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BUCAK KAyMArevı-ıĞı

İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Şefliği

Say ı : 32732903 450-E.2009
Konu : Dernek Pğelerinde Görev Alma

Dağütım:

Gereği:

ilgili Dernek BAŞKANLIKLARINA
Bilgi:
yüksek okul Müdürliiklerine l
iLÇE MiLLİ EĞiTiM MüDüRLüĞü

03l09/2020

İ lgili Demek BAŞKANLIKLARINA

ilgi zı .o8.202o tarihli ve 738|097245016125 say ılı yazı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum|a İlişkiler Cenel Müdürlüğünün 24lO8/2020 tarih ve
96629667-045.99_E.53 84 sayılı ve Burdur Valiliği il sivil Toplumla ilişkiler Müdürlüğünün
ilgi sayılı "Dernek PğeIerinde Görev Alma" konulu yazısı ekte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Erol TANRIKULU
Kaymakam

Ek: ilgi Yazı ve Ekleri (5 Sayfa)

Koiıat Mh, Hiihımcl Konagı Brnkaurdu
Telefon No](24E)325 l009 Fak§No:(248)]25 19 5]
.-Poğa] 9l!@l@j!§Igis9!lı inEmel Adİ6i] hiİ6/^,1w icislği.ğov.E

BJgi ign:Aıi tJYsAL
ida.i Biıfo clüğ,,lisi

T€ldm No:

Bu Evrakın lOlObıİ*
119611 n 6979|7,ıcofih{ZA

otınu.O52a,.,cz

*Bu belge elektİonik imza|ıdır. imza]t suİetinin ?,ıllr.l görmek |çir, httns://wwv.e-icislefi,gov.tr/ElrrakDogrulama üd|esine
giİerek ( j EIxIc-SH3Xfn-d96Tvc-NcQrno-owZqqBmw) kodrouyazınz.
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BURDUR VALiLİĞi
İl SiVil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü

^ _ _]ıiılgi Bakanlığı Sivil Toplumla İüişkiüer Genel Müdürlüğ ijnnn 24108/2020

?,!^U}}U!]_9O1İ9-E.5]84 
,uy,İ, ''D".n"k Projelerinde Gtlrev ,Alma'' konuIu yazı

tllşıkte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

tarih ve
ve ekleri

Sayı : 738lO972450-E.6l25
Konu : Dernek Projelerinde Görev Alma

Ek: Yazı ve ekteri ( 5 sayfa)

Dağıtım:
Gereği:

KAYMAKAMLIKLARA

DERNEĞi BAŞKANLlĞINA

Bucak KaymakamlığıNA

Sedat YILDIRlM
Vali a.

vali yardımcısı

BiIgi:

üNiVERSiTELER
(BURDUR MEHMET AKiF ERSOY
üNiVERSiTESi REKTöRLüĞüNE)
BURDUR iL MİLLi EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNE

.UpV :>\l,^ü 
» \,," a, kP

*Bu belge elektıonik imza|ldr, imzall suretinin asl,.|,görmek için hııns:lh,ww.e-icisleri.gov.ır,/EvrakDogıülama adresinegi e.ek ( wı,ıs oAo-AdH],1d- t sNE9d-y ? qwwv-e zl osvry1 k;ffi".;,nİ:

Gaz caüles, Hiikılneı Koaü / Br.tr
Telefoo No. (248ı214 45 tq ials No.t24812l2 2l 2tt
*Pona dermkahüİdıtr.sov.tr lnı€rıığ A&;§] hı@://icisleıi.qov,ır

Bilg, içan: Drdı K.ARAATLI

ş.f
T€IefO No:



Sıyl : 966?9667 ıJ45.99-E.5384

Konu : Dernek Pğelerinde Göıev Alma

sıvı- rofl.lriı
ii5,6,]:=_!

24108i 2020

DAĞITIM YERLERiNE

tıg: elle,çahşına ve Sosyal Hizmerler Bakanlığının 05/08/2020 tarih ve 649 t3683_000_E.1636327

sayılı yazısı.

İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılmasr Hakkında Yöİerge
kapsamında dernek yönetimince proje koordinatörü ve eğitmen (eğitim, seminer. konferans,

panel, çalışıay, danişmanlık vb.) oiarak ücret karşılığı görevlendirilerı/görevlendirilecek
Lamu personeli olan öğretmen. öğletim görevlisi vb. kişilerin projede bedelli veya_bedelsiz

gö.e, alp alamayacakları hususlaıında Aiie, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,ndan
alınan ilgide kayıtlı görüş yazsı ekte gönderilmiştir-

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Erkan KILIÇ
Bakan a.

Genel Müdür V.
Ek İlgi yaa ve ekleri (4 sayfa)

Dağtıİn:
Gercği:

8l İl Valiliğine

rBu bctge cl.ktron* inızalıd!İ. irnzaİ suretiniD as]rlr|l göİn k içir\ hııps:/,w'fuw.e icisleli.gov.ır/EvakDoeırlafio 3!dff'si.\e

girerck ( HbYNv J ouxRb j lQQcpB -vuo3 2T-xr'ggpqpu) k(dtfu ü.aznı7-

T.C.
iÇİŞLERi BAKANLIĞI

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü
q

Bilgi:

Denetim Hizmetleri Başkaııl ığına

ğPo6ıa: lnı.,tEi Aü!§: !4ı]ariirtsiaqağ

Bi|gı i!, qırr} DE!,[IR
vğr H.zdeİıı. Va Kğ(]şk!İEıl

T.l.fon No: (]l2X22.rE 95

llI
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T.c
AİLE çAu§MA vE sosYAL HEMBTI,ER BAKANLIĞI

Çaıışm8 G€neı Mtd0rlüğ4ı

Sayı ı649l3683400-E-l636327

Konu : Dernek E,oieleffıde Goıev Alma Hk.

05 08.2C20

İçışLERİ 8AKA].ILIĞt,[A

§ivil Topluınlı llişkila Genel MııdıtiOğU)

itd : 07.t 1.20t9bıi}üi,w 21312041-6568sıyüyaaıuz

Bseğdüıılz Şrafiadğı daıuklçre yaplaı pıoje yrdımlan kışsamıxlı hazııloarı

deoıek paojeleriıde oeınnr p da ğetiıı göıeglilğinin, beliii bir rct$ karş.lığn<la veya

h€rhangi bit toet öitenmekşizin proje kootdiııtönit yıirıt ğitnen o[ırah gOra;leırd }iF

gğrsdaııdiıilğn€yecğ nısusunda gğfüş filep eıieıilgı yazıııız ve eki incdeımiştü.

Bilinniği rzcre, Anıya§sn ıaıuGerul i!l«h/'başlüı l2i inci maddisildğ, rDeieliu

karü it tüaü teşebhlılei w diğer fuııw frDekişlkriniı, goııı,l ifuıe eıashnıa göız

$EılhıeİIe Fııhl,ık olıüülaıı kanı h?ıııatleriııİıı gerekİıağ rlt ye s,ılrekli garcvler,

*nııı.uİu ve ilipr lanı Bön {rlei eıiyıe göılüb.
İıfuııııılom u üğer tamı gl,fuı,libti.lrin aireİil&4 aİoaığbn, gareı ve ytkilei,

tafun ıe yünf:ıbkhn, arlık l4 ğ&rBkhd ıc diğer tnhift $lal ktıab dıaenlaılr..-"

huknüne yet ver ere\ mtmur{oıı hsk w ylıkümhlfJdedıdn, gö[ey ve ye&ileriniıq

mlılikletinia. ıhnmalonıuır ve her ülrlü özlıık işleiıin kffiıgda dtızğ çn€ceği ifade

eddmisi.
Eıı çtçıtğ l4dll965 taıiiüi ve 617 ssyılr DevletManudgı Kınıınuaun "Tiüırıvl

diğır lwaıç getirici frli4hıde hühğılors&Cı', bslıH, 2i iıci nedd*iıde,, nlufumııht

