
2015 YILI MALİ DESTEK 
PROGRAMLARI  

 
PROJE UYGULAMA SÜRECİ EĞİTİM 

SUNUMU 
 

E. Burak MERİÇ 



İÇERİK 

• Sözleşme Yönetimi          (ÖNEMLİ UNSURLAR) 

– Sözleşme 

– Sözleşme Değişikliği 

– Raporlama Yükümlülükleriniz 

– Ödeme 

– Dokümantasyon 

 

• İzleme                             (ÖNEMLİ UNSURLAR) 

– Nedir, Ne değildir 

– Yapılacak İzleme Ziyaretleri 

 

• Soru-Cevap (10-15 dak.)  
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PROJE UYGULAMA SÜRECİ 
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Proje 
Başlangıç 

Proje 
Bitiş 



Burada bahsedilecek olan sözleşme, Ajans ile Yararlanıcı 
arasında yapılmış olan destek sözleşmesidir. 
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YARARLANICI 

Ajans 

İnşaat 
Yüklenicisi 

Hizmet 
Sunucusu 

Mal 
Tedarikçisi 



Sözleşmenin Temel Bölümleri 

 

1. Özel Koşullar 

2. Genel Koşullar 

3. Bütçe 

4. Diğer (Proje sürecinde kullanılacak belge ve formlar) 
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Rehber ya da izleme uzmanının dedikleri yasal olarak sizin sözleşme ve 
mevzuat sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz..! 



Sözleşmenin Değiştirilmesi 

 

 Bildirim Mektubu  
Proje koordinatörü ile uzman veya eğiticilerin değişikliği, Banka hesabı değişikliği,  Adres ve telefon numarası 

değişikliği, Belirli bir bütçe kalemine ayrılan miktarı değiştirmeyen ekipman sayısı ve birim fiyat değişiklikleri, Aynı 

amaca hizmet etmek koşuluyla ekipman modelinin yeni teknolojiler paralelinde değiştirilmesi, Proje denetçisi 

değişikliği…vb     (Detay için bilgi PUR’a bakınız !) 

 
 

 Zeyilname 
Bütçeye yeni bir kalemin eklenmesi ya da mevcut kalemin çıkarılması, Yararlanıcının isim ya da hukuki 

statüsünün değişmesi, Proje ortaklarının ve/veya iştirakçilerinin çekilmesi ya da eklenmesi, Yalnızca mücbir 

hallerde uygulanabilecek sözleşme süresinin uzatılması…vb  (Detay için bilgi PUR’a bakınız ! ) 
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Sözleşme Değişiklikleriyle ilgili olarak Dikkate 

Edilecek Konular ve Çeşitli Öneriler  
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1. Sözleşme değişikliği, sözleşme yönetiminin olumsuz yönüdür. Bu nedenle, 

plansızlık ya da tercihten ziyade elde olmayan sebeplerle ortaya çıkan 

gereklilik için bu aracın kullanılması önerilmektedir. 

2. Yapılması istenen değişiklik, projeyi temelinden/ana ekseninden 

sarsmamalıdır. 

3. Ajans  değişiklik için güçlü bir gerekçenin olmasını bekler. 

4. KAYS ve basılı olarak yürüyecek değişiklik sürecine, öncelikle projenizden 

sorumlu İzleme Uzmanı ile görüşerek başlamanız önerilmektedir. 

5. Ajans değişiklik talebini reddedebilir. 



Yapmanız Gereken RAPORLAMALAR 
 
! Raporların mevzuatta belirlenen sürelerde verilmemesi halinde günlük ceza uygulanır ! 
 

 Ara Rapor  
Sözleşmede belirtilen ara raporlama dönemini bitimini müteakip 7 gün içinde Ajans’a sunmanız gerekmektedir. Ajans, 

rapora ilişkin incelemelerini 10 gün  de tamamlar. KAYS üzerinden hazırlanıp çıktıları paraflanır ve imzalanır.    

 Yararlanıcı Beyan Raporu 
Sözleşme başlangıcından sonra her iki ayda bir olacak şekilde başlayan ayın 7. gününe kadar Ajans’a sunmanız 

gerekmektedir. e-posta ile ajansa sunuldu. 

 Nihai Rapor 
Proje uygulama süresinin bitimini müteakip en geç 30 gün içinde Ajans’a sunmanız gerekmektedir. Ajans, rapora 

ilişkin incelemelerini 30 gün  de tamamlar. KAYS üzerinden hazırlanıp çıktıları paraflanır ve imzalanır.  

 Denetim Raporu 
Destek miktarı 200.000 TL’nin üzerinde olan kamu kuruluşu hariç diğer projelerde nihai raporun eki olarak hazırlanır. 

Islak imzalı basılı olarak hazırlanır. 

 Proje Sonrası Değerlendirme Raporu 
Projenin tamamlanmasından üç ay sonra Ajans’a sunmanız gerekmektedir. Islak imzalı basılı olarak hazırlanır. 
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Proje Sürecinde ÖDEME 

1. Destek Ödemesi (Ajansın size yaptığı) 

2. Alım/Tedarik Ödemesi (Sizin yaptığınız) 

 

 Bütün ödemeler proje hesabı üzerinden EFT/Havale ile destek sözleşmesi başlangıç 

ve bitiş tarihleri için de yapılmalıdır.  

 Sizin yapacağınız ödemeler satınalma usullerine uygun ve uygun maliyet 

karşılığında ve tamamen projeyle ilgili olmalıdır.  

