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SUNUŞ 

YAŞLI DESTEK PROGRAMI 2016
 
 Ülkem�zde yaşlı nüfus artmakta olup 2015 yılı sonu �t�barıyla 
yaşlı nüfus oranı %8.02'ye ulaşmış ve ülkem�z yaşlı toplumlar sınıfına 
g�rm�şt�r. Bu durum yaşlılara yönel�k h�zmetler�n sunumunda huzurev� 
vb. kurum bakımı yanında, evde bakım, gündüzlü bakım vb. koruyucu 
önley�c� alternat�f h�zmet modeller�n�n de yaygınlaştırılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Gündüzlü bakım ve evde bakıma destek h�zmetler� 
yaşlılarımızın ve yakınlarının da öncel�kl� terc�h� olup daha �nsan�, 
demokrat�k ve ekonom�k h�zmet model� olması dolayısıyla da öncel�k arz 
etmekted�r.
 Yaşlılara yönel�k uzun sürel� kurum bakımı (huzurev�) g�b� tek 
b�r h�zmet model� sunulması yer�ne h�zmet çeş�tl�l�ğ� sağlanarak 
alternat�f bakım modeller�n�n yaşlıların talep ve �ht�yaçları 
doğrultusunda ver�lmes� gerekmekted�r. Bu çerçevede öncel�k sırasına 
göre evde bakım/destek, evde sağlık, gündüzlü dayanışma, gündüzlü 
bakım, yaşlı apartmanı, yaşlı s�teler�, yaşlı yaşam evler�, kısa veya uzun 
sürel� kurum bakımı vb. h�zmet modeller� bölgesel farklılıklar da d�kkate 
alınarak planlanmalı ve uygulanmalıdır.
 Buna karşın uzun sürel� kurum bakımı �ht�yacının önlenmes� 
anlamında koruyucu önley�c� b�r �şlev de üstlenen gündüzlü bakım ve 
kısa sürel� bakım �le evde bakıma destek h�zmetler� ülkem�zde maalesef 
yeter�nce gel�şt�r�lemem�şt�r. Bu nedenle uzun sürel� kurum bakımına 
alternat�f olarak bu h�zmetler�n gel�şt�r�lmes� ve yaygınlaştırılması 
amacıyla yapılacak çalışmalarda yerel yönet�mler bütçe ve personel 
açısından desteklenmel�d�r.
 Bu amaçla, Genel Müdürlüğümüzce Yaşlı Destek Programı 
YADES'�n Büyükşeh�r Beled�yeler�nce uygulanması �ç�n bütçe 
taleb�nde bulunmuştur. Bu çerçevede, 2016 Yılı Merkez� Yönet�m Bütçe 
Kanununa ekl� (E) �şaretl� cetvel�n 75 �nc� sıra maddes�nde yer alan 
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4.125.000 TL ödeneğ�n; Türk�ye'de �kamet eden ve h�zmete �ht�yaç 
duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmes� �le b�yo-ps�ko 
sosyal bakıma �ht�yacı olanların yaşadıkları mekânlarda gerekl� olan 
bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla Yaşlı 
Destek Programı (YADES) kapsamında, A�le ve Sosyal Pol�t�kalar 
Bakanlığı tarafından bel�rlenecek usul ve esaslar çerçeves�nde 
Büyükşeh�r Beled�yeler�n�n hazırlayacakları ve Val�l�kler tarafında tekl�f 
ed�lecek projeler �ç�n kullandırılması öngörülmüştür.
 Yaşlı Destek Programı (YADES) Türk�ye'de �kamet eden ve 
h�zmete �ht�yaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmes� 
�le b�yo-ps�ko sosyal bakıma �ht�yacı olanların yaşadıkları mekânlarda 
gerekl� olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını ve 
bu h�zmetler�n ülke genel�nde yaygınlaştırılmasını amaçlayan, konuyla 
�lg�l� h�zmetler�n bütünleş�k ve standard�ze ed�lerek kaynak �srafının ve 
olası olumsuz d�ğer sorunların önüne geç�lmes�n� amaçlayan alan 
uygulamalarını destekleyen programdır.

 633 sayılı A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığının Teşk�lat ve 
Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 10 uncu 
maddes�n�n (f) ve (g) bendler� �le 2016 Yılı Merkez� Yönet�m Bütçe 
Kanununa ekl� (E) �şaretl� cetvel�n 75 �nc� sıra maddes�ne ve 5442 sayılı İl 
İdares� Kanununun 9 uncu maddes�ne dayanılarak, konuyla �lg�l� 
yürütülecek çalışmalara da�r 2016 Yılı Yaşlı Destek Programı (YADES 
2016) Uygulama Usul ve Esasları hazırlanmıştır. Bu kapsamda projede 
öncel�kl� olarak yer alması planlanan h�zmetler;  yaşlılara yönel�k evde 
bakım ve refakat, ps�kososyal destek,  evde tekn�k destek h�zmetler�, 
mob�l ek�pler�n oluşturulması ve koord�nasyon merkez�n�n kurulmasıdır.

 Ayrıca projede yer alab�lecek d�ğer destekley�c� faal�yet ve 
h�zmetler de şunlardır: Koord�nasyon merkez� kontrolünde çağrı merkez� 
kurulmasıdır. Gündüzlü dayanışma, farkındalık/b�l�nçlend�rme 
h�zmetler�, sosyal kültürel faal�yetler, eğ�t�mler ve kurs h�zmetler�, 
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danışmanlık ve yönlend�rme h�zmetler�, gündüzlü bakım h�zmetler�. İl 
genel�nde, yaşlılara �l�şk�n evde bakım �ht�yacı da dâh�l yaşlı bakım 
�ht�yacı ver�ler�n�n de yer aldığı yaşlı ver� tabanının oluşturulması. 
Koruyucu ve önley�c� h�zmetler�n n�tel�ğ�n�n yükselt�lmes�ne ve 
yaygınlığının artırılmasına yönel�k h�zmetler. Proje kapsamında, evde 
sağlık desteğ�ne �ht�yaç duyan yaşlılar �lg�l� kurum ve h�zmetlere 
yönlend�r�lerek, h�zmet almaları sağlanab�lecekt�r. 
 YADES Programının sağlıklı b�r şek�lde başlatılması ve 
yürütülmes� �ç�n programın tanıtımı ve b�lg�lend�rme çalışmaları 
çerçeves�nde Yaşlılar Haftasında 22 Mart 2016 tar�h�nde Ankara'da sayın 
bakanımızın da tefr�şler�yle, �lg�l� kurum, kuruluşlar, ün�vers�teler, s�v�l 
toplum kuruluşları, val�l�kler, beled�yeler ve basın tems�lc�ler�n�n 
katılımıyla YADES Programı Tanıtım Toplantısı gerçekleşt�r�lm�şt�r. 24-
25 Mayıs 2016 tar�hler�nde �se Antalya �l�nde Büyükşeh�r Beled�yeler� 
personel�ne YADES programı ve proje hazırlama eğ�t�m� ver�lm�şt�r. 

 Bakanlık onayı �le YADES Programı proje başvuru sürec� 
başlatılmış olup, Büyükşeh�r Beled�yeler�nden gelecek projeler�n ön 
değerlend�rme ve proje kabul aşamalarından sonra bütçe gerekl�l�kler� 
doğrultusunda yılsonuna kadar proje bütçeler�n�n tesp�t ed�lerek �lg�l� 
�llere aktarılması planlanmaktadır. Yaşlı Destek Programının 
yaşlılarımıza, büyükşeh�r beled�yeler�m�ze,  val�l�kler�m�ze ve ülkem�ze 
hayırlı olmasını temenn� eder�z.

    İshak ÇİFTÇİ
    Engell� ve Yaşlı H�zmetler� 

    Genel Müdürü
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…

E CETVELİ 

BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

Sıra no: 75 (ERDEP ve YADES)

24.01.33.00-10.2.0.00-1-07.1: Yurt İç� Sermaye Transferler� 4.125.000 TL

A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı Bütçes�

75- … 

“24.01.33.00-10.2.0.00-1-07.1 tert�b�nde yer alan ödenek; Türk�ye'de �kamet eden ve h�zmete 
�ht�yaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmes� �le b�yo-ps�ko sosyal bakıma �ht�yacı 
olanların yaşadıkları mekanlarda gerekl� olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının 
kolaylaştırılmasını amaçlayan Yaşlı Destek Programı (YADES) �ç�n A�le ve Sosyal Pol�t�kalar 
Bakanlığı tarafından bel�rlenecek usul ve esaslar çerçeves�nde Büyükşeh�r Beled�yeler�n�n program 
amaçlarına uygun olarak hazırlayacakları projeler �ç�n kullandırılır.

YADES Programı ve ERDEP kapsamında val�l�kler tarafından A�le ve Sosyal Pol�t�kalar 
Bakanlığına tekl�f ed�len ve anılan Bakanlık tarafından uygun bulunan projelerden, val�n�n yetk� ve 
sorumluluğunda gerçekleşt�r�lmes� uygun görülenler�n bedeller�, münhasıran proje �le �lg�l� 
harcamalarda kullanılmak üzere söz konusu ödenekten �lde val�l�k adına açılacak özel b�r hesaba 
aktarılır ve proje amaçlarına uygun olarak val� tarafından kamu kurum ve kuruluşları, �l özel 
�dareler�, beled�yeler, meslek odaları ve ün�vers�telere A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı 
tarafından bel�rlenecek usul ve esaslar çerçeves�nde kullandırılır.”        

16 Mart 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29655 (Mükerrer)

KANUN

2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
Kanun No. 682                                                                    Kabul Tar�h�: 9/3/2016
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T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YILI YAŞLI DESTEK PROGRAMI PROJESİ
UYGULAMA USUL VE ESASLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç
 MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Türk�ye'de �kamet eden 
65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmes� �le b�yo-ps�ko sosyal bakıma 
�ht�yacı olanların yaşadıkları mekânlarda ve/veya gündüzlü merkezlerde gerekl� 
olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönel�k Yaşlı 
Destek Programı (YADES) projes�n�n uygulanması, koord�nasyonu ve 
�zlenmes�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

 Kapsam
 MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar,  Yaşlı Destek Programı (YADES) 
amaçlarına uygun olarak büyükşeh�r beled�yeler�n�n hazırlayacakları ve 
Bakanlıkça desteklenmes� uygun görülen projeler �ç�n tahs�s ed�lecek ödeneğ�n 
harcanması, �zlenmes�, değerlend�r�lmes� ve denetlenmes�ne da�r hükümler� 
kapsar.

 Dayanak
 MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 633 sayılı A�le ve Sosyal 
Pol�t�kalar Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamen�n 10 uncu maddes�n�n (f),  (g) ve (ğ) bendler� �le 2016 Yılı Merkez� 
Yönet�m Bütçe Kanununa ekl� (E) �şaretl� cetvel�n 75 �nc� sıra maddes�ne ve 
5442 sayılı İl İdares� Kanununun 9 uncu maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 Tanımlar
 MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
 a) Bakanlık: A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığını,
 b) Bakan: A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanını,
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c) Genel Müdürlük: Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürlüğünü,  
ç) Görünürlük Kuralları: YADES'�n görünürlük ve tanıtım kurallarını,
 d) İşt�rakç�: Doğrudan veya dolaylı olarak b�r fayda veya menfaat 
sağlamadan, proje veya faal�yet�n yürütülmes�nde proje yürütücüsüne doğrudan 
veya dolaylı olarak katkıda bulunan ve �lg�l� başvuru belgeler�nde açıkça 
bel�rt�len gerçek veya tüzel k�ş�y�,
 e) İzleme ve Denetleme Raporu: YADES İzleme ve Denetleme 
kom�syonu tarafından hazırlanarak, YADES kapsamında desteklenen projeler 
çerçeves�nde yapılan her türlü tesp�t, hazırlık, uygulama g�b� çalışmalara ve 
gel�şmelere �l�şk�n b�lg�n�n sunulduğu raporu,
 f) N�ha� Rapor: YADES kapsamında desteklenen projeler�n b�t�m�nde 
hazırlanan, projede yapılan her türlü tesp�t, hazırlık, uygulama g�b� çalışmalara 
ve gel�şmelere �l�şk�n b�lg�n�n sunulduğu raporu,
 g) Ortak: Proje yürütücüsü �le yapılan �şb�rl�ğ� protokolü veya 
sözleşmes� kapsamında Proje veya faal�yet�n yürütülmes�nde doğrudan veya 
dolaylı olarak fayda sağlayan veya katkıda bulunan ve �lg�l� başvuru 
belgeler�nde açıkça bel�rt�len gerçek veya tüzel k�ş�y�,  
 ğ) Ödenek: YADES kapsamındak� projeler� desteklemek amacıyla 
Bakanlık bütçes�nden Val�l�ğe aktarılan ödeneğ�,
 h) Proje Yürütücüsü: YADES projes�n� yürütmekle sorumlu olan 
Büyükşeh�r Beled�yes�n�, 
 ı) S�v�l Toplum Kuruluşları: Projen�n uygulanacağı �lde, başvuru 
tar�h�nden en az b�r yıl önce kurulmuş olan veya en az b�r yıldır şube veya 
tems�lc�l�ğ� bulunan s�v�l toplum kuruluşlarını,
 �) Val�l�k: Projen�n yürütüldüğü �l val�l�ğ�n�,
 j) Yaşlı Destek Programı (YADES): Türk�ye'de �kamet eden 65 yaş 
üstü yaşlıların korunması ve desteklenmes� �le b�yo-ps�ko sosyal bakıma �ht�yacı 
olanların yaşadıkları mekânlarda ve/veya gündüzlü merkezlerde gerekl� olan 
bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını ve bu h�zmetler�n ülke 
genel�nde yaygınlaştırılması �le bu konudak� h�zmetler�n bütünleş�k ve standart 
b�r şek�lde sunularak kaynak �srafının ve olası olumsuz d�ğer sorunların önüne 
geç�lmes�n� amaçlayan alan uygulamalarını destekleyen programı,
k) YADES İzleme ve Değerlend�rme Cetvel�: Proje yürütücüsü tarafından 
proje gel�şmeler�ne �l�şk�n b�lg�n�n g�r�ld�ğ�, üçer aylık dönemler hal�nde val�l�ğe 
ve val�l�k tarafından onaylanarak Genel Müdürlüğe gönder�lecek olan cetvel�,
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 l) YADES İzleme ve Denetleme Kom�syonu: Val�l�kte görevl� 1 
yönet�c� �le A�le ve Sosyal Pol�t�kalar İl Müdürlüğünden görevlend�r�len, 
Huzurevler� �le Huzurev� Yaşlı Bakım ve Rehaba�l�tasyon Merkezler� 
Yönetmel�ğ�nde sayılan 3 meslek elemanından oluşan kom�syonu,
 m) YADES Sekreteryası: İlde Bakanlık ve Val�l�k adına YADES �ş ve 
�şlemler�n� yürütecek olan ve Val�l�k onayı �le A�le ve Sosyal Pol�t�kalar İl 
Müdürlüğünde görevlend�r�len personelden oluşturulan sekreteryayı, �fade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

