Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi

taraf ndan yapt lm

r

Kat m öncesi yard m arac (IPA) olu turan 1085/2006 say Konsey Tüzü ünün
Uygulanmas na li kin 12 Haziran 2007 tarihli ve 718/2007 say KOM SYON
TÜZÜ Ü(EC)
(OJ L170, 29.6.2007, s.1-66)
AVRUPA TOPLULUKLARI KOM SYONU,
Avrupa Toplulu unu kuran Antla may göz önünde bulundurarak,
Kat m öncesi yard m arac (IPA)1 olu turan 17 Temmuz 2006 tarihli ve 1085/2006 say
Konsey Tüzü ünü (EC) ve özellikle de bu Tüzü ün Madde 3(3)’ünü göz önünde
bulundurarak,
(1) 1085/2006 say Tüzü ün (EC) amac n (bundan böyle ‘IPA Tüzü ü’ olarak an lacakt r)
yararlan ülkelere kat m öncesi yard m sa lamak ve bu Tüzü ün Ek II’sinden Ek I’ine
geçi te ve Avrupa Birli i üyeli ine giden yolda onlar desteklemek oldu unu,
(2) IPA Tüzü ünün 2007-2013 dönemi için tek kat m öncesi yard m arac oldu u göz
önünde bulunduruldu unda, söz konusu Tüzük çerçevesinde yard n programlanmas ve
sunumuna ili kin kurallar n IPA Tüzü ünde belirtilen be bile enin tümünü (bundan böyle
‘IPA bile enleri’ olarak an lacakt r) kapsayan tek bir uygulama tüzü ü bünyesinde
ekillendirilmesi ve bir araya getirilmesi gerekti ini,
(3) Ba ta Komisyonun Entegre ç Kontrol Çerçevesine yönelik eylem plan ba lam nda olmak
üzere tutarl k, i birli i ve verimlilik sa lamak amac yla be IPA bile eninin tümü için IPA
Tüzü ü kapsam nda yard n uygulanmas na ili kin ortak kurallar gerekti ini, bununla
birlikte IPA bile enlerinin her birinin kendilerine has özelliklerinin de göz önünde
bulundurulaca
,
(4) Yararlan ülkelerde sosyoekonomik, kültürel ve siyasi ba lamlardaki farkl klar n da
dikkate al nmas gerekti ini, nitekim bu farkl klar n bir ülkenin aday veya potansiyel aday
ülke olarak statüsüne, siyasi ve ekonomik ba lam na, ihtiyaçlar na ve hazmetme ve yönetim
kapasitelerine ba
olarak özel bir yakla m ve ihtiyaçlara göre düzenlenmi bir destek
gereksinimi do urdu unu,
(5) IPA Tüzü ü kapsam nda yap lacak yard
ve faaliyetleriyle uyumlu olmas gerekti ini,

n Toplulu un d yard m alan ndaki politikalar

(6) Yard n IPA Tüzü ünün 2. Maddesinde belirtilen kapsama dahil olmas , tüm yararlan
ülkelerde pek çok kurumsal yap lanma tedbirini desteklemeyi hedeflemesi, demokratik
kurumlar ve hukukun üstünlü ünü güçlendirmesi, kamu yönetimini reformdan geçirmesi,
ekonomik reformlar yapmas , insan ve az nl k haklar na sayg göstermesi, toplumsal cinsiyet
itli ini ve ayr mc k yapmama ilkesini te vik etmesi, medeni haklar ve sivil toplumun
geli mesini te vik etmesi, geli mi düzeyde bölgesel i birli i ve uzla ve yeniden
yap land rmay desteklemesi, sürdürülebilir kalk nmaya ve yoksullu un azalt lmas na ve bu
ülkelerde yüksek bir çevre koruma düzeyine ula lmas na katk da bulunmas gerekti ini,
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(7) Aday ülkelere yönelik yard n ayr ca Topluluk müktesebat n tamam n kabul edilmesi
ve uygulanmas na ve kat m kriterlerine uyulmas na odaklanmas , buna ek olarak aday
ülkelere kat mlar ndan sonra tahsis edilecek olan Avrupa Bölgesel Kalk nma Fonu, Uyum
Fonu, Avrupa Sosyal Fonu ve K rsal Kalk nma Fonu’nun programlanmas , yönetilmesi ve
uygulanmas na haz rlanmalar na yard mc olmas gerekti ini,
(8) Potansiyel aday ülkelere yönelik yard n Topluluk müktesebat na belli bir derece uyumu
ve Kat m kriterlerinin yerine getirilmesine yönelik ad mlar te vik etmenin yan s ra IPA’n n
bölgesel kalk nma, insan kaynaklar n geli imi ve k rsal kalk nmayla ilgili bile enleri
kapsam nda aday ülkelerde gerçekle tirilecek olan faaliyetlere benzer nitelikteki faaliyetleri
de te vik etmesi gerekti ini,
(9) Yard n süreklili i, bütünlü ü ve yo unlu unu sa lamak amac yla, bir ülkede farkl IPA
bile enleri kapsam nda gerçekle tirilen faaliyetlerin tutarl
ve koordinasyonunun IPA
Tüzü ünün 6. Maddesinde belirtilen çok y ll planlama düzeyinde sa lanmas gerekti ini,
(10) Komisyon ve yararlan ülkelerin bu Tüzük kapsam nda i birli i ilkelerini tespit etmek
amac yla çerçeve anla malar imzalamas gerekti ini,
(11) Avrupa Topluluklar n genel bütçesine uygulanabilir Mali Tüzü e ili kin 25 Haziran
2002 tarihli ve 1605/2002 say Konsey Tüzü ünde2 (EC, Euratom) belirtilen yönetim
yöntemlerinden hangisinin IPA Tüzü ü kapsam nda ifade edilen bile enlerin her birine
uygulanaca
n aç k hale getirilmesine ihtiyaç duyuldu unu,
(12) IPA Tüzü ü kat m öncesi süreç ba lam nda yard m sa lad ndan, özellikle
uygulamada, mümkün oldu unda, yard n yönetiminin yararlan
ülkeler taraf ndan
sahiplenilmesini sa lamak amac yla fonlar n adem-i merkezi bir biçimde yönetilmesi, ancak
gerekti inde ve uygun oldu unda merkezi, ortak ve payla ml bir yönetim uygulaman n da
mümkün olmas gerekti ini,
(13) Adem-i merkezi yönetim yap
n benimsenmesi durumunda Komisyonun ve yararlan
ülkelerin rolleri ve gereksinimlerinin aç k hale getirilmesi ve yararlan
ülkelerle ilgili
hükümlerin çerçeve anla malar , sektörel anla malar veya finansman anla malar nda yer
almas gerekti ini,
(14) Yard n uygulanmas nda hangi yönetim yönteminin uygulanaca na göre, IPA Tüzü ü
kapsam nda fonlar n mali yönetimiyle ilgili ayr nt kurallar belirlenmesi ve bu anlamda
yararlan
ülkelerin yükümlülüklerinin çerçeve anla malar, sektörel anla malar veya
finansman anla malar nda belirtilmesi gerekti ini,
(15) IPA Tüzü ünün 22. Maddesinde belirtildi i üzere o Tüzü ün genel anlamda
de erlendirilmesine ek olarak, ad geçen tüzük kapsam ndaki yard n düzenli olarak
izlenmesi ve de erlendirilmesi, özellikle programlar n izleme komiteleri taraf ndan
de erlendirmeye tabi tutulmas ve IPA Tüzü ü kapsam ndaki yard n genel uygulamas n
düzenli olarak denetlenmesi gerekti ini,
(16) Komisyonun 2005-2009 dönemi için Avrupa ileti im politikas ve geni leme ileti im
politikas yla ilgili beyaz kitab olan, Komisyonun eylem plan niteli indeki ‘Avrupa leti im
Politikas ’ do rultusunda kamuoyunu AB’nin faaliyetleri hakk nda bilgilendirmek ve tüm
yararlan ülkelerde söz konusu tedbirlerin sürekli bir görüntüsünü olu turmak için IPA
yard m programlar n görünürlü ünün ve yararlan
ülkelerin vatanda lar üzerindeki
etkilerinin son derece önemli oldu unu,
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Tüzükle (EC, Euratom) de

tirilen Tüzük (OJ L390, 30.12.2006,

(17) IPA Tüzü ünün 1 Ocak 2007’den itibaren yürürlü e girece ini, bu durumda söz konusu
Tüzü ün uygulanmas na ili kin Komisyon kurallar n da 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren
yürürlü e girmesi gerekti ini,
(18) Bu Tüzük hükümlerinin IPA Komitesinin görü ü ile uyumlu oldu unu,
KKATE ALARAK, BU TÜZÜ Ü KABUL ETM

R:

KISIM I
ORTAK HÜKÜMLER
BA LIK I
YARDIMA

N LKELER VE GENEL ÇERÇEVE
BÖLÜM I
Konu ve ilkeler
Madde 1
Konu

Bu Tüzük, 1085/2006 say (IPA) Konsey Tüzü ü olan 'IPA Tüzü ü' taraf ndan olu turulan
kat m öncesi yard n Topluluk taraf ndan tedarikini düzenleyen uygulama kurallar
belirler.
Madde 2
Tan mlar
Bu Tüzü ün amaçlar do rultusunda a

daki tan mlar kullan lacakt r:

1. 'yararlan
ülke’: IPA Tüzü ü’nün I ve II. Eklerinden herhangi birinde ad geçen
ülkelerden herhangi biri;
2. 'geni leme paketi': stratejik ve siyasi k sm , uygun durumlarda, kat m ortakl klar n ve
Avrupa ortakl klar n revizyonlar , söz konusu ülke ve Toplulu un strateji belgesi
taraf ndan haz rlanan düzenli raporlar
içeren, Komisyon taraf ndan her y l Konseye ve
Avrupa Parlamentosuna sunulan belgeler bütünü. Çok y ll gösterge niteli inde bir mali
çerçeve, paketi tamamlar;
3. 'çerçeve anla ma': Komisyon ve yararlan ülke aras nda yap lan, tüm IPA bile enleri için
geçerli olan ve bu Tüzük kapsam nda yararlan ülke ile Komisyon’un i birli i ilkelerini
belirleyen anla ma;
4. 'sektörel anla ma': uygun hallerde Komisyon ve yararlan ülke aras nda düzenlenen ve
ülkeye özel çerçeve anla mada veya finansman anla mas nda yer almayan ilgili hükümleri
belirleyen özel bir IPA bile enine ili kin bir anla ma;
5. 'finansman anla mas ': Toplulu un bu Tüzük kapsam na giren bir programa veya faaliyete
katk da bulunmas na onay veren bir Komisyon mali karar takiben Komisyon ile yararlan
ülke aras nda yap lan y ll k veya çok y ll anla ma;
6. 'usulsüzlük’: bir iktisadi i letmenin eyleminden veya ihmalinden kaynaklanan ve genel
bütçeden gerekçesiz bir kalem tahsil ederek Avrupa Birli i’nin genel bütçesini etkileyen veya
etkileyecek olan uygun kurallar n ve sözle melerin bir hükmünün her ekilde ihlal edilmesi;
7. 'mali y l': 1 Ocak’tan 31 Aral k’a kadar olan dönem;
8. 'nihai yararlan ’: faaliyetleri ba latmaktan veya ba latmaktan ve uygulamaktan sorumlu
kamusal veya özel organ veya firma. Yard m projeleri ba lam nda nihai yararlan lar, bir

projeyi yürüten ve kamu yard

alan kamu veya özel firmalard r;

9. 'Topluluk katk ': Topluluk taraf ndan finanse edilen uygun harcama;
10. 'Avro hesab ': Komisyon’dan ödeme alabilmek amac yla ulusal fon taraf ndan yararlanan
ülke ad na ve sorumlulu u alt nda bir finans veya hazine kurumunda aç lan faizli banka
hesab ;
11. 'Kamu harcamas ': faaliyetlerin finansman na yap lan Avrupa Toplulu u men eli veya
yararlan
ülkenin kamu otoritelerinin bütçesinden sa lanan her türlü kamu katk
ve
faaliyetlerin finansman na yap lan kamu hukuku organlar n veya bir veya daha fazla say da
bölgesel veya yerel otoritenin veya kamu hukuk organ n bütçesinden sa lanan her türlü
katk ;
12. 'toplam harcama': kamu harcamas ve faaliyetlerin finansman na yap lan her türlü özel
katk .
Madde 3
Yard m ilkeleri
Komisyon, IPA tüzü ü alt ndaki yard ma ili kin a
- Verilen yard m, tutarl k, tamamlay
ilkelerine sayg gösterir.
- Yard m, AB politikalar ile tutarl
- Yard m, 1605/2002 say
ilkeleriyle uyumludur.

daki ilkelerin geçerlili ini temin eder:
k, koordinasyon, ortakl k ve konsantrasyon

r ve Topluluk müktesebat ile uyumu destekler.

Konsey Tüzü ü’nde (EC, Euratom) belirlenen bütçe

-Yard m, geni leme sürecinde tespit edilen ihtiyaçlarla ve yararlan
ülkelerin
hazmetme kapasiteleriyle tutarl r. Ayr ca ç kar lan dersleri de göz önünde bulundurur.
-Yard n programlanmas n ve yürütülmesinin yararlan
ülke taraf ndan
üstlenilmesi ciddi biçimde te vik edilir ve yeterli derecede somut AB müdahalesi temin edilir.
-Faaliyetler, belirli bir süre zarf nda yerine getirilecek aç k ve do rulanabilir hedeflerle
uygun biçimde haz rlan r.
-Yard n çe itli uygulama safhalar nda her türlü cinsiyet, rk veya etnik köken, din
veya inanç, engelli olma hali, ya veya cinsel e ilim ayr mc
engellenir.
-Kat m öncesi yard n amaçlar , sürdürülebilir kalk nma ve Toplulu un çevreyi
koruma ve iyile tirme amac n güçlendirilmesi çerçevesinde takip edilir.
Madde 4
Yard m öncelikleri
Belirli bir yararlan
dayan r:

ülkeye yap lacak yard m, a

daki belgelerde tespit edilen önceliklere

-Avrupa ortakl ,
-kat m ortakl

,

-müktesebat n kabulüne ili kin ulusal program,
-Komisyon’un y ll k geni leme paketindeki raporlar ve strateji belgesi,
-istikrar ve ortakl k anla mas ,
-müzakere çerçevesi.

Ulusal stratejilerde belirtilen öncelikler, kat m öncesi hedeflerle ve IPA Tüzü ünde belirtilen
kapsamla uyumlu oldu u hallerde dikkate al nmal r.
BÖLÜM II
Uygulaman n genel çerçevesi
Madde 5
Çok y ll gösterge niteli inde planlama belgeleri
Çok y ll gösterge niteli inde planlama belgesi, belirli bir yararlan ülkede, IPA bile enleri
aras nda gerekli tutarl
ve tamamlay
sa lar. Özellikle Madde 9’da belirtilen ilkeleri
yans r.
IPA Tüzü ünün Madde 20(3)’ünün hükümleri gere ince ve söz konusu Tüzü ün Madde
6(1)’inde belirtilen müzakere ba lam nda Komisyon, belgeye ili kin yorumlar sunmalar
için Üye Devletler de dahil olmak üzere tüm ilgili payda lara yeterli zaman tan maya gayret
gösterir.
Çok y ll gösterge niteli inde planlama belgeleri her ilgili ülke için a

dakileri içerir:

(a) yararlan ülke ile ve ülke içinde yürütülen müzakere sürecinin k sa bir tan
olmak üzere genel bir artalan bilgisi;
(b) söz konusu ülkedeki Avrupa Birli i i birli i hedeflerinin bir tan

da dahil

;

(c) yard m önceliklerinin içerdi i güçlüklerin, gereksinimlerin ve nispi öneminin toplu bir
de erlendirmesi;
(d) ihtiyaçlar n, hazmetme kapasitesinin ve ç kar lan derslerin analizi de dahil olmak üzere
geçmi ve devam eden Avrupa Birli i i birli inin ve di er hibecilerin ilgili faaliyetlerinin, bu
bilgilerin elde edilebilir oldu u durumlarda, gözden geçirilmesi;
(e) her bile en için yukar da (c) bendinde an lan toplu de erlendirmenin nas l stratejik
seçimlere dönü türüldü ünün bir tan
ve söz konusu ülkede yard m için seçilen ba ca
alanlar n ve beklenen sonuçlar n bir tan ;
da

(f) her IPA bile eni alt nda ba ca müdahale alanlar
mlar .

n gösterge niteli inde mali

4. Bölgesel ve yatay programlar, ayr ve spesifik çok yararlan
niteli inde planlama belgelerine dahil olabilir.

çok y ll gösterge

Madde 6
Çok y ll veya y ll k programlar
1. Çok y ll gösterge niteli inde planlama belgeleri, IPA Tüzü ünün Madde 7’sinde
belirtildi i üzere çok y ll veya bile ene ba olarak, y ll k programlar halinde uygulan r.
2. Çok y ll programlar veya y ll k programlar, yararlan ülke taraf ndan sunulan veya
bölgesel ve yatay programlar çerçevesinde Komisyon taraf ndan haz rlanan ve Komisyon
taraf ndan kabul edilen belgeleri içerir. Programlar, çok y ll gösterge niteli inde planlama
belgelerinde tan mlanan stratejilerin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan tutarl bir öncelik
eksenleri listesini, her türlü uygun önlem veya faaliyeti ve mali katk n bir tan
sunar.
Programlar öncelik eksenlerine ayr r ve bunlar n her biri gerçekle tirilecek genel bir hedef
içerir ve söz konusu IPA Tüzü üne ba olarak faaliyetlere ayr labilecek önlemlerle veya
do rudan faaliyetler yoluyla uygulan r.
Faaliyetler, Komisyon taraf ndan yürütülen veya bir veya daha fazla nihai yararlan

taraf ndan ba lat lan veya ba lat lan ve yürütülen, ilgili oldu u önlemin ve/veya öncelik
ekseninin gerçekle tirilmesine imkan sa layan bir proje veya proje gruplar içerir.
3. IPA Tüzü ünün Madde 20’sine uygun olarak, K m II’de belirtilen hükümler uyar nca
programlama sürecinde Üye Devletler de dahil olmak üzere ilgili payda lara dan r.
Komisyon ve/veya yararlan ülke, bu ba lamdaki yorumlar sunmalar için ilgili taraflara
yeterli zaman tan maya gayret gösterir.
Madde 7
Çerçeve anla malar ve sektörel anla malar
1. Komisyon ve yararlan ülke, yararlan ülkeye yap lacak Topluluk mali yard yla ilgili
kurallar belirlemek ve bu kurallarda mutab k olabilmek için bir çerçeve anla ma haz rlar.
Gerekli hallerde çerçeve anla ma, söz konusu bile ene özgü hükümleri kapsayan bir sektörel
anla ma veya sektörel anla malarla tamamlanabilir.
2. IPA Tüzü ü kapsam ndaki yard m, yararlan ülkeye ancak paragraf 1’de an lan çerçeve
anla ma imzaland ktan ve yürürlü e girdikten sonra verilebilir.
Yararlan ülke ile bir sektörel anla ma yap lan durumlarda, bu sektörel anla mayla ilgili IPA
bile eni uyar nca IPA Tüzü ü alt ndaki yard m, çerçeve anla man n ve sektörel anla man n
yürürlü e girmesinden sonra verilebilir.
Birinci altparagraftan derogasyon ile, herhangi bir çerçeve anla ma yap lmam sa veya
3906/893 say (EEC), 1267/19994 say (EC), 1268/19995 say (EC), 2500/20016 say
(EC) veya 2666/20007 say (EC) Konsey Tüzükleri alt nda kabul edilmi olan yürürlükteki
çerçeve anla ma, paragraf 3’te s ralanan asgari hükümleri içermiyorsa, söz konusu asgari
hükümler finansman anla malar na yaz r.
3. Çerçeve anla malar, özellikle a
(a) Topluluk mali yard

daki hususlarla ilgili hükümleri belirlemelidir:

n genel kurallar ;

(b) yönetim için ihtiyaç duyulan ve Madde 21, 32 ve 33’te an lan yap lar n ve otoritelerin
ve di er ilgili organlar n olu turulmas ;
(c) yukar da an lan yap lar n, otoritelerin ve organlar n Madde 22, 23, 24, 25, 26, 28 ve
29’da belirtilen ilkelerle uyumlu olan ortak sorumluluklar ;
(d)

daki hususlar için kontrol gereklilikleri ve artlar :

(i) yetkili akreditasyon görevlisi taraf ndan Madde 11, 12 ve 15’te belirtilen ilkelere
uygun olarak ulusal yetkilendirme görevlisinin akreditasyonu ve izlenmesi;
(ii) ulusal yetkilendirme görevlisi taraf ndan Madde 11, 13 ve 16’da belirtilen ilkelere
uygun olarak uygulama biriminin akreditasyonu ve akreditasyonunun izlenmesi;
(iii) Komisyon taraf ndan Madde 11, 14 ve 17’de belirtilen ilkelere uygun olarak
yönetim yetkilerinin verilmesi;
(e) ulusal yetkilendirme görevlisi taraf ndan Madde 27’de belirtildi i
güvence beyan n olu turulmas ;
(f) 1605/2002 say
3

OJ L375, 23.12.1989, s.11.
OJ L161, 26.6.1999, s.73.
5
OJ L161, 26.6.1999, s.87.
6
OJ L342, 27.12.2001, s.1.
7
OJ L306, 7.12.2000, s.1.
4

Tüzük (EC, Euratom) ve 1605/2002 say

ekilde y ll k

Tüzü ün (EC, Euratom)

uygulanmas na ili kin detayl kurallar belirleyen 2342/20028 say
uyumlu olan sat n alma kurallar ;

Komisyon Tüzü ü ile

(g) programlar n Madde 47 ve 56’da belirtildi i ekilde kapat lmas ,
(h) Madde 2’ye uyum konusunda usulsüzlü ün, doland
n, aktif ve pasif yolsuzlu un
Topluluk mevzuat yla uyumlu olan tan mlar ; yararlan ülkenin aktif ve pasif yolsuzlu a
kar uygun önlemler, doland
önleyici önlemler ve düzeltici tedbirler alma
yükümlülü ü; usulsüzlük veya doland
k halinde fonlar n geri al nma kurallar ;
(i) Madde 49 ve 50’ye uygun olarak geri alma ve mali düzeltmeler;
(j) Komisyon ve Avrupa Say tay taraf ndan yap lacak gözetim, kontrol ve denetimin
kurallar ;
(k) vergiler, gümrük vergileri ve di er mali harçlar;
(l) bilgi verme ve kamuya aç klama gereklilikleri.
4. Uygun hallerde, belirli bir IPA bile eniyle ilgili ve çerçeve anla man n tamamlay
olan
sektörel bir anla ma yap labilir. Çerçeve anla mada belirlenen düzenlemeler sakl kalmak
ko uluyla, ilgili bile enin yönetimi, de erlendirilmesi ve kontrolü konusunda ayr nt ve
spesifik hükümler içerebilir.
5. Belirli bir yararlan ülkede çerçeve anla ma, Madde 8’de belirtildi i üzere tüm finansman
anla malar için geçerlidir.
Yap lmas halinde, belirli bir bile enle ilgili bir sektörel anla ma, söz konusu bile en
çerçevesinde yap lan tüm finansman anla malar için geçerlidir.
Madde 8
Finansman kararlar ve anla malar
1. Çok y ll veya y ll k programlar kabul eden Komisyon kararlar , 1605/2002 say Tüzü ün
(EC, Euratom) Madde 75(2)’si uyar nca finansman kararlar almak için gerekli artlara uyar.
2. Finansman karar n gerektirdi i hallerde Komisyon ve yararlan ülke bir finansman
anla mas yapar. Finansman anla malar Madde 39’la uyumlu olarak y ll k veya çok y ll
olabilir.
3. Her bir program, finansman anla mas
4. Finansman anla malar a

n önemli bir parças

te kil eder.

daki hususlar belirler:

(a) yararlan ülkenin Topluluk yard
kabul etti i ve bu yard ma ili kin ödemelerle
ilgili kurallara ve prosedürlere mutab k oldu u hükümler;
(b) y ll k veya çok y ll program n ve/veya faaliyetlerin yürütülmesine ili kin yöntemler ve
sorumluluklar da dahil olmak üzere yard n yürütülme artlar ;
(c) Madde 14 ve 18’de belirtilen Komisyon’un harcama öncesi kontrolleri olmaks n
adem-i merkezili i ba armak için yararlan
ülke taraf ndan gösterge niteli inde k yas
kriterlerine ve zaman k tlamalar na sahip bir yol haritas haz rlanmas na ve bu haritan n
düzenli olarak güncellenmesine ili kin hükümler.
BA LIK II
ORTAK UYGULAMA KURALLARI
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BÖLÜM I
lkeler
Madde 9
Yard

n uygulan nda tutarl k

1. IPA Tüzü ü uyar nca verilecek yard m, hem planlama hem de programlama seviyelerinde
IPA bile enleri aras nda tutarl ve koordinedir.
2. Farkl bile enlerin kapsam na giren eylemlerin birbiriyle çak mas ndan kaç
harcama, birden fazla faaliyet alt nda finanse edilmez.

r ve hiçbir

Madde 10
Yard m uygulamas

n genel ilkeleri

1. Paragraf 2, 3 ve 4’te aksi belirtilmedi i sürece, IPA Tüzü ü alt ndaki yard n
uygulan nda Komisyonun belirli eylemlerin yönetimini yararlan ülkeye verdi i, ancak
1605/2002 say Tüzü ün (EC, Euratom) Madde 53c’si ve Topluluk Anla malar n ilgili
hükümleri uyar nca genel bütçe uygulama sorumlulu unu sakl tuttu u, adem-i merkezi
yönetim geçerlidir.
IPA Tüzü ü alt ndaki yard n amaçlar do rultusunda adem-i merkezi yönetim, en az ndan
ihale düzenleme, sözle me yapma ve ödemelerden sorumludur.
Adem-i merkezi yönetimde faaliyetler, 1605/2002 say
53c’sinde belirtilen hükümlere uygun olarak yürütülür.

