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YÖNETMELİK

Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığından:

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI TARAFINDAN YAPILACAK MALİ VE TEKNİK
DESTEKLER İLE İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Türk�ye Çevre Ajansı tarafından Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m

Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığınca bel�rlenen çevre stratej� ve pol�t�kaları doğrultusunda yurt �ç�nde veya yurt dışında yerel
yönet�mler, ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlar, ün�vers�teler, s�v�l toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel
k�ş�lerle �ş b�rl�ğ� yapmak, ortak projeler gel�şt�rmek ve faal�yetlerde bulunmak; uygun görülmes� hâl�nde beled�yelere,
�l özel �dareler�ne, eğ�t�m kurumlarına ve d�ğer kurum ve kuruluşlara mal� ve tekn�k destek sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, Türk�ye Çevre Ajansı tarafından yapılacak �ş b�rl�kler�, ortak proje ve

faal�yetler�n gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k usul ve esaslar �le Türk�ye Çevre Ajansı bütçes�nde öngörülen �lg�l� ödenek
m�ktarından beled�yelere, �l özel �dareler�ne, eğ�t�m kurumlarına ve d�ğer kurum ve kuruluşlara mal� ve tekn�k destek
yapılmasına �l�şk�n usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k, 24/12/2020 tar�hl� ve 7261 sayılı Türk�ye Çevre Ajansının Kurulması �le Bazı

Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Ajans: Türk�ye Çevre Ajansını,
b) Bakan: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanını,
c) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,
ç) Başkan: Ajans Başkanını,
d) Başkan Yardımcısı: Ajans Başkan Yardımcısını,
e) Başkanlık: Ajansı tems�l yetk�s�n� ha�z yürütme organını,
f) İnceleme Kom�syonu: 14 üncü maddede bel�rt�len Ajans Yönet�m Kurulu tarafından oluşturulan kom�syonu,
g) İş b�rl�ğ�: Ajansın faal�yet alanlarına yönel�k konularda b�rl�kte yapılacak çalışmalara, projelere veya bu

konulardak� görev, yetk� ve sorumlulukların �crasına yönel�k hakların b�rl�kte veya ayrı ayrı kullanılmasına �mkan
tanınmasına yönel�k �k�l� veya çok taraflı yazılı anlaşma �le yapılab�lecek mutabakatı,

ğ) İzleme raporu: Mal� ve tekn�k yardım uygulamalarının kontrolü ve �zlenmes� �le �lg�l� Başkanlıkça
hazırlanan raporu,

h) Kanun: 24/12/2020 tar�hl� ve 7261 sayılı Türk�ye Çevre Ajansının Kurulması �le Bazı Kanunlarda
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunu,

ı) Kontrol Kom�syonu: Ödeneğ�n yazılı belgeler ve taahhütnameye uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını
kontrol etmekle görevlend�r�lm�ş personelden oluşan kom�syonu,

�) Mal� ve tekn�k destek: Bedels�z veya başkaca b�r karşılık almaksızın, gönüllü olarak para veya malın
mülk�yet�n�n bağlanarak devred�lmes�n�,

j) Personel: Ajansta çalışan personel� ve 14 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len personel�,
k) Proje: Mal� ve tekn�k destek sağlanacak �ş b�rl�ğ� konularına yönel�k hazırlanan dokümanı,
l) Proje yararlanıcısı: Mal� ve tekn�k destekten yararlananları,
m) Protokol: İş b�rl�ğ� yapılan taraflar �le Ajans arasında �mzalanan yazılı belgeler� ve taahhütnamey�,
n) Yönet�m Kurulu: Ajansın karar organı olan ve Kanunun 5 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası uyarınca

oluşturulan kurulu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ajansın İş B�rl�kler�, Mal� ve Tekn�k Destekler�, Gel�r ve G�derler�n�n Yönet�m�

Ajansın �ş b�rl�ğ� yapacağı ve destek sağlayacağı proje ve faal�yetler
MADDE 5- (1) Ajans, Kanunun 4 üncü maddes�nde düzenlenen faal�yet konuları kapsamında yer alan

çalışmalar �le bu çalışmaların gel�şt�r�lmes�ne ve desteklenmes�ne katkı sağlamaya yönel�k faal�yetler� gerçekleşt�rmek
üzere �ş b�rl�ğ� yapab�l�r.