 Desteklenecek proje türler� 
 MADDE 5- (1) YADES kapsamında, 65 yaş üstü yaşlıların korunması 
ve desteklenmes� �le b�yo-ps�ko sosyal bakıma �ht�yacı olanların yaşadıkları 
mekânlarda ve/veya gündüzlü merkezlerde gerekl� olan bakımlarının yapılarak, 
bağımsız yaşamlarının desteklenmeler�n� �çeren, günlük yaşamlarının 
kolaylaştırılmasına yönel�k h�zmetler�n ver�leb�leceğ� b�r yapının kurulması ve 
�şlet�lmes� çerçeves�ndek� projeler desteklen�r. 
 (2) Bu kapsamda proje �çer�s�nde öncel�kl� olarak yer alması gereken 
faal�yet ve h�zmetler şunlardır: 
 a) Yaşlılara yönel�k evde bakıma destek ve evde bakım h�zmetler�: 
Yaşlıların bakımı �le �lg�l� olarak hane halkının tek başına veya komşu, akraba 
g�b� d�ğer destek unsurlarına rağmen yeters�z kaldığı durumlarda yaşlılara evde 
yaşamlarını devam ett�reb�lmeler� �ç�n yaşam ortamlarının �y�leşt�r�lmes�, 
günlük yaşam faal�yetler�ne yardımcı olunması amacıyla sunulan sosyal, 
fiz�ksel, ps�koloj�k destek h�zmetler�,
 b) Ps�kososyal destek h�zmetler�: Yaşlı �le yaşlının bakımını üstlenen 
k�ş�ler�n veya b�rl�kte yaşadığı k�ş�ler�n �ht�yaç duyduğu ps�kososyal destek 
çalışmaları, 
 c) Evde tekn�k destek h�zmetler�: İlg�l� tekn�syen�n yetk� alanına g�ren 
elektr�kl� ev aletler�, sıhh� tes�sat, boya, küçük onarım g�b� konularda yedek 
parça ve sa�r malzemen�n yaşlı tarafından alınarak bakım ve onarımlarının 
yapılması �le gerekt�ğ�nde yönlend�rme yapılması,
 ç) Mob�l ek�p oluşturulması: H�zmet�n sunulması �ç�n yaşlının �kamet 
adres�ne ve h�zmet yer�ne ulaşımı sağlayıp h�zmet� sunacak olan personel, araç 
ve gerec�n tem�n ed�lerek, hareketl�l�ğ�n�n sağlanması ve proje kapsamında, 
evde sağlık desteğ�ne �ht�yaç duyan yaşlıların �lg�l� kurum ve h�zmetlere 
ulaşımının sağlanması,
d) Koord�nasyon merkez� kurulması: Çağrı araçları veya doğrudan yapılan 
başvuruların karşılandığı ve kayda alındığı, talep ve �ht�yaçlara yönel�k h�zmet 
sunumunun organ�ze ed�ld�ğ�, gerekl� yönlend�rme ve koord�nasyonun 
sağlandığı �lg�l� beled�yeye veya beled�yen�n �lg�l� b�r�m�ne bağlı olarak kurulan 
merkez�n oluşturulması.
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 (3) Proje �çer�s�nde yer alab�lecek d�ğer destekley�c� faal�yet ve 
h�zmetler şunlardır: 
 a) Koord�nasyon merkez� kontrolünde çağrı merkez� kurulması,
 b) Gündüzlü dayanışma, farkındalık/b�l�nçlend�rme h�zmetler�, sosyal 
kültürel faal�yetler, eğ�t�mler ve kurs h�zmetler�, danışmanlık ve yönlend�rme 
h�zmetler�,
 c) Gündüzlü bakım h�zmetler�, 
 ç) İl genel�nde, yaşlılara �l�şk�n evde bakım �ht�yacı da dah�l yaşlı bakım 
�ht�yacı ver�ler�n�n de yer aldığı yaşlı ver� tabanının oluşturulması,
 d) Koruyucu ve önley�c� h�zmetler�n n�tel�ğ�n�n yükselt�lmes�ne ve 
yaygınlığının artırılmasına yönel�k h�zmetler,

 Projelerle �lg�l� d�ğer hususlar
 MADDE 6- (1) Proje kapsamında, evde sağlık desteğ�ne �ht�yaç duyan 
yaşlıların �lg�l� kurum ve h�zmetlere ulaşımı sağlanır.
 (2) Yukarıda bel�rt�len h�zmet ve faal�yetler�n sunumu ve sürdürülmes� 
�ç�n büyükşeh�r beled�yeler� de bütçe veya kaynak sağlar, başka kurum ve 
b�r�mlerle �şb�rl�ğ� yapab�l�r, buna ek olarak �ht�yaç duyulan personel, 
dem�rbaş/malzeme alımları, taşıt alımı (proje bütçes�n�n %10'unu aşmamak 
kaydıyla 1 adet) veya k�ralama g�derler� g�b� destekler de proje kapsamında 
sağlanab�l�r. Bakanlığın projeye sağladığı destek m�ktarının bütçe kalemler� 
arasında dengel� dağılım göstermes� esastır.
 (3) YADES ödeneğ�n�n projelere göre dağılımı Bakanlık tarafından 
bel�rlen�r.

Proje başvurusu yapılması ve destek ver�lecek kurumlar
 MADDE 7- (1) YADES kapsamında büyükşeh�r beled�yeler�ne proje 
desteğ� ver�lecek olup büyükşeh�r beled�yeler� d�ğer kurum ve kuruluşlarla veya 
s�v�l toplum kuruluşlarıyla da �şb�rl�ğ� yapab�l�r, ortak veya �şt�rakç� alab�l�r. 
 (2) Büyükşeh�r beled�yeler� EK-I'dek� Proje Tekl�f Formu �le proje 
başvurusu yapar.
 (3) Büyükşeh�r beled�yeler�n�n proje tekl�fler� Val�l�k aracılığıyla Genel 
Müdürlüğe gönder�l�r.
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 Proje ödenek dağılımı
 MADDE 8- (1) YADES ödeneğ�n�n dağılımı Bakan onayı �le Genel 
Müdürlük tarafından resmî yazıyla Val�l�klere b�ld�r�l�r.
 (2) Proje sözleşmes�n�n �mzalanmasının ardından proje bütçes�n�n 
%50's� Val�l�k YADES hesabına aktarılır, kalan %50'l�k m�ktar �se İzleme ve 
Denetleme Kom�syonunun raporu ve Bakanlık onayıyla 2 d�l�m hal�nde 
gönder�l�r.

 Projeler�n süres� ve bütçe büyüklüğü
 MADDE 9- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında desteklenen projeler�n 
süres�, projen�n onaylanarak, finansman sözleşmes�n�n �mzalanmasının 
ardından, YADES ödeneğ�n�n dağılımına �l�şk�n Bakan Onayı ve ödeneğ�n 
Val�l�ğe gönder�ld�ğ� ve YADES hesabına aktarıldığı tar�hten �t�baren en fazla 
b�r yıldır. Projen�n çeş�tl� nedenlerle öngörülen sürede tamamlanamaması 
durumunda proje yürütücüsü büyükşeh�r beled�yes� �lg�l� val�l�ğe 
tamamlanamama nedenler�n� yazılı olarak b�ld�rerek ek süre talep edeb�l�r. Ek 
süre taleb�, val�l�ğ�n görüşüyle Bakanlığa b�ld�r�l�r ve Bakanlığın uygun görmes� 
durumunda b�r defaya mahsus olmak üzere en fazla altı aya kadar ek süre 
ver�leb�l�r.
 (2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında tekl�f ed�lecek projelerde bütçe 
büyüklüğü proje yürütücüsünün tekl�fi ve �lg�l� tarafların katkılarıyla bel�rlen�r. 
Ancak Bakanlık tarafından YADES kapsamında sağlanacak bütçe 
büyüklüğünün üst sınırı her b�r proje �ç�n 1.100.000 TL'd�r. Ancak Bakanlık 
onayıyla, proje yürütücüsü tarafından talep ed�len bedelden eks�k bedelle de 
YADES kapsamında proje desteğ� sağlanab�l�r. Proje yürütücüsünün eks�k 
bedelle projey� uygulamayı kabul etmes� durumunda finansman sözleşmes� 
�mzalanab�l�r, proje yürütücüsünün eks�k bedelle projey� yürütmey� kabul 
etmemes� durumunda, gerekçeler�yle b�rl�kte konu, val�l�k görüşü de alınarak 15 
gün �ç�nde Bakanlığa �let�l�r. Bakanlık eks�k bedell� proje destek bütçes�n� 
değ�şt�rmeye veya projey� reddetmeye yetk�l� olup kararı kes�nd�r. 

 (3) Projeye tahs�s ed�len ödeneğ�n tamamının süres� �ç�nde 
harcanamaması hal�nde harcanamayan kısım val�l�k YADES hesabında kalır. 
Val�l�k YADES hesabında kalan m�ktar genel bütçeye gel�r kayded�l�r.
 (4) YADES Projeler�ne büyükşeh�r beled�yeler� tarafından en az %20 
eş finansman desteğ� sağlanır.



 (5) YADES programı destek tutarının proje hesabına yatırılab�lmes� 
�ç�n eş finansman tutarının proje hesabına yatırıldığını göster�r banka 
dekontunun val�l�ğe tesl�m� veya eş finansman tutarına karşılık gelen katkının 
belgelenmes� gerek�r.

 Desteklenecek projeler�n seç�m� ve değerlend�r�lmes�
 MADDE 10- (1) Desteklenecek projeler�n seç�m�nde;
   a)  1 �nc� maddede yer alan amaçlara ve 4 üncü maddede yer alan  
      YADES tanımındak� amaçlara uygunluk,
 b)  5 �nc� maddedek� hususlara uygunluk,
 c) Sürdürüleb�l�rl�k, 
 ç) Projen�n amacı, gerekçes�, faal�yetler� ve bütçes� arasındak�
     tutarlılık, 
 d) Projen�n, amaç bölümünde bel�rt�len hususların
     karşılanmasına katkı sağlayab�lme dereces�, 
 e) Projey� öneren büyükşeh�r beled�yes�n�n proje yürütme
     kapas�tes�,
 f) Projey� öneren kurumun eş finansman katkısı,
 g) Projen�n hedef gruplar üzer�nde yaratacağı etk�ler ve çarpan
     etk�ler, 
 ğ) Proje hedef k�tles�n�n gen�şl�ğ�, 
 h) Projen�n ve faal�yetler�n süre, �ş, zaman, plan tutarlılığı, 
 ı) İl�n yaşlılara �l�şk�n ver�ler, genel h�zmetler ve evde bakım 
h�zmetler�ne �l�şk�n genel durumu �le yaşlı b�reyler�n �ht�yaçları ve öncel�kler� 
göz önünde bulundurulur.
 (2) Yaşlıların yaşamın tüm alanlarına ulaşab�lmes�n� ve akt�f 
yaşlanmayı �çeren, sürdürüleb�l�r ve yaygınlaştırılab�l�r, çözüm üreten program 
ve model gel�şt�ren projelere öncel�k ver�l�r.
 (3) Projelerde, büyükşeh�r beled�yeler� �lg�l� kurum, kuruluşlar ve s�v�l 
toplum örgütler� �le �şb�rl�ğ� yapab�l�r. İlg�l� b�r�mlerle �şb�rl�ğ� yapılan projelere 
öncel�k ver�l�r.
(4) Projeler�n değerlend�r�lmes�nde, yaşlıların kurum bakımı �ht�yacını azaltan, 
akt�f yaşlanmayı sağlayan, hedef k�tles� gen�ş olan ve hedef k�tle �çer�s�nde yaşlı 
katılımının daha yüksek olduğu projelere öncel�k ver�l�r.
 (5) Proje yürütücüler�, proje kapsamında �st�hdam edeceğ� k�ş�ler� 
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yaşlılık konusunda b�lg� veya becer�ye sah�p olan ve bunu belgelend�ren meslek 
gruplarından bel�rler. 
 (6) Başka b�r finansman kaynağına sunulan ve destek alan proje 
tekl�fler� YADES'e sunulamaz ve YADES'ten desteklenemez. Bu durumdak� 
projeler val�l�k tarafından kontrol ed�lerek değerlend�rmeye alınmaz.
 (7) Bakanlık, proje tekl�f çağrısını Val�l�klere yazı �le b�ld�r�r ve �nternet 
s�tes�nden kamuoyuna duyurur.
 (8) Proje tekl�fler� büyükşeh�r beled�yeler�nce elektron�k ortamda ve 
yazılı olarak �lg�l� val�l�ğe sunulur.
 (9) Val�l�kler proje tekl�fler�n�; 
 a) YADES'�n amaçlarına uygunluğu, 
 b) EK-I'dek� proje formatına uygunluğu, 
 c) Başka b�r finansman kaynağına sunulan ve/veya başka b�r finansman 
kaynağından desteklenen projeler olmaması, 
d) İldek� yaşlılara �l�şk�n ver�ler, genel h�zmetler ve evde bakım h�zmetler�ne 
�l�şk�n genel durumu �le yaşlı b�reyler�n �ht�yaçları ve öncel�kler� bakımından 
değerlend�rerek, görüşler�yle b�rl�kte proje tekl�fler�n� resmî yazıyla ve 
elektron�k ortamda Genel Müdürlüğe �let�r.  
(10) Val�l�klerden Genel Müdürlüğe b�ld�r�len proje tekl�fler�, bu usul ve esaslar 
ve Genel Müdürlük tarafından bel�rlenecek kr�terler çerçeves�nde 
değerlend�r�ld�kten sonra, desteklenecek projeler ve bu çerçevede ödenek 
m�ktarları tesp�t ed�lerek Bakan onayına sunulur. Desteklenecek projeler Genel 
Müdürlük tarafından resmî yazıyla Val�l�ğe b�ld�r�l�r ve �nternet s�tes�nden 
kamuoyuna duyurulur.

