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1. Genel Hususlar 

 

Hibe Faydalanıcıları İçin Proje Uygulama Rehberi, CEVHER Hibe Programı kapsamında hibe desteği 

almaya hak kazanan proje sahipleri için projelerinin uygulanması aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgilerin 

sağlanması amacıyla Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV) tarafından hazırlanmıştır. Proje sahipleri, 

projelerinin uygulanması aşamasında bu rehberde açıkça belirtilmemiş hususlar ve projelerde ortaya 

çıkan beklenmedik durumlar hakkında CEV’in görevlendirmiş olduğu, proje sorumluları ile iletişime 

geçebilirler. 

CEVHER Hibe Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan projelerin uygulama süreci, başvuru 

sahipleri ile CEV arasında Hibe Sözleşmesi imzalanması ile başlar. Proje, CEV ile proje sahibi arasında 

imzalanan sözleşme hükümleri uyarınca yürütülür. Destek almaya hak kazanan proje başvuru sahibi, hibe 

sözleşmesinin imzalanması ile “hibe faydalanıcısı” ya da “faydalanıcı” olarak sözleşmenin tarafı olarak 

hibe başvurusunda taahhüt ettiği tüm faaliyetleri, sözleşmeye bağlanan proje bütçesinden yararlanarak 

Hibe Faydalanıcıları İçin Proje Uygulama Rehberi’nde ve taraflarca imzalanan Hibe Desteği 

Sözleşmesi’nde belirtilen şekilde yürütmekle sorumludur. Taraflar arasında imzalanan hibe 

sözleşmesinde belirtildiği üzere, başvuru sahibi projenin yürütülmesini 3. taraflara devredemez. Projede 

ortak ve iştirakçilerin bulunması durumunda da CEV’e karşı yükümlü olan taraf başvuru sahibidir. 

Faydalanıcı, hibe sözleşmesi ile birlikte başvuru formu ve sözleşmeye esas proje bütçesini de imzalı olarak 

CEV’e sunar, (sözleşmede ve bu rehberde belirtilen özel hususlar dışında) herhangi bir değişiklik 

yapmadan başvuru formunda yapmayı taahhüt ettiği faaliyetleri proje süresi içerisinde tamamlar. 

Değişiklik yapılmasının zaruri olduğu durumlarda faydalanıcının CEV’e yazılı bir talep iletmesi gerekir. 

Projede Uygulama Rehberi’nde ya da başvuru formunda belirtilmiş olan hususuların, faydalanıcının tabi 

olduğu mevzuat ile çelişmesi durumunda bu durumun CEV’e ivedilikle bildirilmesi gereklidir. Aynı şekilde, 

projenin uygulanmasını engelleyecek ya da zora sokacak durumların oluşmasında faydalanıcı bu durumun 

farkına vardığı gibi CEV’i bilgilendirmelidir. 

Projenin tüm uygulama aşamalarında gizlilik, hesap verilebilirlik, menfaat ilişkisi, etik kurallar, eşit 

muamele ve rekabet kavramları faydalanıcı ve ortakları tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. 

Projenin uygulanması aşamasında ortaya çıkacak tüm belgeler (faturalar, ödeme dekontları vb.)  

faydalanıcı tarafından dosyalanmalı, en az 10 yıl saklanmalı ve CEV’in talep etmesi durumunda (projenin 

tamamlanmasından sonra da) başvuru sahibi tarafından CEV’e sunulmalıdır.   
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CEV, faydalanıcının projeyi hibe amaçlarına uygun olarak yürütmesine destek sağlar, uygulamaların hibe 

sözleşmesindeki hükümlere göre gerçekleşmesinin izleme ve değerlendirmesinden CEV ve/ veya CEV’in 

görevlendirdiği kişiler sorumludur. CEV, projede icracı olmayıp sadece finansman desteği sağlayarak 

projenin amacına, bu sözleşmenin ekinde yer alan başvuru formunda belirtilmiş olan proje faaliyetlerine 

ve bu sözleşmenin ekinde yer alan proje bütçesine uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirmesinden 

sorumludur. Proje faaliyetlerini gerçekleştirme sorumluluğu ve bu proje faaliyetlerinden kaynaklanan 

mali ya da yasal mesuliyet faydalanıcıya aittir. 

Proje Uygulama Rehberi’nde belirtilen hususlar ile Hibe Sözleşmesi arasında farklılıklar olması 

durumunda hibe sözleşmesi dikkate alınacaktır.  