(2) B�r�nc� fıkra kapsamında yapılan �ş b�rl�kler� �le bu �ş b�rl�kler� kapsamındak�;
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a) Ajans ve �ş b�rl�ğ� yapılan taraf personel�n�n yet�şt�r�lmes�ne, gel�şt�r�lmes�ne yönel�k teor�k ve prat�k eğ�t�m
çalışmalarına,

b) Ajans tarafından �ht�yaç duyulan, depoz�to yönet�m s�stem� uygulamalarının, sıfır atık yönet�m s�stem�
uygulamalarının, çevren�n �y�leşt�r�lmes� ve korunması h�zmetler� kapsamında �lg�l� mevzuat çerçeves�nde M�llet
Bahçeler� başta olmak üzere yeş�l alanların korunması, �y�leşt�r�lmes�, gel�şt�r�lmes� uygulamalarının
sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n sağlanması, ger� kazanım teknoloj�ler�n�n ve ver�m�n�n gel�şt�r�lmes� h�zmetler�n�n ve �ş b�rl�ğ�ne
konu ed�leb�lecek d�ğer faal�yetler�n projeler� �le bu projelerde kullanılmak üzere her türlü yazılım, c�haz ve materyal,
mak�ne, teçh�zat, araç ve ek�pmanların satın alınması ve k�ralanması �le bunların bakım ve onarımına yönel�k
çalışmalara,

c) Ajans tarafından düzenlenecek veya desteklenecek proje yarışmalarına, ulusal ve uluslararası kuruluşlar
nezd�nde yürütülecek olanlar dâh�l toplantılara; �ht�yaç duyulan basım, yayım, yayın ve yazılım �şler�ne; tems�l,
tanıtım, eğ�t�m, ağırlama, tören, fuar, organ�zasyon düzenleme h�zmetler�ne,

ç) İş b�rl�ğ�ne konu ed�leb�lecek faal�yetler �ç�n �ht�yaç duyulan f�z�b�l�te, danışmanlık ve müşav�rl�k
h�zmetler�ne; enerj�, haberleşme, ulaşım dah�l bu tes�sler�n �şlet�lmes�ne,

d) 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca yapılacak �zleme, �nceleme, gözet�m, kontrol, tesc�l,
onay, belgelend�rme ve denet�mlerle �lg�l� harcamaların karşılanmasına ve d�ğer çevre h�zmetler�n�n
gerçekleşt�r�lmes�ne,

yönel�k faal�yetler �ç�n uygun görülmes� hâl�nde beled�yelere, �l özel �dareler�ne, eğ�t�m kurumlarına ve d�ğer
kurum ve kuruluşlara mal� destek sağlanab�l�r.

(3) İş b�rl�kler� kapsamında yapılacak mal� yardımların m�ktarı Yönet�m Kurulu tarafından hazırlanmış ve
Bakan tarafından onaylanmış olan Ajansın yıllık bütçes�nde mal� ve tekn�k destekler �ç�n öngörülen ödenek m�ktarını
aşmamak üzere bel�rlen�r.

(4) Ajans, b�r�nc� fıkrada sayılan faal�yet konularında Başkanlığın tekl�f� ve Yönet�m Kurulu onayı �le �lg�l�
taraflarla �ş b�rl�ğ� protokolü yapab�l�r. İk�nc� fıkrada sayılan konularda mal� destek sağlanmasına yönel�k protokoller
bu Yönetmel�k hükümler�ne, mal� gel�r sağlanmasına yönel�k protokoller �se 23/4/2021 tar�hl� ve 31463 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk�ye Çevre Ajansı Bütçe ve Muhasebe Yönetmel�ğ� hükümler�ne uygun olmalıdır.

