre i ıırzaIaı ırak,

b) Destekleıren Projeleriıı kaynaklıırıı-ıııı kııllanılabitınesi içiır Kamı_ı Hazııedarlığı Genel
T'ebliği ÇerÇevesiııdeki bankalardan biıiııde SODES içiıı ayrı bir hesap açtırnrak,
c) ['rojeYi aı]raÇlarıı-ıa uygLtıı olarak yüirıitıııek ve scırı1ıçlaııclıı.ııııık,

Ç) Gerekı-ııesi haliııde, Projeye ortak oliıı-ı kı.ırulıış[iırla ortaklık beyannaırıesi ve gerekli
protokol leı,i i ıırzalaıı-ıak.
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d) Projede sorun yaŞanmast halinde dı-ıruınu Valiliğe cierlıal bil<lirıı-ıek,

e) Proie harcamalarını sözleŞmeye ve bıı tJsul ve Esaslara göre yapmak; lıarcamalarla
ilgili l6, maddenin 3. fıkrasında sayılan belgeleri hazırlaıııak, Valiliğe sunrnak ve 10 yıl
süreyle saklamak,

f) Proje izlerune ve clenetlenmesi esnasıncla Valiliğin talep edeceği her tiirlü bilgi ve
belgeYi sağlaııiak ve proje gelişnıelerine ilişkin bilgileri SoDES_BİS,e girmek,
g) Prqe baŞlangıcı ve soıruncla kamiıoyı-ınıı proje aınaçları, f'aaliyetleri ve soııuçları
hakkında bilgi lendirıı-ıek,

ğ) Proje ihale ilanlarınt en azbir hafta önceden valilik internet sitesinden yayınlarnak,
h) Hiznıet akdine daYanılarak istihdaırı eclilecek kişilerin işe başlama ve ayrılma
bilgisiııi valiliğe bildirır-ıek,

ı) I)ro.je kaPsamındaki eğitiınlerde veya bilgilendinııe/bilinçlendirme f'aaliyetlerincle
görev alacak uzııııııılarırı ve eğitı-ırenlerin söz konusu f-aaliyetler konuısı_ındaki

Yeterliliğini gösterir belgeYi, fbaliyet örıcesinde Valiliğe sunıııak, Projenin uygulanınası
safhasında iş sağlığı ve güveı-ıliğine ilişkin her tıirlü önleıni almak,

i) l'rogram kaPsanıındaki taaliyetlerde görev alacak kişiler hakkında gerekli gtivenlik
inccleııreleri ve denetiınleri yapırıak ve gerekli tedbirleri alıırak,
j) Mesieki eğitirn t'aaliyeti içeren projelerde, Milli Eğitinı Bakanlığı ve işKUrı,üa
iŞbirliği YaPmak SuretiYle kursiyerlere işgticü piyasasında geçerliliği olan bir sertiilka
veri lmesiııi sağlaınak,

k) Mesleki eğitinı kurslarına katı[aıı kişilerin IŞK[JR'a kayıtlarının yapılnıasını
sağlanıak.

(2) Proje Yürütücüsü, Projenin yürütülııresi esnasında ya da projenin bir sonucu olarak
sebeP olabileceği her tiirlii zarardaır üçi-iııcü kişilere karşı tek başıııa soruınlu olırıayı kabuI
eder.

(3) Proje Yürütücüsi.i; keııclisi veya çalışanları tarallndan yapılaır bir hukuka aykırılık
veYa üÇüı-ıcti kiŞilerin haklarının ihlali nedeıriyle oılaya çıkabitecek tazminat talebi veya
davalarla ilgili olarak, Bakanlığı her ttirlü sorı-ııırlııluğun dışında tı-ıtar.

Proje harcamalıırı

Vladdc 13- ( l) S()DES kapsanııııclaki pro.jelercle desteklenmesi LıygLııı görıileıı
harcanralar:

a) Persoırel giderleri, ııres]eki eğitinı

görevliieı,ine yapılacak ödeırreler 676]

kursiyerleriııe yapılacak ödeıneler (Kanru

sal,ılı 2017 yılı Merkezi Yöıretiıır Bütçe
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Kanı-ırıunı-ırı,657 sayılı Devlet Meıııı"ırları Kanununun ve kanru persoııeliırin tabi olduğu

diğer mevzuatın ilgili hıikümteri çerçevesinde olacaktır),

b) SODES kaPsamındaki prdelerde gtirevlendirilecek kanılı görevlileri ve diğer kişiiere
harcırah ödemeleri |0l2l1954 tarihli ve 6245 sayılı Harçırah Kanunı.ı hükümleri
uyarınca yapılır.