Tüzü ün (EC, Euratom) Madde

2. Geçi yard
ve kurumsal yap lanma bile eni alt nda, özellikle de bölgesel ve yatay
programlarda ve s r ötesi i birli i bile eni alt nda 1605/2002 say Tüzü ün (EC, Euratom)
Madde 53a’s nda tan mland
ekliyle merkezi yönetim kullan labilir. IPA bile enlerinin
herhangi birinde teknik yard m için de kullan labilir.
Merkezi yönetim alt ndaki faaliyetler, 1605/2002 say Tüzü ün (EC, Euratom) Madde 53(a),
53a ve 54 ile 57’sinde belirtilen hükümleri uyar nca yürütülür.
3. Uluslararas kurumlar içeren programlar için, özellikle bölgesel ve yatay programlarda,
geçi yard
ve kurumsal yap lanma bile eni alt nda, 1605/2002 say Tüzü ün (EC,
Euratom) Madde 53d’sinde tan mland
ekliyle ortak yönetim kullan labilir.
Uluslararas kurumlarla ortak yönetim söz konusu oldu unda faaliyetler, 1605/2002 say
Tüzü ün (EC, Euratom) Madde 53(c) ve 53d’sinde belirtilen hükümler uyar nca
gerçekle tirilir.
4. Üye Devletleri içeren s r ötesi programlar için s r ötesi i birli i bile eni alt nda,
1605/2002 say Tüzü ün (EC, Euratom) Madde 53b’sinde tan mland
ekliyle payla ml
yönetim kullan labilir.
Bir Üye Devletle payla ml yönetim söz konusu oldu unda faaliyetler, 1605/2002 say
Tüzü ün (EC, Euratom) Madde 53(b), 53b ve K m II Ba k II’sinde belirtilen hükümler
uyar nca gerçekle tirilir.
BÖLÜM II
Yönetim ve kontrol sistemleri
Alt Bölüm 1
Adem-i merkezi yönetim

Alt K m 1
Yönetim yetkilerinin akreditasyonu ve verilmesi
Madde 11
Ortak ihtiyaçlar
1. Bir bile en, bir program veya bir tedbire ili kin yönetim yetkilerini yararlan ülkeye
vermeyi karara ba lamadan önce Komisyon, söz konusu ülkenin 1605/2002 say Tüzü ün
(EC, Euratom) Madde 56(2)’sinde an lan ko ullar , özellikle kurulan yönetim ve kontrol
sistemleri bak ndan yerine getirdi i ve Madde 12 ve 13’teki akreditasyonlar n yürürlü e
girdi i konusunda tatmin olmal r.
2. Bu amaçla yararlan ülkede kurulan yönetim ve kontrol sistemleri en az ndan Ek’te
belirtilen alanlarda etkili kontroller sa lar. Bu Tüzü ün yan s ra sektörel anla malar veya
finansman anla malar nda belirlenen di er alanlarla ilgili hükümler de geçerlidir.
3. Programlar n yönetimi, uygulamas ve kontrolüyle ilgili belirli ki ilere sorumluluk
verilmesi halinde yararlan ülke, bu ki ilerin sorumluluklar yla ba lant görevlerini ifa
edebilmeleri için ilgili faaliyete dahil olan organlarla herhangi bir hiyerar ik ba lar n
olmad haller de dahil olmak üzere, gerekeni yapar. Yararlan ülke, özellikle söz konusu
ki iler ile ilgili organlar aras nda yap lacak resmi faaliyet anla malar yoluyla bu ki ilere
ihtiyaç duyduklar :
(a) bilgi isteme yetkisi ve gerekli hallerde belgelere ve ilgili personele eri im hakk da
dahil olmak üzere bilgi al veri i için uygun bir sistem;
(b) uyulacak standartlar;
(c) izlenecek prosedürler;
olu turma yetkisini sa lar.
4. Bu Tüzü ün yan s ra sektörel anla malar veya finansman anla malar nda belirlenen söz
konusu bile enle ilgili özel artlar geçerlili ini korur.
Madde 12
Ulusal yetkilendirme görevlisinin ve ulusal fonun akreditasyonu
1. Madde 24’te an lan yetkili akreditasyon görevlisi, Madde 25’te tan mlanan ulusal
yetkilendirme görevlisinin hem Madde 25(2)(a) uyar nca ulusal fonun ba kan olarak hem de
Madde 25(2)(b)’de belirtilen sorumluluklar
yerine getirme kapasitesi do rultusunda
akreditasyonundan sorumludur. Ulusal yetkilendirme görevlisinin akreditasyonu, Madde
26’da tan mlanan ulusal fonu kapsar.
2. Ulusal yetkilendirme görevlisini akredite etmeden önce yetkili akreditasyon görevlisi,
Madde 11’de belirtilen uygun ko ullar n yerine getirildi i ve bu hususun yönetim ve kontrol
sistemlerindeki her ki iden i levsel olarak ba ms z olan bir d denetçi taraf ndan verilen
denetim görü üyle desteklendi i konusunda tatmin olur. Denetim görü ü, uluslararas kabul
gören denetim standartlar na göre yürütülen incelemelere dayan r.
3. Yetkili akreditasyon görevlisi, ulusal yetkilendirme görevlisinin akreditasyonunu
Komisyona, Madde 13(3)’te tan mlanan ilk uygulama biriminin akreditasyonunun
bildirilmesinden daha geç bildirmez. Yetkili akreditasyon görevlisi, Komisyonun ihtiyaç
duyaca her türlü destekleyici bilgiyi sunar.
4. Yetkili akreditasyon görevlisi, ulusal yetkilendirme görevlisi veya ulusal fonla ilgili her
türlü de ikli i beklemeksizin Komisyona bildirir. Ulusal yetkilendirme görevlisinin veya

ulusal fonun Madde 11’de belirtilen uygulanabilir ihtiyaçlarla ilgili bir de imden
etkilenmesi halinde yetkili akreditasyon görevlisi, bu tür bir de imin akreditasyonun
geçerlili i üzerindeki sonuçlar na dair de erlendirmesini Komisyona gönderir. Bu tür bir
de imin önemli oldu u hallerde yetkili akreditasyon görevlisi, akreditasyonla ilgili
karar ndan Komisyonu haberdar eder.
Madde 13
Uygulama biriminin akreditasyonu
1. Ulusal yetkilendirme görevlisi, Madde 28’de belirtilen uygulama birimlerinin
akreditasyonundan sorumludur.
2. Bir uygulama birimini akredite etmeden önce ulusal yetkilendirme görevlisi, ilgili
uygulama biriminin Madde 11’de belirtilen gereklilikleri yerine getirmi oldu u yönünde
tatmin olur. Bu teminat, yönetim ve kontrol sistemlerindeki her ki iden i levsel olarak
ba ms z olan bir d denetçi taraf ndan verilen denetim görü üyle desteklenir. Denetim
görü ü, uluslararas kabul görmü denetim standartlar na göre yürütülen incelemelere dayan r.
3. Ulusal yetkilendirme görevlisi, uygulama biriminin akreditasyonunu Komisyona bildirir ve
yönetim ve kontrol sistemlerinin bir tan
da dahil olmak üzere Komisyon taraf ndan ihtiyaç
duyulan tüm ilgili destekleyici bilgiyi sunar.
Madde 14
Komisyon taraf ndan yönetim yetkilerinin verilmesi
1. Yönetim yetkilerinin verilmesinden önce Komisyon, Madde 12 ve 13’te an lan
akreditasyonlar gözden geçirir ve yararlan
ülkedeki ilgili organlar n veya otoritelerin
prosedürlerini ve yap lar
inceler. Bu faaliyet, Komisyon birimleri taraf ndan yerinde
do rulamalar ile gerçekle tirilebilir veya ta eron bir denetim firmas na verilebilir.
2. Yönetim yetkilerini verme karar nda Komisyon, Madde 11’de an lan ko ullar n yerine
getirilmesini temin için ek ko ullar getirebilir. Yönetim yetkilerinin verilmesi hususunun
devam için bu ek ko ullar Komisyon taraf ndan belirlenen bir süre içinde yerine getirilmek
durumundad r.
3. Yönetim yetkilerinin verilmesine ili kin Komisyon Karar , Komisyon taraf ndan
sözle melerin ihalesi, teklif ça lar n yap lmas ve sözle meler ile hibelerin verilmesi
konusunda Komisyon taraf ndan yap lacak harcama öncesi kontrollerin listesini verir. Bu liste
bile ene veya programa göre de iklik gösterebilir. Harcama öncesi kontroller bile ene veya
programa ba
olarak, Komisyonun Madde 18’de belirtilen harcama öncesi kontrollerin
olmad adem-i merkezi yönetime müsaade vermesine dek geçerlidir.
4. Komisyon Karar , belirli organlara veya otoritelere ili kin olarak yönetim yetkilerinin
ask ya al nmas veya geri çekilmesiyle ilgili hükümler belirleyebilir.
Madde 15
Ulusal yetkilendirme görevlisi ve ulusal fonun akreditasyonunun geri çekilmesi veya
ask ya al nmas
1. Komisyon taraf ndan yönetim yetkilerinin verilmesini takiben, yetkili akreditasyon
görevlisi, söz konusu akreditasyonun sürdürülebilmesi için gerekli her türlü ko ulun devaml
surette yerine getirilmesini izlemekten sorumlu olur ve konuyla ilgili her türlü önemli
de ikli i Komisyona bildirir.
Madde 11’de belirtilen artlar n herhangi biri yerine getirilmezse veya art k getirilmiyorsa,
yetkili akreditasyon görevlisi, ulusal yetkilendirme görevlisinin akreditasyonunu ask ya al r

veya geri çeker ve vakit geçirmeden karar
ve bu karar n nedenlerine ili kin olarak
Komisyonu bilgilendirir. Yetkili akreditasyon görevlisi, akreditasyonu tekrar vermeden önce
söz konusu artlar n yerine getirildi inden emin olur. Bu teminat, Madde 12(2)de belirtildi i
ekilde bir denetim görü üyle desteklenir.
3. Ulusal yetkilendirme görevlisinin akreditasyonunun, yetkili akreditasyon görevlisince geri
çekildi i veya ask ya al nd hallerde bu paragraf n hükümleri geçerli olur.
Akreditasyonun yürürlükte olmad
durdurur.

dönemde Komisyon, yararlan

ülkeye fon transferini

Akreditasyonun yürürlükte olmad dönemde tüm Avro hesaplar veya söz konusu bile enle
ilgili Avro hesaplar bloke edilir ve bloke edilen Avro hesaplar ndan Ulusal Fonun ödeme
yapmamas Topluluk finansman aç ndan uygun kabul edilir.
Di er mali düzeltmeler sakl kalmak kayd yla, Komisyon Madde 49’da belirtildi i üzere
yönetim yetkilerinin verilmesine ili kin gerekliliklere geçmi te uymam olmas
dikkate
alarak yararlan ülke aleyhine finansal düzeltmeler yapabilir.
Madde 16
Uygulama birimlerinin akreditasyonunun geri çekilmesi veya ask ya al nmas
1. Yönetim yetkilerinin Komisyon taraf ndan verilmesinden sonra ulusal yetkilendirme
görevlisi, bu akreditasyonun sürdürülmesi için tüm gerekliliklerin devaml surette yerine
getirildi inin izlenmesinden sorumludur ve konuyla ilgili her türlü önemli de ikli i
Komisyona ve yetkili akreditasyon görevlisine bildirir.
2. Madde 11’de belirtilen gerekliliklerin herhangi biri yerine getirilmemi se veya
getirilmiyorsa, ulusal yetkilendirme görevlisi ilgili uygulama biriminin akreditasyonunu ya
ask ya al r ya da geri çeker ve Komisyonu ve yetkili akreditasyon görevlisini karar ve
karar n nedenlerine ili kin olarak bilgilendirir.
Ulusal yetkilendirme görevlisi, ilgili akreditasyonu tekrar vermeden önce söz konusu artlar n
yerine getirildi inden emin olur. Bu teminat, Madde 13(2)’de belirtildi i üzere bir denetim
görü üyle desteklenir.
3. Bir uygulama biriminin akreditasyonunun ulusal yetkilendirme görevlisi taraf ndan geri
çekildi i veya ask ya al nd hallerde bu paragraf n hükümleri geçerlidir.
Komisyon, akreditasyonu ask da veya geri çekili oldu u müddetçe ilgili uygulama birimi
taraf ndan yürütülen programlara veya faaliyetlere ili kin olarak yararlan ülkeye hiçbir fon
transferi yapmaz.
Di er tüm finansal düzeltmeler sakl kalmak kayd yla Komisyon, Madde 49’da belirtildi i
üzere yönetim yetkilerinin verilmesine ili kin gerekliliklere geçmi te uymam olmas
dikkate alarak yararlan ülke aleyhine finansal düzeltmeler yapabilir.
Akreditasyonun yürürlükte olmad
dönemde, ilgili uygulama birimi taraf ndan yap lan
hiçbir yasal taahhüt uygun kabul edilmez.
lgili uygulama birimi taraf ndan yap lan ödemelere veya imzalanan sözle melere ili kin her
türlü uygun tedbiri almak, ulusal yetkilendirme görevlisinin sorumlulu undad r.
Madde 17
Yönetim yetkilerinin verilmesinin geri çekilmesi veya ask ya al nmas
1. Komisyon, Madde 11’de belirtilen gerekliliklere uyulmas

izler.

2. Yetkili akreditasyon görevlisinin ulusal yetkilendirme görevlisinin akreditasyonunu
sürdürme, ask ya alma veya geri çekme yönündeki karar veya ulusal yetkilendirme
görevlisinin uygulama biriminin akreditasyonunu sürdürme, ask ya alma veya geri çekme
yönündeki karar ne olursa olsun, Komisyon diledi i zaman, özellikle de Madde 11’de
belirtilen gereklilikler yerine getirilmedi inde veya getirilmiyorsa, yönetim yetkilerini geri
çekebilir veya ask ya alabilir.
3. Yönetim yetkilerinin verilmesi Komisyon taraf ndan geri çekildi inde veya ask ya
al nd nda bu paragraf n hükümleri geçerlidir.
Komisyon, yararlan

ülkeye fon transferini durdurur.

Di er tüm finansal düzeltmeler sakl kalmak kayd yla, Komisyon Madde 49’da belirtildi i
üzere yönetim yetkilerinin verilmesine ili kin gerekliliklere geçmi te uymam olmas
dikkate alarak yararlan ülke aleyhine finansal düzeltmeler yapabilir.
Komisyon, böyle bir ask ya alman n veya geri çekmenin di er sonuçlar
Karar nda belirtebilir.

özel bir Komisyon

Madde 18
Komisyon taraf ndan yap lan harcama öncesi kontroller olmaks n adem-i merkezi
yönetime geçi
1. Komisyon taraf ndan harcama öncesi kontroller olmaks n adem-i merkezi yönetime geçi ,
yard n Madde 10’a uygun olarak adem-i merkezi bir temelde yürütüldü ü tüm IPA
bile enlerinin uygulanmas nda hedef olacakt r. Bu hedefe ula ma konusundaki zamanlama,
ilgili IPA Bile enine ba olarak de kenlik gösterebilir.
2. Yönetim yetkilerinin verilmesine ili kin Komisyon Karar nda belirtilen harcama öncesi
kontrolleri olmaks n uygulamalara ba lamadan önce Komisyon, yönetim ve kontrol
sisteminin ilgili Topluluk kurallar ve ulusal kurallara uyumlu olarak etkili bir ekilde
ledi inden emin olur.
3. Özellikle, Komisyon yararlan ülke vas tas yla, Madde 8(4)(c)’de belirtilen finansman
anla mas na dahil olan ve harcama öncesi kontrollerden kademeli olarak feragat edilmesine
at fta bulunabilecek yol haritas n uygulanmas izler.
4. Komisyon, yararlan ülke taraf ndan ula lan ba ar
temini ve müzakere sürecinde dikkate al r.

sonuçlar , özellikle de yard

n

Madde 19
Doland

a kar önlemler

1. Yararlan ülkeler üpheli doland
k ve yolsuzluk vakalar n soru turulmas
ve
etkili biçimde çözülmesini temin eder ve 1828/20069 say Komisyon Tüzü ünde (EC) an lan
kontrol ve raporlama mekanizmas n i lemesini sa lar. üpheli doland
k ve yolsuzluk
vakalar halinde Komisyon vakit geçirmeden durumdan haberdar edilir.
2. Ayr ca, yararlan ülkeler sat n alma prosedürünün veya hibe verilmesi prosedürünün
herhangi bir safhas nda veya ilgili sözle melerin uygulanmas s ras nda her türlü aktif veya
pasif yolsuzlu u önlemek ve kar koymak için uygun tedbirleri al r.
Madde 20
Denetim izi
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Ulusal yetkilendirme görevlisi, gerekli tüm bilgilerin her zaman yeterince ayr nt bir denetim
izi yap labilmesine imkan sa layacak ekilde tutulmas
temin eder. Bu bilgi ödeme
uygulamalar n yetkilendirilmesine, bu tür uygulamalar n muhasebesine ve ödemelerine ve
avanslara, teminatlara ve borçlara dair evrak kan tlar içerir.
Alt K m 2
Birimler ve otoriteler
Madde 21
Atama
1. Yararlan

ülke a

daki farkl organlar ve otoriteleri tayin eder:

(a) bir ulusal IPA koordinatörü,
(b) bölgesel kalk nma bile eni ve insan kaynaklar
koordinatör,

n geli imi bile eni için bir stratejik

(c) bir yetkili akreditasyon görevlisi,
(d) bir ulusal yetkilendirme görevlisi,
(e) bir ulusal fon,
(f) IPA bile eni veya program ba na bir uygulama birimi,
(g) bir denetim otoritesi.
2. Yararlan ülke, 1605/2002 say Tüzü ün (EC, Euratom) Madde 56(2)’sine uygun olarak
paragraf 1’in (a) ila (g) bendlerinde belirtilen organlar ve otoriteler aras nda uygun görevler
ayr
temin eder.
3. Komisyon, ancak paragraf 1’de belirtilen organlar ve otoriteler atand ktan sonra bu
Tüzü ün Madde 14’üne uygun olarak yönetim yetkilerini yararlan ülkeye verir.
Madde 22
Ulusal IPA koordinatörünün görev ve sorumluluklar
1. Ulusal IPA koordinatörü, yararlan ülke taraf ndan atan r. Kendisi IPA Tüzü ü alt ndaki
yard n genel koordinasyonunu sa layacak olan, yararlan ülkede hükümet veya devlet
idaresinde üst düzey bir memurdur.
2. Ulusal IPA koordinatörü özellikle:
(a) Komisyon ile yararlan ülke aras nda ortakl ve genel kat m süreci ile IPA Tüzü ü
alt nda yard m kullan
aras nda yak n bir ba lant temin eder;
(b) a

daki hususlardan sorumludur:

-bu Tüzük alt nda belirtilen programlar n tutarl
-geçi yard
programlama,

ve koordinasyonu,

ve kurumsal yap lanma bile eni için ulusal düzeyde y ll k

-yararlan ülkenin hem Üye Devletlerle hem de di er yararlan ülkelerle ilgili s r
ötesi programlar n yan s ra, Topluluk araçlar alt ndaki uluslararas , bölgeleraras veya deniz
havzas programlar na kat
n koordinasyonu. Ulusal IPA koordinatörü, bu
koordinasyonla ilgili görevleri bir s r ötesi i birli i koordinatörüne havale edebilir.
(c) Madde 61(3)’te belirtildi i üzere uygulamayla ilgili IPA y ll k ve nihai raporlar
haz rlanmas ve IPA izleme komitesinin incelemesinin ard ndan Komisyona ve bir nüshas

n
n

ulusal yetkilendirme görevlisine sunulmas .
Madde 23
Stratejik koordinatörün görev ve sorumluluklar
1. Bölgesel kalk nma bile eni ve insan kaynaklar n geli imi bile eni aras nda koordinasyonu
sa lamak için yararlan ülke taraf ndan, ulusal IPA koordinatörünün sorumlulu u alt nda,
bir stratejik koordinatör atan r. Stratejik koordinatör, ilgili bile enlerin yürütülmesi konusuna
hiçbir ekilde dahil olmayan yararlan ülkenin devlet yönetiminde bir mercidir.
2. Stratejik koordinatör özellikle:
(a) bölgesel kalk nma bile eni ve insan kaynaklar
yard
koordine eder;
(b) Madde 154’te tan mland

n geli imi bile eni alt nda verilen

ekilde stratejik uyum çerçevesini haz rlar;

(c) sektörel stratejiler ve programlar aras nda koordinasyonu sa lar.
Madde 24
Yetkili akreditasyon görevlisinin sorumluluklar
1. Yararlan ülke taraf ndan bir yetkili akreditasyon görevlisi atan r. Kendisi yararlan
ülkede hükümet veya devlet idaresinde üst düzey bir memurdur.
2. Yetkili akreditasyon görevlisi, Madde 12 ve 15’e uygun olarak ulusal yetkilendirme
görevlisinin ve ulusal fonun akreditasyonunu verme, izleme ve ask ya alma veya geri
çekmeden sorumludur.
Madde 25
Ulusal yetkilendirme görevlisinin görev ve sorumluluklar
1. Yararlan ülke taraf ndan bir ulusal yetkilendirme görevlisi atan r. Kendisi yararlan
ülkede hükümet veya devlet idaresinde üst düzey bir memurdur.
2. Ulusal yetkilendirme görevlisi:
(a) ulusal fonun ba kan olarak, yararlan ülkede AB fonlar n mali yönetiminin tüm
sorumlulu unu üstlenir; i lemlerin yasalara ve usullere uygunlu undan sorumludur;
(b) IPA Tüzü ü alt ndaki yönetim ve kontrol sistemlerinin etkili ekilde i lemesinden
sorumludur.
3. Paragraf 2(a)’da belirtilen amaçlar do rultusunda ulusal yetkilendirme görevlisi, özellikle
daki görevleri yerine getirir:
(a) yap lan i lemlerin yasalara ve usullere uygunlu u hakk nda güvence sa lamak;
(b) harcamalar n ve ödeme uygulamalar n tasdikli beyanlar haz rlamak ve Komisyona
sunmak; ulusal yetkilendirme görevlisi, ödeme ba vurusunun do rulu undan ve uygulama
birimlerine ve/veya nihai yararlan lara yap lan fon transferlerinden sorumludur;
(c) e finansman elemanlar

n varl

ve do rulu unu teyit etmek;

(d) herhangi bir yolsuzlu un tespit edilmesini ve hemen bildirilmesini sa lamak;
(e) Madde 50’nin hükümleri gere ince tespit
düzenlemeleri yapmak;
(f) Komisyon ve yararlan
olmak.

edilen yolsuzluklarla ilgili mali

ülke aras nda gönderilen mali bilgiler için irtibat noktas

4. Paragraf 2(b)’de belirtilen amaçlar do rultusunda ulusal yetkilendirme görevlisi, özellikle
daki görevleri yerine getirir:
(a) Uygulama birimlerinin akreditasyonunu verme, izleme ve ask ya alma veya geri
çekmeden sorumlu olmak.
(b) IPA Tüzü ü alt ndaki yard
etkilili ini sa lamak;

n yönetim sistemlerinin i lerli inin varl

(c) Fonlar n yönetimine ili kin iç kontrol sisteminin etkili ve etkin olmas

ve

sa lamak;

(d) Yönetim ve kontrol sistemleri hakk nda rapor vermek;
(e) Uygun bir raporlama ve bilgi sisteminin i lerli ini sa lamak;
(f) Madde 30(1) uyar nca denetim otoritesinden gelen denetim raporlar ndaki bulgular
izlemek;
(g) Yönetim ve kontrol sistemlerine ili kin her türlü önemli de ikli i an nda Komisyona
bildirmek ve bildirinin bir nüshas yetkili akreditasyon görevlisine sunmak.
5. Paragraf 2(a) ve (b)’de belirtilen sorumluluklara uygun olarak ulusal yetkilendirme
görevlisi, Madde 27’de belirtildi i ekilde bir y ll k güvence beyan haz rlar.
Madde 26
Ulusal fon
Ulusal fon, yararlan
organd r.

ülkede bakanl k düzeyindeki, merkezi bütçe yeterlili ine sahip bir

Ulusal fon bir merkezi hazine gibi hareket eder ve ulusal yetkilendirme görevlisinin
sorumlu unda, IPA Tüzü ü alt nda verilen yard n mali yönetimine ili kin görevlerden
sorumludur.
Özellikle banka hesaplar n organize edilmesinden, Komisyondan fon talep edilmesinden,
Komisyondan al nan fonlar n uygulama birimlerine veya nihai yararlan lara aktar lmas
iznin verilmesinden ve Komisyona mali rapor verilmesinden sorumludur.
Madde 27
Ulusal yetkilendirme görevlisinin güvence beyan
1. Madde 25(5) uyar nca ulusal yetkilendirme görevlisi, her y l 28 ubat itibariyle Komisyona
sunulacak bir güvence beyan biçiminde y ll k bir bildirim haz rlar. Teminat beyan n bir
nüshas da yetkili akreditasyon görevlisine gönderir.
2. Güvence beyan , ulusal yetkilendirme görevlisinin mali y l boyunca yönetim ve kontrol
sistemleri üzerinde bizzat yapt denetimlere dayan r.
3. Güvence beyan çerçeve anla mada belirtilen ekilde haz rlan r ve a
içerir:

daki hususlar

(a) yönetim ve kontrol sistemlerinin etkili bir ekilde i ledi inin teyidi;
(b) yap lan i lemlerin yasalara ve usullere uygun oldu unun teyidi;
(c) sistemler ve kontrollerdeki her türlü de
bilgileri.

iklikle ilgili bilgi ve destekleyici muhasebe

4. Paragraf 3’ün (a) ve (b) bendleriyle ilgili olarak gerek duyulan teyitlerin eri ilebilir
olmamas halinde, ulusal yetkilendirme görevlisi Komisyonu, bu durumun nedenleri ve
potansiyel sonuçlar ile durumu çözmek ve Toplulu un ç karlar korumak için yap lanlar

hakk nda bilgilendirir. Bu bilginin bir nüshas

da yetkili akreditasyon görevlisine sunar.

Madde 28
Uygulama biriminin görev ve sorumluluklar
1. Her bir IPA bile eni veya program için IPA Tüzü ü kapsam ndaki yard
yürütülmesi konular ndan sorumlu bir uygulama birimi kurulur.
Uygulama birimi, yararlan

n yönetimi ve

ülkenin idaresi dahilindeki bir organ veya organlar grubu olur.