 

2. Proje Uygulama Eğitimleri 

Proje sahipleri ile hibe destek sözleşmeleri imzalandıktan sonra, tüm proje yürütücülerinin katılımı ile 

çevrimiçi olarak bir proje uygulama süreci bilgilendirme eğitimi CEV tarafından düzenlenecektir. Bu 

eğitim kapsamında, hibe destek sözleşmesinde belirtilen hususlar ve faydalanıcıların uymaları gereken 

proje uygulama kuralları hakkında proje sahipleri bilgilendirilecektir. Faydalanıcılar ile imzalanan 

sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükler hakkında CEV yetkilileri faydalanıcılara hatırlatmalarda 

bulunacak, CEVHER Hibe Programı Faydalanıcıları İçin Proje Uygulama Rehberi, CEVHER Hibe Programı 

Faydalanıcıları İçin Görünürlük Rehberi ve CEVHER Hibe Programı Etik İlkeleri proje yürütücülerine 

tanıtılacaktır. Proje uygulama aşamasındaki tüm süreçler hakkında faydalanıcılar bilgilendirilecektir. Eğer 

varsa, proje uygulama süreci ve rehberlerde belirtilen konular hakkında proje yürütücülerinin soruları 

cevaplandırılacaktır. 

 

3. Proje İzleme Ziyaretleri 

Projelerin izleme süreci, sözleşme imzalanmasından itibaren başlar ve proje kapanışından sonra 

gerçekleştirilen nihai izleme/ proje kapanış ziyareti ile sona erer. Proje faaliyetlerinin; CEVHER Hibe 

Programı’nın hedefine ulaşmasına katkı sağlaması ve CEV’in hibe desteği vererek yaratmak istediği etkiye 

katkı sunması, CEV’in ve faydalanıcıların itibarlarını zedeleyecek durumlara mahal verilmeden 

yürütülmesi hem proje sahiplerinin hem de projeleri takip eden CEV personelinin sorumluluğudur. Bu 

nedenle CEV’in projeleri takip etmek ile sorumlu personeli projeleri yakından takip edecek, düzenli 

periyotlarda proje yürütücüleri ile görüşmeler gerçekleştirecektir. CEV’in proje sorumlusu, projelerde 
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ortaya çıkan sorunların çözülmesine destek sağlayacak ve projelerin uygulama aşamalarında proje 

yürütücülerinin CEV tarafından hazırlanan dokümanlarda yeterli bilgiye ulaşamaması durumunda 

faydalanıcılara proje yürütme sürecine ilişkin gerekli bilgiyi sağlayacak, faydalanıcılar tarafından iyi 

anlaşılmayan hususlar var ise bunların anlaşılması için gerekli çabayı gösterecek ve projelere teknik 

destek sağlayacaktır. 

3.1. Başlangıç Ziyareti 
Proje uygulama eğitiminin ardından, CEV her proje için proje başlangıç ziyaretlerini faydalanıcılar ile 

iletişime geçerek planlayacak ve gerçekleştirecektir. Başlangıç ziyaretlerinde proje sahibi kurum/ 

kuruluşun yöneticisi, eğer projede ortaklar varsa proje ortaklarının yetkilileri ve proje faaliyetlerinin 

uygulanmasında görev alacak olan proje koordinatörü ve diğer kişiler bulunmalıdır. Proje başlangıç 

ziyaretleri, tarafların tanışması, taraflar arasındaki iletişimin güçlenmesi, proje yürütücüsünün proje 

uygulama süreci ve yükümlülükleri hakkında daha detaylı olarak bilgilendirilmesi amacı ile 

gerçekleştirilecektir. Bu ziyaretlerde proje faaliyetleri ve proje bütçesi tekrar gözden geçirilecek, faaliyet 

planı netleştirilecek, projenin uygulanması için bir fiziki alanın kullanılması gerekiyorsa bu alanlar 

incelenecek, projenin yürütülmesi aşamasında oluşabilecek riskler değerlendirilecektir. Satın alma 

faaliyetleri, idari konular, raporlama yükümlülükleri ve ödemeler hakkında yararlanıcıya bilgi verilecek ve 

tavsiyelerde bulunulacaktır. Görünürlük tabelasının asılacağı alan/alanlar proje uygulama alanı ziyaret 

edilerek faydalanıcı ile birlikte tespit edilecektir. 