c) EkiPnıaıı ve hizmet (eğitinı, nakliye, kira vb.) satın alıııa nıaliyetleri,

ç) Sar1' rnalzenıeleri nraliyetleri,

d) '|aşeron nıaliyetleri (yayın basırıı, ctkinlik organizasyoııı-ı vb.),

e) Projelerin uYgulanınası iÇin mı-ıtIaka gerekli oIan çocuk parkı, semt sahası, lralı salıa
yapımı ve küçtik ölçekli tadilat giderleri,

f) Mali hizrnet giderleri (özetlikle lıavale. sigorta, baııka, ihale ve ilan maliyetleri,
işveren SGK payı vb.),

g) litektrik, suı, telelbıı vb. idari giclerler,

Proje harcamalarına ilişkin iizel hükünıler

Maddc 14- ( l) Proje koordinatörüııe ilişkin hüktinıler:

a) l)roje koordinatörü cıı az- lise mezıınıı olmalıdır.

b) Koordiııatör olarak görev yapaoak erı tazla bir persoırete aylık en tazla net 400 TL
tı_ıtarında ödeme yapılabilir.

c) Proje koordİnatörü sadece bir pro,jeden koordinatör ücreti atabilir. proje koordinatörti

sorurıılu olduğu pro.jedeıı koordinatör üçreti dışıncla başka bir ticret a|arnaz.

Ç) I{erlıangi bir sosyal gür,eııcesi olıııayaı-ı kişi proje koordinatör|i olamaz.

(2) Pıoje koordinatörünüıı clışında pı,o,jelerde tanı zzıı,ııaırtı (haltada en az 3O saat) olarak

ÇalıŞacak Personele ödenecek ıioret brüt asgari ücretin iki katını, yan zamanLı olarak (haftada

30 saatteıı az) Çalışacak personcle ödcnecek ücret ise brıit ırsgari ticreti geçemez. Kamuda
görevli Personeller projelerde tarn zaınaıılı veya yarı zamanlı iclari clestek personeli olarak
görev alaııraziar.

(3) Vali Yardııncıları, kııyırıakaıırlar ve başvı"ıru sahibi kı-ıruıııLın başkanı projelercleıı

hiçbir ad altıııda iicret alanaz.

(4) Proje YiiILitücüSLirıün, proje dışındaki laaliyetlerini yiirüttüğü nıekaırların kira,

elektrik, sı-ı vb. giclerleri SODES kzıpsaı-ırıncla ijdeııırrez.

(.5) l)ro.jeleı' kırPsamıı-ıda hiçbir şekilde taşıt alıını yapılıınıaz., yeııi bina inşaatı ve inşaatı
devanr eden biııaların taııamIat]ıı]ast içiı,ı l,ıaı,caı-ıra yapı laıııaz.

(6) SODL]S kapsaı-ırıncla s<ısyal yaı,dıırı ı,ııalıiyetiı-ıdeki prcı,jeler desteklenmez.
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(7) SODES kaPsamında oku] clerslerini t.akviye amaçlı etüt f'aaliyetleri ve sınavlara
hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri desteklerullez.

(8) Gezi Projelerine katılan kişilere gezi esnasında günlük 30 TL'ye kadar harçlık
verilebilir.

(9) Mesleki eğitin kiırsiyerlerine. iŞl<l.ıll tarafıııdaır verilen mesleki eğitim
kurslaı,ındaki gıiııl ük kıırsiyer harç iığı kadar liarç l ı k ödenebi l ir.

(l0) ProjeYe ait baırka iıesabinda oluşan |aiz ve beıızeri gelirler proje yürütüctisLı

tarafindan kullanılarnaz ve projenin taınamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır.
(11) Satın alma iŞlemleri pro.je ytiriitticıisüntin tabi olduğu mevzlıat hükümleri

ÇerÇevesinde gerÇekleŞtirilir, Meslek odaları ilc sivit toplurn kurı_ıluışlarınca ytirüıtüleoek

Projelerde doğrudaı-ı teııriıı t.ısulüi ı.ıygı-ılaııır vç Fjk IV'te yer alan hükünılere uy1ılur.
(l2) Proje kaPsaınındaki harcamalaı', belgelenebilırıesi amacıyla oluşturrılacak baııka

hesapları üzerinden gerçekleştirilir.

(13) Kalkınma Bakanlığı tarafıııdaıı dcstekIenıırck tizere belirlenen projelerin bütçe
kaleırılerindeki birim maliYetler gösterge rıitetiğiıı<le olup, bu harcanıaların en Lıygltır bedelle
gerçekleştirilınesinde valilik her türlüi yetki ve sorlııılı.ıluğa sal-ıiptir.

SODES Projeleri özel hesabı ile SODES kurumsal kapasitenin geliştiriiınesi
hesabının muhasebeleştirilmesi

Madde l5- (l) SODES Projeteri özel hesabı ile SODES kı-ırunısal kapasiteniıı
geliştirilıııesi lıesabıııa t]akaıılık taratlııcjaır aktarılan tul_ariar, Defterdarlık Muhasebe
Birimince, bütÇe gelirleri hesabı ile ilişkilendiriInıeksizin ayrı ayrı olmak iizere l02_ Banka
Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydeclitir.