IEı* Tiaet Koıııın q§rc (Tacir) wy (Bııaj ıoyılıuhrıru gafuiıeak btı @tyre
, bınıtuw., ıİcaıeı ye MnaJıİ ,ıitısscıehriııfu gdıev a!aıa,, Itrri ı@lır§İil yeya ıicari ınhl

ıeın kılüü ştı*eilerte ortalc vey koıwüiı şirrafu fuıwüia orıdı oloııataı. (6ırevlı

oldfuıı hmmlum lşliıüln|'tü€ hrırnhrrürü ıenıılie:ı atarııilan ,tönvler lwa.
lltwüıhı, ıııesleh fotlytte lqıa seıbeıt meslek kranfu. bukınıak ,;berc of,ıs, b{bo,

mı4ıaufuu u beıııi yeılcr qaıw; gerç& bşİlııe, öıd h]h* tacı ldşıbrirc üJa bru
taııını ailıliğıdıki ıw.cl* fulrulr]şhn ı aü brfu,ıgi bn ğ yeriııde , ıe1a ıahf
yh eilğn ıiıı" t,ııuııhııüa çglı+m.

Müıırlaıu ,;ıyüi oliüifuız yqı, fultanu şİ ükaim *aopağIer\ Iıoıa hııııııu
ııiüğdıd.*l ıg,iıi kıııuluşIwı va lıcıunh k ırplrıüq yaıdıx saıı&khınn yğüeıiıı,

dt:rıaiııı vı ılbipüı *ıııllırı qeli&aıl ile 6zel Raııııtar& büıtilaı göıc er bu

ywaı&ı8iıu üşntrdıı,..' hohıune yerv€riİrnıştiİ.

..ü 
'] ':...

t \l' ıj
\.. :.,,-

Etü oo|llJss İ.ilj : lt?!QfY(ı EĞİ İüi! 
^ö.r, 

ü$.ıP.İrliFaO.ğ
9il8i için:gnine üöıl, rlı"lNç

Aiit Çsbıaı 9? solrd
HiaüakrUılr!ın!



co l ş-4ulv.uo.Uo- ıo. l J.3 l.ğov- ı l
Öe yaıdaıç mgk& Kanıınun |tİLhci gürıı 1cğın başlı}i 87 ıci madiksinde;

-iukı?ıılnq

a) iu Koııulabi lonnlaıü,
b) Senıcy*lnin ıawıu Devleı ıoSı&nveıılııvk nıağle lunbı *ıisü hııınlar

ile ıeınıasrsinin 1waııfuıfulan Meıe ail b@*alod4
c) Özel koımhıb vey azel kaınlom verdğ ythiy fuyoııbe hınıbı baıia ıe

laün rüştdrd4

il rııloııfuki bıflleı* pl,lı tfon, laıııhq ye baıiabr nrüfuı ıaıayelerinin
yrıstfuıfa,hıın katıM nırettylı laııılan hnılıışhıIa bwhrn asııı oıafu loıtıwhn
ik vıkııı bııbı hınınhıfu,

Ikiıri garev veıilaııez; hı hınınbıfuı lcr ın d ils ohüırd oisıtı pıa cfuuıw ız
1aıaınğboıw,

AnÜ, bıı r,aııın marürlra *İ ci görev ıeİİbı,Pldnİ ör8örü lahııı]pn ile lg]eııı
ıa$ln neıııııu w bilirk$ilen 