Destekleme g�derler�
MADDE 6- (1) İş b�rl�ğ� kapsamında ver�lecek mal� ve tekn�k destekler, bu hususta öngörülen ödenekten

karşılanır.
(2) Bütçede yer alacak söz konusu ödenekler�n; ayrılmasına, göster�lmes�ne, aktarılmasına �l�şk�n �ş ve

�şlemler Başkanlık tarafından yürütülür.
Desteklenemeyecek proje ve faal�yetler
MADDE 7- (1) Aşağıda bel�rt�len proje ve faal�yetler, Ajans tarafından desteklenemez:
a) Ajansın faal�yet konuları kapsamında yer almayan proje ve faal�yetler.
b) Mevzuata, kamu düzen�ne, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı proje ve faal�yetler.
c) S�yas� veya etn�k �çer�kl� proje ve faal�yetler.
Proje g�derler�
MADDE 8- (1) İş b�rl�kler� kapsamında yapılacak mal� ve tekn�k destek başvurusunda;
a) Bel�rt�lecek projen�n yaklaşık toplam mal�yet� projen�n süres� ve p�yasa f�yat araştırmasına dayandırılarak

ayrıntılı olarak bel�rt�l�r ve başvuru sonrasında arttırılamaz.
b) Başvuru kapsamında satın alınması veya k�ralanması planlanan mal ve h�zmet �le �lg�l� tekn�k b�lg�ler

şartname şekl�nde düzenlenerek proje başvuru esnasında Ajansa sunulur.
c) Destek taleb�nde bulunan kurum/kuruluşlar bel�rt�len her b�r proje konusu �ç�n ayrı b�r proje başvurusunda

bulunur. Sunulan proje başvuruları arasında kaynak aktarımı yapılamaz.
Mal� ve tekn�k destek kapsamında karşılanamayacak g�derler
MADDE 9- (1) Mal� ve tekn�k destek sağlanan �ş b�rl�kler� kapsamında;
a) Her türlü borç ödemeler�,
b) Fa�z g�derler�,
c) Serg� ve fuar destekler�ne �l�şk�n k�ra g�derler�,
ç) Ayrı faturalanmış nakl�ye ve montaj g�derler�,
d) Bankacılık g�derler�,
e) Her türlü verg�, harç ve s�gorta g�derler� ve bunlara �l�şk�n cezalar,
f) Mak�ne ve ek�pman har�ç �k�nc� el mal alım g�derler�,
g) Proje yönet�m� g�derler�,
ğ) Muhasebe ve avukatlık g�derler�,
h) B�na yakıt, su, elektr�k ve a�dat g�derler�,
karşılanmaz.
(2) İş b�rl�ğ� kapsamında mal� ve tekn�k destek protokolü �mzalanmadan önce projelerle �lg�l� yapılan g�derler

karşılanmaz, bu g�derlerden dolayı Ajansa herhang� b�r sorumluluk yüklenemez.
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(3) Protokolün �mzalanması sonrasında proje gerçekleşmes� �le mal ve h�zmet alım tutarlarında oluşacak
artışlar, Ajansça ver�lecek destek tutarını değ�şt�rmez.

(4) Bu Yönetmel�k kapsamında yapılan �ş b�rl�kler�nde, protokolde bel�rt�len amacın dışında herhang� b�r
ödeme yapılmaz.

(5) Mal� destek ödemeler�, Ajans bütçes�nden tefr�k ed�len ödeneklerle sınırlı olmak üzere ve bel�rlenen
harcama programına uygun olarak yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İş B�rl�ğ� Başvuruları ve Değerlend�r�lmes�, Yükümlülükler

İş b�rl�ğ� başvuruları ve değerlend�r�lmes�
MADDE 10- (1) Yurt �ç�nde veya yurt dışında yerel yönet�mler, ulusal veya uluslararası kurum veya

kuruluşlar, ün�vers�teler, s�v�l toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel k�ş�ler tarafından 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası
kapsamında ortak projeler gel�şt�rmek ve faal�yetlerde bulunmak üzere Başkanlığa yazılı olarak başvurarak �ş b�rl�ğ�
tekl�f�nde bulunulab�l�r. Tekl�f ed�len �ş b�rl�ğ� başvuruları, Başkanlıkça değerlend�r�l�r. Eks�k ve hatalı belge �çeren
başvurular, eks�kl�kler�n ve hataların g�der�lmes� amacıyla �ş b�rl�ğ� yapılacak taraflara �ade ed�l�r.

(2) Başkanlık tarafından gerekl� ve faydalı görülen alanlarda, yurt �ç�nde veya yurt dışında yerel yönet�mler,
ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlar, ün�vers�teler, s�v�l toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel k�ş�lerle
Başkanlığın tekl�f� ve Yönet�m Kurulunun onayı �le �ş b�rl�ğ� yapılab�l�r, ortak projeler gel�şt�r�leb�l�r ve faal�yetlerde
bulunulab�l�r. İş b�rl�ğ� yapılan taraflardan beled�yeler�n, �l özel �dareler�n�n, eğ�t�m kurumlarının ve d�ğer kurum ve
kuruluşlarının mal� ve tekn�k destek talepler� Başkanlıkça değerlend�r�lerek Yönet�m Kurulu kararı �le Bakan onayına
sunulur.