(2) Anılan hesaPlardan yapılan harcaııralarda muhasebeleştirme belgesi olarak
23l|2l20l4 tarihli ve 29214 sayılı Resnıi Gazctcde yayıııılanaı-ı Gerıel yöııetim Muhasebe
Yönetn-ıeliği eki Ödenıe Erııri Belgesi, diğer ıırı-ılıasebe işlcrrıeleriı-ıde ise Muhasebe işlenı Fişi
kullanılır.

(3) Anılan hesaPlarııı muhasebe işleıırleri Valiliğe hizınet veren Defierdarlık Muhasebe
Biriııinin ınııhasebe yetki lisi taratlııdaı-ı yerine geti ıi l ir.

(4) SODES Projeleri özel lıesabırıdaıı pro.ie yıirıitticüleri pro.je hesabına aktarıları
tı-ıtarlarlır ıılı-ıhasebe kııYdı, gerçekleştirırre göı,evlisiııiıı iıı,ızasıııı ıı-ıLiteakip tıarcaıı-ıa yetkilisiniıı
taliırıatı üzerine Delterdarlık Mı-ılrasebe tJiriınince, bütçe giderleri hesabı ile
iliŞkileııdirilııreksiziır, 6j0- Giderleı Ilesabıııa bcırç, l0j- Verilen çekler ve Göndenne
Eıııir[eri Hesabıııa alacak kaycledilerek yapılır.
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(5) SODES Projeleri özel hesabına, SODES kı-ırumsal kapasitenin geliştirilmesi
hesabından ve Proje yıirtitıictisü proje hesabıııdaıı aktarılaıı t'aiz ve benzeri gelir tutaı.ları |02_
Banka Flesabına borç, 60O-Gelirler Llesabınır alacak kaycJedilir.

(6) SODES ktırunrsal kapasitenin geliştirilmesi hesabıııdan yapılan harcamaların
mulıasebeleŞtiriimesinde bıı lJsul ve Esaslarııı l6, rnaddesinin beşinci fıkrasında yer alan
hül<ümlere ı-ıyulur.

(7) Muıhasebe yetkilisinin iır,ıza sirk|ilcri, SODES projeleri özel hesabı ile SoDES
kuıumsal kapasitenin geliştiritmesi hesabınııı açı[dığı bankaya bildirilir.

proj e y ürü tücülcriniıı proj e lıa rca nr a lıı rını ın u hasebeleş tirıııesi
Madde 16- (l) Proje Yürtitiicüsü projeye ilişkin hesapları kendi mulıasebe sistemine

Lıygun olarak tutar.

(2) }-lcr Proje iÇiıı ayrı hesap tlıtLıltır vc pı,o.jenin ttinı gelir vc giderleri, tahakkuk eden

laizler de dalril olmak üzere, ayrıntılı olarak tıı-ı lıesaplarcia gösterilir.

(3) Proje Yürütücüsü yapılan giderlere ilişkin aşağıdaki belgeleri hazırlar ve saklar.

a) I'riıjeye ilişkin nıuhasebe kayıtları,

b) T'eknik ve idari Şartname, fıyat teklif)eı,i ve fiyat araştırıııası raporu vb. satırı alnıa

işleırılerirıe ilişkiıı belgeler,

c) sipariş lormları ve sözleşnreler gibi taahhütlerin belgeteri,

Ç) Tedarikçilerden alınaır teslinı-tesellüııi rnakbuzuı ttiründe belgeler,

d) Bir işin tamamlandığını kanıtlayan ilıranarne tiirü belgeler,

e) Bir hizmet veya ınal alıı-ı-ıını ispatlayaıı ınakbıız ve tatııra türti belgeler,

l) IŞ sijzleşıııeleri, nıaaş borclroları ve sosyal gtivenlik priıı belgeleri gibi personele

ilişkin kayıtlar.

(4) Yapılan giderlere ilişkiı,ı bclgeler proje ytiı,ütüctisü kı-ıruını-ın sorumlu aınirince

belirleneÇek 3 kişilik bir koıııisyon taıailııdaıı onaylaııır. Bıı belgeler proje dosyasında

saklanarak, istennresi duruını-ıırda Valiliğe veya diğer yetkili kuırı.ııırlaı,a ibraz edilir.

(5) l)roje yürütücüsünün genel yöııetiırı kapsanıında bir kanrı-ı iclaresi o[ırıası dı.ırı.ıını.ıırda

idareye hizıııet veren n-ıuhasebe biriıniırce Kanıı-ı l-Iazıredarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki
baııkalarıır lıirinde "proje yiirtitiicüsii proje lrcsabı" aclıyla lıesap açtırılır ve aşağıdaki

husı"ıslara göre n-ıı-ılrasebeleşti rırıe işleıırleri yapı l ı r.

a) l]'roje Yiirtitıicüsü pıoje lıesabıııdaıı vapı[ıiıı hıırctırırıiIarcla ıııuhasebe leştirnre belgesi

olarak 2)/I2l2()14 tarilrli ı'e 292I4 sir)/ılı R,csıııi Gıızetcclç vayııırlarıaıı Cerıel yöıietiıır
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Muhase be Yönetmeliği eki Ödeme Emri lJelgesi, diğer muhasebe işlemelerincie ise Muhasebe
İşiem Fişi kullanılır.

