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1. Güncelleme 

UYARI 
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbriliği Programı Proje Uygulama Rehberi’nin Türkçe 
çevirisi gayrıresmi nitelikte olup, Programın Türk yararlanıcılarının kullanımı için 
hazırlanmıştır. 
 
Proje Uygulama Rehberi’nin İngilizce orijinali esas alınması gereğinden hareketle, 
işbu Türkçe çevirinin kişisel ve kurumsal bağlayıcılığı bulunmamaktadır.  Bu belge ile 
Proje Uygulama Rehberi’nin İngilizce orijinali arasında ihtilaf olması halinde İngilizce 
orijinali esas alınmalıdır. 
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BÖLÜM 1 - GİRİŞ 
 

 

1.1 TERİM LİSTESİ 
 

Denetim Makamı Romanya Sayıştayı bünyesinde oluşturulan ve yönetim ve 

kontrol sistemlerinin, uygun bir proje örnekleminin ve 

programın yıllık hesaplarının denetlenmesini sağlayan 

organ. Programın Denetim Makamına (AA), programa 

katılan her bir ülkenin bir temsilcisinden oluşan bir 

Denetçiler Grubu (GoA) yardımcı olacaktır. 

Yararlanıcılar = Proje 

Ortakları (eMS'de) 

 

Bir projenin uygulamasına katılan ve Ana Yararlanıcının 

Ortaklık Anlaşması imzaladığı Ortak Yararlanıcılar ENI SÖİ 

Uygulama Kurallarının 46. maddesine tabidir.  

46.madde: "[…] Her bir yararlanıcı, uygulamaya koyduğu 

faaliyetler ve aldığı Birlik payından hukuki ve mali olarak 

sorumludur […]” 

Elektronik İzleme Sisteminde, Yararlanıcılar, Proje 

Ortakları olarak adlandırılır. 

SÖİ Ortak Ülkeleri  2014-2020 ENI SÖİ Karadeniz Havzası Programı gereğince, 

Programa katılan SÖİ Ortak Ülkeleri şunlardır: Ermenistan, 

Gürcistan, Moldova Cumhuriyeti, Ukrayna ve Türkiye 

Kontrol İrtibat Noktası Her katılımcı ülke, Yönetim Makamına (MA) proje harcama 

doğrulamasıyla ilgili kontrol görevlerinde destek olmak 

üzere bir Kontrol İrtibat Noktası (CCP) atamıştır. CCP'lerin 

listesi Programın internet sitesinde bulunabilir: 

http://blacksea-cbc.net/ 

Gün Bu rehberde günlere yapılan tüm atıflar, aksi 

belirtilmedikçe, takvim günleri anlamına gelir. 

Uygun harcama Avrupa Komşuluk Aracının gereklilikleri, teklif verme 

çağrısı, Hibe Sözleşmesi ve bu Rehber uyarınca, Hibe 

Sözleşmesinde tanımlanan eş-finansman oranında, 2014-

2020 ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 

Programıyla finanse edilen projeye ilişkin bir Yararlanıcı 

tarafından yapılan harcama. 

Program alanı/bölgesi Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan ENI SÖİ 

Programlama Belgesinde sözü edilen ülkeler ile katılımcı 

ülkelerin bölgeleri (Bölüm 1 Program alanı Açıklaması) 

Elektronik İzleme Projelerin sunulması, onaylanması, yönetilmesi ve idare 
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Sistemi (eMS) edilmesini sağlayan çevrimiçi sistem. 

Ortak İzleme Komitesi 

(JMC) 

Programın uygulanmasını denetlemek ve izlemekten ve 

proje başvurularının onaylanmasından sorumlu yapı. 

Ortak Teknik Sekretarya 

(JTS) 

Görevlerini yerine getirmede program yönetim organlarına 

yardımcı olmaktan sorumlu yapı. Romanya Güneydoğu 

Bölgesel Kalkınma Ajansı (The Romanian South-East 

Regional Development Agency - SERDA), 2014-2020 ENI 

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının Ortak 

Teknik Sekretaryasına ev sahipliği yapar. JTS'nin ofisi 

Köstence, Romanya'dadır. 

Ana Yararlanıcı 

(Hibe Sözleşmesine 

göre) = Ana Ortak 

(eMS'de) 

Bir projeye katılan Yararlanıcılar tarafından belirlenen, 

Yönetim Makamına karşı hukuki ve mali tüm sorumluluğu 

üstlenen ve Yönetim Makamıyla sözleşmenin imzalanması 

ve söz konusu projenin uygulama sürecinin koordine 

edilmesinden sorumlu Yararlanıcı. 

Ana Yararlanıcı, eMS'de "Ana Ortak" olarak adlandırılır. 

Yönetim Makamı (MA) Katılımcı ülkeler tarafından Programın yönetiminden 

sorumlu olmak üzere atanan makam. Romanya Bölgesel 

Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı, 2014-2020 ENI 

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 

Yönetim Makamıdır. 

Ulusal Otorite (NA) 

 

Her bir katılımcı ülkede, Programın ilgili ülkenin 

topraklarında uygulanmasında Yönetim Makamını 

desteklemekten sorumlu olan, MA'nın ulusal karşılığı. 

Ulusal Mevzuat  Yararlanıcının yerleşik olduğu (kayıtlı olduğu ve merkezinin 

bulunduğu) devletin mevzuatı. 

Program  Avrupa Komisyonu tarafından onaylandığı şekilde 2014-2020 

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı belgesi. 

Proje Hibe Sözleşmesi ve eklerinde ifade edilen, hedefleri, 

çıktıları ve sonuçları açık bir şekilde belirlenmiş ekonomik 

veya teknik nitelikte bölünemez bir görevin 

tamamlanmasına yönelik bir dizi faaliyet, hizmet veya 

inşaatı içeren bir süreç 

 

. 

 

1.2 KISALTMA LİSTESİ 
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AA 

AF 

BSB 

CCP 

SÖİ 

COI 

Denetim Makamı 

Başvuru Formu 

Karadeniz Havzası 

Kontrol İrtibat Noktası 

Sınır Ötesi İşbirliği 

Ortak Çıktı Göstergeleri 

AK Avrupa Komisyonu 

eMS 

ENI 

Elektronik İzleme Sistemi 

Avrupa Komşuluk Aracı 

AB 

GoA 

ICT 

Avrupa Birliği 

Denetçiler Grubu 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

JMC Ortak İzleme Komitesi  

JOP 

LP  

MA 

Karadeniz Havzasında Snır Ötesi İşbilrliği Programı 

Ana Ortak 

Yönetim Makamı 

NA Ulusal Otorite 

STK Sivil Toplum Kuruluşu 

OLAF Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi   

PIM 

PP 

Proje Uygulama Rehberi 

Proje Ortağı 

PSOI Programa Özel Çıktı Göstergesi 

RI  

ROM 

Sonuç Göstergesi 

Sonuç Odaklı izleme  

TA Teknik Destek 

KDV Katma Değer Vergisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 REHBERİN AMACI VE KULLANIMI 
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BSB JOP Proje Uygulama Rehberi (PIM), Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 

(BSB JOP) tarafından finanse edilen projelerin Ana Yararlanıcıları ve Yararlanıcıları için 

hazırlanmıştır. Proje Uygulama Rehberinin hedefi; ENI SÖİ kuralları ve usulleri, Program 

kuralları, Hibe Sözleşmesi hükümleri, Ortaklık Anlaşması hükümleri ve  ilgili diğer 

mevzuatlar uyarınca projenin uygulamasının daha iyi anlaşılması için yararlı bilgiler ve 

anlaşılır örnekler sunmak ve bu şekilde projelerin düzgün ve etkin bir şekilde 

yönetilmesini sağlamaktır.  

 

PIM; kapsamlı bir rehber olmaktan ziyade, Yararlanıcıların talepleri ve Sıkça Sorulan 

Sorular (SSS) dikkate alınarak hazırlanmış kullanışlı bir araçtır.  

 

PIM, Ana Yararlanıcı veya Yararlanıcının kullanımı için hazırlanmış genel bir rehberdir. 

Hukuki açıdan bağlayıcı gereklilikler için lütfen Hibe Sözleşmesine ve 2014-2020 ENI 

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının özel kurallarına bakınız. 

 

1.4 2014-2020 ENI KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ 
PROGRAMINA GİRİŞ 

 

2014-2020 ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı (bundan sonra yalnızca 

Program olarak belirtilecektir), 2014-2020 Avrupa Komşuluk Aracı (ENI) - AB Destekli ENI 

Sınır Ötesi İşbirliği Programlama Belgesi (2014-2020) çerçevesinde tesis edilen dört deniz 

havzası programından biridir. 

 

Program alanı, bazı ülkelerin ulusal topraklarının tamamını (Ermenistan, Gürcistan ve 

Moldova Cumhuriyeti), bazılarının yalnızca Havzaya en yakın bölgelerini içermekte olup 

(Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Türkiye ve Ukrayna) sekiz ülkeyi kapsamaktadır.  

 

Programın genel hedefi,  "sürdürülebilir büyüme ve ortak çevre korumasıyla Karadeniz 

Havzası bölgelerinde yaşayan insanların refahını arttırmaktadır." 

 

Programın amacı, sınır ötesi işbirliğinin gözlemlenebilir etkilerini ve yararlarını sağlayacak 

ve eylemlerinin ve aynı alandaki diğer eylemlerle sinerjilerinin sürdürülebilirliğini ve 

tamamlayıcılıklarını gösterecek projeleri finanse ederek, Karadeniz Havzası içinde uzun 

süreli sınır ötesi bağlar tesis edilmesidir. 

 

Programa özel hedefler, öncelikler ve beklenen sonuçlar şöyledir:  

 

Özel Hedef Öncelikler Beklenen Sonuçlar 

1. Karadeniz 

Havzasında ticari 

faaliyetler ve 

1.1 Turizm ve kültür 

sektörlerinde ticari 

faaliyetler ve girişimciliği 

Karadeniz Havzası içinde 

turizm ve kültür sektörlerinde 

sınır ötesi ticari faaliyet 
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girişimciliği teşvik 

etmek  

 

ortak bir şekilde teşvik 

etmek 

fırsatlarının güçlendirilmesi 

1.2 Tarım ve ilgili 

sektörlerde sınır ötesi 

ticaret fırsatları ve 

modernleştirme 

çalışmalarını artırmak   

Karadeniz Havzası içinde tarım 

ve ilgili sektörlerde sınır ötesi 

ticaret fırsatları ve 

modernleştirme çalışmalarının 

artırılması 

2. Karadeniz 

Havzasında 

çevrenin korunması 

faaliyetlerinin 

koordinasyonunun 

ve deniz kirliliğinin 

ortak bir şekilde 

azaltılmasını teşvik 

etmek 

 

2.1 Ortak çevre izleme 

çalışmalarını iyileştirmek 

Karadeniz Havzası içinde sınır 

ötesine uygun çevre izleme 

verileri ve bilgilerinin 

kullanılabilirliğinin artırılması 

2.2 Nehir ve deniz 

kirliliğinin azaltılması 

amacıyla ortak farkındalık 

yaratma çalışmaları ve 

ortak eylemleri teşvik 

etmek 

Karadeniz Havzası içinde nehir 

ve deniz kirliliğine ilişkin 

çevresel zorluklar ve iyi atık 

yönetimi uygulamalarına 

ilişkin farkındalığın artırılması 

 

Ayrıca her bir proje, program sonuçları ve çıktı göstergelerine ulaşılmasına katkı 

yapmalıdır. ENI SÖİ programlama belgesine göre Program, hesap verebilirliği artırmak ve 

raporlama sürecini kolaylaştırmak için geliştirilen 6 ENI SÖİ "Ortak Çıktı Göstergesi" (COI) 

ve programa özel 3 çıktı göstergesi (PSOI) içerir. 

 

ÖNEMLİ! 

Başarı göstergeleri, Yararlanıcılar tarafından raporlanan değerlere göre sürekli olarak 

izlenecektir. 

 

Program göstergeleri ve bu göstergelerin başlangıç ve hedef değerleri aşağıdaki 

tabloda verilmiştir:  

 

Tür Öncelik Gösterge Başlangıç Hedef 

RI 1.1  R1.1 Karadeniz Havzası içinde turizm ve kültür 

sektörlerinde sınır ötesi ticari faaliyet 

fırsatlarının gücü 

2,50 2,70 

RI  1.2 R1.2 Tarım ve ilgili sektörlerde sınır ötesi ticaret 

fırsatları ve modernleştirme çalışmalarının gücü 

2,88 3,13 

RI 2.1 R2.1 Karadeniz Havzası içinde sınır ötesi uyumlu 

çevre izleme verileri ve bilgilerinin 

kullanılabilirlik seviyesi 

2,66 2,91 
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RI 2.2 R2.2 Nehir ve deniz kirliliğine ilişkin çevresel 

zorluklarla ilgili farkındalığın ve iyi atık yönetim 

uygulamalarının seviyesi 

2,50 2,70 

PSOI 1.1 1.1.1 Turizmin teşvik edilmesi için ortak olarak 

geliştirilen strateji ve ürünlerin sayısı 

0 38 

PSOI 1.1 1.1.2 ENI desteği kullanılarak düzenlenen sınır 

ötesi turizm ve kültür etkinliklerinin sayısı1  

0 100 

COI 1.1 1.1.3 Program desteğinin doğrudan sonucu 

olarak kültürel alanlar ve tarihi yerlerde yapılan 

küçük ölçekli iyileştirmelerin sayısı (COI 7) 

0 5 

COI 1.2 1.2.1 Sınır ötesi tarım veya tarım sınai iş 

etkinliklerine katılan işletmelerin sayısı (COI 3) 

0 600 

COI 1.2 1.2.2. Tarım ve tarım sınai ürünleri için sınır 

ötesi ticaret fırsatlarını artıran sınır ötesi 

işbirliğini (COI29) destekleme amacıyla 

geliştirilen ICT temelli ek araçların sayısı  

0 4 

COI 1.2 1.2.3 Tarım veya ilgili sektörlerde 

modernleşmenin teşvik edilmesi için destek alan 

(COI1) iş geliştirme kuruluşlarının sayısı 

0 15 

COI 2.1 2.1.1 Ortak çevre izleme çalışmalarını ve 

kamunun çevreyle ilgili bilgilere erişimini 

iyileştiren sınır ötesi işbirliğini (COI29) 

destekleme amacıyla geliştirilen ICT temelli ek 

araçların sayısı 

0 13 

COI 2.1 2.1.2 Karadeniz Havzası içinde çevreye ilişkin 

veri paylaşımı ve sınır ötesi bilgi alışverişi 

sistemlerinin iyileştirilmesi amacıyla eğitim, Ar-

Ge ve inovasyon (COI4) alanlarında işbirliği için 

program desteğini kullanan kurumların sayısı 

0 10 

COI 2.2 2.2.1 Çevreyle ilgili eylemler ve farkındalık 

yaratma faaliyetlerine aktif olarak katılan 

kişilerin sayısı (COI17) 

0 3.600 

PSOI 2.2 2.2.2 Limanlar dahil olmak üzere nehir kıyıları ve 

deniz kıyısı boyunca atık yönetim araçları veya 

küçük ölçekli tesislerin geliştirilmesi veya 

iyileştirilmesi amacıyla program desteğini 

kullanan kuruluşların sayısı 

0 40 

                                                 
1 Gösterge izleme sürecinde, turizm etkinlikleri ve kültür etkinlikleri ayrı ayrı sayılacaktır 
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1.5 YASAL ÇERÇEVE 
 

İlgili temel AB mevzuatı şu şekildedir: 

 AB Destekli ENI Sınır Ötesi İşbirliği İçin Avrupa Komisyonu Programlama Belgesi (2014-

2020); 

 Bir Avrupa Komşuluk Aracını Kuran (AB) 232/2014 sayılı Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi Tüzüğü çerçevesinde finanse edilen sınır ötesi işbirliği programlarının 

uygulanması için özel hükümler belirleyen 18 Ağustos 2014 tarihli ve (AB) 897/2014 

sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü; 

 Dış eylemlerin finansmanında Avrupa Birliği araçlarının uygulanmasına ilişkin ortak 

kurallar ve usulleri belirleyen 11 Mart 2014 tarihli ve (AB) 236/2014 sayılı Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü; 

 Bir Avrupa Komşuluk Aracı Kuran 11 Mart 2014 tarihli ve (AB) 232/2014 sayılı Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü 

 Avrupa Birliği genel bütçesiyle ilgili mali kurallar hakkında (AB, Euratom) 966/2012 

sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün uygulama kuralları hakkında 29 Ekim 

2012 tarihli ve (AB) 1268/2012 sayılı Tüzük. 

 (AK, Euratom) 1605/2002 sayılı Konsey Tüzüğünü yürürlükten kaldıran, Avrupa Birliği 

genel bütçesiyle ilgili mali kurallar hakkında 25 Ekim 2012 tarihli ve (AB, EURATOM) 

966/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü; 

 Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcıların merkezinin bulunduğu ülkelerin ilgili ulusal 

mevzuatları. 

 

1.6 KURUMSAL ÇERÇEVE 

 
Yönetim Makamı (MA) - Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı, 

güvenilir mali yönetim ilkesi uyarınca Programın yönetilmesi ve uygulanmasından ve Ortak 

İzleme Komitesinin kararlarının ilgili kanunlar ve gerekliliklere uygunluğunun 

sağlanmasından sorumludur. 

 

Ulusal Otorite (NA) - her bir katılımcı ülke tarafından, Programın ilgili ülkenin 

topraklarında uygulanmasında Yönetim Makamını desteklemekten sorumlu olmak üzere 

atanan organ. 

 

Denetim Makamı (AA) - Romanya Sayıştayı bünyesindedir. AA'nın ana sorumlulukları; 

yönetim ve kontrol sistemlerinin, uygun bir proje örnekleminin ve programın yıllık 

hesaplarının denetlenmesini içerir.  
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Programın Denetim Makamına, programa katılan her bir ülkenin bir temsilcisinden oluşan 

bir Denetçiler Grubu yardımcı olacaktır. 

 

Ortak İzleme Komitesi (JMC) - Programın ortak karar alma yapısıdır. JMC, programda 

tanımlanan nesnel bir şekilde onaylanabilir göstergeleri ve ilgili hedef değerleri 

kullanarak, programın uygulama süreci ve ilerleme durumunun önceliklere ulaşacak 

şekilde gerçekleşmesini sağlar ve programın performansını etkileyen tüm sorunları 

inceler. 

 

Ortak Teknik Sekreterya (JTS) - Güneydoğu Bölgesel Kalkınma Ajansı (SERDA) 

bünyesinde, Romanya'nın güneydoğu bölgesindeki Köstence’dedir. JTS; Programın günlük 

uygulamasının Yönetim Makamı ile Güneydoğu Bölgesel Kalkınma Ajansı arasında 

imzalanan uygulayıcı Çerçeve Sözleşmesinin hükümlerine ve JOP, ulusal mevzuat ve AB 

mevzuatı hükümlerine göre gerçekleştirilmesinden sorumludur. JTS; Programın 

uygulanması için MA tarafından devredilen görevleri yerine getirmekten sorumludur 

(başka bir deyişle, JMC için sekreterlik görevini yürütür, proje geliştirilmesini, projelerin 

değerlendirilmesi ve seçimini, teknik, ekonomik ve mali izlemesini, bilgilendirme ve 

tanıtımları destekler). 

 

Kontrol İrtibat Noktaları (CCPler) - Her bir katılımcı ülke, MA'ya proje harcama 

doğrulamasına ilişkin kontrol görevlerinde destek olmak üzere bir CCP atamıştır. 

 

 

1.7 DESTEK İÇİN İLETİŞİME GEÇİLECEK KİŞİLER 
 

 

Açıklamaya ihtiyaç duyulduğunda, Ortak Teknik Sekreterya / Kontrol İrtibat Noktası / 

Ulusal Otorite'de kimin yanıt verebileceğini öğreniniz.  

 

Genel proje uygulama sorunlarıyla ilgili JTS'ye, denetim ve harcamaların doğrulanmasıyla 

ilgili konularda Kontrol İrtibat Noktası ile  satın alma ve belirli ulusal mevzuatla ilgili 

sorunlarda Ulusal Otorite'ye başvurabileceğinizi unutmayınız. 

 

ÖNEMLİ! 

 

Yararlanıcılar proje uygulaması sırasında, kendi ülkelerindeki Kontrol İrtibat 

Noktalarından (CCP'ler) her bir maliyet kaleminin maliyet uygunluğuyla ilgili görüş 

isteyebilmektedir ancak CCP'lerin belirli kalemlerin maliyetlerinin uygunluğuyla ilgili 

kesin bir görüş bildirmemesi önerilir. 
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Proje uygulaması sırasında, Ortak Teknik Sekreterya (JTS) görevlileriyle iletişime 

geçmekten  ve destek istemekten çekinmeyin. 

 

İletişim Bilgileri: 

 

Güneydoğu Bölgesel Kalkınma Ajansı  

Adres: Bd. Tomis 48, Constanta 900742, Romanya 

Sorumlu Kişi: Danut Ragalie, Koordinatör 

Telefon:           +40 341 452 836 

Eposta:           office@bsb.adrse.ro 

 

Program Yönetim yapısının iletişim bilgilerine şu adresten ulaşılabilir: 

http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/management-structures/ 

 

mailto:office@bsb.adrse.ro
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BÖLÜM 2 - BAŞLARKEN 
 

2.1 HİBE SÖZLEŞMESİ 
 

Hibe Sözleşmesi, MA ile Ana Yararlanıcı (LB) arasında 3 nüsha olarak imzalanır ve 

aralarındaki ilişkinin hukuki çerçevesini belirler. Bu sözleşme çerçevesinde, Ana 

Yararlanıcı proje uygulaması için tüm sorumluluğu üzerine alır. Ancak sözleşme 

hükümleri, tüm proje ortaklığına, bunlarla sınırlı olmamak üzere özellikle, maliyetlerin 

uygunluğu, ihale usulleri, görünürlük ve geri ödeme konularına yöneliktir. Bu nedenle, 

hem Ana Yararlanıcı hem de tüm proje Yararlanıcılarının, Hibe Sözleşmesi ve Ortaklık 

Anlaşması'nın içeriğinin tamamı hakkında bilgi sahibi olması çok önemlidir. 

 

Tüm taraflarca (öncelikle MA, ardından Ana Yararlanıcı) imzalanan Hibe Sözleşmesi 

tüm ekleriyle birlikte, ancak JS LP'ye izin verdikten sonra, Ana Yararlanıcı tarafından 

taranır ve elektronik sistemde Başvurunun (Application) "Ekler" (Attachments) kısmına 

yüklenir. 

 

Hibe Sözleşmesi'nin imzalanmasından sonra, Ana Yararlanıcı "Ek Bilgiler" (Supplementary 

Information) bölümünde talep edilen tüm verileri doldurur (özellikle: "Proje Yönetimi" 

(Project Management), "Banka Bilgileri" (Bank Information), "Kullanıcı Atama" (User 

Assignment), "Ortak NUTS Kodu ve Proje Boyutları" (Partner Nuts code and Project 

Dimensions), "Belgelerin Fiziksel Konumu" (Physical location of the documents), "Ortaklık 

Anlaşması" (Partnership Agreement) ve "Proje İhaleleri" (Project Procurements)) ve 

aşağıdakileri yükler: 

 "Banka Bilgileri" (Bank Information) bölümü içinde, sözleşme hükümlerine göre 

MA'nın ENI fonlarını transfer edeceği LB Euro hesabı için taranmış Mali Kimlik 

Formları (Financial Identification Forms); 

 "Ortaklık Anlaşması" (Partnership Agreement) bölümü içinde, taranmış Ortaklık 

Anlaşması; 

 İhale bilgileri ve belgeleri. 

 

Ayrıca, Hibe Sözleşmesi'nin imzalanmasının hemen ardından, kâğıt üzerinde yer alan 

bilgilerle eMS'ye girilen veriler arasındaki ilişkiyi sağlamak amacıyla JTS, Ana Yararlanıcı 

ile Yararlanıcılardan, Hibe Sözleşmesi'nde öngörülen uygulama tarihlerine uygun olarak, 

proje uygulama dönemleri ve öngörülen çıktı ve proje ürünlerini eMS'de ayarlamasını 

ister. 

 

Tüm ayarlamalar bir Bildirim aracılığıyla yapılır. Bir Bildirimin sunulmasıyla ilgili 

ayrıntılar için lütfen Bölüm 8.2 Bildirimleri okuyun. 

 

ÖNEMLİ NOT! 
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Ayarlamalar, başvuruda öngörülen sürelere değil, yalnızca tarihlere (başlangıç tarihi, 

bitiş tarihi, çıktı iletme tarihi, proje ürünü teslim tarihi, raporlama süreleri) ilişkindir. 

Örnek: Başvuru Formunda bir proje ürününün, proje başlangıç tarihinden itibaren 

yedi ay sonra sonlandırılması planlanmıştır. Tarihler ayarlanırken, Yararlanıcılar, Hibe 

Sözleşmesi'nde belirtilen başlangıç tarihini dikkate alarak 7 ayı hesaplar. 

 

2.2 ORTAKLIK ANLAŞMASI  

 
Hibe Sözleşmesi, Yönetim Makamı (MA) ile Ana Yararlanıcı arasında bir hukuki dayanak 

tesis ederken, Ortaklık Anlaşması (PA), Ana Yararlanıcı ile diğer proje Yararlanıcıları 

arasındaki hukuki çerçeveyi ve projenin teknik ve mali açılardan doğru yönetimini ve 

ortak bir şekilde etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla her bir tarafın üstleneceği 

sorumlulukları ortaya koyar. Bu nedenle tüm Yararlanıcılar, bu belgeden doğan 

yükümlülüklerin tamamı hakkında tam bir bilgi ve anlayış sahibi olmalıdır.  

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

- Ortaklık Anlaşması, projenin sorunsuz bir şekilde uygulanmasına katkı yapabileceği 

için kilit öneme sahip bir başarı etkenidir; 

- Ortaklık Anlaşması'nın tüm hükümleriyle ilgili bilginiz olduğundan ve bu hükümleri 

anladığınızdan emin olun; 

- Ortak Anlaşması'nın proje Yararlanıcıları ile Ana Yararlanıcı arasındaki hukuki bağ 

olduğunu dikkate alın. 

 

Denetimler/kontroller, Avrupa Komisyonunun programa AB katkısının bakiyesinin 

ödenmesinden sonra 5 yıla kadar sürebileceği için (en erken 2029), bu hukuki bağ, 

projenin bu tür denetim/kontrollere tabi olabileceği tüm süre için yürürlükte olmalıdır. 

 

Başvuru Rehberi uyarınca, Ana Yararlanıcı ile diğer Yararlanıcılar arasındaki Ortaklık 

Anlaşması, Hibe Sözleşmesi'nin imzalanmasının ön koşulu olarak imzalanmalı ve MA'ya 

iletilmelidir. 

 

İmzalanan Ortaklık Anlaşması, MA ile Ana Yararlanıcı arasındaki Hibe Sözleşmesi'nin 

bir parçasıdır ve ekidir. 

 

Asıl nüshanın imzalanmış sayılması için PA, Ana Yararlanıcı ile her bir Yararlanıcının 

hukuki temsilcilerinin elle tam olarak atılmış imzalarını taşımalıdır. 
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Ana Yararlanıcı PA'nın nihai versiyonunu her bir proje Yararlanıcısına gönderir. Her bir 

proje Yararlanıcısı PA'yı üç asıl nüsha halinde imzalar (elle yazılı tam imzasını son sayfaya 

atar) ve bu nüshaları Ana Yararlanıcıya geri gönderir. Ana Yararlanıcı da bu nüshaları aynı 

şekilde imzalar. Ana Yararlanıcı, iki imzayı (Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcı) içeren 

imzalanmış tüm son sayfaları tüm proje Yararlanıcılarından aldığından emin olmalıdır. 