(3) Bütçe �mkânları neden�yle mal� ve tekn�k desteklere �l�şk�n karar alınamayan projeler har�ç olmak üzere,
Yönet�m Kurulunca kabul ed�lmeyen talepler tekrar değerlend�rmeye alınmaz.

(4) Mal� ve tekn�k destekler, Yönet�m Kurulunun olumlu görüşü üzer�ne Bakan onayı �le karara bağlanır. Mal�
ve tekn�k desteğ�n türü ve m�ktarı Bakan tarafından bel�rlen�r.

Yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes�
MADDE 11- (1) İş b�rl�ğ� yapılan taraf, protokol koşullarına uymadığı takd�rde, Ajansın protokolü �ptal etme

hakkı saklıdır. Protokolün �ptal�ne �l�şk�n karar �lg�l� tarafa yed� gün �ç�nde b�ld�r�l�r.
(2) Protokolünün �ptal ed�lmes� durumunda, destek sağlanan taraf b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren on beş gün

�ç�nde eğer kend�s�ne yapılmış olan ödemeler varsa söz konusu ödemeler�n tamamını Ajansa ger� ödemek zorundadır.
İaden�n süres� �ç�nde yapılmaması hal�nde yapılan ödemeler �lg�l� tarafın hesabına aktarıldığı tar�hten �t�baren �şleyen
kanun� fa�z� �le b�rl�kte genel hükümlere göre �lg�l� taraftan ger� alınır.

Desteğ�n amacı dışında kullanılamaması ve sorumluluk
MADDE 12- (1) Ajans tarafından ver�len mal� ve tekn�k destekler, h�çb�r şek�lde amacı dışında kullanılamaz.

Desteğ�n amacı dışında kullanıldığının tesp�t� durumunda, sağlanan desteğ�n protokol hükümler�ne göre tahakkuk
eden fa�z� ve ceza� şartı �le b�rl�kte derhal ger� alınması �ç�n gerekl� �şlemler yapılır.

(2) Bu Yönetmel�kte ve �lg�l� mevzuatta bel�rt�len �lke ve kurallara aykırı olarak; Ajanstan mal� ve tekn�k
destek sağlayan veya bu duruma aracılık eden veya söz konusu durumda ağır kusuru bulunduğu tesp�t ed�len k�ş�,
kurum ve kuruluşlar �le sağlanan desteğ� amacı dışında kullandığı tesp�t ed�len k�ş�, kurum ve kuruluşlar, Ajansın
uğrayacağı zararlardan sorumlu olup, bu fıkra uyarınca aykırılık tesp�t ed�len k�ş�, kurum ve kuruluşlar beş yıl süreyle
Ajanstan destek alamaz. Bu süre sonunda bunlara destek ver�leb�lmes�, Ajansa olan bütün borçlarını ödem�ş
olmalarına bağlıdır.

(3) İş b�rl�ğ�ne konu faal�yetler�n protokolde bel�rlenen amaçlara uygun olarak gerçekleşt�r�lmes�,
uygulamaların sözleşmede bel�rt�len usul ve esaslara göre yürütülmes� ve belgelend�r�lmes�, belgeler�n faal�yet�n sona
erd�kten sonra en az beş yıl süreyle muhafazası ve yapılacak denet�mlerde bu belgeler�n görevl�lere �braz ed�lmes�
sorumluluğu destek sağlanan tarafa a�tt�r. Ajans tarafından gerekl� görülmes� hal�nde bağımsız denet�m
kuruluşlarından denet�m raporu �steneb�l�r.