b) SODES Projeleri özel lıesabıncları pro.jc yürütıictisü pr<ıje hesabına aktarılan tutarlar,
l02- Banka Hesabına borÇ,600- Gelirler Hesabına alacak kaydedilir, Hesaba aktarılan
tutarlar, bütçe gelirleri hesabıyla ilişkilendirilırıez.

c) I'ro.je Yürtitücüsü proje hesabından yapılan harcamalar, 630- Giderler Hesabına ya da
varlık alımlarına iliŞkin olanlar ilgili varlık hesabına borç, l03- Verilen çekler ve Gönderme
Emirleri Flesabına alacak kaY<ledilir. J-Iesaptıııı yapılan harcanıalar, bütçe giderleri hesabıyla
ilişkileııdirilmez.

Ç) Proje vlirütıicüsü Proje }ıesabındaıı verilen avanslar ile açılan krediler l62- Bütçe Dışı
Avanslar Hesabına borç, 103- VeriIen Çekler Ve Gönderıne Emirleri Llesabına alacak
kaydedilir.

d) Verilen avaııslar Ya da aÇılan kreılilere ilişkiıı kaıııtlayıcı belgeler nruhasebe birimine
teslinı edildiğinde harcama tutarı 6.30- Gicieıler i-iesabına ya da variık alımlarına ilişkin
olanlar ilgili varlık hesabına borç, l62- Ltütçe Dışı Avanslar Hesabına alacak kaydediiir,

e) süresinde n-ıahsup edilmeyen avans ve kredi tutarları soruınluları adına i40_
KiŞilerden Alacaklar Hesabına borç, l62- Biitçe Dışı Avanslar Hesabına alacak kaydedilir.

f) Vergi ve benzeri kesintiIer, geııel btitçe kapsanrıırclaki kaını_ı idarelerinde 333_
Eınanetlcr Hesabına alınır. Söz konlısıı kesintilcre ait tutarlar; j3j-Enranetler Llesabına borç,
l03-Vcrileıı Çekler ve Göndernle Eırrirleri Hesabııra alacak kaycledilerek proje yürıitıictis|i

Proje hesabından, Yararlanıcı idareye hizmet veren n-ıııhasebe birimi banka }ıesabına aktarılır.
Aktarilaır bu tı-ıtarlar, genel biitçeye gelir kaydedilir. Genel yöııctinr kapsanrında genel bütçe
dıŞındaki kamu idarelerindeki vergi ve ke siırriler için tabi oldııkları mulıasebe

Yönetılıelikleriı-ıin vergi ve kesiııtileriıı ııiııhasebelcştırilııresine ilişkin htikLimlerine göıe işlenı
yapılır.

g) Teminat olarak tahsil edilen tı-ıtarlar l02- Baııka Hesabı ya da diğer ilgili hesaplara
borÇ, vadesiıre göre 330- Alıı-ıan Deptız.ito ve '['enrinatlar [lesabı ya cla 430- Alınan Depozito
ve l'eı-ııiıratlar llesabııra alacak kaydeciiliı.

ğ) Alınan teıninat nrektupları 910- Atınan 'leırriırat Mekıı-ıplaı.ı Hesabına bcırç, 9l l-
Alııran'I'eırıinat Mektupları Eınanetleri I-Iesabına alacak kaydedilir.

h)Teminat olarak alınaıı kişilere ait nrenkul kıyn-ıetler,9l2- Kişilere Ait Menkııl
KıYmetler Flesabııra b«ırÇ,913- Kişilere Ait Meııkııl Kıyırret llnranetleri Flesabına alacak
kayde d iliı,.
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ı) Proje Yürütücüsü Proje hesabında bulunan tuıtarlara ilişkin lıankaca tahakkı_ık ettirilen
faiz tııtarları ay sonlarında l8l- Gelir Tahakkukları Hesabına borç,600_ Gelirler Llesabına
alacak kaYdedilir. Bankaca pro.je yürütücüs|i pro.je hesabına aktarılaıı t-aiztı_ıtariarı l02_ Banka
Hesabına borÇ, öııceki a1'larda tahakkuk etıııiş |aiz alacakları l8l_ Gelir ,i,ahakkukları

Hesabına, ay iÇinde ta}ıakkıık eclen t'aiz tutarları ise 600- Gelirler Flesabına alacak kaycledilir.
i)UYgulanıa cılanağı ortadan kalkan ya da tamaınlarıan projelere ilişkin proje

hesabındaki }ıarcanmaYan tlttarlar ile pr<.ıjeye ait baııka lresabıncla oluşan faiz ve benzeri
gelirler projenin taıl-ıaınlanıllasınl nüteakip 630- Giderler hesabına borç l03_ Verilen Çekler
Ve GÖıiderrııe Enrirleri I-Iesabına alacak kaydı yapılarak Valilik SoDES projeleri özel
hesabıı-ıa aktarılır.

j)Yukarıda Yer alanlar clışında, prtıje yürıitlicüsLi proje hesabııra ilişkin olarak
gerÇekleŞen rnali iŞlemlerin ııuhasebeieştirilmesinde ilgili idarenin tabi cılduğu muhasebe

Yönetınelikleriııin hesabın niteliği, lresalıa ilişkiıı işlenıler ve hesabın işleyişine ilişkin
hüküırılcrine gtire işlem yapılır.

