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1
Resmi
Gazetede yayrmlanmrq olan Kalkrnma Ajanslarr Proje ve Faaiiyet Destekleme
YonetmeliSinin 4 f inci maddesi gerefince Batr Akdeniz Kalktnma Ajansr

tarafindan desteklenen proje ve faaliyetlerin denetim qahqma usul ve
esaslarrnrn belirlenmesine iliqkin olarak yaprlan Eahqmalar ekte
sunulmaktadrr. Soz konusu usul ve esaslann ynrurlniu ve etkinlifi
aqrsrndan Yonetim Kurulu Kararr ile onaylanmasrnda fayda mulahaza
edilmektedir.
Yine mehaz yazrntzla istenilen 2011 yrh Do$rudan Faaliyet Destekleri

kapsamtnda proje yararlanrcrlarr tarafindan haz:rlanan rapor ve
qalrgmalannrn incelemesi 2Ol2 yrh i9 Denetim Programr kapsamtnda

yapriarak Genei Sekreterlife bir deierlendirme raporu hali
Bilgilerini ve geregini arz ederim.
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EK:

Faaliyet Denetimi Usul ve Esaslan (2 sayfa)
z- Harcama Teyidine iliqkin Somut Bulgular Raporu (14 sayfa)
3- Ajans Mevzuatr ve Destek S<izleEmesine Uygunluk Raporu (3 sayfa)
1- Proje ve

Bilgi: Proje Yonetim Birimi Baqkanhgr
izleme ve De$erlendirme Birimi Baskanh$r

Adres: il 6zel idaresi Yerlegkesi Atatrirk Brrlvan trfirdir Yolu 4. Km 322OO ISPARTA
Telefon: +94 Q46l 224 37 47 -224 40 40
Fax: +9O 1246]1 224 39 49
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AATI AKDENIZ KALKINMA AJANSI
PROJE \/E FAALIYETLERiNiN DENETLENME USUL IIC FJSASLARI

BiRiNci BdLUM
Amag, Kapsam ve Dayanak
Amag
MADDE 1- Bu gahgmanrn amacr, Batr Akdeniz Kalkrnma Ajansr tarafindan
desteklenen proj e ve faaliyetlerin denetim qahgma usul ve esaslarrnr
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu usui ve esaslar, Batr Akdeniz Kalkrnma Ajansr Uzmanlarr
veya zorunlu hallerde Ajans tarafindan yetkilendirilmig ve gorevlendirilmiq
denetqilerin; gorev, yetki ve sorumiuluklarrnr kapsar.

Dayanak
MADDE 3- Bu usul ve esaslar, 08.i 1.2008 tarih ve 27O4g sayrh Resmi
Gazetede yayrmlanmrq olan Kalkrnma Ajanslan proje ve Faaliyet Destekleme
Yonetmeliginin 4 f inci maddesine dayanrlarak hazrrlanmrsttr.