(4) Gerçekleşt�r�lecek faal�yetler�n amaçlarına uygun olarak uygulanmasının ve uygulamaların protokol �le
Ajans mevzuatında bel�rt�len usul ve esaslara göre gerçekleşt�r�lmes�n�n �zlenmes�nden, uygulamaya yönel�k olarak
düzenlenecek tüm belgeler�n doğrulanmasından ve mevcut olması durumunda matbu evrakların b�rer suret�n�n on yıl
boyunca muhafazasından Ajans sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ödeneğ�n Kullanımı, İnceleme Kom�syonu, Başvuruların Değerlend�r�lmes�,

Mal� ve Tekn�k Destek Yapılma Usulü ve Ödemeler�
Ödeneğ�n kullanımı
MADDE 13- (1) 6 ncı madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len ödenek; 5 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasında

tanımlanan faal�yetler�n gerçekleşt�r�lmes� amacıyla kullanılır.
(2) Mal� destekler, �lg�l� mal� yıl �ç�n öngörülen kısmının kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığının tesp�t�

hal�nde, Ajans tarafından ger� alınır. Desteğ�n zamanında kullanılmaması neden�yle doğacak zararlar �le amaç dışı
kullanım neden�yle yapılan harcamalar sorumluluğu tesp�t ed�lenlerden tahs�l ed�l�r.
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İnceleme Kom�syonunun oluşumu ve çalışma usulü
MADDE 14- (1) İnceleme Kom�syonu; Başkan ya da görevlend�rd�ğ� başkan yardımcısının başkanlığında

d�rektörlerden oluşur. Bakanlığın �lg�l� genel müdürlükler�n�n görev alanına g�ren konular �ç�n �ht�yaç duyulması
hal�nde gerekl�l�k ve uygulanab�l�rl�k açısından �lg�l� genel müdürlüğün görüşler� talep ed�l�r. İnceleme Kom�syonunun
sekretarya h�zmetler� Ajans Yönet�m H�zmetler� ve F�nans D�rektörlüğünce yürütülür.

(2) İnceleme Kom�syonu; 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len faal�yetler kapsamında değerlend�rme
yapmak ve karara bağlamak üzere İnceleme Kom�syonu Başkanının çağrısı üzer�ne toplanır.

(3) İnceleme Kom�syonu kararı 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası uyarınca �ş b�rl�ğ� taleb�n�n, aynı madden�n
�k�nc� fıkrası uyarınca da mal� ve/veya tekn�k destek taleb�n�n değerlend�r�lmes�ne yönel�k hazırlanır. Kararda, mal�
ve/veya tekn�k destek ver�leb�lecekler�n adı, faal�yetler�, talep ed�len desteğ�n türü, m�ktarı ve var �se tutarı, d�l�mler
hâl�nde ver�l�yorsa d�l�mler�n sayısı ve tutarını da bel�rt�r.

(4) Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve İnceleme Kom�syonu üyeler� tarafından �mzalanır. Oyların eş�tl�ğ� hâl�nde
başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Mal� ve tekn�k destek başvurularının değerlend�r�lmes�
MADDE 15- (1) Başkanlıkça; 5 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len faal�yetlerde kullanılmak üzere mal�

ve tekn�k destek talepler�nden İnceleme Kom�syonunca uygun bulunanlar a�t olduğu yıl �çer�s�nde Başkanlık
tarafından değerlend�r�lerek uygunluğuna veya redd�ne karar ver�l�r, uygun bulunanlardan gerekl� belgeler �sten�r.

(2) Destek talep edenlerden, desteğ�n bel�rt�len konularda kullanılacağına, başka b�r �ş �ç�n
kullanılmayacağına, başkasına h�çb�r suretle devred�lmeyeceğ�ne ve Ajansça b�ld�r�lecek d�ğer şartlara uyulacağına
da�r taahhütname önceden alınır.

(3) Destek taleb�nde bulunanlar gerekl� belgeler� usulüne uygun şek�lde hazırlayarak Ajansa ver�r. Ajans
tarafından, belgeler üzer�nde gerekl� �ncelemeler yapılır/yaptırılır ve varsa eks�kler� 3 ay �ç�nde tamamlattırılır. Talep
ed�lmes� ve Başkanlık tarafından uygun görülmes� hal�nde ek süre ver�leb�l�r. Eks�kl�kler�n ver�len süre �ç�nde
g�der�lmemes� hal�nde destek talepler� ger� çek�lm�ş sayılır. Ajans tarafından belgeler üzer�nde gerekl� kontrol ve
�ncelemeler yapılır.