 Projelere ödenekler�n aktarılması ve uygulanması
 MADDE 11- (1) YADES kapsamında proje desteğ� ver�lecek 
projelere a�t ödenekler �lg�l� val�l�k YADES hesabına aktarılır. Bu ödenekler 
sadece YADES Programı kapsamında uygulanacak projelerde kullanılır.
 (2) YADES projes�nden desteklenen projeler�n ödenekler�n�n 
kullanılab�lmes� �ç�n val�l�kler, Kamu Haznedarlığı Genel Tebl�ğ� 
çerçeves�ndek� bankalardan b�r�nde val�l�k adına YADES 2016 �ç�n ayrı b�r 
hesap açtırırlar. Açtırılan hesaplara �l�şk�n b�lg�ler (banka dekontu, banka adı, 
hesap sah�b�, hesap numarası, IBAN numarası, verg� numarası, verg� da�res� adı 
vb.) Genel Müdürlüğe �let�l�r. Genel Müdürlük projeler�n ödenekler�n� bu hesaba 
aktarır.
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  (3) Projen�n kabul ed�lmes�n� müteak�p EK-II'de yer alan YADES 
F�nansman Sözleşmes� kapsamında proje yürütücüsü �le val�l�k arasında yapılan 
sözleşme hükümler� çerçeves�nde proje �ç�n tahs�s ed�len ödenek val�l�ğe 
aktarılarak, val�n�n onayıyla proje hesabına aktarılır.
 (4) Bankaya aktarılan ödeneğ�n proje yürütücüler� tarafından kullanımı 
bu Usul ve Esaslarda yer alan hükümlere göre YADES İzleme ve Denetleme 
Kom�syonu onayıyla yapılır. Aktarılan ödenekler proje amacı dışında 
kullanılamaz.
 (5) Projeye başlandıktan sonra ortaya çıkan mücb�r sebeplerden ötürü 
projeye devam ed�lememes� hal�nde, yapılan �ş kadar ödeme gerçekleşt�r�l�r. 
Kalan m�ktar üst l�m�t gözet�lmeks�z�n Bakan Onayı �le YADES kapsamındak� 
d�ğer projelere aktarılab�l�r.
 (6) Val�l�k YADES hesaplarındak� ödenek bak�yeler�, Val�l�kler 
tarafından finansman sözleşmes� �mzalandıktan sonra üçer aylık süreler ve 
Aralık ayı sonunda ve/veya her b�r projen�n tamamlanmasından sonra 15 gün 
�ç�nde elektron�k ortamda ve yazılı olarak genel müdürlüğe b�ld�r�l�r.
 (7) YADES kapsamındak� projeler�n tamamlanmasını müteak�p 45 
gün �ç�nde Genel Müdürlüğün bel�rleyeceğ� kr�terlere uygun olarak YADES 
İzleme ve Denetleme Kom�syonu tarafından hazırlanan n�ha� rapor 60 gün 
�ç�nde Genel Müdürlüğe gönder�l�r.
 (8) Proje yürütücüsü tarafından yapılacak �şlemler, Val�l�k ve Genel 
Müdürlük tarafından �zlenerek, projen�n takv�me uygun olarak sürdürülmes� 
sağlanır.
 (9) Val�l�k YADES hesabında kalan m�ktar genel bütçeye gel�r olarak 
kayded�l�r.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetk� ve Sorumluluklar

 Val�l�ğ�n görev, yetk� ve sorumlulukları
 MADDE 12- (1) Val�l�k YADES kapsamında aşağıda sıralanan 
görevler� yürütmekle yetk�l� ve sorumludur:
 a) Val�l�ğe �let�len proje başvurusunu bu Usul ve Esasların 5 �nc�, 9 uncu 
ve 10 uncu maddeler�ndek� kr�terlere göre değerlend�rmes�n� yaparak Genel 
Müdürlüğe göndermek,
b) Desteklenen projeler�n ödenekler�n�n kullanılab�lmes� �ç�n Kamu 
Haznedarlığı Genel Tebl�ğ� çerçeves�ndek� bankalardan b�r�nde YADES 
Programı �ç�n ayrı b�r hesap açtırmak, 
 c) Projeler�n kabul ed�lerek Val�l�ğe b�ld�r�lmes�n� müteak�p b�r ay 
�çer�s�nde proje yürütücüler�yle EK-II'dek� YADES F�nansman Sözleşmes� 
çerçeves�nde sözleşme �mzalamak, �mzalanan sözleşmen�n b�r örneğ�n� genel 
müdürlüğe göndermek, 
 ç) Projelere yapılacak ödemeler� bu Usul ve Esaslardak� hükümler 
çerçeves�nde gerçekleşt�rmek, 
 d) Söz konusu projeler�n �dar� ve mal� denet�m�n� yapmak, 
 e) Söz konusu projeler �le �lg�l� her türlü sekreterya h�zmet�n� ve 
arş�vleme �şlemler�n� yapmak, 
 f) YADES kapsamındak� projeler �ç�n �lde yapılacak �halelere 
gözlemc� olarak katılmak, 
 g) YADES İzleme ve Denetleme Kom�syonuna ve Proje kapsamında 
görevl� personele gerekl� araç ve benzer� ek�pman �le �z�n g�b� koşulları 
sağlamak,
 ğ) Proje başlangıcı ve sonunda kamuoyunu proje amaçları, faal�yetler� 
ve sonuçları hakkında b�lg�lend�rmek ve görüşler�n� almak, 
 h)    Proje �le �lg�l� harcama ve ödenekler�n aktarılması g�b� tüm �ş ve 
�şlemler� Kamu İhale Kanunu ve d�ğer �hale mevzuatı hükümler� ve bu Usul ve 
Esaslara göre yapmak, proje harcamaları �le �lg�l� 17 nc� madden�n �k�nc� 
fıkrasında sayılan belgeler� hazırlamak ve 5 yıl süreyle saklamak.
ı) İldek� yaşlıların �ht�yaçları doğrultusunda büyükşeh�r beled�yeler�n� ve 
kamuoyunu b�lg�lend�rmek ve YADES'�n tanıtımını yapmak, 
�) Projeler�n gel�ş�m�yle �lg�l� proje yürütücüler� tarafından Ek-IV'dek� YADES      
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İzleme ve Değerlend�rme Cetvel�ne g�r�len b�lg�ler�n doğruluğunu kontrol ed�p 
onaylayarak, �lg�l� dönem� tak�p eden ayın �lk haftasında elektron�k ortamda ve 
yazılı olarak Bakanlığa göndermek, 
 j) Proje b�t�m�nden sonra 30 gün �ç�nde proje yürütücüler� tarafından 
hazırlanarak val�l�ğe ver�len n�ha� raporu, 45 gün �ç�nde hazırlanacak İzleme ve 
Denetleme Kom�syonu raporuyla b�rl�kte onaylayarak 60 gün �ç�nde elektron�k 
ortamda ve yazılı olarak Genel Müdürlüğe göndermek, 
 k) Uygulanma olanağı ortadan kalkan projeler�n ödenekler�n�n, 
gerçekleşen proje mal�yetler�n�n proje bütçes�n�n altında kalması durumunda 
kalan ödeneğ�n ve projeye tahs�s ed�len ödeneğ�n tamamının süres� �ç�nde 
harcanamaması hal�nde harcanamayan kısmının Val�l�k YADES hesabına 
aktarılmasını sağlamak ve genel bütçeye gel�r olarak kaydett�rmek, 
l) YADES hesap bak�yes�n� finansman sözleşmes� �mzalandıktan sonra üçer 
aylık süreler ve Aralık ayı sonunda ve her b�r projen�n tamamlanmasından sonra 
15 gün �ç�nde elektron�k ortamda ve yazılı olarak Genel Müdürlüğe b�ld�rmek, 
 m) Genel Müdürlük tarafından �stenen b�lg� ve belgeler� tem�n etmek, 
n) Proje yürütücüler�yle her türlü koord�nasyonu ve �şb�rl�ğ�n� sağlamak. 
 (2) Yukarıda sıralanan �ş ve �şlemler, val�n�n YADES Programından 
sorumlu olarak görevlend�rd�ğ� val� yardımcısının koord�natörlüğünde A�le ve 
Sosyal Pol�t�kalar İl Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 Proje yürütücüsünün görev, yetk� ve sorumlulukları
 MADDE 13- (1) Proje yürütücüler�n�n görev, yetk� ve sorumlulukları 
şunlardır:
 a) Projeler�n kabul ed�lmes�n� müteak�p b�r ay �çer�s�nde Ek-II'dek� 
YADES F�nansman Sözleşmes� çerçeves�nde Val�l�kle sözleşme �mzalamak, 
 b) Desteklenen projeler�n ödenekler�n�n kullanılab�lmes� �ç�n Kamu 
Haznedarlığı Genel Tebl�ğ� çerçeves�ndek� bankalardan b�r�nde YADES projes� 
�ç�n ayrı b�r hesap açtırmak, 
 c) Projey� amaçlarına uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmak, 
 ç) Proje kapsamındak� h�zmet ve faal�yetler kapsamındak� yolculuk, 
ulaşım g�b� �ht�yaçları proje desteğ� dışında kend� kaynaklarıyla sağlamak,
 d) Gerekmes� hal�nde, projeye ortak veya �şt�rakç� olan kurum veya 
kuruluşlarla ortaklık beyannames� veya gerekl� protokoller�/sözleşmeler� 
�mzalamak, 
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 e) Projede sorun yaşanması hal�nde durumu hemen Val�l�ğe b�ld�rmek, 
 f) Proje harcamalarını sözleşmeye ve bu Usul ve Esaslara göre  
yapmak; harcamalarla �lg�l� belgeler� hazırlamak, Val�l�ğe sunmak ve 5 yıl 
süreyle saklamak, 
 g) Projen�n �zlenme ve denetlenmes� esnasında Val�l�ğ�n talep edeceğ� 
her türlü b�lg� ve belgey� sağlamak, kolaylık göstermek, 
 ğ) Proje gel�şmeler�ne �l�şk�n b�lg�ler� üçer aylık dönemler hal�nde EK-
IV'dek� YADES İzleme ve Değerlend�rme Cetvel�ne g�rerek �mzalamak ve �lg�l� 
dönem� tak�p eden ayın �lk haftasında Val�l�ğe elektron�k ortamda ve yazılı 
olarak göndermek,
 h) Proje b�t�m tar�h�nden sonra 30 gün �ç�nde n�ha� rapor hazırlayıp 
�mzalayarak basılı ve görsel tüm materyallerle b�rl�kte Val�l�ğe vermek, 
 ı) Proje başlangıcı ve sonunda kamuoyunu proje amaçları, faal�yetler� 
ve sonuçları hakkında b�lg�lend�rmek, 
 �) Proje kapsamındak� �haleler� 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na 
uygun olarak yapmak, �hale �lanlarını en az b�r hafta önceden val�l�k �nternet 
s�tes�nden yayınlamak, 
 j) H�zmet akd�ne dayanılarak �st�hdam ed�lecek k�ş�ler�n �şe başlama ve 
ayrılma b�lg�s�n� �lg�l� kuruma ve val�l�ğe b�ld�rmek, bu k�ş�ler�n aylık h�zmet ve 
pr�m belgeler�n� �lg�l� kuruma vermek ve pr�mler�n� zamanında yatırmak, 
 k) Proje kapsamındak� görevl�ler�n yeterl�l�ğ�n� göster�r belgey� 
projen�n başlangıcında faal�yet önces� Val�l�ğe sunmak, 
 l) Projen�n uygulanması safhasında �ş sağlığı ve güvenl�ğ�ne �l�şk�n her 
türlü önlem� almak, 
 m) Evde sağlık h�zmetler�n�n ver�lmes� �ç�n �l sağlık müdürlükler� �le 
�şb�rl�ğ� yapmak, d�ğer konularda da �lg�l� kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ� 
yapmaya açık olmak.
 (2) Proje kapsamındak� basılı ve görsel materyallerde yer alan 
b�lg�ler�n �çer�ğ�nden proje yürütücüsü sorumludur. 
 (3) Proje yürütücüsü, projen�n yürütülmes� esnasında ya da projen�n b�r 
sonucu olarak sebep olab�leceğ� her türlü zarardan üçüncü k�ş�lere karşı tek 
başına sorumlu olmayı kabul eder.
 (4) Proje yürütücüsü; kend�s� veya çalışanları tarafından yapılan b�r 
hukuka aykırılık veya üçüncü k�ş�ler�n haklarının �hlal� neden�yle ortaya 
çıkab�lecek tazm�nat taleb� veya davalarla �lg�l� olarak,  Bakanlığı ve �lg�l� 
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val�l�ğ� her türlü sorumluluğun dışında tutar. Kend�s� veya çalışanları tarafından 
herhang� b�r şek�lde hukuka aykırılık veya üçüncü k�ş�ler�n haklarının �hlal� 
neden�yle ortaya çıkab�lecek tazm�nat talepler�nde ve davalarda taraf olur. 
 (5) Proje yürütücüsünün ortağı/ortakları veya �şt�rakç�ler� olması 
durumunda bunların görev, yetk� ve sorumlulukları proje metn�nde bel�rt�l�r. Bu 
görev, yetk� ve sorumluluklar bu usul ve esaslar �le genel mevzuata ve Bakanlık 
mevzuatına aykırı olamaz.

