
SÖZLEŞMELERİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ

Küçük değişiklikler Ajans’ın ön onay alınmadan uygulanabilir ancak sonrasında yapılan değişiklik  
mutlaka Ajans’a bildirilmelidir. Ayrıca değişiklik yapılmadan önce projeden sorumlu izleme uzmanına 

danışılması tavsiye olunur.

Gerekçe yok, yetersiz 
veya uygun değilse

En geç
10  gün içinde

Uygunluk 
kontrolünün 

yapılması 
(EK İ-15)

Bilgi sistemine 
girilmesi
(EK İ-17)

Değişikliğin 
onaylanması

 Genel Sekreter 

SÖZLEŞMELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ - KÜÇÜK DEĞİŞİKLİK

Değişikliğin 
onaylanmadığının 
yararlanıcıya yazılı 
olarak bildirilmesi

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİK

Küçük değişiklik
yapılması 

15
 g

ün

Bildirim Mektubu’nun
gönderilmesi

(EK-1) 

Değişikliğin 
onayladığının 

yararlanıcıya yazılı 
olarak bildirilmesi

 Ajanstan 15 gün içinde bir bildirim 
alınmazsa, bu; küçük sözleşme değişikliğinin 
kabul edildiği anlamına gelir.



Bilgi sistemine 
girilmesi
(EK İ-17)

Zeyilnamenin 
incelenmesi

(EK İ-16)

Değişikliğin 
onaylanması

 Genel Sekreter 

SÖZLEŞMELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ – BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Sözleşmede yapılacak temel değişiklikler Ajans’ın ön onayına tabidir.
Sözleşmedeki temel değişiklikler, zeyilnamenin Ajans ve yararlanıcı tarafından imzalanmasından önce 

uygulanamaz.
Zeyilname geriye dönük gerçekleşen faaliyetleri kapsayamaz.

Gerekçe yok, yetersiz 
veya uygun değilse

Değişikliğin 
onaylanmadığının 
yararlanıcıya yazılı 
olarak bildirilmesi

15
 g

ün
Zeyilnamenin 
gönderilmesi

(EK-2)

Değişikliğin 
onaylandığının 

yararlanıcıya yazılı 
olarak bildirilmesi

 Değişiklik için, yürürlüğe girmesi talep 
edilen tarihten en az 20 gün,
projenin bitiminden en az 30 gün önce 
Ajans’a yazılı talepte bulunulmalıdır.



Sözleşmenin durdurulması 
talebi

 Mücbir sebep hallerinde

Mücbir sebeplerin 
değerlendirilmesi

Projenin en fazla
6 ay 

durdurulması 

Projenin en fazla
6 ay uzatılarak 
devam etmesi

Reddedilir

Projenin aynen
devam etmesi

Projenin tek taraflı 
feshi

Ödemeler, masraflar 
ve cezai şartların 

yararlanıcıdan tahsil 
edilmesi

Kabul edilir

SÖZLEŞMELERİN 
DURDURULMASI

SÖZLEŞMELERİN DURDURULMASI



Düzeltme için zaman 
verilmesi

30 günü geçmemek
üzere süre verilebilir.

Sözleşmenin 
durdurulması

Sözleşmenin feshi

Süre sonunda
düzelme olmazsa

Ödemeler, masraflar 
ve cezai şartların 

yararlanıcıdan tahsil 
edilmesi

Yükümlülüklere uyması 
talebinin mektupla 
yararlanıcıya tebliğ 

edilmesi

 Bilgi ve belgelerin eksik verilmesi
 İzleme ziyaretlerinde zorluk çıkarılması
 Projenin sözleşmeye ve mevzuata uygun 

yürütülmemesi durumlarında

Sözleşmenin feshi

Ödemeler, masraflar 
ve cezai şartların 

yararlanıcıdan tahsil 
edilmesi

Projenin aynen devam 
etmesi

 Genel Sekreter 

SÖZLEŞMELERİN 
FESHİ           

SÖZLEŞMELERİN FESHİ



Bildirim Mektubuyla 
Ajans’a

fesih talebinde 
bulunulması

FESİH TALEBİ YARARLANICI TARAFINDAN YAPILIRSA

İstenen fesih tarihinden
en az 1 ay önce  

Talebin haklı bulunması halinde

Değerlendirme 
yapılması

Sözleşmenin feshine 
karar verilmesi

Talebin haklı  bulunmaması halinde

Projenin aynen 
devam etmesi

Projenin tek taraflı 
feshi

Ödemeler, masraflar 
ve cezai şartların 

yararlanıcıdan tahsil 
edilmesi

 Genel Sekreter 

Sözleşmenin karşılıklı 
fesih edilmesi

Sözleşmenin feshinin 
Yönetim Kurulu 

tarafından 
onaylanması

Ödeme talebinin ve Nihai 
Raporun sunulması

Projenin tamamlanan 
kısmı için ödeme 

yapılması
SÖZLEŞMELERİN FESHİ