(4) Başkanlık tarafından, başvuru konusu faal�yet�n uygunluğuna ve uygulanab�l�rl�ğ�ne �l�şk�n görüşler
Yönet�m Kurulu onayına sunulur.

(5) Mal� ve tekn�k destek ver�lmes� kararı Yönet�m Kurulu tarafından ver�l�r. Desteğ�n aktarılmasına �l�şk�n
hususlar Başkanlık tarafından yürütülür.

(6) Mal� ve tekn�k destekler�n ödenmes�nde, ödeme karşılığında alınan fatura veya fatura yer�ne geçen belge,
ücret bordrosu g�b� belgelere dayandırılması esas olup, bunun dışında 31/12/2005 tar�hl� ve 26040 üçüncü mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönet�m Harcama Belgeler� Yönetmel�ğ� hükümler� kıyasen uygulanır.
Harcamanın türüne göre, zorunlu hâllerde bu belgeler dışında harcamaya �l�şk�n d�ğer belgeler de kullanılab�l�r.

(7) Yapılan harcamalarda kullanılan kanıtlayıcı belgeler, harcamalara esas teşk�l eder; ancak bu belgeler�n
�çer�ğ�nden ve doğruluğundan harcamayı gerçekleşt�renler sorumludur.

Mal� ve tekn�k destek usulü
MADDE 16- (1) Ajans tarafından yapılan �ş b�rl�kler� kapsamında mal� ve tekn�k destek yapılab�lmes� �ç�n;
a) Ajans bütçes�nde bu amaçla ödenek tefr�k ed�lm�ş olması,
b) Desteklerde kamu yararı gözet�lmes�, destekler�n öncel�kle toplumun �ht�yaç ve sorunlarına çözüm

sağlaması �le toplumsal gel�şmeye katkıda bulunulmasına yönel�k olması,
c) Mal� ve tekn�k destek sağlanacak tarafların 5 �nc� maddede bel�rt�len konularda faal�yet göstermes�,
ç) Ajans �le �ş b�rl�ğ� yapılan taraflar arasında taahhütname ve protokol yapılması,
gerekl�d�r.
(2) Mal� ve tekn�k destek sağlanan tarafların yapım �şler�n� �ht�va eden projeler� �ç�n proje başlangıç ve b�t�ş

tar�hler� arasında 6 ayda b�r olmak üzere yılda �k� defa proje gel�şme-�lerleme raporunu hazırlayarak Ajansa sunmaları
gerek�r.

Mal� ve tekn�k destek ödemeler�
MADDE 17- (1) Desteklere �l�şk�n tutarlar; gerekl� şartları yer�ne get�ren ve Ajans tarafından �sten�len

belgeler� eks�ks�z olarak sunan �lg�l� tarafların hesaplarına Ajans bütçes�nden aktarılır.
(2) Ajans tarafından yapılan destekler �ç�n 18 �nc� maddede bel�rt�len kontrol ve denet�m faal�yet�n�n

gerçekleşt�r�lmes� zorunludur.
(3) Mal� ve tekn�k destek ödemeler�, Ajansın bütçes�nden harcamaların yapılması ve muhasebeleşt�r�lmes�ne

�l�şk�n usul ve esasları bel�rleyen mevzuatı doğrultusunda gerçekleşt�r�l�r.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Kontrol ve Denet�m, Mücb�r Sebepler
Kontrol ve denet�m
MADDE 18- (1) 13 üncü madde kapsamında aktarılan ödeneğ�n taahhütnameye göre uygun kullanılıp

kullanılmadığı, Ajans koord�nasyonunda faal�yet�n özell�ğ�ne göre �lg�l� personelden oluşturulan Kontrol Kom�syonu
tarafından Ajansça bel�rlenen süre �ç�nde �ncelen�r/�ncelett�r�l�r ve �nceleme sonucunda b�r tutanak oluşturulur.
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(2) Proje uygulaması esnasında, destek alanlar tarafından taahhütnamede bel�rt�len ve Ajansça bel�rlenen
şartlara uygun hareket etmeyenler�n almış oldukları kullanılan veya kullanılmayan destekler genel hükümlere göre
ger� alınarak Ajans bütçes�ne gel�r kayded�l�r. Mal ve ek�pmanlar dâh�l d�ğer malzemeler Ajans dem�rbaşına kayıt
ed�l�r.