 YADES İzleme ve Denetleme Kom�syonunun görev, yetk� ve 
 sorumlulukları 
 MADDE 14- (1) İzleme ve denetleme kom�syonunun görev, yetk� ve 
sorumlulukları şunlardır: 
  a) Proje çalışmalarını 3'er aylık süreler ve gerekl� görülen zamanlarda 
yer�nde �nceleyerek söz konusu �ncelemelerde tesp�t ed�len aksaklıklar, 
uygunsuzluk ve usulsüzlükler� b�r tutanağa bağlayarak proje yürütücüsüne, 
Val�l�ğe ve Genel Müdürlüğe �letmek ve gerekl� düzelt�c� �şlemler�n yapılmasını 
sağlamak,
  b) Proje yürütücüsünün 13 üncü madden�n 1 �nc� fıkrasının (h) 
bend�ndek� n�ha� raporu tesl�m etmes�nden �t�baren 15 gün �ç�nde n�ha� rapor 
hazırlayarak basılı ve görsel tüm materyallerle b�rl�kte Val�l�ğe vermek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Proje Harcamaları, Projeler�n İzlenmes� ve Denetlenmes�

 Proje harcamaları
 MADDE 15- (1) YADES kapsamındak� projelerde 5 �nc� maddede 
bel�rt�len h�zmet, faal�yet ve d�ğer hususlara �l�şk�n mal�yetler yanında 
desteklenmes� uygun görülen mal�yetler şunlardır: 
 a) Proje yürütücüsünün proje kapsamında �ş akd� yaptığı personel�n 
maaş ve ücretler�, sosyal s�gorta pr�mler� ve �lg�l� d�ğer mal�yetler, 
 b) Projede koord�natör veya �dar� personel olarak çalışan ve kamu 
görevl�s� olan personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve kamu görevl�s� 
personel�n tab� olduğu d�ğer mevzuatın �lg�l� hükümler� çerçeves�nde yapılacak 
ödemeler, 
c) H�zmet ve faal�yetlerle �lg�l� konaklama, gündel�k g�derler�, 
 ç) P�yasa fiyatlarına uygun olması ve projen�n uygulanab�lmes� �ç�n 
gerekl� olması koşulu �le yen� ek�pman tem�n�, malzeme nakl�, eğ�t�m, k�ra g�b� 
h�zmet satın alma mal�yetler�, 
 d) Sarf malzemeler� mal�yetler�, 
 e) Yayın, basım, etk�nl�k organ�zasyonu g�b� taşeron mal�yetler�,
 f) Toplam proje bütçes�n�n %20's�n� aşmamak kaydıyla, b�nanın/fiz�k� 
mekanın yaşlıların kullanımına uygun olarak düzenlenmes� �ç�n yapılacak �şler 
ve tad�lat g�derler�,
 g) Havale, s�gorta, banka, �hale ve �lan mal�yetler�, �şveren SGK payı 
mal� h�zmet g�derler�,
 ğ) Proje faal�yet�n�n yürütüldüğü mekânların elektr�k, su, �nternet 
er�ş�m� �le telefon g�b� �dar� g�derler�, 
 h) Proje bütçes�n�n % 1'�n� aşmayan görünürlük g�derler�. 

 Proje harcamalarına �l�şk�n özel hükümler
 MADDE 16- (1) Proje yürütücüsü dah�l kamu kurumlarında görev 
yapan personelden projede çalışan ve kamu görevl�s� olan personele, proje 
kapsamında ekstra b�r ücret ödenmez. Proje kapsamında yen� alınacak personele 
ödenecek ücretler �se Büyükşeh�r Beled�yes�n�n tab� olduğu �lg�l� mevzuat 
çerçeves�nde bel�rlen�r.
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 (2) Proje yürütücüsünün, proje dışındak� faal�yetler�n� yürüttüğü 
mekanların k�ra, elektr�k, su, telefon, �nternet er�ş�m� dah�l h�ç b�r g�der� YADES 
kapsamında ödenmez.
 (3) Proje kapsamında yaşlıların yaşamını kolaylaştırmak �ç�n yaşlılara 
doğrudan ver�lecek sarf malzemes� veya dem�rbaş malzeme dışında; harçlık, 
ödül vb. sosyal yardım olarak ver�lemez. 
 (4) Val�l�k ve Proje Yürütücüsü tarafından açılan hesaba aktarılan 
kaynak Kamu Haznedarlığı Genel Tebl�ğ�nde yer alan esaslar çerçeves�nde 
değerlend�r�l�r. Bu şek�lde elde ed�len nemalar hesaba gel�r olarak kayded�l�r. 
Projeye a�t banka hesabında oluşan fa�z ve benzer� gel�rler proje yürütücüsü 
tarafından kullanılamaz, val�l�k YADES hesabına �ade ed�lerek 60 gün �ç�nde 
bütçeye gel�r kayded�l�r. 
 (5) Satın alma �şlemler� kamu �hale kanunu hükümler� çerçeves�nde 
gerçekleşt�r�l�r. 
 (6) Proje kapsamındak� harcamalar, belgeleneb�lmes� amacıyla 
oluşturulacak banka hesapları üzer�nden gerçekleşt�r�l�r.
 (7) Bakanlık tarafından desteklenmek üzere bel�rlenen projeler�n bütçe 
kalemler�ndek� b�r�m mal�yetler, gösterge n�tel�ğ�nde olup, bu harcamaların 
makul olan en düşük fiyattan gerçekleşt�r�lmes�nde Val�l�k her türlü yetk� ve 
sorumluluğa sah�pt�r.

 Proje harcamalarına �l�şk�n g�der gerçekleşt�rmeler�
 MADDE 17- (1) Proje yürütücüsü projeye �l�şk�n hesapları ve kayıtları 
�lg�l� yılın Merkez� Yönet�m ve Bütçe Kanununa uygun olarak tutar.
 (2) Proje yürütücüsü yapılan g�derlere �l�şk�n aşağıdak� belgeler� 
hazırlar ve saklar:
  a) Projeye �l�şk�n muhasebe kayıtları,
 b) Tekn�k ve �dar� şartname, fiyat tekl�fler� ve fiyat araştırması raporu 
g�b� satın alma �şlemler�ne �l�şk�n belgeler,
 c) S�par�ş formları ve sözleşmeler g�b� taahhütler�n belgeler�,
 ç) Tedar�kç�lerden alınan tesl�m-tesellüm makbuzu,
 d) B�r �ş�n tamamlandığını kanıtlayan �braname,
 e) B�r h�zmet veya mal alımını �spatlayan �rsal�ye ve fatura,
 f) İş sözleşmeler�, maaş bordroları ve sosyal güvenl�k pr�m belgeler� 
g�b� personele �l�şk�n kayıtlar.
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 (3) Yapılan g�derlere �l�şk�n belgeler proje dosyasında saklanarak, 
�stenmes� durumunda Bakanlığa veya d�ğer yetk�l� kurumlara �braz ed�l�r.

 Projelerde yıl �ç�nde yapılacak değ�ş�kl�kler
 MADDE 18- (1) Projen�n amaçları ve faal�yetler�nde değ�ş�kl�k 
yapılamaz. Projeye başlandıktan sonra uygulama �mkânı ortadan kalkan 5 �nc� 
maddede bel�rt�len h�zmet ve faal�yetler yer�ne, proje bütçes�n�n �mkan vermes� 
hal�nde 5 �nc� maddeye uygunluk gösterd�ğ� tesp�t ed�len başka b�r h�zmet veya 
faal�yet�n bel�rlenmes�, proje yürütücüsünün tekl�fi, Val�l�ğ�n uygun görüşü ve 
Genel Müdürlüğün onayı �le olur. 
  (2) Projen�n �lg�l� kalem�n�n toplam m�ktarında değ�ş�kl�k olmaması 
kaydıyla, h�zmet ver�lecek yaşlı sayısının artırılmasına proje yürütücüsü yetk�l� 
olup h�zmet ver�lecek yaşlı sayısının azaltılmasına �l�şk�n talepler �se proje 
yürütücüsü tarafından gerekçeler�yle b�rl�kte val�l�ğe b�ld�r�l�r. Talep val�l�ğ�n 
görüşüyle b�rl�kte Genel Müdürlüğe �let�l�r, Genel Müdürlüğün onayıyla 
değ�ş�kl�k yapılab�l�r.
 (3) Projeler�n �l �ç�ndek� uygulama yer� değ�ş�kl�ğ� ve faal�yetler�n 
gerçekleşmes�ne �l�şk�n süre değ�ş�kl�ğ� val�n�n �zn�yle yapılab�l�r. 
 (4) Projen�n bütçe kalemler� arasında val�n�n �zn�yle aktarma 
yapılab�l�r. Aynı bütçe kalem� �çer�s�nde �lg�l� bütçe kalem�n�n toplam tutarını 
değ�şt�rmeyen b�r�m fiyatı ve m�ktar değ�ş�kl�kler� �le personel değ�ş�kl�kler�, 
banka hesabı ve �let�ş�m b�lg�ler� değ�ş�kl�kler� en geç 10 gün �ç�nde val�l�ğe b�lg� 
vermek kaydıyla proje yürütücüsü tarafından  yapılab�l�r. 
 (5) İk�nc�, üçüncü ve dördüncü fıkrada bel�rt�len değ�ş�kl�kler de dah�l 
projelerde yapılan tüm değ�ş�kl�kler proje yürütücüsü tarafından val�l�ğe, val�l�k 
tarafından da genel müdürlüğe b�ld�r�l�r.
 (6) Projelerde yapılan değ�ş�kl�kler sonucunda oluşan rev�ze proje ve 
finansman sözleşmes� esas alınır.