(6) Proje kaPsanılnda alııran taşınırlar genel yönetiırı kapsanrındaki kamu idarelerince
"bağış" işlenı seçeneği ile eı-ıvaııter kayıtlaı.ına alıııır.

(7) Kamu kururııu niteIigindeki ıneslek kuruluşları ile sivil topluın kuruluşlarınca

YLirtitıileıi Pro.jeler ilgili valilik envaılter kayıtlarıııa alıııır ve 20. ıııac1cle kapsaının<Ja lıazırlanaır
protokol çerçevesinde kı-ıllanıma verilir,

l'roj ele rd e yıl içinde yıı 1ıılaca k d eğişil<lik|er

IVIadde 17 - (l) Projeniır an-ıaçları vc t'aaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulanıa
imkanı ilıladaır kalkaır t-aaliyetleı valiııin izniyle iptal cclilebilir. pro.ie bütçesiıriır iınkaıı
verııresi haliırde, valinin izniyle, proje aırıaçlarına uyguIı yeni f-aaliyetler eklenebilir.

Projelerde valiliklerce yıl içiııde yapılacak değişiklik sayısı üçıi geçeıııez.

(2) Prrıjelerin uygulanra yeriırcie valiııin izıri1,1e değişiklik yapıtabilir.

(3) Valilikler, teklif Çağrısı döııeırıiııde Bakaıılık taratlııdırı-ı kabul edilen yedek proje

listesiııden Lıygutı gördükleıi prcıjeIeı,i, yıl içerisinde SoDES hesabınciıı artan kaynaktaı-ı

karŞılaıııııak sııretiyle ek prıle i-ılarak clestekleiıııresi arnacıyla seçer ve bilgi anıaçlı olarak

Bakaı-ılığa bildirirler. Bilginin Bakantığa ulaşırrasıı-ııır ardındaır söz konusu projeler S9DES_
BİS ıizeriırdeır yapılaır Bakanlık onayıııı ırıi.iteııkibeıı SODi]S kapsaırııırda desteklenir.

(4) Pro,jenin bütÇe kalcıırleri aı,asıırda valiııiıı izııiylc aktarııra yapılabilir. Al,ırı biitçe
kaleıı'ılerİ İÇerİsiı-ıde, bütçe lialeıııİ tolılaııi t[ıı.arınııi yiizde 2O'sine kaciar olaıı değişiklikler,
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valiliğe bilgi vermek kaYclıYla proje yürütiicüsıi taratlndan yapılabilir, yapılan değişiklikler
Proje süresi iÇerisinde yapılacak «iiğer revizyoırlarla birlikte SODES_BiS,e işlenir.

(5) Projelerde Pro.ie bütÇesini aşacak şekilde öırgörülııieyen bir takım giderlerin ortaya
Çıkması duı'umlarında, valiliğin SODES hesabıııda yeterli kaynak olması halinde, bir defaya
mahsus olnrak üzere valilik taratjndan projeye ek kaynak sağlanabilir. Aktarılacak ek kaynak
miktarı pı,ojeye sağlanaıı SODES destek tlıtarınün % 1 5'ini aşaınaz.

(6) Projelerin gerÇekleŞerı ınaliyetleriıriıı proje biitçesinin altında kalması dı_ırı_ınıunda,
proje için tahsis edilen kaynak valilik soDEs hesabırıa aktarılır.

(7) I'roje YürütücüisLi; ilgili bi.itÇe kaleıııinin toplaın tutzırırıı değiştirmeyen birirn tiyatı ve
miktar değiŞikliklerini, Proje koorcliıratörti ile uznıan veya eğitioi değişikliklerini, banka
|resabı ve iletiŞim bilgileri değiŞikliklerini ı,aliliktcn izin alırıadan gerçekleştirebilir. Ancak
yapılan değişiklik en geç lo gtin içinde valiliğe bilctiıilir.

(8) UYgulanma olanağı ortadan kalkaı-ı pı,tıjelerin kay,ııakları valilik SODES hesabına
aktarı l ı r.