Proje sahibi, programı görünür kılmak ve yürütülen proje hakkında yerel ve ulusal bir farkındalık 

oluşturmak ile yükümlüdür. Bu amaçla, destek almaya hak kazanan proje sahipleri CEV desteğini görünür 

kılmak için projenin uygulanacağı binanın/ fiziki alanın girişine, rahatlıkla görülebilecek bir yere 

görünürlük rehberinde belirtilen özelliklerde bir görünürlük tabelası koymalı ve o alanda CEV desteği ile 

proje yürütüldüğünü belli etmelidir. Bu amaçla proje yürütücüsü, hazırlayacağı görünürlük tabelasının 

metnini/ görselini önce CEV’e sunmalı, CEV’in onayının ardından proje başlangıç ziyaretinde belirlenmiş 

olan proje uygulama alanına yerleştirmelidir. 

3.2. Ara Ziyaret 
Proje yürütücüsü, CEV tarafından yapılan ön ödemenin %80’9ini kullanmış olmak şartıyla ve en erken 

proje süresinin dörtte biri tamamlandıktan sonra dilediği zaman bir ara rapor sunarak ara ödeme 

talebinde bulunabilir. Bu aşamada ara ödeme gerçekleştirilmeden önce ilgili proje için bir ara izleme 

ziyareti gerçekleştirecektir. Ara raporun ön incelemesinde eksik görülen hususlar ve belgeler varsa bunlar 

hakkında faydalanıcıdan ilave bilgi istenecek, o zamana kadar gerçekleştirilmiş olan faaliyetlerden 
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mümkün olanlar yerinde görülecek, makine/ ekipman ve diğer fiziken kontrol edilmesi gereken satın 

almaların teknik şartnamelere uygunluğu kontrol edilecektir. Ara izleme ziyaretinde projenin genel 

gidişatı ve faaliyet planı da değerlendirilecek, projenin amacına ulaşması hususunda risk teşkil edebilecek 

konular görüşülecektir.  

3.3. Nihai Ziyaret 
Proje uygulama süresi tamamlandıktan sonra, proje sahipleri 15 iş günü içerisinde CEV’e nihai rapor 

sunmak ile yükümlü olacaklardır. Nihai rapor onaylanmadan önce CEV tarafından proje yürütücüsüne 

nihai izleme ziyareti gerçekleştirilecektir. Nihai raporun ön incelemesinde eksik görülen hususlar ve 

belgeler varsa bunlar hakkında faydalanıcıdan ilave bilgi istenecek, gerçekleştirilmiş olan faaliyetlerin 

gözlemlenebilir sonuçları ve çıktıları varsa mümkün olanlar yerinde görülecek, makine/ ekipman ve diğer 

fiziken kontrol edilmesi gereken satın almaların teknik şartnamelere uygunluğu kontrol edilecektir. 

Projenin ve programın genel değerlendirmesi bu izleme esnasında yapılacak ve hibe programının 

iyileştirilmesi gereken yönleri ile ilgili olarak proje sahiplerinin görüş ve önerileri alınacaktır. 

3.4. Proje İlerleme Toplantıları 
Yukarıda belirtilen izleme ziyaretleri dışında, projelerdeki ilerlemelerin değerlendirilmesi, faaliyet planına 

uyumun gözden geçirilmesi ve projede ortaya çıkan sorun ve ihtiyaçların görüşülmesi, projenin sağlıklı bir 

şekilde ilerlemesine tarafların katkı sunabilmesi için her ay düzenli olarak çevrimiçi olacak şekilde Proje 

İlerleme Toplantıları gerçekleştirilecektir. Bu toplantılara proje yürütücüsü kurumun projeden sorumlu 

personeli ile varsa proje ortaklarının temsilcileri katılmalıdır. Proje İlerleme Toplantılarının tarih ve 

saatleri CEV tarafından faydalanıcılara bildirilecektir. 

4. Raporlar 

Proje yürütücüleri, proje süresince ara ve nihai rapor olmak üzere iki rapor sunmak ile yükümlü 

olacaklardır. 

4.1. Ara Rapor 
Proje başlangıcında hibe faydalanıcısına yapılan, sözleşmede belirtilen proje destek bütçesinin %40’ı 

oranındaki ön ödemenin %80’inin faydalanıcı tarafından kullanılmasının ardından, en erken proje 

süresinin dörtte biri tamamlandıktan sonra (örneğin proje süresi 12 ay olan bir proje için en erken 

projenin 3. ayı tamamlandıktan sonra ara rapor sunularak ara ödeme talep edilebilir), faydalanıcı bir ara 

rapor sunarak ara ödeme talep edebilir. Ara raporun CEV tarafından belirlenen Ara Rapor formatına 

uygun olarak sunulması gerekmektedir. Faydalanıcılar, Ara Rapor formuna CEVHER Hibe Programı web 
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sayfasında yer alan proje uygulama dökümanlarının bulunduğu 

https://www.coskunozegitimvakfi.org/tr/cevher adresinden ulaşabilirler.  