 Sizin yapacağınız ödemelerde istisna olarak bir defada 300 TL’ye kadar olan 

harcamalarda proje hesabından nakit çekilerek ödeme yapılabilir. Bu şekilde 

yapılacak harcamaların toplamı aylık 1.000 TL’yi geçemez. Dokümante edilmelidir! 
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Destek Ödemesi - 1 
Bütçesi 200.000 TL olan ve %75 oranında desteklenen bir proje için sözleşme imzalandığında 

destek ve eşfinansman planı tabloda gösterildiği gibi olduğunu varsayalım. 
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Ödeme GMKA Yararlanıcı Oran  

Ön Ödeme 60.000 20.000 40% 

Ara Ödeme 60.000 20.000 40% 

Nihai Ödeme 30.000 10.000 20% 

Toplam 150.000 50.000 100% 



Destek Ödemesi - 2 
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 Ön Ödeme: İlk izleme ziyareti sonrasında mükellef yararlanıcıların proje uygun maliyeti 

üzerinden sözleşme için damga vergisi tahakkuku belgesiyle birlikte merkezi bütçeli 

kuruluşlar eşfinansmanının %100’ünü yatırma dekontunu Ajansa sunulması sonrasında 

60.000 TL Ajans tarafından avans olarak yatırılır. KAYS ve Özel koşullar… 

 

 Ara Ödeme: 60.000 TL  ara ödemenin tamamını alabilmek için; 

(i) Kamu kurumları 100.000 TL harcama yapmış ve 60.000 TL fatura temin etmiş 

olmalıdır. KDV destekleniyor. 

(ii) STK’lar 160.000 TL harcama yapmış olmalıdır. KDV destekleniyor. 

(iii)KOBİ’ler ise 160.000 TL+ KDV’yi harcamış olmalıdır. 

 Nihai Ödeme: 30.000 TL ara ödemenin tamamını alabilmek için  ara ödemedeki şartlar 

geçerlidir. Kamu 10.000 harcama yapıp 30.000 TL fatura getirecekken STK ve KOBİ 40.000 

TL harcama yapar. 

1. Harcamalar SATINALMA kuralları çerçevesinde yapılması gerekmektedir. 

2. Her ödeme için mükellef Yararlanıcı Vergi ve SGK borcu yoktur yazılarını temin eder. 

3. Ara ve nihai raporun hazırlanmış olması, bunla ilgili izleme ziyaretlerinin tamamlanmış olması, 

harcamaların PUR’da bahsedilen «Uygun Maliyet» kapsamında ve fiili/fiziki olarak gerçekleşmesi olması 

gereklidir. 



Dokümantasyon 
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Proje sürecinde ortaya çıkan dokümanları arşivlenmesi konusunda Ajans olarak 

önerimiz asgari olarak şu klasörleri oluşturmanızdır. 

1. Sözleşme Klasörü (Ajans ile olan yazışma ve dokümantasyonu için) 

2. Satınalma Klasörü (Yapmış olduğunuz alımlarla ilgili yazışma ve 

dokümantasyonu için) 

Çünkü; 

 Söz konusu dokümanlar proje sürecinde Ajans tarafından inceleneceği 

gibi Sayıştay tarafından da denetlenecektir. 

 Söz konusu dokümanlar proje bitiminden 3 yıl içerisinde Ajans tarafından 

denetlenebilecektir. 

 Söz konusu dokümanların 10 yıl boyunca saklanması sizin 

sorumluluğunuzdadır. 

Not: dokümantasyonla ilgili olarak ayrıca, Ajanstan aldığınız desteğin GELİR kaydedilmesi 

gerekmektedir. (Örneğin KOBİ’ler bunu 602 hesapta muhasebeleştireceklerdir.) 



İzleme Nedir:  
Verilen mali desteklerin sözleşmede belirtilen doğrultuda 

kullanıldığının doğrulanması için yapılan faaliyetlere izleme 

faaliyetleri denir. Bu kapsamda denetim öncesi hazırlık bir ölçüye 

kadar danışmanlık niteliğindedir. 

Ne Değildir: bir denetim değildir. 

 

Örnek; 
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İzleme Ziyaretleri  
 

1.İlk İzleme Ziyareti (Ön Ödeme) 

2.Düzenli İzleme Ziyaretleri (Ara ve Nihai/ödemeler) 

3.Anlık İzleme Ziyaretleri (proje uygulama sürecinde herhangi bir zamanda) 

 

 İlk izleme sonrasında «Tabela» gibi görünürlük unsurlarını tamamlayınız ! 

 Harcamasını yaptığınız tüm fiziki unsurları izlemeye hazır hale getiriniz ! 

 Olabilecek proje ihtiyaçlarınızı/sorunlu konularınızı ziyaret sırasında yüz 

yüze değerlendirme için bir fırsat olarak kullanınız. 

 

! Performans Göstergelerinin proje sonu yani nihai rapor dönemine kadar tamamlanmaması 

durumunda ceza uygulanır. 
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KÖAMDP için Anlık İzleme 

FARKLI..! 



 

1. Alımlara başlayabilirsiniz, 

2. Dosya sistemi ve görünürlüğü oluşturun, 

3. İlk yapılacak ÖN Ödeme için; 

a. KAYS üzerinde ön ödeme talebi yapılması çıktı alınıp imzalanması, 

b. Mükellef olduğunuz Vergi ve SGK borcu yoktur yazılarının alınması, 

c. Mükellefseniz damga vergisi yatırıp dekontu almanız, 

d. Mükellefseniz eşfinansmanın %100’nü yatırıp dekontu almanız, 

e. Eğer varsa sözleşme özel koşullardaki gereklerin dokümantasyonu 

sağlamanız, 

f. Yukarıda açıklanan dokümanları Ajansa sunmanız  

 

gerekmektedir. Bundan sonra Ajansın gerçekleştireceği ilk izleme ziyareti sonrasında 

ve 45 gün içerisinde ödemeniz gerçekleşecektir.   
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LÜTFEN NOT 

ALIN..! 