(9) Projelerde yapılacak tüm de ğişikliklcr SoDES-i]IS aracılığıyla valiliğe Ve
Bakanlığa l0 glin içerisinde bildirilir,

(l0) Projelerde YaPılan cleğişiklikler sonuclırıcia ollışan revize proje ve flnansman
sözleşınesi her ttirlü işlemde esas alınır.

l'rojelerin izlenmesi ı,e clenetlennıesi

Madde l8 - (l) I'rojelerin ınali ve fizilti gerçekleşnıe cluruınları proje yürütticiileri
tarafındaıı Mart, Haziraıı, Eyliil ve Aralık aylaı,ıııııı l5,ine kaclar SODES_B1S,e girilir ve
valilik taratlı'ıdan değerlendiı'ilip onaylaııclıkttıır stırıra SoD|jS_BIS aracılığıyla Maı1, Haziran,
EYliil ve Aralık aYlarlnıı-ı soI)Ltna kadar Bakaırlığa bildirilir. pro.ielerle ilgili göırderileıı
bilgiler, liıtoğraf, video kaydı vb. görsel vc sesli nıateı,yiıllerle destekieııir. Söz konı_ısu bilgiler
Ve materYallerin asılları elektronik ortamcJa aı,şivleııırıek üzere valiliğe teslim edilir.

(2) Valilikler Projeteı'i Yeriııcle inceleı, ve s()zleşır-ıecle öırgörülen hüktiı-ıılere, takviıı-ıe,
görüıııirliik kurallarına ve bu Usıı[ ve Isaslarcia ycr alaıı cliğer lıiikıiııılere ı_ıyıı[ııp lıyu[ııraclığıı-ıı
deı-ıetler, Söz koırı-ısu denetiırıleı,de tespiı eclileıı aksaklıklar bir tutaırağa bağlaııarak proje
yürütticüsünıiıı geıekli dtizeltici işleıııleri yapıılası siiğlanır.

(3) Valiliklerin ı-ıYguır gördıiği.i dı-ırııııılaı,cla görünürlıik kı-ıralları uygulaı-ııırayabilir.
(4) Valilik, izleırre ve deı-ıetIeıı-ıe taalil,etleıi soı-ıı_ıcı.ıııcltı gerekli göıctiiğLi takclirde

prcıjeleı,iıı clı,ıı,ciı-ırı"ılırıasıııtt vcyzı iptaline kaı.aı. ı,crebiliı..

l5



(5) KaYnağln alnacl dışıııcla kullanılclığınıır tespit ecJiln"ıesi halinde 6l83 sayılı Amıne
Alacaklarının Tahsil usulü Hakkında I(aııurı htikümleri uygulanır.

Görünürlük kuralları

Madde 19 - (l) Projelerde Ek V'te beliııileıı SODES Cörünürltik Kuralları ı_ıygı_ılanır.

l'roje sonuçlarının kullanımı

Madde 20 - (l) Pro.İe Yürütücüsll, projenin süir«iürütcbilirliğini sağlanrak içiıı proje
scırıucı,ııiıja ortaYa Çıkaır Lirliııleri, yeni teıııriıılik nıalzeıne alımı ve kursiyerlerin emeklerinin
karşılıklarınııı öderunesi için gelir elde etı-ııek amtrcıyla kııllaııabitir.

(2) Proje ÇerÇevesinde satın alınaır clemirbaş nralzemeler ve oluştı_ırı_ılan mesleki eğitim
atölYesi gibi tesislerin proje bitiminden sollra en az üç yıt siireyle proje amaçlarına uyglın
Şekilde dezavantajlı kesinılere ticretsiz olarak kullandırılnıası valilik tarafından sağlanır. Bu
amaÇla, valilik ile Proje Yürütiicıileri arasıırda protokol imzalaırır. Proje yürüttictislinlin istekli
veYa Yeterli olmaması halinde valilik başka kııruluşlarla işbirliğiııe giclebilir.

(-i) Prqe bitiıninden 3 Yıl sonra, pro.je çerçe vesirıcle satın alınan clemirbaş rıralzeıneler ve
oluŞturulan ınesleki eğitiın atölyesi gibi tesisteriıı protokotle kııtlandırılciığı kuruluışa süresiz
olarak de vri valilik tarafindan gerçekleştiıilebilir.

(4) Pro.je kaPsamıııda alınan denıirbaşlar ve olı-ıştı.ırı-ılan tesisler özel kişitere
kiralanaınaz, devredilenrez veya satılanıaz,

I'rr_ıje uygulanıalarına ilişkin özel lıüliümlcr
Vlıdcle 2l - (1.1 isıilıdztnı pı,ojc[eı,iııclc, proje sonrasıncja kendi işiııi kıırnıak isteyen

kursiYerIer iÇiıi KOSGEB. Sos_vtı[ Yardıııılaşıııa ve Dayanışırıa Vakılları ve it ijzeI iclareleri

gibi giriŞimcilik ve nrikro kredi clesteği veren kuru[ıışlarla oıtaklık kuranlar ile istihdam

garantili olaıılara öı,ıcelik verilir.

(2) [)ıojc ytirıitüictilcri, proje kapsaııııı-ıclı koorciinatöı,ler clışıı-ıda istihdanr edeceği
kişileri İŞKU Il' a kayıtlı olaıı ltişi Ieı- ııı.ası ııciaıı bel irler.

(,}) Kııı'siYerlerin, devamsız-lık dı-ırııııılaı,ıııın toplaır-ı eğitinı stiresinin 7o lO'ı_ını"ı aşniast

halinde eğitiııı ile ilişkileri vc kıırsiyer harçlıkları kesiIir.