Ara Rapor içeriğinde projenin genel değerlendirmesi, proje faaliyetlerinin gerçekleşme durumu ve 

sonuçları, faaliyet planının durumu, projede yaşanan gecikmeler, sorunlar ve nedenleri, görünürlük ile 

ilgili bilgiler, performans göstergelerine ilişkin ilerleme durumu ile harcamalara ilişkin bilgi ve belgeler 

sunulacaktır. Tüm harcama kalemlerine ilişkin faturaların fotokopileri, proje harcamaları için ödeme 

yapıldığına ilişkin belgeler, alınan mal ya da hizmetelere ilişkin fotoğraf ve videolar gibi destekleyici 

belgeler ile birlikte raporda sunulacaktır. Eğitim, toplantı gibi faaliyetler için katılımcı listeleri, faaliyetlerin 

sonucunda bir rapor, kitap ortaya çıkmışsa bunların birer kopyası raporda sunulmalıdır. Proje faaliyetleri 

kapsamında gerçekleştirilen görünürlük faaliyetlerine ilişkin materyallerin de birer örneği rapora 

eklenmelidir.   

Proje yürütücüsü, hazırladığı raporu CEV’in kendisine bildireceği yöntem ile çevrimiçi olarak CEV’e teslim 

edecektir. Proje yürütücüsünün, sunduğu raporun içeriğindeki belgelerin asıllarını bir rapor dosyası 

oluşturarak, CEV’in talep etmesi durumunda izleme ziyaretlerinde sunmak üzere saklaması 

gerekmektedir. 

4.2. Nihai Rapor 
Proje uygulama süresi tamamlandıktan sonra, proje yürütücüsü 15 iş günü içerisinde CEV’e nihai rapor 

sunmak ile yükümlüdür. Nihai Rapor içeriğinde projenin genel değerlendirmesi, proje faaliyetlerinin 

gerçekleşme durumu ve sonuçları, projede gerçekleştirilen değişiklikler, varsa projede yaşanan sorunlar 

ve nedenleri, görünürlük ile ilgili bilgiler, proje sonuçları ve çıktıları, performans göstergelerine ilişkin 

ilerleme durumu ile harcamalara ilişkin bilgiler sunulacaktır. Proje süresince gerçekleştirilen tüm harcama 

kalemlerine ilişkin faturaların kopyaları, proje harcamaları için ödeme yapıldığına ilişkin belgeler, alınan 

mal ya da hizmetelere ilişkin fotoğraf ve videolar gibi destekleyici belgeler ile birlikte raporda 

sunulacaktır. Eğitim, toplantı gibi faaliyetler için katılımcı listeleri, faaliyetlerin sonucunda bir rapor, kitap 

ortaya çıkmışsa bunların birer kopyası raporda sunulmalıdır. Proje faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 

görünürlük faaliyetlerine ilişkin materyallerin de birer örneği rapora eklenmelidir.  

Proje yürütücüsü, hazırladığı nihai raporu CEV’in kendisine bildireceği yöntem ile çevrimiçi olarak CEV’e 

teslim edecektir. Proje yürütücüsü, sunduğu raporun içeriğindeki belgelerin asıllarını bir rapor dosyası 

oluşturarak, CEV’in talep etmesi durumunda izleme ziyaretlerinde sunmak üzere saklaması 

gerekmektedir. 

https://www.coskunozegitimvakfi.org/tr/cevher
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4.3. Raporlarda Sunulması Talep Edilen Bazı Mali Belgeler 
• Her harcama kalemi için mal ya da hizmet alımına ilişkin fiş ya da faturaların fotokopileri, 

• Proje kapsamında yapılan satın almalar için fiyat araştırması yapıldığına ilişkin fiyat teklifi, 

proforma faturalar ya da e-ticaret sitelerinden alınmış ekran görüntüleri, 

• Tedarikçilere yapılan ödemelere ilişkin dekontlar, 

• Mal alımları için teslim tutanakları, 

• Seyahat biletleri, 

• Harcırah ödemeleri için ödemenin yapıldığı kişinin harcırahı aldığına dair imzaladığı yazı ve 