2. Uygulama birimi, ilgili program n veya programlar n sa lam mali yönetim ilkesiyle
yürütülmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Bu amaçlar do rultusunda a
daki
hususlar n da aralar nda bulundu u bir dizi görevi yerine getirir:
(a)

ll k veya çok y ll programlar n haz rlanmas ;

(b) Madde 59’da tan mland
ekilde program n yürütülmesini izleme ve özellikle de
programlar n yürütülme kalitesini izlemek için gerekli belgeleri tedarik ederek sektörel izleme
komitesinin faaliyetlerine rehberlik etme;
(c) Madde 61(1)’de tan mlanan sektörel y ll k ve nihai uygulama raporlar haz rlama ve
bunlar Komisyona, ulusal IPA koordinatörüne ve ulusal yetkilendirme görevlisine sunma;
(d) Fonlama için faaliyetlerin seçilmelerini, programlara uygulanabilir kriterlere uygun
olarak onaylanmalar , ayr ca ilgili Topluluk kurallar na ve ulusal kurallara uygun olmalar
sa lama;
(e) Madde 20’ye uygun olarak yeterli bir denetim izi temin etmek için gereken tüm
belgelerin toplanmas sa layacak prosedürleri olu turma;
(f) hale prosedürlerini, ihalenin bir yükleniciye verilmesi prosedürlerini, müteakip
sözle meleri ve nihai yararlan ya ödemeler yapma ve geri alma prosedürlerini düzenleme;
(g) Faaliyetlerin yürütülmesine dahil olan tüm organlar n ayr bir muhasebe sistemi veya
ayr bir muhasebe kodlama sistemi kullanmalar temin etme;
(h) ulusal fon ve ulusal yetkilendirme görevlisinin harcamalarla ilgili yap lan tüm
prosedürler ve teyitlerle ilgili her türlü bilgiyi edinmelerini sa lama;
(i) raporlama ve bilgi sistemini kurma, sürdürme ve güncelleme;
(j) beyan edilen giderlerin esas nda geçerli kurallar dahilinde yap ld
, ürünlerin ve
hizmetlerin onay karar na uygun olarak al nd
ve nihai yararlan
n ödeme
gerekliliklerinin do ru oldu unu temin etmek için gerekli teyit prosedürlerini uygulamak. Bu
teyitler faaliyetlerin idari, mali, teknik ve fiziksel yönlerini uygun olmas halinde a
dakileri
de kapsar;
(k) kendi kurumunu olu turan farkl organlar
(l) usulsüzlüklerin raporlanmalar

n iç denetimini sa lama;

sa lama;

(m) bilgi ve kamuoyuna aç kl k gerekliliklerine uygunlu u sa lama.
3. Uygulama birimini olu turan organlar n ba kanlar aç kça belirtilir ve Madde 11(3)
uyar nca kendi organlar na verilen görevlerden sorumludurlar.
Madde 29
Denetim otoritesinin görev ve sorumluluklar
1. Yararlan ülke taraf ndan yönetim ve kontrol sistemlerindeki her kademeden fonksiyonel
olarak ba ms z olan ve uluslararas denetim standartlar na uygun bir denetim otoritesi tayin

edilir. Denetim otoritesi, yönetim ve kontrol sistemlerinin etkili ve gereken ekilde i ledi ini
do rulamaktan sorumludur.
2. Denetim otoritesi, ba kan

n sorumlulu u alt nda, özellikle:

(a) her bir y l içinde a
daki hususlar teyit etmeyi hedefleyen denetimleri içeren y ll k
bir denetim faaliyet plan olu turur ve uygular:
- yönetim ve kontrol sistemlerinin etkili i lemesi,
- Komisyon taraf ndan sa lanan muhasebe bilgisinin güvenilirli i.
Denetim faaliyeti, uygun bir faaliyetler veya i lemler örnekleminin denetimlerini ve
prosedürlerin incelenmesini içerir.
ll k denetim faaliyeti plan söz konusu y n ba lamas ndan önce ulusal yetkilendirme
görevlisine ve Komisyona sunulur.
(b) a

dakileri sunar:

- çerçeve anla mada bulunan modeli izleyen, denetim otoritesi taraf ndan kullan lan
kaynaklar belirten ve ilgili y n 30 Eylül’ünde sona eren bir önceki 12 ayl k dönemin y ll k
denetim faaliyetiyle uyumlu olarak yürütülen denetimlerde tespit edilen yönetim ve kontrol
sistemlerindeki veya i lem bulgular ndaki her türlü zay fl n bir özetini veren y ll k bir
denetim faaliyet raporu. Y ll k denetim faaliyet raporu Komisyona, ulusal yetkilendirme
görevlisine ve yetkili akreditasyon görevlisine her y l 31 Aral k itibariyle sunulur. Bu tür bir
ilk rapor, bu Tüzü ün yürürlü e girmesinden 30 Kas m 2007’ye kadar olan dönemi kapsar,
- çerçeve anla mada bulunan modeli izleyen, yönetim ve kontrol sistemlerinin etkili
leyip i lemedi ini ve bu Tüzü ün ve/veya Komisyon ile yararlan ülke aras ndaki di er
anla malar n gerekliliklerine uyup uymad
belirten y ll k bir görü raporu. Bu görü
raporu Komisyona, ulusal yetkilendirme görevlisine ve yetkili akreditasyon görevlisine
sunulur. Y ll k denetim faaliyet raporu ile ayn dönemi kapsar ve ayn son teslim tarihinde
sunulur,
- herhangi bir program n veya bir parças n kapat lmas nedeniyle ulusal
yetkilendirme görevlisi taraf ndan Komisyona sunulan her türlü nihai harcama beyan yla ilgili
bir görü raporu. Uygun hallerde nihai harcama beyan , y ll k olarak sunulan hesap
formundaki ödeme uygulamalar içerebilir. Herhangi bir nihai ödeme beyan na ili kin görü
raporu, çerçeve anla man n ekinde verilen modele uygun olarak haz rlan r. Nihai ödeme
ba vurusunun geçerlili ini ele al r ve uygun hallerde nihai denetim faaliyet raporu ile
desteklenebilir. Ulusal yetkilendirme görevlisi taraf ndan sunulan ilgili nihai harcama beyan
ile ayn zamanda veya söz konusu nihai harcama beyan n sunulmas ndan sonra üç ay içinde
Komisyona ve yetkili akreditasyon görevlisine gönderilir.
ll k denetim faaliyeti plan na ve/veya paragraf (b)’de belirtilen raporlara ve görü lere ili kin
daha fazla özel ko ul, sektörel anla malarda veya finansman anla malar nda belirtilebilir.
Bu Maddenin gerektirdi i denetim faaliyetinin, raporlar n ve denetim görü lerinin
metodolojisi konusunda denetim otoritesi, özellikle risk de erlendirmesi, denetimin
somutlu u ve örneklem alma alanlar nda uluslararas denetim standartlar na uyar. Bu
metodoloji özellikle örneklem alma, güven seviyeleri ve somutluk konular na uygun bir genel
yakla m konusunda Komisyondan al nacak yönlendirme ve tan mlarla tamamlanabilir.
Madde 30
Denetim otoritesi raporlar

n takibi

1. Madde 29(2)(b)’nin birinci ve ikinci sat rba lar nda an lan raporlar n ve görü lerin

al nmas

takiben ulusal yetkilendirme görevlisi:

(a) yönetim ve kontrol sistemlerinde herhangi bir iyile tirmeye gerek olup olmad na
karar verir, bu ba lamda kararlar
kayda geçirir ve bu iyile tirmelerin do ru zamanda
uygulanmas temin eder;
(b) Komisyona yap lan ödeme uygulamalar yla ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
2. Komisyon raporlara ve görü lere istinaden örne in bir mali düzeltme prosedürü ba latarak
bizzat takip ba latma karar alabilir veya ulusal yetkilendirme görevlisini ve yetkili
akreditasyon görevlisini karar hakk nda bilgilendirerek yararlan
ülkeden harekete
geçmesini talep edebilir.
Madde 31
Özel organlar
Madde 21’de belirtilen uygulama birimleri ve otoriteler taraf ndan tan mlanan genel çerçeve
dahilinde Madde 28’de tan mlanan görevler, ba lang çta atanan uygulama birimlerinin
dahilinde veya d nda olan özel organlar halinde gruplanabilir ve bu organlara tahsis
edilebilir. Bu gruplama ve tahsis, 1605/2002 say Tüzük (EC, Euratom) taraf ndan getirilen
görevlerin ayr na sayg gösterir ve an lan Maddede aç klanan görevlerin nihai
sorumlulu unun ba lang çta atanan uygulama biriminde kalmas
temin eder. Bu tür bir
yeniden yap land rma, yaz anla malar halinde resmile tirilir ve ulusal yetkilendirme
görevlisinin akreditasyonuna ve Komisyon taraf ndan yönetim yetkilerinin verilmesine
tabidir.
Alt Bölüm 2
Di er yönetim biçimleri
Madde 32
Merkezi veya ortak yönetim için yap lar ve otoriteler
1. Merkezi veya ortak yönetimin varl halinde, yararlan ülke, Komisyona kar do rudan
yararlan ülkeyi temsil edecek bir ulusal IPA koordinatörü atar. Bu koordinatör hem genel
kat m süreci hem de IPA alt ndaki AB kat m öncesi yard m konular nda Komisyon ile
yararlan ülke aras nda yak n bir ba kurulmas temin eder.
Ulusal IPA koordinatörü ayr ca yararlan
ülkenin hem Üye Devletlerle hem de di er
yararlan
ülkelerle ilgili s r ötesi programlar n yan s ra, Topluluk araçlar alt ndaki
uluslararas , bölgeler aras veya deniz havzas programlar na kat
n koordinasyonundan
sorumludur. Bu koordinasyonla ilgili görevleri bir s r ötesi i birli i koordinatörüne havale
edebilir.
2. S r ötesi i birli i bile eninin varl halinde, yararlan ülke taraf ndan Madde 139’un
hükümlerine uygun olarak uygulama birimleri tayin edilir ve yürürlü e sokulur.
Madde 33
Ortak yönetim için yap lar ve otoriteler
Bir Üye Devletle ortak yönetim yoluyla yürütülen s r ötesi programlar n varl halinde,
Madde 102’de belirtildi i ekilde s r ötesi programa kat lan Üye Devletlerden birinde
daki uygulama birimleri uygulamaya sokulacakt r:
- tek bir yönetim otoritesi,
- tek bir tasdik otoritesi,

- tek bir denetim otoritesi.
BÖLÜM III
Avrupa Toplulu u’nun mali katk
Madde 34
Harcaman n uygunlu u
1. Adem-i merkezi yönetimin varl
halinde, yetkili akreditasyon görevlisi ve ulusal
yetkilendirme görevlisi taraf ndan verilen akreditasyonlara ra men, imzalanan sözle meler ve
ek belgeler, ulusal otoritelerce yap lan harcamalar ve ödemeler için, Paragraf 2’de aksi
belirtilmedi i sürece, Komisyon taraf ndan ilgili yap ve otoritelere yönetim yetkisi
verilmesinden önce IPA Tüzü ü alt nda fon aktar
yap lmaz.
Harcamalar n uygunlu unun nihai tarihi, K m II’de veya gerekli hallerde finansman
anla malar nda belirtilir.
2. Yönetim ve kontrol sistemlerinin olu turulmas na destek amaçl teknik yard m, 1 Ocak
2007’den sonra yap lan harcamalar için ba lang çtaki yönetim yetkisinin verilmesinden önce
sa lanabilir.
Teklif ça lar veya ihale ça lar , yönetimin ilk toplant ndan önce veya söz konusu
faaliyetler veya ça larla ilgili bir erh maddesinde belirtilen süreler dahilinde yönetimin bu
ilk toplant
n gerçekle tirilmesine ve Komisyonun dikkate ald
belgelerin önceden
onaylanmas na tabi olarak 1 Ocak 2007’den sonra yap labilir. Teklif veya ihale ça lar
yönetim yetkilerinin verilmesine ili kin karara ba olarak iptal edilebilir veya de tirilebilir.
3. A

daki harcamalar IPA Tüzü ü kapsam nda uygun de ildir:

(a) katma de er vergileri dahil olmak üzere vergiler;
(b) gümrük ve ihracat vergileri veya di er her türlü harç;
(c) arazi veya mevcut binalar n al

, kiralanmas

veya leasing’i;

(d) cezalar, mali cezalar ve mahkeme giderleri;
(e) i letme maliyetleri;
(f) ikinci el ekipman;
(g) banka ücretleri, teminat maliyetleri ve benzer harçlar;
(h) söz konusu bile ene özel Avro hesaplar yla ilgili her türlü para birimi dönü üm
maliyeti, ücretleri ve kur kay plar , ayr ca di er salt mali harcamalar;
(i) ayni katk lar.
4. Bu Tüzük kapsam nda finanse edilen harcamalar, Topluluk bütçesi alt ndaki di er
finansmanlara tabi de ildir.
Madde 35
Al nd lar n i lenmesi
1. Bu Tüzü ün amaçlar do rultusunda al nd lar, e finansman döneminde bir faaliyetten,
sat lardan, kiralamalardan, hizmetlerden, kay t ücretlerinden veya di er e de er al nd lardan
elde edilen geliri içerir, a
daki haller buna dahil de ildir:
(a) firmalara yat m yap lmas halinde e finansman sa lanan yat mlar n ekonomik ömrü
boyunca elde edilen al nd lar;

(b) risk sermayesi ve ikraz fonlar , garanti fonlar , leasing de dahil olmak üzere bir finans
mühendisli i tedbiri çerçevesinde elde edilen al nd lar;
(c) uygun hallerde, özel sektörden faaliyetlerin e finansman için al nan ve program n mali
tablolar nda kamu katk
n yan nda gösterilecek olan katk lar.
2. Paragraf 1’de tan mland
ekliyle al nd lar, ilgili faaliyet için yap lan uygun
harcamalardan ç kar lacak geliri temsil eder. Program n kapat lmas ndan daha geç olmamak
kayd yla bu tür al nd lar e finanse edilen faaliyet taraf ndan tamamen veya k smen sa lanm
olmalar na ba olarak, tamamen veya k smen ilgili faaliyetin giderlerinden ç kar r.
3. Bu Madde a

dakiler için uygulanmaz:

- k rsal kalk nma bile eni,
- Madde 150’de tan mlanan gelir getiren altyap lar.
Madde 36
Faiz mülkiyeti
Bile ene özel Avro hesaplar ndan elde edilen her türlü faiz, yararlan ülkeye aittir. Bir
program n Topluluk taraf ndan finanse edilmesiyle elde edilen faiz, yararlan
ülke için
ulusal kamu katk biçiminde bir kaynak kabul edilerek yaln zca ilgili programa gönderilir ve
program n nihai kapan zaman nda Komisyona beyan edilir.
Madde 37
Topluluk finansman
1. Topluluk taraf ndan çok y ll veya y ll k programlar n harcamalar için tahsis edilen mali
katk , IPA Tüzü ünün Madde 5’i alt ndaki çok y ll gösterge niteli inde mali çerçevede
önerilen da mlara uygun olarak belirlenir.
2. Çe itli IPA bile enleri alt nda yard m alan tüm faaliyetler, ulusal ve Topluluk katk lar
gerektirir.
Madde 38
Yard m yo unlu u ve Topluluk katk

n oran

1. Topluluk katk
her bir IPA bile eni için K m II’de tan mland
harcamalara göre hesaplan r.

ekilde uygun

2. Her bir IPA bile eni için y ll k veya çok y ll programlar kabul etme hususundaki
finansman kararlar , Topluluk katk
n maksimum gösterge niteli inde miktar ve her bir
öncelik ekseni için müteakip maksimum oran belirler.
BÖLÜM IV
Mali yönetim
Alt Bölüm 1
Bütçesel taahhütler
Madde 39
lkeler
1. lgili yararlan ülkeyle yap lacak olan finansman anla mas eklini alacak olan yasal
taahhüdün miktar na ili kin bütçe taahhüdü, y ll k programlar n kabul edildi i finansman
kararlar temelinde kabul edilir.

2. Çok y ll programlar n kabul edildi i finansman kararlar , ilgili yararlan
ülkeyle
yap lacak olan finansman anla mas eklini alacak olan çok y ll yasal taahhütlerin al nmas
sa layabilir.
Yasal taahhüdün miktar na ili kin bütçe taahhüdü, al nan finansman karar n gerektirdi i
hallerde ve çok y ll gösterge niteli inde finansal çerçeve dikkate al narak, birkaç y la yay lan
ll k taksitlere bölünebilir. Bu hususla ilgili finansman karar ve finansman anla mas bu
taksitlendirmeyi uygun finansman tablolar nda belirtir.
Alt Bölüm 2
Adem-i merkezi yönetim kurallar
Madde 40
Ödemeler
1. Topluluk katk
n Komisyon taraf ndan ödenmesi, mevcut fonlar n limitleri dahilinde
yap r. Çok y ll programlar n söz konusu oldu u hallerde her bir ödeme, ilgili IPA
bile eninin en erken aç k bütçe taahhüdüne aktar r.
2. Ödemeler ön finansman, ara ödeme ve nihai bakiyenin ödenmesi eklindedir.
3. Her y l 28 ubat itibariyle, yararlan ülke, ilgili finansman y na ve takip eden y la ait
muhtemel ödeme tahminlerini her bir IPA bile eni veya program na uygun olarak Komisyona
gönderir. Komisyon tahminlerin güncelle tirilmesini talep edebilir.
4. Komisyon ile Madde 21’de belirtilen otoriteler ve uygulama birimleri aras ndaki
finansman i lemleriyle ilgili olan bilgi al veri i, uygun hallerde, Komisyon ve yararlan
ülke aras nda anla maya var lan prosedürler çerçevesinde, elektronik araçlarla yap r.
5. Ön finansman ve ara ödemelerin birlikte toplam , her bir program n finansman tablosunda
belirtildi i gibi, Komisyon katk
n %95’ini geçemez.
6. Paragraf 5’te belirtilen tavana ula ld nda, ulusal yetkilendirme görevlisi, geri al nan
miktarla ilgili bilgiyle beraber belgelenen tüm harcamalar da Komisyona iletmeye devam
eder.
7. Yararlan
ülke taraf ndan sunulan programlar, onayl harcama beyanlar , ödeme
uygulamalar ve uygulama raporlar nda belirtilen harcama miktarlar Avro cinsinden belirtilir.
Yararlan ülkeler ilgili uygulama biriminin hesaplar nda kay tl olan harcaman n yap ld
ayda Komisyon taraf ndan belirlenen Avro hesaplama oran na göre söz konusu gider tutar
ulusal para birimlerinden Avro’ya çevirir.
8. Ulusal fona Komisyon taraf ndan yap lan ödemeler, Madde 41, 42, 43, 44 ve 45’te ve
sektörel anla malar veya finansman anla malar nda belirtilen hükümler uyar nca Avro
hesab na yap r. Her bir IPA program veya programlar için ayr bir Avro hesab aç r ve
yaln zca o program veya bile enle ilgili i lemler için kullan r.
9. Yararlan ülkeler, nihai yararlan lar n toplam kamu katk
zaman nda ve eksiksiz
olarak almas temin eder. Nihai yararlan lar n alaca mebla azaltacak hiçbir özel harç
veya e de er kesinti getirilemez.
10. Harcama, ancak nihai yararlan taraf ndan yap r ve ödenirse topluluk finansman na
dahil edilebilir. Programa göre harcaman n kar lanmad durumlarda, nihai yararlan lar
taraf ndan ödenen harcama fatura veya e de er bir belge veya benzer di er evrakla ispatlan r.
Harcama ulusal yetkilendirme görevlisi taraf ndan do rulanmak zorundad r.
Madde 41

Ödeme uygulamalar

n kabul edilebilirli i

Bir ödeme ba vurusunun Komisyon taraf ndan onaylanmas için Madde 42(1), 43(1) ve
45(1)’de belirtilen asgari gereklilikler yerine getirilmelidir.
Madde 42
Ön finansman
1. Bir ön finansman ödemesi için ödeme ba vurusu söz konusu oldu unda Madde 41’de
belirtilen asgari artlar a
daki gibidir:
(a) ulusal yetkilendirme görevlisinin ilgili Avro hesab
olmas ;

n aç ld

Komisyona bildirmi

(b) yetkili akreditasyon görevlisi ve ulusal yetkilendirme görevlisi taraf ndan verilen
akreditasyonlar n yürürlükte olmalar ve Komisyon taraf ndan verilen yönetim yetkisinin
geçerlili ini sürdürmesi;
(c) ilgili finansman anla mas

n yürürlü e girmi olmas .

2. Ön-finansman ödemeleri, bu Tüzü ün K m II’sinde belirtildi i gibi, ilgili programa
yap lan Komisyon katk
n belirli bir yüzdesini temsil eder. Çok y ll programlarda, ön
finansman plan birçok mali y la yay labilir.
3. Ön finansman olarak ödenen toplam miktar, bu miktar n ilk ödendi i tarihten sonraki 15 ay
içinde ilgili program için hiçbir ödeme ba vurusu gönderilmemesi halinde Komisyona geri
ödenir. Komisyonun ilgili programa olan katk bu tür geri ödemelerden etkilenmez.
4. Toplam ön finansman miktar , en geç program sona erdi inde ödenir. Program süresi
boyunca ulusal yetkilendirme görevlisi, ön finansman ödemelerini yaln zca bu Tüzü e uygun
olan giderlerin ödemesi amac yla kullan r.
Madde 43
Ara ödemeler
1. Bir ara ödemeyle ilgili bir ödeme ba vurusu halinde Madde 41’de belirtilen asgari artlar
daki gibidir:
(a) ulusal yetkilendirme görevlisinin Komisyona söz konusu ödemeyle ilgili bir ödeme
ba vurusu ve harcama beyan göndermi olmas ; harcama beyan n ulusal yetkilendirme
görevlisi taraf ndan tasdiki;
(b) Komisyon finansman karar nda belirtildi i üzere, her bir öncelik ekseni alt nda
Topluluk yard yla ilgili tavan rakamlara uyulmas ;
(c) uygulama biriminin Madde 61(1)’de belirtildi i ekilde sektörel y ll k uygulama
raporlar , en yak n tarihli olan da dahil olmak üzere, Komisyona göndermi olmas ;
(d) denetim otoritesinin Madde 29(2)(b)’nin birinci ve ikinci sat rba lar uyar nca, en yak n
tarihli y ll k denetim faaliyet raporunu ve yönetim ve kontrol sistemlerinin bu Tüzü ün
ve/veya Komisyon ile yararlan ülke aras nda yap lan her türlü anla man n gerekliliklerine
uygunlu una dair görü raporunu Komisyona göndermi olmas ;
(e) yetkili akreditasyon görevlisi ve ulusal yetkilendirme görevlisi taraf ndan verilen
akreditasyonlar n yürürlükte olmalar ve Komisyon taraf ndan verilen yönetim yetkisinin
geçerlili ini sürdürmesi.
Bu paragrafta belirtilen ko ullardan biri veya daha fazlas yerine getirilmezse, yararlan
ülke, Komisyon taraf ndan talep edildi inde ve Komisyon taraf ndan belirlenen zaman s

içinde bu durumu düzeltmek için gerekli ad mlar atar.
2. Uygulanabilir kurallara uyulmad
veya Topluluk fonlar n uygunsuz biçimde
kullan ld
anla rsa, Komisyon Madde 46’n n hükümleri uyar nca yararlan
ülkeye
yapt
ara ödemeleri azaltabilir veya geçici olarak ask ya alabilir. Komisyon, yararlan
ülkeyi bu durumdan an nda haberdar eder.
3. Ara ödemelerin ask ya al nmas veya azalt lmas , orant sall k ilkesine uygun olur ve
uygunluk kararlar ve hesab kapatma kararlar ile mali düzeltmelerden ba ms zd r.
Madde 44
Ödemelerin hesaplanmas
Ödemeler, Toplulu un ilgili faaliyetlerin finansman na yapt
katk ya göre finansman
anla mas nda her bir öncelik ekseni için belirlenen e finansman oran n uygun harcamaya
uygulanarak elde edilen mebla a kadar hesaplan r.
Madde 45
Nihai bakiyenin ödenmesi
1. Nihai bakiyenin ödenmesi halinde, 1605/2002 say Tüzü ün (EC, Euratom) Madde
166’s nda belirlenen son tarih geçerlidir ve Madde 41’de at f yap lan asgari artlar a
daki
gibidir:
(a) ulusal yetkilendirme görevlisinin Komisyona söz konusu ödemeyle ilgili bir ödeme
ba vurusu ve harcama beyan göndermi olmas ; harcama beyan n ulusal yetkilendirme
görevlisi taraf ndan belgelenmesi;
(b) uygulama biriminin Madde 61(1)’de belirtildi i ekilde sektörel nihai raporlar
Komisyona göndermi olmas ;
(c) denetim otoritesinin Madde 29(2)(b)’nin üçüncü sat rba uyar nca, bir nihai faaliyet
raporu ile desteklenen nihai harcama beyan na dair görü raporunu Komisyona göndermi
olmas ;
(d) yetkili akreditasyon görevlisi ve ulusal yetkilendirme görevlisi taraf ndan verilen
akreditasyonlar n yürürlükte olmalar ve Komisyon taraf ndan verilen yönetim yetkisinin
geçerlili ini sürdürmesi.
2. 31 Aral k 2017 tarihinde hala aç k olan ve paragraf 1’de belirtilen belgelerin 31 Aral k
2018 itibariyle Komisyona sunulmad
çok y ll programlara ili kin bütçe taahhütleri
otomatik olarak iptal edilir.
Madde 46
Ödemelerin ask ya al nmas
1. A
daki durumlarda ödemelerin tamam veya bir k sm Komisyon taraf ndan ask ya
al nabilir:
(a) program n yönetimi ve kontrolünde ödemelerin belgelenmesi prosedürünün
güvenilirli ini etkileyen ve düzeltici tedbirlerin al nmad ciddi bir aç k olmas halinde; veya
(b) belgelenmi harcama beyan ndaki harcaman n, düzeltilmemi ciddi bir usulsüzlükle
ba lant olmas halinde; veya
(c) harcama beyan ndaki bilgilere ili kin aç kl klara ihtiyaç duyulmas halinde.
2. Komisyon paragraf 1 uyar nca bir ask ya alma karar almadan önce yararlan
ay içinde gözlemlerini sunma f rsat tan r.

ülkeye iki

3. Yararlan ülke paragraf 1’de belirtilen aç , usulsüzlü ü veya bilgi eksikli ini düzeltmek
için gerekli önlemleri ald nda Komisyon ask ya almay iptal eder.
Yararlan ülke taraf ndan bu tedbirler al nmazsa, Komisyon Madde 51 uyar nca Toplulu un
programa katk
tamamen veya k smen iptal etme karar alabilir.
Madde 47
Bir program n kapat lmas
1. Komisyon taraf ndan bir nihai ödeme ba vurusu al nd ktan sonra, a
gerçekle mesi halinde söz konusu program kapat lm say r:

daki hususlar n

- Komisyon taraf ndan nihai bakiyenin ödenmesi,
- Komisyon taraf ndan bir geri alma emrinin ç kar lmas ,
- Komisyon taraf ndan ödenek taahhütlerinin kald lmas .
2. Bir program n kapat lmas , Komisyon’un daha sonraki bir a amada mali bir düzeltme
yapma hakk ortadan kald rmaz.
3. Bir program n kapat lmas , yararlan
ülkenin Madde 48 uyar nca ilgili belgeleri
saklamaya devam etme yükümlülüklerini etkilemez.
Madde 48
Belgelerin saklanmas
Belirli bir programla ilgili tüm belgeler, yararlan
ülke taraf ndan program n
kapat lmas ndan sonra en az üç y l süreyle saklan r. Bu süre yasal i lemler yürütülmesi
halinde veya Komisyonun talebiyle kesilebilir.
Madde 49
Mali düzeltmeler
1. Fonlar n, uygun kurallar uyar nca kullan lmas sa lamak için Komisyon 1605/2002 say
Tüzü ün (EC, Euratom) Madde 53b(4) ve 53c(2)’sinde belirtildi i ve çerçeve anla ma veya
varsa sektörel anla mada detayland ld
üzere hesab kapatma prosedürlerini veya mali
düzeltme mekanizmalar uygular.
2. Bir mali düzeltme a
(a) Doland
(b) Yararlan
edilmesi.

daki hususlar ortaya ç karabilir:

k da dahil olmak üzere bir usulsüzlü ün tespit edilmesi veya;
ülkenin yönetim ve kontrol sistemlerinde bir zay fl

n veya aç

n tespit

3. Komisyon bu Tüzük kapsam ndaki programlar dahilindeki harcamalar n geçerli kurallar
ihlal edecek ekilde yap ld
tespit ederse, Topluluk finansman ndan hangi mebla lar n
kar laca na karar verir.
4. Bu tür her nevi düzeltmenin ve ilgili geri almalar n hesaplanmas Komisyon taraf ndan
Madde 51, 52 ve 53’te belirtilen kriterler ve prosedürler izlenerek gerçekle tirilir. Sektörel
anla malar veya finansman anla malar nda belirlenen mali düzeltmelerle ilgili di er hükümler
bu Tüzü e ek olarak geçerlidir.
Madde 50
Mali düzenlemeler
1. Usulsüzlüklerin ara

lmas konusunda birinci sorumlulu u ta yan ulusal yetkilendirme

görevlisi, Toplulu un ilgili faaliyetlere veya faaliyet programlar na yapt
katk k smen
veya tamamen iptal ederek usulsüzlüklerin veya ihmallerin tespit edildi i faaliyetlerde veya
faaliyet programlar nda mali düzenlemeler yapar. Ulusal yetkilendirme görevlisi
usulsüzlüklerin yap
ve ciddiyetini, Topluluk katk na verdi i mali kayb dikkate al r.
2. Bir usulsüzlük halinde ulusal yetkilendirme görevlisi yararlan
katk
ulusal geri ödeme prosedürlerine uygun olarak geri öder.