(4) Mesleki eğitiın n-ıerkezi, siııeı-ıra. kLiltıir ırrerkezi, gençlik nıerkezi, tiyatro, koı-ıferans

salonı-ı gibi lesislcriıl oluştııı'ulı'ı-ıasıı,ıa y,öırelik 1ıro.jelercle, l)r(iL-ııiıı taırıaırılayıcı biı. parçası
olıirirk, ilgili alaıılarda kurs veya etkiırlili ciıizenleırııresi zorı_ıı-ı[ı_ırlrır.

(5) I}aŞka bir flıraırsnraıi kayrıağıııclıııi clestekleı,ıeıı 1ıro.jeleı SOD|jS'ten destekleneır-ıez,
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sorumluluk

Madde ?2- (l) Flarcama yetkilileri, bıı Uslıl ve l]saslar kapsarnında kendilerine tahsis

edilen kaYnakları, tabi oldııkları mevzuata ııyglın, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kul lanınaktaır ve yetki l i merc i lere hesap verı"ı-ıekten sorı_ırıı l ııcJ ı_ırl ı,ır.

(2) GerÇekleŞtirnıe görevlileri, görevleri çerçevesinde yaptıkları iş ve işlemleriı-ı tabi

oldukları meVzuata uygunIuğundan ve dtizenledikleri belgelerin doğrı_ılı_ığundan

soruıırludurlar.

ÜÇ ÜllCÜ gÖlÜN,I : Stııı l-Iüküıııler
yetkili makamlar

Madde 23 - (1) Bu Ljsul ve Esaslar kapsaırrın<la Bakanlıkça yerine getirilmesi gereken iş
ve iŞleırılerden 9. ve l0. maddelerde yer alanlar Müsteşarlık makarnı tarafından, diğerleri ise
ilgi l i M üsteşar yardı ırrcıl ığı ınakamı taratiııclan yeriıre getirilir.

Yürürlük

Madde 24 - (l)
yürütırıc

Nladde 25

Bu Usııl ve Esaslar yayıını tarihinde yürtirltiğe girer.

( l ) Bı"ı ljsul Ve [,]saslardaki t-ııikümleri Kalkıırnıa Bakanı vliriittir.
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EK IV: Meslek Odaları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın Alma
Sürcci

- Meslek odaları ile sivil topluın kı.ırı"ılı-ışlarının prtıje kapsaınıı-ıda yapacakları satın alma
işlemleri doğruıdan tenrin yoluyla yapılır.

- l]ıı aınaçla, ilgili proje yürüttictilcri bir teknik şartname haz-ırlayarak Valilik intemet
sitesinde teklil duyurlısu yaparlar. Ancak, 2.000 TL'ye kadar olan alımlar bu
ı"ıy gu l aırrad an nı uıafi ı r.

- l-eklif'lerin hazırlannıası içiıı 2.000-10.000 'fI- arasıırdaki alırnlarda duyurı_ı tarihinden
itibaren l hatia, l0,000 TL'den yıiksek a[ınılarda ise l5 güıı süre tanınır.

- Siireııirı bitiminde alınırn tekiifler çerçevesinde bir piyasa fiyat araştırınası tutanağı
hazırlanır.

- Fiyatıı-ı düşürtilnıesi amııcıyla isteklilerle göı,üşnre yapılabilir.
- l'eknik şartname, alınan nihai teklif dosyaları ve piyasa fiyat araştırtnası tuıtanağını

içereır ırıal/hiznret satıır alma dosyası Valiliğe sunulı-ır.
- Valilik sunulan malilrizrnet satın alııra dcısyasını inceleyerek değerlendirmelerini proje

yıiıüttic|isüne bi ldirir.
- Bu kapsarnda, valilik piyasa lıyat araştırmasının yeııilennresini talep edebiIir.
- Proje y|irütüclisü valiliğin değerlendirnrelerini dikkate a[arak piyasa tiyat araştıı,ınastnt

ycırilcr ve en uygun liyatı veren istekli ile sözleşme iınzalayaıak söz korıı-ısı-ı satııı alma
işleırıini gerçekleştirir.
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EK V: SODES Görünürlük Kuralları

SODES Projelerinde, Programın görünürlüğiinıi sağlamak amacıyla aşağıda beliı-tilen tedbirler
alı rıır:

- SODES Projeleri kaPsamıncia basılan her ttirlii broşür, kitap, tanıtım kitabı vs. yayınlarda,
ilgili YaYının Kalklnma Bakanlığının desteğiyle hazırlandıgı belirtilmelidir.- Projenin uYgulandığı alancla projeyi ,çİkçu tanınılayan paı-ıoların bulunduruılması
zorunluduı'. Panoların bııyıiklüğü ve saytsı fzıaliyetlerirİ cılçegi ile uyuınlu; if,adelerinokunabilir ve anlaŞılabilir olması gerekırıekredir. Panolar g*tinıı. etatta ve örneklebelirtildiği Şekilde Kalkınına Bakanlığı ve ilgili Valilik iogoıarı ile SoDES logosı_ını_ı
taşımalıdır.