Ana Yararlanıcı, her bir PA'nın bir asıl nüshasını MA'ya, bir asıl nüshasını ilgili Yararlanıcıya 

gönderir ve son asıl nüshayı kendisi saklar. 

 

 
 

 

 

 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

PA metninde yer alan "Ana Yararlanıcı"nın eMS'deki "Ana Ortak" anlamına geldiği ve bir 

Yararlanıcıya yapılan tüm atıfların emS'de "Proje Ortağı x"in (x burada eMS'de belirtilen 

ortak numarasını temsil eder) kastedildiğini unutmayın. 

 

 

2.3 FAALİYETLERİN BAŞLAMASININ PLANLANMASI 

 

Proje uygulaması yalnızca Ana Yararlanıcı ile Yönetim Makamı arasındaki Hibe 

Sözleşmesi'nin imzalanmasından sonra başlayabilir.  

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Birinci Uygulama Günü = son iki Tarafın imza attığı günü izleyen gün veya Hibe 

Sözleşmesi'nde belirtilen daha sonraki bir tarih 

 

Uygulama dönemi ≠ Yürütme dönemi 

 

Uygulama dönemi =Hibe Sözleşmesi'nde belirtilen süre (en az 18 en çok 30 ay). 

 

Ana 

Yararlanıcı 

Yararlanıcı n 

Yararlanıcı 2 

Yararlanıcı 1 
Ortaklık 

Anlaşması 1 

Ortaklık 

Anlaşması 2 

Ortaklık 

Anlaşması n 
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Sözleşme'nin yürütme dönemi, nihai ödeme MA tarafından yapıldığında ve her durumda 

sözleşmeye göre ertelenmedikçe, sözleşmede öngörülen uygulama süresinin sonundan en 

çok 18 ay sonra sona erer. 

 

Proje uygulaması bitiş tarihi, Hibe Sözleşmesi'nde belirtilir.  

 

Bitiş tarihi, aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için belirlenen son tarihtir:  

 

 Proje kapsamındaki tüm faaliyetlerin uygulanması; 

 Tüm inşaatların edinilmesi, tedariklerin sağlanması ve hizmetlerin kabulü.  

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Projenin iyi planlanması ve Yararlanıcılar arasında iyi iletişim, projenin başarıya 

ulaşması için birinci derecede önemlidir.  

 

 

Yararlanıcılar ile iyi ilişkiler kurulması  

 

Proje uygulamasının başlatılması sırasında, Ana Yararlanıcı aşağıdakilerden emin 

olmalıdır: 

 Tüm Yararlanıcılar; proje hedefleri, faaliyetleri, çıktıları ve beklenen sonuçları, 

çalışma planı ve proje bütçesi konusunda ortak bir anlayışa sahiptir; 

 Tüm Yararlanıcılar, kurallar ve sözleşmeden doğan yükümlülükler ile projedeki 

rolleri ve sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde anlamıştır - Tüm ortak 

Yararlanıcıların projeye eşit bir şekilde katıldığını hissetmesi, projeyi daha başarılı 

kılacaktır.; 

 Hem iç hem de dış iletişim usulleri tesis edilmiştir; 

 Proje uygulamasının doğru bir iç izleme ve gerekliyse, takibinin sağlanması için 

gerekli tüm düzenlemeler yapılmıştır; 

 Yönetim ve kontrol sistemi tesis edilmiştir. 

 

Proje ekibinin kurulması 

 

Faaliyetlerin başlatılması ve proje ekibinin kurulması çok önemlidir. Ana Yararlanıcı ile 

tüm Yararlanıcılar arasında düzenlenen bir başlangıç toplantısı ("Skype" gibi VoIP 

sistemleri kullanılarak video konferans aracılığıyla da olabilir), proje ekibini kurmak ve 

oluşturmak veya duruma göre başvuruda önerilen ekibin yeniden onaylanması için 

kullanılabilir. 
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Proje ekibi, eğer mümkünse, yakın koordinasyon ve işbirliği içinde çalışan farklı kişilerin 

atanacağı birkaç temel pozisyondan oluşabilir. 

 

Ana Yararlanıcı veya Yararlanıcıların personel alımı yapması veya proje yönetimi 

görevlerinin bazılarını alt yükleniciye vermesi gerekirse, Hibe Sözleşmesi imzalanır 

imzalanmaz gerekli tüm adımlar atılmalıdır. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Proje yönetimi ekibinin bazı görevlerinin alt yükleniciye verilmesine karar verilse bile, 

bu görevlerinin uygulanması ve projenin sorunsuz bir şekilde uygulanması 

sorumluluğu Ana Yararlanıcıdadır. 

 

Proje yönetimi ekibi, her bir ekip üyesinin adını ve çalışma şeklini (tam zamanlı veya 

yarı zamanlı) belirten ve yararlanıcının hukuki temsilcisi tarafından düzenlenen bir yazılı 

karar ile projeye atanmalıdır. 

 

Proje yönetimi ekibi, ilgili bilgileri Yararlanıcılarla paylaşmaktan sorumludur. Bu şekilde 

tüm Yararlanıcıların sahip olması gereken kapasitenin oluşturulması veya sağlanmasına 

katkı sağlanır. 

 

Özellikle büyük ortaklıklar durumunda, koordinasyonu sağlamak zor olabilir. Bu nedenle, 

bilgi akışının sorunsuz olmasını sağlamak amacıyla tüm Yararlanıcı kurumlarında proje 

yönetimi pozisyonlarının (proje, finansman ve iletişim) bulunması tavsiye edilir. 

 

Ancak, Başvurunun hazırlanması sırasında yönetim ekibinde yeterli pozisyonun 

öngörülememesi durumunda, Hibe Sözleşmesi'nin imzalanmasından sonra yeni bir 

pozisyonun oluşturulması ve bütçe kalemleri arasında ilgili bütçenin yeniden tahsis 

edilmesi mümkündür. Ancak bu değişiklik Yönetim Makamı tarafından onaylanması 

gereken bir zeyilname ile yapılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Bölüm 8.1 Ekler kısmına 

bakınız. 

 

İletişim usulleri 

 

Herhangi bir ENI SÖİ projesinde, iyi bir ortaklığın anahtarı iletişimdir. Bu nedenle, iyi ve 

açık iletişim usulleri tesis etmek birinci derecede öneme sahiptir. Tüm projelerde, iyi 

düzenlenen ve yönetilen iç iletişim çok önemlidir ve başarıya ulaşılmasında kritik bir 

etkendir. 

Bir projenin Ana Yararlanıcısı ve Yararlanıcıları: 

 Proje Yararlanıcıları kendi aralarında ne zaman, nasıl ve hangi konuda iletişim 

kurulabileceğine ilişkin anlaşabilir; 
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 Tüm proje Yararlanıcıları arasında ve ayrıca tüm proje ekibi üyeleri arasında etkin 

iç iletişim çerçevesi/usulleri tesis edebilir; 

 İç iletişim için kullanılacak iletişim araçlarının (örneğin eposta) tesis edilmesini 

düşünebilir; 

 Projede öngörülmesi durumunda internet sitesinden ve güncellemelerden kimin 

sorumlu olacağı konusunda mutabakata varabilir; Proje Yararlanıcıları arasında fikir 

alışverişini kolaylaştırmak için konferans aramalarını (örneğin "Skype" gibi VoIP 

sistemlerini kullanarak video konferans yoluyla) veya epostaları kullanabilir.  

 

Karar alma yapısı 

 

Projelerde, sürecin en başında açık bir karar alma yapısı tesis edilmesi önerilir. Bu 

şekilde, proje süreci yönlendirilip izlenebilir ve öngörülemeyen durumlarda proje 

uygulaması ve/veya yönetimi ayarlanabilir. Bu tür bir yapı genellikle, en azından proje 

başladığında ve ara ve nihai rapordan önce toplantı yapan bir proje yönlendirme 

komitesi/koordinasyon grubunu içerir. Her bir Yararlanıcı, yönlendirme komitesinde 

temsil edilmelidir ve karar alma sürecinde faal olarak yer almalıdır. 

 

Proje yönlendirme komitesinin ana görevleri şunlar olabilir: 

 Proje uygulaması ve başarılarını izlemek ve doğrulamak: 

 Proje uygulama faaliyetlerinin, belirlenen zaman çizelgesi içinde ve 

onaylanan başvuru formunda belirlenen hedefler, (iletişimle ilgili olanlar 

dahil olmak üzere) proje ürünleri ve çıktılara uygun olarak yürütüldüğünün 

onaylanması;  

 Ana proje çıktılarının kalitesinin ve belirlenen hedeflere ulaşılması için 

gerçekleştirilen ilerlemenin doğrulanması;  

 Proje finansmanını izlemek: Proje bütçesinin, bütçe esnekliğinin ve proje 

harcamalarının izlenmesi; 

 Yönetim performansının ve program organlarına sunulan ilerleme raporlarının 

kalitesini gözden geçirmek;  

 Eğer mevcutsa, gerek duyulan proje değişiklikleriyle (örneğin, ortaklık, bütçe, 

faaliyetleri, süre, vb.) ilgili kararlar için program yapılarının onayını talep etmek; 

 Herhangi bir faaliyetin değişmesi durumunda, bunun diğer faaliyetlerde de 

değişikliğe neden olabileceğini göz önünde bulundurarak, herhangi bir değişikliğin 

sonuçlarını kontrol etmek; 

 Hibe Sözleşmesi'nin hükümlerini doğrulamak ve tanımlanan değişikliklerin Hibe 

Sözleşmesi'nde bir değişikliğe neden olup olmadığını kontrol etmek. 

 

Proje uygulaması sırasında sorun yaşanması durumunda, (tesis edildiği durumda) proje 

yönlendirme komitesi harekete geçmelidir (örneğin konuyu JTS/MA'ya iletmek, ortaklık 

düzeyinde düzeltici eylemde bulunmak, proje Yararlanıcılarını toplantıya çağırmak, vb.). 
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Usul ve karar alma süreci kurallarının en geç birinci yönlendirme komitesi toplantısında 

tesis edilmesi ve kabul edilmesi önemlidir. 

 

Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcıların raporlamayla ilgili rolleri 

 

Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar 

 raporlama sorumluluklarının tam olarak farkında olmalı ve bunları yerine 

getirmelidir (sadece eMS üzerinden, eMS'de Raporlama Rehberi'ne göre yapılır); 

 raporlama sürelerine göre son tarihler ve raporlama için (hem teknik rapor hem de 

mali rapor için) verilecek girdi türü üzerinde anlaşmaya varmalıdır2; 

 JTS/MA'ya gönderilmeden önce raporların içerikleri üzerinde ortak olarak 

anlaşmaya varmalıdır; 

 raporların içeriğini kontrol etmeli ve eğer varsa, hataları düzeltmelidir. 

 

2.4 ELEKTRONİK İZLEME SİSTEMİ (eMS) HAKKINDA TEMEL BİLGİLER 

 
2014-2020 Karadeniz Havzası Ortak Operasyonel Program çerçevesindeki tüm başvurular 

eMS üzerinden yapılmıştır. 

 

Elektronik İzleme Sistemi (eMS); projelerin sunulması, onaylanması, yönetilmesi ve idare 

edilmesini sağlayan, iletişim portalına sahip bir çevrimiçi sistemdir. Sistem; sunulan ve 

kabul edilen projelerle, söz konusu projelerin uygulanması, başarıları, projelerde yapılan 

değişiklikler ve projenin kapanışıyla ilgili tüm bilgilerin toplanmasına olanak sağlar. 

Ayrıca, proje ve Program düzeyinde ilerleme seviyesine ilişkin toplanan veriler de sisteme 

kaydedilir.  

 

En sık kullanılan tarayıcıların (örneğin Internet Explorer 11, Firefox 35, Chrome 39)3 en 

güncel versiyonları üzerinden eMS'ye erişilebilir. 

 

Herhangi bir (yeni) kullanıcı, kayıt olmalı ve bir çevrimiçi hesap oluşturmalıdır. 

 

Kayıt olmak için lütfen http://ems-bs.mdrap.ro adresine gidin ve karşılama ekranında 

"Kaydol" (Register) seçeneğine tıklayın. Otomatik olarak oluşturulan epostaların kayıt 

olmak için kullanılan e-posta adresine gönderileceğini unutmayın. 

 

                                                 
2 Proje raporlamasıyla ilgili ayrıntılı gereklilikler için lütfen Bölüm 6’ya  bakınız 

3 Internet Explorer ile çalışırken, tarayıcının uyumluluk görünümü ayarlarında "Intranet sitelerini Uyumluluk 
Görünümünde göster" seçeneğinin seçili olmadığına emin olun (Internet Explorer'da uyumluluk görünümü 
tercihlerine ulaşmak için, Alt + T + B kısa yoluna basabilirsiniz). 

http://ems-bs.mdrap.ro/
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Kayıt formunda aşağıdaki bilgileri doldurun: 

 
 Kullanıcı Adı (Username): Giriş için kullanılacaktır. Ana Yararlanıcı veya Yararlanıcının 

kullanıcısı olmalıdır. 

 Eposta (Email): e-posta adresi (sistem tarafından oluşturulan tüm bildiriler bu eposta 

adresine gönderilir). 

 Şifre (Password): eMS'e erişim için kullanılan şifre. Lütfen, büyük ve küçük harf, rakam 

ve özel karakterlerin ($, @, #, vb.) bir birleşimini kullanın. 

 Ad / Soyad / Unvan (First name / Last name / Title): Sorumlu kişinin kişisel bilgileri. 

 Dil (Language): İngilizce önceden tanımlanan dildir (programın resmi dili) ve 

değiştirilemez. 

Verilen eposta adresine bir onay e-postası gönderilecektir. Kaydı onaylamak için lütfen e-

postadaki talimatları izleyin. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Sistemde, kayıtlı bir kullanıcı, Ana Yararlanıcı (eMS'de Ana Ortak [Lead Partner] olarak 

adlandırılır) veya Yararlanıcı (eMS'de Proje Ortağı [Project Partner] olarak adlandırılır) 

rolünde olabilir. 

 

Ana Ortak kurumunu temsil eden kişi/kullanıcı, yalnızca raporlama amacıyla Proje 

Ortaklarını temsil eden diğer kayıtlı kullanıcılara kullanıcı hakkı verebilir. Ana 

Ortak/kullanıcı tarafından verilen hakların türü, ortaklık seviyesinde tartışılmalı ve 

karara bağlanmalıdır. 

 

 

 

 

BÖLÜM 3 - PROJE UYGULAMA SÜRECİ 

 

 



                                                                             
 
 
 
 
 

21 
 

 

 
Program Finansmanını Sağlayan 
AVRUPA BİRLİĞİ 

Proje Uygulama Rehberi 

3.1 GENEL MALİ KONULAR 

3.1.1 Nakit akışı yönetimi 
 

Proje uygulama sürecinin her bir aşamasındaki genel nakit akışını ve nakit fazlası veya 

açığını tahmin edebilmek için ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği hibe katkısının 

avans ödemesi/ara ödemesi/nihai bakiyenin ödemesiyle bu harcama tahmininin bağlantılı 

hale getirilmesi gerekir.  

 

Her bir Yararlanıcının, faaliyet takvimi ve her bir Yararlanıcının proje tahmini bütçesine 

göre alınacak dilimler ile ilgili olarak Ana Yararlanıcı ile mutabakata varmasını öneririz. 

 

Bunu gerçekleştirmek için tüm proje Yararlanıcıları 

 

 Birinci ön ödeme (proje uygulama süreci için öngörülen ENI Hibesinin %40'ı) 

tutarlarını hesaplamalı ve ne zaman alınacağının tahminini yapmalıdır. Birinci ön 

ödeme genellikle, MA'nın ön  ödeme talebiyle birlikte imzalı Sözleşme'yi aldığı 

tarihten 30 gün sonra transfer edilir. 

 

 Ara ödeme tarihi (proje uygulama süreci için öngörülen ENI Hibesinin %40'ı) ve nihai 

bakiye ödeme tarihiyle (proje uygulama süreci için öngörülen ENI Hibesinin en çok 

%20'si veya bakiyesi) ilgili tahminde bulunmalıdır. 

 

Ara ödeme ve nihai bakiye ödemesi, Ana Yararlanıcıdan ödeme talebinin alınmasını 

takiben 90 gün içinde, talep ile birlikte iletilen ara rapor ve nihai raporun MA tarafından 

onaylanması durumunda, MA tarafından yapılır. 

 

Ayrıca proje Yararlanıcıları, tüm proje süresi için harcamaları (ödemeleri) hesaplamalı ve 

bu harcamalarla ihale planı ve proje ürün teslim tarihleri arasındaki ilişkiyi kurmalıdır. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Tüm Yararlanıcılar, öngörülemeyen koşullar nedeniyle ara ödemenin ertelenmesi 

durumunda proje faaliyetlerinin doğru uygulanması için gerekli herhangi bir harcamanın 

karşılanması için yeterli mali kaynakları olduğundan emin olmalıdır.  

 

Ara rapor ve nihai raporla ilgili ayrıntılı hükümler, Bölüm 6 Raporlama ve Proje 

Finansmanı (Ödeme Talepleri) altında ve Hibe Sözleşmesi'nin 5.5 maddesinde verilmiştir.  

 

ÖNEMLİ NOT! 
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 MA, bir raporu onaylamadan önce ek kontroller (yani açıklama veya ek bilgi) 

yapılması gerektiğini görüşünde olduğunu Ana Yararlanıcıya bildirerek, raporun 

onaylanması için belirlenen süreyi askıya alabilir; 

 Raporunuzu gönderdikten sonra, MA'nın taleplerine hızlı yanıt verebilmek için hazır 

olun. Bu şekilde ödeme talebiniz etkin bir şekilde işlem görür; 

 Mali tahminler ancak düzenli olarak gözden geçirildiğinde ve güncellendiğinde 

yararlıdır; 

 Planlamayı Yararlanıcılarınızla tartışın, onlardan bilgi alın ve harcama ve ödeme 

taahhütleri konusunda görüş birliğine varın; 

 Tedbirli olun ve fon likiditesi eksikliğinin Yararlanıcıların proje uygulama sürecine 

katkı yapmasını engellenmesine izin vermeyin. 

 

3.1.2 Özel banka hesapları ve dönüştürme oranı  
 

İlgili Hibe Sözleşmesi hükmü: 

 

Madde 14.5: MA, ödemeleri, Ana Yararlanıcının mali kimlik formunda atıf yapılan banka 

hesabına Euro olarak yapar. 

 

Raporlar, Euro üzerinden sunulmalıdır. Raporlama açısından, Euro'ya dönüştürme işlemi, 

harcamanın doğrulama için sunulduğu aydaki Avrupa Komisyonunun muhasebeye esas 

aylık döviz kuru kullanılarak yapılır.  

 

ÖNEMLİ! 

 

Raporun sunulduğu günü belgelemelisiniz!! 

 

Ayrıca ödeme talebini sunmadan önce, Mali Kimlik Formunda belirtilen banka 

hesabının geçerli olup olmadığını kontrol edin. 

 

Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcıların, MA tarafından ödenen fonları tespit edebilmek için 

Projenin uygulanması için açılmış banka hesapları olmalıdır.  

Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar eğer gerekli görürlerse eş-finansmanla ilgili transferler 

ve yalnızca proje uygulama süreciyle ilgili diğer işlemler için kendi ulusal para 

birimlerinde açılmış farklı bir banka hesabına da sahip olabilir. 

 

Ana Yararlanıcıların hesaplarına aşağıdakiler transfer edilir:  

 hibe tutarları;  

 Ana Yararlanıcının kendi eş-finansman tutarları;  

 eğer mevcutsa, ulusal eş-finansman.  
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Yararlanıcıların hesaplarına aşağıdakiler transfer edilir:  

 Ortaklık Anlaşmasına göre Ana Yararlanıcı tarafından transfer edilen tutarlar4;  

 eğer mevcutsa, Yararlanıcının kendi eş-finansman tutarları;  

 eğer mevcutsa, ulusal eş-finansman. 

 

Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar, proje için yapılan harcamaların kendi muhasebe ve 

defter tutma sistemlerinde kolaylıkla tespit ve takip edilebildiğinden emin olmalıdır.  

 

3.1.3 Muhasebe Sistemi 
 

İlgili Hibe Sözleşmesi hükmü: 

 

Madde 11.2 - Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar, uygun bir muhasebe ve çifte kayıtlı 

defter tutma sistemi kullanarak proje uygulama süreciyle ilgili doğru ve düzenli hesaplar 

tutar. 

 

Hesaplar 

a) Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcıların normal hesap sisteminin birleşik bir parçası veya 

tamamlayıcı eki olabilir; 

b) ilgili ülkede geçerli muhasebe ve defter tutma yöntem ve kurallarıyla uyumlu 

olmalıdır; 

c) projeyle ilgili tüm gelir ve harcamaların kolay bir şekilde takip edilmesi, tanımlanması 

ve doğrulanmasını sağlar. 

 

 

(AK, Euratom) 1605/2002 sayılı Konsey Tüzüğü'nü yürürlükten kaldıran, Birlik genel 

bütçesine ilişkin mali kurallar hakkında AK 966/2012 sayılı Mali Tüzük'te yer alan 

muhasebeyle ilgili ortak hükümler, özellikle 151, 153 ve 154. maddeler de dikkate 

alınmalıdır. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

PROJE HESAPLARI AŞAĞIDAKİLER İÇİN ANA BİLGİ KAYNAĞIDIR: 

 

• Proje bütçesinin takip edilmesi 

• Mali raporlamanın hazırlanması 

                                                 
4 Yararlanıcılar, transfer tarihinden itibaren 7 gün içinde transferi gösterir belgeyi MA'ya göndermelidir (Hibe 

Sözleşmesi 4.6.) 
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• Ödeme taleplerine eşlik eden harcama doğrulaması 

• MA/JTS, AK veya diğer yetkili organlar tarafından yapılan herhangi bir mali kontrol 

 

UNUTMAYIN! 

 

 Doğru defter tutma yöntemlerini kullanın! 

 Hesapları tutması için atanan kişiler, gerekli vasıflara/becerilere sahip olmalı ve 

Yararlanıcının mali yöneticisiyle iletişim kurabilmelidir  

 İhtisas muhasebesi, elle kullanılan bir sisteme göre daha etkin bir kontrol 

sağlayabilir 

 Proje hesaplarının, kuruluşunuzun normal muhasebe sisteminin parçası olarak 

tutulması durumunda, analitik (maliyet) muhasebe kodlarını kullanın. 

 

 

Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcıların muhasebe sistemlerindeki defter-i kebir, alt defter ve 

maaş hesabı, duran varlık kayıtları ve diğer ilgili muhasebe bilgileri gibi (dijital veya elle 

girilmiş) muhasebe kayıtları başka hususlar yanında aşağıdakileri de içermelidir:  

 İhaleye çıkma belgeleri, ihaleye katılanların teklifleri ve değerlendirme raporları 

gibi ihale usulleriyle ilgili ispat niteliğindeki belgeler;  

 Sözleşmeler ve sipariş formları gibi taahhütlerle ilgili ispat niteliğindeki belgeler;  

 Onaylanan raporlar, zaman çizelgeleri ve ulaşım biletleri gibi hizmetlerle ilgili ispat 

niteliğindeki belgeler;  

 Seyahatlerle ilgili ispat niteliğindeki belgeler;  

 Seminerler, konferanslar ve eğitim derslerine katılımla ilgili (ilgili belgeler ve 

alınan materyaller, sertifikalar dâhil olmak üzere) ispat niteliğindeki belgeler;  

 Tedarikçilerden alınan teslimat belgesi gibi ürün makbuzlarıyla ilgili ispat 

niteliğindeki belgeler;  

 Kabul tutanağı gibi inşaatların tamamlanmasıyla ilgili ispat niteliğindeki belgeler;  

 Fatura ve makbuz gibi satın almayla ilgili ispat niteliğindeki belgeler;  

 Banka hesap özeti, borç makbuzu, yükleniciden alınan mahsuplaşma belgesi gibi 

ödemeyle ilgili ispat niteliğindeki belgeler;  

 Ödenen KDV'nin geri istenemeyeceğini gösteren ispat niteliğindeki belge;  

 Yakıt ve petrol harcamaları için: kat edilen mesafelerin özet listesi, kullanılan 

araçların ortalama tüketimi, yakıt giderleri ve bakım giderleri;  

 İş sözleşmesi, iş tanımı, maaş bordrosu, çalışma zaman çizelgesi, ödenen ücretlerin 

brüt maaş, sosyal güvenlik kesintileri, sigorta ve net maaş, vb. şeklinde detayları 

gibi personel ve maaş kayıtları. 
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3.1.4 Eş-finansman, faiz ve gelirler 
 

Eş- finansman 

 

İlgili Hibe Sözleşmesi hükmü: 

 

Madde 3.1 ……………. Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar, aynı oranda eş-finansman (en az 

%8) sağlar. 

 

Dikkat! 

Eş-finansman oranı, projedeki Ana/Proje Ortağı başına hesaplanacak şekilde, Projenin 

toplam uygun giderlerinin en az %8'idir. 

 

Eş-inansman aşağıdaki şekilde gerçekleştirilebilir: 

• Yararlanıcının öz kaynakları; 

• Avrupa Birliği dışındaki kaynaklar olan üçüncü taraflarca yapılan mali katkılar. 

 

Projeye atanan personelin giderleri, ayni katkı sayılmaz ve Ana Yararlanıcı veya 

Yararlanıcılar tarafından ödendiği durumda eş-finansmanın parçası sayılabilir. 

 

Yukarıda belirtilen duruma bakılmaksızın, Proje Açıklamasının ayni katkı yapılmasını 

öngördüğü durumda, bu tür katkılar uygulama sürecinde yapılmalıdır. 

 

Faiz 

 

İlgili Hibe Sözleşmesi hükümleri: 

 

Madde 12.5 

MA tarafından Ana Yararlanıcıya ödenen avans ve ara ödemeden doğan herhangi bir 

faiz veya benzer fayda, ara rapor ve nihai raporda belirtilir. Söz konusu faiz veya 

benzer fayda, Ana Yararlanıcıya borçlu olunan tutarların nihai bakiyesinin 

ödemesinden düşülür. 

 

 

 

Gelirler 

 

Proje gelirleri nasıl ele alınır? 

 

ÖNEMLİ NOT! 
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Nihai bakiyede gelir fazlası olması durumunda bu tutar, projenin toplam uygun 

maliyetlerinden çıkarılır. 

 

Gelirler, örneğin ürünler veya hizmetlerle fuarlar, sergiler, vb. etkinliklerde katılım için 

altyapı kullanımında kullanıcılar tarafından doğrudan üstlenilen giderler veya hizmetler 

için yapılan ödemeler (örneğin eğitimlere katılım) gibi bir projede sağlanan mallar veya 

hizmetler için doğrudan kullanıcılar tarafından ödenen nakit girişi, alınan avans 

ödemesinden doğan faizdir. 

 

Projeyle ortaya çıkan gelirler, tüm proje süresi boyunca izleme ve mali raporlarda izlenir. 

Bu bakımdan, Yararlanıcılar, Ara Rapor ve Nihai Raporla birlikte, hangisi uygunsa, 

Projeyle ortaya çıkan veya çıkmayan gelirlere ilişkin hükümleri de içeren bir Ana 

Yararlanıcı/Yararlanıcı Genel Beyannamesini (bkz. Ek 1) kendileri doldurur.  

