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Sayın Erol Sönmez,

Erasmus+ Programı kapsamında 15 Şubat 2018 son başvuru tar�h� �ç�n aşağıda ayrıntıları ver�len proje
başvurunuz Değerlend�rme Kom�tes� tarafından �ncelenm�ş ve �lke olarak kabul ed�lm�şt�r.

Bu çerçevede, projen�ze sağlanan h�ben�n �lk ödemes�, h�be sözleşmes�n�n tarafınızca ve Başkanlığımızca
�mzalanmasını müteak�ben; son ödeme �se projen�n tamamlanmasının ardından en geç �k� ay �çer�s�nde
b�ze ulaştıracağınız n�ha� raporun tarafımızca değerlend�r�lmes� ve kabul ed�lmes�n� müteak�p uygun
bulunan tutar n�spet�nde yapılacaktır.

Sözleşmen�z�n TURNA’da açılab�lmes� �ç�n bu yazının gönder�lme tar�h�nden �t�baren yed� �ş günü �ç�nde
aşağıda detayları ver�len projen�ze a�t banka b�lg�ler�n�z� TURNA hesabınızdan s�steme g�rmen�z
gerekecekt�r.Banka b�lg�ler�n�n başvuru formunda bel�rt�len yasal tems�lc�ye (başvuran resm� olmayan
gençl�k grubu �se)/ başvuran kuruluşa (Başvuran dernek/vakıf/kar amacı gütmeyen kuruluş/kar amacı
güden kuruluş �se) a�t olması, ayrıca URF s�stem�ne yüklenen “F�nansal B�lg� Formu” ve “Tüzel K�ş�l�k
Formu”ndak� b�lg�ler �le uyumlu olması gerekmekted�r.

Yararlanıcı 5018 sayılı kanun ek� (I) nolu cetveldek� genel bütçeye tab� tüzel k�ş�l�klerden (Val�l�k,
Kaymakamlık, M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler�, Halk Eğ�t�m Merkezler�, Okullar vb.) �se:

      • Projeye a�t h�be �şlemler�n�n yürütüleb�lmes� �ç�n “Avrupa B�rl�ğ� ve Uluslararası Kuruluşların
Kaynaklarından Kamu İdareler�ne Proje Karşılığı Aktarılan H�be Tutarlarının Harcanması ve
Muhasebeleşt�r�lmes�ne İl�şk�n Yönetmel�k” uyarınca, projeye özel vades�z b�r Avro hesabının açılması
gerekmekted�r. 

      • Kurumunuzun muhasebe �şlemler�n� yürüten b�r�m (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Mal
Müdürlüğü) projen�ze a�t özel Avro hesabı açacaktır. 

      • Sözleşme b�lg� formu tarafınıza açıldığında �lg�l� b�r�m �le �let�ş�me geçerek tem�n ed�lecek Avro
hesap numarasının s�steme kayded�lmes� gerekmekted�r. 

      • Sözleşme b�lg� formunda �k� farklı yerde verg� numarası �stenmekted�r; kurumunuza a�t verg�
numarasının kurumunuzun b�lg�ler�n�n bulunduğu bölüme, hesap numarasının sah�b� olan b�r�m�n verg�
numarasının da hesap numarası �le �lg�l� bölüme g�r�lmes� gerekmekted�r. 

      • Ün�vers�teler ve Beled�yeler genel bütçe kapsamındak� �darelere dah�l değ�ld�r.

Projede meydana gelecek ve sözleşmeye tab� herhang� b�r değ�ş�kl�ğ�n (tar�h değ�ş�kl�kler�, katılımcılar,
proje sorumlusu vs.) derhal yazılı olarak tarafımıza b�ld�r�lmes� gerekmekted�r.

Projen�zle �lg�l� herhang� b�r konuda Merkez�m�z �le temasa geç�lmes� gerekt�ğ�nde proje numarasının
kullanılması gerekt�ğ� unutulmamalıdır.

Saygılarımızla,

Gençl�k Çalışmaları Koord�natörlüğü
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