iKiuci

BOLUM

Denetim Elemanlarrnrn Giirevlendirilmesi, yetki ve sorumluluklarr
Denetim Elemanlannrn Giirevlendirilmesi
MADDE 4- Her yrl desteklenen proje ve faaliyetrerin en az yr.izde onunun
.
denetimini gergeklegtirmek uzere Genel Sekreterin onayr i1e aralarrnda
hiyerarqik iliqki bulunmayan Ajans personeli ueya zo.u.r1u hallerde Ajans
tarafindan yetkilendirilmiq ve gorevlendirilmiq deneteilerden proj e ve Faaiiyet
Denetim Grubu olugturulur. Bu grubun oluEumunda, projelerin ve Faaliyetlerin
herhangi bir safhasrnda gorev almamrg kiqilerin gorevlendirilmesine iliqkin
tedbirleri almaya Genel Sekreterin gorevlendirdigi personel yetkilidir.
Proje ve Faaliyet Denetim Gurubu uyelerinin en az uQte biri her yrl
yenilenir.
Giirev Yetki ve Sorumluluklarr
MN)DE 5- Denetim Elemanlan;
a) Faydalanrcrlar tarafindan yurutulen proje ve faaliyetlere iliqkin her turlu
inceleme, araqtlrma, soruQturma ve denetim yapmak,
b) Fa5rdalanrcrlar tarafindan mevzuatln uyguianmasrndan dolan sonuglar
uzerinde inceleme yaparak, gorulecek yanhqhk ve eksikliklerin giderilmesi ve
dilzeitilmesi yollannr araqtrrmak ve sonuqiar hakkrnda Bab Akdeniz Kalkrnma
Ajansr Genel Sekreterine rapor vermek.
Denetim Elemanla', Kanuniar ve di$er mevzuatta ongortilen yetkilerini
tam olarak kullanmaktan, gorevlerini eksiksiz yerine getirmekten, yuiurlukteki
mevzuat qerEevesinde sorumludurlar.
Proje ve Faaliyetlerin, her bir destek turu igin; yonetmelikte belirlenen
oranlar ve program igin fiili gergeklegen toplam destek tutarr goz onunde
bulundurularak, Genel sekreterin gorevlendirdiSi personel tarafindan bir
Denetim Programr hazrrlanrr ve uygulanrr.
Sar
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UCUNcii B6LUM
Denetim Raporlan
Rapor geqitleri
MADDE 6- Denetim Elemanla. tarafindan agagrdaki raporlari duzenlerler
ve Genel Sekretere sunar.
a) Harcama Teyidine Iliqkin Somut Bulgular Raporu
b) Ajans Mevzuatr ve Destek Sozleqmesine Uyguniuk Raporu
Harcama Teyidine iligkin Somut Bulgular Raporu
MADDE 7- Bu raporda, ilgili iqlemler hakkrnda genel bilgi, gozlenen
aksakhklar ile aLnmasr gereken idari tedbirler yer alrr.
Ajans Mevzuatr ve Destek Stizlegmesine Uygunluk Raporu
MADDE 8- Faydalanicrlann; kanun, tuzuk, yonetmelik ve diger mevzuarra
yasaklanmrq suQ veya kusur nitelifindeki ceza ve sorumluluk gerektiren olay,
iqlem ve davranrqlan hakkrnda hazrrlanan rapordur.
DORDUNCU BOLUM

Yiiriirliik ve Yiiriitme
MADDE 9- Bu Qahgma Esas ve usulleri Bah Akdeniz Kalkrnma Aiansr
Yonetim Kurulu Kararr ile yurr-irluge girer.
MADDE 1o- Bu QairEma Esas ve Usullerini Batr Akdeniz Karrnma Aiansr
Yonetim Kuruiu Adma Genel Sekreter yurutr-ir.
MADDE 11 Madde ve eklerinde degigiklik yapmaya Genel Sekreter
yetkilidir.
EK:
7 -Harcama Tegidine.t-Iigkin Somut Bulgular Raporu
2-Ajans Meuzuatl ue Destek Sozlegmesine uggunluk Raporu
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EK.2

BATI AKDENiZ KALKINMA AJANSI
TARAFINDAN
MALI DESTEK
PROGRAMI qERqEVESiNDE FiNAI{SE EDiLEN

BASLTKLT pRoJEyE

A"IANS

iilqxir

DESTEK

sdzr,egunsiuir

MEVZUATM DESTEK SOZLESMESINE tryGUNLUK RAFORU

RAFORNO

RAPORrenini

,APOR OoWptUi
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Denetim Yapan Ajans Personelin Adr imzasr

Tarih

Soyadr

sOLtiM-r: DESTEK sozLESMFsi ve pRoJE iLp ir,cir,i BiLciLER
GENEL BiLGiLER

Destek

Stizle;mesi

Nrrrnarasr
ProJe Adr

Dcstek

Ajans tarafrndan destek sdzlegmesine verilen referans numarasl
Destek S6zlegmesinin Bagh$r

Yararlanrcrsr

Destek Yararlanrcrsrnln tam adr

Adr
PRO.'E SURESI
Baqlama

Tarihi

Destek
S6zlegmesinde
Yer Alan Proje
Stiresi

Destek
S6zleqmesine
G6re
Biti$

ekioman

mevcuttur.

;-

GdrrinrirlUk kurallanna uvulmakta.drr.

tr
tr

3- Amag drgr kullanrm yoktur.
n
4- Sahipliiinde bir degiqiklik olmamrgtr. D
5- Demirbag defterine ka5nthdrr.
tr
Proje
6dokrimantasyonu muhafaza

D

tr

!
n

!

tr

tr
tr

n

nrishasr

n

n

10-S6zlegmede

belirtilen taahhritler
mevcuttur / devam etmektedir.

n

11-Tespit edilen diler hususlar vardrr.

tr

!
!

deggiklikler

bildirilmiqtir.