'ıkdiı 
ohııwı tI G*tl Mıcliıi ,ın İl Dainı Eırıhıuni

bqil@iğı" Ezel fuımbb hıııı,bı ıe asli görevhıiain &lıoıı nilelifu ohılwı çEüli
fuaııI, koııisyıı luyl ve jaıi çalaıııahroa" Üniıeıst eier, Aldeıııi]er, Tüıkiy ve Ortq -

hğu Aırne İfuıui Eııni lsü ıe Öıel Kaııılarb hıtıbı aıaşlııa hııımıloı lrürrdan
ifurcyle ilgili olaıık >qbı irreleııx ıe drdştınım kalıluılaı için ürel
bnmhrıııca g\ııhnhn ıı4n fu kaıııhız fulıoahıak lespii üilaı ibrcllein ödaııusiııe
ilişkin lalı;tnler saklüıı,' lflaıüııe vo nİİ&.ıi g§ıaı vailuü mıııaıIo vı g reıId'
başlıLü 88 md ııaddesintte; 'Bıı Koııa. rbi hıuıııM ç}şuı Devlcr anınııbıo erus

göreılerinin jwıfu
A) Öıel koıııIarh şEa aei luaırıhnn veıdigi yıkŞz dalwularak ııwıarlaıa

gaıÜıtlbuı i öıgörııIaı arüIi lıiııneıIar,
q İv{ın*ı biığiİİ ila ılgili olalü, hİıneı olaalıhn elyer$li bııhnııdc ve afurrJq

Jl,d(ili arıril ıalürtıfu, ıııgn göıülaüç şrtİlİ.;
1) 87 ıır,i ıınalefu yaılı laırtaılarn ııüipl§ricğ dğ ıabiplikleıi, ecıa,ı]ıklaıı,

lüııryagerlithrl, wwinerliflğ dvıfutıihn ile Adli Tp Kımnıı Uamılıfuı,
l) Asıl gjnvledrıin buhğrrJ hur" iğe ve ıoıırıüü lallcrde iller belüiyelerinin

,,rlkeİ oıMiı, ıırlhaılis, ,ı*ıel'. flıiaıgıı w ,ıürrlaıca Fmıııhnıi geıüen ubıik
lrğffirıü,

ıiitıci gareu ohrdc verikbtlir,
Aııl g&?evbriırrı pllrf;
a) Iüİplete; tl ıu ilçe sğİık ııa:üııLağl iI nğhh ıozlıı yrdneıIığ ın]ı f,ğlığ

ırarrüğL ıal* ığIığ oıfu yarrırna,hğL lqgjkk sıl4. başfuıJü/, başıüıplİk, bqbbg
yrüıwıJğ ilı il süh* u la]k ğıığ *tüttıHeriıüe İğıli ıı*aıaı ı4aıııa ıüiplıı
b@1 yüıüİrülrıpıi ağ)ıiıkn şıbe wiükt:ıkler\

b) Dğ In*iıııleıim ve ubttıırierg neıWİsti ih ilgüIi fuiüıplnı
c) Veıeineı, dişluhırılıı eaaıhıq başabip ıoıdıııtıtığ,
q Ögrıtıaııere ohıı ve aırtiüınürtğı başıofutılığ uc yıdıttl,ğı gğr.'!)b4

ıbıti ydıtn dğrlqıirılüilü' lükııluc vc "Dcııg&ııe-ba$üh 89 uncu maddcsindt is; ''Ecı &ıecı&İi
cğdn w tiğıııİn hınınta1 üı tj,İ,*,ııif w ıbümi (ııfui ,rfuıib üıiğ, ohı! hlıı v?a yay6n cğiıin
yqı hııunJo& ıe bcıwn hnılışloü ağrcf,ü,ın'rgJra öicıiın Ügi hnlgrr4lra,ü tıliılı iığıııwı!ın,
öİ7ııiniiyhliıı wy ıliğıı mnııfualzyıdıı qılfu arogalloıı*ıd ib eİdııı gönıI wrilcbi!İı

ft,. a\}i Dı x.Ö l wPagrYrQ trttir.id,r*İloİ]rıE ü*ira(.o-
Bili jçtn:Enii, İblj

KrLIı,ıç
Ailc, Çdryrı vr soryıl

}riım.ılğ Uzınınl



trğ l ş-Zuzu.uo,uo- ıo. rğ.a a.ğov-ı z
&İllfuhr/lİ;gL e6 ıührhin ,ğrü§ı, aB ğnıt &üaın ıinlilüıi vı üğır lıııııfu Cın}ıııüalaııı
lgqı lh 