ödeme dekontu, 

• Tedarikçinin fatura kesemediği durumlarda, gider makbuzu ya da serbest meslek makbuzu, 
 
 

5. Ödemeler 

5.1. Ön Ödeme 
Destek almaya hak kazanan projeler için ilk ödemeler, proje başlangıç ziyaretlerinin hemen ardından 15 iş 

günü içerisinde sözleşmede belirtilen hibe tutarının %40’ı oranında ve avans ödemesi olacak şekilde 

faydalanıcıların projeleri için açmış olduğu ve sadece proje faailyetlerine ilişkin ödemeler için 

kullanabilecekleri ve CEV’in sürekli olarak yapılan ödemeleri gözlemleyebileceği bir proje hesabına 

yapılacaktır. Proje hesabı sadece proje kapsamında CEV’in faydalanıcıya yapacağı ödemeler ile 

faydalanıcının proje faaliyetleri için bütçede belirtilmiş olan harcamalar için hizmet sağlayıcılarına, 

tedarikçilerine yapacağı ödemeler için kullanılabilir.  

Proje hesabından, proje faaliyetleri ve proje bütçesi ile ilişkili olmayan bir para transferi yapılması 

durumunda CEV, hibe desteği sözleşmesini feshederek ve o zamana kadar yapılmış olan proje 

ödemelerini yasal faiziyle birlikte faydalanıcıdan talep edebilir. 

5.2. Ara Ödeme 
CEV, faydalanıcının sunduğu ara raporda faaliyetlerin gerçekleşme durumunu, harcama kalemlerinin bu 

faaliyetlerle olan ilişkisini ve proje bütçesine uygunluğunu harcamaya ilişkin destekleyici tüm belgeleri de 

inceleyerek kontrol eder. Eksik belge ve bilgi olması durumunda CEV bu eksiklikleri proje yürütücüsünden 

talep edecektir. Talep edilen bilgi ve belgeler 7 iş günü içerisinde CEV’e teslim edilmezse bu belgelere 

ilişkin harcamalar uygun olmayan maliyet olarak değerlendirir. Harcamaların ve faaliyetlerin uygun 

olması durumunda, ara rapor onaylanarak sözleşmede belirtilen hibe tutarının %40’ı oranında ara ödeme 
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tutarı faydalanıcının proje banka hesabına raporun CEV tarafından onaylandığı tarihten itibaren 1 ay 

içerisinde avans olarak yatırılacaktır. 

5.3. Nihai Ödeme 
CEV, projenin tamamlanmasının ardından sunulan nihai raporda faaliyetlerin gerçekleşme durumunu, 

harcama kalemlerinin bu faaliyetlerle olan ilişkisini ve proje bütçesine uygunluğunu harcamaya ilişkin 

destekleyici tüm belgeleri de inceleyerek kontrol edecektir. Eksik belge ve bilgi olması durumunda CEV bu 

eksikliklerin tamamlanmasını proje yürütücüsünden talep edecektir. Talep edilen bilgi ve belgeler 7 iş 

günü içerisinde CEV’e teslim edilmezse bu belgelere ilişkin harcamalar uygun olmayan maliyet olarak 

değerlendirilecektir. Harcamaların ve faaliyetlerin uygun olması durumunda nihai rapor onaylanacaktır. 

Projedeki uygun maliyetlerin toplamının, o güne kadar faydalanıcıya yapılan toplam ödeme tutarından 

fazla olması durumunda sözleşmede belirtilen destek tutarının azami %20’si kadar nihai ödeme raporun 

onaylandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde proje hesabına yatırılacaktır. Eğer projenin uygulama 

aşamasında yapılan uygun maliyetlerin toplamı, proje kapsamında avans ödemesi olarak yapılan ön 

ödeme ve ara ödeme tutarlarından fazla ise faydalanıcıdan bu tutarlar ile uygun maliyetler arasındaki 

fark kadar geri ödeme talep edilecektir. 

6. Proje Değişiklikleri 

Projelerin, hibe sözleşmesi imzalandığında taahhüt edilen sürede, yapılması taahhüt edilen faaliyetler ile 

ve taahhüt edilen bütçeyle tamamlanması esastır. Projede yapılacak değişiklikler ancak aşağıda belirtilen 

şekillerde gerçekleştirilebilir. Proje faaliyetlerinde, destek bütçesinde ve proje süresinde değişiklik 

yapılması durumunda hibe sözleşmesinde değişiklik yapılması gerekecektir. Hibe sözleşmesi veya 

eklerinde yapılacak değişiklik, ek bir metin şeklinde, yazılı ve tarafların karşılıklı mutabakatı ile olacaktır. 