3- Bildirilen en son adrestedir.
9- Proje Sonrasr Degerlendirme

Raporunun

yararlanrcrdadrr.

bir

Biti$

Stizleqmesine Denetimle Uygunluiu

!

edilmektedir.

7- S6zlegme sonrasl

Ek Srire Dahil
Tarihi

Tarihi

1.A. Ajans Mevzuatr ve Destek

l- Satrn ahnan makine

Onaylanan
Toplam Ek Srlre

tr

&'*^

(Varsa

sonue

b6himrinde

agrklanmahdrr)
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12-ifa edilmemiq hizmet, teslim edilmemig
mal ve yerine getirilmemiq yaprm igleri
igin hazrrlanmrg faturalar tespit
edilmiqtir.

n

!

13- Hayali bir hrma rizerinden drizenlenen
faturalar, ederinden fazla yazlc;an veya
gift kesilen faturalar tespit edilmi$tir.

n

!

Faturalardaki hatah olarak gdsterilen
icret veva indirimler mevcuttur-

!

!

l5-Belge kontrollerinde elde edilen ve
yerinde ziyaretlerde ortaya grkan
bulgularda tahrifat yap mlstlr.

!

tr

n

!

D

n

14-

bedel.

diler kayrtlar
dayanak belgelerde sahtecilik

16-Muhasebe velveya

ve
ve

tahrifat tespit edilmiqtir.

l7-Dokflmanlarda verilen
.

teknik
6zelliklere uygun olmayan veya fiziksel
kontrol srraslnda belirtilen yerinde
bulunmayan satrn ahnmr$ ekipman ve
malzemelere iliqkin tespit mevcuttur.

1.8.
B6ltim 1.A belirtilen durumlara iligkin olarak suq unsuruna rastlamlmasr durumunda
Denetim Elemanlan tarafindan sug duyurusunda bulunulmak tzere ilgili durum varsa delilleri ile
birlikte Genel SekreterliSe raporlamr.

1.C.

SONUQ Ye DEGERLENDiRME

Bu rapor Genel Sekretere sunulmak uzere hazrrlanmrstrr.

J

""^
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BATI AKDENIZ KALKINMA AJANSI
TARAFINDAN

MALI DESTEK
PROGRAMT 9ER9EVESiNDE FiNANSE EDiLEN

BASLTKLT PROJEYE tLtSKtN DESTEK SoZLESMESININ
HARCA}IA TEYiDiNE YONELIK SOMUT BULGULAR RAPORU

RAPIOR

NO

RAPORTARiHi

:
:

RAPORDONEMi

:

g@
strE
c, J--

Bilgi Kaynaklarr
Rapor, destek yararlalrcrsr tarafindan sallanan bilgi ve muhasebe kayrtlanndan
elde edilen bilgileri igerir. Eler destek yararlanlcrsrnln s6zltr beyanlan bilgi kaynagr
olarak kullarulmrgsa raporda belirtilmelidir.
Somut Bulgular

[ruUir.

Bu harcama teyidine konu olan toplam harcama

Ozerinde mutablk kahnan iqleme dayanaruk, EE
TLli bulan harcamalar
uygun defildir. Somut bulgulanmrzrn detaylan, uygun olmayan harcamalan
6zetleyen bir tablo d6hil bu raporun 2. B6ltrmfinde yer almaktadrr.

Raporun Kullanrmr
Bu rapor sadece Destek Yararlamcrsr ve Batr Akdeniz Kallonma Ajansrmn gizli
kullammr ve Destek S6zleqmesinin ffilffif,dFre
betrtilen Genel Koqullar
gergevesinde Batr Akdeniz Kalhnma Ajansrna sunulmasr igin hazrrlanml$tr. Destek
Yararlanrcrsr ve Bat Akdeniz Kalkrnma Ajansr bagka bir amagla bu rapora istinat
edemez veya bu raporu baqka kigi veya kurumlarla paylagamazlar. Batr Akdeniz
Ka,lkrnma Ajansr bu raporu sadece yasal olarak rapora erigirn hakkrna sahip
taraflara, mttqahhas olarak yargr mercilerine verebilir.

Bu rapor sadece destek yararlamcrsrnrn projesine dair mali bulgulan igerir

ve

destek yararlanlclslrun difer mali beyanlannr kapsamaz.