ülkeye ödenen Topluluk

Madde 51
Mali düzeltme kriterleri
1. Komisyon, Madde 49(2)’de belirtilen hallerde bir programa verilen Topluluk katk
tamamen veya k smen iptal ederek mali düzeltmeler yapabilir.
2. Toplu olmayan münferit usulsüzlük vakalar tespit edildi inde Komisyon bir d de er
biçme veya tek fiyat temelli bir mali düzeltme uygulan p uygulanmamas gerekti ini
belirlemek için usulsüzlü ün sistematik yap
dikkate al r.
3. Bir düzeltmenin miktar
belirlerken Komisyon, usulsüzlü ün yap
ve ciddiyetini
ve/veya ilgili program n yönetim ve kontrol sistemindeki zay fl klar n veya eksikliklerin
kapsam ve mali sonuçlar dikkate al r.
Madde 52
Mali düzeltme prosedürü
1. Komisyon bir mali düzeltme karar almadan önce ulusal yetkilendirme görevlisini vard
geçici sonuçlar hakk nda bilgilendirir ve iki ay içinde gözlemlerini sunmas ister.
Komisyonun d de er biçme veya tek fiyat temelli bir mali düzeltme karar almas halinde
yararlan ülkeye ilgili belgeleri inceleme yoluyla usulsüzlü ün gerçek kapsam belirleme
rsat tan r. Yararlan ülke, Komisyonla mutab k kalarak bu incelemenin kapsam ilgili
belgelerin uygun bir k sm na veya örne ine indirgeyebilir. Uygun biçimde nedenleri
aç klanan durumlar haricinde bu inceleme için tan nan süre, birinci alt paragrafta an lan iki
aydan sonra iki ay geçmez.
2. Komisyon, yararlan ülke taraf ndan paragraf 1’de belirtilen zaman s
sunulan her türlü kan dikkate al r.

rlar dahilinde

3. Komisyon, paragraf 1’de belirtildi i ekilde prosedürü açt ktan sonra alt ay içinde mali
düzeltme hakk nda bir karar alma konusunda çal r.
Madde 53
Geri ödeme
1. Avrupa Birli i’nin genel bütçesine yap lacak her türlü geri ödeme 1605/2002 say
Tüzü ün (EC, Euratom) Madde 72’sine uygun olarak haz rlanan geri ödeme emrinde
belirtilen son ödeme tarihinden önce ödenir. Son ödeme tarihi, emrin ç kar lmas ndan sonraki
ikinci ay n son günüdür.
2. Geri ödemede ya anacak her türlü gecikme, geç ödemeden dolay son ödeme tarihinde
ba layan ve ödemenin yap ld gün sona eren faizi do urur. Bu faizin oran , Avrupa Merkez
Bankas ’n n temel yeniden finansman faaliyetlerinde uygulad oran n son ödeme tarihinin
denk dü tü ü ay n ilk i günündeki miktar ndan yüzde bir buçuk yüksektir.
Madde 54
Topluluk katk

n yeniden kullan

1. Madde 49’a göre iptal edilen Topluluk katk
Topluluk Bütçesine geri ödenir.

kaynaklar , ilgili faiz de dahil olmak üzere

2. Madde 50 uyar nca iptal edilen veya geri al nan katk geri al n veya düzenlemenin
konusu olan faaliyet veya faaliyetler ve ayr ca geri al n veya düzenlemenin sistemli bir
usulsüzlükten dolay gerçekle tirildi i ve bu sistemli usulsüzlü ün görüldü ü öncelik eksenin
tamam na veya bir k sm na dahil olan faaliyetler için yeniden kullan lamaz.
Alt Bölüm 3
Merkezi ve ortak yönetim kurallar
Madde 55
Ödemeler
1. Topluluk katk
yap r.

n Komisyon taraf ndan ödenmesi, mevcut fonlar n limitleri dahilinde

2. 1605/2002 say Tüzü ün (EC, Euratom) Madde 81’i uyar nca ilgili faaliyetin IPA
Tüzü ünün, bu Tüzü ün, sözle me ve ödene in hükümlerine uygun oldu unun kan tlanmas
üzerine yap r.
3.

ll k programlarda belirtilen harcamalar kar lamak için gerek duyulan ödenekler
daki eylemlerden biri veya daha fazlas yoluyla yap r: tüm mebla n ödenmesi, ön
finansman, bir veya daha fazla say da ara ödeme ve nihai bakiyenin ödenmesi.
4. Komisyon ödemeleri, uygun zamanlarda Avro hesab ndan Avro hesab na yap r.
Madde 56
Bir program n kapat lmas
1. Bir program, bu program taraf ndan finanse edilen tüm sözle meler ve hibeler
kapat ld nda kapan r.
2. Nihai bir ödeme ba vurusu al nd ktan sonra, Madde 47(1)’de belirtilen hususlardan birinin
görülmesi halinde bir sözle me veya hibe kapat lm kabul edilir.
3. Bir sözle menin veya hibenin kapat lmas , Komisyonun daha sonraki bir a amada mali bir
düzeltme yapma hakk ortadan kald rmaz.
BÖLÜM V
De erlendirme ve izleme
Madde 57
De erlendirme
1. De erlendirmeler Topluluk fonlar ndan al nan yard n kalitesini, etkilili ini ve
tutarl
, ayr ca programlar n stratejisini ve yürütülmesini iyile tirmeyi hedefler.
2. Madde 5’te tan mlanan çok y ll gösterge niteli inde planlama belgeleri Komisyon
taraf ndan yap lacak düzenli harcama öncesi de erlendirmelere tabidir.
3. Komisyon ayr ca stratejik de erlendirmeler de yapabilir.
4. Programlar, 2342/2002 say Komisyon Tüzü ünün (EC, Euratom) Madde 21’indeki ve
m II’de her bir IPA bile eni için belirlenen özel hükümler uyar nca harcama öncesi, ara
dönemde ve harcama sonras yap lacak de erlendirmelere tabidir.
5. Bir program n yürütülmesi s ras nda, özellikle de program n izlemesi ba lang çta

belirlenen hedeflerden önemli sapmalar oldu unu ortaya ç kard
de erlendirme yap r.

nda, en az bir ara

6. Yard n yürütülmesine ili kin harcama sonras de erlendirme Komisyonun
sorumlulu undad r. Harcama sonras de erlendirme, IPA bile enine özel tespit edilebilir
sonuçlar içerir. Ortak yönetimin varl halinde harcama sonras de erlendirme di er fon
sa layanlar ile ortak yürütülebilir.
7. Harcama öncesi ve ara de erlendirmelerin sonuçlar
döngüsünde dikkate al r.

programlama ve uygulama

8. Komisyon kalite standartlar ve hedef ve ölçülebilir göstergeler kullanma gibi
de erlendirme yöntemleri geli tirir.
Madde 58
Adem-i merkezi yönetimde izleme
1. Adem-i merkezi yönetimin varl
halinde yararlan
ülke, bu Tüzü ün yürürlü e
girmesinden sonraki alt ay içinde, IPA bile enlerinin tutarl
ve koordinasyonunu temin
etmek için ulusal IPA koordinatörüyle ve Komisyonla mutab k olarak bir IPA izleme komitesi
kurar.
2. IPA izleme komitesi, tüm programlar n ve faaliyetlerin finansman anla malar nda ve çok
ll gösterge niteli inde planlama belgelerinde belirtilen hedeflere ula ma yolundaki genel
etkilili inden, kalitesinden ve tutarl
ndan emin olur. Bu amaç do rultusunda, Madde
59(3)’te sunuldu u üzere sektörel izleme komiteleri taraf ndan verilen unsurlara dayan r.
3. IPA izleme komitesi, farkl bile enler alt nda yürütülen programlar ve faaliyetler aras nda
tutarl
ve koordinasyonu sa lamak, verilen yard n küresel hedeflerine ula lmas temin
için gerek duyulan her türlü bile enler aras düzeltme önleminin al nmas sa lamak ve genel
verimlili ini artt rmak için Komisyona, ulusal IPA koordinatörüne ve ulusal yetkilendirme
görevlisine eylem önerilerinde bulunabilir. Ayr ca program hedeflerine ula lmas sa lamak
ve ilgili programlar veya IPA bile enleri alt nda verilen yard n etkinli ini artt rmak için
al nacak her türlü düzeltici tedbirle ilgili al nacak kararlar konusunda ilgili sektörel izleme
komitesine/komitelerine önerilerde bulunabilir.
4. IPA izleme komitesi, Komisyon taraf ndan belirlenen bir izleme komitesi talimatnamesine
ve ilgili yararlan ülkenin kurumsal, hukuki ve mali çerçevesine uygun olarak kendi iç
prosedür kurallar benimser.
5. Komisyon taraf ndan belirlenen izleme komitesi talimatnamesinde aksi belirtilmedi i
sürece bu paragraf n hükümleri geçerlidir.
IPA izleme komitesi üyeleri aras nda Komisyon temsilcileri, ulusal IPA koordinatörü, ulusal
yetkilendirme görevlisi, uygulama birimlerinin temsilcileri ve stratejik koordinatör yer al r.
IPA izleme komitesi toplant lar na bir Komisyon temsilcisi ve ulusal IPA koordinatörü ortak
ba kanl k eder.
IPA izleme komitesi y lda en az bir kere toplan r. Özellikle belirli bir konuyla ilgili ara
toplant lar da yap labilir.
Madde 59
Adem-i merkezi yönetimde sektörel izleme komiteleri
1. IPA izleme komitesi, K m II’de belirtilen özel hükümler uyar nca bu Tüzü ün yürürlü e
girmesinden sonraki alt ay içinde IPA bile enleri alt nda kurulacak sektörel izleme

komitelerinin yard
al r. Sektörel izleme komiteleri programlar veya bile enler ile
ili kilendirilir. Uygun durumlarda sivil toplum temsilcilerini de içerebilirler.
2. Her bir sektörel izleme komitesi, ilgili programlar n ve faaliyetlerin K m II’de her bir
bile en için belirlenen özel hükümler ve ilgili sektörel anla malar ve/veya finansman
anla malar na uygun olarak yürütülme etkilili i ve kalitesinden emin olur. Program
hedeflerine ula lmas temin etmek ve verilen yard n etkilili ini artt rmak için her türlü
düzeltici önlemle ilgili kararlara ili kin Komisyona ve ulusal IPA koordinatörüne önerilerde
bulunabilir ve bu önerilerin bir nüshas da ulusal yetkilendirme görevlisine sunar.
3. Sektörel izleme komiteleri, IPA izleme komitesine rapor verir. IPA izleme komitesine
özellikle a
daki hususlarla ilgili bilgi verirler:
(a) öncelik ekseni ile ve ilgili olan hallerde tedbirler ve faaliyetler ile programlar n
yürütülmesinde kaydedilen ilerleme; buna ba ar lan sonuçlar, mali uygulama göstergeleri ve
di er unsurlar dahildir ve programlar n yürütülmesini iyile tirme anlay yla gerçekle tirilir;
(b) yönetim ve kontrol sistemlerinin i leyi i konusunda denetim otoritesi, ulusal
yetkilendirme görevlisi veya yetkili akreditasyon görevlisi taraf ndan düzenlenen her türlü
rapor.
Madde 60
Merkezi ve ortak yönetimde izleme
Merkezi ve ortak yönetimin varl halinde Komisyon ilgili programlar izlemek için gerekli
her türlü eylemi gerçekle tirir. Ortak yönetim halinde bu eylemler ilgili uluslararas
kurumla(rla) ortak yürütülebilir.
Madde 61
Uygulamaya dair y ll k ve nihai raporlar
1. Uygulama birimleri her bir IPA bile eni için K m II’de tan mlanan prosedürlere uygun
olarak sorumlu bulunduklar programlar n yürütülmesine dair bir sektörel y ll k rapor ve bir
sektörel nihai rapor haz rlar.
Uygulamaya ili kin sektörel y ll k raporlar, mali y kapsar. Uygulamaya ili kin sektörel nihai
raporlar tüm uygulama dönemini kapsar ve son sektörel y ll k raporu içerebilir.
2. Paragraf 1’de bahsedilen raporlar, sektörel izleme komitelerince incelendikten sonra ulusal
IPA koordinatörüne, ulusal yetkilendirme görevlisine ve Komisyona gönderilir.
3. Paragraf 1’de bahsedilen raporlara dayanarak ulusal IPA koordinatörü, IPA izleme
komitesi taraf ndan inceleme tamamland ktan sonra, IPA Tüzü ü alt nda verilen yard n
yürütülmesine dair y ll k ve nihai raporlar Komisyona ve ulusal yetkilendirme görevlisine
gönderir.
4. Her y l 31 A ustos itibariyle gönderilmesi gereken ve ilki 2008’de gönderilecek olan
Paragraf 3’te bahsedilen y ll k rapor farkl bile enler alt nda haz rlanan farkl sektörel y ll k
raporlar birle tirir ve a
daki hususlara dair bilgi içerir:
(a) Topluluk yard
n yürütülmesinde çok y ll gösterge niteli inde planlama belgesi ve
farkl programlarda belirlenen önceliklere ili kin kaydedilen ilerleme;
(b) Topluluk yard

n mali uygulamas .

5. Paragraf 3’te bahsedilen uygulamayla ilgili nihai rapor, tüm uygulama dönemini kapsar ve
paragraf 4’te bahsedilen en son tarihli y ll k raporu içerebilir.

BÖLÜM VI
Kamuya aç kl k, görünürlük
Madde 62
Bilgi ve kamuya aç kl k
1. Merkezi ve ortak yönetimin varl halinde, programlara ve faaliyetlere dair bilgi uygun
durumlarda ulusal IPA koordinatöründen de yard m alan Komisyon taraf ndan sa lan r.
Adem-i merkezi yönetimde ve ortak yönetimle yürütülmeyen s r ötesi i birli i bile eni
alt ndaki tüm programlarla veya program parçalar yla ilgili örneklerde yararlan ülke ve
ulusal IPA koordinatörü programlara ve faaliyetlere ili kin bilgi tedarik eder ve bu bilgiyi
kamuya aç klar. Ortak yönetimin varl halinde Üye Devletler, yararlan ülkeler ve Madde
103’te bahsedilen yönetim otoritesi, programlara ve faaliyetlere ili kin bilgi tedarik eder ve bu
bilgiyi kamuya aç klar. Söz konusu bilgi, Toplulu un rolünü vurgulamak ve effafl k
sa lamak amac yla vatanda lara ve yararlan lara hitap eder niteliktedir.
2. Adem-i merkezi yönetimde uygulama birimleri, nihai yararlan lar n, faaliyetlerin
isimlerinin listesinin ve faaliyetlere verilen Topluluk fonlar n miktar n yay nlanmas
organize etmekten sorumludur. Nihai yararlan
n fonu kabul etmenin ayn zamanda
yay nlanan yararlan lar listesine dahil edilmeyi kabul etme anlama geldi inden haberdar
edilmesini sa larlar. Bu listeye dahil edilen her türlü ki isel bilgi, Avrupa Parlamentosu ve
Konseyi’nin10 45/2001 say Tüzü ünün (EC) artlar na uygun olarak i lenir.
3. 1650/2002 say Tüzü ün (EC, Euratom) Madde 90’ uyar nca Komisyon, sözle melerle
ilgili bilgiyi yay nlar. Komisyon, ihale prosedürü sonuçlar Topluluk d faaliyet için uygun
sözle me prosedürlerine uygun olarak Avrupa Birli i Resmi Gazetesi’nde, EuropeAid internet
sayfas nda ve di er uygun yay n organlar nda yay nlar.
Madde 63
Görünürlük
1. Komisyon ve yararlan ülkenin ilgili ulusal, bölgesel veya yerel otoriteleri, yararlan
ülkede IPA Tüzü ü alt nda verilen yard ma ili kin bilgilerin eri ilebilir k nmas ve kamuya
aç klanmas sa lamak için tutarl bir faaliyetler bütünü üzerinde mutab k olur.
Bu tür faaliyetleri uygulama
anla malar nda belirtilir.

prosedürleri sektörel anla malarda

veya

finansman

2. Paragraf 1’de belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi nihai yararlan lar n sorumlulu undad r
ve ilgili programlara veya faaliyetlere tahsis edilen ödenekten finanse edilir.
KISIM II
ÖZEL HÜKÜMLER
BA LIK I
GEÇ

YARDIMI VE KURUMSAL YAPILANMA B LE EN
BÖLÜM I
Yard

n amac ve uygunlu u
Madde 64
Yard m alanlar
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1. Bu bile en alt nda sunulacak yard m, yararlan
verilebilir:

ülkelere özellikle a

daki alanlarda

(a) demokratik kurumlar n ve hukukun üstünlü ünün güçlendirilmesi;
(b) Avrupa Temel Haklar art ’ndaki temel haklar n yay lmas ve korunmas ;
(c) Kamu yönetimi reformu;
(d) Adalet ve içi leri alan nda reform, örne in hukuk sistemi reformu, yolsuzluklarla,
organize suçla, terörizmle ve yasad göçle mücadelenin ilerletilmesine özel önem verilerek
bu alanlarla ba lant bilgi sitemleri olu turma, polis te kilat , takibat, yarg , ceza sistemleri
ve gümrük ve s r kontrol sistemi reformlar ;
(e) Altyap lar ve mevzuat uygulama ve izleme kapasitesi güçlendirilmeye ihtiyaç duyan
anahtar kurumlar n donat
için yat m deste ini de içeren düzenleyici çerçevenin
modernle tirilmesi;
(f) mali kontrol sistemlerinin olu turulmas veya güçlendirilmesi;
(g) özellikle ekonomik aktörlerin kendi kendilerini organize etmelerine yard mc olarak,
özel sektörü ve sanayide yeniden yap lanmay yard m kapsam na dahil ederek, ekonomiyi
çe itlendirerek, ba ca sektörleri modernle tirerek ve belirli alanlar iyile tirerek piyasa
ekonomisinin güçlendirilmesi;
(h) demokrasiyi, hukukun üstünlü ünü, insan haklar , az nl klara sayg
ve onlar n
korunmas
ve sivil toplum diyalogunu geli tirmek için sivil toplumun ve hükümet ile
hükümet d organlar aras ndaki diyalogun geli tirilmesi;
(i) sosyal diyalogun bir iyi yöneti im unsuru olarak ortaya konmas ve adil çal ma
ko ullar n geli tirilmesi;
(j) az nl klar n bütünle mesinin ilerletilmesi, toplumun her seviyesinde uzla man n ve
güven olu turman n te vik edilmesi;
(k) üst düzey bir koruma, çevreyi kirletenin cezaland lmas ilkesinin yayg nla
lmas ,
do al kaynaklar n sürdürülebilir ekilde kullan lmas , yenilenebilir kaynaklar ve iklim
de ikli i de dahil olmak üzere tüm alanlarda Topluluk politikas n giderek daha fazla
benimsenmesi temellerine dayanan bir çevre politikas ;
(l) küçük ve orta büyüklükteki i letmeler ile kamu i letmeleri için mali imkânlara eri imin
iyile tirilmesi;
(m) nükleer güvenlik, radyoaktif at k yönetimi ve radyasyondan korunma alanlar nda
Topluluk müktesebat ile Avrupa Birli i en iyi uygulamalar na uyumlu kurumsal yap lanma;
(n) Topluluk programlar na, özellikle Avrupa vatanda
bilincini yükselten programlara
kat
n desteklenmesi ve Topluluk ajanslar na kat ma haz rl k yap lmas .
2. Paragraf 1 dahilinde ele al nan alanlara ek olarak, IPA Tüzü ünün EK II’sinde s ralanan
yararlan ülkelere bu bile en alt nda a
daki alanlarla ilgili yard m sunulabilir:
(a) IPA Tüzü ünün Madde 2(3)(b)’sine uygun olarak, di er unsurlar n yan s ra, bölgesel
kalk nma alanlar , insan kaynaklar geli tirme ve k rsal kalk nma yat mlar da dahil olmak
üzere sosyal, ekonomik ve bölgesel kalk nma;
(b) özellikle ya am standartlar geli tirme, i sizlikle mücadele ve insan kaynaklar i ler
hale getirme amaçl faaliyetlerle sosyal bütünle me önündeki engellerin kald lmas ve bu
do rultuda i leyen i gücü piyasalar n desteklenmesi;

(c) üretim sektörü ve hizmetler ile i dünyas yla ilgili altyap lara destek;
(d) itim sistemlerinin ve profesyonel e itim sistemlerinin benimsenmesi, reformu veya
uygun hallerde kurulmas ;
(e) ula m, bilgi, enerji ve di er a lara eri imin ve bunlar aras ba lant lar n iyile tirilmesi;
(f) sa

k sistemleri reformu;

(g) bilgi ve ileti im sistemlerinin iyile tirilmesi.
Madde 65
Yard m biçimleri
1. Bu bile en alt nda verilecek yard m özellikle a

daki yollarla sunulabilir:

(a) Üye Devletlerden veya uluslararas kurumlardan özellikle e le tirme, k sa süreli
le tirme ve TAIEX yoluyla gönderilen kamu sektörü uzmanlar n dahil oldu u e itim ve
bilgi al veri i amaçl idari i birli i tedbirleri;
(b) teknik yard m;
(c) özellikle Avrupa Birli i normlar na ve standartlar na uyumu desteklemek için ba ms z
çok tarafl kurulu lar da içeren düzenleyici altyap yat mlar . Bu hususta temel
düzenleyici kurumlar hedef al nacakt r ve kamu yönetimi reformu ile müktesabata uyum
konular nda aç k bir stratejiye dayan lacakt r;
(d) hibe programlar ;
(e) proje haz rlama imkanlar ;
(f) mali kurumlarla i birli i içinde mali imkanlar n yürütülmesi;
(g) IPA Tüzü ünün Madde 15(1)’ine uygun olarak bütçe deste i.
2. IPA Tüzü ünün Ek II’sinde s ralanan yararlan ülkeler için bu bile en alt nda verilecek
yard m bölgesel kalk nma, insan kaynaklar
geli tirme ve k rsal kalk nma bile enlerinde
öngörülenler ile benzer yap daki önlemler ve faaliyetler yoluyla sunulabilir.
3. Yard m ayn zamanda idari maliyetler de dahil olmak üzere Toplulu un uluslararas
misyonlara, giri imlere veya kurumlara yararlan ülke lehine yapt katk lar n maliyetlerini
kar lamak üzere kullan labilir.
Madde 66
Harcamalar n uygunlu u
1. Bu bile en kapsam ndaki harcamalar 1605/2002 say Tüzükte (EC, Euratom) özel olarak
an lan durumlar haricinde ihaleler, sözle meler ve hibeler imzaland ktan sonra yap lmas
halinde uygun kabul edilir.
2. Madde 34(3)’te belirtilen kurallara ek olarak a

daki harcamalar uygun kabul edilmez:

(a) Her türlü leasing maliyeti;
(b) Amortisman maliyetleri.
3. Madde 34(3)’te belirtilen kurallar n d nda, a
münferit olarak de erlendirilecektir:

daki harcamalar n uygun olup olmad

(a) özellikle faaliyetin ortak finanse edildi i döneme ili kin kira maliyetlerinin de dahil
oldu u i letme maliyetleri;

(b)

daki ko ullar n yerine getirilmesi halinde katma de er vergileri:
(i) herhangi bir ekilde geri al nabilir olmamalar ;
(ii) nihai yararlan

taraf ndan kar lanmalar

n kesinle tirilmi olmas , ve

(iii) proje teklifinde aç kça belirtilmi olmalar .
Madde 67
Yard

n yo unlu u ve Topluluk katk

n oran

1. Bu bile enin amaçlar do rultusunda uygun harcamalar, Madde 38(1)’de belirtildi i üzere,
adem-i merkezi yönetimin varl
halinde kamu harcamalar na dayand r ve merkezi ve
ortak yönetimin varl halinde de toplam harcamalara dayand r.
2. Adem-i merkezi yönetimin varl halinde, bu bile en alt ndaki yard ma Madde 37 ve 38’de
belirlenen genel kurallara ek olarak bu paragraf uygulan r.
Hibeler söz konusu oldu unda nihai yararlan dan faaliyetin maliyetlerine katk da bulunmas
istenebilir. Bir yat m faaliyetinde Topluluk katk kamu harcamas n %75’ini geçmez,
di er %25 yararlan ülkedeki kamu fonlar ndan kar lan r. Ancak istisnai ve geçerlili i
ispatlanan durumlarda Topluluk katk kamu harcamalar n %75’ini a abilir.
Kurumsal yap lanma faaliyetleri nihai yararlan ve/veya yararlan ülkenin kamu fonlar yla
bir dereceye kadar e finansman gerektirir. Ancak geçerlili i ispatlanan durumlarda kurum
olu turma faaliyetleri %100 Topluluk fonlar ndan kar lanabilir.
Madde 65(1)’de belirtildi i ekilde i birli i tedbirleri yoluyla sa lanan yard m %100
Topluluk fonlar ndan kar lanabilir.
4. Merkezi veya ortak yönetimin varl halinde Komisyon, uygun harcamalar n %100’üne
kadar ç kabilecek Topluluk katk miktar belirler.
BÖLÜM II
Programlama
Madde 68
Programlama çerçevesi
Yard m ilke olarak a

daki biçimlerde verilir:

-ulusal programlar,
-bölgesel ve yatay programlar ve faaliyetler.
Madde 69
Ulusal programlar
1. Ulusal programlar, y ll k olarak yararlan ülkenin Madde 5’te belirtilen çok y ll gösterge
niteli inde planlama belgelerinde belirlenen ilkeleri ve öncelikleri dikkate alarak yapt proje
tekliflerine dayanarak Komisyon taraf ndan kabul edilir.
2. Proje teklifleri, özellikle ilgili yararlan ülke taraf ndan kar lanacak ve Madde 64’te
belirtilen yard m alanlar içerebilen öncelik eksenlerini s ralar. Proje teklifleri haz rlan rken
ilgili payda lara dan r.
3. Her y l proje teklifleri üzerinde Komisyon ve yararlan
ülke aras ndaki tart malar
takiben yararlan
ülke taraf ndan Komisyona proje fi leri sunulur. Proje fi leri öncelik
eksenlerini, öngörülen faaliyetleri ve bunlar için seçilen uygulama yöntemlerini aç kça

belirtir. Finansman teklifleri, Komisyon taraf ndan proje fi leri dikkate al narak haz rlan r.
4. Finansman teklifleri, Madde 8’e uygun olarak bir finansman karar ile kabul edilir.
5. Komisyon ve yararlan
anla mas yap r.

ülke aras nda Madde 8’de belirtildi i ekilde bir finansman
Madde 70

Ulusal programlar dahilinde Topluluk programlar na kat m
1. Yararlan
ülkelerin Topluluk programlar na kat
verilebilir. Kat m, ulusal programlarda belirtilir.

desteklemek için yard m

2. Topluluk programlar na kat m için Topluluk deste inde verilen fonlar toplam , ulusal
programda belirtilen s
a maz.
3. Yararlan ülkelerin Topluluk programlar na kat
, bu türden her bir program için
Komisyon ile yararlan ülke aras nda yararlan ülkelerin Topluluk programlar na kat
belirleyen genel ilkelerle uyumlu olarak yap lacak mutabakat zapt nda belirtilen özel
maddelere ve artlara uyar. Bu belge hem yararlan ülkenin katk
n toplam mebla
hem de IPA Tüzü ü alt ndaki yard mla sa lanan mebla a ili kin hükümleri içerir.
Madde 71
Ulusal programlar dahilinde Topluluk ajanslar na kat m
1. Yararlan ülkelerin Topluluk ajanslar na kat
Kat m, ulusal programlarda belirtilir.

desteklemek için yard m verilebilir.