 

Her bir Yararlanıcı, kontrol amacıyla, projenin uygulanması sırasında ve sonrasında 

(sürdürülebilirlik süresi içinde) ortaya çıkan tüm gelirlerin hesabını tutmak ve 

belgelemekten sorumludur.  

 

Kâr Amacı Gütmeme İlkesi 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

HİBE, ANA YARARLANICI VEYA HERHANGİ BİR PROJE YARARLANICISI İÇİN KÂR 

SAĞLAYAMAZ.  

 

Kâr, bakiye için ödeme talebi yapıldığında Yönetim Makamı tarafından onaylanan uygun 

maliyetler üzerinden alınan tutarların fazlasıdır. 

3.1.5 Katma Değer Vergisi (KDV) 
 

Ana Yararlanıcı veya proje Yararlanıcıları, Başvuru Formunda, KDV durumunu, diğer 

kaynaklardan geri alınabilir, kısmen geri alınabilir veya geri alınamaz şeklinde beyan 

etmiştir.  

 

Yalnızca geri alınamaz KDV mali raporlarda beyan edilir, çünkü geri alınabilir KDV 

uygun değildir.  

 

KDV, (alınan mallar veya hizmetlerin fiyatı içinde) tam olarak ödenildiğinde üstlenilir. 

Yararlanıcının, herhangi bir şekilde proje maliyetleriyle ilgili olarak ödenmiş olan KDV'yi 

tam olarak geri alma olasılığı varsa (örneğin ulusal vergi makamlarından iade isteyerek), 

KDV, Programda uygun maliyet olarak raporlanamaz. Ana Yararlanıcılar ve Yararlanıcılar, 
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planan proje faaliyetleriyle ilişkili KDV durumu ve SÖİ ortak ülkelerindeki vergi 

muafiyetiyle ulusal kurallar ve usuller hakkında bilgi sahibi olmalıdır.  

 

Ana Yararlanıcılar veya Yararlanıcıların KDV durumu, proje uygulama sürecinde değişiklik 

gösterirse, Yararlanıcılar söz konusu değişikliği JTS'ye ve ilgili Kontrolöre bildirmek 

zorundadır.  

 

3.2 BELGELERİN ARŞİVLENMESİ 

 

Açık ve konuyla ilgili belgelendirme, Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar için hayati öneme 

sahiptir. Bunlar olmadan, talep edilen maliyetlerin Hibe Sözleşmesi koşullarını 

karşıladığını göstermek imkânsızdır. 

 

İlgili Hibe Sözleşmesi hükümleri:  

 

Madde 8: Uygun maliyetler, özellikle Ana Yararlanıcının muhasebe kayıtlarında 

kaydedilerek, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olmalıdır 

 

Madde 11 (5 - 7): Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar; Denetim Makamına, Avrupa 

Komisyonuna, Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosuna ve Avrupa Sayıştayının, 

Programa katılan ülkelerdeki ilgili makamlarına, MA temsilcileri ile MA tarafından 

doğrulama, teftiş, yerinde kontrol ve denetleme yetkisi verilen organlar / kurumlara 

destekleyici belgeleri, muhasebe belgelerini ve proje finansmanıyla ilgili diğer belgeleri 

inceleyebilmeleri için erişim izni vermelidir 

 

Madde 11 (8): Destekleyici belgeler ve kayıtlar, Program bakiyesinin ödenmesinden 

sonra beş yıla kadar denetim için hazır tutulmalıdır. Destekleyici belgeler ve kayıtlar, 

kolayca erişilebilir olmalı ve incelemeyi kolaylaştıracak şekilde dosyalanmalıdır. 

 

Madde 11 (10): Tutulacak destekleyici belgelerin türüyle ilgili gösterge listeyi içerir. 

Ayrıca, her bir bütçe kalemi için ihtiyaç duyulan destekleyici belgelerin türü için, lütfen 

Uygun Maliyetler ve harcama doğrulaması için gerekli Destekleyici Belgeler hakkındaki 

Bölüm 5.1 ve 6.5.4'e bakınız. 

3.3  ÇIKAR İLİŞKİSİ 
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İlgili Hibe Sözleşmesi hükmü  

 

Madde 20 - Çıkar ilişkisi ve iyi hal 

20.1 Bu Sözleşme'nin amaçları doğrultusunda, çıkar ilişkisi, bu Hibe Sözleşmesi 

çerçevesindeki sorumlulukların Taraflarca yerine getirilmesiyle Sözleşme'ye katılan 

kişilerin kişisel çıkarları arasında, bu Sözleşme'nin uygulanması / doğrulanması / 

kontrolü / denetlenmesinde yer alan herhangi bir kişinin görevleri arasında, aile, 

duygusal yaşam, siyasi veya ulusal eğilim, ekonomik çıkar veya başka bir kişiyle 

paylaşılan diğer herhangi bir çıkar gibi nedenlerle, tarafsız ve nesnel bir şekilde 

yerine getirmesini olumsuz etkileyebilecek bir sapma bulunması durumudur. 

20.2 Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar, bu Sözleşme'nin tarafsız ve nesnel bir şekilde ifa 

edilmesini riske atabilecek herhangi bir durumu engeller veya sonlandırır. Bu 

Sözleşme'nin ifası sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir çıkar ilişkisi, hemen 

MA'ya yazılı olarak bildirilmelidir. Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar, MA'nın 

bildiriminden sonraki 30 gün içinde çıkar ilişkisinin olumsuz etkilerini ortadan 

kaldıracak uygun eylemleri gerçekleştirir. 

20.3 MA, alınan tedbirlerin uygun olduğunu doğrulama hakkını saklı tutar ve gerekli 

olduğunda ek tedbirler alınmasını isteyebilir. 

20.4 Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar, yönetim ekibi dahil olmak üzere personelinin çıkar 

ilişkisine neden olabilecek bir durum içinde bulunmadığından emin olur. Bu Sözleşme 

çerçevesindeki yükümlülüklerine halel gelmeksizin, Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar, 

bu tür bir durumdaki personelini MA'dan herhangi bir tazminat talep etmeden hemen 

değiştirir. 

20.5 Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar, insan haklarına ve çevre ile ilgili çok taraflı 

anlaşmalar dâhil çevre mevzuatının yanı sıra uluslararası kabul görmüş temel çalışma 

standartlarına uyar. 

 

 

3.4 USULSÜZLÜKLER, YOLSUZLUK VE DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE 
TEDBİRLERİ 

 

İlgili Hibe Sözleşmesi hükümleri: 

 

Madde 16 - Uzatma ve Askıya Alma 

Yönetim Makamı tarafından askıya alınma  

16.1 MA aşağıdaki konularda kanıta sahip olduğu durumda veya nesnel ve 

gerekçeli nedenlerle MA büyük ihtimalle aşağıdakilerin gerçekleşip 

gerçekleşmediğini doğrulamak için, bu Sözleşme'yi veya bir kısmını askıya alabilir: 

 a) hibe seçim usulü veya proje uygulama sürecinin esaslı hatalar, usulsüzlükler, 

dolandırıcılık veya yolsuzluk içerdiği; 

          b) Ana Yararlanıcı ve/veya Yararlanıcıların bu Sözleşme çerçevesindeki temel bir 
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yükümlülüğü ihlal ettiği. 

16.2 Ana Yararlanıcı, MA tarafından gönderilen talebin alınmasından sonra 30 

günü geçmemek kaydıyla, talepte öngörülen süre içinde, talep edilen herhangi bir 

bilgi, açıklama veya belgeyi sağlar. Ana Yararlanıcı tarafından sağlanan bilgi, 

açıklama veya belgeye halel gelmeksizin, seçim usulü veya hibe uygulamasının 

esaslı hatalar, usulsüzlükler, dolandırıcılık, yolsuzluk veya yükümlülük ihlali 

içerdiğinin kanıtlanması durumunda, MA bu Sözleşme'yi sonlandırabilir. 

 

Madde 17 – Sözleşme'nin Sonlandırılması 

Yönetim Makamı tarafından sonlandırılma 

17.2 ………………., aşağıdaki durumlarda, MA, Ana Yararlanıcıya usulüyle 

danıştıktan sonra, herhangi bir tazminat ödemeden aşağıdaki durumlarda bu 

Sözleşme'yi sonlandırabilir:  

- ………. 

- Ana Yararlanıcı ve/veya Yararlanıcıların (AK, Euratom) 2988/95 sayılı Konsey 

Tüzüğü'nün5 1(2) maddesi çerçevesinde usulsüzlükte bulunduğu konusunda nihai karar 

veya nihai idari karar verilmiştir. 

 

Hibe Sözleşmesi uyarınca, MA ve Ana Yararlanıcı ve tüm Yararlanıcılar, iyi yönetişimi ve 

kalkınma için gerekli kaynakların doğru kullanımını tehlikeye atan ve ayrıca, fiyat ve 

kalite temelli adil ve açık rekabeti tehlikeye atan dolandırıcılık ve yolsuzlukla mücadele 

konusunda ortak bir endişeye sahiptir. Herhangi bir usulsüzlük, dolandırıcılık veya 

yolsuzluk durumu, Hibe Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca, Hibe Sözleşmesi'nin 

sonlandırılmasını, ihalenin veya yapılan seçimin iptal edilmesini veya ilgili kanunlarda6 

öngörülen diğer düzeltici önlemlerin alınmasını haklı çıkaran yeterli dayanağı sağlayabilir.  

 

USULSÜZLÜK  

 

Tanım (897/2014 sayılı AB Uygulama Tüzüğü'nün 2(m) maddesi): Programın uygulama 

sürecine dâhil olan mali hususlardan sorumlu bir kişinin, Birlik bütçesine 

gerekçelendirilmemiş bir harcama kalemi ekleyerek Birlik bütçesine halel getiren 

veya getirebilecek bir eylemi veya ihmali nedeniyle ortaya çıkan, finansman anlaşması, 

sözleşmeye veya ilgili kanunun herhangi bir şekilde ihlali. 

 

Örnekler:  

 Güvenilir mali yönetim gerekliliklerinin yerine getirilmemesi  

 Başvuruda belirtilmeyen harcamaların raporlanması 

                                                 
5 Avrupa Topluluklarının mali çıkarlarının korunması hakkında 18 Aralık 1995 tarihli ve (AK, Euratom) 2988/95 sayılı 
Konsey Tüzüğü (ATRG L 312, 23.12.1995, s. 1). 
6 Özellikle, AB'nin mali çıkarlarının korunması hakkında 2988/1995 sayılı Tüzük'ün 5. maddesinde öngörülenler. 
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 Görünürlük gerekliliklerine uyulmaması 

 Harcamaların uygunluğuyla ilgili kurallara uyulmaması 

 İhale kurallarına uyulmaması 

 Geri alınabilir KDV'nin proje harcaması olarak talep edilmesi 

 Beyan edilen harcamayı destekleyecek yeterli belge sunulmaması 

 Daha önce talep edilen harcamanın raporlanması 

 Diğer bütçe başlıklarında finanse edilen dolaylı maliyet kalemlerinin dâhil edilmesi 

 Faaliyetlerin yerine getirilmesi için gerekli zamanı kanıtlayacak yeterli ayrıntı 

içermeyen çalışma zaman çizelgeleri 

 Hibe Sözleşmesi'nde veya ilgili ulusal mevzuatta belirtilen ihale kurallarına 

uyulmaması 

 İhaleler için: yayın gerekliliklerine uyulmaması, yanlış ("daha hafif") ihale 

usullerinin kullanılması. 

 

DOLANDIRICILIK 

 

Tanım (AVRUPA TOPLULUKLARININ MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 

ve Finansman Anlaşması - Genel Koşullar Madde 16'ya göre): 

• aşağıdakileri içeren herhangi bir kasıtlı eylem veya ihmal: 

 Tarafların mali katkılarının hatalı tahsis edilmesi veya gerekçesiz serbest 

bırakılmaması sonucunu doğuran sahte, gerçek dışı veya eksik ifadelerin veya 

belgelerin kullanılması ya da sunulması; aynı etkiyi doğuracak belirli bir 

yükümlülüğün ihlal edilmesi suretiyle bilginin gizlenmesi; fonların verilme 

amaçları dışında başka amaçlara yönelik olarak yanlış kullanılması.  

 

ÖNEMLİ! 

Bir usulsüzlük dolandırıcılık olabilir veya olmayabilir. Dolandırıcılık, kasten yapılan ve suç 

teşkil eden usulsüzlüktür. 

 

YOLSUZLUK = Kişisel çıkar için (kamu) makamın kötüye kullanımı 

 

Tanım (Finansman Anlaşması - Genel Koşullar Madde 16'ya göre): 

 

"Pasif yolsuzluk" bir görevlinin, AB'nin mali çıkarlarına zarar veren veya verebilecek 

şekilde görevini kötüye kullanmak veya görevinin gereklerini yerine getirmekten 

kaçınacak şekilde davranmak için, doğrudan veya bir aracı vasıtasıyla kendisi veya bir 

üçüncü kişi için kasti olarak menfaat temin veya talep etmesi ya da menfaat sağlama 

vaadini kabul etmesidir.  

"Aktif yolsuzluk", bir görevlinin AB'nin mali çıkarlarına zarar veren veya verebilecek 

şekilde görevini kötüye kullanma veya görevinin gereklerini yerine getirmekten kaçınacak 

şekilde davranması için doğrudan ya da bir aracı vasıtasıyla bu görevliye, kendisi veya 
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üçüncü bir kişiye menfaat sağlamaya veya menfaat sağlama vaadine yönelik kasti 

eylemdir. 

 

En sık karşılaşılan yolsuzluk türü, rüşvet kabul eden bir kişinin (pasif yolsuzluk), kayırma 

karşılığı rüşvet veren bir kişiden (aktif yolsuzluk) rüşvet aldığı, rüşvet ödemeleri veya 

diğer menfaatlerdir. 

 

3.5 DEVLET DESTEĞİ 
 

2014-2020 Karadeniz Havzası Programı çerçevesinde, devlet desteği sağlanamaz ve Ana 

Yararlanıcı veya Yararlanıcılar tarafından devlet desteği kullanılamaz. Proje 

Yararlanıcılarının tamamının, faaliyetlerinin devlet desteği içermemesi için olası bir 

devlet desteğine yol açabilecek ana öğeler konusunda bilgi sahibi olması beklenir.  

 

Devlet desteğiyle ilgili bilgi, Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğünün internet 

sitesinde (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html) ve 

Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın 107(1) maddesinde atıf yapıldığı şekilde 

devlet desteği kavramıyla ilgili Komisyon Bildirimi'nde 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN) bulunabilir.  

 

Yararlanıcılar ayrıca, devlet desteğine ilişkin kurallar ve sınırlamalarla ilgili daha ayrıntılı 

bilgi almak için ilgili ulusal makamlara da başvurabilir. 

Ortak ülkeler için devlet desteğiyle ilgili bilgi formları Ek 2'de sunulmaktadır. 

 

Devlet desteğiyle ilgili Program yaklaşımının kilit bir adımı, başvuru aşamasında, yani 

teklif çağrısı kapsamında proje teklifleri sunulduğunda atılmıştır. Sunulan Başvuru 

Formları "devlet desteği değerlendirmesinden" geçmiş ve devlet desteği içermesi olası 

projeler kabul edilmemiştir. 

 

Ancak, herhangi bir Yararlanıcının proje uygulama sürecinde, Antlaşma çerçevesinde 

devlet desteğiyle ilgili faaliyetlerin mevcut olup olmadığını kontrol etmek istemesi 

durumunda aşağıdaki sorular sorulmalıdır: 

 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN
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ÖNEMLİ NOT! 

 

Proje uygulama sürecinde, devlet desteğinin varlığı ortaya çıkarılırsa MA; devlet 

desteğiyle ilgili faaliyetin maliyeti için %100 mali düzeltme yapar veya Hibe 

Sözleşmesi'ni sonlandırabilir. 

 

Ayrıca, Proje uygulama sürecinde veya program bakiyesinin ödendiği tarihten sonraki 5 

yıl içinde, devlet desteğinin varlığı ortaya çıkarılırsa, MA; devlet desteğiyle ilgili 

faaliyetin maliyeti için %100 mali düzeltme yapar. 

Kamu kaynakları kullanılıyor mu? 

Seçilen Yararlanıcılara kamu kaynakları veriliyor 

mu? 

Yararlanıcı bir “teşebbüs” mü?  Pazarda ürün 
ve/veya hizmet satıyor mu? Projede herhangi bir 

ekonomik faaliyet mevcut mu? 

Yararlanıcı normalde pazarda elde edemeyeceği 

bir fayda sağlıyor mu? 

Yardım, Avrupa Birliği içindeki rekabeti ve ticareti 

bozuyor mu veya bozmakla tehdit ediyor mu?  

Beş EVET, Devlet Desteğinin varlığını onaylar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bir HAYIR, 
Devlet 

Desteğinin 
mevcut 

olmadığını 

gösterir 

Hayır 

Evet 

Hayı
r 

Hayı
r 

Hayı
r 

Hayı
r 

Evet 

Evet 

Evet 

Evet 
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BÖLÜM 4. HİZMET, TEDARİK VE İNŞAAT İŞLERİ İHALELERİ 

 

4.1 HANGİ KURALLAR UYGULANIR?  

 

İlgili Hibe Sözleşmesi hükümleri: 

 

Madde 9 – İhale kuralları 

9.1 Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcıların belirli proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 

yüklenicilerle ihale sözleşmesi yapmak zorunda olduğu durumda, 897/2014 sayılı 

Tüzük'te öngörülen ihale kurallarına uyarlar. 

9.2 Üye devletlerde (ihale usulleriyle ilgili Birlik mevzuatı çerçevesinde) sözleşme yapan 

makamlar veya kurumlar, 897/2014 sayılı Tüzük'ün 52.1 maddesinde öngörüldüğü 

şekilde, ulusal mevzuata, tüzüklere ve Birlik mevzuatıyla ilişkili olarak kabul 

edilen idari hükümleri uygular. 

9.3 Diğer tüm durumlarda, kamu veya kamu dışı yararlanıcılar 897/2014 sayılı Tüzük'ün 

52.2 ila 56. maddelerinde öngörülenlere ek olarak aşağıdaki  hükümleri de uygular: 

a) Ana Yararlanıcılar / Yararlanıcıların bir SÖİ Ortak Ülkesinde yerleşik olması 

durumunda, ilgili SÖİ Ortak Ülkesi tarafından Avrupa Komisyonuyla imzalanan 

Finansman Anlaşması'nın hükümleri. Finansman Anlaşmalarında aksi öngörülmediği 

takdirde, ilgili ihale usulünün Ana Yararlanıcı veya Yararlanıcılar tarafından 

başlatıldığı anda yürürlükte olan Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri 

Uygulama Rehberindeki (PRAG) usul türlerinin şablonları ve ayrıntılarına ilişkin 

hükümler uygulanır; 

b) Ana Yararlanıcı / Yararlanıcılar bir üye devlette yerleşik (ihale usulleriyle ilgili 

Birlik mevzuatı çerçevesinde) sözleşme yapan makam veya kurum değilse, ilgili ihale 

usulünün Ana Yararlanıcı veya Yararlanıcılar tarafından başlatıldığı anda yürürlükte 

olan Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Rehberi'nin (PRAG) usul 

türlerinin şablonları ve ayrıntılarına ilişkin hükümleri uygulanır. 

Yukarıdaki paragrafa bakılmaksızın, Ana Yararlanıcı / Yararlanıcıların 60.00 Euro'yu 

aşmayan sözleşmeler için Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama 

Rehberi'ni (PRAG) kullanması gerektiği durumda, ilgili ihale usulünün Ana Yararlanıcı 

veya Yararlanıcılar tarafından başlatıldığı anda yürürlükte olan usul türlerinin 

şablonları ve ayrıntılarına ilişkin hükümler uygulanır. 

897/2014 sayılı Tüzük'ün 53 ilâ 55. maddelerinde öngörüldüğü şekilde, yayınla ilgili 

hükümler açısından, 9.3 paragrafında sözü edilen Ana Yararlanıcı/Yararlanıcılar, 

ihale duyurusunu planlanan yayın tarihinden en az 15 gün önce Ortak Teknik 

Sekreteryaya elektronik formatta iletmeli ve doğrudan diğer uygun kitle iletişim 

araçlarında özdeş ihale duyurularının aynı anda yayınlanmasını sağlamalıdır. 

 

9.4 Her durumda, (AB) 236/2014 sayılı Tüzük'ün 8 ve 9. maddelerin öngörülen uyruk ve 
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menşei hakkında kurallar uygulanır. 

9.5 Ana Yararlanıcılar ve Yararlanıcılar, Hibe Sözleşmesi'nin 7, 10, 11, 13, 14, 20 ve 21. 

maddeleri çerçevesinde Ana Yararlanıcılar ve Yararlanıcılara ilişkin koşulların ihale 

sözleşmesi yapılan yüklenicilere de uygulandığından emin olmalıdır. 

 

Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, hukuki durumları dikkate alınmaksızın, Ermenistan, 

Gürcistan, Moldova Cumhuriyeti, Türkiye ve Ukrayna'da yerleşik tüm Yararlanıcılar 

için ayrı İhale Kılavuzları bu Rehber'e eklenen Ek 3 -  Her Bir Ortak Ülke için İhale 

Kuralları belgesinde mevcuttur. İlgili ülkelerde yerleşik Yararlanıcılar ayrıntılı kurallar ve 

ilgili usuller için söz konusu kılavuzlara başvurmalıdır. Ancak, bu belgeler yalnızca 

bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde yürürlükteki hukuki hükümlerin yerine geçmez. 

 

4.2 UYRUKLUK VE MENŞEi KURALLARI 
 

Her durumda, Dış yardımlarının finansmanında Birlik araçlarının uygulanmasına ilişkin 

ortak kurallar ve usulleri belirleyen 11 Mart 2014 tarihli ve (AB) 236/2014 sayılı Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü'nün 8 ve 9. maddelerinde öngörülen uyrukluk ve menşei 

kuralları uygulanır. Bu kural ayrıca, Avrupa Birliği ile SÖİ Katılımcı Ülkeleri arasında 

imzalanan Finansman Anlaşmalarının Genel Koşullar bölümünün 5. maddesinde de yer 

alır. 

 

Uyrukluk kuralı (firmaların ihale usullerine katılımına ilişkin uygunluk koşulları). 

 

İhaleye katılım, (AB) 236/2014 sayılı Tüzük'te ENI için tanımlanan uygun bir ülkede geçerli 

bir şekilde tesis edilen tüm tüzel kişilere açıktır. 

Ayrıca, bir üye devlet üzerinde uygulanan paylaşılan yönetim eylemlerinde, bu üye 

devletin kuralları çerçevesinde uygun olan ülkeler de uygundur. 

 

Romanya mevzuatına göre, ihaleye katılanların uyruğuna ilişkin herhangi bir sınırlama 

öngörülmemiştir, bu nedenle ihaleye katılım, uyruklarına bakılmaksızın tüm tüzel kişilere 

açıktır. 

 

Firmaların ihale usullerine katılımına ilişkin uygunluk koşulları anlamına gelen 

uyrukluk kuralı, üye devletlerde uygulanan kuralla aynıdır. 

 

İhale katılanların uyruğuyla ilgili herhangi bir sınırlama yoktur! 

 

Tedarik sözleşmelerine ilişkin menşei kuralı 

 

236/2014 sayılı Tüzük, rekabetçi müzakere usulünün 100.00 Euro'ya karşılık gelen eşiğine 

atıf yapar. Bu, satın alınacak tedariklerin değeri satın alma işlemi başına 100.000 
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Euro'nun altında ise tedariklerin menşeinin uygun bir ülke olması zorunlu değildir 

anlamına gelir.  

 

Tüzük'te ayrıca, BSB ENI SÖİ Programında olduğu gibi, bir üye devletle (Romanya) 

paylaşılan yönetim çerçevesinde uygulanan eylemlerde, bu üye devletin (Romanya) 

kuralları çerçevesinde uygun olan ülkelerin de uygun olduğu öngörülmüştür. Romanya 

mevzuatı uyarınca, menşei ile ilgili herhangi bir sınırlama öngörülmemiştir, bu nedenle 

tedarik edilen malların menşeiyle ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. 

 

İstisna olarak, AB tarafından Rusya'ya yapılan yaptırımlar (ve Rusya tarafından AB'ye 

yapılan yaptırımlar), bu ülkeden mal veya hizmet alımına sınırlama getirilmesine neden 

olabilir. 

Uyrukluk ve Menşei Kuralları hakkında daha ayrıntılı açıklama için lütfen bakınız Ek 3 - 

Her Bir Ülke İçin İhale Kuralları. 

 

4.3  İHALE KURALLARI – İHLAL ÖRNEKLERİ 
 

İhalelere ilişkin Rehberlerde yer alan bilgilere ek olarak, sık karşılaşılan ihlal örnekleri 

aşağıda listelenmiştir. 

 

İhale seçimlerinde en sık karşılaşılan ihlaller aşağıdaki durumlarla ilişkilidir:   

a) kanunların uygulanmasından kaçınmak için sözleşmenin tahmini değerini bölmek 

veya olandan az göstermek;  

b)  usulü yanlış şekilde yürütmek (örneğin, bu tür usullerin kullanılması için herhangi 

bir gerekçe olmamasına rağmen rekabetçi olmayan usuller uygulanarak ihalelerin 

yapılması);  

c)  eşdeğer ihale katılımı ve eşdeğerlik tanımına olanak sağlamadan, marka, patent 

veya malların menşeinin temelsiz bir şekilde belirtimesiyle sözleşme konusunu rekabeti 

engelleyici tanım yapmak;  

d)  ihaleye katılım için uygun olmayan süreler belirlemek veya ihaleye katılım 

sürelerini kanuna aykırı şekilde kısaltmak;  

e)  yükleniciler arasında ayrım yapmaya neden olacak şekilde ihale seçim usulünde 

uygun olmayan katılım koşulları belirlemek;  

f)  ihale seçim usulünde, sözleşme hedeflerine ulaşmak için gerekli olan ihtiyaçları 

aşan katılım koşulları belirlemek;  

g)  konsorsiyum üyelerinin usuldeki katılım koşullarının tamamını ortak olarak 

karşılamasını talep etmek;  

h)  düzenlemelerin gerektirmediği belgelerin sunulmasını istemek;  

i)  sözleşmenin ifa edilmesi için yüklenicinin becerilerinin onaylanması 

gerekmemesine rağmen, AB veya ulusal fonlardan finanse edilmesini öngören 

sözleşmelerin ifasında deneyimle ilgili kanıt istemek;  



                                                                             
 
 
 
 
 

36 
 

 

 
Program Finansmanını Sağlayan 
AVRUPA BİRLİĞİ 

Proje Uygulama Rehberi 

j)  sözleşme duyurusunun yayınmlanmasına ilişkin düzenlemeler veya bunlarda yapılan 

değişikliklere uymamak;  

k)  işlerin alt yükleniciye verilmesini hukuka aykırı şekilde engellemek;  

l)  uygun olmayan ihale değerlendirme kriterleri belirlemek;  

m)  usulün, şeffaflık, adil rekabet veya yüklenicilere eşit muamele etme ilkesini ihlal 

edecek şekilde yürütmek;  

n)  yükleniciyle imzalanan anlaşmanın içeriğini hukuka aykırı şekilde değiştirmek.  

