
 
 

 

 

Prizren, tarih 25.10.2021 

 

 

Prizren Belediyesi, lohusa anneleri desteklemek amacıyla 01/01/2021 tarihinde doğan çocuklar için 

1.000.000,00 avroluk bir fon ayırdı. 

Prizren Belediyesi, Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarih ve 001 / 011-72705 sayılı ve 09 Eylül 

2021 tarih ve 001 / 011-141359 Kararlarına göre aşağıda yer alan işbu kamu çağrıyı yapar: 

 

2021 yılında doğan tüm çocuklar için Prizren Belediyesi'nde ikamet eden tüm ebeveynler için 

mali destek başvurusu için 

 

KAMU ÇAĞIRISI 

 

Değerlendirme kriterleri:  

 Ebeveynler, Prizren Belediyesi'nin daimi sakinleri olmalıdır;  

 Çocuğun 01.01.2021 tarihinden başvuru tarihine kadar doğmuş olması gerekir; 

Açıklama: Bu kriterlerden herhangi birine uymayan adaylar faydalanmaktan diskalifiye edilir! Bu 

çağrı tarihinden sonra doğan çocuklar için Belediye yılsonunda talimat verecektir! 

Teslim edilmesi gereken belgeler:  

1. Başvuru formu; 

2. Kimlik belgesi kopyası (her iki ebeveynin); 

a) a) Çocuğun bir ebeveynin bakımı altında olması durumunda, sadece velayeti olan 

ebeveynin. 

3. Çocuğun doğum belgesi (ekstre);  

4. Başvuranın ikamet belgesi; 

5. Aile Birliği Beyannamesi; 

6. Başvuru sahibinin Kosova Merkez Bankası tarafından yetkilendirilmiş bankalardan birinde 

aktif hesabının teyidi (ebeveynden biri); 

Uyarı:  

1. Kişisel belgelerin dışında belgelerin asılları ibraz edilmelidir,  

2. Yukarıda belirtilen belgelerden birini sunmayan adaylar, yararlanmadan diskalifiye edilir! 

  

                

  

               

             Republika e Kosovës             Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti  Opština Prizren – Prizren Belediyesi 



Dikkat: 

 Bu yardımın faydalanıcıları, 01.01.2021 tarihinden çağrının sonuna kadar doğan çocuklar 

olacaktır. 

 05.11.2021 tarihinden sonra yapılan başvurular Ocak 2022'de ödenecektir.  

  Destek tutarı:  

Belediyenin bu destek için ayırdığı fon 1 milyon Avro olup, 2021 yılı içinde doğan her çocuk için 

maddi desteğin değerinin aşağıdaki gibi olması planlanmaktadır: 

1. İlk (1) doğan çocuk için ayrılan finansal tutar 250.00 avrodur; 

2. İkinci (2) doğan çocuk için ayrılan finansal tutar 300.00 avrodur; 

3. Üçüncü (3) doğan çocuk için ayrılan finansal tutar 350.00 avrodur; 

Açıklama: Başvuru sayısının bu çağrı için ayrılan ödeneğin değerini aşması durumunda, Belediye 

desteğin değerini düşürecek ve böylece, kriterleri sağlayan tüm başvuru sahiplerine ödenek 

dağıtılacaktır. 

 

Başvuru tarihi: 25 Ekim 2021 tarihinden 5 Kasım 2021 tarihi saat16:00’ya kadardır. 

Başvuru, Belediyenin Yönetim binası 1’den 5. Gişisinden elden yapılabilir.  

 

 

Şikayet: Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin Komisyon Kararından memnun olmayanlar, ön 

listenin Prizren Belediyesi resmi internet sitesinde yayınlanmasından 5 gün sonra şikayette 

bulunabilirler.  

İtiraz, Ekonomi ve Maliye Müdürlüğü binasında 5 no.lu gişede yapılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

01.01.2021 TARİHİNDEN SONRA DOĞAN ÇOCUKLARA   

FİNANSAL YARDIM İÇİN BAŞVURU FORMU 

 

Adı soyadı  

Doğum tarihi  
Çocukla ilişkisi (anne/baba)  
Doğum yeri  
Kişisel numarası  
İkamet yeri (adresi)  
Belediye  
İletişim-telefon  
Sırasına göre çocuk sayısı  
Banka hesap numarası  
Bankanın adı  
Banka hesabı sahibi  

 

Adı soyadı  
Doğum tarihi  

Doğduğu hastane  
Doğum Yeri   
Kişisel numarası  
Belediye  

 

 Kimlik belgesi kopyası (her iki ebeveynin) 

 Çocuğun doğum belgesi (ekstre) 

 İkamet belgesi 

 Aile birliği beyannamesi 

 
Başvuru sahibinin Kosova Merkez Bankası tarafından yetkilendirilmiş bankalardan birinde 

aktif hesabının teyidi; 

 

       4. İmza 
Bu başvuruda sunulan bilgilerin bildiğim kadarıyla doğru, eksiksiz ve tam olduğunu onaylıyorum. Bu formdaki 

veya diğer gerekli belgelerdeki materyalin yanlış sunulmasının veya atlanmasının beni sübvansiyon seçim 

sürecinden diskalifiye edebileceğini anlıyorum. 

4.1. Tarih ve yer:  

      

4.2. Adı ve Soyadı: 

      

4.3. İmza: 

      

 

Uyarı:  1. Kamu çağırısında istenen bilgi ve belgeleri içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır; 

 

1. Başvuranın kişisel verileri (anne veya babanın) 

2. Çocuğun kişisel verileri 

3. Başvuru tamamlamak için gerekli ek belgeler 