Projeler�n �zlenmes�, denetlenmes� ve raporlama
 MADDE 19- (1) Val�l�kler, projeler�n durumuna göre bel�rleyecekler� 
dönemlerde, projeler� yer�nde �nceler ve projeler�n;
 a) İhale kurallarına uygunluğu, 
 b) Mal�yetler�n uygunluğu, 
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 c) Ödemeler�n usule uygunluğu, 
 ç) Amaca, faal�yet planına ve takv�me uygunluğu, 
 d) Görünürlük kurallarına uygunluğu, 
 e) Dokümantasyon ve arş�vleme �şlemler�n�n uygunluğu, 
 f) Muhasebe �şlemler�n�n uygunluğu, 
 g) Proje ve sözleşme değ�ş�kl�kler�n�n uygunluğunu ve bu Usul ve 
Esaslarda yer alan d�ğer hükümlere uyulup uyulmadığını denetler. Söz konusu 
denet�mlerde tesp�t ed�len aksaklıklar, uygunsuzluk ve usulsüzlükler b�r 
tutanağa bağlanarak proje yürütücüsünün gerekl� düzelt�c� �şlemler� yapması 
sağlanır. Düzelt�c� �şlem yapılmazsa veya yeterl� görülmezse, Val�l�k, �zleme ve 
denetleme faal�yetler� sonucunda gerekl� gördüğü takd�rde projeler�n 
durdurulması veya �ptal� g�b� tedb�rler� Bakanlığa tekl�f eder, Bakanlığın 
onayıyla bu tedb�rler uygulanab�l�r.
 (2) Genel Müdürlük gerekl� gördüğü dönemlerde projelere �l�şk�n 
yer�nde veya tem�n ed�len evrak, doküman ve b�lg� üzer�nden �nceleme yapar, 
�nceleme sonucunda tesp�t ed�len aksaklıklar, uygunsuzluk ve usulsüzlükler b�r 
tutanağa bağlanarak proje yürütücüsünün gerekl� düzelt�c� �şlemler� yapması 
sağlanır. Düzelt�c� �şlem yapılmazsa veya yeterl� görülmezse, Bakanlık 
projeler�n durdurulması veya �ptal� g�b� tedb�rler� uygulayab�l�r.
 (3) Projeler�n malî ve fiz�kî gerçekleşme durumları proje başladıktan 
sonra proje yürütücüler� tarafından EK-IV'dek� YADES İzleme ve 
Değerlend�rme Cetvel�ne yazılarak üçer aylık dönemler hal�nde elektron�k 
ortamda ve yazılı olarak Val�l�ğe �let�l�r. Val�l�kler, İzleme ve Değerlend�rme 
Cetvel�ne g�r�len b�lg�ler�n doğruluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra söz 
konusu cetveller� elektron�k ortamda ve yazılı olarak Genel Müdürlüğe gönder�r. 
İzleme ve Değerlend�rme Cetvel�ne g�r�len b�lg�ler; �lg�l� döneme a�t basılı ve 
görsel materyallerle desteklen�r.
 (4) Proje b�t�m tar�h�nden sonra 30 gün �ç�nde proje yürütücüsü 
tarafından hazırlanacak n�ha� raporda; projen�n mal� ve fiz�kî gerçekleşme 
durumunun ayrıntılı olarak yazılmasının yanısıra projen�n tüm faal�yetler�n�n 
katılımcı sayılarıyla ayrıntılı açıklaması, değ�ş�kl�kler�n nedenler�, faal�yet�n 
sonuçları, ulaşılan hedef grupların performans göstergeler�ne göre sayıları, 
görünürlüğün nasıl sağlandığı, proje kapsamında gerçekleşt�r�lm�ş �y� uygulama 
örnekler�, projen�n sağladığı faydalar, karşılaşılan sorunlar, proje yürütücüsünün 
proje tekl�f formunda beyan ett�ğ� çarpan etk�ler� ve �ht�yaçlar g�b� projen�n 
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 değerlend�r�lmes�ne �l�şk�n b�lg�lere yer ver�l�r.
 (5) Bu Esaslar kapsamında yapılan harcamaların denet�m� 10/12/2003 
tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu �le 3/12/2010 
tar�hl� ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümler�ne göre yapılır.
 (6) Ödeneğ�n amacı dışında kullanıldığının tesp�t ed�lmes� hal�nde 
Proje Yürütücüsü hakkında Kamu Zararlarının Tahs�l�ne İl�şk�n Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmel�k hükümler� uygulanır.
 (7) Proje b�lg�ler�n�n gönder�lmes�ne �l�şk�n formlar, çalışma, �zleme ve 
değerlend�rme esasları, �let�ş�m yöntemler� ve bu Usul ve Esasların 
uygulanmasına �l�şk�n açıklamalar Genel Müdürlük tarafından bel�rlen�r ve yıl 
�ç�nde değ�ş�kl�k yapılab�l�r.
 (8) Val�l�kler ve Proje Yürütücüler� YADES projeler�n�n �zlenmes� ve 
denetlenmes� �ç�n görevl� personele gerekl� araç ve ek�pmanlar �le �z�nler�n 
ver�lmes�n� sağlar. 
 (9) YADES programı ve bu kapsamdak� projeler sürec�ne da�r genel �ş 
ve �şlemler �le Bakanlık �şlemler� Genel Müdürlükçe yürütülür. Genel Müdürlük 
bu çerçevede proje ek�b�, değerlend�rme, �zleme, raporlama vb. çalışmalar �ç�n 
personel görevlend�rmeler� yapab�l�r.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

 Görünürlük kuralları
 MADDE 20- (1) Projelerde EK-III'de yer alan YADES Görünürlük 
Kurallarının uygulanması zorunludur.
 (2) Proje bütçes�ndek� görünürlük ödeneğ�, projen�n toplam bütçes�n�n 
%1'�n� geçemez.
 (3) Proje dah�l�ndek� yaşlıların görünürlük materyaller�nde basılacak 
fotoğrafları �ç�n kend�ler�nden �z�n alınması zorunludur. 

 Dokümantasyon ve arş�vleme
 MADDE 21- (1) Bu Usul ve Esasların 17 nc� maddes�nde bel�rt�len 
�şlemler saklı kalmak kaydıyla, proje kapsamında yapılan her türlü yazışmalar 
ve onaylar, uygulamada kullanılan eğ�t�m materyaller�, uygulama ve/veya 
faal�yet raporları, ara ve n�ha� raporlar, �zleme cetveller�, k�taplar, davet�yeler, 
broşürler, anket, görüşme ve z�yaret formları, sunumlar g�b� dokümanlar �le 
tanıtım ve görünürlük malzemeler� örnekler�, sınıflandırılarak arş�vlen�r. 
Fotoğraf ve kamera kayıtlarının arş�vlenmes�, EK-III'dek� Görünürlük 
Kuralları'nda bel�rt�ld�ğ� şek�lde yapılır.
 (2) Proje b�t�m�nde, tüm basılı, görsel ve sesl� materyaller�n b�r kopyası 
arş�vlenmek üzere val�l�ğe tesl�m ed�l�r.

Proje sonuçlarının kullanımı
 MADDE 22- (1) Proje çerçeves�nde alınan ve üret�len tüm mal, 
malzeme �le ürünler�n mülk�yet�, proje yürütücüsüne a�tt�r. 
 (2) Proje çerçeves�nde satın alınan dem�rbaş ve taşınır malzemeler�n 
ve/veya merkezler�n, proje b�t�m�nden sonra da proje amaçlarına uygun şek�lde 
veya benzer amaçlı faal�yetlerde kullanılması proje yürütücüsü tarafından 
sağlanır. Bu amaçla, val�l�k �le proje yürütücüsü arasında protokol �mzalanır.

 Anlaşmazlıkların çözümü
  MADDE 23- (1) Usul ve Esaslar çerçeves�nce oluşacak �ht�lafları �lg�l� 
Büyükşeh�r Beled�yes� ve Val�l�k b�rl�kte çözer. Bu şek�lde çözülemeyen
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sorunlar Genel Müdürlüğe b�ld�r�l�r ve Genel Müdürlüğün tal�matı 
doğrultusunda �şlem yapılır. 
 (2) Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında yürürlükte olan d�ğer 
mevzuat hükümler�ne ve/veya Bakanlıkça genel hükümler çerçeves�nde 
ver�lecek tal�mat ve em�rlere göre hareket ed�l�r.
 (3) Usul ve Esasların uygulanmasında anlaşmazlıkların çözülememes� 
ve mahkemeye �nt�kal etmes� hal�nde Ankara Mahkemeler� yetk�l�d�r.
 
 Sorumluluk
 MADDE 24- (1) Yetk�l�ler, görev alanlarına g�ren �ş ve �şlemler�n 
mevzuata, bel�rlenen �lke ve prens�plere uygun b�r şek�lde yer�ne 
get�r�lmes�nden, sorumluluğu altındak� kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� 
şek�lde elde ed�lmes� ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının 
önlenmes�nden, malî yönet�m ve kontrol s�stem�n�n �şley�ş�n�n gözet�lmes� ve 
�zlenmes�nden sorumludur. 
(2) İhale Kom�syonu, muayene ve kabul kom�syonu g�b� kom�syonlarda görevl� 
d�ğer personel, bu yönerge çerçeves�nde yer�ne get�r�lmes� gereken görevler 
açısından mal� mevzuat ve �lg�l� d�ğer mevzuat  hükümler� çerçeves�nde 
sorumludur.  
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 G�zl�l�k
 MADDE 25- (1) Görevl� memurlar, görevler�n� yer�ne get�r�rken tüm 
araç ve gereçler� özenle kullanmaya, k�ş�sel b�lg� ve ver�ler� �lg�l� mevzuatına 
uygun olarak korumaya, yetk�s�z k�ş�lerle paylaşmamaya mecburdurlar. Bu 
mecbur�yete uymayanlar doğacak zarardan sorumludurlar.

               Yürürlük 
 MADDE 26- (1) Bu Usul ve Esaslar, Bakan tarafından onaylandığı 
tar�hte yürürlüğe g�rer.

 Yürütme
 MADDE 27- (1) Bu Usul ve Esaslardak� hükümler� Bakan yürütür.

 EKLER :
 EK I : YADES Proje Tekl�f Formu (12 Sayfa)
 EK II : YADES F�nansman Sözleşmes� (3 Sayfa) 
 EK III : YADES Görünürlük Kuralları (6 Sayfa)
 EK IV : YADES İzleme ve Değerlend�rme Cetvel� (3 Sayfa)
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EK-1 PROJE TEKLİF FORMU

YAŞLI DESTEK PROGRAMI
YADES 2016

Proje Tekl�f Formu

Başvuru Sah�b�n�n Adı:

  

Projen�n Başlığı:

 

Başvuru Kodu

 
Yıl-Val�l�k Kodu-Proje No

(Örn: 2015-VLK28-005)

(Val�l�k tarafından doldurulacaktır)
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I. PROJE

1. TANIM

1.1 Projen�n Başlığı: 

1.2 Projen�n Uygulanacağı Yer(ler):

 İl, İlçe, Mahalle, Köy olarak yazınız

1.3. Proje Başvuru Koşulları

 1.3.1. Proje başvurusu yapab�lecek kurumlar

 YADES kapsamında Büyükşehir Belediyelerine proje  
 desteği verilecek olup Büyükşehir Belediyeleri proje 
 başvurusu yapabileceklerdir.

 1.3.2. Proje başvurusu yapamayacak kurumlar 
 Büyükşeh�r Beled�yeler� dışındak�ler

 1.3.3. Desteklenmeyecek projeler

 Mevcut durumda yürütülen h�zmetlerle �lg�l� g�derler proje kapsamında 
finansman sağlanmayacaktır. Ancak bu h�zmetler�n gel�şt�r�lmes� ve 
sürdürülmes�ne yönel�k h�zmetler destekleneb�lecekt�r.

 1.3.4. Desteklenecek projeler
 YADES kapsamında, hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların 
korunması ve desteklenmesi ile biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların 
yaşadıkları mekânlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak, bu yönde 
desteklenmelerini içeren, yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlerin . 
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verilebileceği bir yapının kurulması ve işletilmesi çerçevesindeki projeler 
desteklenebilecektir

YADES kapsamında büyükşehir belediyelerine proje desteği verilecek olup 
büyükşehir belediyeleri diğer kurum ve kuruluşlarla veya sivil toplum 
kuruluşlarıyla da ortaklık veya işbirliği yapabilir. Büyükşehir belediyeleri Ek-
I'deki Proje Teklif Formu ile proje başvurusu yapar. Büyükşehir belediyelerinin 
proje teklifleri Valilik aracılığıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.

YADES kapsamında büyükşehir belediyelerine proje desteği verilecek olup 
büyükşehir belediyeleri diğer kurum ve kuruluşlarla veya sivil toplum 
kuruluşlarıyla da ortaklık veya işbirliği yapabilir. Büyükşehir belediyeleri Ek-
I'deki Proje Teklif Formu ile proje başvurusu yapar. Büyükşehir belediyelerinin 
proje teklifleri Valilik aracılığıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.

1.3 Proje Mal�yet�: 

Usul ve Esaslar kapsamında desteklenen projelerin süresi, YADES ödeneğinin 
dağılımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı onayının Valiliğe bildirildiği 
tarihten itibaren en fazla bir yıldır. Projenin çeşitli nedenlerle öngörülen sürede 
tamamlanamaması durumunda proje yürütücüsü büyükşehir belediyesi ilgili 
valiliğe tamamlanamama nedenlerini yazılı olarak bildirerek ek süre talep 
edebilir. Ek süre talebi, valiliğin görüşüyle genel müdürlüğe bildirilir ve genel 
müdürlüğün uygun görmesi durumunda bir defaya mahsus olmak üzere ek süre 
verilebilir.

Usul ve Esaslar kapsamında teklif edilecek projelerde bütçe büyüklüğü proje 
yürütücüsünün teklifi ve ilgili tarafların katkılarıyla belirlenir. Ancak Bakanlık 
tarafından YADES kapsamında sağlanacak bütçe büyüklüğünün üst sınırı 
1.100.000 TL'dir. Ancak Bakanlık onayıyla, proje yürütücüsü tarafından talep 
edilen bedelden eksik bedelle de YADES kapsamında proje desteği sağlanabilir. 
Proje yürütücüsünün eksik bedelle projeyi uygulamayı kabul etmesi durumunda 
finansman sözleşmesi imzalanabilir, proje yürütücüsünün eksik bedelle projeyi 
yürütmeyi kabul etmemesi durumunda, gerekçeleriyle birlikte konu, valilik 
görüşü de alınarak 15 gün içinde Bakanlığa iletilir. Bakanlık eksik bedelli proje  
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destek bütçesini değiştirmeye veya projeyi reddetmeye yetkili olup kararı 
kesindir.   

Projen�z�n toplam tahm�n� mal�yet� ve Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel 
Müdürlüğünden YADES kapsamında talep ed�len ödenek tutarını bel�rt�n�z.