'Lrıü 
dlıı/r," İü,g{ıçya ı,tritnişıir,

§tüdllğll Uzere, balısi geşıı Kaniııııı 87 nci ındilesiıĞ; memwlaıa ikinci gtırev
vailoneYece! ve bu vesleyle yuaı sağlaıaınqrdcal },uilflj ve kuluşlaıa yn vedlınş aııcat
657 saYü Kgıunııı öngdrülğO gOrevlor ile ozel tıırıüqııda gösreriterı veya bu kırıuıılara
d8}"dığısİ* brpit odil€tı çşidi gğfe,,n€ciı lcTe&Einin ödomşine ilişkiır hıİımler saİL
ttılınu$u.

ü§ hıafta me*Or Kanuıuın 8E inci maddesi çe$ev€gindq, özel tınııiarla veya
özel Laıuıilanı veıdiğ yettiye monuılarca yiirtütlm*i cıngödi€ıı §itrekli
hianetjşr ile megleki bilgisi ile iğili olırığ hizııd olınalrJın el,retişli bolurnai ve atamaya
yelJuJi aınir hrafindan uigun gorülmek şaıhylı ın eınuılara baa görerıl€fin ikinci .gğığv o]aıai
verilıneg nuı}uıı h]ııııştr.

Bu kıgıamda alaınayn y4loli amiı tsrafndaı u}gun gğrü|me} kayüyta yapılatıiJeıek
ikiııei göıcvlere 88 üıci m,;J",le ycr veıüdiğ buııo k8ış,l,k 87 ııci maddeıte yer veıilen
hakrrnük Ye LilifiŞ;Hk gılıi göıwlere kahtoıIu için özel iarııırdsrınca go§erilerı wya bu
lğnııılera dsyan laıa} tsgt edileıı ııctdleıin ğdğmesine ilişkin htıküınledn gaklt fufutd!ğu
değe,rienıli:ilııekte olug, 89 unaı madde uyaıuıca istisna kapsaınında olaı Deıılet
m€rnüdsrırra ders gorğd lcdlebitectği dıştlnılııektıdiı

Ayncı, nezitir Kmmııı 'I(qıoı' h4lı[ü 146 no maddeıiniı ikinci fikasınd4 "
Meınırloebıa lMrt ü Nnı/ıruliLüriı ve aııınlerh ıayin eııiğt göınleı kdıııkErüa b,
Koıııh nfuaı Mlar dşııda uıet &ınnu, fubir ymr sğbwız,.., i hilhntıe ve ''
Veblel ilirı.i 4ör.y ql* ve tıırellıri ih üğa afuuter" be*la, l 75 iııci meildesinıİe isc; ''
.,.8t] iıti ıı&y güe ıkiır,i gö,,r Eihn neııwlaıa, bu g;revlıri karylı@ aytı*
fuEbihr6l kin bo], bir ffiola aİİ göıevin ikİr.ci görev olaraİ yılmalııeıi geıı*i. Bu
Şekide glnvlddiıllrrbn, göftdaüirlffil*ri ldro deıeccıinin ili kdaü dlığrıırı t4ı€
ftisi a&ri,ı hlhullıo Yer veılme} ıur*iyig :nwııılara 88 inci madde }ıpsaııında ı,erılen
güevlede oıleııeceL tiğot tiı§tr bdİtğni$if,

Nibkim, Dsvlğt mğıınlıcnuı dsrs göıwi yıırıtıeleıine thİ 8/02J2007 britıli ve 55&
ııYıIı Özel Ö$Uiıı Kunrmlaı Eaıgıtgsuır "KımııMa çalışıtıboLpeıcoıel, bElıilı 8
irıci ııadd*iıie dg, ı Uaw, dğııiici, wıa ağeüci ve öbıriıEdik pıı aihiik w şaıtlarıu
hŞqoı diğu Dcvkt naııııluııa, ilgi/li blıiüıieün iıJriyh @ı,e, on ıari gegıuııdı üeıe
cqğli üı 9ğreııi verileblliı.' ftokınırne 1ıer verilaet, tdui gcçca hısusa itişkin öze1 bir
düzeılemo yaplınış bdıütıalrd]r.