 

Rekabet ilkesi uyarınca (eşiğin altında olacak şekilde) ihale seçimi alanında en sık 

karşılaşılan ihlaller aşağıdaki durumlarla ilişkilidir:  

a) rekabet ilkesinin uygulanmasından kaçınmak için sözleşmenin tahmini değerini 

bölmek veya olandan az göstermek;  

b)  özel bir internet sitesi hazırlanması durumunda, teklif talebini bu internet 

sitesinde yayınlamamak;  

c)  teklif taleplerinin yayınlanmasına özel bir internet sitesi hazırlanmamışsa, teklif 

talebini gerekli sayıdaki potansiyel yükleniciye göndermemek veya sözleşme yapan 

makamın bir internet sitesine sahip olması durumunda, teklif talebini sözleşme yapan 

makamın söz konusu internet sitesinde yayınlamamak; 

d)  ihale değerlendirme kriterlerini tanımlamamak;  

e)  ihaleye katılma tarihlerinin potansiyel yüklenicilerin tekliflerini sunmalarını 

engelleyecek şekilde belirlemek;  

f)  belirli bir ihale için piyasada başka bir potansiyel yüklenici bulunduğu durumda, 

sözleşme yapan makamla kişisel veya iş ilişkisi bulunan bir kurumla anlaşma yapmak;  

g) en iyi teklifin seçilmesi konusundaki bilgileri yayınlamamak veya uygun bir şekilde 

yayınlamamak;  

h)  sözlü anlaşma yapmak.  

 

 

 

 

BÖLÜM 5. PROJE BÜTÇESİ 

5.1 UYGUN MALİYETLER  
 

İlgili Hibe Sözleşmesi hükmü: 

 

Madde 8 (1) Uygun maliyetler, aşağıdaki kriterleri karşılayan ve Ana Yararlanıcı ve/veya 

Yararlanıcılar tarafından yapılan gerçek maliyetlerdir: 

 

a) maliyetler, proje uygulama sürecinde gerçekleşmiştir;  

 

Bu kuralın bir istisnası, yalnızca harcama doğrulaması için nihai raporlara ve eğer 
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durum böyleyse, projenin nihai değerlendirmesine ilişkin maliyetlerle ilgilidir. Bu 

maliyetler, proje uygulama süresiinden sonra gerçekleşebilir.  

 

b) maliyetler, tahmini genel proje bütçesinde belirtilmiştir; 

c) maliyetler, projenin uygulanması için gereklidir; 

d) maliyetler, özellikle Ana Yararlanıcıların ve/veya Yararlanıcıların muhasebe 

kayıtlarında kaydedilerek, belirlenebilir ve doğrulanabilirdir; 

e) maliyetler, ilgili vergi ve sosyal mevzuatın gerekliliklerine uygundur; 

f) maliyetler; makuldur, gerekçelendirilmiştir ve özellikle iktisadilik ve verimlilikkle ilgili 

sağlam mali yönetim gerekliliklerine ve görünürlük gerekliliklerine uygundur; 

g) maliyetler; faturalar, ödeme belgeleri ve/veya eşit ispat değerine sahip belgelerle 

desteklenmiştir; 

h) 1. paragrafın (a) bendine bakılmaksızın, Programın onay tarihi olan 18 Aralık 2015'ten 

sonra başlayan proje hazırlık dönemi boyunca gerçekleşseler bile, altyapı bileşeni içeren 

projelerle ilgili çalışmalar ve belgelendirmeye ilişkin maliyetler uygundur. 

 

Unutmayın! Bu koşulların tamamı birlikte karşılanmalıdır! 

 

5.2 BÜTÇE KALEMİ VE FAALİYET GRUPLARINA GÖRE UYGUN MALİYETLER  

 
Her bir proje maliyeti, bütçe başlıklarından birinde ve bir faaliyet grubunda 

öngörülmelidir. 

Bölüm 5.1'de belirtildiği şekilde bir harcamanın uygun olması için, Yararlanıcılar, aşağıda 

her bir bütçe kalemi için açıklandığı şekilde, her bir maliyet türü için ilgili destekleyici 

belgelere sahip olduklarını göstermelidir. 

5.2.1 Bütçe Kalemi 1 – Personel maliyetleri 

 

İç yönetim veya iç uzmanlığı kapsayan personel maliyetleri, ilgili Yararlanıcı tarafından 

doğrudan istihdam edilen ve projeyle ilgili görevleri yerine getiren çalışanlara ödendikleri 

takdirde uygundur. Personel, önceden istihdam edilmiş olabilir veya Yararlanıcı 

tarafından Hibe Sözleşmesi'nin imzalanmasından sonra özellikle proje için istihdam 

edilebilir.  

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Ana Yararlanıcı ve/veya Yararlanıcıların proje yönetimini tamamen alt yükleniciye 

vermesi durumunda, istihdam edilen hiçbir personelin maliyeti, herhangi bir Ana 

Yararlanıcı/Yararlanıcı tarafından proje yönetimi faaliyetleri için talep edilemez.  

Bu maliyetlerin bu durumlarda uygun olmadığını unutmayın. 
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Ana Yararlanıcı ve/veya Yararlanıcıların proje yönetimini kısmen alt yükleniciye 

vermesi durumunda, proje yönetimi sorumluluklarına sahip personelin görevleri, alt 

yüklenicinin görevleriyle çakışmamalıdır. 

 

Hibe Sözleşmesi'nin 8.1 maddesi uyarınca, duruma göre, bunun projenin gerçekleştirilmesi 

için temel olduğu kanıtlanmadıkça, projeye atanan personelin (çalışanların) maliyeti 

Ana Yararlanıcı veya Yararlanıcılar tarafından normal şartlarda ödenenleri 

aşmamalıdır,   

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

"Temel olma" ifadesi "Avrupa Birliği fonu alınmasında olağan uygulama" anlamına 

gelmediği için istisnai durumlarla ilgili dikkatli olun. 

 

Örneğin: Bir altyapı bileşeni içeren bir projede ve bu tür bir uzmanlığın ilgili faaliyetleri 

uygulayan kuruluşun bünyesinde bulunmadığı durumda, bir inşaat mühendisinin 

Yararlanıcı tarafından normalde ödenenden daha yüksek bir maaş ile istihdam edilmesi, 

istisnası bir durum olarak görülebilir. 

 

Tam tersine, kuruluş bünyesinde o anda yürütülen görevlere benzer bir proje görevi 

içindeki bir pozisyon için mevcut bir çalışan ile daha yüksek bir maaşla ayrı bir iş 

sözleşmesi yapılmasına, kontrol veya denetim sırasında karşı çıkılabilir. 

 

Uygun biçimde gerekçelendirilmemiş herhangi bir maliyet, denetçi, program yönetim 

organları veya diğer yetkili organlar tarafından gerçekleştirilen bir mali kontrol sırasında 

uygun bulunmayabilir.  

Personel maliyetleri, yalnızca gerçek maliyet temelinde beyan edilmelidir. 

 

Proje uygulamasında yer alan kamu personeline ilişkin olarak, aşağıdaki koşullar 

sağlandığı takdirde maaşları uygundur: 

i) kamu personeli doğrudan Ana Yararlanıcı ve/veya Yararlanıcılar tarafından 

istihdam edilmiştir ve  

ii) maaşlar, ilgili Ana Yararlanıcı/Yararlanıcıların kamu personeli istihdamıyla ilgili 

ulusal mevzuatı uyarınca ödenmiştir. Bu tür bir durumda, bu maaşlar eş 

finansman olarak kabul edilebilir. 

 

Personel maliyetleriyle ilgili harcamalar aşağıdakilerle sınırlıdır: 

a) ilgili projenin yürütülmemesi durumunda kurumun gerçekleştirmeyeceği 

faaliyetlerle ilgili olan ve bir istihdam/iş sözleşmesinde, bir atama kararında 
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(ikisi bundan sonra "istihdam belgesi" olarak anılacaktır) veya kanunen 

belirlenen maaş ödemeleri; 

b) aşağıdaki koşulları sağladıkları takdirde istihdam vergileri ve sosyal güvenlik 

ödemeleri gibi işveren tarafından üstlenilen ve ödenen, maaş ödemeleriyle 

doğrudan bağlantılı diğer maliyetleri: 

(i) bir istihdam belgesinde veya kanunda belirlenmiştir; 

(ii)  istihdam belgesinde atıf yapılan mevzuat ve personelin bilfiil çalıştığı ülke 

ve/veya kuruluşun standart uygulamalarına uygundur ve 

(iii) işveren tarafından geri alınamaz. 

 

Kısaca, bir çalışanan maliyetinin hesaplanması aşağıdakileri kapsar:  

 Brüt maaşlar  

 Sosyal güvenlik maliyetleri  

 Ücrete ilişkin diğer maliyetler  

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Gerekçelendirilmemiş ve planlanmamış maaş artışları, fazla mesai (fazla çalışma) veya 

proje amaçları doğrultusunda verilen primler uygun değildir! 

 

Personel, proje için tam zamanlı (çalışma zamanının %100'ü projeye ayrılır) veya yarı 

zamanlı (esnek çalışma saatleri) tahsis edilebilir. 

 

 

Yarı zamanlı çalışmada (esnek çalışma saatleri), aylık çalışma zaman çizelgelerindeki 

çalışma saati sayıları, projeye adanan gerçek zamana karşılık gelmelidir. Bir çalışma 

günündeki çalışma saati sayısı, ilgili ulusal mevzuatta öngörülen sınırı aşamaz. 

 

Bu durumda, saat ücreti, ilgili istihdam belgesinin hükümlerine göre hesaplanır ve 

gerekçelendirilir. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Yalnızca yarı zamanlı çalışma durumunda, ilgili işveren aylık çalışma zamanı 

çizelgelerini doldurmalıdır (Bakınız Ek 4 - Çalışma Zaman Çizelgesi Modeli. Bu 

çizelgeler raporlama amacıyla kullanılacaktır. 

 

Dikkat!7 

- Yarı zamanlı bir çalışanın birden fazla projede çalışması durumunda, proje 

                                                 
7 2007-2013 BSB JOP Denetim Raporlarından alınmıştır – bunlar maliyetlerin uygun olmadığı kararı verilen durumlarla ilgili örneklerdir.  
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faaliyetlerine katılıma ilişkin çalışma zaman çizelgelerinde yer alan bilgilerin 

ilişkili olduğundan ve bir çalışma günündeki toplam çalışma saatinin ilgili ulusal 

mevzuatta öngörülen sınırı aşmadığından emin olun.  

- Proje yönetimine dair hizmetlerle ilgili maliyetleri "personel giderleri" bütçe 

kalemi altında talep etmeyin. 

 

 

Bir zaman çizelgesini doldururken, aşağıdaki konular dikkate alınmalıdır:  

 Zaman çizelgesinde, her bir gün için belirlenen görevlerin kısa bir tanımının 

yapılması önerilir. "Proje koordinasyonu" gibi genel tanımlar yapmaktan kaçının. 

"Paydaşlarla toplantı yapmak" veya "ortaklar toplantısı için hazırlık faaliyetleri" gibi 

daha özel tanımlar kullanın.  

 Zaman çizelgeleri çalışan ve proje yöneticisi/koordinatörü tarafından 

imzalanmalıdır. 

 Ortak olmayan kuruluşların personel maliyetlerini raporlamak mümkün değildir. 

Yalnızca, Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar tarafından doğrudan istihdam edilen 

personelin maliyeti uygundur. 

  

ÖNEMLİ NOT! 

 
Bağlantılı oldukları proje faaliyetine (yönetim veya uygulama) bakılmaksızın tüm personel 

maliyetleri, Faaliyet Grubu (Group of Activities) yönetimi (eMS'de Çalışma Paketi 

Yönetimi [Work Package Management]) altında raporlanır. 

 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

 Personel iş sözleşmesi ve kuruluşunuzda çalışanların işini (aylık çalışma saati, 

kuruluş içindeki diğe faaliyetlere ilişkin zaman çizelgesi) etkileyen diğer ilgili 

kurallara dikkate edin; 

 Her bir yarı zamanlı çalışanın, bireysel olarak doldurulması gereken zaman 

çizelgesi şablonu konusunda bilgisi olduğundan emin olun; 

 Kuruluşunuzda zaman çizelgesini imzalayacak sorumlu kişiyi tanımlayın (genellikle 

projedeki atanan çalışana ek olarak proje yöneticisi/koordinatörü).  

 

 

 

 

 

 



                                                                             
 
 
 
 
 

41 
 

 

 
Program Finansmanını Sağlayan 
AVRUPA BİRLİĞİ 

Proje Uygulama Rehberi 

Çalışanlar ile dış uzmanlar veya diğer danışmanlar arasındaki ayrımı nasıl 

yapabilirim? 

 

Çalışanlar 

(Bütçe Kalemi 1:  

Personel maliyetleri altında) 

Uzmanlar 

(Bütçe Kalemi 3:  

Dış uzmanlık ve hizmetler) 

Ana Yararlanıcı veya Yararlanıcılardan biriyle 

yapılmış bir istihdam/iş sözleşmesine veya 

bir atama kararına sahiptir ve genellikle, 

maaş, tatil, vb. konularda özel ulusal veya 

kurumsal kurallara tabidir. 

İlgili ihale kurallarına tabi olan bir 

hizmet sözleşmesine sahiptir. Hizmetin 

sağlanmasına ilişkin özel koşullar 

sözleşmede tanımlanır. 

Fatura yerine maaş/ücret pusulasıyla 

desteklenecek şekilde aylık maaş alır. 

Sözleşmelerindeki ödeme koşulları 

uyarınca, faturaların ve ürünlerin 

sunulmasından sonra ücret alır. 

Sosyal yardımları ve ücrete ilişkin diğer 

maliyetler işveren tarafından ödenir. 

Diğer vergileri kendileri öderler. 

Genellikle işverenin yerleşkesinde çalışır ve 

işyerinin olanaklarını (telefon, bilgisayar, vb.) 

kullanır. 

Genellikle kendi yerleşkesinde veya 

hizmetin verileceği yerde çalışır ve 

ücretlerine yansıtılan ve sözleşmelerinde 

arızi maliyet olarak belirtilemeyen kendi 

kaynaklarını (örneğin bilgisayarlar) 

kullanır. 

Proje görevleriyle ilgili seyahat ve konaklama 

maliyetleri Bütçe Kalemi 2- Seyahat ve 

konaklama altında verilebilir. 

Proje görevleriyle ilgili seyahat ve 

konaklama maliyetleri sözleşmelerinde 

arızi maliyet olarak belirtilir ve Bütçe 

Kalemi - Dış uzmanlık ve hizmetler 

altında verilir. 

 

UNUTMAYIN! 

 

Fatura/hizmet alındı raporlarıyla raporlanan ve gerekçelendirilen maaşlar uygun 

değildir! 

 

Alt yüklenici olan uzmanların seyahat ve harcırah maliyetleri uygun değildir! Bu 

maliyetler kendi hizmet sözleşmelerinde yer almalıdır. 
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5.2.2 Bütçe Kalemi 2 – Ofis ve konaklama maliyetleri 
 

Altyapı sağlanmasına ilişkin maliyetler dışında, projenin uygun doğrudan maliyetlerinin 

%7'ye kadar olan kısmı, Ana Yararlanıcı/Yararlanıcılar tarafından üstlenilen ve projenin 

uygulanması için gerekli olan dolaylı maliyetler için uygulanabilir. 

 

Ancak, dolaylı maliyetlerin nihai tutarı, projenin bitiminde gerçekleşen ve belgelenen, en 

başta tahmin edilen tutardan farklı olması olası, harcamalarla orantılı olarak hesaplanır. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Hibe Sözleşmesi'nin 8.3 maddesi uyarınca, söz konusu sabit fiyat fonunun, muhasebe 

belgeleriyle desteklenmesi gerekmez. 

 

Söz konusu dolaylı maliyetler, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen bir 

operasyonel hibenin alımı için uygun değildir. Ana Yararlanıcı veya bir Yararlanıcı, "olağan 

işletme maliyetlerini" finanse etmek için bu tür bir hibe aldığında, hiçbir ek idari maliyet, 

çifte fonlama anlamına geleceği için, uygun maliyet olarak kabul edilemez. 

5.2.3 Bütçe Kalemi 3 – Seyahat ve konaklama 
 

Bu bütçe kalemi altındaki harcamalar aşağıda özellikleri belirtilen proje personeli veya 

Ana Yararlanıcı/Yararlanıcıların temsilcileri için uygundur: 

- doğrudan projeyle ilişkili görevleri yerine getiren. Maliyetler açık bir şekilde projeyle 

bağlantılı olmalı ve proje içinde yürütülen faaliyetler gerekçelendirilmeliidir.  

- programa ilişkin faaliyetlere katılan (örneğin JTS toplantılarına, program etkinliklerine 

katılım).  

 

Bu bütçe kalemi altındaki maliyetleri şunlara karşılık gelir:  

- Uluslararası ve ulusal ulaşım gibi seyahat maliyetleri, havaalanı vergileri, vapur, 

yol/köprü ücretleri, geçiş ücretleri, park ücretleri, vize vergileri, yurtdışı çıkış 

harcı, yakıt, seyahat sigortası maliyetleri; 

  

- Ayrı olarak veya bir sabit fiyat olarak, seyahat sırasındaki konaklama maliyetleri ve 

günlük ödenekler (harcırah maliyetleri). Bunlar i) Ana Yararlanıvı ve/veya 

Yararlanıcılar tarafından ulusal kural ve düzenlemelere göre normal olarak ödenen 

maliyet tutarlarını ve ii) görev tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 

günlük tutarları8 geçmemelidir. 

 

                                                 
8 Ücret gecelik konaklamaları kapsar, bu nedenle seyahat sırasında harcanan gece sayısına göre hesaplanmalıdır 
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Söz konusu tutarlar şu adreste bulunabilir:     

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.

htm 

 

ÇOK ÖNEMLİ!9 

 

- Proje bütçesinden alınan veya (yönetim faaliyetleri dahil olmak üzere) proje 

uygulama süreci için kiralanan (karayolu, su taşımacılığı için kullanılan) bir aracın 

yol zaman çizelgeleri, proje faaliyetlerine ilişkin ve bu faaliyetlerle ilişkilendirilen 

açık gerekçelerle aracın her bir kullanımı için doldurulmalıdır; Proje faaliyetleri 

için kullanılan (karayolu, su taşımacılığı için kullanılan) bir aracın bakımı, tamiri 

ve/veya yeder parça değişimi seyahat maliyeti olarak uygun değildir. Bu 

maliyetler, proje bütçesinden değil, Yararlanıcının kendi bütçesinden karşılanır! 

 

Özel araç kullanımıyla ilgili olarak, duruma göre, Ana Yararlanıcı veya proje 

Yararlanıcılarının ulusal kurallarına atıf yapılır. Belirli kuralların mevcut olmadığı 

durumda, projenin sorumlu kişisi tarafından önceden onaylanmalı ve makul olmalıdır, 

başka bir deyişle, ulusal/kurumsal kurallara dayalı hesaplama yöntemleri uygulanmalı ve 

ardından kontrolör tarafından doğrulanmalıdır. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Yararlanıcı, özel araç kullanımı dahil olmak üzere, amacı ne olursa olsun kendi çalışanıyla 

hiçbir hizmet sözleşmesi imzalayamaz. 

 

Dış uzmanların ulaşım, konaklama ve harcırah maliyetleri bu bütçe kalemi altında uygun 

değildir. 

 

Maliyetler ancak ilgili ulusal mevzuata uyuyorsa uygundur.  

Program alanı dışında gerçekleştirilen seyahat ve harcırah maliyetleri ancak, başvuruda 

tanımlanan ve gerekçelendirilen ve değerlendirme ve seçim aşamasında onaylanan 

faaliyetlerle bağlantılıysa ve program alanı dışında uygulanan faaliyetlere ilişkin 

harcamalarla ilgili program genel hükümlerine uyuyorsa uygundur (toplam ENI proje 

bütçesinin en çok %15'i). 

 

Proje bütçesinde, tanımlanan ana seyahat kategorileri için toplam bir tutar 

öngörülmüştür. Projenin hazırlanması sırasında diğer ayrıntıların (örneğin uçuşların, 

                                                 
9 2007-2013 BSB JOP Denetim Raporlarından alınmıştır – bunlar maliyetlerin uygun olmadığı kararı verilen durumlarla 

ilgili örneklerdir.  

 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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katılımcıların, konaklanan gecelerin sayısı, vb.) talep edilmemesine rağmen, raporlamada 

destekleyici belgelerin gerekeceğini (eMS'ye yüklenmiş olarak) unutmayın! Ayrıntılar 

için bakınız: Kısım 6.5.4 Harcama doğrulaması için gerekli destekleyici belgeler 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

 Bütçenizde tanımlanan birim fiyata göre seyahat, konaklama ve harcırah 

maliyetlerini raporlayabilmek için, aşağıdakiler başta olmak üzere, muhasebe 

sisteminizde yeterli bilgilerin tutulduğundan emin olun: 

 Seyahat edenlerin sayısı 

 Konaklanan gecelerin sayısı 

 Her bir yolculuk için toplam konaklama ve harcırah maliyetleri 

 Seyahat ve proje faaliyetleri arasındaki bağı kanıtlayan dokümantasyon, diğer 

destekleyici belgeler (faturalar, ödemeler, vb.) kadar önemlidir. Kimin, neden 

seyahat ettiğiyle ilgili bilgileri ve dokümantasyonu saklayın (örneğin, çalışanlar için 

görevin hedefi, ziyaret edilen yerler/kişiler ve çıktılar dahil olmak üzere her bir 

görev için kısa bir görev raporu). Nihai ödemenin alınmasından sonra beş yıllık süre 

içinde, bir denetçinin gelip kontrol yapabileceğini ve ilgili proje personelinin görev 

seyahatini gerekçelendirmek için artık mevcut olmayabileceğini unutmayın. 

 Ulaşım maliyetleri ile konaklama ve harcırah maliyetlerinin ulusal mevzuat ve/veya 

kuruluşunuz kuralları uyarınca hesaplanması ve ödenmesi için birçok yol vardır. Bu 

maliyetleri proje bütçesinde öngörüldüğü şekilde raporlamalısınız. Bu fiyatların, 

görev masraflarının geri ödenmesi için bu masrafların Avrupa Komisyonu tarafından 

yayınlanan tutarları ("gündelik") aşıp aşmadığını kontrol ederken, Avrupa 

Komisyonu azami gündelik tutarlarının aşağıdakileri içerdiğini unutmayın: 

 Görev yerindeki konaklama (otel), yemek (veya günlük ödenek) ve yerel ulaşıma 

(otobüs, taksi) ilişkin maliyetler. 

 

5.2.4 Bütçe Kalemi 4 – Dışı uzmanlık ve hizmetler 
 

Bu bütçe kalemi altındaki maliyetler, Ana Yararlanıcı/Yararlanıcıların kuruluşu 

dışındaki bir kamu veya özel kuruluş tarafından sağlanan dış uzmanlık ve hizmetlerle 

ilgilidir. Dışı uzmanlar ve hizmet sağlayıcılarla, projeyle sıkı bir şekilde ilişkili ve etkin 

uygulaması için temel olan belirli görevler veya faaliyetlerin (örneğin, çalışmalar ve 

anketler, çeviri, tanıtım ve iletişim, toplantılar ve etkinliklerle ilgili hizmetler, vb.) 

yürütülmesi için alt sözleşme yapılır.  

 

Bu bütçe kalemi altındaki harcama türlerini içeren bir gösterge liste aşağıda 

verilmiştir: 
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Gösterge bütçe alt başlığı 

 

Ayrıntılı gösterge harcama türü 

 

Çalışmalar, araştırmalar, anketler Değerlendirmeler, stratejiler, tasarım 

planları, el kitapları 

 

Eğitim  Mekan ve eğiticiler 

Çeviriler  

 

Düzenlenen etkinlikler dışında 

gerçekleştirilen ve konferanslar/seminerlere 

ilişkin alt bütçe kalemine dahil edilmesi 

gereken yazılı ve sözlü çeviriler 

BT sistemleri ve web sitesi geliştirme, 

düzenleme ve güncelleme  

Projenin BT sistemini veya web sitesini 

oluşturma ve/veya güncelleme 

Promosyon, iletişim, tanıtım veya 

bilgilendirme, proje sonuçlarının 

yaygınlaştırılması 

 

Broşürler ve kitapçıkların, basın 

açıklamalarının, gazete eklerinin, haber 

bültenlerinin maliyetleri, projeyle ilgili olan 

ancak belirli etkinlikler veya seminerlerle 

doğrudan bağlantılı olmayan diğer yayın 

maliyetleri, vb. 

Etkinliklerin veya toplantıların 

düzenlenmesi ve uygulanmasına ilişkin 

hizmetler  

 

Mekanın ve etkinliklerde kullanılacak 

ekipmanın kiralanması, etkinliklerde sözlü 

çeviri hizmetleri, ikram/yemek masrafları, 

etkinliklerle doğrudan ilişkili materyallerin 

basımı, materyallerin çevirisi, vb. dahil 

olmak üzere 

Harcama doğrulama maliyetleri  Tüm katılımcı ülkelerdeki Yararlanıcılar için 

yaklaşımla ilgili ayrıntılar Kısım 6.5.2 Nasıl 

düzenlendiğiyle ilgili kısa genel bakış 

bölümünde verilmiştir. 

ÖNEMLİ! 

Bu tür maliyetler, yalnızca hizmetin alt 

yüklenicisi olan bağımsız kontrolörlere 

verilmesi durumunda, bu bütçe kaleminde 

yer alır. Bu tür hizmetler için talep edilen 

tutar, ara ve nihai ödeme için her bir 

Yararlanıcının sunması gereken harcama 

doğrulamasını gerçekleştirmek için 

kontrolörle imzalanan hizmet sözleşmesinin 

hükümleriyle ilişkili olarak 

gerekçelendirilecektir. 

Örneğin, bir Yararlanıcı, bir kontrolörle 

proje süresiyle aynı veya daha az ay için 
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hizmet sözleşmesi imzalasa bile, yalnızca 

harcama doğrulamasının gerçekleştirilmesi 

için kontrolör tarafından harcanan tam 

süreyi kanıtlayan belgelerle 

gerekçelendirilen maliyetler uygundur. Tüm 

proje uygulama süresi için düzenli, aylık 

ödeme yapılması kabul edilmez ve bu tür 

maliyetler uygun değildir.  

Hukuki danışmanlık ücretleri, noter 

hizmetleri, eğer doğrudan Projeyle 

bağlantılıysa ve uygulaması için 

gerekliyse,  

- 

Teknik ve mali uzmanlık, diğer 

danışmanlık ve muhasebe hizmetleri 

- 

Proje için gerekli diğer özel uzmanlık ve 

hizmetler 

Doğası gereği önceki kategorilerde yer 

almayan harcamalar  

 

ÖNEMLİ NOT!10 

 

Tüm Ana Yararlanıcılar ve Yararlanıcılar, çalışanlarından herhangi birinin çıkar ilişkisine 

girebileceği herhangi bir durumdan kaçınır. 

 

Çıkar ilişkisinin bazı örnekleri şunlardır:  

- (herhangi bir türdeki) hizmeti personeline yüklenici veya alt yüklenici olarak vermek,  

- hizmetleri diğer Yararlanıcıların personeline yüklenici veya alt yüklenici olarak vermek,  

- hizmetleri aile üyesi/üyelerine yüklenici veya alt yüklenici olarak vermek, 

- (Ana) Yararlanıcının temsilcisinin, personelinin veya proje personelinin sahibi veya 

ortağı olduğu bir hizmet sağlayıcıya (örneğin şirket, tüzel kişi, vb.) hizmetleri yüklenici 

veya alt yüklenici olarak vermek.  