2. Yararlan ülkeler çe itli Topluluk ajanslar n faaliyetlerine duruma ba olarak geçici
kat m sa lamaya davet edilebilir. Bu kat
n maliyetleri Topluluk programlar na kat ma
benzer ekilde IPA Tüzü ü alt nda verilen yard m ile kar lanabilir.
Madde 72
Bölgesel ve yatay programlar
1. Komisyon ilgili çok y ll gösterge niteli inde planlama belgelerine dayanarak ve ilgili
payda lara dan arak, ulusal programlarla tam tutarl k ve koordinasyon içinde bölgesel ve
yatay programlar haz rlar.
2. Bölgesel ve yatay programlar; bölgesel i birli ini art racak, yararlan ülkelerde birden
fazla ülkeyle al veri i güçlendirecek ve yararlan ülkelerin ortak ç karlar n söz konusu
oldu u alanlarda i birli ine girmeye te vik eden giri imleri destekleyecek ekilde tasarlan r.
3. Bölgesel program, Bat Balkanlardaki yararlan
ülkeleri kapsar. Program özellikle
Güneydo u Avrupa’da stikrar Pakt n yürütülmesini destekleyen bir bak aç yla Bölgede
uzla ma, yeniden yap lanma ve siyasi i birli ini hedefler.
4. Yatay programlar, yard n ulusal programlardan daha etkili ve ekonomik olarak
yürütülebilece i ortak ç kar alanlar ndaki baz veya tüm yararlan ülkeleri kapsar.
5. Bölgesel ve yatay programlar alt nda proje haz rlama imkânlar , sivil topluma destek,
gümrük, küçük ve orta büyüklükteki i letme destek, belediye finansman imkânlar ve belediye
altyap , istatistik, nükleer güvenlik, bilgi ve ileti im gibi alanlarda yard m verilebilir.
BÖLÜM III
Uygulama
Alt Bölüm 1

Uygulama çerçevesi ve ilkeler
Madde 73
Genel ilkeler
1. Bu bile en alt ndaki yard m, 1605/2002 say Tüzü ün (EC, Euratom) Madde 53’ü ile
uyumlu olarak merkezi, adem-i merkezi veya ortak yönetim alt nda verilir.
2. Ulusal programlar söz konusu oldu unda hedef adem-i merkezi yönetimdir.
3. Bölgesel ve yatay programlar, Komisyon taraf ndan 1605/2002 say Tüzü ün Madde
43d’sinde tan mlanan ekilde merkezi olarak veya uluslararas kurumlarla ortak yönetim
halinde yürütülür.
Madde 74
Merkezi ve ortak yönetimde uygulama birimleri ve merciiler
Merkezi ve ortak yönetimde Madde 32’ye uygun olarak ulusal IPA koordinatörü komisyonun
temas kuraca tek ki idir.
Madde 75
Adem-i merkezi yönetimde yap lar ve otoriteler
1. Adem-i merkezi yönetimde Madde 22(2)(b) uyar nca ulusal IPA koordinatörü bu bile enin
ulusal düzeyde programlanmas için sorumlulu unu kullan r, a
daki görevleri yerine
getirir:
(a) Madde 69’da an ld
(b) Madde 69’da an ld
Komisyona sunmak,

ekilde proje tekliflerinin haz rlanmas
ekilde proje fi lerinin haz rlanmas

organize etmek,
organize etmek ve

(c) Ulusal programlar n teknik aç dan yürütülmesini izlemek.
2. Madde 31 hükümleri uyar nca uygulama birimi, yararlan
ülkenin ulusal yönetimi
kapsam nda veya do rudan kontrolü alt nda kurulacak bir veya daha fazla uygulama
dairesinden olu ur.
Ulusal yetkilendirme görevlisi, ulusal IPA koordinatörüne dan ktan sonra, uygulama
dairelerine ba kanl k edecek program yetkilendirme görevlilerini atar.
Program yetkilendirme görevlileri, yararlan ülkenin devlet yönetimindeki memurlar olur.
Uygulama daireleri taraf ndan Madde 28 uyar nca yerine getirilen eylemlerden sorumludurlar.
3. Program yetkilendirme görevlileri, ulusal idare kapsam nda bulunan memurlar aras ndan
demli program memurlar
atarlar. lgili program yetkilendirme görevlisinin genel
sorumlulu u alt nda k demli program görevlileri a
daki görevleri yerine getirir:
(a) ilgili bakanl klar dahilindeki faaliyetlerin teknik boyutundan sorumlu olmak,
(b) faaliyetlerin do ru ve zaman nda haz rlanmas ve yürütülmesi konusunda program
yetkilendirme görevlilerine teknik düzeyde yard m etmek,
(c) yararlan
ülkenin proje teklifinde belirtilen her bir öncelik ekseni dahilindeki
koordinasyonu sa lamak.
Madde 76
Uygulama biriminin akreditasyonu ve yönetim yetkilerinin verilmesi
1. Bu Tüzü ün yürürlü e girme tarihinden önce Topluluk fonlar

n 3906/89 say

Tüzük

(EEC) veya 2500/2001 say Tüzük (EC) alt ndaki yararlan
ülkedeki mevcut ulusal
organlar taraf ndan yönetildi i hallerde, söz konusu organlar (bundan böyle 'mevcut ulusal
organlar' ad yla an lacakt r) Komisyon yönetim yetkilerinin verilmesi hususunda bir Karar
alana dek geçi yard
ve kurumsal yap lanma bile eni alt ndaki fonlar yönetir.
2. Mevcut ulusal organlar bu Tüzük alt nda yönetim yetkileri kendilerine verilmeden hiçbir
durumda bu Tüzü ün yürürlü e girmesinden sonra bir y ldan daha fazla geçi yard
ve
kurumsal yap lanma bile eni alt ndaki fonlar yönetemez.
3. Komisyon, özellikle paragraf 4’te sunulan ihlaller listesini ve paragraf 5’e uygun olarak
ulusal yetkilendirme görevlisi taraf ndan al nan karar dikkate alarak mevcut ulusal organlara
yönetim yetkilerinin verilip verilmeyece ine karar verir.
4. Ulusal yetkilendirme görevlisi, Madde 11’de belirtilen artlar dikkate alarak mevcut
ulusal organlar n da dahil oldu u uygulama birimlerinin bir de erlendirmesini yapar.
Özellikle Madde 11’de belirtildi i ekilde yönetim ve kontrol sistemine dahil olan herkesten
levsel aç dan ba ms z bir d denetçinin görü lerine dayanarak uygulama birimlerinin bu
Tüzük alt nda s ralanan gerekliliklerden hangilerine uymad
n listesini ç kar r.
hlallerin listesi bu Tüzü ün yürürlü e girmesinden sonra en geç dört ay içinde Komisyona
gönderilir.
5. Paragraf 4’te bahsedilen uyumsuzlu un uygulama birimlerinin etkin ve etkili faaliyetini
etkilemedi i sonucuna var rsa, ulusal yetkilendirme görevlisi ilgili organlara bu Tüzük
alt nda akreditasyon verebilir.
Bu Tüzü ün yürürlü e girmesinden sonra en geç be ay içinde ilgili organlar n akreditasyonu
konusundaki karar
Komisyona gönderir. Bu karar, paragraf 4’te bahsedilen listede
belirtilen uyumsuzlu un giderilmesi için at lmas gereken ad mlar belirten, süreyle
rlanm hedeflere sahip bir yol haritas içerir. Yol haritas konusunda Komisyonla
hemfikir olunmal r.
6. Paragraf 4’te bahsedilen uyumsuzlu un bir uygulama biriminin etkin ve etkili faaliyetini
etkiledi i sonucuna var rsa, ulusal yetkilendirme görevlisi ilgili uygulama birimi için Madde
13’ün hükümleri uyar nca bir akreditasyon haz rlar.
7. Komisyonun yönetim yetkilerini bu Tüzük alt nda mevcut ulusal organlara vermeye karar
vermesi halinde, Komisyon Karar ulusal otoritelere ilave artlar getirebilir. Bu tür artlar
getirilmesi halinde Komisyon, yönetim yetkilerinin verilme karar n geçerlili ini
sürdürebilmesi için ulusal otoritelere uyum sa lamak için bir süre belirler. Komisyon Karar
ayn zamanda Madde 14(3)’te belirtilen harcama öncesi kontrollerin bir listesini ortaya koyar.
8. Ulusal yetkilendirme görevlisinin karar ndan ba ms z olarak Komisyon, ilgili organlar n
herhangi biri için diledi i zaman yönetim yetkilerini sürdürme, ask ya alma veya geri çekme
karar alabilir.
9. Her a amada ulusal yetkilendirme görevlisi, yararlan
duydu u bilgileri sunmas temin eder.

ülkenin Komisyona ihtiyaç

Madde 77
le tirme projelerinde uygulama ilkeleri
1. E le tirme projeleri, seçilen Üye Devlet yönetimlerinin bu vesileyle yap lacak harcamalar n
geri ödenmesi için gerek duyulan kamu sektörü uzmanl
sa lamay kabul ettikleri bir hibe
biçiminde düzenlenir.
Hibe, yerle ik e le tirme dan man olarak yararlan

ülkenin yönetimine tam zamanl

dan manl k yapmakla görevlendirilen bir memurun uzun vadeli olarak göreve getirilmesini
gerektirebilir.
le tirme hibesi, 1605/2002 say Tüzü ün (EC, Euratom) hibelerle ilgili K m I, Ba k
VI’s n ve 2342/2002 say Komisyon Tüzü ünün (EC, Euratom) ilgili hükümleri uyar nca
olu turulur.
2. Komisyon taraf ndan seçilen Üye Devletçe sa lanan kamu sektörü uzmanl
n geri
ödemesi için sabit bir oran ve fiyat sistemi içeren bir e le tirme k lavuzu haz rlan r ve düzenli
olarak güncellenir.
Madde 78
Topluluk programlar na ve ajanslar na kat m halinde uygulama ilkeleri
Topluluk programlar na ve ajanslar na kat m halinde uygulama, yararlan ülkenin IPA
alt nda finanse edilen nihai katk
n bir k sm n program n veya ajans n bütçesine
ödenmesini kapsar. Adem-i merkezi yönetimde bu ödeme ulusal fon taraf ndan, merkezi
yönetimde ise Komisyon taraf ndan yap r.
Alt Bölüm 2
Mali yönetim
Madde 79
Adem-i merkezi yönetimde ödemeler
1. Madde 40(6)’ya ayk olarak, %95’lik tavana eri ildi inde, ulusal yetkilendirme görevlisi
nihai bakiyenin ödenmesini talep etti inde yeni bir harcama beyan ve mebla a ili kin bilgi
sunar.
2. Ön finansman prensip olarak ilgili programa yap lan Topluluk katk
n yaln zca %50’sini
temsil eder. Y ll k taksitler halinde ödenebilir. Ulusal yetkilendirme görevlisinin geriye kalan
mebla n ulusal düzeyde imzalanan sözle melerin ve hibelerin ön finansman
kapsamad
göstermesi halinde %50’lik oran yükseltilebilir.
3. Ön finansmana tabi olan mebla , y ll k sözle me edilecek tahmini miktar ile önceki y llarda
sözle meli yükümlülüklerin üstlenildi i gerçek mebla lar n toplanmas yoluyla hesaplan r.
Topluluk programlar na ve ajanslar na kat m haricinde, ön finansman yaln zca ilk ihale
ça
veya teklif ça
yap ld ktan sonra ödenir.
4. Topluluk programlar na ve kurumlar na kat m ödemeleri bu kat ma ili kin Topluluk
katk
n %100’üne denk dü ebilir.
Madde 80
Belgelerin saklanmas
Madde 48’e ayk olarak, bu bile en alt ndaki tüm tedarik, hibe ve sözle me prosedürlerinin
yaz kay tlar sözle me bakiyesinin ödenmesinden sonra en az yedi y l süreyle saklan r.
Madde 81
Faiz mülkiyeti
Madde 36’ya ayk olarak, bir program n Topluluk taraf ndan finanse edilmesiyle elde edilen
faiz, Komisyona bir ödeme ba vurusu sunuldu u her zaman Komisyona beyan edilir.
Alt Bölüm 3
De erlendirme ve izleme

Madde 82
De erlendirme
1. Geçi yard
ve kurumsal yap lanma bile eni alt ndaki tüm programlar 2342/2002 say
Komisyon Tüzü ünün (EC, Euratom) Madde 21’ine uygun olarak ara ve/veya harcama
sonras de erlendirmeye tabidir.
2. Yönetim yetkilerinin yararlan ülkeye verilmesinden önce hem ara hem de harcama
sonras de erlendirmeler yap r. Bu de erlendirmeler Komisyon taraf ndan yap r.
Yönetim yetkilerinin verilmesinden sonra ara de erlendirmeler yapma sorumlulu u
yararlan ülkede kal r, ancak bu Komisyonun gerekli gördü ünde programlara dair duruma
ba özel ara de erlendirmeler yapma hakk etkilemez.
Yönetim yetkilerinin yararlan
ülkeye verilmesinden sonra dahi harcama sonras
de erlendirmeler yapmak, Komisyonun hakk olarak kal r.
3. IPA Tüzü ünün Madde 22’siyle uyumlu olarak, ara de erlendirme ve harcama sonras
de erlendirme raporlar na ili kin idari özetler tart lmas için IPA Komitesine gönderilir.
Madde 83
zleme
1. Adem-i merkezi yönetimin varl
halinde, Madde 59’a uygun olarak, ulusal IPA
koordinatörü geçi yard
ve kurumsal yap lanma bile eni için bundan böyle ‘TAIB
komitesi’ ad yla an lacak olan bir sektörel izleme komitesi kurar.
2. TAIB komitesi yararlan ülkenin veya Komisyonun inisiyatifiyle y lda en az iki defa
toplan r. Komisyon taraf ndan belirlenen bir sektörel izleme komitesi talimatnamesine uygun
olarak ve ilgili yararlan ülkenin kurumsal, yasal ve mali çerçevesi dahilinde prosedür
kurallar
haz rlar. Bu prosedür kurallar
ulusal IPA koordinatörü, ulusal yetkilendirme
görevlisi ve IPA izleme komitesiyle mutab k kalarak haz rlar.
3. TAIB komitesine ulusal IPA koordinatörü ba kanl k eder. Komitenin üyeleri aras nda
ulusal yetkilendirme görevlisi, program yetkilendirme görevlileri ve uygun hallerde, di er
uygulama birimlerinin temsilcileri, Komisyonun temsilcileri, yine uygun hallerde, yararlan
ülke taraf ndan Komisyonla mutab k kal narak ça lan uluslararas mali kurumlar n ve sivil
toplum kurulu lar n temsilcileri bulunur.
4. Madde 59(2)’ye uygun olarak TAIB komitesi programlar n ve faaliyetlerin özellikle
daki hususlar n etkilili i ve kalitesinden emin olur:
(a) programlar n mali ve operasyonel geli imini detayland ran uygulama raporlar
incelenmesi;
(b) hedeflere ula lmas
(c) tedarik planlar

n ve programlar n sonuçlar

n

n incelenmesi;

n ve ilgili de erlendirme tavsiyelerinin incelenmesi;

(d) problemli konular n ve faaliyetlerin tart lmas ;
(e) uygun düzeltici eylemlerin önerilmesi;
(f) doland
olaylar n tekrar

k ve usulsüzlük vakalar n incelenmesi ve fonlar n geri al nmas ile benzer
n engellenmesi için al nan tedbirlerin sunulmas ;

(g) denetim otoritesi taraf ndan haz rlanan y ll k denetim faaliyeti plan
denetimlerin bulgular ile tavsiyelerinin incelenmesi.

n ve yap lan

5. TAIB komitesi bu bile en alt nda devam eden tüm programlar izler. Di erlerine ilaveten,

yat m faaliyetleri ve varl klar n veya özelle tirmelerin transferi söz konusu oldu unda,
yararlan ülke bu programlar kapanana dek izler ve bu programlar n sonuçlar nda etkilerini,
sürdürülebilirliklerini ve mülkiyetlerini etkileyecek her türlü de ikli i TAIB komitesine
bildirir.
6. TAIB komitesi, bu bile enin programlar
ve faaliyetleri izlemek için yararlan ülke
taraf ndan kurulan ve izleme sektörlerine göre gruplanan sektörel izleme alt komitelerinden
yard m alabilir. Alt komiteler, TAIB komitesine rapor verir. Komisyon taraf ndan
haz rlanacak bir talimatnameye uygun olarak kendi i leyi kurallar haz rlarlar.
Madde 84
Uygulamaya ili kin sektörel y ll k ve nihai raporlar
1. Adem-i merkezi yönetimde uygulama birimi, her y l 30 Haziran itibariyle Komisyona,
ulusal IPA koordinatörüne, ulusal yetkilendirme görevlisine bir sektörel y ll k raporu
gönderir.
2. Program n kapat lmas ndan sonra en geç 6 ay içinde Komisyona, ulusal IPA
koordinatörüne ve ulusal yetkilendirme görevlisine bir sektörel nihai rapor gönderilir.
Sektörel nihai rapor tüm uygulama süresini kapsar ve son tarihli sektörel y ll k raporu da
içerir.
3. Sektörel raporlar Komisyona, ulusal IPA koordinatörüne ve ulusal yetkilendirme
görevlisine gönderilmeden önce TAIB komitesi taraf ndan incelenir.
4. Sektörel raporlar a

daki bilgileri içerir:

(a) Program n, öncelik eksenlerinin veya faaliyetlerin yürütülmesinde özel, do rulanabilir
hedefler bak ndan kaydedilen ilerlemeye ili kin niceliksel ve niteliksel ö eler;
(b) Program n mali uygulamas hakk nda detayl bilgi;
(c) Uygulama birimi veya TAIB komitesi taraf ndan uygulaman n kalitesini ve etkilili ini
temin etmek için at lan ad mlara ili kin bilgi, özellikle:
(i) veri toplama uygulamalar da dahil olmak üzere izleme ve de erlendirme tedbirleri;
(ii) program n yürütülmesi s ras nda kar la lan her türlü önemli sorunun ve bu
hususta al nan tedbirlerin özeti;
(iii) teknik yard

n kullan lma biçimi.

(d) program hakk nda bilgi vermek ve program kamuya duyurmak için Madde 62 uyar nca
yap lan faaliyetler hakk nda bilgi.
BA LIK II
SINIR ÖTES

RL

B LE EN

BÖLÜM I
Yard

n amac ve uygunlu u
Madde 85

r ötesi i birli i bile eni için ek tan mlar
Bu Ba
n amaçlar do rultusunda, Madde 2’de belirtilen tan mlara ek olarak, 'kat mc
ülkeler' terimi, bu bile en alt nda bir s r ötesi programa kat lan Üye Devletler ve/veya
yararlan ülkeler anlam na gelir.
Madde 86

Yard m alanlar ve biçimleri
1. S

r ötesi i birli i bile eni a

daki konularda yard m sa lar:

(a) Bir veya daha fazla Üye Devlet ile bir veya daha fazla yararlan
ötesi i birli i;
(b) ki veya daha fazla yararlan

ülke aras nda s

ülke aras ndaki s

r

r ötesi i birli i.

2. Paragraf 1’de belirtilen Topluluk yard
ortak yerel ve bölgesel giri imler arac
yla,
yard m ile ekonomik ve sosyal tutarl k hedeflerini birle tirerek s r ötesi i birli ini
güçlendirmeyi hedef al r. birli i, özellikle a
daki genel hedeflerin bir veya daha fazlas na
ula ma amaçl r:
(a) s

r alanlar nda sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalk nmay artt rmak;

(b) çevre, do al ve kültürel miras, kamu sa
gibi ortak sorunlara yönelik birlikte faaliyet;
(c) s

ve organize suçla mücadele ve önlenme

rlar n etkinli ini ve güvenli ini temin etmek;

(d) s r bölgelerinden yerel kat mc lar n da dahil oldu u ortak küçük çapl faaliyetlerin
te vik edilmesi.
3. Paragraf 2’de belirtilen hedeflere özellikle a

daki yollarla ula labilir:

(a) giri imcili in te vik edilmesi, özellikle küçük ve orta büyüklükteki i letmelerin,
turizmin, kültürün ve s r ötesi ticaretin geli tirilmesi;
(b) do al ve kültürel kaynaklar n korunmas ve yönetimi ile do al ve teknolojik risklerin
önlenmesinin te vik edilmesi ve geli tirilmesi;
(c) kentsel ve k rsal alanlar aras ndaki ba lar n desteklenmesi;
(d) ula m, bilgi ve ileti im a lar ve hizmetleri ile s
tesislerine eri imi iyile tirerek izolasyonun azalt lmas ;
(e) sa
kullan

r ötesi su, at k ve enerji sistemleri ve

k, kültür, turizm ve e itim gibi sektörlerde i birli i, kapasite ve altyap lar n ortak
n geli tirilmesi;

(f) yasal ve idari i birli inin artt lmas ;
(g) etkin s r yönetiminin sa lanmas , s rlar kaçakç k, insan ticareti, organize suç,
bula
hastal klar ve transit göç de dahil olmak üzere yasad göçe kar güvenli hale
getirirken yasal ticaretin ve geçi in kolayla
lmas ;
(h) bölgesel ve yerel düzeyde s r ötesi temaslar n te vik edilmesi, al -veri in
kolayla
lmas ve yerel topluluklar aras nda ekonomik, sosyal, kültürel ve e itimsel
birli inin derinle tirilmesi;
(i) s r ötesi i gücü piyasalar n entegrasyonunun, yerel istihdam giri imlerinin, cinsiyet
itli i ve f rsat e itli inin, e itim ve sosyal içermenin te vik edilmesi;
(j) ara rma ve teknoloji geli tirme için insan kaynaklar
te vik edilmesi.

n ve imkânlar

n payla

n

4. S r ötesi i birli i bile eni ayn zamanda, uygun durumlarda, yararlan ülkelerin uygun
bölgelerinin Uyum Fonlar n Avrupa bölgesel i birli i hedefi alt ndaki uluslararas ve
bölgeler aras programlara ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin11 1638/2006 say
Tüzü ü (EC) alt ndaki çok tarafl deniz havzas programlar na kat
da destekleyebilir.
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Yararlan ülkelerin yukar daki programlara kat
anla malar nda belirlenir.

belirleyen kurallar ilgili finansman

Madde87
Ortakl k
1083/200612 say Konsey Tüzü ünün (EC) Madde 11(1) ve (2)’sinin hükümleri, Madde
86(1)’de belirtilen s r ötesi i birli i ba lam nda Üye Devletlere ve yararlan
ülkelere
gerekli de iklikler yap ld ktan sonra uygulan r.
Madde 88
Bölgesel uygunluk
1. Madde 86(1)(a)’da belirtilen s
alanlar a
daki gibidir:

r ötesi i birli i amaçlar do rultusunda uygun finansman

(a) NUTS seviye 3 bölgeleri veya NUTS s fland rmas olmamas halinde, Topluluk ve
yararlan ülkeler aras ndaki kara s rlar boyundaki e de er alanlar;
(b) NUTS seviye 3 bölgeleri veya NUTS s fland rmas olmamas halinde, i birli i
faaliyetinin tutarl
ve devam
temin için gereken potansiyel ayarlamalar da dikkate
alarak, Topluluk ve yararlan ülkeler aras ndaki deniz s rlar boyundaki, genel bir kural
olarak, birbirine mesafesi en fazla 150 kilometre olan e de er alanlar.
Bu Tüzü ün yürürlü e girmesinin hemen ard ndan Komisyon, Topluluk ve yararlan
ülkelerdeki uygun alanlar n listesini belirler. Bu liste 1 Ocak 2007’den Aral k 2013’e kadar
geçerlidir.
2. Madde 86(1)(a)’da belirtilen s
alanlar a
daki gibidir:

r ötesi i birli i amaçlar do rultusunda uygun finansman

(a) NUTS seviye 3 bölgeleri veya NUTS s fland rmas olmamas halinde, Topluluk ve
yararlan ülkeler aras ndaki kara s rlar boyundaki e de er alanlar;
(b) NUTS seviye 3 bölgeleri veya NUTS s fland rmas olmamas halinde, i birli i
faaliyetinin tutarl
ve devam
temin için gereken potansiyel ayarlamalar da dikkate
alarak, Topluluk ve yararlan ülkeler aras ndaki deniz s rlar boyundaki, genel bir kural
olarak, birbirine mesafesi en fazla 150 kilometre olan e de er alanlar.
Uygun alanlar n listesi, Madde 94’te belirtilen ilgili s

r ötesi programlara dahil edilir.

3. Madde 86(4)’te belirtilen programlara kat m amaçlar do rultusunda yararlan
uygun bölgeleri ilgili programlama belgesine uygun ekliyle dahil edilir.

ülkelerin

Madde 89
Harcamalar n uygunlu u
1. Bu bile en alt ndaki harcamalar, Üye Devletlerde yürütülen faaliyetler veya faaliyet
bölümleri için son bütçe taahhüdünün ard ndan 1 Ocak 2007 ile üçüncü y n 31 Aral k’
ars nda fiilen ödenmesi halinde ve yararlan ülkelerde yürütülen faaliyetler veya faaliyet
bölümleri için finansman anla mas n imzalanmas ndan sonra yap lm sa uygun kabul edilir.
2. Madde 34(3)’te belirtilen kurallara ek olarak a

daki harcamalar uygun kabul edilmez:

(a) Borç faizi;
(b) lgili faaliyetin uygun harcamalar
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n %10’unu a an miktarda arazi al

.