Tarih

Denetim Yapan Ajans Personelin Adr imzasr
Soyadr

BOLUM-I:

DESTEK SOZLESMESi ve PRoJE

iLI iLGiLi

BiLGiLER

GENEL BiLGiLER

Destck
Numarasr
Proje Adr

Siizlegnesi Ajans tarafrndan destek s6zleqmesine verilen referans
numarasl
Destek S6zlegmesinin Baqhlr

Destek Yararlanrcrcr

Destek Yararlanlclslnln tam adr

Adr
PROJE SURESI
Baglama
Destek

Tarihi

Sdzleqmesinde
Yer Alan Proje

Destek
S6zlegmesine
G6re
Bitiq

Sriresi

Tarihi

6 .rt'

Onaylanan

Toplam

Ek Strre Ddhil
Ek Bitig Tarihi

Strre
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PROJE BUT9ESi \'C MALi RAPORDA BEYAN EDiLEN HARCAilALAR
Destek
Mali Raporda
Harcaaa
Harcama Kalemleri
Siizleqmesi
Beyan Edilen
Oranr (7"1
Bttcest lTLl
ITLI
1

insan Kayaaklarr

2 Seyahat
3

Eklpmaa ve Malzeme

4 Yerel Ofis Maliyetleri
Dlier
Mallyetler,
5

Hlzmetler
6 Diter
7

Uygun Dolrudaa Proje
Mallyetlerl
lAlt
toplam 1-6 |

8

idari Mallyetler
Dolrudan

(Uygun
ProJe

Mallyetleriain Azaml

o/o

7'sif

Toplam Proje Maliyetleri:

9 (7-81

FINANSMAN KAYNAXLARI

Destek

Stizleqmesi

Miktar (TLf /
Destek

Oranr

lTol

Yararlanrcrsr
Tarafrndan Taahhiit Edllen
Mali Katkr
Talep Edilea Batr Akdeniz
Kalkrama Ajansr Katkrsr
OrtaLlar Dihil Diler Klgl ve
Kuruluelarrn Kafltlas
Toplam Katkrlar
ProJedea Elde Edllecek/
Edtlen Dofrudan Gelir
Genel Toplam

Mali

Raporda
Beyan Edilen
Katkr Miktar (TLl / Katkr
Oranr lTol

Biitgesi

o/"

Yo

o/o

o/o

Vo

o/o

o

,t/o

f ,..
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PROJENIN KISA TANIMI ve I{APSAMI

Destek
Yararlamcrsr-ara
Tanrrnr

Faatyet Tanrrnr

Projeyi uygulayan kigililin (Destek Yararlamcrsrmn) tam adr,
adresi, yetkili kiqilerin isim ve unvanlan ile iletiqim bileileri
Eier var ise proje ortagr veya iqtirakgisinin tam adl ve adresi,
yetkili kisilerin isim ve unvanlan ile iletisim bileileri
Projeyi uygulayan kigili$n ve eger var ise proje ortagrrun
veya iqtirakgisinin
ma-li ve iqletimsel kapasitesi frnansal kaynaklan, Qah$an
sayrsr vb. hakkrnda krsa bilsi ve deFerlendirme.
Proje Baghir

Uygulanma Yeri & Strresi
Projenin ana amaglan & Planlalan Faaliyetler
Projenin Hedef Gruplan & Nihai Yararlanrcrlar
Gergekleqtirilen temel faa-liyetler
Proje grktrlan ve

Diier

sirrdrirfilebilirlili hakkrnda bilgi

Destek yararlanrcrsr, orta$ veya iqtirakgisi tarafrndal,
denetimi yap an proje ile e$ zamanh olarak Batr Akdeniz
Kalknma Ajansr proje destekleri kapsamrnda veya diler
uluslararasr kuruluglardan herhangi birinin faaliyetleri
gerqevesinde 5rfrrfrtfrlen baqka bir proje olup olmadrlr,

Proje gahqallannrn eg zamalrh olarak bagka
g6rev ahp almadrklan,

bir

projede

Projenin ly1 niyet ilkeleri gergevesinde gerqekleqtirilip

BOLiiM-2:

gergeklegtirilmedili ve belirtilmesinde ltrzum g6rrilen difier
hususlara burada ver verilmelidir.
DENETiM PROSEDURLERi ve SoMUT BULGULAR

ilgili Destek S6zleqmesinin
harcama teyidine iliqkin prosedtrrleri g6rev tanrmrnda mutabrk kahndrlr rizere
gergeklegtirdik. Prosedrirlere iliqkin somut bulgular aqagldaki baghklarda
belirtilmektedir:

I.