Ayrıca aşağıdaki noktalara da dikkat edilmelidir: 

- Hizmetlerin sözleşme süresinde verilmesi;  

- Sözleşmenin teslim etme-alma raporundan önceki bir tarihte olması;  

- Sağlanan hizmetlerin açık kanıtlarının olması; 

- Sözleşmenin imzalanması ile teslim etme-alma raporu arasında gerçekçi bir süre 

olması (örneğin aynı gün değil!); 

- Projede sağlanan hizmetlerin maliyetlerini içeren tüm faturalarda Karadeniz 

                                                 
10 2007-2013 BSB JOP Denetim Raporlarından alınmıştır – bunlar maliyetlerin uygun olmadığı kararı verilen durumlarla 

ilgili örneklerdir.  
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Havzası projesinin eMS koduna referansın bulunması; 

- Fatura, proje bütçesi içinde sağlanan hizmeti/hizmetleri, yapılan inşaatları veya 

alınan ekipmanı/ekipmanları açık bir şekilde belirtir. 

 

5.2.5 Bütçe Kalemi 5 – Ekipman 
 

Bu bütçe kalemi altındaki maliyetler, bir Ana Yararlanıcı/Yararlanıcılar tarafından 

özellikle projenin amaçları doğrultusunda alınan veya kiralanan ve onaylı proje 

bütçesinde listelenen ekipman ve tedarike atıf yapar. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Ekipmanların kiralanmasıyla ilişkin maliyet/maliyetler, yalnızca ilk Başvuru veya 

onaylanmış bir ekte gerekçelendirilmiş ve öngörülmüşse uygundur. 

 

Bu bütçe kalemi altındaki uygun maliyetlerin gösterge listesi: 

a. Ofis ekipmanı; 

b. BT donanım ve yazılımı; 

c. Mobilya ve teçhizat; 

d. Laboratuvar ekipmanı; 

e. Makineler ve araçlar; 

f. Aletler veya cihazlar; 

g. Araçlar (taşıt); 

h. Proje için gerekli diğer özel ekipman; 

i. Ekipmanların işlemesi için gerekli sarf malzemeleri. 

 

Uygun satın alma usullerine11 uyulmasının yanında birkaç ana uygunluk gerekliliği 

mevcuttur: 

 Bu başlık altında yer alan ekipman ve tedariklerin özellikle proje için kullanılması 

(örneğin, herhangi bir araç veya laboratuvar ekipmanı yalnızca proje hedefleri ve 

sonuçlarına ulaşmak amacıyla, yetkili kişiler veya projede açık bir rolü olan kişiler 

tarafından kullanılır, ofis BT ekipmanı bu iş ayrılmış proje ofisinde bulunur ve projede 

çalışan personel tarafından kullanılır, vb.) 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

JTS/MA'ya sunacağınız teknik raporda, ekipman ve tedariklere projenin uygulanması için 

neden ihtiyaç duyulduğunu ve bunların kullanımını açıklayan bir açıklama eklemeyi 

                                                 
11 Bakınız Bölüm 4 - HİZMET, TEDARİK VE İNŞAAT İŞLERİ İHALELERİ 
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unutmayın. 

 

 Ekipman ve tedarikler proje bütçesinde belirtilmelidir;  

 Ödenen fiyatlar piyasa fiyatlarına karşılık gelmelidir; 

 Satın alınan ekipman yeni olmalıdır.  

 

Uygun olması için, satın alınan ekipmanın ayrıca görünürlük kurallarını da sağlaması 

gerektiğini (bkz. aşağıda Kısım 9.2) ve yerinde ziyarette veya kontrol ziyaretinde 

gösterilmesi gerektiğini unutmayın. Görünürlük gerekliliklerinin sağladığı ekipmanın 

fotoğrafları çekin ve kontrol yapılabilecek süre boyunca (projenin tamamlanmasından 

sonraki süre dahil olmak üzere) muhafaza edin. 

 

ÖNEMLİ NOT!12 

 

Bir BT lisansı satın alındığında, yüklendiğinden ve bu lisansın satın alınma amacı için 

kullanıldığından emin olun. Aksi takdirde maliyet uygun bulunmaz. 

 

Proje uygulama sürecinde, başvuruda açıkça belirtilmeyen herhangi bir ekipmanın satın 

alınması, bu sözleşmeye yapılan bir Zeyilname ile MA'nın ön yazılı onayına tabidir. 

 

5.2.6 Bütçe Kalemi 6 - Altyapı ve inşaat 

 

Altyapı ve inşaat13 harcamaları, Karadeniz Havzası programı alanı içinde, projenin 

uygulanması ve hedeflerine ulaşılması için gerekli küçük ölçekli yatırım/yatırımların 

gerçekleştirilmesi için Yararlanıcılar tarafından üstlenilen maliyetlere atıf yapar. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Küçük ölçekli yatırımlar, proje başına en fazla 500.000,00 Euro'ya kadar uygundur. 

 

İlgili belgeler (örneğin, inşaat izni ve inşaat izninin verilmesinden sonra ilgili ülkenin 

ulusal mevzuatınca gerekli görülmesi durumunda, inşaatla ilgili diğer uygulama ayrıntıları, 

teknik dokümantasyon, onaylanmış mimari ve mühendislik çizimleri, muvafakatlar, 

                                                 
12 2007-2013 BSB JOP Denetim Raporlarından alınmıştır – bunlar maliyetlerin uygun olmadığı kararı verilen bir durumlar 

ilgili bir örnek mevcuttur. 

13 26 Şubat 2014 tarihli ve 2014/24/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi'nin 2(1) maddesinde öngörülen 
"inşaat" anlamında. 
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onaylar, izinler ve anlaşmalar), Hibe Sözleşmesinin imzalanmasından sonra, ancak ara 

ödeme talebinin sunulmasından önce, en çok 6 ay içinde sunulur. 

 

ÖNEMLİ! 

 

Bu belgelerin (örneğin, inşaat izni ve inşaat izninin verilmesinden sonra ilgili ülkenin 

ulusal mevzuatınca gerekli görülmesi durumunda, inşaatla ilgili diğer uygulama 

ayrıntıları, teknik dokümantasyon, onaylanmış mimari ve mühendislik çizimleri, 

muvafakatlar, onaylar, izinler ve anlaşmalar) mevcut olmadığı durumda, ara ödeme 

yapılmayacaktır ve Sözleşme sonlandırılabilir. 

 
Projelerinde küçük ölçekli yatırımlar olan tüm Yararlanıcılar, küçük ölçekli yatırımın tüm 
aşamaları boyunca kanıt (örneğin, fotoğraflar, videolar) toplamalıdır.  
 

5.3 UYGUN OLMAYAN MALİYETLER 
 

Hibe Sözleşmesi'nin 8.5 maddesinin hükümleri uyarınca, aşağıdaki maliyetleri uygun 

bulunmaz: 

 

a) borçlar ve borç yönetimi masrafları (faiz); 

b) zararlar veya borçlara ilişkin yedek akçeler; 

c) Ana Yararlanıcı ve/veya Yararlanıcılar tarafından beyan edilen ve başka bir proje veya 

program ile diğer kaynaklardan finanse edilen maliyetler; 

d) arsa veya bina alımları; 

e) döviz kuru kayıpları; 

f) ulusal mevzuat çerçevesinde geri alınabilir olmadıkları durumlar dışında ve SÖİ ortak 

ülkeleriyle müzakere edilen uygun hükümlerde aksi belirtilmedikçe ve ilgili Finansman 

Anlaşmasında tanımlandığı şekilde, KDV dahil olmak üzere resim, vergi ve harçlar; 

g) üçüncü taraflara verilen krediler;  

h) cezalar, mali cezalar ve yargılama giderleri; 

i) 897/2014 sayılı Tüzük'ün 14(1) maddesinde tanımlandığı şekilde ayni katkılar; 

j) AB katkısının Program alanı dışındaki faaliyetler için ayrılan %15'lik eşiğini aşan 

maliyetler; 

k) kullanılmış ekipman alımları. 

 

Ayrıca, Karadeniz Havzası Programı uygunluk gerekliliklerine uymayan hiçbir maliyet 

uygun değildir! 
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5.4 PROJE TASARRUFLARI 
 

Projenin uygulama süreciyle ilgili bütçede tanımlanan tasarruflar, planlanan faaliyetlerin 

kapsamını genişletmek ve/veya tamamlayıcı ek faaliyetlerde bulunmak için kullanılabilir. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

İlke olarak, kamu ihalesinden sonra veya ulusal para biriminden Euro'ya dönüştürme 

harcamasının sonucu olarak tasarruf edilen fonların kullanımı, planlanan proje 

göstergelerinin değerinin artmasını sağlamalıdır. 

 

Tasarruf edilen fonlarla finanse edilen tüm ek faaliyetler, uygulanan projeyi tamamlayıcı 

özelliğe sahip olmalı, proje sonuçları ve hedeflerine daha güçlü bir katkı yapmalı ve 

tanımlanan hedef gruplar için daha büyük faydalar sağlanmasını garanti etmelidir.  

 

Tasarrufların kullanılması için, Ana Yararlanıcı veya Yararlanıcı, bu Rehber'de (bkz. Kısım 

8 Hibe Sözleşmesi'nin Değiştirilmesi) açıklanan olağan proje değiştirme usullerini takip 

eder. 

 

BÖLÜM 6 - RAPORLAMA VE PROJE FİNANSMANI (ÖDEME TALEPLERİ) 
 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Tüm raporlama işlemleri yalnızca eMS (raporlama modülü [reporting module]) 

üzerinden yapılmalıdır. 

 

Üç rapor türü mevcuttur: 

 

İlerleme raporları (birkaç adet) 

- dört ayda bir 

- yalnızca uygulama sırasında gerçekleşen ilerlemeyle ilgili teknik açıklama içerir  

- her bir Proje Ortağı tarafından ayrıntılı bir şekilde hazırlanır ve Proje ilerleme 

raporunu hazırlayan Ana Ortağa iletilir  

 

Ara rapor (1) 

- proje uygulama sürecinin yarısı tamamlandığında veya avans ödemesinin %70'i 

harcandığında 

- hem teknik hem de mali kısımları içerir 

 

Nihai rapor (1) 
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- uygulama sürecinin sona ermesinden 6 ay sonra 

- hem teknik hem de mali kısımları içerir 

 

Raporlama sürelerinin nasıl hesaplanacağı, Ortak ve Proje raporlarının (ilerleme, 

ara ve nihai) eMS Raporlama Modülü [Reporting Module] kullanılarak nasıl 

hazırlanacağı ve hangi belgelerin sağlanacağıyla ilgili ayrıntılar için, Ek 5 - Ana 

Ortaklar ve Proje Ortakları için Elektronik İzleme Sisteminde (eMS) Raporlama 

Rehberi'ni lütfen dikkatli bir şekilde okuyun. 

 

Ayrıca, tüm raporların İngilizce dilinde hazırlanması gerektiğini unutmayın! 

 

6.1 İLERLEME RAPORU  
 

NE ZAMAN? 

- 4 ayda bir, 4 aylık sürenin geçmesinden sonra en geç 30 gün içinde 

NEDEN? 

- Proje uygulama sürecindeki ilerlemenin güncellenmiş genel bakışını sağlamak 

NASIL? 

- Her bir Yararlanıcı (Proje Ortağı), ortak raporunu hazırlar ve Ana Yararlanıcıya (Ana 

Ortak) sunar  

-  Ana Yararlanıcı (Ana Ortak) bilgileri toplar, Proje Raporunu hazırlar ve 4 aylık 

proje ilerleme raporunu JTS'ye sunar (bkz. aşağıda Şekil 1). 

 

NE? 

- Proje uygulama sözleşmesinin ilk gününden başlayıp 4 aylık rapor döneminin son 

günü biten süre içinde proje uygulamasında gerçekleşen ilerleme 

Teknik raporlar, proje uygulama sürecindeki ilerlemeyi izleyebilmeleri için MA/JTS'ye 

düzenli ve resmi bilgi kaynağı sunar. Rapor kısa bir formdadır ve temel olarak, rapor 

döneminde yapılan ilerlemeyle ilgili teknik bilgileri içerir. Faaliyet planını temel alan 

rapor, her bir faaliyete ilişkin ilerlemeyle ve uygun olduğu durumda, ara/nihai çıktıların 

elde edilmesiyle ilgili açıklama içerir.  

 

4 aylık ilerleme raporunun bir Kontrolör tarafından doğrulanmasına gerek yoktur. 
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Şekil 1 – Raporlama süreci şeması (İlerleme raporu) 

 

 

 

 

 

 

İlerleme raporu ekleri 

- Birinci raporda bir satınalma planı sunulur ve takip eden her bir raporda 

güncellemeler yapılır;  

- Promosyon materyalleri (eMS'ye yüklenir); 

- Ekipmanların/tedariklerin fotoğrafları 

 

4 aylık ilerleme raporlarının, proje ürünlerine ilişkin ilerleme hakkında bilgi içermesine 

rağmen, raporla birlikte proje ürünleri veya çıktılarla ilgili herhangi bir yazılı kanıt 

sunulması gerekmez! 

Söz konusu yazılı kanıt Ara ve Nihai raporlarla sunulur. 

 

6.2 ARA RAPOR 
 

NE ZAMAN?  

- Rapor döneminin sona ermesinden sonra 90 gün içinde 

- İlk ön ödemenin en az %70'i projede kullanıldığında veya  

- gerçekten yüklenilen ve ödenen harcamaların MA tarafından finanse 

edilen kısmı önceki ödemenin %70'inden az olsa bile, uygulama süresinin 

yarısı tamamladığında,  

NEDEN? 

- daha fazla ön ödeme talep etmek 

NASIL? 

- bkz. Ek 5 - Ana Ortaklar ve Proje Ortakları için Elektronik İzleme Sisteminde 

(eMS) Raporlama Rehberi 

Yararlanıcı 1 Ortak 

İlerleme Raporu 

Yararlanıcı 2 Ortak 
İlerleme Raporu 

 

Ana Yararlanıcı  
 
Proje İlerleme Raporu 

(Ana Yararlanıcı dahil)  

JTS  
 
Proje İlerleme 
Raporunun 
Sunulması  

 

Yönetim Makamı  
 
Proje İlerleme 

Raporunun Sunulması 

Yararlanıcı …… 
Ortak İlerleme 

Raporu 
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NE? 

- Teknik rapor - Proje uygulama Sözleşmesi'nin ilk gününden başlayıp eMS'de 

(Başvuru Formu - rapor dönemi [Application Form - reporting period]) bu raporun 

sunulması için öngörülen tarihte biten süre içinde proje uygulamasında gerçekleşen 

ilerleme; Teknik rapor proje faaliyetlerinin uygulanması, göstergeler, çıktılar, 

proje ürünleri, projenin potansiyel etkisi ve sürdürülebilirliğiyle ilgili detaylı bilgi 

içerir. 

 

Herhangi bir sapmanın gerekçesini belirtin ve gecikme durumunda, geciken faaliyetlerin, 

proje ürünlerinin ve çıktıların nasıl tamamlandığını açıklayın. Uygulanmayan faaliyetleri 

listeleyin, projede bu konunun neden ve nasıl ele alındığını açıklayın. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Her bir projede sağlanan bilgiler/veriler proje izleme ziyaretleri sırasında doğrulanacağı 

ve program seviyesinde JTS ve MA tarafından toplanıp merkezileştirileceği için tüm bu 

noktaların izlenmesi ve raporlanması sürecine dikkat sarf edin. 

 

Ayrıca tüm Yararlanıcılar, 4 aylık ilerleme raporlarında sağlanan bilgilerin, Ara ve Nihai 

raporlarda sağlanan bilgilerden farklı olmamasını sağlar. 

 

 

- Mali rapor – raporlama döneminde yapılan tüm doğrulanmış harcamaları içerir. 

 

Ara raporun hazırlanması, proje uygulama sürecinin en önemli kısımlarından biridir. 

Program Belgesi çerçevesinde, proje uygulama sürecinde her bir proje için yalnızca bir 

ara rapor hazırlanması gerekir.  

 

Raporda projenin gerçekleştirilmesiyle her bir Yararlanıcıdan alınan bilgiler derlendiği için 

ara rapor hazırlama sürecinin tamamı, Ana Yararlanıcının iyi organizasyon ve 

koordinasyon becerilerine sahip olmasını gerektirir.  

 

Ara raporun eMS'de hazırlanması sırasında tüm Yararlanıcılar (eMS'de adlandırıldığı şekilde 

"Proje Ortakları" [Project Partners]) tarafından izlenecek adımlar, Ek 5 - Ana Ortaklar ve 

Proje Ortakları için Elektronik İzleme Sisteminde (eMS) Raporlama Rehberi'nde 

ayrıntılı olarak sunulmaktadır. 

 

Ara rapor ekleri (eMS'ye yüklenir) 

 

 Ana Yararlanıcı/Yararlanıcının Beyanı; 

 Güncellenmiş satınalma planı;  
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 Çıktıların yazılı kanıtları; 

 Proje ürünlerinin yazılı kanıtları;  

 Promosyon materyalleri; 

 Standart Ödeme Talebi; 

 Hibe Sözleşmesi'ne eklenen değiştirildiyse, Mali Kimlik Formu; 

 Projede düzenlenen etkinliklerden fotoğraflar; 

 Projede satın alınan ekipman/tedariklerin fotoğrafları (duruma göre, yenilenen 

inşaatların/alanların veya herhangi bir donatımın sonuçları). 

 

6.3 NİHAİ RAPOR  
 

NE ZAMAN? 

- uygulama sürecinin sona ermesinden 6 ay sonra 

 

NEDEN? 

- Nihai ödemenin alınması için proje amacı, hedefleri, sonuçları ve belirli 

göstergelerin başarılmasıyla ilgili rapor sunmak 

NASIL? 

- bkz. Ek 5 - Ana Ortaklar ve Proje Ortakları için Elektronik İzleme Sisteminde 

(eMS) Raporlama Rehberi 

NE? 

- Nihai raporun sunulması için eMS'de (Başvuru Formu - raporlama dönemi 

[Application Form - reporting period]) öngörülen raporlama dönemine göre, ara 

raporun kapsamadığı herhangi bir dönem için proje uygulamasında gerçekleşen 

ilerlemeyle ilgili teknik rapor. Proje faaliyetlerinin uygulanması, göstergeler, 

çıktılar, proje ürünleri, projenin potansiyel etkisi ve sürdürülebilirliğiyle ilgili 

detaylı bilgi verilir. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Her bir projede sağlanan bilgiler proje izleme/denetimi sırasında doğrulanacağı ve 

program seviyesinde JTS ve MA tarafından toplanıp merkezileştirileceği için tüm bu 

noktaların izlenmesi ve raporlanması sürecine dikkat sarf edin. 

 

 

- Mali rapor – rapor döneminde yapılan tüm doğrulanmış harcamaları ve uygun 

olduğu durumda, Ara Raporda yer almayan doğrulanmış harcamaları içerir. 
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Nihai rapor hazırlama usulü, ara rapor hazırlama usulüne benzer. Yine de, nihai rapor 

proje uygulama sürecinin tamamını özetleyen bilgiler içerdiğinden, nihai raporun kapsamı 

daha geniştir.  

 

Ana rapor ekleri (eMS'ye yüklenir) 

 

 Ana Yararlanıcı/Yararlanıcının Beyanı; 

 Güncellenmiş ihale planı;  

 Çıktıların yazılı kanıtları; 

 Proje ürünlerinin yazılı kanıtları;  

 Promosyon materyalleri;  

 Standart Ödeme Talebi; 

 Hibe Sözleşmesi'ne eklenen değiştirildiyse, Mali Kimlik Formu; 

 Projede düzenlenen etkinliklerden fotoğraflar; 

 Projede satın alınan ekipman/tedariklerin fotoğrafları (duruma göre, yenilenen 

inşaatların/alanların veya herhangi bir bağışın sonuçları). 

 

Raporlama süreci şeması (Ara ve Nihai Raporlar)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2 - Raporlama süreci şeması (Ara ve Nihai Raporlar) 

 

 

Yararlanıcı 1 Mali 
& Teknik Rapor 
Kontrolör 
Sertifikası 

 

Yararlanıcı 2 Mali 
& Teknik Rapor 
Kontrolör 
Sertifikası 

 

Ana Yararlanıcı  
 
Ödeme Talebi  
Ana Yararlanıcı ve tüm 
Yararlanıcılar dahil Mali 
& Teknik Rapor  
Ana Yararlanıcı ve tüm 
Yararlanıcıların Kontrolör 
Sertifikaları  
 

JTS  
 
Ödeme Talebi  
Ana Yararlanıcı ve 
tüm Yararlanıcıların 
Kontrolör 
Sertifikaları  

 

Yönetim Makamı  
 
Ödeme transferi 

 

Yararlanıcı …… 
Mali & Teknik 
Rapor Kontrolör 
Sertifikası 
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6.4 PROJE FİNANSMANI 

 

6.4.1 İlk ön ödeme  

 

 

NE kadar? 

- Hibe Sözleşmesi'nde öngörülen hibenin %40'ı  

 

MA tarafından NE ZAMAN ödenir? 

- imzalı Hibe Sözleşmesi'nin MA tarafından alınma tarihinden itibaren 30 gün içinde  

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

İlk ön ödemenin alınması için Hibe Sözleşmesi'yle birlikte bir Ödeme Talebi iletilmelidir. 

 

 

Fonlar NEREYE transfer edilir? 

 

İlk ön ödeme tutarı, ödeme talebinin onaylanmasından sonra, program banka hesabından 

Ana Yararlanıcının Hibe Sözleşmesi'nde tanımlanan hesabına (Mali Kimlik Formu) transfer 

edilir. 

 

6.4.2 Ara ödeme (ikinci ön ödeme) 
 

NE kadar? 

- Hibe Sözleşmesi'nde öngörülen hibenin en çok %40'ı  

 

MA tarafından NE ZAMAN ödenir? 

- talep ile birlikte iletilen ara raporun MA tarafından onaylanması durumunda, Ana 

Yararlanıcıdan ödeme talebinin alınmasını takiben 90 gün içinde, 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Ara ödemenin alınması için Ödeme Talebi ile birlikte aşağıdaki belgeler de iletilmelidir: 

- gerekli ekleriyle birlikte bir teknik ve mali rapor (Ara Rapor); 

- tüm proje Yararlanıcılarından alınan harcama doğrulama raporları ve harcama 

doğrulama sertifikaları; 

- Altyapı içeren projelerde Ana Yararlanıcı, inşaat izni ve inşaat izninin 

verilmesinden sonra ilgili ülkenin ulusal mevzuatınca gerekli görülmesi durumunda, 
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inşaatla ilgili diğer detaylar, teknik dokümantasyon, onaylanmış mimari ve 

mühendislik çizimleri, muvafakatler, onaylar, izinler ve anlaşmalar, bu belgeler 

Sözleşme'nin imzalanmasından sonraki 6 ay içinde henüz iletilmediyse, iletmelidir. 

- Ara ödemenin bir ön ödeme olduğunu ve yalnızca projenin uygulanması için 

kullanılması gerektiğini unutmayın. Bu nedenle ikinci ön ödeme uygulama sürecinin 

sona ermesinden sonra ödenemez ve ödenmez! 

 

Ön ödeme ve ara ödeme NASIL kullanılır? 

 

Hibe Sözleşmesi'nin 4.1 maddesi uyarınca, Ortaklık Anlaşmalarının hükümleri gereğince 

herhangi bir kesinti ve alıkoyma yapmadan veya başka bir özel ücret yüklemeden, her bir 

Yararlanıcının projeye katkısı oranında, Hibe ödemesinin alınma tarihinden itibaren 

herhangi bir gecikme olmadan Ana Yararlanıcı, Hibenin karşılık gelen tutarlarını 

Yararlanıcılara transfer eder ve transfer tarihinden sonra 7 gün içinde transferi kanıtlar 

nitelikteki belgeyi MA'ya sunar.  

 

Ön ödemesi dilimleri (birinci ve ikinci ön ödeme) yalnızca projenin uygulama amaçları için 

kullanılabilir. Hibenin uygulamasıyla ilgili olmayan herhangi bir transfer (Hibe 

Sözleşmesi'nde tanımlandığı şekilde) usulsüzlük olarak görülebilir. Ana Yararlanıcı ve tüm 

proje Yararlanıcıları, ön ödemenin doğru kullanıldığını kanıtlamak için muhasebelerini 

şeffaf bir şekilde tutmalıdır. 

Ana Yararlanıcı ve tüm Yararlanıcılar, aldıkları ön ödemeyi projedeki faaliyetleri uyarınca 

kullanabilir. Ön ödemeyi proje amaçları doğrultusunda avrodan yerel para birimine 

dönüştürme koşullarıyla ilgili herhangi bir yükümlülük bulunmamaktadır. 

 

Ancak, ön ödemelerin proje Yararlanıcılarına transferiyle ilgili herhangi bir sorun 

yaşanmasını önlemek amacıyla, dilimlerin bölünmesine ilişkin detayların ve mali 

transfer koşullarının Ortaklık Anlaşması'nda belirlenmesi önerilir. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Uygulama sürecinin sona ermesinden sonra ödeme talebiyle birlikte gönderilen 

herhangi bir ara rapor onaylanmayacak ve ödeme yapılmayacaktır.  

 

 

6.4.3 Nihai bakiye 
 

NE kadar? 

- Projenin uygulanması için öngörülen ENI Hibesinin en çok %20'si veya bakiyesi  
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MA tarafından proje için yapılan finansmanın son tutarı, Hibe Sözleşmesi'nin 12. 

maddesinde düzenlenmektedir. Bu konudaki ana koşullar şöyledir: 

 

 Ödenecek toplam tutar, aşağıdaki açılardan, Hibe Sözleşmesi'nde (veya Hibe 

Sözleşmesi'ne eklenen zeyilnamede) belirlenmiş azami hibeyi aşamaz: 

• Mutlak değer 

• Eş finansman oranı 

 Toplam maliyetler, bütçedeki tahmini toplam tutarın altında kaldığı durumda, 

katkı, Hibe Sözleşmesi'nde öngörülen yüzdenin (eş finansman oranı), aşağıda Şekil 

3'te sunulduğu gibi, MA tarafından onaylanan toplam maliyetlere uygulanmasıyla 

elde edilen tutarla sınırlıdır:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğer transfer edilen ön ödemenin toplam tutarı, uygun ve kabul edilen maliyetin (ENI 

değeri) üstündeyse, fark, Ana Yararlanıcı tarafından Programın banka hesabına ödenir. 

Bu amaçla, MA, geri alım tutarını, mali transferin yapılması gereken son günü ve gerekli 

tüm bilgileri içeren bir Bildirimi hazırlar ve Ana Yararlanıcıya gönderir. 

 

MA tarafından NE ZAMAN ödenir? 

- talep ile birlikte iletilen ana raporun MA tarafından onaylanması durumunda, Ana 

Yararlanıcıdan ödeme talebinin alınmasını takiben 90 gün içinde, 

 

Ödeme Talebi ile nihai rapor MA tarafından onaylandığında, Hibenin bakiyesi (nihai 

ödeme) ancak uygulama sürecinin sona ermesinden sonra ödenebilir. 

 

 Hibe Sözleşmesi'ndeki 
Hükümler (tahmini tutarlar) 

Vaka 1 
(Gerçek durum) 

Eş finansman oranı  
 

%92  

Toplam maliyet  
 

1.000.000,00 1.000.000,00 

Toplam onaylanan 
maliyet 
  

 930.000.00 

Hibe tutarı  
 

920.000,00 855.600,00 

 

       Şekil 3: Nihai bakiyenin hesaplanmasıyla ilgili örnek 

 

Hibe 
eş finansman oranının 
onaylanan maliyetlere 

uygulanmasıdır 
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ÖNEMLİ NOT! 

 

Hibe Sözleşmesi'ni sonlandırma hakkına halel gelmeksizin, MA, uygun gerekçeli bir 

kararla, proje uygulamasının zayıf, kısmi veya geç olması durumunda hibeyi azaltabilir. 