1.4 Özet: 

Azam� 500 sözcük 

Projen�n Toplam Uygun Mal�yet�

…………………………..TL

 YADES Destek Tutarı 
…………………………..TL
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1.5. Gerekçelend�rme

Azam� 300 sözcük. 
Lütfen aşağıdak� b�lg�ler� sağlayınız:

1.5.4. Bu hedef grubun(ların) �ht�yaçlarının ve sorunlarının tanımlanması 
1.5.5. Projen�n hedef grubun(ların) �ht�yaç ve sorunlarının çözümüne  
sağlayacağı katkı

Projen�n Türü   
Projen�n Süres�

 
….. ay

 Projen�n Hedefler�

  

 

 

1Hedef Grup(lar)

Beklenen Sonuçlar

  

Temel Faal�yetler

Ortak(lar) (A�le ve Sosyal 
Pol�t�kalar Bakanlığı har�ç 
olmak üzere projeye ayn�, nakd� 
ya da h�zmet yardımı bulunan 
k�ş�, kurum, kuruluşlar) 

1. Faal�yet: …
2. Faal�yet: …
Faal�yet: … şekl�nde (maddel� b�r 
şek�lde) faal�yetler�n sadece adları 
s ı r a l a n a c a k t ı r .  B u r a d a k � 
numaralanmış faal�yetler başvuru 
formunun d�ğer bölümler�ndek� 
numaralanmış faal�yetler �le aynı 
olmalıdır. 
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1.6. Faal�yetler�n ayrıntılı açıklaması

Azam� 500 sözcük. Sonuçlara ulaşmak amacıyla gerçekleşt�r�lecek her b�r 
faal�yet�n adını ve detaylı açıklamasını, faal�yetler�n seç�m�n�, faal�yetlere 
katılacak olanların ne tür kıstaslara tab� olarak seç�lecekler�n� göstererek ve eğer 
varsa, her b�r ortağın faal�yetlerdek� rolünü bel�rt�n�z. Bu bağlamda, faal�yetler�n 
ayrıntılı açıklaması.

1.7. Süre ve Faal�yet Planı

Projen�n süres� _____ ay olacaktır. ( Uzatma har�ç 12 aydan fazla olamaz )

D�kkat: Burada bel�rt�len proje süres�, faal�yet planında bel�rt�len proje süres� ve 
d�ğer tüm kısımlarda bel�rt�lenlerle aynı olmalıdır.

Not: Gösterge n�tel�ğ�ndek� faal�yet planı gerçek tar�hler� bel�rtmemel�; ancak 
bas�tçe “1. ay”, “2. ay” vb. şekl�nde göster�lmel�d�r. Başvuru sah�pler�n�n, 
�ht�yaten faal�yet planı takv�mler�nde bel�rl� b�r zaman aralığı bırakmaları 
öner�lmekted�r. (Lütfen bunların, Bölüm 1.4'de sıralanan başlıklarla ve 
'Bölüm.3 Proje Bütçes�'nde yer alan faal�yetlerle örtüşmes�n� sağlayınız). 
Faal�yet yapılmayan ay(lar), faal�yet planı ve proje süres�ne dah�l ed�lmel�d�r.

Faal�yet planı, her b�r faal�yet�n hazırlık ve uygulamasına a�t genel b�r görüş 
verecek şek�lde yeterl� ayrıntıya sah�p olmalıdır. 

Faal�yet planı aşağıdak� format kullanılarak hazırlanmalıdır:
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2. BEKLENEN SONUÇLAR

2.1 Hedef gruplar/yararlanıcılar üzer�nde beklenen etk�
Azam� 150 sözcük. Projen�n hedef grupların/yararlanıcıların durumunda ne g�b� 
�lerlemeler sağlayacağını bel�rt�n�z.

 

   
Hazırlık 
faal�yet� 1 

 

   

<……> 
Beled�yes�

Hazırlık 
faal�yet� 2 

   

Hazırlık 
faal�yet� 3

Uygulama 
faal�yet� 1

 
Faal�yet 

 
Ay  
1

Ay  
2

Ay  
3

Ay  
4

Ay  
5

Ay  
6

Ay  
7

Ay
8

Ay
9

Ay
10

Ay
11

Ay
12

Örnek .Ör

 Uygulama 
Sorumlusu

Örnek
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2.2 Somut Çıktılar 

Projenin Muhtemel Çıktıları
1. Yaşlılara yönelik evde bakıma destek ve evde bakım hizmetleri 
faaliyetleri
2. Psiokososyal destek hizmetleri faaliyetleri
3. Evde teknik destek hizmetleri faaliyetleri
4. Çağrı merkezi kurulması faaliyetleri
5. Mobil ekip oluşturulması faaliyetleri
6. Koordinasyon merkezi kurulması faaliyetleri
7. Gündüzlü dayanışma, farkındalık/bilinçlendirme hizmetleri, 
sosyal kültürel faaliyetler, eğitimler ve kurs hizmetleri, danışmanlık 
ve yönlendirme hizmetleri faaliyetleri
8. Gündüzlü bakım hizmetleri faaliyetleri
9. Koruyucu ve önleyici hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesine ve 
yaygınlığının artırılmasına yönelik faaliyetler
10. Yaşlılara ilişkin veri tabanının oluşturulması faaliyetleri
2. Farkındalık Eğitimleri/Faaliyetleri
2.1. Bilgilendirme/Bilinçlendirme Eğitimlerine Katılacak Kişi Sayısı
2.2. Bilgilendirme/Bilinçlendirme Eğitimlerine Katılacak 
Engelli/Ailesi Sayısı
2.3. Bilgilendirme/Bilinçlendirme Eğitimlerine Katılacak Yaşlıların 
Sayısı
2.4. Bilgilendirme/Bilinçlendirme Eğitimlerine Katılacak Kişilerin 
Yaş Grubuna Göre Sayısı   …-… Yaş
     …-… Yaş
     …-… Yaş
3. Konferans/Seminer/Paneller
3.1. Konferans/Seminer/Panel Sayısı
3.2. Konferans/Seminer/Panellere Katılacak Kişi Sayısı
3.3. Konferans/Seminer/Panellere Katılacak Engelli/Ailesi Sayısı
4. Proje Kapsamında Üretilen Materyal Sayısı
4.1. Tanıtım Materyalleri (Broşür, afiş, dosya, bayrak, tişört, bardak, 
web sayfası vb) Sayısı
4.2. Eğitim Materyalleri (Rehber, kitapçık, CD-DVD, broşür vb) 
Sayısı
4.3. Yayın (Kitap, Araştırma Raporu vb) Sayısı

(sayı olarak)
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2.3   Çarpan Etk�ler�

Azam� 150 sözcük. Projen�n sonuçlarının tekrarlanma ve gen�şleme olasılığını 
anlatınız. 

2.4   Sürdürüleb�l�rl�k

Azam� 150 sözcük. Lütfen projen�z�n sürdürüleb�l�rl�ğ�n� aşağıda bel�rt�len �k� 
boyut açısından açıklayınız.
2.4.1 Mal� Boyut (Faal�yetler destek b�tt�kten sonra nasıl finanse ed�lecek?) 
2.4.2 Kurumsal Boyut (Kurumsal yapınız proje sona erd�kten sonra da 
faal�yetler�n sürdürülmes�ne �z�n verecek m�? Proje sonuçları �ç�n “yerel 
sah�plenme” olacak mı?)

2.5   Görünürlük Faal�yetler�
Azam� 100 sözcük. Lütfen proje çerçeves�nde öngörülen görünürlük 
faal�yetler�n� tanımlayınız. (Lütfen bütçede, burada öngördüğünüz 
görünürlük faal�yetler�n�n mal�yetler� �ç�n tahs�sat yapmayı ve görünürlük 
bütçes�n�n toplam bütçen�n % 1'�n� aşamayacağını unutmayınız.)

3. PROJE BÜTÇESİ

Aşağıdak� ayrıntılı proje bütçes�n� doldurunuz. (Lütfen, bütçe kalem�ndek� 
faal�yetler�n Bölüm 1.7 Süre ve Faal�yet Planında yer alan faal�yetlerle aynı 
sırada örtüşmes�n� sağlayınız.)
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Bütçe kalem�  Süre /adet  B�r�m bedel 

(TL)
 

Toplam (TL)

1. Faal�yet: Yapılacak faal�yet�n ne olduğu 

 

 

(kaç ay, kaç k�ş�/adet 
g�b� )

 
 

  

  

  1.2.(örnek)

 

Eğ�t�m 
materyal� (Ayrı ayrı 
bel�rt�n�z)

 

… adet 

  

1.3. Eğ�tmen (örnek)

 

… ay X …

 

k�ş�

  

1.3.

 

Personel

 

… ay X …

 

k�ş�

  

1. Faal�yet toplam:

 

2. Faal�yet: ….. 

 

2.1. …

   

2.2. …

   

2.3. …

   

2. Faal�yet toplam:

 

3. Faal�yet:

 

3.1.

   

3.2.
3.3.
3.4.
3. Faal�yet toplam: 
4. Faal�yet ….
4. Faal�yet toplam:
5. Faal�yet ….
5. Faal�yet toplam:
PROJE TOPLAMI:

1.1.Faal�yet�n 
gerçekleşmes� �ç�n 
gerekl� harcama kalem� 
(eğ�t�mc�,ek�pman, 
donanım,  yolculuk 
g�b�) (Lütfen 
harcamaları ayrı ayrı  
bel�rt�n�z) 
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4. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Proje �ç�n beklenen finansman kaynakları hakkında b�lg� vermek �ç�n 
aşağıdak� formu doldurunuz.

Lütfen aşağıda; başvuru sah�b�, �şt�rakç� veya başka b�r kaynak 
tarafından sağlanan ayn�, nakd� ve h�zmet katkılarını (tesp�t, proje 
hazırlığı, şartname hazırlığı vb. danışmanlık h�zmetler�) bel�rt�n�z. 

 

BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI

 

Tutar
TL

 

Proje Bütçes�n�n
Yüzdes� %

Başvuru sah�b�n�n mal� katkısı

 

0,00 %
Bu başvuruda YADES’dan talep ed�len destek 
m�ktarı

 

0,00 0,00

K�ş�,  kurum veya kuruluşlarca yapılan personel, 
ek�pman, b�na, aynî

 

katkı karşılığı (1)

 

0,00 0,00

<İşt�rakç� adı 1> Eğer varsa İşt�rakç�ler�n seç�len 
alana göre sağlayacağı nakd� katkı 

 
0,00 0,00

<İşt�rakç� adı 2> Eğer varsa İşt�rakç�ler�n seç�len 
alana göre sağlayacağı h�zmet katkısı

 
0,00 0,00

TOPLAM KATKI
 

0,00 0,00
GENEL TOPLAM  0,00 100,00

 

 
İşt�rakç� Adı  Nakd� Katkı  Ayn� Katkı  H�zmet Katkısı

<İşt�rakç� adı 1>
   <İşt�rakç� adı 2>

   <İşt�rakç� adı 3>

   
<İşt�rakç� adı 4>
<İşt�rakç� adı 5>
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II. BAŞVURU SAHİBİ

1. KİMLİK

 

  
 

 
Tam Yasal Adı:
Kısaltması:

Yasal Statü:

Resm� Adres:

  

Posta Adres�:

 
 

Telefon numarası: Şeh�r kodu + 
numara

 

Faks numarası: Şeh�r kodu + 
numara

 

Kurum/Kuruluşun e-posta 
adres�:  

Kurum/Kuruluşun �nternet 
adres�:

 
Bu proje �ç�n �rt�bat k�ş�s�:

  
Cep telefonu numarası:

  

E-posta adres�:

 

Herhang� b�r adres, telefon numarası, faks numarası ve özell�kle e-posta adres�
değ�ş�kl�ğ� �lg�l� Val�l�ğe yazılı olarak b�ld�r�lmel�d�r. 
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2. PROJE YÖNETME VE UYGULAMA KAPASİTESİ

2.1. Benzer Proje Tecrübes�

Azam�  300 sözcük.  Bu programın  kapsamına  g � ren  a lan larda 
kurumunuz/kuruluşunuz tarafından yürütülen projeler hakkında, her b�r proje 
�ç�n aşağıdak� hususları bel�rterek ayrıntılı b�lg� ver�n�z. 

  1.1. Projen�n adı, amacı ve yer�
  1.2. Projen�n sonuçları
 1.3. Kurumunuzun/kuruluşunuzun projedek� rolü (l�der kuruluş
 veya ortak) ve projeye katılım dereces�
  1.4. Projen�n mal�yet� 
  1.5. Projeye finansman katkısı sağlayanlar (�s�m, katkı tutarı)

III. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN 
ORTAKLARI 

1. ORTAKLARLA İLGİLİ BİLGİLER

Bu bölüm, her ortak kuruluş �ç�n doldurulacaktır. Ortaklarınızın sayısına göre 
bu tabloyu gereken sayıda çoğaltarak kullanınız.

 

  

Bu b�lg�ler, kurum/kuruluşunuzun destek taleb�nde bulunduğu proje �le aynı 
sektörde ve karşılaştırılab�l�r ölçekte projeler� yönetme konusunda, yeterl� 
deney�me sah�p olup olmadığının değerlend�r�lmes�nde kullanılacak öneml� 
b�r b�lg� kaynağı olacaktır.
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Öneml�:  Ortaklık Beyannames�, b�r sonrak� sayfada ver�len
  örneğe uygun olarak tüm ortaklarca ayrı ayrı
  �mza lanmış  ve  tar �h  a t ı lmı ş  o larak  Başvuru
  Formuna eklenecekt�r. Ortaklık Beyannames�n�
  � lg� l �  kurum/kuruluşları  tems�l  etmeye yetk�l �
  k�ş�ler�n�n �mzalaması gerekmekted�r.