Sözleşme değişikliği, çağrı ve değerlendirme koşullarına aykırılık teşkil edemez. Gerçekleşmiş olan 

faaliyetler ve harcamalara ilişkin geriye dönük değişiklik hiçbir şekilde yapılamaz. CEV’den onay 

alınmadan gerçekleştirilen faaliyet, bütçe ya da süre değişiklikleri bunlara ilişkin harcamaların uygun 

olmayan maliyet olarak değerlendirilmesine neden olacaktır. 

6.1. Bütçe Değişikliği 
Faydalanıcılar, taahhüt edilen tüm proje faaliyetlerini proje süresi içerisinde gerçekleştirmek koşulu ile, 

ortaya çıkan ihtiyaçlar ve öngörülemeyen durumlar olması halinde bütçe kalemleri arasında (harcamayı 

gerçekleştirmeden önce CEV’i bilgilendirerek ve aktarım yapacağı kalemlere ilişkin yeni fiyat tekliflerini 

CEV’e ileterek) sözleşmede belirtilmiş olan proje bütçesinin %20’si oranında aktarım yapabilirler (farklı 

zamanlarda yapılan değişikliklerin toplamı, toplam proje bütçesinin %20’sini geçemez). Ancak her 
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halükarda proje bütçesinde belirlenmiş olan bütçe kalemi limitleri (görünürlük, donanım, seyahat, insan 

kaynakları, genel giderler gibi kalemler için belirlenen oransal limitler) bu aktarımlar ile aşılamaz ve genel 

giderler bütçe kalemine aktarım yapılamaz. Proje bütçesinin %20’sini geçen aktarım talepleri ancak hibe 

desteği sözleşmesinde belirtilen mücbir sebeplerin oluşması durumunda ve bu durumun CEV’e 

bildirilmesi, CEV’in onayının alınması ile gerçekleştirilebilir. Onay alınmadan gerçekleştirilmesi 

durumunda, bu değişiklikler kapsamında yapılan harcamalar uygun olmayan maliyet olarak 

değerlendirilecektir. Bütçe değişiklikleri, her halükarda projelerin değerlendirme sürecini sorgulatacak 

düzeyde olmamalıdır. 

Proje kapsamındaki faaliyetlerin mevcut bütçe ile gerçekleştirilmesine engel teşkil edecek çapta 

makroekonomik değişiklikler olması, kanunda belirtilen mücbir sebeplerin ortaya çıkması gibi projelerin 

mevcut bütçe ile yapılamaz hale gelmesine neden olacak durumlarda CEV, CEVHER Hibe Programı için 

tahsis edilen toplam program bütçesini en fazla %20 oranında artırabilir. Yedek akçeden bir projenin 

bütçesine aktarılan tutar, ilgili projenin hibe sözleşmesinde belirtilen toplam proje bütçesinin %20’sinden 

fazla olmayacaktır. Yedek akçe olarak tahsis edilen bu tutar, yeni faaliyetler ve bunlara yönelik 

harcamalar için kullanılamayacak, sadece projede belirtilen faaliyetlerin tamamlanmasında ve bütçede 

var olan mevcut kalemler için kullanılabilinecektir. 

6.2. Faaliyet Değişikliği 
Zorunlu durumlar dışında proje faaliyetlerinin değiştirilmesi söz konusu olamaz, faaliyet değişiklikleri 

ancak faydalanıcı tarafından yeterli şekilde gerekçelendirilmesi ve CEV’in onay vermesi ile 

gerçekleştirilebilir. Kanunen belirlenmiş mücbir nedenlerin oluşması ya da proje başvurusunda belirtilmiş 

olan proje amacına ulaşılması için faaliyetlerde değişiklik yapılmasının zorunlu olduğu hallerde faydalanıcı 

CEV’e yazılı talepte bulunarak sözleşme değişiklik talebinde bulunabilir. Her halükarda projelerde 

gerçekleştirilen değişikliklerin projenin değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurulan kriterlere 

uygunluğunu sorgulatacak düzeyde olmaması gereklidir.  