3. 34(3)’e ayk
(a) a

olarak, a

daki harcamalar uygun kabul edilir:

daki ko ullar n yerine getirilmesi halinde katma de er vergileri:

(i) herhangi bir ekilde geri al nabilir olmamalar ;
(ii) nihai yararlan

taraf ndan kar lanmalar

n kesinle tirilmi olmas ve;

(iii) proje teklifinde aç kça belirtilmi olmalar .
(b) Uluslararas mali i lem harçlar ;
(c) Bir faaliyetin yürütülmesinin ayr bir hesap veya hesaplar aç lmas
hallerde hesap açma ve i letme giderleri;

gerektirdi i

(d) Ortak finanse edilen faaliyetle do rudan ba lant ve faaliyetin haz rlanmas veya
yürütülmesi için gerekli olan hukuki dan manl k ücretleri, noter ücretleri, teknik veya mali
dan man ücretleri ve muhasebe veya denetim ücretleri;
(e) Bir banka veya di er mali kurumlar taraf ndan sa lanan ve ulusal veya Topluluk
mevzuat taraf ndan art ko ulan teminatlar n maliyetleri;
(f) Genel giderler; ilgili faaliyetin yürütülmesiyle ba lant
maliyetlere dayanmalar gerekir.

kurulabilecek gerçek

Ortalama maliyetlere dayanan sabit fiyatlar, bir faaliyetin genel giderlerin seviyesini
etkileyebilecek do rudan maliyetlerinin %25’ini a amaz. Hesaplamalar uygun biçimde
belgelenir ve periyodik olarak incelenir.
4. Madde 94’te belirtilen s r ötesi program teknik yard na ek olarak, bir faaliyetin
haz rlan nda veya yürütülmesinde kamu otoriteleri taraf ndan ödenen a
daki harcamalar
uygun kabul edilir:
(a) bir faaliyetin haz rlan nda veya yürütülmesinde nihai yararlan
otoritesi taraf ndan sa lanan profesyonel hizmetlerin maliyetleri;

yerine bir kamu

(b) bir faaliyetin haz rlanmas ve yürütülmesiyle ilgili olarak kendisi bizzat bir nihai
yararlan olan ve ek maliyetler olmalar ve ortak finanse edilen faaliyet için fiilen ve
do rudan ödenen harcamalar kapsam na girmeleri halinde di er d hizmet sa lay lara
ba vurmadan kendi hesab ndan bir faaliyet yürüten bir kamu otoritesi taraf ndan sunulan
hizmetlerin tedarik maliyetleri.
lgili kamu otoritesi ya bu paragraf n (a) bendinde belirtilen maliyetleri nihai yararlan ya
fatura eder veya söz konusu faaliyet için o otorite taraf ndan ödenen gerçek maliyetlerin tespit
edilmesine imkan tan yan e de er ispat de erini haiz belgelere dayanarak bu maliyetleri
do rular.
Bu paragraf n (b) bendinde belirtilen maliyetler söz konusu faaliyet için kamu otoritesi
taraf ndan ödenen gerçek maliyetlerin tespit edilmesine imkan tan yan e de er ispat de erini
haiz belgelere dayanarak do rulanmal r.
5. Paragraf 1 ila 4’ün hükümleri sakl kalmak kayd yla, s r ötesi programa kat lan ülkeler
taraf ndan harcamalar n uygunlu una dair ek kurallar getirebilir.
Madde 90
Yard

n yo unlu u ve Topluluk katk

n oran

1. Bu bile enin amaçlar do rultusunda, Madde 38(1)’de belirtilen uygun harcamalar,
kat mc ülkeler taraf ndan mutab k olundu u ve s r ötesi programda belirtildi i ekilde ya
kamu harcamalar na ya da toplam harcamalara dayand r.

2. S r ötesi programlara öncelik ekseni düzeyindeki Topluluk katk , uygun harcamalar için
%85 tavan a maz.
3. Her bir öncelik eksenine Topluluk katk , uygun harcamalar n %20’sinden daha az olmaz.
4. Hiçbir faaliyete ilgili öncelik ekseninden daha yüksek bir e finansman oran verilmez.
5. Madde 89’un paragraf 1’inde bahsedilen uygunluk döneminde, Madde 34(4)’ün
hükümlerine ek olarak:
(a) bir faaliyet, bir defada yaln zca bir tek s
alabilir;

r ötesi program alt ndaan Topluluk yard

(b) bir faaliyet, belirlenen toplam kamu harcamas ndan daha büyük de erde bir yard m
alamaz.
6. Anla man n Madde 87’sinde belirtilen anlamdaki giri imlere Devlet yard
için s
programlar alt nda verilen kamu yard , Devlet yard
tavanlar dikkat al r.

r ötesi

BÖLÜM II
Programlama
Alt Bölüm 1
Programlar
Madde 91
r ötesi programlar n haz rlanmas ve onaylanmas
1. Madde 86(1)’de belirtilen s r ötesi i birli ine verilecek yard m prensip olarak, bundan
böyle ‘s r ötesi programlar’ olarak an lacak, s r ötesi i birli i çok y ll programlar
çerçevesinde verilir.
2.
r ötesi programlar her bir s r veya s r grubu için NUTS seviye 3 bölgelerinde
uygun bir grupland rmayla veya NUTS s fland rmas olmamas halinde e de er alanlarla
haz rlan r.
3. Her bir s r ötesi program 1083/2006 say Tüzü ün (EC) Madde 11’inde belirtilen
ortaklarla i birli i içinde kat mc ülkeler taraf ndan haz rlan r.
4. Kat mc ülkeler Madde 94’te belirtilen tüm unsurlar içeren bir s
teklifini ortak olarak sunarlar.

r ötesi program

5. Komisyon, Madde 94’te belirtilen tüm unsurlar içerip içermedi ini ve Madde 5’te
belirtilen çok y ll gösterge niteli inde planlama belgesinin/belgelerinin amaçlar na ve
önceliklerine katk da bulunup bulunmad
belirlemek için önerilen s r ötesi program
inceler.
Komisyon bir s r ötesi program n Madde 94’te belirtilen tüm ö eleri içermedi ini veya çok
ll gösterge niteli inde planlama belgesinin/belgelerinin amaçlar ve öncelikleriyle tutarl
olmad
dü ünürse, kat mc ülkeleri gerekli tüm ek bilgileri sa lamaya ve uygun
durumlarda önerilen program bu do rultuda gözden geçirmeye davet edebilir.
6. Komisyon karar alarak, s

r ötesi program kabul eder.
Madde 92
Finansman anla malar

1. Madde 86(1)(a)’da belirtilen i birli iyle ilgili s r ötesi programlar için Komisyon ve
programa kat lan yararlan ülkelerin her biri aras nda Madde 91(6)’da bahsedilen karara

dayanarak çok y ll finansman anla malar yap r.
r ötesi program n Madde 99’da belirtilen geçici düzenlemeler alt nda yürütüldü ü
hallerde, Komisyon ve programa kat lan yararlan
ülkelerin her biri aras nda y ll k
finansman anla malar yap r. Bu türden her türlü finansman anla mas , Madde 99(2)’de
belirtilen finansman plan nda ifade edildi i biçimde yararlan
ülkeye verilen Topluluk
katk
ve ilgili y kapsar.
2. Madde 86(1)(b)’de belirtilen i birli iyle ilgili s r ötesi programlar için Komisyon ve
programa kat lan yararlan ülkelerin her biri aras nda, Madde 91(6)’da bahsedilen karara
dayanarak y ll k finansman anla malar yap r. Bu türden her türlü finansman anla mas ,
Madde 94(2)’nin ikinci altparagraf nda belirtilen finansman plan nda ifade edildi i biçimde
yararlan ülkeye verilen Topluluk katk
ve ilgili y kapsar.
Madde 93
r ötesi programlar n gözden geçirilmesi
1. Kat mc ülkelerin veya Komisyonun kat mc ülkelerle fikir birli i içindeki giri imiyle,
r ötesi programlar yeniden incelenebilir ve gerekli görülmesi durumunda program n geri
kalan a
daki hususlardan bir veya daha fazlas na göre gözden geçirilir:
(a) IPA Tüzü ünün Madde 5’inde belirtilen çok y ll gösterge niteli inde mali çerçevenin
gözden geçirilmesine göre finansman plan güncellemek için;
(b) Önemli sosyoekonomik de

imlerin ard ndan;

(c) Topluluktaki, ulusal veya bölgesel önceliklerdeki büyük de
için;
(d) Madde 109’da veya Madde 141’de belirtilen de erlendirmenin

imlerin dikkate al nmas
nda;

(e) Uygulama konusundaki zorluklar n ard ndan;
(f) Madde 100’de belirtilen geçici düzenlemelerin son ermesinin veya yararlan
ülkelerde merkeziden adem-i merkezi yönetime geçi de dahil olmak üzere uygulamaya
ili kin hükümlerde meydana gelen her türlü de ikli in ard ndan.
2. Komisyon karar alarak, gözden geçirilmi s r ötesi program kabul eder ve Madde 92’de
belirtildi i ekilde yeni bir finansman anla mas /anla malar yap r. Uygun durumlarda, IPA
Tüzü ünün Madde 9(3) hükümleri uygulan r.
Madde 94
r ötesi programlar n içeri i
1. Her bir s

r ötesi program a

daki bilgileri içerir:

(a) Madde 97’de belirtilen uygunluk alanlar da dahil olmak üzere Madde 88’e uygun
olarak program taraf ndan kapsanan uygun alanlar n bir listesi;
(b) güçlü ve zay f yönler ile orta vadeli ihtiyaçlar bak ndan uygun i birli i alanlar
analizi ve bu analizden ç kar lacak orta vadeli ihtiyaçlar ve hedefler;

n

(c) yararlan
ülkenin/ülkelerin ilgili çok y ll gösterge niteli inde planlama
belgesini/belgelerini ve di er ilgili ulusal ve bölgesel stratejik belgelerini dikkate alarak,
ayr ca Madde 109’da veya Madde 141’de belirtilen harcama öncesi de erlendirmelerin
sonuçlar
göz önüne alarak yard m için seçilen i birli i stratejisinin ve öncelikler ile
önlemlerin tan mlanmas ;
(d) öncelik eksenleri, ilgili tedbirler ve bunlar n özel hedefleri hakk nda bilgi. Bu hedefler

kt ve sonuçlar için s rl say da gösterge kullan larak ve orant sall k ilkesi dikkate al narak
niceli e dökülür. Göstergeler, öncelikleri yürüten hedeflerin dayanaklar ve etkilili indeki
ilerlemeyi ölçmeye imkân tan yacak ekildedir;
(e) Madde 89’da bahsedilen harcamalar n uygunlu una ili kin kurallar;
(f) program n haz rlan
, yönetilmesini, izlenmesini, de erlendirilmesini, bilgi ve kontrol
faaliyetlerini, ayr ca program n yürütülmesi için gerekli idari kapasiteyi takviye edecek
faaliyetleri kapsayan, programa verilen Topluluk katk
n en fazla %10’una denk dü en özel
bir teknik yard m öncelik ekseni. stisnai durumlarda, Komisyon ve kat mc ülkeler
taraf ndan mutab k olunarak bu önceli e program için verilen Topluluk katk
n %10’undan
daha yüksek bir mebla tahsis edilebilir;
(g) uygun durumlarda, di er IPA bile enleri veya di er Topluluk araçlar taraf ndan
finanse edilen önlemlerle tamamlama faaliyetleri hakk nda bilgi;
(h) a
dakiler de dahil olmak üzere s
hükümler:

r ötesi program için uygulamaya ili kin

(i) kat mc ülkeler taraf ndan Madde 102’de ve uygun durumlarda, Madde 139’da
belirtilen uygulama birimleri ve otoriteleri atanmas ;
(ii) izleme ve de erlendirme sistemlerinin bir tan

;

(iii) uygun durumlarda, Komisyon taraf ndan yap lan ödemeleri alan yetkili organ ile
yararlan lara ödeme yapmaktan sorumlu organ veya organlar hakk na bilgi;
(iv) uygun durumlarda, effafl klar
sirkülasyon prosedürlerinin bir tan ;

sa lamak ad na mali ak lar n mobilizasyon ve

(v) s r ötesi program n Madde 62’de belirtilen kamuya aç klanmas
hakk nda bilgi verilmesini sa lamay hedef alan ö eler;

ve program

(vi) uygun durumlarda, Komisyon ve kat mc ülkeler aras nda bilgisayar ortam ndaki
verilerin de toku u konusunda mutabakata var lan prosedürlerin tan mlanmas .
2. Ayr ca Madde 86(1)(a)’da belirtilen i birli iyle ilgili s r ötesi programlar, çok y ll
gösterge niteli inde mali çerçeve kapsam ndaki her y özel olarak ele alarak her bir öncelik
eksenini, Topluluk katk
n mebla
ve oran , e de er ulusal kurumlar taraf ndan finanse
edilen mebla gösteren bir tablo içeren, çok y ll gösterge niteli inde mali çerçeveye dayal
tek bir finansman plan içerir.
Madde 86(1)(b)’de belirtilen i birli iyle ilgili s r ötesi programlar, her bir kat mc ülke için
çok y ll gösterge niteli inde mali çerçeve kapsam ndaki her y özel olarak ele alarak her bir
öncelik eksenini, Topluluk katk
n mebla
ve oran , e de er ulusal kurumlar
taraf ndan finanse edilen mebla gösteren bir tablo içeren, çok y ll gösterge niteli inde mali
çerçeveye dayal bir finansman plan içerir.
Alt Bölüm 2
Faaliyetler
Madde 95
Faaliyetlerin seçimi
1. S
ça

r ötesi programlar kat mc ülkeler taraf ndan tüm uygun alanlar kaplayan tek bir teklif
yla ortak olarak seçilen ortak faaliyetleri finanse eder.

Kat mc ülkeler ayn zamanda teklif ça

lar d nda ortak faaliyetler belirleyebilir. Bu

durumda ortak faaliyet s r ötesi programda özel olarak belirtilir veya s r ötesi program n
önceli i veya ölçüleriyle tutarl ysa, Madde 110’da veya Madde 142’de belirtilen ortak izleme
komitesi taraf ndan al nacak bir kararla bir program n kabul edilmesinden sonra herhangi bir
zamanda tespit edilir.
2. S r ötesi programlar için seçilen faaliyetler, en az iki kat mc ülkeden her bir faaliyet
için a
daki yollardan birini kullanarak i birli i yapacak nihai kullan lar içerir: ortak
geli tirme, ortak uygulama, ortak personel belirleme ve e finansman.
3. Madde 86(1)(a)’da belirtilen i birli iyle ilgili s r ötesi programlar için seçilen faaliyetler
en az kat mc Üye Devletlerin biri ve kat mc yararlan ülkelerin birinden yararlan lar
içerir.
4. Yukar da belirtilen ko ullar yerine getiren seçilen faaliyetler, aç k bir s
sa lamalar ko uluyla tek bir ülkede yürütülebilirler.

r ötesi fayda

5. Her program, faaliyetlerin seçimi konusunda IPA veya di er Topluluk araçlar alt ndaki
farkl s r ötesi programlar aras nda bölünmeyi engelleyen uygunluk kurallar belirler.
Madde 96
Ba yararlan

n ve di er yararlan

lar n sorumluluklar

1. Bir faaliyetin nihai yararlan lar , Madde 86(1)(a)’da belirtilen i birli iyle ilgili s
programlar için, bir faaliyet teklifi sunulmadan önce aralar nda bir ba yararlan
ederler. Ba yararlan a
daki sorumluluklar üstlenir:

r ötesi
tayin

(a) di er hususlar n yan s ra faaliyetin sa kl bir ekilde yürütülmesini, haks z olarak
ödenen mebla lar n geri al nmas yla ilgili düzenlemeler de dahil olmak üzere, temin eden
hükümleri içeren bir anla mayla faaliyete kat lan nihai yararlan larla ili kileri için gerekli
düzenlemeleri yapar;
(b) tüm faaliyetin yürütülmesini sa lamaktan sorumludur;
(c) Topluluk katk

n faaliyete kat lan nihai yararlan

lara aktar lmas ndan sorumludur;

(d) faaliyete kat lan nihai yararlan lar taraf ndan sunulan harcamalar n, faaliyetin
yürütülmesi amac yla ödendi ini ve faaliyete kat lan nihai yararlan lar aras nda mutab k
olunan faaliyetlerle ilgili olmas temin eder;
(e) faaliyete kat lan nihai yararlan lar taraf ndan sunulan harcamalar n, Madde 108’de
belirtilen kontrolörlerce teyit edilmesini sa lar.
2. Madde 99’da belirtilen geçici düzenlemeler alt nda yürütülen Madde 86(1)(a)’da belirtilen
birli iyle ilgili s r ötesi programlar için:
(a) bir faaliyetin kat mc Üye Devletlerdeki nihai yararlan lar bir faaliyet teklifi
sunulmadan önce aralar nda bir ba yararlan tayin ederler. Ba yararlan faaliyetin Üye
Devletlerde yürütülen k sm için paragraf 1’in (a)’dan (e)’ye kadarki hükümlerinde s ralanan
sorumluluklar üstlenir;
(b) bir faaliyetin her bir kat mc yararlan ülkedeki nihai yararlan lar bir faaliyet
teklifi sunulmadan önce aralar nda bir ba yararlan tayin ederler. Ba yararlan faaliyetin
ilgili ülkede yürütülen k sm için paragraf 1’in (a)’dan (d)’ye kadarki hükümlerinde s ralanan
sorumluluklar üstlenir.
Kat mc Üye Devletlerin ve yararlan ülkelerin ba yararlan
yak n bir i birli i içinde olunmas temin ederler.
3. Bir faaliyetin her bir yararlan

ülkedeki nihai yararlan

lar faaliyetin yürütülmesinde

lar Madde 86(1)(b)’de belirtilen

birli iyle ilgili s r ötesi programlar için, bir faaliyet teklifi sunulmadan önce aralar nda bir
ba yararlan
tayin ederler. Ba yararlan
faaliyetin ilgili ülkede yürütülen k sm için
paragraf 1’in (a)’dan (d)’ye kadarki hükümlerinde s ralanan sorumluluklar üstlenir.
Kat mc yararlan ülkelerin ba yararlan
içinde olunmas temin ederler.

lar faaliyetin yürütülmesinde yak n bir i birli i

4. Faaliyete kat lan her nihai yararlan , beyan etti i harcamalardaki usulsüzlüklerden
sorumludur.
Madde 97
Faaliyetlerin yerlerine ili kin özel ko ullar
1. Geçerlili i ispatlanan durumlarda Topluluk finansman , faaliyetlerin veya faaliyet
bölümlerinin yürütülmesi esnas nda yap lan NUTS seviye 3 bölgelerindeki veya NUTS
fland rmas olmamas halinde söz konusu program için uygun olan alanlara biti ik e de er
alanlardaki s r ötesi programa verilen Topluluk katk
n en fazla %20’si kadar harcamay
finanse edebilir. stisnai durumlarda, Komisyon ve kat mc ülkeler aras nda mutab k
olunarak, bu esneklik NUTS seviye 2 bölgelerinde veya NUTS s fland rmas olmamas
halinde, uygun alanlar n tespit edildi i e de er alanlar kapsayacak ekilde geni letilebilir.
Proje düzeyinde, istisnai durumlarda, birinci alt paragrafta tan mland
üzere program
alan n d ndaki ortaklarca yap lan harcamalar, proje ancak söz konusu orta n kat
yla
gerçekle tirilebilecekse uygun olabilir.
2. Her program n kat mc ülkeleri, bu harcamalar n yasalara ve kurallara uygunlu unu temin
eder.
Paragraf 1’de bahsedilen uygun alan n d ndaki faaliyetlerin seçimi:
(a) Üye Devletlerle ortak yönetim halinde yürütülen programlar ve program bölümleri için
Madde 102’de belirtilen yönetim otoritesi;
(b) yararlan
ülkelerde adem-i merkezi yönetim halinde yürütülen programlar ve
program bölümleri için Madde 28’de belirtilen uygulama birimleri;
(c) yararlan

ülkelerde merkezi yönetim halinde yürütülen programlar ve program
bölümleri için Komisyon,
taraf ndan teyit edilir.
BÖLÜM III
Uygulama
Alt Bölüm 1
Genel Hükümler
Madde 98
Uygulama artlar
1. Madde 86(1)(a)’da belirtilen s r ötesi i birli i konusunda programlar, ilkesel olarak
kat mc Üye Devletler veya yararlan ülkelerdeki s r ötesi program n uygulanmas ndan
sorumlu olmakla birlikte Madde 102’de bahsedilen yetkililer taraf ndan Üye Devletlerle ortak
idare arac
yla uygulan r.
Bu ba lamda bir s

r ötesi programa kat lan Üye Devletler ile yararlan

ülkeler, bu

Bölümün 2. Alt Bölümünde yer alan hükümlere göre tüm bölgedeki program n tamam na
kat labilmelidir.
Madde 91(6)’ya uygunluk göstererek s r ötesi program n kabulünden önce Komisyon,
Madde 102’de bahsedilen yetkililerin kapasitesinin bu Bölümün 2. Alt Bölümünde belirtilen
artlara uydu unu tespit etmek için gerekli gördü ü her türlü bilgiyi kat mc ülkelerden talep
eder.
r ötesi bir programa kat lan Üye Devletler ve yararlan ülkelerin bu artlara göre tüm
program uygulamaya haz r olmamas halinde Madde 99’da ortaya konulan geçici
düzenlemeler geçerlidir.
2. Madde 86(1)(b)’de belirtilen s r ötesi i birli i konusunda programlar, s ras yla Komisyon
veya ulusal yetkilendirme görevlisi ve kendi ülkesindeki program n uygulanmas ndan
sorumlu olan her ülkedeki operasyon birimleriyle birlikte 1605/2002 say Tüzü e (EC,
Euratom) göre merkezi veya adem-i merkezi yönetime ba olarak uygulan r.
Bu anlamda s
uygulan r.

r ötesi programlar, bu Bölümün 3. Alt Bölümünde belirtilen hükümlere göre

Madde 86(1)(b)’de i aret edilen s
hedef, adem-i merkezi yönetimdir.

r ötesi i birli i konusunda tüm yararlan

ülkeler için

Madde 99
Geçici Düzenlemeler
1.
Madde 86(1)(a)’da belirtilen s r ötesi i birli i konusunda kat mc ülkelerin bu
Bölümün 2. Alt Bölümünde belirtilen hükümlere göre Üye Devletlerle ortak yönetim
arac
yla tüm s r ötesi program uygulamaya haz r olmad
durumlarda program, bu
Madde’de i aret edilen geçici düzenlemelere göre uygulan r.
2.
Madde 94(2)’nin ilk altparagraf nda belirtilen s
finansman plan a
dakileri kapsar:

r ötesi programda yer alan

(a) Tüm kat mc Üye Devletleri içeren bir tablo,
(b) Kat mc her yararlan

ülkenin yer ald

bir tablo,

3.
r ötesi program n kat mc yararlan ülkelerle ilgili k sm , Madde 142 hariç
olmak üzere bu Bölümün 3. Alt Bölümünde yer verilen hükümlere göre uygulan r. Madde
110’daki ortak izleme komitesiyle ilgili hükümler geçerlidir.
4.
Madde 94(1)(h)’de belirtildi i üzere s r ötesi programda yer alan uygulama
hükümleri, kat mc Üye Devletlere uygulanan artlarla kat mc yararlan
ülkelere
uygulananlar aras nda farkl k yarat r.
5.
Madde 95 hükümlerine göre ortak faaliyetlerin seçilmesinin ard ndan yönetim
otoritesi, kat mc Üye Devletin ba yararlan
na hibe sa lar.
Adem-i merkezi yönetim olmas durumunda, kat mc yararlan
birimleri, kendi ülkelerindeki ba yararlan ya hibe sa lar.

ülkelerdeki operasyon

Merkezi yönetim olmas durumunda, Komisyon kat lan her bir yararlan
ba yararlan
na hibe sa lar.

ülkenin

Madde 100
Geçici Düzenlemelerin Sona Ermesi
1. Üye Devletler, Madde 98’in 1. paragraf na göre ortak yönetim arac

yla söz konusu olan

uygulamaya geçmeye haz r oldu unda, Madde 117’ye uygun olarak gözden geçirilmi bir
rapor ve görü e ek olarak yönetim ve kontrol sistemlerinin gözden geçirilmi bir tan yla
birlikte gelecek üç y l için çok y ll gösterge niteli inde mali çerçeveye dayal tek bir mali
plan içeren, gözden geçirilmi bir s r ötesi program Komisyon’a sunar.
Komisyon, s r ötesi program yeniden inceler ve Madde 117’ye göre verilen belgeleri
de erlendirir. Programda de iklik yapan yeni bir karar benimseyip benimsememeye karar
verir ki; böylece Madde 98(1)’de belirtilen düzenlemelere göre program uygulanabilir.
2. Program n kat mc yararlan ülkelerle ilgili olan k sm için geçici düzenlemeler s ras nda
verilen bütçe taahhütleri, Madde 99’da at fta bulunulan hükümlere uygunluk göstererek
uygulanmaya devam eder.
Alt Bölüm 2
Yararlan

ülkeler ve Üye Devletler aras ndaki s

r ötesi programlar

Alt K m 1
Yönetim ve kontrol sistemleri
Madde 101
Genel lkeler
Kat mc ülkelerin olu turdu u s
dakileri kar lar:

r ötesi programlar n yönetim ve kontrol sistemleri

(a) Yönetim ve kontrolle ilgili yap lar n i levlerinin tan mlanmas ve her yap dahilindeki
levlerin tahsisi,
(b) Bu yap lar aras nda ve içerisindeki i levler ayr

ilkesine uygunluk,

(c) S r ötesi programa göre aç klanan harcamalar n do rulu u ve uygunlu unun
sa lanmas için i lemler,
(d) Bilgisayar ortam nda güvenilir muhasebe, izleme ve mali rapor sistemleri,
(e) Sorumlu yap n görevlerin yürütülmesi i ini ba ka bir yap ya vermesi halinde bir rapor
verme ve izleme sistemi,
(f) Sistemlerin i leyi ini denetlemek için düzenlemeler,
(g) Yeterli bir denetim izi olu turmak için sistem ve prosedürler,
(h) Usulsüzlükler ve yanl
lemleri.

ödenen tutarlar n geri al nmas için rapor verme ve izleme
Madde 102
Yetkililerin Atanmas

1. S r ötesi bir programa kat lan ülkeler, bir yönetim otoritesi, tek bir onaylama otoritesi ve
tek bir denetim otoritesi görevlendirir ki; bunlar n tamam s r ötesi programa kat lan Üye
Devletlerin birinde kal r. Onaylama otoritesi, Komisyon taraf ndan yap lan ödemeleri al r ve
bir kural olarak Madde 104’te belirtilen hükümlere göre ba yararlan ya ödemeleri yapar.
Yönetim otoritesi, programa kat lan ülkelerle görü tükten sonra ortak bir teknik sekreterya
olu turur. Ortak teknik sekreterya, yönetim otoritesine ve Madde 110’da yer alan ortak izleme
komitesine ve uygun oldu u hallerde de denetim otoritesi ve onaylama otoritesine kendi
görevlerini yürütürken yard mc olur.
Ortak teknik sekreteryan n di er kat mc ülkelerde kurulu birimleri olabilir.