 

  
 1. Ortak  

Tam yasal adı (t�car� unvanı)

  
Yasal statüsü

  Resm� adres�

  İrt�bat k�ş�s�

  
Telefon numarası

  

Faks numarası

  

Cep telefonu numarası

  

E-posta adres�

  

Tekl�f ed�len projen�n
uygulanmasındak� rolü �t�barı �le 
benzer proje tecrübes� 

 

 

Başvuru sah�b� �le �şb�rl�ğ� geçm�ş� 

Tekl�f ed�len projen�n
hazırlanmasındak� rolü ve katılımı

Tekl�f ed�len projen�n
uygulanmasındak� rolü ve katılımı
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2. ORTAKLIK BEYANNAMESİ

Öneml�: Bu beyanname, eğer projede ortak varsa Başvuru Sah�b� de dah�l 
olmak üzere her b�r ortak tarafından doldurulacak ve tems�l etmeye yetk�l� 
k�ş� veya k�ş�ler tarafından �mzalanacaktır.

Ortaklık, YADES tarafından destek sağlanmakta olan projen�n üstlen�lmes� 
konusunda �k� veya daha çok kuruluşun sorumluluk paylaşımını �çeren, kayda 
değer çapta ortak çalışma ve �şb�rl�ğ�d�r.  Projen�n sorunsuz b�r şek�lde 
yürütüleb�lmes� açısından Val�l�k, tüm ortakların aşağıdak� hususları kabul 
etmes�n� beklemekted�r:

 1. Tüm ortaklar Başvuru Formunun �lg�l� Val�l�ğe tesl�m ed�lmes�nden 
önce formu okumuş ve projedek� roller�n� anlamış olacaklardır.  

 2. Tüm ortaklar standart sözleşmey� okumuş ve destek ver�ld�ğ� takd�rde 
sözleşme çerçeves�nde yükümlülükler�n�n neler olacağının b�l�nc�nde 
olacaklardır. Tüm ortaklar, l�der ortak olan Başvuru Sah�b�ne �lg�l� Val�l�k �le 
sözleşme �mzalama ve projen�n uygulanması �le �lg�l� tüm �şlerde �lg�l� 
Val�l�k karşısında kend�ler�n� tems�l etme yetk�s� ver�rler.

 3. Proje yürütücüsü ortaklarıyla düzenl� olarak görüşerek onları projen�n 
durumundan haberdar edecekt�r.

 4. Tüm ortaklar, �lg�l� Val�l�ğe sunulan tekn�k ve mal� raporların 
kopyalarını almalıdırlar.

 5. Projeye �l�şk�n öneml� değ�ş�kl�k talepler� �lg�l� Val�l�ğe sunulmadan 
önce tüm ortaklar tarafından kabul ed�lm�ş olmalıdır. 

……. Val�l�ğ�ne sunulan tekl�fin �çer�ğ�n� okuyarak onaylamış bulunuyorum. 
YADES Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan ortakların uygunluğu �le �lg�l� 
kr�terler� taşıdığımı, yukarıda bel�rt�len �y� ortaklığın esaslarına uyacağımı ve 
gerekler�n� yer�ne get�receğ�m� taahhüt eder�m.
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BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANNAMESİ

Başvuru Sah�b� aşağıdak� hususları beyan eder:
 Bu başvuruda ver�len b�lg�ler doğrudur;
 Başvuru Sah�b�, ortaklarıyla b�rl�kte (varsa) projen�n hazırlanmasından ve 

yönet�m�nden doğrudan sorumludur ve aracı olarak hareket etmeyecekt�r;
 Başvuru Sah�b� projen�n yürütüldüğü süre �çer�s�nde faal�yetler�n� 

sürdürmek ve gerekt�ğ�nde projen�n finansmanına katılmak �ç�n �st�krarlı ve 
yeterl� mal� kaynaklara sah�pt�r; 

 Başvuru Sah�b� tekl�f ed�len projey� başarı �le tamamlamak �ç�n gerekl� 
yönet�m kapas�tes�ne, profesyonel yeterl�l�ğe ve n�tel�ğe sah�pt�r.

Kurum/Kuruluş 
Adı

Yasal Tems�lc�n�n 
Adı Soyadı: :

  

Poz�syonu/Görev�
  

İmza:

 
 

Tar�h ve yer:
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Kurum/Kuruluş 
Adı

Yasal Tems�lc�n�n 
Adı Soyadı: :

 
 

Poz�syonu/Görev�
  

İmza:

 

 
Tar�h ve yer:



40

EK-II 2016 YILI YAŞLI DESTEK PROGRAMI  (YADES 2016) 
FİNANSMAN SÖZLEŞMESİ

B�r tarafta 

("Val�l�k")

<………...> Val�l�ğ�

D�ğer tarafta

“YADES Proje Yürütücüsü” 

[Proje Yürütücüsünün Resm� Adı]

[Yasal Statüsü] 

[Tam Resm� Adres�] 

[Verg� Da�res� Adı]

[Verg� K�ml�k Numarası]

“Yaşlı Destek Programı <…...(Proje �l�)> Projes�n�n” uygulanmasına �l�şk�n 
aşağıdak� hususlarda mutabık kalmışlardır:

                                                   

  
 

İLGİLİ VALİLİK 
LOGOSU

 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ 
KURUMUN LOGOSU
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İşbu sözleşmen�n amacı, “Yaşlı Destek Programı <…...(Proje �l�)> 
Projes�n�n” uygulanması �ç�n YADES kapsamında, A�le ve Sosyal 
Pol�t�kalar Bakanlığı adına Val�l�k tarafından destek ver�lmes�n�n hükme 
bağlanmasıdır. 

Proje yürütücüsü, �şbu sözleşmey� kabul eder ve projey� kend� 
sorumluluğunda YADES 2016 Yılı Uygulama Usul ve Esasları 
çerçeves�nde yürütmey� taahhüt eder.

İşbu Sözleşme taraflarca �mzalandığı tar�hte yürürlüğe g�rer.
Projen�n uygulama süres� 12 aydır.

Val�l�k, A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı adına YADES kapsamında 
yapılacak proje toplam tutarına bakılmaksızın KDV dah�l en fazla 
1.100.00 TL'ye kadar olmak kaydı �le finanse etmey� taahhüt eder.

Proje yürütücüsü, yaşlılara yönel�k yardımcı araç ve gereç desteğ�, 
mekan, malzeme, �şgücü ve d�ğer gönüllü katkıların karşılığı olan 
<………TL>'y�, (proje toplam mal�yet�n�n, Bakanlık katkısının KDV 
dah�l %20 s�nden az olmamak üzere) eş finansman olarak sağlamayı 
taahhüt eder.

Genel Koşullar

Madde 1 - Amaç

1.1

1.2

Madde 2 - Projen�n uygulama süres�

2.1
2.2

Madde 3 – Projen�n F�nansmanı

3.1

3.2
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Proje yürütücüsü YADES 2016 Yılı Uygulama Usul ve Esaslarının 16 
ncı maddes�n�n 3 üncü bend�ne göre projen�n gerçekleşme durumunu her 
3 ayda b�r YADES İzleme ve Değerlend�rme Cetvel�ne kaydeder ve 
�mzalayarak val�l�ğe gönder�r.

Proje yürütücüsü proje b�t�m tar�h�nden sonra 30 gün �ç�nde YADES 
2016 Yılı Uygulama Usul ve Esaslarının 19 uncu maddes�n�n 5 �nc� 
bend�ne göre n�ha� rapor hazırlayarak Val�l�ğe gönder�r, rapor Val�l�k 
tarafından onaylanarak 30 gün �ç�nde Bakanlığa gönder�l�r.

Proje ödeneğ�, “Ek-IV'de yer alan YADES İzleme ve Değerlend�rme 
Cetvel�”n�n proje yürütücüsü tarafından Val�l�ğe �braz ed�lmes�, Val�l�k 
tarafından Bakanlığa �nt�kal ett�r�lmes� ve Genel Müdürlüğün uygun 
görüşüne �st�naden Val�l�k kanalıyla 10 gün �çer�s�nde ödenek proje 
yürütücüsünün hesabına aktarılır, banka dekontu Genel Müdürlüğe �braz 
ed�l�r.

“Ek-IV'de yer alan YADES İzleme ve Değerlend�rme Cetvel�” en fazla 
üç aylık aralıklarla doldurulur. Proje yürütücü �sterse aylık veya �k� aylık 
da cetvel� doldurup �braz edeb�l�r. Bu �braz net�ces�nde 5.1. dek� usul �le 
proje ödeneğ� aktarılır.

İşbu sözleşme �le �lg�l� yazışmalarda aşağıdak� adresler kullanılır:

Madde 4 – Raporlama 

4.1

4.2

Madde 5 – Ödemeler

5.1

5.2

Madde 6 – İrt�bat adresler�

6.1

<……...> Val�l�ğ� adına:

<………>

Proje Yürütücüsü adına:

[Proje Yürütücüsünün yazışma adres�] 
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YADES 2016 Yılı Uygulama Usul ve Esasları ve ekler�, İzleme ve 
Değerlend�rme Cetveller� ve N�ha� Rapor bu sözleşmen�n ayrılmaz 
parçasıdır.

Proje kapsamında her türlü harcama �ş ve �şlemler�nde kamu kurum ve 
kuruluşları �ç�n proje yürütücüsünün tab� olduğu harcama mevzuatı 
geçerl�d�r. 

Proje de kullanılan banka hesabı 60 günden fazla atıl durumda 
beklet�lemez.

Projen�n kalan ödeneğ� (……/……/201…. tar�h�nde/tar�hler�nde / �k�nc� 
üç ayda / projen�n tamamlanacağı ayda vb), Val�l�k/Genel Müdürlük 
tarafından yapılacak �zleme ve değerlend�rme sonucunda aktarılır. 

Proje yürütücüsü, proje süres�nce yapılması gereken tüm çalışmaları 
gerçekleşt�receğ�n� taahhüt etm�ş ve proje süres�nce mevzuat dışı 
uygulamayı karşılayacağını bel�rtm�şt�r.
İşbu sözleşme <…...> �l�nde, b�r aded� Bakanlığa, b�r aded� <.....> 
Val�l�ğ�, b�r aded� de <.....>  proje yürütücüsü �ç�n olmak üzere üç asıl 
kopya olarak hazırlanmıştır.

1Madde 7 – Özel koşullar 

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
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<…....>  Proje Yürütücüsü Adına

İs�m

Unvan

Tarih

 İmza

<…....>  Val�l�ğ� Adına

İs�m

Unvan

Tarih

 İmza
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EK III- YADES 2016 PROGRAMI KAPSAMINDAKİ 
PROJELERDE UYGULANACAK 

GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI

1) GENEL GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI

 Proje yürütücüler�; projeler�n tüm faal�yetler�nde A�le ve Sosyal 
Pol�t�kalar Bakanlığı'nın YADES Programı kapsamında mal� desteğ�n� ve 
val�l�kler�n koord�nasyonunu projelerde görünür kılmak ve tanıtmak �ç�n gerekl� 
önlemler� almakla yükümlüdürler.

 Bu amaçla YADES Programı kapsamında ortaya çıkan her türlü 
malzeme ve basılı materyal üzer�nde proje adıyla b�rl�kte, ekte yatay ve d�key 
örnekler� ver�ld�ğ� şek�lde sırasıyla:
 A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı logosu,
 Proje Yürütücüsü logosu,
 Val�l�k logosu, 
 YADES logosu �le 
 Projen�n “A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı tarafından YADES Programı 

kapsamında finanse ed�ld�ğ�” �fades�n�n (bundan sonra kısaca “destek 
�fades�” olarak anılacaktır) yer alması zorunludur.

 Bu nedenle, basılı ve görsel tüm malzemelerde, bu kuralların “Destek 
İfades�n�n Kullanımı” bölümünde bel�rt�len �st�snalar har�ç, proje adı ve 
bel�rt�len logolar �le destek �fades� ayrı ayrı kullanılamaz. 

Projen�n uygulandığı alanda projey� açıkça tanımlayan panoların 
bulundurulması zorunludur. Panoların büyüklüğü ve sayısı faal�yetler�n ölçeğ� 
�le uyumlu; �fadeler�n okunab�l�r ve anlaşılab�l�r olması gerekmekted�r. Panolar 
görünür ebatta olmalı ve örnekte ver�ld�ğ� şek�lde “A�le ve Sosyal Pol�t�kalar 
Bakanlığı, proje yürütücüsü, �lg�l� Val�l�k logoları ve YADES logosu �le destek 
�fades�n�” taşımalıdır. 

 Proje kapsamında tad�l / tefr�ş ed�len alan ve mekânların g�r�şler�nde 
söz konusu mekânın YADES kapsamında tad�l / tefr�ş ed�ld�ğ�n� bel�rten 
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panoların bulundurulması zorunludur. Panolar görünür ebatta ve örnekte 
ver�ld�ğ� şek�lde “A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı, proje yürütücüsü, Val�l�k 
ve YADES logoları �le destek �fades�n�” taşımalıdır. 

 Proje kapsamında alınan tüm dem�rbaş malzeme ve ek�pmanlar �le 
üret�len tüm belgeler; görünür ebatta ve örnekte ver�ld�ğ� şek�lde “A�le ve Sosyal 
Pol�t�kalar Bakanlığı, proje yürütücüsü, Val�l�k ve YADES logoları �le destek 
�fades�n�” taşımalıdır. Dem�rbaş malzemelerde aynı �çer�kte et�ketler olmalıdır. 

 Proje kapsamında gerçekleşt�r�len toplantı, sem�ner, eğ�t�m vb. 
faal�yetlerde projey� açıkça tanımlayan afiş ve posterler�n bulundurulması 
zorunludur. Afiş ve posterler�n büyüklüğü ve sayısı faal�yet�n ölçeğ� �le uyumlu; 
�fadeler�n okunab�l�r ve anlaşılab�l�r olması gerekmekted�r. Afiş ve posterler 
görünür ebatta ve örnekte ver�ld�ğ� “A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı, proje 
yürütücüsü, Val�l�k ve YADES logoları �le destek �fades�n�” taşımalıdır.