Faydalanıcının, değişiklik talebinin oluştuğu aşamada önce CEV ile iletişime geçmesi, durumu açıklaması 

ve konunun değerlendirmeye alınabileceğine ilişkin ön onayı aldıktan sonra değişiklik talebini resmi 

olarak CEV’e iletmesi gerekir.  

Değişiklik talebi alındıktan sonra CEV tarafından proje başvurusunda uygulanan uygunluk kriterleri de göz 

önünde bulundurularak bu talep incelenecek, yapılan değerlendirmenin sonucunda değişiklik talebine 

yanıt verilecektir. CEV’in talebi onaylaması durumunda proje faaliyetleri ve faaliyet planı yeniden 

düzenlenecektir. 
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6.3. Süre Değişikliği 
Mücbir nedenler dışında proje uygulama süreleri uzatılamayacaktır. Proje başvurusunda yapılması 

taahhüt edilen faaliyetlerin faaliyet planına uygun olacak şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir. 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Madde 10’da tanımlanan Mücbir Sebepler CEVHER Hibe Programı için 

geçerli olacak olup, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: 

a) Doğal afetler. 

b) Kanuni grev. 

c) Genel salgın hastalık. 

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı. 

e) Gerektiğinde Kurum (CEV) tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 

İlgili kanun maddesinde belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; faydalanıcıdan 

kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 

faydalanıcının bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana 

geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde faydalanıcının idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili 

merciler tarafından belgelendirilmesi zorunlu olacaktır. Mücbir sebebin meydana gelmesinin ardından 

faydalanıcı en kısa sürede CEV’i bilgilendirecek ve CEV meydana gelen durumun belirtilen “Mücbir 

Sebepler” tarifine uygunluğunun faydalanıcı tarafından belgelenmesi şartıyla CEV tarafından 

değerlendirmeye alınacaktır.  

6.4. Ortak ve İştirakçilerin Değişikliği 
Projenin uygulanması aşamasında, projenin amacına ulaşabilmesi için projeye ortak ya da iştirakçi 

eklenmesi gerektiği durumlarda bu durum CEV’e bildirilmeli ve CEV’den onay alınmalıdır. Projeye dahil 

edilecek ortakların, hibe başvuru rehberinde belirtilmiş olan Ortakların Uygunluğu kriterlerini karşılıyor 

olması gerekecektir. Projede yer alan ortakların projeden ayrılması durumunda da projenin amacına 

ulaşamaması riski ortaya çıkıyorsa CEV gerekli değerlendirmeyi yaparak projenin durdurulmasına karar 

verebilir. 

6.5. Proje Personeli Değişikliği 
Projenin yürütülmesinde görev alan proje koordinatörü ya da kilit personelin değişmesi durumunda bu 

durum 5 iş günü içerisinde CEV’e yazılı olarak bildirilmelidir. Personel değişikliğine ilişkin yazının ekine 

projeye dahil edilen yeni personelin iletişim bilgileri ve özgeçmişi eklenmelidir. 
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7. Hibe Desteğinin Görünürlüğü 

CEVHER Hibe Programı kapsamında sağlanan hibe desteğinden yararlanmaya hak kazanan  faydalanıcılar, 

proje ortakları ve iştirakçiler destek aldıkları projenin görünürlüğünü sağlamak ve tanıtımını yapmak için 

gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

7.1. Görünürlük Rehberi 

CEVHER Hibe Programı kapsamında desteklenen projeler çerçevesinde yürütülen faaliyetlerde, Coşkunöz 

Eğitim Vakfı’nın desteğinin açıkça görünmesini sağlamak; faydalanıcılar, ortaklar ve iştirakçilerin CEV 

tarafından sağlanan desteğin görünürlüğünü sağlamak için almaları gereken tedbirler konusunda 

bilgilendirilmesi amacıyla CEVHER Hibe Programı Görünürlük Rehberi CEV tarafından hazırlanmıştır. 

CEVHER Hibe Programı Görünürlük Rehberi’ne https://www.coskunozegitimvakfi.org/tr/cevher web 

sayfası adresinde erişilebilir. 

7.2. Medya İletişimi 

İletişim çalışmaları için üretilecek olan basın bülteni, ilan, kitapçık, sosyal medya içerikleri vb. her türlü 

yazılı ve dijital belgenin üzerinde Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın yürüttüğü CEVHER Hibe Programı 

kapsamında desteklendiği belirtilmelidir. 

