
2014 DFD BAŞVURU REHBERİ DEĞİŞİKLİĞİ 

29/08/2014 tarih ve 2014/8 sayılı Yönetim Kurulu kararınca 2014 
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Başvuru Rehberinde aşağıdaki 
değişiklik yapılmıştır. 

Önceki Hali 

2.1.4 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU: DESTEKTEN KARŞILANABİLECEK MALİYETLER 

Destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir 
maliyet tahmini hem de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir.   Uygun maliyetler, 
götürü maliyetlere değil (yolculuk ve gündelik maliyetleri ve dolaylı maliyetler hariç), 
gerçek maliyetlere (yani faaliyetin uygulanması sırasın da yapılacak fiili maliyetler) 
dayandırılmalıdır.  Faaliyette gerçekleştirilecek tüm maliyetler, bu rehberin ekinde yer 
alan Faaliyet Bütçesi (EK 2) standart formuna göre hazırlanmalıdır. 
Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel 
koşullar aranmaktadır: 
 

1. Faaliyetin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi, 
2. Faaliyetin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle 

uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması, 
3. Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, 
4. Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, 

tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; ödeme aşamasında orijinal destekleyici 
belgelerle desteklenmesi gerekir. 

 

Sonraki Hali 

2.1.4 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU: DESTEKTEN KARŞILANABİLECEK MALİYETLER 

Destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir 
maliyet tahmini hem de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir.   Uygun maliyetler, 
götürü maliyetlere değil (yolculuk ve gündelik maliyetleri ve dolaylı maliyetler hariç), 
gerçek maliyetlere (yani faaliyetin uygulanması sırasın da yapılacak fiili maliyetler) 
dayandırılmalıdır.  Faaliyette gerçekleştirilecek tüm maliyetler, bu rehberin ekinde yer 
alan Faaliyet Bütçesi (EK 2) standart formuna göre hazırlanmalıdır. 
Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel 
koşullar aranmaktadır: 
 

1. Faaliyetin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (ancak henüz sözleşmesi 
imzalanmamış projeler de dahil olmak üzere Kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından başvuru formu ile sunulan teknik şartnamede 
asli değişiklik yapılmaması kaydıyla,  destek kararı tarihinden itibaren 
satın alma sürecini başlatabilirler), 

2. Faaliyetin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle 
uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması, 

3. Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, 
4. Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, 

tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; ödeme aşamasında orijinal 
destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir. 