2) ÖRNEK GÖRÜNÜRLÜK ARAÇLARI

 Aşağıda, projelerde YADES Programı kapsamında A�le ve Sosyal 
Pol�t�kalar Bakanlığı'nın mal� desteğ�n�n ve Val�l�ğ�n koord�nasyonunun 
görünürlüğünü sağlamak amacıyla kullanılab�lecek yazılı ve görsel araçlara 
örnekler ver�lmekted�r.

 Basın toplantıları, basın bültenler�
 El �lanları, basılı veya elektron�k ortamdak� �lanlar ve broşürler
 Kırtas�ye (dosyalar, antetl� kağıtlar, davet�yeler, zarflar vb.)
 Raporlar, k�taplar, 
 Konferans, sem�ner, panel belgeler� �le eğ�t�m malzemeler�
 Serg�, göster� vb. malzemeler
 Plaketler, katılım ve teşekkür belgeler�
 Afişler, bayraklar, posterler (banner, b�llboard, roll-up vb.)
 Teçh�zat, malzeme ve ek�pman et�ketler�, 
 Tanıtım pano ve levhaları (�lan panoları, tanıtım levhaları, araç
 panoları vb.)
 Proje sunumları
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 Görsel ve İş�tsel yapımlar (fotoğraflar, v�deolar, CD, DVD vb.)
 Web sayfaları, bültenler, e-bültenler
 Promosyon ürünler� (defter, anahtarlık, şapka, t�şört, çanta,
 bardak, kalem vb)

 Bu araçlardan, broşür, k�tap, rapor, el �lanları, eğ�t�m dokümanları g�b� 
b�lg� �çeren materyallerde logolar ve destek �fades�n�n yanı sıra; hazırlayan 
kurumun adı ve logosu, adres ve telefonu, web sayfası g�b� b�lg�lere yer ver�lmes� 
zorunludur.
   
3) LOGOLARIN KULLANIMI

 Bu kurallarda geçen “logolar” �fades�; “Bakanlık, Proje Yürütücüsü, 
Val�l�k, YADES” logolarının tümünü kapsamaktadır. Görünürlük araçlarında 
(web sayfası, proje ve eğ�t�m sunumları, bayrak, kırlangıç bayrak, kalem, 
bardak, t�şört g�b� materyaller dah�l) bu logoların tümü b�rl�kte kullanılacaktır. 
Anılan materyallerde bu logolardan herhang� b�r� tek başına kullanılamaz.

Temel kural; proje faal�yetler�nde ve görünürlük ve tanıtım �ç�n kullanılan tüm 
materyallerde A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı, proje yürütücüsü, val�l�k ve 
YADES logolarının aynı büyüklükte olmasıdır. Bu logolar �le varsa proje 
ortaklarının logoları b�rb�r�nden daha büyük oranlarda kullanılamaz.

 Ayrıca; projede ortak veya katkı sağlayan olsalar dah�, kâr amacı güden 
�şletmeler, t�car� amaçlı ürün, h�zmet, ambalaj, broşür ve d�ğer tanıtım 
malzemeler�nde A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı, proje yürütücüsü, val�l�k 
ve YADES logoları �le projen�n adını veya projeyle �lg�l� sloganları kullanamaz. 

 Logoların yatay sıralamasında örnekte ver�ld�ğ� şek�lde; sıra �le A�le ve 
Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı, proje yürütücüsü, val�l�k ve bu üç logonun alt 
ortasına gelecek şek�lde YADES logosu olması sağlanmalıdır. 

 Logoların düşey sıralamasında �se örnekte ver�ld�ğ� şek�lde; sıra �le A�le 
ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı, proje yürütücüsü ve val�l�k logoları olmalı, 
YADES logosu �lk yatay sırada kullanılmalıdır. 
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 Proje ortaklarının ve/veya �şb�rl�ğ� sağlayan kurum ve kuruluşların 
logoları yatay ve düşey formatların alt kısmında yer almalıdır. 

 Logolar terc�hen beyaz ve açık renkler üzer�nde kullanılmalıdır, çok 
renkl� zem�nlerden veya logonun görsel etk�s�n�n kaybolacağı renklerden 
kaçınılmalıdır. Kullanılacak arka fona ve tasarıma göre logolar okunab�l�r 
olmalıdır. Afiş g�b� büyük materyallerde düşük çözünürlüklü logolar 
kullanılmamalıdır. Temel kural logoların görünürlüğünün kaybolmamasıdır.

 B a k a n l ı k  l o g o s u  v e  k u l l a n ı m ı n a  � l � ş k � n  e s a s l a r 
http://www.a�le.gov.tr/bas�n/kurumsal-k�ml�k-k�lavuzu adres�nden, YADES 
logosu  adres�nden �nd�r�leb�l�r.http://eyh.a�le.gov.tr/uygulamalar/yades

4) DESTEK İFADESİNİN KULLANIMI
 
 Proje kapsamındak� görünürlük araçlarının tümünde, yukarıda 
bel�rt�len logolarla b�rl�kte “…… Val�l�ğ� koord�nasyonunda ….. Büyükşeh�r 
Beled�ye Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan bu proje A�le ve Sosyal 
Pol�t�kalar Bakanlığı tarafından YADES programı kapsamında finanse 
ed�lmekted�r” �fades� yer almalıdır.
 
 Ancak, ebadı küçük olan (kalem, flash d�sk, şapka vb.) materyallerde 
sadece logoların (A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı, proje yürütücüsü, val�l�k, 
YADES logolarının tümünün) yer alması yeterl�d�r.

 Proje tanıtım sunumları, eğ�t�m sunumları, web sayfası g�b�, �çer�ğ� 
değ�şen ancak asıl görünümü sab�t olan materyaller�n sab�t görünümler�nde, üst 
kısımda logolar (A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı, proje yürütücüsü, val�l�k, 
YADES logolarının tümü), alt kısımda �se destek �fades�ne yer ver�lmel�d�r.

 Tüm basılı malzeme ve yayınlarda da, logolar (A�le ve Sosyal 
Pol�t�kalar Bakanlığı, proje yürütücüsü, val�l�k, YADES logolarının tümü) ve 
söz konusu �faden�n yer alması sağlanır.
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5) ARŞİVLEME

 YADES projeler�nde; programın görünürlüğünü ve tanıtımını 
sağlamak amacıyla k�tap, broşür, afiş ve film g�b� materyaller�n üret�leb�lmes� 
�ç�n aşağıda bel�rt�len arş�v çalışmalarının yapılması zorunludur:

a) Fotoğraf:

 Projen�n uygulandığı alanda, projen�n başlangıcında, faal�yet 
esnasında ve b�t�m�nde fotoğraflanması gerekmekted�r.

 Proje kapsamında gerçekleşt�r�len toplantı, sem�ner, eğ�t�m vb. 
faal�yetlerde projey� açıkça tanımlayan, �nsan odaklı fotoğrafların çek�lmes� 
zorunludur. Bu faal�yetler�n sonunda, tüm katılımcılarla b�rl�kte toplu fotoğraflar 
çek�l�r.

 Proje dah�l�ndek� yaşlıların görünürlük materyaller�nde basılacak 
fotoğrafları �ç�n kend�ler�nden �z�n alınması gerekmekted�r.

 Çek�len fotoğrafların DVD ortamında arş�vlenmes� gerekmekted�r.

 Fotoğraflar çek�m sırasında kontrol ed�lerek; bulanık, karanlık, 
çek�ld�ğ� ortamı �fade etmeyen kareler� s�l�n�r ve gerekl�yse yen�den çek�l�r.     

b) Kamera Kaydı:

 Projen�n uygulandığı alanda, projen�n başlangıcında, faal�yet 
esnasında ve b�t�m�nde kamera kaydının (HD=Yüksek Çözünürlüklü) yapılması 
gerekmekted�r.

 Proje kapsamında gerçekleşt�r�len toplantı, sem�ner, eğ�t�m vb. 
faal�yetlerde projey� açıkça tanımlayan, �nsan odaklı kamera kaydının 
(HD=Yüksek Çözünürlüklü) yapılması zorunludur. Bu faal�yetler sırasında 
ve/veya sonundak� kayıtlar katılımcıları da kapsamalıdır. Kamera kaydının; 
faal�yet�n projey� açıkça tanımlayan kısımlarını, katılımcıların yakın plan ve 
gen�ş plan çek�mler�n� �çermes� yeterl�d�r. 
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 Kamera kayıtlarının DVD ortamında arş�vlenmes� gerekmekted�r.

c) Arş�v Paylaşımı:

 Çek�len fotoğrafların ve kamera kayıtlarının b�r kopyası proje 
b�t�m�nde, �lg�l� val�l�ğe ve A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı Engell� ve Yaşlı 
H�zmetler� Genel Müdürlüğü'ne (Esk�şeh�r Yolu Söğütözü Mahalles� 2177. 
Sokak No:10/A Kat: 16 – 06510  Çankaya/ANKARA) gönder�lmel�d�r.

 Ayrıca, tüm basılı malzeme ve yayınların b�rer aded� proje arş�v�nde 
saklanmak üzere A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı'na tesl�m ed�lecekt�r.
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DİKEY KULLANIM

 

PROJENİN ANA GÖRSELİ/FOTOĞRAF

 
 

YAZI METNİ
 

VARSA PROJE 
ORTAĞI LOGOSU

VARSA PROJE 
ORTAĞI LOGOSU

VARSA PROJE 
ORTAĞI LOGOSU

İLGİLİ VALİLİK 
LOGOSU

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ 
KURUMUN LOGOSU

<……..…>  Val�l�ğ� koord�nasyonunda <……..…> tarafından yürütülmekte olan bu Proje, 
A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı tarafından YA DES Programı kapsamında finanse 

ed�lmekted�r.

 

<………………………..…………..…> PROJESİ
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  EK-IV YADES İZLEME VE DEĞERLENDİRME CETVELİ  
(…/…201. -…/…201.  tar�hler� arası)

 
 

Proje Adı

 

<….> alana projen�n yer� yazılacak.

Proje Yürütücüsü
Proje Yürütücüsünün N�tel�ğ� 

 

(YADES  Usul ve Esasları’nın 5 �nc�
maddes�n�n 1 �nc� fıkrasına uygun
yazılacaktır)

Projen�n Öngörülen Süres�
Projen�n Öngörülen Başlama Tar�h�

Projen�n Öngörülen B�t�ş Tar�h� 
Projen�n Gerçekleşen Başlama 
Tar�h� 

  

Projen�n Gerçekleşen B�t�ş Tar�h� (Projen�n b�tt�ğ� dönemdek� cetvele b�t�ş 
tar�h� yazılacaktır)

Projen�n Toplam YADES (Projeye aktarılan YADES bütçes�
yazılacaktır)

Harcanan Proje Tutarı (2) (YADES bütçes�nden harcanan tutar
yazılacaktır)

Kalan Proje Tutarı (1) - (2) =
Projeye Sağlanması Öngörülen
Nakd� Katkı Tutarı

Projeye Sağlanan Nakd� Katkı Tutarı

AÇIKLAMALAR

Proje Alanı

PROJEYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Yaşlı Destek Programı <...> Projes�
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PROJENİN MALİ GERÇEKLEŞME DURUMU

Bütçe kalem�

1. Tesp�t / Uygulama Projes�
Hazırlanması / Düzenleme / İmalat

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5. Toplam

2. Tesp�t / Uygulama Projes�
Hazırlanması / Düzenleme / İmalat

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5. Toplam

GENEL TOPLAM

Not: 3 aylık dönem b�lg�ler�nde, tesp�t, uygulama projes� hazırlanması, düzenleme ve �malatlar �çer�s�ndek� 
kalemlerde, alınan malzemeler ve yapılan harcamalar ayrı ayrı yazılacaktır. N�ha� raporda, dem�rbaş malzemeler�n 
ve basılı materyaller�n harcama belges� (fatura, makbuz) tek olsa da malzemeler�n dökümü yapılacaktır.

Toplam
(TL)

Öngörülen Harcama
(Proje/Rev�ze Ed�len Proje Bütçes�ndek�

rakamlar/tutarlar yazılacaktır)

B�r�m bedel 
(TL)

Süre
/adet

 

B�r�m bedel
(TL)

Toplam
(TL)

Gerçekleşen Harcama
İlg�l� 3 aylık dönemde gerçekleşen 

rakamlar/tutarlar yazılacaktır)

Süre 
/adet
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1.1.İl genel�nde projen�n tanıtılma
kampanyası 

PROJENİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMU

Öngörülen (Proje/Rev�ze Ed�len
 Proje Bütçes�ndek� sayılar yazılacaktır)

Gerçekleşen (İlg�l� 3 aylık dönemde
gerçekleşen sayılar yazılacaktır )

1. Projen�n tanıtım faal�yetler�

1.2. Projeye yönel�k kullanıcıların 
görüşler�n�n alınması faal�yetler� 
(toplantılar vb.) 

2. P�lot alanın/alanların mevcut
durum tesp�t�

2.3. Proje sürdürülürken katılım 
faal�yetler�n�n sürdürülmes�

2.1.

2.2. 

2.3.

2.4.

2.5.

2.6. 

3. Mevcut durum tesp�tler�n�n
plan ve projelere �şlenmes�

3.1.

3.2. 

3.3.

3.4.

3.5.





Yaşlı H�zmetler� Da�re Başkanlığı

E: yades@a�le.gov.tr
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