DENETIMPROSIDURLERi

(Denetgi tarafindan yap acak teyide iligkin agrklamalann iqerigi aqalrda
belirtilmiStir.)
Denetgi teyit g6revini hedef ve kapsamr ile uyumlu olarak tasarlar ve tamamlar. Bu
kapsamda prosedurler agaglda belirlendiii qekilde gergekleqtirilir. Bu prosedurleri
gergekleqtirirken denetQi; sorgulama ve analiz, yeniden hesaplama, kryaslama, difer
kayrt dofrulama kontrolleri, g6zlemleme, kayrtlann ve dokfimanlann incelenmesi,
Sayfa 4
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varhklann incelenmesi ve edinimlerin doirulanmasr gibi bazt tekniklere
baqvurabilir.
Denetgi somut bulgular raporunu dfizenleyebilecek yeterli uygunlukta teyit kamtrnr
bu prosedfirler ile elde edebilir.

Denetei, harcama teyidinde kullanabileceli karutlara iliqkin drnekleri Destek
S6zleqmesinin
i bulabilir. Bunlar giderin niteliline g6re
de!iqebilir.

1.A.

ProJe ve Destek Siizlegmesi

$artlarr
Denetgi, destek s6zleqmesi ile eklerini ve diier ilgili dokfimallan g6zden gegirerek
ve Destek Yararlanrcrsrndan projenin ve destek s6zlegmesinin koqullan hakkrnda
yeterli bilgiyi elde eder. Denetgi, Destek S6zleqmesinin (Destek Yararlamcrsr ve Batr
Akdeniz Kalkrnma Ajansr tarafrndan imzalanmrg) ve eklerinin bir 6rneiini alr.
Raporu (Destek S6zlegmesi, EK IX) temin eder ve g6zden
DenetQi @
gegirir.

yer aldrlr
Denetgi projenin tanrmlandrfr Destek S6zleqmesi
S&W, Batr Akdeniz Kallanma Ajansrnrn proje destekleme faaliyeti gergevesinde
satrn alma kurallanm sallayan $nru 6ze1 dikkat g6sterir. Bu kurallara
uy'ulmamasr durumunda, harcama-lan Batr Akdeniz Kalkrnma Ajansr finansmanr
igin uygun olmayan harcamalar olarak raporlar. Destek yaradanrcrsr tarafindal

uygulanacak satrn alma kurallan Batr Akdeniz Kalkrnma Ajansr tarafrndal
hazrlanan Proje Uygulama Rehberinin eki Satrn Alma Rehberinde belirlenmigtir.
Eler denetgi teylt edilecek hususlan yeterince agrk bulmazsa, Destek
Yararlamcrsrndan agrklama isteyebilir.

(Bu b6ltrmde yukanda ifade edilen hususlar gergevesinde projenin ve destek
s6zlegmesi Sartlannln yeteri kadar anlagrldrlr ve Denetimin bu kapsamda

gergekleqtirildiS beyan edilmelidir.)

1.8.

Mali Raporda Beyan Edilen Harcamalarra Uygualutunu Teyit
Prosediirleri

1.B.1. Genel Prosediirler

WQ*iffi yer a.lan
qartlara (bigim ve dil dahil olmak fizere) uygunluf,unun teyidi,
Destek Yararlanlcrslnln Destek S6zlegmesine, 6zellikle Genel Kogullar Fffi
ffiH y"t alan muhasebe ve kayrt tutma kurallanna uyduSunun teyidi,
Mali Rapordaki bilgilerin Destek Yararlanlclstnln muhasebe sistemiyle uyumlu
oldupunun teyidi (uyumlu delilse uyumlagtrrma Or: mizan, defteri kebir hesabr,
alt hesaplar vs.)gergeklegtirilir.
Mali Raporun 6zellikle Destek Sdzlegmesi Genel Koqullar

.

