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DERNEK, VAKIF, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN BÜTÇELERİNDEN
YARDIM YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
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Yayımlandığı Düsturun Tert�b�             : 5                   C�lt :  44

 
 

             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; genel yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�n�n bütçeler�nden, kamu yararı gözet�lerek dernek, vakıf, b�rl�k, kurum, kuruluş, sandık ve benzer�
teşekküllere yapılacak yardımlara �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, genel yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�n�n bütçeler�nden dernek, vakıf, b�rl�k, kurum, kuruluş, sandık ve benzer� teşekküllere yardım yapılması ve bu
yardımın kullanılması, �zlenmes�, denetlenmes� ve kamuoyuna açıklanmasına �l�şk�n esas ve usuller� kapsar.
             (2) Genel yönet�m kapsamındak� �dareler�n bütçeler�nden özel kanunları gereğ�nce gerçek ya da tüzel k�ş�lere yapılan yardımlar bu Yönetmel�k kapsamı dışındadır.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
             a) İdare: 5018 sayılı Kanuna ekl� (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvelde sayılan kamu �dareler� �le mahallî �dareler�,
             b) Teşekkül: Yardım yapılacak dernek, vakıf, b�rl�k, kurum, kuruluş, sandık ve benzer� tüzel k�ş�ler�,
             c) Yardım: İdare bütçeler�nden teşekküllere yapılacak nakdî yardımı,
             �fade eder.
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             Yardım yapılab�lme şartları
             MADDE 5 – (1) İdarelerce teşekküllere yardım yapılab�lmes� �ç�n;
             a) İdare bütçes�nde bu amaçla ödenek tefr�k ed�lm�ş olması,
             b) Yardımlarda kamu yararı gözet�lmes�, yardımların öncel�kle toplumun �ht�yaç ve sorunlarına çözüm sağlaması �le toplumsal gel�şmeye katkıda bulunulmasına yönel�k olması,
             c) Teşekkülün, yardımı yapacak �daren�n görev alanına g�ren konularda faal�yet göstermes�,
             ç) Teşekkül �le yardım yapacak �dare arasında protokol yapılması,
            d) Teşekkülün, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları �le İl�şk�ler�ne Da�r Kanun kapsamındak� dernek ve vakıflardan olmaması,
             e) Teşekkülün, Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faal�yetlerde bulunmamış olması,
             f) Teşekkülün, üyeler�ne veya ortaklarına kazanç paylaşımı veya kâr dağıtımı amacının bulunmaması,
             gerek�r.
             Yardım talepler�n�n değerlend�r�lmes�
             MADDE 6 – (1) Yardım talepler�, �lg�l� �darece değerlend�r�l�r. Yardımın m�ktarının bel�rlenmes� ve dağıtımı, bakanlıklarda bakanın, d�ğer �darelerde kurumun en üst yönet�c�s�n�n onayı �le
yapılır.
          Yardımların kullanılması, �zlenmes� ve denetlenmes�
             MADDE 7 – (1) Teşekküller, yardımları kamu yararı gözeterek ver�l�ş amacına uygun olarak kullanmak zorundadır.
             (2) Yardım alan teşekküller, yardımın amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığına �l�şk�n b�lg�, belge ve kayıtların b�rer örneğ� �le faal�yet raporlarını, faal�yet�n b�t�m�n� müteak�p b�r ay
�ç�nde veya devam eden faal�yetler�ne �l�şk�n b�lg�, belge ve raporlarını tak�p eden yılın �lk ayı �çer�s�nde yardım yapan �dareye göndermek zorundadır.
             (3) Yardım yapan �dareler, yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekl� gördüğü her türlü �nceleme, kontrol ve denet�m� yapmaya yetk�l�d�r. Denet�m sırasında görevl� memur tarafından
�stenecek b�lg�, belge ve kayıtların göster�lmes�, ver�lmes�, sorulan soruların yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur.
             Yardımların kamuoyuna açıklanması
             MADDE 8 – (1) İdareler, yardım yapılan teşekküller�n �s�m l�stes�n�, teşekküllere �l�şk�n b�lg�ler�, yardımın amacını, konusunu ve yapılan yardım tutarlarını, �zleyen yılın Şubat ayı sonuna
kadar kamuoyuna açıklar.
             Yardımın ger� alınması
             MADDE 9 – (1) Teşekküller; yardım konusu faal�yet�n gerçekleşt�r�lemeyeceğ�n�n veya yardımın amacına uygun olarak harcanmamış olmasının tesp�t� hâl�nde, tesp�t�n yapılmasını   müteak�p
durumun teşekküle tebl�ğ�nden �t�baren onbeş gün �ç�nde, �lg�l� �dareye yardım tutarını aynen �ade etmek zorundadır.
             (2) Yardımın süres� �ç�nde �ade ed�lmemes� durumunda, yardım tutarı kanunî fa�z�yle b�rl�kte genel hükümlere göre �lg�l� teşekkülden tahs�l ed�l�r.
             (3) Yardımı süres� �ç�nde �ade etmeyen teşekküller, bu Yönetmel�k kapsamındak� yardımlardan b�r daha yararlandırılmaz.
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             İdareler�n düzenleme yapma yetk�s�
             MADDE 10 – (1) İdareler, bu Yönetmel�ğe aykırı olmamak koşuluyla;
             a) Yardım yapılacak teşekküllerde aranacak şartlara,
             b) Yardım taleb�ne �l�şk�n başvurunun ne şek�lde yapılacağına,
             c) Yardım taleb�n�n hang� kr�terlere göre değerlend�r�leceğ�ne,
             ç) Ne tür faal�yetlere yardım yapılacağına,
             d) Yapılacak protokolde yer alacak hususlara,
             e) İht�yaç duyulan d�ğer hususlara,
             �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.
             D�ğer hususlar
             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasına �l�şk�n tereddütler� g�dermeye; �lg�l� �dareler�n taleb� üzer�ne, yapılması zorunlu ve özell�ğ� olan yardımları bu Yönetmel�ğ�n bazı
hükümler�nden �st�sna tutmaya Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.
             Yürürlük
             MADDE 12 – (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmel�k 1/1/2006 tar�h�nden geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
             Yürütme
             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Bakanlar Kurulu yürütür.

 

    Anasayfa

Hakkımızda

 Yardım   Resmî Gazete
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