2. S r ötesi program için denetim otoritesine, s r ötesi programa kat lan ve Madde 105’te
belirtilen görevleri yürüten her ülkenin bir temsilcisinden olu an bir grup denetçi yard m
sa lar. Denetçi grubu, s r ötesi program onaylama karar n ard ndan en geç üç ay içinde
olu turulur. Kendi usul kurallar belirler. Ba kan , s r ötesi program n denetim otoritesidir.
Kat mc ülkeler oybirli iyle denetim otoritesine ilk f krada tan mland
üzere denetçi
grubuna ihtiyaç duyulmaks n, program n kapsad
tüm alanda Madde 105’te belirtilen
görevleri do rudan uygulama yetkisi verme karar alabilir.
Denetçiler, Madde 108’de belirtilen kontrol sisteminden ba ms zd r.
3. S r ötesi programa kat lan her ülke, Madde 110’da belirtilen ortak izleme komitesinde yer
almak üzere temsilciler görevlendirir.
4. Bir yönetim veya onaylama otoritesinin bir veya birden fazla görevini arac bir yap
yürüttü ünde ilgili düzenlemeler yaz olarak resmi bir biçimde kaydedilir.
Yönetim, denetim ve onaylama otoritesiyle ilgili bu Tüzü ün hükümleri söz konusu arac yap
için de geçerlidir.
Madde 103
Yönetim otoritesinin görevleri
1. Yönetim otoritesi, sa lam mali yönetim ilkesine uygunluk göstererek ve özellikle
dakiler için s r ötesi program n yönetim ve uygulanmas ndan sorumludur:
(a) Faaliyetlerin s r ötesi program için geçerli kriterlere uygun olarak seçilmesi ve
uygulama dönemlerinin tamam için geçerli Topluluk ve ulusal kurallara da uygunluk
göstermelerinin sa lanmas ;
(b) S r ötesi program dahilindeki her faaliyetin muhasebe kay tlar n bilgisayar
ortam nda yap lmas ve saklanmas için bir sistemin olu turulmas ve mali yönetim, izleme,
onaylama, denetim ve de erlendirme için gerekli uygulama verilerinin toplanmas n
sa lanmas ;
(c) Harcamalar n do rulu unun onaylanmas . Bu ba lamda bir faaliyete kat lan her nihai
yararlan
kat mc n harcamalar n Madde 108’de belirtilen kontrolör taraf ndan
do rulanm oldu undan emin olacakt r;
(d) Faaliyetlerin Madde 121’de bahsedilen kamu ihale hükümlerine göre yap lmas
sa lanmas ;

n

(e) Faaliyetlerin uygulamas na kat lan nihai yararlan lar ve di er yap lar n ulusal
muhasebe kurallar na erh koymaks n faaliyetle ilgili tüm havaleler için ya ayr bir
muhasebe sistemi ya da yeterli bir muhasebe düzenlemesi olu turmalar n sa lanmas ;
(f) S r ötesi programlar n de erlendirmelerinin Madde 109’a göre yap lmas
sa lanmas ;

n

(g) Yeterli bir muhasebe zinciri olu turmak için gerekli harcama ve muhasebeye ili kin
tüm belgelerin Madde 134’ün getirdi i artlara uygunluk gösterilerek tutulmas sa layan
yöntemlerin belirlenmesi;
(h) Onaylama otoritesinin, onaylama i lemi için yap lan harcamalarla ilgili olarak
yürütülen i lem ve tasdiklere yönelik her türlü gerekli bilgiyi almas n sa lanmas ;
(i) Ortak izleme komitesinin faaliyetlerine rehberlik edilmesi ve s r ötesi program n
uygulama kalitesinin belirli hedefleri
nda izlenmesine olanak sa lamak için gerekli
belgelerin bu komiteye sunulmas ;

(j) Madde 112’de belirtilen uygulamaya dair y ll k ve nihai raporlar n haz rlanmas ve
ortak izleme komitesinin onay ndan sonra Komisyona sunulmas ;
(k) Madde 62’de belirtilen bilgi ve aç klama artlar na uyulmas
2. Yönetim otoritesi, ilk yararlan
uygulama düzenlemelerini belirler.

yla anla maya vard

n sa lanmas .

durumlarda her faaliyet için

Madde 104
Onaylama otoritesinin görevleri
Bir s

r ötesi program n onaylama otoritesi, özellikle a

dakilerden sorumludur:

(a) Harcama ve ödemelerin onayl bildirilerinin haz rlanmas ve Komisyon’a sunulmas .
(b) A

dakilerin onaylanmas :

(i) Harcama bildirisi do rudur; güvenilir muhasebe sistemlerinin sonucunda elde
edilmektedir ve do rulanabilir destekleyici belgelere dayanmaktad r.
(ii) Bildirilen harcamalar geçerli Topluluk ve ulusal kurallara uygunluk göstermektedir
ve program için geçerli olan kriterlere uygunluk göstererek fon için seçilen ve Topluluk ve
ulusal kurallara göre yap lan faaliyetlerden kaynaklanm r.
(c) Onaylama i lemleri için harcama beyan nda yer alan harcamalara yönelik yürütülen
lem ve onaylar konusunda yönetim otoritesinden yeterli bilgiyi almas n sa lanmas .
(d) Denetim otoritesinin sorumlulu u alt nda veya kendisi taraf ndan yap lan tüm denetim
sonuçlar n onaylama s ras nda dikkate al nmas .
(e) Komisyon’a bildirilen harcamalar n bilgisayar ortam nda muhasebesinin tutulmas .
Yönetim ve denetim otoriteleri bu bilgiye eri ir. Komisyon’un yaz talebi üzerine onaylama
otoritesi, talebin al nmas ndan sonraki on i günü içinde veya belgelendirme ve habersiz
denetim yapmak amac yla kararla
lan ba ka bir süre içinde söz konusu bilgiyi Komisyon’a
iletir.
(f) Geri al nabilen giderler ile bir faaliyete yap lan katk n tamam veya bir k sm n iptal
edilmesi sonucu geri çekilen paran n muhasebesinin tutulmas . Geri al nan giderler, s r ötesi
program n sona ermesinden önce bir sonraki harcama beyan ndan söz konusu oran
dü ürülerek Avrupa Birli i genel bütçesine yeniden ödenir.
(g) Her y l 28 ubat’a kadar s r ötesi program n her öncelik eksenini için a
aç klayan bir bildirinin Komisyon’a gönderilmesi:
(i) Bir faaliyete yap lan resmi yard n tamam n veya bir k sm
ard ndan bir önceki y l verilen harcama beyan ndan ç kar lan tutar.

dakileri

n iptal edilmesinin

(ii) Bu harcama beyan ndan dü ülmü olan, geri al nan tutar.
(iii) Önceki y n 31 Aral k tarihinde tasnif edilmi oldu u üzere geri alma
talimatlar n yay nland y la kadar geri al nacak tutara dair bir bildiri.
Madde 105
Denetim otoritesinin görevleri
1. Bir s r ötesi program n denetim otoritesi; yönetme ve onaylama otoritelerinden i levsel
aç dan ba ms z olacakt r ve özellikle a
dakilerden sorumludur:
(a) Hesaplar n s r ötesi program n yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir biçimde
leyi ini do rulamak için yürütülmesinin sa lanmas .

(b) Faaliyetlerle ilgili hesaplar n bildirilen giderleri onaylamak için uygun bir örne e
dayanarak yap lmas n sa lanmas .
(c) S r ötesi program n kabulünün ard ndan gelen y ldan ba layarak en son bütçe
taahhüdünden sonraki dördüncü y la kadar olan her y l 31 Aral k’a kadar:
(i) Söz konusu y n 30 Haziran tarihinde son bulan önceki 12 ayl k dönem boyunca
yürütülen hesaplar n bulgular
ortaya koyan bir y ll k kontrol raporunun Komisyon’a
sunulmas ve program n yönetim ve kontrolü sistemlerinde tespit edilen her türlü eksikli in
rapor edilmesi. Program n kabulünden sonraki y n 31 Aral k tarihine kadar sunulacak olan
ilk rapor, kabul y
n 1 Ocak tarihi ile program n kabulünden sonraki y n 30 Haziran
tarihi aras ndaki dönemi kapsar. Son bütçe taahhüdünden sonraki y n ard ndan gelen
dördüncü y n 1 Temmuz’undan itibaren yap lan hesaplarla ilgili bilgide bu paragraf n (d)
noktas nda belirtilen kapan bildirisini destekleyen nihai kontrol raporunda yer al r. Bu rapor,
sistem hesaplar ve bu paragraf n (a) ve (b) bendlerine göre yürütülen muhasebe faaliyetlerine
dayand r.
(ii) Kendi sorumlulu unda yürütülmü olan kontrol ve denetimlere dayanarak
Komisyon’a sunulan harcama beyanlar n do ru oldu u ve havalelerin yasal ve uygun
yap ld na dair makul bir güvence sa lamak amac yla yönetim ve kontrol sisteminin etkili
leyip i lemedi ine yönelik bir görü sunulmas .
Çok say da IPA s r ötesi program na ortak bir sistem uyguland nda (i) noktas nda
belirtilen bilgi tek bir rapora dahil edilebilir ve (ii) noktas nda ifade edilen görü ve bildiri de
ilgili s r ötesi programlar n tamam kapsayabilir.
d) Nihai bakiye ödemesi uygulamas n geçerli i ile nihai harcama beyan n kapsad
havalelerin yasall
ve uygunlu unu de erlendiren bir kapan bildirisini en son bütçe
taahhüdünü izleyen be inci y n en son 31 Aral k’ na kadar Komisyon’a sunulmas ki; bunu
bir nihai kontrol raporu destekler.
2. Denetim otoritesi, denetim faaliyetlerinin uluslararas seviyede kabul edilmi denetim
standartlar dikkate almas sa lar.
3. 1. paragraf n (a) ve (b) bendlerinde i aret edilen denetim ve kontrollerin denetim otoritesi
nda bir yap taraf ndan yap lmas halinde denetim otoritesi, söz konusu yap lar n gerekli
ba ms z i leve sahip olmas sa lar.
4. Yönetim veya kontrol sistemlerindeki zay fl k veya saptanan uygunsuz harcama seviyesi, 1.
paragraf n (c) bendinde belirtilen veya 1. paragraf n (d) bendinde yer alan kapan
bildirisindeki y ll k görü için nitelikli olmayan bir görü e imkân vermezse, denetim otoritesi
gerekçelerini belirtecek ve sorunun kapsam ve mali etkisini tahmin eder.
Madde 106
Denetim izi
Madde 105(1)(b)’de belirtilen denetim amaçlar çerçevesinde, ilgili s r ötesi program için
daki kriterlere uygunluk gösterdi i hallerde bir denetim izinin yeterli oldu u dü ünülür:
(a)
r ötesi programa göre ortak finanse edilen faaliyetlere yönelik olarak denetim
otoritesi, yönetim otoritesi, arac yap lar ve ilk yararlan lar taraf ndan bulundurulan
destekleyici belgeler ve detayl muhasebe kay tlar yla do rulanacak toplam tutarlar n
Komisyon’a sunulmas na izin verir.
(b)
verir.

lk yararlan

ve her nihai yararlan

ya katk

n ödenmesinin do rulanmas na izin

(c)
r ötesi program için ortak izleme komitesi taraf ndan belirlenen seçme kriterlerinin
uygulanmas n do rulanmas na izin verir.
(d) Her faaliyet için teknik artname ve mali plan, hibe onay yla ilgili belgeler, kamu ihale
usulleriyle ilgili belgeler, ilerleme raporu ve onaylamalar konu alan raporlar ile yap lan
denetimleri içerir.
Madde 107
Faaliyet denetimleri
1. Madde 105(1)(b)’de belirtilen denetimler, Komisyonla fikir birli ine var larak denetim
otoritesi taraf ndan belirlenen veya onaylanan bir metot arac
yla seçilen bir faaliyet
örne ine dayanarak s r ötesi program n kabulünü izleyen y n 1 Temmuz tarihinden itibaren
her on iki ayda bir yap r.
Denetimler, nihai yararlan
yap r.

taraf ndan yap lan belgelendirme ve kay tlara dayanarak yerinde

Kat mc ülkeler, uygulama dönemi boyunca bahsedilen denetimlerin uygun payla lmas
sa lar.
2. Denetimler, a

daki artlar n kar land

onaylar:

(a) Faaliyet, s r ötesi program için seçme kriterlerini yerine getirir ve onaylama karar na
uygunluk gösterilerek uygulan r; i levselli i ve kullan
veya kabul edilen hedeflerle ilgili
uygun her türlü durumu kar lar.
b) Bildirilen harcama, muhasebe kay tlar ve nihai yararlan
destekleyici belgelere uygunluk gösterir.
c) Nihai yararlan
gösterir.

taraf ndan bulundurulan

taraf ndan bildirilen harcama, Topluluk ve ulusal kurallara uygunluk

d) Kamu katk , Madde 40(9)’a göre nihai yararlan

ya ödenir.

3. Tespit edilen sorunlar n yap sal anlamda sistemli gibi göründü ü ve bu nedenle de s r
ötesi program bünyesindeki di er faaliyetler için bir risk te kil etti i durumlarda denetim
otoritesi gerekti inde ilave denetimler de dahil olmak üzere bu tür sorunlar n kapsam
belirlemek amac yla daha fazla incelemenin yap lmas sa lar. Gerekli önleyici ve düzeltme
faaliyeti ilgili yetkililer taraf ndan gerçekle tirilir.
4. Ba yararlan lar taraf ndan beyan edilen ve nihai harcama beyan nda Komisyon nezdinde
belgelendirilen toplam giderin en az %5’i, her bir s r ötesi program n kapat lmas ndan önce
paragraf 2 uyar nca denetlenir.
Madde 108
Kontrol sistemi
1. Harcamalar do rulamak için her kat mc ülke; ortak finanse edilen ürün ve hizmetlerin
yap ld
, kendi bölgesinde uygulanan faaliyetlerin tamam veya bu faaliyetlerin bir k sm
için bildirilen harcamalar n makul olup olmad
ve bu harcamalar n ve ilgili faaliyetlerin
veya bir k sm n Toplulukla ve ilgili olmas halinde de ulusal kurallara uygunluk gösterip
göstermedi ini do rulamaya olanak sa layan bir kontrol sistemi kuracakt r.
Bu amaçla her kat mc ülke, faaliyete kat lan her nihai yararlan
n bildirdi i harcamalar n
yasall
ve do rulu unu onaylamakla sorumlu kontrolörler görevlendirecektir. Kat mc
ülkeler, tüm program alan için tek bir kontrolör görevlendirme karar alabilir.

Ortak finanse edilen ürün ve hizmetlerin yap ld na dair onaylaman n sadece tek bir faaliyet
aç ndan yürütülebilece i durumlarda bu gibi onaylamalar, ilk yararlan
n yerle tirildi i
kat mc ülkenin kontrolörü veya yönetim otoritesi taraf ndan yap lacakt r.
2. Her kat mc ülke, ilk yararlan
n kontrolörlere sundu u tarihten itibaren üç ayl k bir
zaman dilimi içinde harcamalar n kontrolörler taraf ndan onaylanabilmesini sa lar.
Alt K m 2
De erlendirme ve izleme
Madde 109
De erlendirme
1. De erlendirme; sürdürülebilir kalk nma hedefi ile çevresel etki ve stratejik çevresel
de erlendirme hakk ndaki ilgili Topluluk yasas
dikkate alarak s r ötesi programlar n
uygulanmas ve strateji ve Topluluk fonlar ndan gelen yard n kalite, etkililik ve tutarl
geli tirmeyi amaçlar.
2. Kat mc ülkeler, her s
yapar.

r ötesi program kapsayan bir ön de erlendirmeyi hep birlikte

Ön de erlendirmeler, s r ötesi programlara göre bütçe kaynaklar n tahsisini etkili k lmay
ve programlama kalitesini geli tirmeyi amaçlar. Farkl klar , eksiklikler ve kalk nma
potansiyeli, ula lacak amaçlar, beklenen sonuçlar, rakamlarla belirtilen hedefler, ilgili çok
ll gösterge niteli inde planlama belgesi/belgeleri, Topluluk katma de eri, önceki
programlamadan ç kar lan dersler ve uygulama usullerinin kalitesi, izleme, de erlendirme ve
mali yönetimle uyumu tespit edecek ve de er biçer.
Ön de erlendirme, s

r ötesi program n ekinde yer al r.

3. Programlama dönemi boyunca kat mc ülkeler, özellikle söz konusu incelemenin ilk ba ta
belirlenen hedeflerden bariz bir biçimde ayr lmay ortaya koydu u veya tekliflerin s r ötesi
program n gözden geçirilmesi için yap ld
hallerde s r ötesi program n izlenmesiyle
ba lant de erlendirmeler yapar. Sonuçlar, s r ötesi program n ortak izleme komitesine ve
Komisyon’a gönderilir.
Sonuçlar n Madde 93’te belirtilen program notunun gözden geçirilmesine sebep olmas
halinde bunlar gözden geçirilen s r ötesi program n sunulma zaman nda IPA Komitesi
bünyesinde ele al r.
4. Madde 102’de i aret edilen ve faaliyet ba ms zl olan dahili veya harici onaylama ve
denetim otoriteleri, uzman veya di er yap lar taraf ndan de erlendirmeler yap r. Sonuçlar,
belgelere eri ime dair geçerli kurallara göre yay nlan r.
5. Madde 94(1)(f)’de belirtilen teknik yard m için yap lan de erlendirmelerin giderleri
bütçeden kar lan r.
Madde 110
Ortak izleme komitesi
1. Kat mc ülkeler, s r ötesi program onaylayan karar n kat mc ülkelere bildirildi i
tarihten itibaren üç ay içinde her s r ötesi program için ortak bir izleme komitesi olu turulur.
Ortak izleme komiteleri, kat mc ülkeler veya Komisyon’un giri imiyle y lda en az iki kez
toplan r.
Madde 99’da an lan geçici düzenlemelere göre uygulanan bir s

r ötesi program olmas

durumunda yard n adem-i merkezi bir temelde yap ld yararlan ülkeler aç ndan ortak
izleme komitesi, Madde 59’da belirtilen sektörel izleme komitelerinin rolünü gerçekle tirir.
2. Her ortak izleme komitesi, mevcut Tüzü e uygun olarak görevlerini yerine getirmesi
amac yla kat mc ülkelerin kurumsal, yasal ve mali çerçevesi dahilinde ve Komisyon
taraf ndan belirlenen bir ortak izleme komitesi görev yetkisine uygunluk göstererek kendi
lem kurallar belirler. Bu kurallar yönetim otoritesiyle anla maya vararak ve Madde 99’da
belirtilen geçici düzenlemelere göre uygulanan bir program olmas halinde de kat mc
yararlan
ülke(lerin) ulusal IPA koordinatörüyle/koordinatörleriyle anla ma sa layarak
kabul eder.
3. Ortak izleme komitelerine kat mc ülkelerin birinin bir temsilcisi veya yönetim otoritesi
ba kanl k eder.
Madde 102(3)’e göre içeri ini belirlerken kat mc ülkeler, Madde 87’nin hükümlerini
dikkate al r.
4. Komisyon, ortak izleme komitesinin faaliyetlerine dan man olarak kat r. Avrupa Yat m
Bankas ve Avrupa Yat m Fonu’ndan bir temsilci, kendilerinin bir katk da bulunaca s r
ötesi program için bir dan manl k rolü üstlenebilir.
5. Ortak izleme komitesi, a
daki hükümlere uygun olarak s
kalitesi aç ndan a
daki faaliyetleri yapar:

r ötesi program n etkililik ve

(a) S r ötesi program n finanse etti i faaliyetlerin seçilmesi kriterlerini ele al r ve onaylar
ve programlama ihtiyaçlar çerçevesinde bu kriterlerin gözden geçirilmesini onaylar.
(b) Yönetim otoritesi ve Madde 99’da belirtilen geçici düzenlemelere göre uygulanan bir
program olmas halinde de kat mc yararlan
ülkedeki uygulama birimleri taraf ndan
sunulan belgelere dayanarak s r ötesi program n belirli hedeflerine ula lmas na yönelik
ilerlemeyi düzenli olarak gözden geçirir.
(c) Özellikle her öncelik için belirlenen hedeflere ula lmas ve Madde 57(4) ve Madde
109’da bahsedilen de erlendirmeler olmak üzere uygulama sonuçlar inceler.
(d) Madde 112’de belirtilen y ll k ve nihai raporlar ele al r ve onaylar ve Madde 99’da
belirtilen geçici düzenlemelere göre uygulanan bir program olmas halinde Madde 144’te
belirtilen raporlar inceler.
(e) Madde 105(1)(c)’de belirtilen y ll k kontrol raporu ve Madde 99’da an lan geçici
düzenlemelere göre uygulanan bir program olmas halinde Madde 29(2)(b)’nin ilk cümlesinde
belirtilen y ll k denetim faaliyet raporu/raporlar ve söz konusu raporlar n incelenmesinden
sonra Komisyon’un bu konuyla ilgili yapaca her türlü yorum hakk nda bilgilendirilir.
(f) Faaliyetlerin seçilmesinden sorumludur; fakat kendisine rapor veren bir düzenleme
komitesine bu görevi verebilir.
(g) Madde 86(2)’de belirlenen hedeflere ula lmas
mümkün k lmak veya kendi mali
yönetimi de dahil olmak üzere yönetimini geli tirmek için s r ötesi program n gözden
geçirilmesi veya incelenmesini önerebilir.
(h) S

r ötesi program n içeri ini de

tirmek için her türlü de

ikli i tart r ve onaylar.

Madde 111
zleme düzenlemeleri
1. Yönetim otoritesi ve ortak izleme komitesi, s
sa lar.

r ötesi program n uygulama kalitesini

2. Yönetim otoritesi ve ortak izleme komitesi, mali göstergelerin yan s ra Madde 94(1)(d)’de
belirtilen göstergelere i aret ederek izleme faaliyetini yapar.
3. zleme faaliyeti çerçevesinde Komisyon ile Madde 102’de belirtilen otoriteler aras ndaki
bilgi al veri i elektronik ortamda gerçekle tirir.
Madde 112
Uygulama hakk nda y ll k ve nihai rapor
1. Her y l en geç 30 Haziran’a kadar yönetim otoritesi, ortak izleme komitesi taraf ndan
onaylanan s r ötesi program n uygulanmas na ili kin bir y ll k raporu Komisyon’a sunar. lk
ll k rapor, program n kabulünü izleyen ikinci y lda sunulur.
Yönetim otoritesi, en geç en son bütçe taahhüdünü izleyen dördüncü y n 31 Aral k tarihine
kadar s r ötesi program n uygulanmas hakk nda nihai bir rapor sunar.
2. 1. Paragrafta bahsedilen raporlar a

daki bilgileri içerir:

(a) Say sal faaliyetlerle birlikte belirli ve do rulanabilir hedeflerle olan ili kilerine
dayanarak Madde 94(1)(d)’de belirtilen öncelik ekseni seviyesindeki göstergeleri kullanarak
r ötesi program n uygulanmas nda kaydedilen ilerleme ve öncelikler.
(b) Her öncelik ekseninin detaylar

belirleyerek s

r ötesi program n mali uygulamas :

(i) Yönetim otoritesine gönderilen ödemeler ve ilgili kamusal katk için yap lan
ba vuruda yer alan ve yararlan
n ödedi i giderler.
(ii) Komisyon’dan al nan toplam ödemeler ve Madde 111(2)’de belirtilen mali
göstergelerin say sal olarak belirtilmesi.
(iii) Yararlan

lara ödeme yapmaktan sorumlu yap taraf ndan ödenen giderler.

(c) Özellikle a
dakiler olmak üzere uygulaman n kalite ve etkilili ini sa lamak için
yönetim otoritesi veya ortak izleme komitesi taraf ndan at lan ad mlar:
(i) Veri toplama düzenlemeleri de dahil olmak üzere izleme ve de erlendirme
tedbirleri,
(ii) S r ötesi program n uygulanmas nda kar la lan belirli bir sorunun özeti ve
uygun oldu u hallerde Madde 113’e göre yap lan yorumlar da dahil olmak üzere al nan her
türlü tedbir,
(iii) Teknik yard ma ba vurma.
(d) S r ötesi program hakk nda bilgi sa lamak ve bunun propagandas
al nan tedbirler,

yapmak için

(e) S r ötesi program n uygulanmas s ras nda kar la lm olan Topluluk kurallar na
uygunluk sa lanmas yla ilgili sorunlar hakk nda bilgi ve bunlar ortadan kald rmak için al nan
tedbirler,
(f) Madde 138’de belirtildi i üzere mali düzeltmelerin ard ndan, s r ötesi program n
uygulama süresi boyunca yönetim otoritesi veya ba ka bir resmi yetkiliye yap lm olan
yard n kullan lma alan ,
(g) Madde 99’da bahsedilen geçici düzenlemelere göre uygulanan programlar olmas
halinde, s r ötesi program n tüm bölgesindeki ortak yönetime ba
olarak yap lan
uygulamaya yönelik kaydedilen ilerleme.
Uygun oldu u hallerde, bu paragraf n (a) ve (g) noktalar nda bahsedilen bilgi, özet olarak
sunulabilir.

(c) ve (f) bendlerinde belirtilen bilgiye önceki rapordan bu yana belirli bir de
yap lmam sa yer ay rmaya gerek yoktur.

iklik

3. Komisyon, y ll k raporu ald tarihten itibaren üç ay içinde yönetim otoritesi taraf ndan
sunulan uygulama konulu bir y ll k raporun içeri i hakk ndaki görü ünü kat mc ülkelere
bildirir. Bir s r ötesi program hakk ndaki nihai rapor için, zaman limiti raporun al nd
tarihten itibaren en fazla be ayd r. Komisyon, belirlenen zaman limiti içinde cevap vermezse
rapor kabul edilmi say r.
Madde 113
Program n y ll k incelemesi
1. Her y l, Madde 112’de i aret edilen uygulama konulu y ll k rapor sunuldu unda Komisyon
ve yönetim otoritesi; s r ötesi program n uygulamas nda kaydedilen ilerleme, geçen y l
içinde elde edilen temel sonuçlar, mali uygulama ve di er etkenleri uygulamay geli tirmek
amac yla inceler.
Madde 105(1)(c)(i)’de belirtilen, en son y ll k kontrol raporunda ortaya ç kan yönetim ve
kontrol sisteminin faaliyetiyle ilgili her kapsam da incelenebilir.
2. Paragraf 1’de belirtilen inceleme yap ld ktan sonra Komisyon; kat mc ülkeler ve yönetim
otoritesine yorumlarda bulunabilir ki; bunlar derhal ortak izleme komitesine bilgi verir.
Kat mc ülkeler, söz konusu raporlara dair yap lan eylemler hakk nda Komisyon’a bilgi
verir.
Alt K m 3
Kat mc ülkeler ve Komisyon’un sorumlulu u
Madde 114
Yönetim ve kontrol
1. Kat mc ülkeler, özellikle a
ve kontrolünden sorumludur:

daki tedbirler arac

yla s

r ötesi programlar n yönetim

(a) S r ötesi programlar için yönetim ve kontrol sistemlerinin Madde 101 ve 105’e uygun
olarak kurulmas ve etkili bir biçimde i lemesini sa lama,
(b) Düzensizliklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesi ve uygun olmas halinde
geç yap lan ödemelerin faizleriyle birlikte bo yere ödenen tutarlar n geri al nmas . Bunlar
Komisyon’a bildirirler ve idari ve yasal i lemlerin ilerleyi i hakk nda Komisyon’a sürekli
bilgi verirler.
2. Kat mc ülkelerin yanl klar tespit etme ve düzeltme ve bo yere ödenen tutarlar geri
alma sorumlulu una erh koymaks n onaylama otoritesi, bir yanl k sonucu yap lan her
türlü tutar n ilk yararlan dan geri al nmas sa lar. Nihai yararlan lar, kendi aralar ndaki
mevcut anla maya uygun olarak bo yere ödenen tutarlar ilk yararlan ya yeniden öder. E er
ilk yararlan , bir nihai yararlan dan geri ödemeyi alamazsa söz konusu nihai yararlan
n
topraklar nda bulundu u kat mc ülke, bu nihai yararlan ya bo yere ödenen miktar
onaylama otoritesine öder.
Madde 115
Yönetim ve kontrol sistemlerinin tan
1. Madde 128’de belirtilen ön finansman n ödenmesinden önce, yönetim otoritesinin
topraklar nda bulundu u Üye Devlet, özellikle organizasyon ve a
dakilere yönelik
lemleri kapsayan yönetim ve kontrol sistemlerinin bir tan
Komisyon’a iletir:

(a) Madde 102’de belirtilen yönetim ve onaylama otoriteleri ve arac yap lar.
(b) Madde 102’de belirtildi i üzere kendi sorumluluklar çerçevesinde denetimleri yapan
denetim otoritesi ve di er yap lar.
2. Yönetim otoritesi aç ndan, onaylama otoritesi ve her arac yap , 1. paragrafta belirtilen
Üye Devlet a
daki bilgileri Komisyon’a sunar:
(a) Kendilerine verilen görevlerin tan

,

(b) Yap n organizasyon tablosu, ba kanl klar n kendi aralar nda ve kendi bünyelerinde
görevlerin da
ve verilen görevlerin say ,
(c) Faaliyetleri seçme ve onaylama i lemleri,
d) Yararlan lar n geri ödeme ba vurular n yap lma, onaylanma ve geçerli k lma
lemleri ve yararlan lara yap lan ödemelere izin verme, gerçekle tirme ve hesaba i leme
lemleri,
(e) Harcama beyanlar

haz rlama, onaylama ve Komisyon’a sunma i lemleri,

(f) (c), (d) ve (e) bendlerinin amaçlar çerçevesinde olu turulan yaz
(g) Kat mc ülkelerin, belirlenen ve s
kurallar ,

i lemlere at f,

r ötesi program için geçerli olan uygulanabilirlik

(h) S r ötesi programa dahilinde yap lan faaliyetlerin detayl muhasebe kay tlar
tutulmas için sistem.

n

3. Denetim otoritesi ve di er yap lar için 1. Paragrafta belirtilen Üye Devletler, Komisyon’a
daki bilgileri sa lar:
(a) Kendi görev ve aralar ndaki ili kinin tan

,

(b) Denetim otoritesi ve s r ötesi programla ilgili denetim faaliyetlerine kat lan her
yap n organizasyon tablosu ki; bu tabloda ba ms zl klar n nas l sa land , verilen
görevlerin say ve personelin nitelikleri de tan mlanacakt r.
(c) Önerilerin uygulanmas ve denetim raporlar ndan kaynaklanan düzeltme tedbirlerinin
izlenmesi i lemleri,
(d) Uygun oldu u hallerde denetim otoritesi taraf ndan yap lan s
denetimlere kat lan yap lar n faaliyetlerinin izlenmesi i lemi,

r ötesi programla ilgili

(e) Y ll k kontrol rapor ve kapan bildirilerinin haz rlanmas i lemleri.
Madde 116
Yönetim ve kontrol sistemlerinin de erlendirilmesi
1. Madde 115’te belirtilen tan ma, olu turulan sistemlerin de erlendirme sonuçlar ortaya
koyan ve Madde 101 ve 105’e uygunlu una dair görü bildiren bir rapor e lik eder. Söz
konusu görü te erhler olursa, rapor eksikliklerin ciddiyetini belirtir. lgili kat mc ülke
Komisyon’a al nacak düzeltme tedbirleri ve bunlar n uygulanmas yla ilgili zaman çizelgesi
hakk nda bilgi verir ve daha sonra da tedbirlerin uygulama ve söz konusu erhlerin
kald lmas onay iletir.
2. Paragraf 1’de belirtilen rapor ve görü , denetim otoritesi taraf ndan veya uluslararas
seviyede kabul edilmi denetim standartlar
dikkate alarak faaliyetlerini yürütecek olan
yönetim ve onaylama otoritelerinden ba ms z çal an bir özel veya tüzel yap taraf ndan
haz rlan r.