- Proje kaPsamında tefiiŞ edilen mekanlarıır girişlerinde söz konusı_ı mekönın S6DES
kaPsamında teiiiŞ edildiğini belirten panoIarın bulundı_ırulırıası zorunludur. panolar
görünür ebatta ve örnekte belirtildiği şekilde kalkınnıa Bakanlığı ve iigili valilik logoları
ile SODES logosunu taşınıalıdır,

' Proje kaPsaınında alınarı tiiın ilenıirtıaş ııııılzeıı-ıe ve ekipır,ıaı,ılar iIe iiretilen tüm belgeler;
görüııiir ebatta ve örnekıe belirtildiği şekilcle Kalkınma i3akanlığı ve ilgili Valilik loğoları
ite SODI]S logosunu taşıırıalıdır.

- Proje kaPsaınında gerÇekleŞtirilen top.laırtı, seırıiner, eğitiırı vb. haliyetlerde pro.ieyi açıkça
tanımlaYan afiŞ ve Posterlerin bıılundurı-ılması zorunlİıdiır, Afiş ve posterleİin'btİytikıııgti
Ve SaYlSl f'aaliYetin ölÇeği ile uyutnlı-ı; ifiıdelerin okunabilİr u. anlaşıiabilir olması
gereknıektedir. AtiŞ ve posterler görünür ebatta ve örırekte belirtildiği ş.İilo. Kalkıruna
Bakanlığı ve ilgili valilik logoları ile soDEs logosı.ınu taşırnalıdır.
Biı PıqeYe SODES destek llıtarırıırl en i]z %50'si oranınd;ı nakdi clestek sağlayan proje
ortıığının ııclı ve logosuııa, ilgili projeniır pııııo, broşı"ir, kitap, tanıtıın tlÜr,İ, atİş ue
posterleriııcle yer verilebil ir.

ARŞIV:

SODES prcı.jclerinde;
broşür, aliş r,c Iilııı gibi
yapılır-ıasi zcırı-ıııl udur:

ProgranllrI görıirıtiılıiğtiıı[i ve tanıtırı-ııııı sıiğlanrırk aınııcıyla kitirp,
materYallerin |iretilebi[ırıesi içiıı aşağıda belirtilen arşiv çalışrnalıırının

Fotoğraf:

- Pro.jenin uYgulandığı alanda, projenin başlirııgıcıtıda, f'aaliyet esnasında ve bitiınincJe
fbtı-ığra1'1aıııııası gereknıe ktcci i r.

- Priıje kaPsaırrıırda gerÇekleştirileır toplantı, seıı-ıiner, eğitiın vb. tiıaliyetlerde projeyi açıkça
tanı nrlayaır, i ırsaı-ı odak l ı tb toğrall arin çeki l ınes i zoruıı l udı-ır.

- Çekilerı fbtoğrafların DVD ortaıırıırda arşivleııı-ıresi gerekınektedir.

Kaıırera Kayt|ı:

- Prqeııin ııygıılaııdığı alııırda, projeırin başlaırgıcıırda, liıaliyet esııasıırda ve bitinıiırde
kanreı'a kaYdıırıır (FID=Yıiksek Çözıiııiirliiklıi) yapılması gerekıncktedir.

l9



proje kapsamında gerçekleştirilen toplarıtı, seıniner, eğitim vb.
tanınrlayan, insan odaklı kamera kaydıırın (I{lJ=Yüksek
zorı-ınlı"ıdı-ır.

- kaıırera kayıtlarının DvD ortanrında arşivlenmesi gerekmektedir.

Arşiv Pay|aşımı:

- Çekİlen tbtoğrafların ve kaırıera kayıtlarıı"ııı,ı bir kcıpyası proje bitiminde, ilgili valiliğe ve
Kalklnma Bakanlığı Sosyaİ Sekttlrl|r Koordinasyon-Genel Müdürlüğü, Gelir Dağılımı ve
SosYal İÇerme Dairesi Başkanlığına §ecatibey Caci. No, l l0/A 0610O
Yücetepe/AN KARA) gönderi lnıel idir,

öırNBx pANo:

§$"'
1,[rplrl!çlfi5lı
KlüRLILLI,StrN

, LoGo,sLJ 
l

TüRKiyE cu tvıH u aiv tTl KAtK,NMA BAKANL,dı

f'aaliyetlerde proj eyi açıkça
Çöz.üntirlüklü) yapılması

irçiri
\,.üLİLİK
LoGOSU

Lş:§Wffi*,-
'(,

PIrOJtrSİ
<...> vALİıİĞi KOoRDiNASyoNUNDı\

<...> TAIi,AF,INDAN ytıııÜ,ı,[jı-MEK.I.Iı OLAN I]U PROJE
KALKINMA BAKANLI(-; I TAltAt INDAN SODES

KAPSAMINDA rİNaıısrı EDİ LMEKTti]Dİ It.
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