Analltlk Deterlendirmeye Uygullutu
Mali Rapordaki harcama baghklanmn analitik bir delerlendirmesi yaprlrr
1.B.2. Harcamalarrn Biitgeye ve

ve

agafrdaki teyit i$lemleri gergekleqtirilir:

brt

Sayfa 5
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. Mali Rapordaki
o
.
.

birtgenin Destek Sdzleqmesi'ndeki 6zgtrn btrtgeyle uyr.rmlu
oldu$unun ve yaprlan harcamalann S6zleqme birtgesinde 6ng6rirldir[iinfrn
tevidi.
Destek Yararlanrcrsr tarafrndan talep edilen toplam destek tutannrn, Destek
S6zlegmesi
de belirtilen maksimum miktan gegmediiinin
teyidi,
BirtQe kalemleri arasrnda yaprlan aktanmlann (zeyilname ve kirgirk
defiqikliklerin), Genel Koqullar Mtrref*ffi betrtilen $artlara uyumlu bir
Sekilde gereekle gtirildilinin teyidi,
Genel Kogullar Madde l7'de belirtilen kar kogullanna uyulduiunun teyidi.
1.8.3. Harcamalarrn Teytdt

Teyit sistematik ve temsili bir nitelik tagrmaktadrr. Denetqi, bu belgede yazrh
kriterlere bafh ka-lmak koquluyla harcama kalemine bakarak harcama baqh$
veya alt baghir igin tatmin edici teyit sonuglan elde edebilir. Denetgi, Destek
Yararlanrcrsr tarafrndan sunulan mali raporda beyan edilen harcamanrn
tfimtrnri inceleyerek yap an harcamalan teyit eder.
Denetgi teyit iglemi srasrnda, mali agrdan etkisi 6lgrilebilsin veya 6l9filemesin,
tespit edilen tfim sapmalar raporlanr. Sapma_lardal kasrt, prosedirrleri
uygularken tespit edilen tfim tevit sapma-landlr. Ornegn: Denetgi, ihaJe
kurallanna iliqkin bir usulsfizlik tespit ederse, s6z konusu usulsfizlfilirn ne
dereceye kadar uygun olmayan harcamalara neden oldupunu deferlendirir ve
bunu raporlar.
DoErudan Malivetlerin UvzunluEu: Harcamalann 6ze1likle Genel Koqullann '1S

ffitekSozie9mestntnkoguiiannagoregergei<iequnidig

teyit edilir. Bu kapsamda;
Projenin gerqeklegtirilmesi igin gerekli olan bir faaliyet veya iglem sonucu
olu$tugu, bagta para ve maliyet etkinlifi deferlendirmesi olmak izere, sallam
ma-Ii y6netim prensiplerine uygun gekilde gerqeklestirildigi,
Destek S6zleqmesi Britgesihde yer alan dogrudal maliyetler kapsamrnda
oldugu,
Genel Koqullann
tanrmlandrir irzere, proje strresi igerisinde
Destek Yaradanrclsl veya ortaklan tarafindan yaprldtklan,
Destek Yararlanlclsrnrn hesaplannda kayrth, saptanabitir, doprulanabilir ve
destekleyici delillerin asrllanyla kanrtlanabilir olduklan,
teyit edilir.
Denetei aynca, Genel Kogullann mSffi
tammlanan uygun olmayan
maliyetleri de 96z 6nfrnde bulundurur. Bu baf,lamda, Denetgi 6zellikie,
harcamalann KDV'yi de igeren belirli vergilerin 6dendilini rapor eder. Destek
Yararlanrcrsrnrn (veya varsa orta$.nrn), bu vergileri gegerli ttrzrlkler, kanunlar ve
uygulamalara g6re harcama iginde g6sterildiiini (kapsadrfrnr) teyit eder.
DoEruluk ve Kavrt T\rtma: Proje faaliyetleri kapsamrnda yap an harcamalann
Destek Yararlanlclslnln muhasebe sistemine ve Mali Rapora uygun ve dolru
olarak kaydedilerek uygun belgeler ve yardrmcr dokrlmanlarla desteklendili teyit
edilir.
Srmflandrrma: Proje faaliyetleri kapsamrnda yaprlan harcamalann Mali Raporda
do!ru baghk ve alt baqhk altrnda srnrflandrnJdrlr teyit edilir.
()
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Gerceklik (Olaylar/ Buisular|: Meslefin tecrtbe ve birikimleri de kullan arak,
yeterli ve uygun teyit kanrtlan gergevesinde, beyan edilen harcamalann karq rfr
olan varhklann (mal, hizmet ve yaptm igleri) mevcut olup olmadrir teyit edilir. Bu
kapsamda, bir iqlem ya da faaliyet igin yaprlan harcamamn gergeklifi ve niteliii;

yaprlan iqlerin, ahnan mallann veya sunulan hLmetlerin zamanrnda,
anlagdabilir ve kabul edilebilir kalitede, makul fiyatlarda veya maliyetlerde
gergekleqtirildiEi uygun belgeler (kamtlar) incelenerek teyit edilir.