(3) Yapılan denet�mlerde herhang� b�r suç unsurunun tesp�t� hal�nde �lg�l�ler ve sorumlular hakkında suç
duyurusunda bulunulur.

Mücb�r sebepler
MADDE 19- (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� uygulamalarda;
a) Deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması, yıldırım düşmes� g�b� genel n�tel�kl� doğal afetler,
b) Proje yararlanıcısının en az üç ay sürel� hastalıkları, yaralanma sonucu �ş göremez hale gelmeler�,
c) Genel kanun� grev,
ç) Genel salgın hastalık,
d) Kısmî veya genel seferberl�k �lânı,
g�b� haller mücb�r sebep olarak kabul ed�leb�l�r.
(2) Protokolün süres�n�n uzatılması, güncellenmes� ve fesh� g�b� durumlar da dâh�l olmak üzere, Ajans

tarafından b�r�nc� fıkrada bel�rt�len haller�n mücb�r sebep olarak kabul ed�leb�lmes� �ç�n; önceden öngörülemez ve
beklenemez olması, yararlanıcıdan kaynaklanan b�r kusurdan �ler� gelmem�ş olması, hakkan�yet kuralları çerçeves�nde
ve objekt�f olarak bu şartlar altında yararlanıcının protokolde öngörülen yükümlülükler�n� aynen �fasının beklenemez
olması, yararlanıcının bu engel� ortadan kaldırmaya gücünün yetmem�ş bulunması, mücb�r sebeb�n meydana geld�ğ�
tar�h� �zleyen y�rm� gün �ç�nde yararlanıcının Ajansa yazılı olarak b�ld�r�mde bulunması ve zorunlu haller har�ç söz
konusu sebeb�n yetk�l� merc�ler tarafından belgelend�r�lmes� zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Protokol
MADDE 20- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yapılacak �ş b�rl�kler�ne ve sağlanacak mal� ve tekn�k desteklere

�l�şk�n, Ajans �le �lg�l�ler arasında oluşturulacak protokol formatı ve �çer�ğ� Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.
(2) Taahhütname; mal� ve tekn�k destek başvurusunda bulunan tarafın tems�l�ne ve karar almaya yetk�l� en üst

yönet�c�s�/yönet�c�ler� �le Yönet�m Kurulunca yetk�lend�r�lm�ş k�ş� arasında akded�l�r.
(3) Bakan tarafından, mal� ve tekn�k destek ver�lmes�ne yönel�k onay ver�lmeden taraflarca bu yönde protokol

akded�lemez.
(4) Gerekl� belgeler� tamamlamayan ve protokol �le taahhütname �mzalamayan taraflara mal� ve tekn�k destek

yapılamaz. Olağanüstü haller ya da mücb�r sebepler�n bulunması durumunda talepler Yönet�m Kurulu tarafından karar
ver�lmek üzere yen�den değerlend�rmeye alınır.

(5) Protokol, Ajans yetk�l�s� ve �ş b�rl�ğ� yapılan taraflar arasında �k�şer nüsha olarak akded�l�r. İmzalanan
protokolün b�r nüshası Ajansta, b�rer nüshası �ş b�rl�ğ� yapılan taraflarda muhafaza ed�l�r.

(6) 12 nc� madden�n �k�nc� fıkrası kapsamındak� sorumlulukların ne olacağı yapılacak protokolde bel�rlen�r.
Protokolde yapılacak değ�ş�kl�kler
MADDE 21- (1) Protokol �mzalanmasından sonra, projen�n uygulanmasını zorlaştıracak hal söz konusu �se

Ajans tarafından Yönet�m Kurulu onayı �le proje uygulamasının herhang� b�r safhasında değ�şt�r�leb�l�r veya
durdurulab�l�r.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22- (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, Türk�ye Çevre Ajansı Bütçe ve Muhasebe

Yönetmel�ğ� ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.
Düzenleme yetk�s�
MADDE 23- (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar �le uygulamaya

�l�şk�n aksaklıkları g�dermeye ve uygulamayı yönlend�rmeye, �lke ve standartları bel�rlemeye ve uygulama b�rl�ğ�n�
sağlayacak gerekl� düzenlemeler� yapmaya, bu hususta gerekl� her türlü b�lg� ve belgey� �stemeye Yönet�m Kurulu
yetk�l�d�r.

Yürürlük
MADDE 24- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 25- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.

 
 