Hibe, fiili uygulama süreci uyarınca azaltılacaktır (Hibe Sözleşmesi'nin 12.2 maddesi) 

 

 

6.5. HARCAMA DOĞRULAMA  
 

6.5.1 Harcama Doğrulama nedir ve neden gereklidir? 

 

Avrupa Komisyonu (EC) mali kuralları, bir EC Hibe Sözleşmesi çerçevesinde yapılan tüm 

harcama ve gelirlerin gerçekleşmesi (harcamanın gerçekten yapılıp yapılmadığı), 

doğruluğu (harcama tutarları doğru şekilde belirtilmiş) ve uygunluğu (tutarlar uygunluk 

kriterlerini karşılıyor) bakımından bağımsız olarak doğrulanmasını gerektirir. Söz konusu 

harcama ve gelir doğrulama, herhangi bir ödeme talebiyle (Sözleşme'nin imzalanmasında 

yapılan ilk ön ödeme talebi hariç) birlikte iletilmelidir. 

Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar arasında imzalanan Ortaklık Anlaşması, Yararlanıcılar için 

harcama doğrulama düzenlemeleri konusunda hükümler içerir. 

 

6.5.2 Nasıl düzenlendiğiyle ilgili kısa bir genel bakış 
 

Harcama Doğrulama çalışması, Yönetim Makamı tarafından hazırlanan ve doğrulanacak 

hususların kontrol listesini içeren Talimat/Talimatlarda sunulan yönlendirme uyarınca ve 

aşağıda verildiği şekilde her bir katılımcı ülkede ulusal seviyede tesis edilen kontrol 

sistemi uyarınca, uygun olduğu durumda, kontrolörler tarafından yürütülecek işlere 

ilişkin, üzerinde mutabakata varılmış olan usul uyarınca düzenlenir: 

 

Ülke Geçerli kurallar Ayrıntılar 

Ermenistan merkezi olmayan Kontrolörler listesi 

Bulgaristan merkezi olmayan Harcama doğrulama maliyetleri, proje 

ortağı ile kontrolör arasındaki hizmet 

sözleşmesine göre ödenir. Hizmet 

sözleşmesi, tamamlanan doğrulama için 

proje ortağı tarafından kontrolöre ödenecek 

kesin ücreti belirler. Kontrolörlerin ücreti, 

raporlanan aya göre hesaplanır - harcamalar 



                                                                             
 
 
 
 
 

60 
 

 

 
Program Finansmanını Sağlayan 
AVRUPA BİRLİĞİ 

Proje Uygulama Rehberi 

(ilgili Bulgar proje ortağı tarafından ödenen 

seyahat ve konaklama maliyetleri ve sosyal 

güvenlik dâhil olmak üzere) raporlanan ay 

başına 102,27 avroyu veya yıl başına 

1.227,24 avroyu aşamaz 

Gürcistan merkezi olmayan Kontrolörler listesi 

Yunanistan merkezi Yunan Yararlanıcılar için ücretsiz – kontrol 

Yunan Onay Makamının kamu görevlileri 

tarafından gerçekleştirilecektir. 

Moldova Cumhuriyeti merkezi olmayan Kontrolörler listesi (uzun liste) 

Romanya merkezi Romanyalı Yararlanıcılar için ücretsiz – 

kontrol, Bölgesel Kalkınma, Kamu Yönetimi 

ve Avrupa Fonları Bakanlığı bünyesinde tesis 

edilen Kontrol İrtibat Noktası tarafından 

gerçekleştirilecektir 

Türkiye merkezi olmayan Kontrolörler listesi – maliyet, rapor başına 

750 avro olmak üzere toplam 1.500 

avroolacaktır. 

Ukrayna merkezi olmayan Kontrolörler listesi (uzun liste) 

 

Kontrolör listesiyle veya ulusal kurallarla ilgili daha ayrıntılı bilgi için ülkenizdeki ulusal 

otorite veya kontrol irtibat noktasıyla iletişime geçin. İletişim bilgileri Program internet 

sitesinde bulunabilir. 

 

Ana Yararlanıcı, JTS üzerinden, Ara ve Nihai Raporlarla birlikte projede yer alan tüm 

Yararlanıcıların kontrolörleri tarafından hazırlanan fiili bulgularla gerçekleştirilen 

harcama ve gelir doğrulama raporlarını MA'ya sunmalıdır. 

 

Kontrolör, maliyetlerin ve Ana Yararlanıcı ile Yararlanıcılar tarafından beyan edilen proje 

gelirinin Sözleşme uyarınca gerçek, doğru bir şekilde kaydedilmiş, uygun ve projenin 

uygulanması için gerekli olup olmadığını inceler ve MA'nın talimatlarına uyacak şekilde bir 

Sertifika ve harcama doğrulama raporu hazırlar. 

6.5.3 Harcama doğrulaması için gerekli destekleyici belgeler 
 

Proje maliyetlerine ilişkin destekleyici belge örnekleri14 

 

Personel maliyetleri için: 

                                                 
14 Her bir Yararlanıcının ulusal mevzuatının hükümleri uyarınca gerekli olan destekleyici belgeler, yine bu 

hükümler uyarınca sağlanır 
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- Duruma göre, Ana Yararlanıcı/Yararlanıcının yasal temsilcisi tarafından imzalanan 

proje yönetim ekibi Atama Kararı;  

- Bu Rehber'in 6. Eki uyarınca, her bir personel (yönetim ve uygulama) tarafından 

çalışılan saatlerin Beyanı; 

- İş sözleşmeleri veya personel ile kuruluş arasındaki istihdam ilişkisinin 

tanımlanmasını sağlayan, ulusal mevzuata uygun herhangi bir eşdeğer hukuki 

anlaşma. İş sözleşmesi (uygun olduğu durumda) yetkili resmi organlar tarafından 

ve/veya tutarların talep edildiği kesin zamanı belirten iş akdine eklenen 

zeyilnamelerle onaylanmalıdır;  

- Mevcut durumda tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş olan 

personel için - Projeye katılım durumuyla (tam veya yarı zamanlı) ilgili bilgi içeren 

bir Karar/atama belgesi;  

- Proje yöneticisi ve Yararlanıcının muhasebecisi tarafından imzalanan ve (uygun 

olduğu durumda) yetkili resmi makamlar tarafından onaylanan maaş bordrosu; 

- Yarı zamanlı çalışma durumunda, proje faaliyetleri için harcanan zamanın 

açıklamasını içeren iş tanımı; 

- Aylık maaş/ücret pusulaları, ödeme belgeleri (örneğin banka hesap özetleri, kasa 

defteri, ödeme emirleri, hesap durumu, maaşların karta transfer edildiği durumda 

kart hesap bilgilerinin listesi);  

- Sosyal güvenlik kesintileri ve ücrete ilişkin diğer belgeler; 

- Projede yer alan personelin saat ücretinin belirlenmesine ilişkin hesaplamalarla 

ilgili kanıtlar; 

- Yalnızca yarı zamanlı istihdam edilen personel için, Projeye yönelik çalışılan etkin 

zamanı ve ilgili dönemde uygulanan faaliyetleri belirten, projenin atanan çalışanı 

ve proje yöneticisi/koordinatörü tarafından imzalanan zaman çizelgeleri;  

- Kurumsal seviyede geçerli ilgili usuller; 

- vb. 

 

Ofis Giderleri ve İdari Giderler için: 

 

- Hibe Sözleşmesi'nin 8.3 maddesi uyarınca, bu bütçe kalemi altındaki sabit fiyat 

fonunun, destekleyici belgelerle kanıtlanması gerekmez. 

 

Ancak, bu bütçe kalemiyle ilişkili maliyetleri gerekçelendiren herhangi bir destekleyici 

belge düzenli olarak saklanmalı, Yararlanıcının muhasebe sistemine kaydedilmeli ve 

proje uygulama süreci sırasında ve sonrasında yapılabilecek herhangi bir denetim veya 

yerinde kontrol için hazır (asıl nüshalar) tutulmalıdır! 

 

 

Seyahat ve Konaklama Giderleri için: 
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- Otel, vb. kuruluşlardan alınan faturalar15 – proje çalışanının ve faturanın 

düzenlendiği işveren kuruluşun (proje yararlanıcısı) adını içerecek şekilde; 

- Ödeme belgesi - herhangi bir resmi belge (fatura, makbuz, vb.); 

- Ulusal mevzuatın bu tür bir maliyetin kuruluş tarafından göreve çıkan kişiye 

tamamen veya avans olarak ödenmesine olanak sağladığı durumda - ödemeyi 

kanıtlar nitelikte belge; 

- Orijinal ulaşım biletleri (uçak, tren, gemi);  

- Uçak biniş kartları; 

- Şahsa ait bir taşıtın, kuruluşun sahip olduğu bir taşıtın veya proje bütçesinden 

alınan veya (yönetim faaliyetleri dâhil olmak üzere) proje uygulama süreci için 

kiralanan (karayolu, su taşımacılığı için kullanılan) bir taşıtın yol zaman 

çizelgeleri, proje faaliyetlerine ilişkin ve bu faaliyetlerle ilişkilendirilen açık 

gerekçelerle taşıtın her seferinde kullanımı için doldurulmalıdır; 

- Faaliyet raporları, davetiye, gündem, katılımcı listeleri, materyaller, fotoğraflar, 

vb. gibi toplantı veya etkinliklere ilişkin belgeler;  

- Uygun olduğu durumda, seyahat izinleri; 

- vb. 

 

Dış uzmanlık ve hizmetler için: 

 

- Hizmet sağlayıcıdan alınan fatura - projeyle ilgili açık bir referans içermelidir 

(örneği, proje eMS Kodu); 

- Sağlanan hizmetler için harcanan fiili zamanı kanıtlar nitelikte belge; 

- Ödeme belgesi - banka veya yararlanıcı kuruluşun muhasebe bölümü tarafından 

hazırlanan, kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili faturanın ödemesini yaptığını 

gösteren ve tutarı, ödeme nedenini ve tarihi belirten herhangi bir türde resmi 

belge; 

- Şartname, yayın belgesi, tüm teklifler, değerlendirme belgeleri, sözleşme, vb. 

dâhil olmak üzere satın alma usullerine ilişkin belgeler, 

- Hizmetlerin yapıldığını gösterir belgeler (teslim belgesi); 

- Kâğıt üzerinde veya elektronik olarak yayımlanan herhangi bir materyal; 

- AB görünürlük kurallarına uyulduğunu gösterir belge (fotoğraflar); 

- Etkinlikler, toplantılar, vb. durumunda, ilgili tüm belgeler ve fotoğraflar; 

- vb. 

 

Ekipman için: 

 

                                                 
15 Ulusal mevzuatın gerektirdiği durumlarda 
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- Tedarikçiden alınan fatura - projeyle ilgili açık bir referans içermelidir (örneği, 

proje eMS Kodu [project eMS Code]); 

- Ödeme belgesi - banka veya yararlanıcı kuruluşun muhasebe bölümü tarafından 

hazırlanan, kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili faturanın ödemesini yaptığını 

gösteren ve tutarı, ödeme nedenini ve tarihi belirten herhangi bir türde resmi 

belge; 

- Proje bütçesinden alınan veya (yönetim faaliyetleri dâhil olmak üzere) proje 

uygulama süreci için kiralanan (karayolu, su taşımacılığı için kullanılan) bir taşıtın 

yol zaman çizelgeleri, proje faaliyetlerine ilişkin ve bu faaliyetlerle 

ilişkilendirilen açık gerekçelerle aracın her seferinde kullanımı için 

doldurulmalıdır; 

- Şartname, yayın belgesi, tüm teklifler, değerlendirme belgeleri, sözleşme, vb. 

dâhil olmak üzere satın alma usullerine ilişkin belgeler,  

- Teslimat ve kullanım belgesi; 

- Sayın alınan ekipmanın fotoğrafları; 

- Envanter defteri/kaydı; 

- AB görünürlük kurallarına uyulduğunu gösterir belge (fotoğraflar); 

- vb. 

 

Altyapı ve inşaat için: 

 

- Fatura/faturalar - projeyle ilgili açık bir referans içermelidir (örneği, proje eMS 

Kodu [project eMS Code]); 

- İnşaat raporu - İnşaat yüklenicisi tarafından hazırlanan, yapılan fiili işleri ve ilgili 

maliyetleri gösteren ve projeye açık bir referans (örneğin, proje eMS Kodu) içeren 

resmi belge; 

- Ödeme belgesi - banka veya yararlanıcı kuruluşun muhasebe bölümü tarafından 

hazırlanan, kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili faturanın ödemesini yaptığını 

gösteren ve tutarı, ödeme nedenini ve tarihi belirten herhangi bir türde resmi 

belge; 

- Ulusal mevzuata göre, şartname, yayın belgesi, tüm teklifler, değerlendirme 

belgeleri, sözleşme ve ekleri vb. dâhil olmak üzere satın alma usullerine ilişkin 

belgeler; 

- İnşaat izni, inşaat başlama emri; 

- İnşaatın ara/nihai teslim alımına ilişkin belge; 

- Kabul belgesi, inşaatın doğru şekilde (örneğin, sözleşmeye göre) yapıldığını teyit 

eden protokoller gibi inşaatın tamamlandığını gösterir belge; 

- İnşaatla ilgili ekipman satın alınması durumunda, teslimat ve kullanım belgesi; 

- Mevcut olması halinde, İnşaat İzni/ Yerleştirme İzni veya ilgili makamdan izinlere 

gerek olmadığına ilişkin beyan;  

- AB görünürlük kurallarına uyulduğunu gösterir belge (örneğin, farklı aşamalarda 
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inşaatın fotoğrafları, panellerin fotoğrafları); 

- vb. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

! Projeye verilecek açık referansın (örneğin, proje eMS Kodu) ilgili belgelerde 

(örneğin, faturalar, sözleşme, raporlar, gündemler, katılımcı listeleri, yayımlanan 

materyaller, etkinlikler için hazırlanan belgeler, vb.) görünür olması gerektiğine 

dikkat edin! 

 

Muhasebe kayıtları kontrol edilirken, çifte finansman olup olmadığı kontrol 

edilecektir! 

6.6. KONTROLLER, YERİNDE ZİYARETLER VE DENETİMLER 
 

Yararlanıcıların talep ettiği her bir ödemenin idari doğrulamasına ek olarak Yararlanıcılar; 

MA ve MA'nın yetkilendirdiği diğer organlar/kurumlar, Denetim Makamı, Avrupa 

Komisyonu, Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu, Avrupa Sayıştayı ve Programa katılan 

ülkelerdeki ilgili makamların gerçekleştireceği yerinde proje doğrulamalarına tabi 

olabilir. 

 

Bu nedenle, Hibe Sözleşmesi hükümleri uyarınca Yararlanıcılar; bu doğrulamaları 

gerçekleştiren personel veya uzmanlara, aşağıdakiler dâhil olmak üzere, projenin o anda 

uygulandığı (veya uygulanmış olduğu) saha ve konumlara erişim izni verme yükümlülüğüne 

sahiptir: 

 

• Bilişim sistemleri 

• Projenin teknik ve mali yönetimine ilişkin tüm belgeler ve veritabanları. 

 

Yukarıda bahsedilen kuruluşlar ayrıca, tüm muhasebe belgeleri ve proje finansmanıyla 

ilgili diğer tüm belgeler bazında tam bir denetim gerçekleştirebilir. 

 

Ek olarak, Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu, Avrupa Birliği'nin mali çıkarlarının 

dolandırıcılık ve diğer usulsüzlüklere karşı korunması hakkında Avrupa Birliği mevzuatında 

öngörülen usuller uyarınca, yerinde kontroller ve teftişler gerçekleştirmeye yetkilidir. 

 

DOĞRULAMANIN AMACI 

 

Avrupa Birliği'nin mali çıkarlarının dolandırıcılık ve diğer usulsüzlüklere karşı korunması. 

DOĞRULAMAYA KİM TABİ OLABİLİR? 
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 Ana Yararlanıcı 

 Yararlanıcı 

 Yükleniciler, alt yükleniciler  

DOĞRULAMAYI KİM GERÇEKLEŞTİREBİLİR? 

 

 MA ve MA'nın yetkilendirdiği diğer organlar/kuruluşlar 

 Denetim Makamı, 

 Avrupa Komisyonu 

 Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu (OLAF), 

 Avrupa Sayıştayı 

 Programa katılan ülkelerdeki ilgili makamlar 

 

Ana Yararlanıcı veya Yararlanıcılar yerinde ziyaretler için nasıl hazırlanır? 

 

 Destekleyici belgelerin uygun şekilde saklandığından ve kolayca erişilebildiğinden 

emin olun; 

 Geçerli görünürlük kurallarının uygulandığını kanıtlar nitelikte belgeler dâhil olmak 

üzere, proje çerçevesinde satın alınan ekipmanlar/tamamlanan inşaatlar ve verilen 

hizmetleri göstermeye hazır olun; 

 Mümkün olduğu durumda, projenin kilit öneme sahip personelinin ziyaret sırasında 

mevcut olmasını sağlayın (proje yöneticisi, muhasebeci, kilit öneme sahip 

uzmanlar, vb.); 

 Ziyaretin proje uygulama sürecinde gerçekleşmesi durumunda, diğer proje 

yararlanıcılarının ne yaptığı dâhil olmak üzere (bunun ortak bir proje olduğunu 

unutmayın), güncellenmiş bilgi vermeye hazır olun; Aynı şekilde, mutabık kalınan iş 

planından herhangi bir sapmayı gerekçelendirmeye ve açıklamaya hazır olun; 

 Uygun ise, yerinde kontrol gerçekleştiren kişiye veritabanları ve bilişim sistemleri 

ve (özellikle küçük ölçekli yatırım/inşaat durumunda) diğer proje konumlarına 

erişim izni vermek için gerekli iç yetkilendirmeleri alın. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

İnternet siteleri, elektronik veritabanları, haritalar, etütler ve yeterli yedekleme ve 

bakımın sağlanması için ihtiyaç duyduğunuz internet tabanlı araçların mevcut olması 

durumunda, program bakiyesinin ödenme tarihinden sonraki beş yıl boyunca mevcut 

olmalarını sağlayın. 
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BÖLÜM 7 - PROJE İZLEME & DEĞERLENDİRME 
 

7.1 PROJE İZLEME 

7.1.1 Nasıl düzenlenir 

 
Proje izleme Hibe Sözleşmesi'nin imzalandığı tarihte başlar ve (altyapı bileşeni içeren 

projeler için) sürdürülebilirlik döneminin sonunda veya (diğer projeler için) icra 

döneminin sonunda biter; yine de tüm projelerde beyan edilen ve yüklenilen 

sürdürülebilirlik anlaşmaları, Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcıları bağlar ve MA ve JTS 

tarafından gerektiği şekilde izlenir ve doğrulanır. MA ve JTS, nihai bakiyenin 

ödenmesinden sonra, ilgili raporlar veya diğer belgeleri talep etmek dâhil olmak üzere, 

projenin sürdürülebilirliğini doğrulama yetkisine sahiptir.  

 

Yararlanıcıları desteklemek için, Sözleşme'nin imzalanmasından hemen sonra, JTS, her bir 

proje için bir JTS izleme görevlisi atar ve ilgili Ana Yararlanıcıyı gereğince bilgilendirir. 

Atanan JTS görevlisi, Ana Yararlanıcı ve/veya Yararlanıcılara destek sağlama konusunda 

doğrudan sorumlu olan kişidir. 

 

Etkili ve verimli bir izleme faaliyeti, faaliyetlerin uygulanmasında görülen ilerleme ve 

projeyle elde edilen çıktılarla ilgili zamanında, güvenilir ve alakalı bilgi/veri alma 

ve/veya toplamaya bağlıdır. Faaliyetler ve çıktılarla ilgili bilgilerin toplanması, analiz 

edilmesi ve raporlanması için tesis edilen bilişim sistemi, izleme sisteminin temelini 

oluşturur. 

 

Proje izleme, aşağıdakiler tarafından düzenli ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesi 

gereken kesintisiz bir süreçtir:  

 

- Tüm proje Yararlanıcılarının desteğiyle Ana Yararlanıcı 

 

Süreç şu şekilde gerçekleştirilebilir: 

 Mevcut proje yönetimi yazılımlarını kullanarak, teslim tarihleri, faaliyetler, proje 

ürünleri ve göstergelerin kontrolü dâhil olmak üzere, internet tabanlı ve paylaşımlı 

bir bilgi aracının kurulması; 

 Her bir Yararlanıcının proje yöneticisinin, projenin uygulanması sırasında 

gerçekleştirilen ilerlemeyle ilgili bilgi sağlayacak şekilde, düzenli ve kısa bir izleme 

raporunu Ana Yararlanıcıya sunmasının istenmesi. 
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Bu raporlar önemli bir bilgi kaynağıdır ve Ana Yararlanıcı tarafından birleştirilmiş teknik 

raporların hazırlanmasında kullanılmalıdır. 

 

- Proje uygulama sürecindeki ilerlemeler (veya gecikmeler) hakkında Yönetim Makamı 

(MA) ve Ortak Teknik Sekreterya (JTS) 

 

Süreç şu şekilde gerçekleştirilebilir: 

 Düzenli izleme - her bir ilerleme raporu, ara rapor ve nihai raporda Ana Yararlanıcı 

tarafından sağlanan bilgiler (bilgiler eMS'den toplanır) temel alınarak uygulama 

sürecinde gerçekleştirilen ilerlemenin kontrol edilmesi; 

 projeyle ilgili saha ziyaretlerinin düzenlenmesi 

 Sonuç Odaklı İzleme (ROM) 

 

7.1.2 Düzenli izleme 

 
Proje uygulama sürecinde Ana Yararlanıcı, JTS'ye birkaç rapor sunmak zorundadır. 

Raporlar JTS tarafından kontrol edildikten sonra, daha fazla inceleme yapılması amacıyla 

MA'ya gönderilir. 

 

Rapor türleri, ne sıklıkla hazırlanacakları, içerikleri ve nasıl sunulacaklarıyla ilgili ayrıntılı 

bilgi, Bölüm 6 Raporlama ve Proje Finansmanında ve Ek 5 - Ana Ortaklar ve Proje 

Ortakları için Elektronik İzleme Sisteminde (eMS) Raporlama Rehberi'nde sunulmuştur. 

 

Ana Yararlanıcı, MA/JTS tarafından talep edildiği takdirde, talebin alındığı tarihten 

itibaren en çok 30 iş günü içinde, tüm açıklama taleplerine yanıt verir ve raporlarla ilgili 

ek bilgi sağlar.  

 

7.1.3 Yerinde izleme ziyaretleri 
 

Yerinde izleme ziyaretlerinin amacı; uygulama sürecindeki ilerlemenin ve teknik 

raporlarda kaydedilen verilerin doğruluğunu onaylamak, uygulama aşamasına ilişkin ek 

bilgi (engeller, uygulamada karşılaşılan zorluklar, gecikmeler) toplamak, proje ürünlerine 

ilişkin destekleyici belgelerin mevcudiyetini kontrol etmek, projenin sorunsuz bir şekilde 

uygulanmasını ve Sözleşme ve eklerinde tesis edilen hedeflerine ulaşılmasını büyük 

oranda tehlikeye atabilecek herhangi bir riski tanımlamak ve Sözleşme'yi imzalayan tüm 

taraflar arasında uygun bir iletişim ağı kurmaktır. 
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ÖNEMLİ NOT! 

 

İzleme ziyaretinin yapıldığı Ana Yararlanıcı/Yararlanıcı; izleme ziyaretinin çıktıları ve 

JTS/MA tarafından alınan tedbirler ve yapılan tavsiyeler konusunda diğer tüm proje 

Yararlanıcılarını her zaman bilgilendirir. 

 

Saha ziyaret raporu 2 asıl nüsha olarak hazırlanır ve her biri Ana Yararlanıcı veya 

Yararlanıcı ve katılan MA/JTS temsilcileri tarafından imzalanır. 

Yararlanıcının yerinde ziyaret sırasında raporun hazırlanması için gerekli herhangi bir 

belge sunamaması durumunda, Yararlanıcının bu belgeyi/belgeleri sunmayı kabul ettiği 

son teslim tarihi ile birlikte bu durum ziyaret raporunda belirtilmelidir.  

 

Hangi ana konular doğrulanabilir? 

 

- Teknik uygulamaya ilişkin belgeler ve kayıtlar 

- Kaynaklar ve Proje yönetimi 

- Eylem etkililiği 

- Faaliyetlerin uygulanması ve çıktılara ulaşılmasında gerçekleşen ilerleme - İş Planı 

ve zaman çizelgesi/dönüm noktaları 

- Proje faaliyetleri/geri bildirime katılan hedef gruplar 

- İletişim ve görünürlük kurallarına uygunluk  

- Riskler ve Sorunlar/çözüme yönelik gerekli eylemler - Sözleşme'de değişiklik 

yapılması ihtiyacı (süre uzatma, bütçe değişiklikleri, vb.) 

- Yararlanıcıların proje sonuçlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için nasıl 

hazırlandığı 

 

İzleme ziyaretleri, Ana Yararlanıcı veya Yararlanıcıların işyerinde ve projenin yürütüldüğü 

herhangi bir konumda, tercihen proje faaliyetleri (örneğin eğitim faaliyetleri, fuarlar, 

sergiler, vb.) sırasında gerçekleşecektir. 

 

İlgili Hibe Sözleşmesi hükmü: 

 

Madde 5.13 Ana Yararlanıcı, etkinliğin düzenlenmesinden önce, 10 günden az olmamak 

kaydıyla, yeterli bir süre önce Ortak Teknik Sekreteryayı gerçekleşecek ana proje 

etkinlikleri konusunda bilgilendirir. 

 

JTS/MA, tüm projelere yerinde izleme ziyaretleri gerçekleştirecektir. 

 

Farklı yerinde ziyaret türleri mevcuttur:  
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 düzenli – genellikle projenin karmaşıklığı ve projeye ilişkin risklere bağlı olmak 

üzere, proje uygulama sürecinde 12 ayda bir JTS tarafından gerçekleştirilen bir 

ziyaret;  

 

Ziyaret sırasında, proje uygulama sürecinin durumu, Ana Yararlanıcı veya Yararlanıcını 

temsilcileriyle birlikte yerinde kontrol edilecektir. Ana Yararlanıcı veya Yararlanıcının 

raporunda yer alan bilgilerin kesinliği doğrulanacaktır. Raporlanan veriler ile yerinde 

gözlenen durum arasında farklılıklar olması durumunda, bu farklılıklar Yerinde Ziyaret 

Raporu'nda belirtilecektir.  

 

 nihai izleme ziyaretleri – ödeme talebiyle birlikte iletilen Nihai Raporun analiz 

edilmesi için kararlaştırılan son tarihten geç olmamak üzere, JTS tarafından tüm 

projelerde gerçekleştirilir; 

 

Nihai ziyaret sırasında, başvuru sırasında belirtildiği şekilde, beklenen çıktılar/sonuçlara 

ulaşılması ve ilgili göstergeler ile projenin program Ortak Çıktı Göstergeleri (COI) ve 

Sonuç Göstergelerine (RI) katkısı kontrol edilecektir. 

 

Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar, yerinde düzenli veya nihai ziyaretler konusunda 

zamanında bilgilendirilecektir. Önerilen ziyaret tarihi, süresi ve hazırlanacak çalışma 

belgeleri konusunda mutabık kalmalılardır. 

 

 (Hibe Sözleşmesi'nin 11.4 ve 11.7 maddelerinin hükümleri uyarınca) JTS, MA veya 

diğer organlar tarafından talep edilen özel ziyaretler/yerinde kontroller herhangi 

bir zamanda gerçekleşebilir. Ayrıca, yerinde kontroller, her bir ara/nihai ödeme 

talebi için denetleme seviyesindeki bir risk analizi temelinde gerçekleştirilecektir. 