Ötı yandaq 01A ınqX tıriidi ve 5253 sayü Demekıer Kanunuıu.rı "Deı.ııet
göı?vlilzn w ı,ııEzlgn- badıklrl3 {ıncıı maddesindq, ı(-..)&m* hbırrİrer' göıürakf l^}n
,6wıin hnlııl@rrı İb gğNve fuşıoab. i@lcıtiler arrıbğIylL yülı'Şifu.

Dgt'ıı* yöntİm ve deıuıİn hnılhıdın kau gaıeılbi otııryı başfuı ıı ılyteriıu
üleı vefiİehilil. Verihuk tiereı ü4 ırr ül,.ıl ödeü, yohlc ıu üıniıüldr genet hın{
brürıfuı ı*spit oh'aüI. röıetiİı 1o &ığin hmııı üyeloi dışıııfuki ülelıre lt,ret hat
ffia ıqa bqfu bir d alğfu hcdügi biı kapıll* üe?anra,.

fu"'"İ kaİıE lgnİçİn gpıeı,büiıitecık ıılıİoe ıerilecd< gMelİk ve snlbık miltaıhrı
grğl lııü] lflartıdürEıpi' oö,ıEğ. '' hühtliıe icr veıilmiştiı.

22JOU2a04 futlive 5O2 saYıtı Dernek ve Vokrflarn Kamu Kıııuın ve Kıırııluşlan ile
İlişkileıine Dair Kınıııruı "Tğırll llkhıa başlı}tı 2 nci ınaddesin dr; '' ,..e) Dem& ve vüıf

Et * ooııd.i. r.air wü(lrY.Q 9f,İ. t*ı, A6.i: itllrlrffil&ir.ao.ğ
Bilgi içnrEİlinğ lı!..l

tILıNc
Aik Ç.Lt İıı v. soryı]

IIi t,İadğ lJlnrrn!
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orgofuır& göıtv dtarı lırr gfucylildl hı gnıaıbi ııdaıiflc ila{ hıgır hüh veıaİrıra bb ad atrrrııa hırhql bb İolııü "ı,ı,q,.... fuh'|ırn*yt vaİmiştiı.-

Düeı urıfu,; .,ğr*im elccnaıloıııı itaıet pojetainde çeşii goıwler almaı
halinde, süz tonısu duıum, O4/lVl98ı hıihli vg 2547 saylı YtıııeLğetim Kaıuınunuıı 38inci ınıddısi kıpsaınuıdı ppılan hir goıevleoiliane olaık değtrıeıdiıilmemekte ve mç*uıKaıııınun 5E iııci maddeoinin birjnci ıı.."r- p1 uuraroe}i; "Yr*s*iığTğt ın kurumlüİuı
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çoçevesinde işIan 1ıapıtmakhdır.Yürıdı yer reriten hlkorn ve a9ı.klamalaı ç"ş*olıdr,,Devtet ınaınuı{ınıuı, 657 §.yırı Ksrıurıuı zi ı"ı rr"ıt*i.*ayiaııgoıevter iletıelLau:nıaıde tdıılleu g§ğl€fi y@iettu ı ve loıUn cryaı ohrık gcliı elile etaıeleıininııOıniıtı ütüınd*q, ıııc*ı, uıtıar aEnıa ıaır,gi * şirr* ,"ı"""il;;şil"y4aııyacaiiıı,
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