Proje kapsamında yapılacak olan iletişim çalışmaları (basın toplantısı, röportaj vb.) konusunda Coşkunöz 

Eğitim Vakfı’nın en az 1 hafta önceden bilgilendirilmesi ve onayının alınması gerekmektedir. 

Basına yapılan bilgilendirmelerde de yine projenin Coşkunöz Eğitim Vakfı tarafından desteklendiği 

belirtilmelidir. 

İletişim çalışmaları kapsamında üretilen fotoğraf ve video gibi görsel malzemelerde yer alan tüm 

kişilerden gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. 

8. Projelerdeki Aksamaların Yönetilmesi  

Proje yürütücülerinin proje faaliyetlerini uygun şekilde yerine getirmemeleri, zaman planından yeterli bir 

sebep olmadan önemli ölçüde sapmaları, projelerin yürütülmesinde gerekli özeni göstermemeleri ya da 

herhangi bir kasıt ya da art niyet olmadan projelerde ortaya çıkan sorunları fark edememeleri 

durumunda CEV, ilgili proje sahiplerine gerekli uyarıları yapacak ve yaşanan aksamalar ile ilgili bilgi talep 

edecektir. Gerekmesi durumunda, yaşanan aksamaların projenin amacına ulaşılmasına engel 

oluşturmaması için CEV, proje yürütücüleri ve ortaklar bir araya gelerek gerekli tedbirleri alacaklardır. 

Yaşanan aksamaların devam etmesi ve projenin amacına ulaşmasının önünde çok yüksek risk oluşması 
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durumunda, CEV faydalanıcıya bildirimde bulunacak ve bu risklerin ortadan kalkması için gerekli 

tedbirlerin alınmaması durumunda CEV destek sözleşmesini feshedebilecektir. 

 

9. Projelerdeki Uygunsuzluklar, Usulsüzlükler Durumunda Hukuki Süreçler ve Fesih 

İşlemleri 

Hibe desteği sağlanan projelerde, çıkar elde etmek amacıyla ya da kasten yanlış/ yanıltıcı bilgi ve belge 

sunulması, proje sözleşmesinde belirtilen hususların ihlal edilmesi, hibe faydalanıcısına proje 

faaliyetlerinin proje bütçesinde belirtilen harcama kalemlerini tedarik etmesi için yapılan ödemelerin 

şahsi amaçlarla ya da proje sahibi kurum/ kuruluşun farklı ödemeleri için kullanması, kanunlara aykırı 

fiilerde bulunulması, etik kurallara uyulmaması, proje ile ilintisiz 3. tarafların projenin koordinasyonunda 

yer alması, siyasi-etnik- cinsiyetçi yaklaşım sergilenmesi, CEV’in talep ettiği belgelerde tahrifat, teknik 

şartname/ fatura vb. dokümanlarda verilen teknik özelliklere uygun olmayan veya fiziksel kontrol 

sırasında belirtilen yerinde bulunmayan satın alınmış ekipman ve malzemelerin olması gibi durumların 

hangi aşamada olursa olsun tespit edilmesi durumunda CEV sözleşmenin feshedilmesi, yapılmış olan 

ödemelerin geri alınmasının talep edilmesi, hukuki süreç başlatılması gibi tedbirlere başvuracaktır.  

 

10. Proje Sona Erdikten Sonraki Sorumluluklar 

Program kapanışının tamamlanmasından sonraki 2 yıl içerisinde, tamamlanan hibe programının, 

desteklenen proje sahipleri ve nihai faydalanıcılar üzerinde yarattığı olumlu ve olumsuz sonuçlar ya da 

değişimleri ortaya çıkarmaya yönelik olarak bir etki değerlendirme analizi çalışması CEV tarafından 

gerçekleştirilecektir. İlgili program kapsamında desteklenen tüm projeler yerinde ziyaret edilerek, verilen 

desteğin yarattığı başarı sürdürülebilirlik, etkililik gibi değerlendirme kriterleri çerçevesinde analiz 

edilecektir. Proje sahipleri; etki analizi çalışmalarına katılarak, etki analizi çalışması kapsamında projeye 

ilişkin bilgileri CEV ya da CEV adına çalışmayı yürüten firma ya da kuruluşlara sağlayacaklardır. 

 

 

11. Ekler ve Formlar 

EK 1: Ara Rapor Formu 

EK 2: Nihai Rapor Formu 
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EK 3: Eğitim Katılımcı Listesi 

EK 4: Eğitim Değerlendirme Anketi 
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