 

7.1.4 Sonuç Odaklı izleme  
 

2021'in sonuna kadar tüm projelerin, MA/JTS ve/veya dış uzmanlar tarafından 

gerçekleştirilecek Sonuç Odaklı İzlemeleri (ROM) kolaylaştırması gerekebilir.  

 

Bu ziyaretler sırasında, desteklenen projelerin performansı, sonuçlara ulaşılması olasılığı 

ve çözüme yönelik eylemler esas alınarak gözden geçirilecektir. ROM raporları, proje 

uygulama sürecinin geliştirilmesi amacıyla Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcıya yönelik 

tavsiyeler de içerecektir. 

ROM değerlendirme ziyaretleri ve bu ziyaretlerde kullanılan metodolojiyle ilgili ayrıntılar, 

bu ziyaretlerden önce yeterli ve makul bir zamanda Yararlanıcılara iletilir. 
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ROM ziyaretleri sırasında ele alınacak ana kriterler şunlardır: İlgililik ve Proje Tasarımının 

Kalitesi, Uygulamanın Etkinliği, Verimlilik, Etki Öngörüleri ve Muhtemel Sürdürülebilirlik. 

Her bir kriter için detaylı bir soru listesi her ziyaretten önce sağlanacaktır. 

 

ROM değerlendirmesi ayrıca, dört aylık raporlar ve ara raporlara ilişkin bilgiler ve 

değerlendirmeleri de dikkate alır.  

 

ROM ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:  

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/rom-handbook-2017_en.pdf 

 

7.1.5 Yatay konuların izlenmesi 
 

Bu izleme türü, Ortak Operasyonel Programın tüm süresi boyunca gerçekleştirilir. 

 

Aşağıdaki bileşenler izlenir: 

- Çevresel sürdürülebilirlik 

- Demokrasi ve insan hakları 

- Cinsiyet eşitliği 

 

Demokrasi ve İnsan Haklarıyla ilgili olarak,  engellilerin hakları ve haysiyetinin 

korunmasına dair Birleşmiş Milletlerinuluslararası insan hakları antlaşması olan 

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin Avrupa Birliği tarafından onayladığını dikkate 

alınız. Sözleşme'de, engellilerin bağımsız bir şekilde yaşayıp hayatın her alanına tam 

olarak katılabilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu nedenle engelliler, diğer kişilerle eşit 

ölçüde, AB projelerine ve projelerin uygulama süreçlerine katılmalıdır. Erişilebilirlik; 

fiziksel erişilebilirlik, hizmet erişilebilirliği ve iletişim ve bilgiye erişilebilirlik şeklinde üç 

grupta toplanabildiği için, mümkün olduğu durumda, engellilerin, fiziksel çevre, ulaşım, 

bilgi ve iletişim teknolojileri ve halka açık veya halk için sağlanan diğer tesisler ve 

hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirler alınabilir.  

 

İyi uygulama örnekleri (mümkün olduğu durumda, dikkate alınabilir):  

 

 Oluşturulmasında Avrupa Birliği fonları kullanılan her bir bina, hizmet veya diğer 

ürünler, herkes tarafından erişilebilir olmalıdır;  

 Projelerin ve Avrupa Birliği fonlarının uygulamasına katılan kurumların internet 

siteleri, farklı engellere sahip kişiler tarafından erişilebilir olmalıdır;  

 Kayıt olunmasını gerektirmeyen herkese açık toplantılar, mimari açıdan engelliler 

tarafından erişilebilir binalarda gerçekleştirilmelidir;  

 Avrupa Birliği'nin desteklediği faaliyetlerin düzenlendiği herhangi bir türdeki bina, 

engelliler tarafından erişilebilir olmalıdır. 

 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/rom-handbook-2017_en.pdf
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Yatay konuların izlenmesiyle ilgili gerekli bilgiler, her yıl teknik ve nihai raporlardan 

toplanır ve program seviyesinde merkezileştirilir. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Yatay konuların proje uygulama sürecinde nasıl dikkate alındığıyla ilgili yeterli, anlaşılır 

ve detaylı bilgilerin raporlarınızda yer aldığından emin olunuz. 

 

7.1.6 Proje sonuçlarının sürdürülebilirliğinin izlenmesi 
 

Birçok projede sürdürülebilirliğe ilişkin kilit öneme sahip konulardan biri, sürdürülebilirliği 

sağlamaya ilişkin tartışmaların zamanlamasıdır. Ana Yararlanıcılar ve proje Yararlanıcıları 

genellikle, sürdürülebilirlik konusunu görüşmeye proje uygulama sürecinin son 

aşamalarında başlamaktır. 

 

Öte yandan, sürdürülebilirlik, sadece başvuru sürecinde üzerinde durulan ve daha sonra 

unutulan bir konu olmamalıdır. Proje planında belirli faaliyetler oluşturmasalar da, bu 

fikirlerin uygulama aşamasında da akılda tutulması önemlidir. 

 

Başvuru Rehberi'nde belirtildiği gibi, proje çıktıları ve sonuçlarının sürdürülebilirliğinin 

göz önünde bulundurulması, bölgesel etki ve uzun vadeli faydaların sağlanması için 

kritik öneme sahiptir. 

 

Karadeniz Havzası Program Belgesinde, farklı sürdürülebilirlik türleri mevcuttur:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asıl sorun sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağıdır 

 

Sürdürülebilirliğin söz konusu farklı bileşenlerinin gerçekleştirilmesini sağlamanın en iyi 

yolu, proje Yararlanıcılarının özellikle proje uygulama sürecinin sona ermesinden sonraki 

döneme ilişkin görevleri ve sorumluluklarıyla ilgili aşağıdaki gösterge soruların proje 

başlamadan önce proje Yararlanıcıları arasında tartışılması ve mutabakata varılmasıdır. 

 

Tüm proje türleri için: 

Sürdürülebilirlik 

Eğer mevcutsa, siyasi sürdürülebilirlik   

 

Kurumsal  

 

Mali  
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 Mali sürdürülebilirlik 

 

- Hangi izleme faaliyetleri ve/veya yatırımlar, farklı kaynaklardan alınan fonların 

tahsisi, gelecekteki operasyonel ve/veya bakım maliyetlerinin karşılanması için 

kaynaklar, vb. öngörülüyor? 

 

 Kurumsal sürdürülebilirlik 

 

- Proje sonuçlarının projenin sona ermesinden sonra yürürlükte kalmasını (projeye 

dâhil olan) hangi yapılar sağlayacak?  

- Nasıl oluşturulacak?  

- Proje sonuçları Yararlanıcılar tarafından nasıl içselleştirilecek ve gelecekteki 

faaliyetler için nasıl kullanılacak?  

- Proje sırasında hazırlanan eğitim programının mevcut müfredatlara dâhil edilme 

olasılıkları nedir?  

- Eğer bu mümkünse, bunun sorumluluğunu kim alacak ve söz konusu mevcut 

müfredatlar nasıl seçilecek?  

- Eğitim araçlarının güncellenmesini kim sağlayacak?  

- Edinilen yeni bilgi ve/veya becerilerin kullanılmasıyla ortaya çıkan geri bildirim, 

organizasyon çalışma yöntemleri/eğitim araçları/ uygulamalarının güncellenmesi, 

düzeltilmesi ve ayarlanması için nasıl kullanılacak? 

 

 Siyasi sürdürülebilirlik 

 

- Projenin yapısal etkileri neler olacak? Örneğin proje; politikaların, mevzuatın, 

planların, davranış kurallarının, yöntemlerin geliştirilmesine ortam hazırlayacak 

mı? 

 

Küçük ölçekli yatırım bileşeni (ekipman, inşaat) içeren projeler için 

 

- Ekipman ve/veya inşaatın teknik ve ekonomik ömrü nedir? 

- Kamu kaynaklarıyla desteklenen ekipman ve/veya inşaatların işler halde tutulacağı 

süre konusunda herhangi bir hukuki koşul mevcut mu?  

- Yararlanıcıdan farklı olması durumunda, proje uygulama sürecinin sona ermesinden 

sonra, bunların mülkiyetini kim ve nasıl üstlenecek? 

- Kurulacak ekipmanın fiziksel konumu ne olacak? Ekipmanın doğru işlemesi için bu 

fiziksel konumun uygun olarak kalmasından kim sorumlu olacak? 

- Bakım çalışmalarından (bakım talebi, bakımların yürütülmesi) kim sorunlu olacak?  

- Projenin sona ermesinden sonra yıllık bakım maliyetleri ne olacak? Ekipman 

ve/veya inşaata gelebilecek zararlar açısından en kötü senaryo nedir? Onarımından 



                                                                             
 
 
 
 
 

73 
 

 

 
Program Finansmanını Sağlayan 
AVRUPA BİRLİĞİ 

Proje Uygulama Rehberi 

kim sorumlu olacak? Bunların ödemesi için kullanılacak bütçeyi kim sağlayacak? 

- Ekipmanın kullanılmasına ilişkin yıllık işletim maliyetleri ne olacak? 

- Hukuki, teknik veya ekonomik ömrün sonunda, değiştirme yapılmasından kim 

sorumlu olacak? Fonu kim sağlayacak? 

Yukarıda listelenen konulara ek olarak, proje sonuçlarının mümkün olduğunca fazla bir 

şekilde nasıl yaygınlaştırılabileceği (çarpan etkisi) konusunda düşünmek ve tartışmak 

faydalı olur. Alınan derslerin aktarımı ve proje başarılarıyla ilgili farkındalık yaratmak, 

sürdürülebilirliğin ortaklık ötesinde oluşturulmasının bir yoludur. Bu bağlamda, 

"yaygınlaştırma (capitalisation)" terimi kullanılır. Aşağıdaki kutuda bu terimin anlamı 

açıklanmaktadır. 

 

 Yaygınlaştırma 

 

Yaygınlaştırma, belirli bir politika alanındaki, örneğin, AB'nin dış sınırlarına ilişkin sınır 

ötesi işbirliği politika alanındaki, iyi uygulamaların, ulaşılan hedeflerin en uygun hale 

getirilmesi amacıyla toplanması, incelenmesi ve aktarılması süreci olarak tanımlanır. 

Özellikle, bu faaliyetlerin beklenen sonuçlarından biri, tanımlanan iyi uygulamaların, 

diğer sınır ötesi işbirliği projeleri veya programlarına aktarılmasıdır. 

 

Bu tür yaygınlaştırma faaliyetleri, güçlü bir özendirme etkisine yol açmakta olup ulaşılan 

sonuçların çoğalmasını sağlayabilir. Bu da sürdürülebilirliğin önemli bir unsurudur. 

 

7.1.7 Proje kapanışından sonraki kontroller ve proje sonrası izleme 
 

Avrupa Komisyonunun programa katkısının bakiyesinin ödenmesinden sonraki 5 yıl içinde, 

denetimler veya kontroller yapılabilir (897/2014 sayılı Uygulama Tüzüğü'nün 33. ve 70. 

maddeleri). 

 

Tüm (Ana) Yararlanıcılar, bu Rehber Kısım 6.6'da açıklanan denetim veya kontrolleri 

desteklemek için nelerin gerekli olduğu konusunda bilgi sahibi olmalıdır. 

 

Sürdürülebilirlik raporu 

 

İlgili Hibe Sözleşmesi hükmü: 

 

Madde 5.9 - Bir projenin altyapı bileşeni içermesi durumunda, Ana Yararlanıcı, projenin 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ilişkin ihtiyaç duyulan tüm bilgileri MA/JTS'ye sağlar. 

 

Madde 5.10 - Bu açıdan, Ana Yararlanıcı, ödeme yapılan yılı izleyen yıldan başlamak 

üzere, proje nihai bakiyesinin ödeme tarihinin yıldönümünden sonraki 30 gün içinde, 
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proje kapanışını izleyen beş yıl için rapor sunar. 

 

7.2 PROJE DEĞERLENDİRMESİ 
 

İzleme ve değerlendirme arasındaki ana farklar şu şekildedir: 

 İzleme sistematik ve düzenliyken, değerlendirme daha az sıklıkta gerçekleştirilir ve 

belirli değerlendirme kriterlerine (Proje Tasarımı, Uygunluk, Etkililik, Etkinlik, 

Sürdürülebilirlik, Etki) bağlıdır. 

 İzleme temel olarak gerçek durumla ilgilenirken, değerlendirme bunun ötesine 

geçer ve proje çıktılarına ilişkin bir sonuca varmak amacıyla izleme bilgilerini 

yorumlamaya çalışır. 

 

 İzleme Değerlendirme 

Amaç Performansın incelemesi Performans değerlendirmesi 

Bilgi türü Yapılandırılmış-mali ve 

operasyonel 

Yarı yapılandırılmış-büyük 

oranda operasyonel ve 

stratejik 

Bilgi kaynağı Büyük oranda iç 

değerlendirme 

İç ve dış değerlendirmenin 

karışımı 

Gerçekleşme sıklığı Düzenli aralıklar Bir kez, periyodik aralıklar 

Hükümderecesi Nesnel Öznel 

 

Proje Değerlendirmesi, bir projenin etkililiği, etkinliği, etkisi, sürdürülebilirliği ve 

uygunluğunun belirtilen hedefler bağlamında periyodik olarak değerlendirilmesidir. 

Genellikle projenin tamamlandığı tarihte veya tamamlanmasında sonra gerçekleştirilir ve 

çoğu zaman bağımsız değerlendiriciler tarafından, ilerideki karar alma süreçlerine, diğer 

projelerin tasarlanmasına ve uygulamasına, ilerideki programlama ve politika yapma 

süreçlerine rehberlik edecek dersler çıkarma amacıyla yürütülür16. 

 

897/2014 sayılı Uygulama Tüzüğü'nün 43 i-(iv) maddesi uyarınca, her proje, izleme ve 

değerlendirme düzenlemeleriyle ilgili açıklama içerir. 

Ana Yararlanıcılar ve Yararlanıcılar, proje sonuçlarının zamanında değerlendirilmesini 

sağlamak için gerekli adımları atar. 

 

Proje değerlendirme metodolojisi şu adreste açıklanan metodolojiyle uyumlu olmalıdır: 

https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-approach-and-methodology_en 

                                                 
16 Strengthening project internal monitoring. How to enhance the role of EC task managers, EuropeAid, Haziran 2007.  

 

https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-approach-and-methodology_en
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BÖLÜM 8. HİBE SÖZLEŞMESİ'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
 

Hibe Sözleşmesi'nde yapılacak değişiklikler, ihtiyaç duyulan değişikliğin türüne bağlı 

olarak, bir Zeyilname veya bir Bildirim aracılığıyla yapılır. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Bütçeye yapılması planlanan herhangi bir değişiklik, yalnızca Hibe Sözleşmesi'ne 

eklenecek bir Zeyilname ile gerçekleştirilir. 

 

Yalnızca, adres, banka hesabı veya kontrolör değişiklikleri veya temel hatalar veya 

projenin farklı bölümleri arasındaki tutarsızlıklar, Ortaklık Anlaşması'nda yapılan küçük 

değişikliklere ilişkin Bildirimler ile  Ana Yararlanıcı tarafından bildirilebilir. 

 

Değişiklik türüne bakılmaksızın (Zeyilname veya Bildirim yoluyla), Ana Yararlanıcı 

değişikliğin (Modification) eMS üzerinde yapılmasını talep etmeden önce aşağıdaki 

adımları dikkate alır: 

1. JTS'ye değişikliklerin açıklandığı yazılı talep gönderin; 

2. JTS'den ilkesel onay mesajının veya (Bildirim ve Zeyilname aracılığıyla talep edilen) 

değişikliğe ilişkin açıklama talebinin gelmesini bekleyin; 

 

JTS'nin onayı alınır alınmaz 

 Zeyilname söz konusu olduğunda, 3, 4 ve 5. adımları izleyin  

 Bildirim söz konusu olduğunda, 5. adımı izleyin. 

 

3. Zeyilname söz konusu olduğunda – Zeyilnameyi (gerektiği şekilde, diğer 

destekleyici belgeleri) JTS'nin talimatlarına göre hazırlayın, Zeyilnameyi 

imzalayın ve JTS'ye 3 orijinal nüsha halinde gönderin;  

4. Zeyilname söz konusu olduğunda – Yönetim Makamından gelecek imzalı 

Zeyilnameyi bekleyin; 

5. JTS (eMS üstünden) size Değişiklik Talebini (Modification Request) gönderir 

göndermez, Ana Yararlanıcı, Bölüm “8.3 Elektronik İzleme Sisteminde Zeyilname 

veya Bildirim nasıl sunulur”’da açıklandığı şekilde değişiklikleri yapmalıdır.  

 

8.1.  Zeyilnameler  
 

İlgili Hibe Sözleşmesi hükmü: 

 

Madde 15.1 - Ekleri dâhil olmak üzere Hibe sözleşmesinde yapılacak herhangi bir 

değişiklik, bir zeyilnamede yazılı olarak belirtilmelidir.  
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Sözleşme, icra süresi içinde değiştirilebilir.  

 

Değişiklik, hibe verme kararının sorgulanmasına neden olacak veya başvurulara eşit 

muamele edilmesi ilkesine zıt olacak şekilde Sözleşme'de değişiklik yapılmasını amacını 

veya etkisini taşıyamaz. Hibe Sözleşmesi'nin azami değeri artırılamaz. 

 

 

Zeyilnameyi kimler 

hazırlayabilir? 

 

 Ana Yararlanıcı (ve Ana Yararlanıcı aracılığıyla 

Yararlanıcı),tüm proje Yararlanıcıların yazılı 

mutabakatından sonra, uygun biçimde 

gerekçelendirilmiş bir talebi JTS aracılığıyla 

MA'ya sunar; 

 Yönetim Makamı veya Ortak Teknik 

Sekreterya 

Hangi durumlarda? Ekleri dâhil olmak üzere, Bildirim gerektiren 

durumlar dışında, Hibe Sözleşmesi'nde yapılacak 

herhangi bir değişiklik için.  

Nasıl? Önerilen zeyilnameyi JTS'ye göndererek  

Ne zaman? Uygun biçimde ispatlanan ve MA tarafından kabul 

edilen özel durumlar olmadıkça, değişikliğin 

yürürlüğe gireceği tarihten 45 gün önce. 

Son değişiklik talebi, uygulama sürecinin sona 

ermesinden en az 2 ay önce sunulmalıdır. Bu 

nedenle, Proje Ortaklarından toplanan değişiklik 

taleplerini derlemek için Ana Yararlanıcının ihtiyaç 

duyacağı zaman dikkate alınmalıdır.  

Ana Yararlanıcı tarafından 

JTS'ye sunulacak belgeler (basılı 

kopya) 

 

 Projeye yapacağı olumlu etki vurgulanarak, 

önerilen her bir değişikliğini ayrıntılandıran 

ve gerekçelendiren değişiklik talebi 

 Uygun olduğu durumda, Hibe Sözleşmesi'nin 

revize edilmiş Ekleri; 

 Zeyilnamenin açıklayıcı notu 

 Zeyilname talep yazısı 

 Talep edilen değişikliğin gerekçelendirilmesini 

destekleyecek ilgili herhangi bir başka belge; 

 Aşağıdaki durumlarda, revize edilmiş Ortaklık 

Anlaşması: 

 proje süresi 

 yararlanıcılardan birinin toplam bütçesi 

 Ortaklık Anlaşması'nda değişiklik 
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yapılmasına neden olacak şekilde Hibe 

Sözleşmesi'nde yapılan herhangi bir 

değişiklik. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

İlgili belgelerin yüklenmesi dâhil olmak üzere eMS'de yapılacak değişiklik, zeyilnamenin 

MA tarafından onaylanmasından sonra yapılacak ve orijinal nüshalarla (basılı kopyayla) 

uyum açısından JTS tarafından kontrol edilecektir 

 

8.2.  BİLDİRİMLER 
 

İlgili Hibe Sözleşmesi hükmü: 

 

Madde 15.2 - Adres, banka hesabı veya kontrolör değişiklikleri veya temel hatalar veya 

projenin farklı bölümleri arasındaki tutarsızlıklar, Ortaklık Anlaşması'nda yapılan küçük 

değişiklikler, doğrudan Ana Yararlanıcı tarafından bildirilebilir. 

 

Ancak MA, Ana Yararlanıcı veya Yararlanıcıların tercihlerine itiraz edebilir. 

 

Bildirimi kim sunar?  Ana Yararlanıcı (veya Ana Yararlanıcı 

aracılığıyla Yararlanıcı) 

Hangi durumlarda? Adres değişiklikleri, banka hesabı değişiklikleri - bu 

durumda banka tarafından imzalanan yeni Mali Kimlik 

Formu, kontrolör değişiklikleri, proje uygulama 

ekibinde yapılan değişiklikler veya Ortaklık 

Anlaşması'nda yapılan küçük değişiklikler. 

Nasıl? JTS'ye eposta (tercihen eMS epostası) yoluyla iletilen 

yazılı bir talep 

Ne zaman? Değişikliklerin uygulanacağı tarihten en az 10 işgünü 

önce 

Ana Yararlanıcı tarafından 

JTS'ye sunulacak belgeler 

(eMS'ye yüklenir) 

 Önerilerin tüm değişiklikler ve değişikliklerin 

gerekçelerini içeren yazılı değişiklik talebi; 

 Bildirilen değişikliklerden etkilenmeleri 

durumunda, revize edilen Ekler; 

 Talep edilen değişiklikle ilgili gerekçeleri 

sağlayan ilgili herhangi bir başka belge. 
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Tüm değişiklik talepleri JTS tarafından incelenir  ve duruma göre, açıklama talep 

edilebilir ve/veya yerinde doğrulamalar yapılabilir. Ana Yararlanıcı, Yararlanıcılarla 

birlikte, açıklama taleplerine zamanında yanıt vermekle yükümlüdür.  

8.3 ELEKTRONİK İZLEME SİSTEMİNDE ZEYİLNAME VEYA BİLDİRİM NASIL 
SUNULUR 

 

Elektronik İzleme Sisteminde, Zeyilname ile Bildirimler arasında ayırım yoktur. 

 

Bir zeyilname veya bildirim sunulmadan önce, program gereklilikleri ve eMS'nin işlevleri 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Örneğin, herhangi bir Değişiklik Talebi sistemde onaylanmadıkça, yeni bir ortak raporu 

oluşturmak mümkün değildir!  

 

Ayrıca, eMS'de, "ilerleme" (in progress) durumunda olan tüm raporların, herhangi bir 

Değişiklik Talebi yapıldığında silindiğini ve Değişiklik Talebi sistemde onaylanmadıkça yeni 

bir ortak/proje raporu oluşturmanın mümkün olmadığını unutmayın! 

 

Bu açıdan, değişiklik türü ne olursa olsun (Zeyilname veya Bildirim aracılığıyla), Ana 

Yararlanıcı ancak BU BÖLÜMÜN BAŞINDA AÇIKLANAN ADIMLAR (UYGUNLUK DURUMUNA 

GÖRE, ADIM 1 İLA 5) İZLENDİKTEN SONRA, eMS'deki Değişiklik Talebi (Modification 

Request) bölümüne erişmelidir. 

 

Ancak yazılı onaydan (Zeyilnamenin imzalanması/ bildirimin Sözleşme hükümlerine uygun 

olduğunu gösterir JTS bilgilendirmesi) sonra, onaylanan Sözleşme değişikliğiyle ilgili 

belgeler, JTS tarafından eMS'de "Ekler" (Attachment) bölümüne yüklenecektir. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Yönetim Makamı/Ortak İzleme Komitesi, Ana Yararlanıcının önerdiği, gerekçesi 

belirtilmemiş ve kabul edilmesi uygun görülmeyen değişiklikleri (veya bazı kısımlarını) 

reddetme hakkına sahiptir. Önerilen değişikliğin Yönetim Makamı tarafından 

reddedilmesi durumunda, bu değişiklik tekrar talep edilemez.  

 

Onaylanan değişiklik talepleri. Başvuru formunun YENİ VERSİYONUNU oluşturmanın tek 

yolu budur ve proje durumu "Sonlandırıldı" (Finalised) şeklinde değiştirilmeden önce 

program uygulama sürecinin herhangi bir aşamasında yapılabilir. Bir değişikliğin 

sonlandırılmasından sonra, başvuru formunun eski versiyonu arşivlenir, yeni bir başvuru 

formu oluşturulur ve bu başvuru formu geçerli başvuru formu olur. Bu süreç aşağıdaki 

ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.  
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Değişiklik talebini kim yapabilir?  

 

Değişiklik talepleri bir program makamı (örneğin, JTS, MA) veya Ana Yararlanıcı 

tarafından yapılabilir.  

 

 Program Makamları: Örneğin, JTS veya MA gibi, değişiklik taleplerini 

(MG_CHANGEREQUESTS) yönetme hakkına sahip bir kullanıcı, proje görünümünde 

(project view) "değişiklik talep et" (request modification) butonuna basarak 

değişiklik talebi yapabilir. Bu durumda aşağıdaki iş akışı başlatılır:  

 JTS değişiklik talebi yapar-> Ana Yararlanıcı Başvuru Formunu değiştirir-> 

JTS değişikliği onaylar-> Başvuru Formunun yeni bir versiyonu oluşturulur. 

VEYA  

 JTS değişiklik talebi yapar-> Ana Yararlanıcı Başvuru Formunu değiştirir-> 

JTS daha fazla değişiklik talep eder -> Ana Yararlanıcı Başvuru Formunu 

değiştirir-> JTS değişikliği onaylar-> Başvuru Formunun yeni bir versiyonu 

oluşturulur. VEYA  

 JTS değişiklik talebi yapar-> Ana Yararlanıcı Başvuru Formunu değiştirir-> 

JTS değişikliği reddeder -> Başvuru Formu değiştirilmez ve Başvuru 

Formunun yeni bir versiyonu oluşturulmaz.  

 

 Ana Yararlanıcı (LB): Proje Ana Yararlanıcısı, "değişiklik talep et" (request 

modification) butonuna basarak değişiklik talebi yapabilir. Daha sonra Ana 

Yararlanıcıdan, bir kullanıcı arayüzünde, yapılmak istenen değişiklikle ilgili bilgileri 

girmesi istenir. Kaydetme (Saving) JTS'yi talep hakkında bilgilendirir. Bunun 

ardından JTS, değişiklik talebini onaylayıp Ana Yararlanıcı tarafından düzenlenmesi 

için Başvuru Formunu açabilir veya değişikliği reddedebilir. Bu durumda aşağıdaki 

iş akışları başlatılır:  

 Ana Yararlanıcı değişiklik izni talep eder -> JTS değişiklik talebini onaylar -> 

Ana Yararlanıcı Başvuru Formunu değiştirir -> JTS değişikliği onaylar-> 

Başvuru Formunun yeni bir versiyonu oluşturulur.  

 Ana Yararlanıcı değişiklik izni talep eder -> JTS değişiklik talebini onaylar -> 

Ana Yararlanıcı Başvuru Formunu değiştirir -> JTS daha fazla değişiklik talep 

eder -> Ana Yararlanıcı Başvuru Formunu değiştirir -> JTS değişikliği onaylar-

> Başvuru Formunun yeni bir versiyonu oluşturulur. VEYA  

 Ana Yararlanıcı değişiklik izni talep eder -> JTS değişiklik talebini onaylar -> 

Ana Yararlanıcı Başvuru Formunu değiştirir -> JTS değişikliği reddeder -> 

Başvuru Formu değiştirilmez ve Başvuru Formunun yeni bir versiyonu 

oluşturulmaz.  
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Şekil 4 - Menü öğesi "Değişiklik Talebi" (Modification Request), bir projedeki tüm değişikliklerin ve ilgili 

mesajların genel bir bakışının listelenmesini sağlar 

 

Değişiklik ne zaman talep edilebilir?  