Satrn almalarda Uvsunluk: Harcama kalemleri igin hangi satrn alma ve
uygunluk uygulandr$ incelenir ve Destek Yararlanrcrsrmn kurallara uyup

uymadrlr veya s6z konusu harcamamn uygun olup olmadrlr rapor edilir. ihale
kurallanna uymayan bir hususla kargrlagrlrrsa, hem konunun niteliii hem de
s6z konusu uygunsuzlufun mali etkileri rapor edilir.
idari (Dolavh) Malivetler: Genel Koqullar nlffi
kapsamrnda idari (Dolayh)
Maliyetlerin faaliyetin toplam dofrudarl uygun maliyetlerinin s6zlegmeyle kabul
edilmiq oranl a$rp agrnadrir teyit edilir.
1.8.6. Faallyet Gellrlerialn Teylt Edll'nesl
Denetei, gelirin Batr Akdeniz Kalkrnma Ajansl tafa-flndan satlanan destekler ve
fonlar d6hil) Destek S6zlegmesi'ne balh projeye uygun bir gekilde dalrtrhp
dairtrlmadr$nr ve Mali Raporda doiru bir gekilde g6sterilip g6sterilmedilini teyit
eder.
KONTROL LISTESI

2.4.

Raporlamanrn Prosediirel $artlara Uygunlutu

l-Mali Rapor, Destek

S6zlegmesi ile

6zellikle Genel gartlar
uyum igindedir.

ilffiU

l"

2-Destek Yararlanrcrsr, Destek
S6zleqmesi Genel $artlannrn
kayrt tutma ve

muhasebe

kurallanna uymu$tur.

3-Tfrm proje geliri ( Batr Akdeniz
Kalkrnma Ajansr'ndan ve diler
ortaklardan gelen katktlar ve diler

proje
gelirleri)
yaradalrcrsrmn

destek
muhasebe
sisteminde ve MaIi Raporda dtrzgfrn

olarak belirtilmiqtir.
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4-Proje brltgesine iqlenen harcamalar
Destek S6zlegmesi ile u5rumlu ve
Destek
Yararlanrcrsrnrn
muhasebesinde dtlzenii ve doiru
olarak kapthdrr. Bu harcamalar

tanrmlanabilir durumdadrr

destekleyici delil

!

!

tr

!

n

n

ve

belgeleri

mevcuttur.

S-Mali Rapordaki bilgilerle

Destek

Yararlanrcrsrnn muhasebe sistemi
ve ka5ntlan birbirine u,'Lrmludur.
(Or: mizan, defteri kebir vb. gibi)
6-Profesyonel ve diier hizmetlerin
yerine getirildifini ispatlayan ihale
dosyalan, alman teklifler, faturalar,

raporlar, tutanaklar, zafitarr
gizelgeleri, uqak biniq kartlan,
g6rev emirleri dizglin olarak
iqlenmig, dosyasr tutulmu$

ve

incelemelerini kolaylagtrrmak igin
kolay eriqilebilir durumda
saklanmrq haldedir. Bu belgeler

muhasebe kayrtlannrn

ve

raporlann doiru, eksiksiz, alal<ah,
mantrkh, hilesiz, mfrkerrerlik
taglmayan, yap an satln alma
iqlemlerinde ihale kurallanndan
kagrnmak igin yapay bdlfinmeler
yapllmarrus olduf,unu kanrtlar.

2.8.

Harcamalarrn Biitge ve Analitik Denetin'le Uygunlutu

1-Destek yararlanrcrsr tarafrndan
harcama igin g6sterilmig olan
toplam
miktar,
Destek
S6zlesmesihin

fl

!

tr

n

n

tr

maddesinde belirtilen maksimum
desteli gegmemektedir.

2- MaIi Rapordaki bfitee, Destek
S6zlegmesi'ndeki ile (Ozgnn ve
onaylanmrs ilk Bfitge) aynl
yaprdadrr ve yaprlan harcama-lar
Destek S6zleqmesi biiteesinde
6ngdrirlmfigtfir.

3- Destek yararlamcrsr tarafindan
proje d6neminde gergeklegtirilen ve
6demesi vap an harcamalar Destek

G l-.\
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