 

 Program makamları (MA/JTS), ancak bir proje onaylandıktan sonra değişiklik 

taleplerini açabilir. 

 Ana Yararlanıcılar, bir proje Ana Yararlanıcıya verildikten ve Ana Yararlanıcı JTS 

tarafından onaylandıktan sonra değişiklik talebi yapabilir. Bu aşamadan önce, Ana 

Yararlanıcının değişiklik talebi yapması mümkün değildir.  

 

ÖNEMLİ NOT!  

 

Sonlandırılmış veya arşivlenmiş projeler için hiçbir makam değişiklik talebinde 

bulunamaz.  

 

Değişiklik talebi ilk sunulan başvuru formu değil, her zaman geçerli son başvuru formuyla 

ilgili olarak yapılır. 
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Önceki değişiklik talebi sonlandırılmadıysa (örneğin JTS tarafından onaylanmadıysa veya 

reddedilmediyse), (program makamları veya Ana Yararlanıcı tarafından) değişiklik 

talebinde bulunulması mümkün değildir. 

 

JTS, eMS'deki "Değişiklikleri Karşılaştır" (Compare modifications) işlevini kullanarak, eski 

Başvuru Formunu, Ana Yararlanıcı tarafından önerilen değişikliklerle karşılaştırabilir 

("değişiklikleri izle" [track changes]) (aşağıya bakınız). 

 

 

 
Şekil 5 - Değişiklik onaylandıktan sonra, "karar tarihi" (decision date), "değişiklik talebi" (modification 

request) arayüzüne eklenir. 

 

Değişiklikler sırasında proje durumları  

 

Değişiklikler, çeşitliği proje listelerinin genel listelerinde ve proje geçmişinde (project 

history) görüleceği üzere bir projenin durmunun değişmesine neden olur. 

 

JTS, Ana Yararlanıcının Başvuru Formunda değişiklik yapmasına izin verdiğinde, başvuru 

tarayıcısı projeyi iki kez gösterir: eski Başvuru Formu ve değişiklik yapılan Başvuru Formu. 

Ana Yararlanıcı değiştirilmiş Başvuru Formunu JTS'ye sunduktan sonra da, iki versiyon 

mevcut olacaktır: eski Başvuru Formu ve JTS'nin onayını bekleyen Başvuru Formu. JTS 

değiştirilmiş Başvuru Formunu onayladıktan sonra, eski versiyon arşivlenir ve yeni versiyon 

"sözleşmeye bağlanmış" (contracted) olarak gösterilecektir.  

 

Proje Tarihi, başvuru formlarının farklı versiyonlarının genel bakışını verir.  

 

"Başvurularım" (my applications) görüntüsünde, başvuru formunun yalnızca son versiyonu 

gösterilir. 

 
Şekil 6 - (JTS, Ana Yararlanıcı) "Başvurularım" (my applications) görüntüsünde, başvuru formunun yalnızca 

tek bir versiyonu gösterilir. 
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8.4 SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI 
 

Hibe Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca, proje uygulama süreci, Ana Yararlanıcı veya 

Yönetim Makamı tarafından askıya alınabilir. 

 

İlgili Hibe Sözleşmesi hükümleri: 

 

Ana Yararlanıcı tarafından askıya alınma 

 

Madde 16.2  

Mücbir sebepler başta olmak üzere, istisnai durumlar, uygulama sürecini aşırı derece zor 

veya tehlikeli bir hale getirirse, Ana Yararlanıcı, projeyi veya herhangi bir kısmının 

uygulamasını askıya alabilir. Ana Yararlanıcı zaman geçirmeden MA'yı bilgilendirir ve 

askıya almanın niteliğini, olası süresi ve öngörülebilir etkilerini belirtir.  

 

Yönetim Makamı tarafından askıya alınma  

 

Madde 16.4 

Mücbir sebepler başta olmak üzere, istisnai durumlar, uygulama sürecini aşırı derece zor 

veya tehlikeli bir hale getirirse, Yönetim Makamı, Ana Yararlanıcıdan, projeyi veya 

herhangi bir kısmının uygulamasını askıya almasını talep edebilir. Bu amaçla, MA, askıya 

almanın niteliği ve olası süresini belirterek Ana Yararlanıcıyı bilgilendirir. 

 

Madde 16.6 

MA aşağıdaki konularda kanıta sahip olduğu durumda veya nesnel ve gerekçeli nedenlerle 

aşağıdakilerin gerçekleşip gerçekleşmediğini doğrulamasını gerekli gördüğü durumda , 

büyük bir olasılıkla bu Sözleşme'yi veya bir kısmını askıya alabilir: 

a) hibe seçim usulü veya proje uygulama sürecinin esaslı hatalar, usulsüzlükler, 

dolandırıcılık veya yolsuzluk içerdiği; 

b) Ana Yararlanıcı ve/veya Yararlanıcıların bu Sözleşme çerçevesindeki temel bir 

yükümlülüğü ihlal ettiği. 

 

Hibe Sözleşmesinin 16.7 maddesi uyarınca, Ana Yararlanıcı, MA'nın talebini aldıktan sonra 

30 gün içinde, talep edilen bilgi, açıklama veya belgeyi sağlamalıdır. 

 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Seçim usulü veya hibe uygulama sürecinin, önemli hatalar, usulsüzlükler, dolandırıcılık, 

yolsuzluk veya yükümlülüklerin ihlalini içermiş olduğu kanıtlandığında, MA bu Sözleşme'yi 

sonlandırabilir. 
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8.5 SÖZLEŞME'NİN SONLANDIRILMASI 

 

İlgili Hibe Sözleşmesi hükmü: 

 

İstisnai durumlarda sonlandırma (Madde 17.1) 

- Ana Yararlanıcı veya MA, Sözleşme'nin artık verimli veya uygun şekilde icra 

edilemeyeceğine inanır veya bir çözüm bulmakta başarısız olursa. 

 

Yönetim Makamı tarafından sonlandırılma (Madde 17.2) 

- Ana Yararlanıcı ve/veya Yararlanıcıların, herhangi bir gerekçe olmadan, bireysel veya 

toplu olarak üstlendikleri temel bir yükümlülüğü yerine getirmekte başarısız olursa; 

- proje faaliyetlerinin Devlet Desteği kapsamında kalırsa; 

- Ana Yararlanıcı veya Yararlanıcılar; denetim, kontrol veya izleme görevlerine mani veya 

engel olursa; 

- Ana Yararlanıcı veya Yararlanıcılar; iflas eder, ödeme aczi içine düşer ve tasfiye 

edilirse; 

- vb. 

 

Otomatik sonlandırma (Madde 17.4) 

- İmzalanmasının sonraki iki yıl içinde MA tarafından herhangi bir ödeme yapılmasına 

gerek görülmezse. 

 

MA; Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcıların, sözleşmenin sonlandırılmasından sonra icra 

edilecek mevcut taahhütlerle ilgili maliyetler hariç olmak üzere, elde edilen göstergelerle 

orantılı bir şekilde, projenin yürütülen kısmı için ödeme almaya hakkı olduğu kararına 

varabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             
 
 
 
 
 

84 
 

 

 
Program Finansmanını Sağlayan 
AVRUPA BİRLİĞİ 

Proje Uygulama Rehberi 

BÖLÜM 9. BİLGİLENDİRME VE GÖRÜNÜRLÜK 
 

9.1  GİRİŞ 
 

İlgili Hibe Sözleşmesi hükmü: 

 

Madde 10.1 - Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar, Avrupa Birliği'nin ENI Karadeniz 

Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği programıyla projeyi finanse ettiği veya proje için ortak 

finans sağladığı gerçeğini duyurmak için gerekli tüm adımları atmalıdır. Bu tür tedbirler, 

2014-2020 Karadeniz Havzası Ortak Operasyonel Programı İletişim ve Görünürlük 

Rehberi'yle uyumlu olmalıdır. 

 

İletişim materyallerinin nasıl hazırlanacağıyla ilgili detaylı talimatlar ve daha fazla bilgi 

için lütfen Program web sitesinde İletişim ve Görünürlük Rehberi'ne danışın. 

http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/eu-regulations/ 

 

Ancak, İletişim ve Görünürlük Rehberi'nde sağlanan talimatların yanında, Ana Yararlanıcı 

ve Yararlanıcılar, promosyon ve iletişim materyallerinin, AB fonlarıyla finanse edilen 

projelerin görünürlüğüne ilişkin ulusal mevzuata uygun olduğundan emin olmalıdır. 

 

9.2  GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI 

 
Hibe Sözleşmesi hükümleri (bkz. Madde 10) uyarınca, aşağıdaki bileşenler tüm Ana 

Yararlanıcılar ve Yararlanıcılar tarafından göz önünde bulundurulmalıdır: 

- proje ve Avrupa Birliği'nin mali katkısı, projenin nihai olarak iletildiği kişilere 

verilen bilgilerde, projeyle ilgili iç raporlar ve diğer raporlarda ve tüm medya 

aracılığıyla yapılan tüm bilgilendirmelerde belirtilmelidir; 

- AB bayrağı ve Program logosu uygun olan yerlerde gösterilmelidir; 

Karadeniz Havzası Programı  ‟logosu” aşağıdaki gösterilmektedir: 

 

 

 
 

http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/eu-regulations/
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- Doğru kullanım için Program logosu başka bir belgeden kopyalanmamalı, logonun 

çeşitli boyutlarda mevcut olduğu Program internet sitesinden indirilmelidir. 

- Konferanslarda veya seminerlerde verilenler de dâhil olmak üzere, Ana Yararlanıcı 

ve Yararlanıcıların projeyle ilgili yaptığı herhangi bir bildirim veya yayın, projenin 

AB fonu aldığını belirtmelidir; 

- İnternet dâhil olmak üzere hangi formda ve araçla yapılırsa yapılsın, Ana 

Yararlanıcı ve Yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilen herhangi bir yayın aşağıdaki 

beyanı içermelidir:  

"Bu materyal Avrupa Birliği'nin mali yardımıyla hazırlanmıştır. Bu belgenin 

içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca <yazarın adı> aittir ve içerik Avrupa Birliği'nin 

görüşlerini yansıtmaz."; 

- Projeyle ilgili bilgiler ile üretilen çıktılar ve sonuçlar, uygun olduğu şekilde, Ana 

Yararlanıcı / Yararlanıcı ve/veya proje internet sitesinde yayımlanmalıdır; 

- Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar; bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla en azından, 

adlarını ve adreslerini, uyruklarını, projenin adını, proje özetini, hibenin amacını, 

süresini, proje posta kodunu ve diğer uygun konum göstergelerini, coğrafi kapsamı, 

toplam uygun harcamayı, azami hibe tutarını ve proje maliyetlerinin finanse 

edilmesi oranını, talep üzerine halka duyurmalı ve duyurulması ve/veya 

yayımlanması için MA ve Avrupa Komisyonu'na yetki vermelidir. 

 

Program İletişim ve Görünürlük Rehberi'nin yorumlanmasıyla ilgili herhangi bir endişenin 

ortaya çıkması durumunda, Ana Yararlanıcılar veya Yararlanıcılar JTS'ye danışmalıdır. 

 

9.3  İLETİŞİM ARAÇLARI 
 

Projenin uygulama sürecinde, medya veya Program organları sık sık Yararlanıcılardan 

projelerini kısaca tanıtmalarını isteyecektir. En başından, hazır olunması ve kısa, basit ve 

projenin neyle ilgili olduğu hakkında anlaşılır bir fikir veren 2-3 önemli mesaj 

oluşturmaları önerilir. Bu mesajlar, tüm bilgilendirme araçlarıyla tutarlı bir şekilde sık sık 

kullanılacak kadar esnek olmalıdır. 
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Program İletişim ve Görünürlük Rehberi uyarınca, aşağıdaki araçlar kullanılabilir: 

- Basın açıklamaları / basın konferansları / basın ziyaretleri 

- Basında yer alan reklamlar 

- Kitapçıklar 

- Broşürler 

- Posterler 

- Haber bültenleri 

- İnternet Teknolojileri ve Araçları 

- Halka açık etkinlikler / Ziyaretler / Bilgilendirme Kampanyaları 

- Afişler / İnternet reklam bantları 

- CD Kapakları ve CD üstü yazılar 

- Araçlar, Tedarikler ve Ekipman Etiketleri 

- Kartvizitler 

- Elektronik Sunumlar 

- Promosyon Materyalleri 

- Fotoğraflar 

- İşitsel-görsel Yapımlar 

- Paneller (genel olarak küçük ölçekli yatırımlar/inşaatlar için) 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Elektronik İzleme Sisteminde (eMS), bilgilendirme faaliyetleri önceden tanımlanmıştır ve 
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sınırlı sayıdadır: 

- İletişim başlatma faaliyetleri 

- Yayınlar 

- Halka açık etkinlikler 

- Promosyon materyalleri 

- Dijital faaliyetler  

 

Başvurular hazırlanırken, proje faaliyetlerinizle ilgili olan iletişim araçlarını bu 

kategorilerden birinin altında belirttiniz. Raporlama sırasında da aynı yaklaşım 

benimsenmeli ve önerilen her bir iletişim aracı için yeterli detaylı bilgi sağlandığından 

emin olunmalıdır. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

İletişim stratejisi ve faaliyetlerine ilişkin herhangi bir endişe ortaya çıktığında, Ortak 

Teknik Sekreteryanın yardımcı olmak için hazır bulunduğunu unutmayın.  

Materyal şablonlarını, Ortak Teknik Sekreteryanın Bilgilendirme Görevlisine danışmanızı 

tavsiye ederiz. 

Projenizin uygulama sürecinde, bu kişi/organlarla aktif işbirliği yapılması çabalarınızdan 

daha iyi sonuçlar almanızı sağlar. Bu açıdan:  

 İletişimden sorumlu bir kişi atayın ve projenin başında JTS bu kişinin iletişim 

bilgilerini iletin;  

 İletişim amaçları doğrultusunda, projede gerçekleştirilen ilerlemeyle ilgili haberleri 

iletin;  

 Planlanan etkinliklerle ilgili önceden bilgi verin - bu bilgiler Program internet 

sitesindeki takvime dâhil edilerek daha güçlü bir tanıtım yapılması sağlanabilir;  

 Tüm videoları, fotoğraf galerilerini ve yazılı yayınların elektronik versiyonlarını 

İletişim Görevlisiyle paylaşın; öncelikli tüm fikri mülkiyet, yani projede elde edilen 

çıktılar halka açık olmalıdır; İletişim ve Görünürlük Rehberi'nde bu materyallerin 

gönderimi için belirtilen son tarihlere dikkat edin! 

 Proje ve/veya toplu faaliyetlere ilişkin fotoğrafları, videoları ve medyada yer alan 

haberlerin arşivini oluşturun; 

 Program etki incelemesine katkıda bulunun (örneğin, olumlu değişiklikler sağlayan 

başarı öyküleri). 
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BÖLÜM 10 - GERİ ALIMLAR 
 

 

"Geri alım" terimi, MA tarafından proje için gerekenden fazla ödenen tutarların, örneğin, 

uygun olmayan harcamalar veya beklenenden düşük proje maliyetleri göz önünde 

bulundurularak geri alınmasına veya usulsüzlükler, yolsuzluk veya dolandırıcılığa konu 

olan tutarların geri alınmasına atıf yapar. 

 

 

Hibe Sözleşmesi'nin ve Ortak Anlaşması'nın 19. maddesinde öngörülen ana koşullar şu 

şekildedir: 

 

 MA'ya borçlu olunan tutarların Ana Yararlanıcıya ödenmesi için MA'nın üstlendiği 

banka ücretleri dâhil olmak üzere, bir "borç makbuzunun" hazırlanmasından sonraki 

45 gün içinde, Ana Yararlanıcı, nihai tutarı geçecek şekilde ödenen tutarları MA'ya 

geri öder; 

 MA'ya borçlu olunan tutarların Ana Yararlanıcıya ödenmesi için MA'nın üstlendiği 

banka ücretleri dâhil olmak üzere, Ana Yararlanıcının bildiriminin alınmasından 

sonraki 30 gün içinde, Yararlanıcı, nihai tutarı geçecek şekilde ödenen tutarları 

Ana Yararlanıcıya geri öder; 

 MA'nın yetkisine halel gelmeksizin, gerekli olduğunda, Ana Yararlanıcı ve/veya ilgili 

Yararlanıcının yerleşik olduğu üye devlet veya CBC ortak ülkesi, ilgili Ana 

Yararlanıcı ve/veya Yararlanıcıdan ne şekilde olursa olsun geri alma için harekete 

geçebilir; 

 MA'nın yetkisine halel gelmeksizin, gerekli olduğunda, Avrupa Birliği, Ana 

Yararlanıcı ve/veya Yararlanıcıdan ne şekilde olursa olsun geri alma için harekete 

geçebilir. 

 

Program çerçevesinde finanse edilen bir sözleşmenin Yararlanıcısına verilen fonların geri 

alınması süreci aşağıdaki durumlarda başlar: 

 Devlet yardımıyla ilgili faaliyetlerin uygulanması ve finanse edilmesi durumunda; 

 MA veya Ana Yararlanıcının önerisi üzerine Hibe Sözleşmesi'nin sonlandırılması 

durumunda; 

 Proje raporu doğrulaması veya denetim/kontrolün ardından, MA veya yetkili başka 

bir organ tarafından mali düzeltmeler yapılması, uygun olmayan veya 

gerekçelendirilmemiş harcamaların tanımlanması durumunda; 

 İlk avans ödemesi veya ara ödemelerle verilen tutarların bazı kısımların, proje 

sonlandırılıncaya kadar harcanmadığının belirlenmesi durumunda. 
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Geri alımların hukuki dayanağı nedir? 

 

Kaynak İçerik 

ENI SÖİ Uygulama Kurallarının 74 ve 75. 

maddeleri 

ENI Sınır Ötesi İşbirliğinin ayrıntılarını 

dikkate alarak, Yararlanıcılar, Ortaklar ve 

yüklenicilerinden geri alımla ilgili temel 

kuralları tanımlar 

AB ve her bir Ortak Ülke arasındaki 

Finansman Anlaşması'nın 15. maddesi 

Ortak Ülkedeki Ana Yararlanıcılar ve 

Yararlanıcılardan geri alım koşullarını ve 

Ulusal Otoritelerin rolünü belirler 

Hibe Sözleşmesi'nin 19. maddesi ENI SÖİ ile finanse edilen tüm projeler için 

geçerli kurallar uyarınca geri alım 

koşullarını içerir 

Ortaklık Anlaşması Tüm Yararlanıcıların, Hibe Sözleşmesi'nde 

öngörülen koşullara uymasını sağlar. 

 

Proje Yararlanıcılarından geri alım için hangi adımlar izlenmelidir? 

 

İzlenecek adımlar şu şekildedir: 

1. Geri alım talimatı / yetkilendirme senedi / MA tarafından alınan sonlandırma 

kararının yayınlanması, borcun muhasebe sistemine kaydedilmesi ve borç 

makbuzunun proje Ana Yararlanıcısına iletilmesi; 

2. Uygun olduğu durumda, borç makbuzuna ilişkin (Ana) Yararlanıcıların temyiz 

başvurularının çözülmesi; 

3. Belirlenen son tarihte Ana Yararlanıcının ödemenin alınması (ve muhasebeye 

kaydedilmesi); 

4. Borçlu tutarın belirlenen son tarihte alınmaması durumunda, ilgili Ulusal Otoriteye 

ve geri alım Ana Yararlanıcıyla ilgili değilse, aynı zamanda Yararlanıcıya bildirimde 

bulunulması; 

5. İleri tarihli ödemeler mevcutsa ve borçlu tutar söz konusu ileri tarihli ödeme 

yetkilendirme tarihine kadar alınmamışsa, borçlu tutarın ileri tarihli ödemeden 

mahsup edilmesi; 

6. İleri tarihli ödeme yoksa ve borçlu tutar (geri alım Ana Yararlanıcıyla ilgiliyse) 

belirlenen son tarihte veya (geri alım Ana Yararlanıcıyla ilgili değilse) ilgili 

Yararlanıcı ve ilgili Ulusal Otoriteye bildirim yapılmasından sonra geri alınmamışsa 

veya mahsup edilen tutar borçlu tutarın tamamını karşılamıyorsa, (AB üye 

devletleri için) ENI SÖİ Uygulama Kuralları 74.4 maddesinde veya (SÖİ Ortak 

Ülkeleri için) 74.5 maddesinde öngörülen mekanizmaların harekete geçirilmesi 

kararı, başka bir deyişle, MA tarafından gereğinden çok ödenmiş tutarların geri 

ödenmesi talebinin ilgili Yararlanıcının yerleşik olduğu ülkenin Ulusal Otoritesine 

yapılması. 
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BÖLÜM 11 - PROJENİN KAPANIŞI 
 

11.1 FİKRİ MÜLKİYET DÂHİL OLMAK ÜZERE EKİPMANLARIN VE PROJE 
SONUÇLARININ MÜLKİYETİ 

 

İlgili Hibe Sözleşmesi hükmü: 

 

Madde 13.1 - Proje sonuçları, raporlar ve projeyle ilgili diğer belgelerin mülkiyeti ve 

tasarruf ve fikri ve endüstriyel mülkiyet hakları, Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılara 

verilecektir. Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar, ekipmanların alındıktan sonra amaca uygun 

kullanılmalarından sorumludur.  

 

Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar, mevut endüstriyel ve fikri mülkiyet haklarını ihlal 

etmediği sürece, hangi formda olursa olsun projeden doğan tüm belgeleri serbestçe 

kullanma, saklama, değiştirme, çevirisini yapma, gösterme, herhangi bir teknik yöntemle 

tekrar üretme, yayımlama veya iletme hakkını MA, Programa katılan ülkelerin Ulusal 

Otoriteleri ve Avrupa Komisyonuna vermelidir. 

 

Ayrıca, Ana Yararlanıcılar ve Yararlanıcılar, bu Sözleşme'nin uygulanması için gerekli olan 

mevcut tüm fikri mülkiyet haklarını kullanma hakları olduğundan emin olmalıdır. 

 

ÖNEMLİ NOT! 

 

Mevcut hakların kabul edilmesine ilişkin usulleri, proje sırasında ortaya çıkan fikri ve 

mülkiyet haklarının dağıtımı ve ekipmanların mülkiyetini açıkça belirten özel maddelerin 

Ortaklık Anlaşmanızda yer aldığından emin olun. 

 

 

 

11.2. BEŞ YILA KADAR HAZIR BULUNMAK 
 

ENI SÖİ Uygulama Kurallarının 70. maddesi, SÖİ Ortak Ülkeleriyle imzalanan Finansman 

Anlaşmalarının 13. maddesi ve Hibe Sözleşmesi'nin 11.8 maddesi, proje kapanışından 

sonra denetime açık olma süresini belirtir. 
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İlgili Hibe Sözleşmesi hükümleri: 

 

11.8 Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar; Program nihai bakiyesinin ödenmesini takip eden 

beş yıl boyunca17 ve her durumda, devam eden herhangi bir denetim, doğrulama, 

temyiz, dava veya iddia takibi tamamlanıncaya kadar bu Sözleşme'yle ilgili tüm 

kayıtları, muhasebe belgelerini ve destekleyici belgeleri saklar. Söz konusu kayıtlar 

ve belgeler, kolay erişilebilir olmalı ve incelenmelerini kolaylaştıracak şekilde 

dosyalanmalıdır. Ana Yararlanıcı ve Yararlanıcılar, talep üzerine söz konusu kayıtlar 

ve belgelerin kesin konumunu MA'ya bildirir. 

11.9 Destekleyici tüm belgeler, orijinal formunda veya talep edildiği durumda elektronik 

formunda hazır olmalıdır. 

 

Proje kapanışından sonra kontrollere hazır olmaya ilişkin kilit faktörler nedir? 

 

 Proje kapanışı ve Program bakiyesinin ödenmesini takip eden kontrole açık beş 

yıllık süre, proje uygulamasının başından itibaren hazırlık yapılmasını gerektirir; 

 Yararlanıcı olarak hareket eden kurumlar ve kuruluşlar, projeye atanan personelin 

devamlılığını bakılmadan, özellikle belgelere, bilişim sistemlerine ve projeyle 

finanse edilen altyapı ve ekipmana erişim açısından, Program bakiyesinin 

ödenmesini takip eden beş yıllık süre içindeki sorumluluklarını anlamalıdır; 

 Ortaklık Anlaşması, Program bakiyesinin ödenmesini takip eden beş yıllık sürenin 

sonuna kadar geçerli olmalı ve kapanış sonrası usullerin sorunsuz işlemesini 

sağlamak için gerekli maddeleri içermelidir; 

 Orijinal belgeler ve bilgisayar sistemleri tüm süreç boyunca kolayca erişilebilir 

olmalıdır; Ulusal kurallar gereğince belirlenen belge ve bilgisayara aktarılmış kayıt 

saklama süresi veya kuruluşun olağan uygulaması, Program bakiyesinin ödenmesini 

takip eden beş yıllık süreden azsa, projenin başında yeterli geçici usuller 

oluşturulmalı ve uygulanmalıdır; 

 İnternet siteleri ve internet tabanlı diğer araçlar, denetim sırasında 

gösterilebilmesi için yerel olarak saklanmalıdır. İnternet sitelerinin gelişim günlüğü 

ve yeterli yerel yedekleme sistemlerinin günlüğü geliştiricilerden istenmelidir; 

 Hibe Sözleşmesi'nin 13.3 maddesinin hükümlerine yakından uyulmalıdır. Ayrıca, 

tüm teknik dokümantasyon ve fotoğraflar proje arşivlerinde tutulmalıdır; 

 Kullanım ömrünün sonuna gelen herhangi bir ekipman, örneğin kullanılamaz 

duruma gelen bilgisayarlar, proje kapanışından sonra bile proje belgeleriyle 

arşivlenecek yeterli kayıt usullerine takiben kuruluşun envanterinden 

çıkarılmalıdır. 

                                                 
17 Yönetim makamı bu tarih konusunda Ana Yararlanıcıyı bilgilendirir 
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 Teknik belgelendirme; proje uygulama sürecinde finanse edilen, maddi veya maddi 

olmayan tüm faaliyetleri kanıtlayan tüm destekleyici belgeleri ve fotoğrafları 

içermelidir; 

 Mali belgelendirme, ulusal mevzuat uyarınca orijinal formunda veya eşdeğer bir 

formda erişilebilir olmalıdır ve hizmetler ve tedariklerin teslim edildiğini 

kanıtlayan belgeleri içermelidir; 

 Yararlanıcılar; projeyle, içeriğiyle, arşivleriyle, bilgisayar sistemleriyle ve 

kayıtlarıyla ilgili yeterli bilgisi olan bir kişiyi atama kararı almalıdır. 

 

 

IŞIKLARI KAPATIN! Ancak, gerekli olduğunda tekrar AÇMAK için hazır olun. 

 

 

EKLER 

 

Ek 1 - Ana Yararlanıcı/Yararlanıcının Beyanı; 

Ek 2 – Devlet yardımıyla ilgili bilgi formları (2A – Ermenistan, 2B – Gürcistan, 2C – Moldova 

Cumhuriyeti, 2D – Türkiye, 2E – Ukrayna) 

Ek 3 – Her Bir Ülke İçin İhale Kuralları  

Ek 4 – Çalışma Zaman Çizelgesi Modeli  

Ek 5 - Ana Ortaklar ve Proje Ortakları için Elektronik İzleme Sisteminde (eMS) Raporlama 

Rehberi  

Ek 6 – Çalışılan Saatlerin beyanı 

 

 