3. lgili yönetim ve kontrol sistemleri, Tüzük (EC) No 1083/2006’ya göre onaylanan yard m
için uygulananla ayn olmal r; paragraf 1’de belirtilen rapor ve görü ün olu turulmas
amac yla söz konusu sistemle ba lant olarak ulusal ve Topluluk denetçilerinin yapt
denetimlerin sonuçlar göz önünde bulundurulabilir.
4. Paragraf 1’de belirtilen rapor a
ödemesi yap r:

daki artlarda kabul edilmi say r ve ön finansman

(a) Raporun al nd
tarihten itibaren iki ay içinde, yukar da belirtilen görü ten erh
kalkt nda ve Komisyon taraf ndan gözlem yap lmad nda.
(b) Sistemin temel unsurlar yla ilgili düzeltici tedbirlerin uygulanm oldu una dair
Komisyon’un onay üzerine görü te erh olursa ve ilgili erh kald rsa ve onay tarihinden
sonraki iki ay içinde Komisyon bir gözlemde bulunmazsa.
Madde 117
Geçici düzenlemelerde de

iklik artlar

1. Madde 99’da belirtilen geçici düzenlemelere göre uygulanan bir s r ötesi program
oldu unda, kat mc ülkeler Madde 98(1)’de belirtilen uygulama artlar na geçmeye haz r
olduklar nda Komisyon’a yönetim ve kontrol sistemlerinin gözden geçirilmi bir tan na ek
olarak Madde 116(1)’e göre gözden geçirilmi bir rapor ve görü ü sunarlar.
2. Görü te erhler oldu unda programda de iklik yapan Komisyon karar , sadece
Komisyon’un sistemlerin temel unsurlar yla ilgili düzeltici tedbirlerin uygulanm ve ilgili
erhin kald lm oldu una dair onay almas halinde al nabilir.
Madde 118
Kat mc ülkeler aras nda düzenlemelerin yap lmas ve bildirilmesi
Madde 115(2) ve (3)’te listelenen bilgiye ek olarak yönetim ve kontrol sistemlerinin tan ;
yönetim otoritesi, onaylama otoritesi ve denetim otoritesinin bu Tüzük’ten kaynaklanan
görevlerini yerine getirmesi ve Madde 114(2)’de belirtildi i üzere gereksiz ödemelerin geri
al nmas aç ndan söz konusu olan artlara kat mc ülkelerin uymas na olanak sa lamak için
kat mc ülkeler aras nda kararla
lan düzenlemeleri içerir.
Madde 121’de an lan kamu tedarikleri için kural ve usullerle ilgili hükümlerle birlikte bu
düzenlemeler, kat mc ülkeler aras nda yap lan yaz bir anla may kapsar ve yönetim ve
kontrol sistemlerinin tan na eklenir.
Madde 119
Komisyonun sorumluluklar
1. Komisyon; Madde 116’da belirtilen usule uygun olarak kat mc ülkelerin Madde 101 ve
105’e uygunluk gösteren yönetim ve kontrol sistemleri kurmu oldu unu ve Madde
105(1)(c)’de bahsedildi i üzere denetim otoritesinin y ll k görü ü ve y ll k kontrol raporlar
ile kendi denetimlerine dayanarak s r ötesi programlar n uygulanmas süresince sistemlerin
etkili bir biçimde çal
ndan emin olur.
2. Kat mc ülkelerin yapt denetimlere erh koymaks n Komisyon görevlileri veya yetkili
Komisyon temsilcileri, acil durumlar d nda asgari on i günü içinde s r ötesi programlarda
yer alan faaliyetlere dair denetimleri de kapsayabilecek ekilde yönetim ve kontrol
sistemlerinin etkili i leyi ini do rulamak için yerinde denetimler yapabilir. Görevliler veya
kat mc ülkelerin yetkili temsilcileri bu denetimlerde yer alabilir.
Yerinde denetimler yapma yetkisine sahip Komisyon görevlileri veya yetkili Komisyon

temsilcileri, Topluluk fonuyla finanse edilen harcamalarla ilgili haz rlanan veya al nan ve
elektronik ortamda kay tl bulunan belge ve veriler de dahil olmak üzere kitap ve di er tüm
belgelere eri ebilir.
Bu denetim yetkileri, ulusal yasa taraf ndan özellikle görevlendirilen görevlilere baz görevler
verilmesine erh koyan ulusal hükümlerin uygulanmas etkilemez.
3. Komisyon, bir kat mc ülkenin sistemlerin etkili i leyi ini veya bir veya daha fazla
havalenin do rulu unu onaylamak için yerinde denetim yapmas
gerekli k labilir.
Komisyon görevlileri veya yetkili Komisyon temsilcileri bu denetimlerde yer alabilir.
Madde 120
Denetim yetkilileriyle i birli i
Komisyon ve s r ötesi programlar n denetim otoriteleri, kendi denetim plan ve metotlar
koordine etmek için i birli i yapar ve kaynaklar n olas en iyi kullan na ula mak ve
faaliyetlerin yinelenmesinden kaç nmak amac yla yönetim ve kontrol sistemleri üstünde
yürütülen denetim sonuçlar da an nda bildirir.
Komisyon ve denetim otoriteleri, Madde 105’te sunulan y ll k kontrol raporu ve görü ü hep
birlikte incelemek ve s r ötesi programlar n yönetim ve kontrolünün geli tirilmesiyle ilgili
di er konulardaki görü lerin al veri inde bulunmak için düzenli olarak ve kendi aralar nda
aksi kararla
lmad takdirde y lda en az bir kez toplant yaparlar.
Madde 121
Sat n Alma
1. Hizmet, tedarik ve faaliyet sözle melerinin yap lmas için ihale usulleri; 1605/2002 say
Tüzü ün IV. Ba
’n n 2. K m 3. Bölümü (EC, Euratom) ve 2342/2002 say Tüzü ün
(EC; Euratom) III. Ba
’n n 2. K m 3. Bölümünün hükümlerine ek olarak üçüncü
ülkelerle i birli i için Avrupa Topluluklar genel bütçesinin finanse etti i hizmet, tedarik ve
faaliyet sözle meleri için geçerli kural ve usuller konusunda 24 Ocak 2006 tarihli ve C(2006)
117 say Komisyon Karar izler.
Bu hükümler, hem Üye Devletler hem de yararlan
program n tüm alan nda geçerlidir.

ülkelerin topraklar nda s

r ötesi

2. 1. paragraftaki hükümler, Madde 118’de belirtildi i üzere kat mc ülkeler aras nda yap lan
yaz anla malara dahil edilir.
3. Madde 99’da bahsedilen geçici düzenlemelere göre uygulanan s r ötesi program olmas
halinde, kat mc Üye Devletler taraf ndan aksi kararla
lmad sürece 1. paragraf Üye
Devletlerin topraklar nda uygulanan program n söz konusu k sm na uygulanmaz.
Alt K m 4
Mali yönetim
Madde 122
Ödemeler için ortak kurallar
1. Topluluk taraf ndan Topluluk fonundan yap lan katk ödemeleri, bütçe ödeneklerine uygun
olarak yap r. Her ödeme, en erken aç k bütçe taahhütlerine iletilir.
2. Ödemeler; ön finansman, ara ödemeler ve nihai bakiye ödemesi eklindedir. Kat mc
ülkelerin görevlendirdi i yap lara yap r.
3. Her y l en geç 30 Nisan’da onaylama otoritesi, cari mali y l ve ard ndan gelen mali y l için

olas ödeme uygulamalar na dair geçici bir tahmini Komisyon’a gönderir.
4. Komisyon ve kat mc ülkelerin görevlendirdi i otoriteler ile yap lar aras ndaki mali
havalelerle ilgili tüm al veri ler elektronik yolla yap r. Mücbir sebep hallerinde ve özellikle
ortak bilgisayar destekli sistemin yanl çal mas veya uzun süren bir ba lant olmamas
durumlar nda onaylama otoritesi, harcama beyan ve ödeme uygulamas yaz ç kt olarak
gönderebilir.
Madde 123
Geçici ödemeler ve nihai bakiye ödemelerinin hesaplanmas için ortak kurallar
Geçici ödemeler ve nihai bakiye ödemeleri, onaylama otoritesi taraf ndan onaylanan her
harcama beyan ndaki öncelik eksenine göre ifade edilen giderlere dair her öncelik ekseni için
finansman oran uygulanarak hesaplan r.
Bununla birlikte geçici ödemeler ve nihai bakiye ödemeleri arac
yla yap lan Topluluk
katk , resmi katk dan ve s r ötesi program onaylayan Komisyon’un karar nda aç kland
üzere her öncelik ekseni için Topluluk fonundan gelen azami yard m miktar ndan fazla
olamaz.
Madde 124
Harcama beyan
1. Tüm harcama beyanlar , her öncelik ekseni için Madde 89’a göre faaliyetlerin
uygulanmas nda nihai yararlan lar n ödedi i toplam harcama tutar ve kamu harcamalar
kapsayan artlara göre nihai yararlan lara ödenen veya ödenecek ilgili kamu harcamalar
kapsar. Nihai yararlan lar taraf ndan ödenen harcamalar, al nan faturalar veya e de erdeki
hesap belgeleriyle do rulan r.
2. Topluluk fonundan gelen katk Madde 90(2)’ye göre hesapland nda kamu harcamalar
ndaki harcamalarla ilgili her türlü bilgi, ödeme talebine dayanarak hesaplanan toplam
borcu etkilemez.
Madde 125
Ön ödeme ve geçici ödemelerin birikmesi
Madde 40(5)’te yer alan hükümler üzerinde gerekli de

iklikler yap ld ktan sonra uygulan r.

Madde 126
Yararlan

lara ödeme bütünlü ü

Madde 40(9)’da yer alan hükümler üzerinde gerekli de

iklikler yap ld ktan sonra uygulan r.

Madde 127
Avro kullan
1. Kat mc ülkelerin sunulan s r ötesi programlar nda belirtilen tutarlar, onayl harcama
beyanlar , ödeme ba vurusu ve uygulama konulu y ll k ve nihai raporda bahsedilen
harcamalar Avro olarak ifade edilir.
2. S r ötesi programlar hakk ndaki Komisyon kararlar , Komisyon taahhüt ve ödemeleri
Avro olarak belirlenir ve gerçekle tirilir.
3. Ödemenin yap ld tarihte para birimi olarak Avro’ya geçmemi olan kat mc ülkelerdeki
nihai yararlan lar kapsayan projeler için ilk yararlan lar, ulusal para birimlerindeki

harcama tutarlar

Avro’ya dönü türür.

Söz konusu tutar, ödeme ba vurusunun ilk yararlan
taraf ndan yönetim otoritesine
sunuldu u ay içinde Komisyon’un ayl k döviz kurunu kullanarak Avro’ya çevrilir.
Bu oran, her ay Komisyon taraf ndan elektronik ortamda yay nlan r.
4. Avro, bir kat mc ülkenin para birimi oldu unda 3. paragrafta aç klanan dönü türme
lemi, ulusal para birimi ile Avro aras ndaki sabit dönü türme oran n yürürlü e girdi i
tarihten önce onaylama otoritesi taraf ndan hesaplarda kay tl bulunan tüm harcamalar için
geçerlidir.
Madde 128
Ön finansman
1. Komisyon’un s r ötesi program onaylama karar n ard ndan ve Madde 116’da belirtilen
raporun kabul edilmesi üzerine tek bir ön finansman tutar , Komisyon taraf ndan kat mc
ülkenin belirledi i yap ya ödenir.
Ön finansman tutar , program n ilk üç bütçe taahhüdünün %25’i tutar ndad r.
Ön finansman tutar , bütçe taahhüdünün elveri lili i aç ndan gerekli oldu u hallerde iki
taksit halinde ödenebilir.
2. Ön finansman olarak ödene toplam tutar, Komisyon’un ön finansman tutar n ilk taksidini
ödedi i tarihten itibaren yirmi dört ay içinde bir s r ötesi programa göre ödeme
ba vurusunda bulunulmazsa kat mc ülkelerin görevlendirdi i yap taraf ndan Komisyon’a
geri ödenir.
Madde 129
Faiz
Madde 36’da yer alan hükümler, üzerinde gerekli de

iklikler yap ld ktan sonra uygulan r.

Madde 130
Tamamen Ödenme
Ön finansman olarak ödenen tutar, s r ötesi program Madde 133’e göre kapand
Komisyon hesaplar ndan tamamen ödenir.

nda

Madde 131
Geçici ödeme ba vurular
1. Komisyon’un yapt

her geçici ödeme, a

n kabul edilebilirli i

daki kar lanan artlara tabidir:

(a) Komisyon’a Madde 124’e uygunluk göstererek bir ödeme ba vurusu ve bir harcama
beyan gönderilmi olmal r.
(b) Komisyon, her öncelik ekseni için tüm dönem boyunca s r ötesi program onaylanan
Komisyon’un karar nda aç kland
üzere Topluluk fonlar ndan gelen azami yard m
tutar ndan daha fazlas ödemez.
(c) Yönetim otoritesi, Madde 112’ye göre en güncel y ll k uygulama raporunu Komisyon’a
göndermi olmal r.
(d) Harcaman n söz konusu ödeme ba vurusunda aç kland
faaliyetler aç ndan
Antla man n 226. Maddesi’ne göre bir ihlal olmas durumunda Komisyon taraf ndan
gerekçeli bir görü ün ifade edilmemesi.

2. 1. paragrafta belirtilen artlar n bir veya daha fazlas kar lanmazsa, kat mc ülkeler ve
onaylama otoritesine bir ayl k dönem içinde Komisyon bilgi verir; böylece durumu çözüme
kavu turmak için gerekli ad mlar at labilir.
Madde 132
Geçici ödeme ba vurular ve ödeme gecikmelerinin sunulma tarihi
1. Onaylama otoritesi, bir y l içinde üç ayr dönemde Komisyon’a her s r ötesi program için
geçici ödeme taleplerini iletir. Cari y lda Komisyon’un yapt
bir ödeme için bir ödeme
ba vurusunun sunulaca en son tarih 31 Ekim’dir.
2. Uygun fona ba
olarak ve Madde 136’ya uygunluk göstererek ödemelerin gecikmesi
olmamas durumunda Komisyon, Madde 131’de belirtilen yukar daki artlar kar layan bir
ödeme ba vurusunun Komisyon’a kaydedildi i tarihten sonraki iki ay geçmeyecek süre
içinde geçici ödemeyi yapar.
Madde 133
Nihai bakiye ödemesi için artlar
1. Komisyon, a

dakilerin gerçekle mesi art yla nihai bakiyeyi öder:

(a) Onaylama otoritesi, son bütçe taahhüdünü izleyen be inci y n 31 Mart tarihine kadar
dakileri kapsayan bir ödeme ba vurusunu gönderir:
(i) Madde 124’e uygunluk göstererek nihai bakiye ödemesi için ba vuru ve bir
harcama beyan ;
(ii) Madde 112’de belirtilen bilgi de dahil olmak üzere s
uygulama raporu;

r ötesi program için nihai

(iii) Madde 105(1)(d)’de i aret edilen bir kapan bildirisi.
(b) Harcaman n söz konusu ödeme ba vurusunda aç kland
faaliyetler aç ndan
Antla man n 226. Maddesine göre bir ihlal oldu una dair Komisyon’un gerekçeli bir görü ü
yoktur.
2. 1. paragrafta belirtilen belgelerin herhangi birinin Komisyon’a gönderilememesi, Madde
137’ye göre otomatik olarak nihai bakiyenin taahhüt edilmemesiyle sonuçlan r.
3. Komisyon, al nd tarihten itibaren be ay içinde kapan
görü ü hakk nda kat mc ülkelere bilgi verir.
4. Elveri li fona ba
nihai bakiyeyi öder:

olarak Komisyon, a

bildirisi içeri ine dair kendi

daki tarihlerden sonraki k rk be gün içinde

(a) Madde 112’ye uygunluk göstererek nihai raporu kabul etti i tarih,
(b) Kapan bildirisini kabul etti i tarih.
5. 6. paragrafa erh koymaks n bütçe taahhüdünün bakiyesi, nihai bakiye ödemesinin
ard ndan on iki ayda devre d b rak r. S r ötesi program, a
daki durumlardan biri
gerçekle ir gerçekle mez kapanm say r:
(a) 1. paragrafta belirtilen belgelere dayanarak Komisyon taraf ndan belirlenen nihai
bakiyenin ödenmesi,
(b) S r ötesi program aç ndan kat mc ülkelere Komisyonun bo yere ödedi i miktar
için bir borç notunun gönderilmesi,
(c) Bütçe taahhüdünün nihai bakiyesinin devre d

b rak lmas .

Komisyon, iki ayl k bir dönemde s
ülkelere bilgi verir.

r ötesi program n sona erme tarihi hakk nda kat mc

6. Komisyon veya Avrupa Say tay taraf ndan yap lan herhangi bir denetimin sonuçlar na
ra men, s r ötesi program için Komisyon’un ödedi i nihai bakiye, ödendi i tarihten itibaren
dokuz ay içinde veya kat mc ülkeler taraf ndan geri ödenecek bir eksi bakiye olmas halinde
de borç notunun gönderildi i tarihten itibaren dokuz ay içinde de tirilebilir. Bu bakiye
de iklikleri, 5. paragrafta aç klanan s r ötesi program n kapan tarihini etkilemez.
Madde 134
Belgelerin haz r bulunmas
1. Anla ma’n n 87. Maddesi’ne göre Devlet yard
düzenleyen kurallara erh koymaks n
yönetim otoritesi, söz konusu s r ötesi programla ilgili gider ve denetimlere ili kin tüm
destekleyici belgelerin Madde 133(5)’te tan mland
üzere bir s r ötesi program n
kapan
n ard ndan üç ayl k dönem süresince Komisyon ve Say tay için haz r bulunmas
sa lar.
Bu dönem, ya yasal i lemler olmas veya Komisyon’un talebi üzerine durdurulur.
2. Belgeler, ya orijinal ekliyle ya da ortak kabul edilen veri ta
uygunlu u onaylanan versiyonlarda saklan r.

lar na orijinallere

3. Yönetim otoritesi, a
dakilerden olu an, harcamalar ve kontrollerle ilgili orijinal
destekleyici belgeleri elinde bulunduran yap lar n kayd tutar:
(a) Yap lan belirli harcamalar ve yar m çerçevesinde yap lan ve e finansmana sahip ürün
ve hizmetlerin hayata geçirilmesine dair kan t te kil eden belgeler de dahil olmak üzere yeterli
bir denetim izi için gerekli bildirilmi ödemelerle ilgili belgeler;
(b) Madde 102’de i aret edilen yap lar taraf ndan yürütülen kontrollerle ilgili rapor ve
belgeler,
4. Yönetim otoritesi, 1. paragrafta belirtilen belgelerin en az ndan yönetim otoritesi, onaylama
otoritesinin yetkili personeli, arac yap lar ve denetim otoritesi ve Toplulu un yetkili
görevlileri ve kendi yetkili temsilcileri de dahil olmak üzere özet vya kopyalar n da sunuldu u
ki i ve yap lar taraf ndan yap lan denetimler için haz r bulunmas sa lar.
5. 2. paragrafta belirtildi i üzere en az ndan a
olarak de erlendirilir:

dakiler, ortak kabul edilmi veri ta

lar

(a) Orijinal belgelerin fotokopileri;
(b) Orijinal belgelerin mikro fi leri;
(c) Orijinal belgelerin elektronik versiyonlar ;
(d) Sadece elektronik versiyonu bulunan belgeler;
6. Ortak kabul edilen veri ta
lar nda bulunan belgelerin orijinal belgelerle uygunlu unun
onaylanmas i lemi, ulusal yetkililerce belirlenir ve versiyonlar n ulusal yasal artlara uygun
bulundurulmas ve denetim s ras nda güvenilir olabilmesini sa lar.
7. Belgelerin sadece elektronik versiyonu olmas halinde kullan lan bilgisayar sistemleri,
belgelerin ulusal yasal artlara uygun bulundurulmas
ve denetim s ras nda güvenilir
olabilmesini sa layan kabul edilmi güvenlik standartlar kar lamal r.
Madde 135
Son ödeme tarihinin durdurulmas

1. Son ödeme tarihi, a
dakilerin gerçekle mesi durumunda en fazla alt ayl k bir dönem
için 1605/2002 say Tüzük (EC, Euratom) çerçevesinde heyetin yetkili bir görevlisi
taraf ndan durdurulabilir:
(a) Bir ulusal veya Topluluk denetim yap
n raporunda yönetim ve kontrol sistemlerinin
leyi inde bariz bir eksiklik oldu una yönelik kan t varsa;
(b) Heyetin yetkilendirdi i bir görevli, kendi dikkatine sunulan ve onayl bir harcama
beyan ndaki harcaman n henüz düzeltilmemi ciddi bir yanl kla ba lant oldu una dair
uyar da bulunan bilginin ard ndan ek onaylamalar uygulamak zorundaysa.
2. Kat mc ülkeler ve onaylama otoritesine durdurulman n gerekçeleri hakk nda hemen bilgi
verilir. Durdurulma, kat mc ülkelerin gerekli tedbirleri al r almaz en k sa süre içinde sona
erdirilir.
Madde 136
Ödemelerin ask ya al nmas
1. Öncelik ekseni veya programlar seviyesindeki geçici ödemelerin tamam veya bir k sm ,
daki hallerde Komisyon taraf ndan ask ya al r:
(a) Ödemelerim onaylanmas i leminin güvenirli ini etkileyen ve düzeltme tedbirlerinin
al nmam oldu u program n yönetim ve kontrol sisteminde ciddi bir sorun varsa veya,
(b) Onayl bir harcama beyan ndaki harcama henüz düzeltilmemi ciddi bir yanl
ba lant ysa veya,
(c) Kat mc ülkeler Madde 114’e göre sorumluluklar

kla

ciddi bir biçimde ihlal etmi se.

2. Komisyon, kat mc ülkelere iki ayl k bir süre içinde kendi gözlemlerini sunma olana
verdikten sonra geçici ödemelerin tamam veya bir k sm ask ya almaya karar verir.
3. Komisyon, ask ya alma i leminin kald lmas sa lamak için kat mc ülkeler gerekli
tedbirleri ald nda geçici ödemelerin tamam veya bir k sm n ask ya al nmas na son verir.
Kat mc ülkelerin gerekli tedbirleri almam oldu u hallerde Komisyon, Madde 138’e göre
r ötesi programa Topluluk katk
n tamam veya bir k sm iptal etme karar al r.
Madde 137
Otomatik devre d

b rakma

r ötesi bir program n bütçe taahhüdünün herhangi bir k sm n otomatik ve nihai devre
b rak lmas , 1605/2002 say Tüzü ün (EC, Avrotam) 166. Maddesi’nin 3. paragraf nda
yer alan kurallara uyar.
Madde 138
Mali düzeltmeler ve düzensizlikler
1. Mali düzeltmeler konusunda 1083/2006 say Tüzü ün (EC, Avrotam) 98, 99, 100, 101 ve
102. maddelerinde yer alan ilgili hükümler gerekli de iklikler yap ld ktan sonra geçerlidir.
2. Düzensizlikler konusunda, Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in 1083/2006 say
Tüzü ünün (EC) ve 1080/2006 say Tüzü ün (EC) uygulanma kurallar
belirleyen
13
1828/2006 say Komisyon Tüzü ü’nün (EC) 27-34. Maddelerinde yer alan ilgili hükümler
gerekli de iklikler yap ld ktan sonra geçerlidir.
Alt Bölüm 3
13

OJ L371, 27.12.2006, s.1.

Yararlan

ülkeler aras nda s

r ötesi programlar

Alt K m 1
Yönetim ve kontrol sistemleri
Madde 139
Yap lar ve otoriteler
1. Her s r ötesi program için her kat mc yararlan
ilgili k sm için bir uygulama birimi olu turur.
2. Operasyon birimlerinin görevleri, Madde 91’e göre s
kapsar.

ülke, program n söz konusu ülkeyle
r ötesi programlar n haz rlanmas

3. Kat mc yararlan
ülkenin operasyon birimleri, ilgili s
programlanmas ve uygulanmas nda yak n bir i birli i kurar.

r ötesi program n

4. Yararlan
ülkeler aras ndaki her s r ötesi program için ilgili operasyon birimleri,
operasyon birimlerine ve Madde 142’de belirtilen ortak izleme komitesine kendi görevlerini
yerine getirirken yard m etmek amac yla ortak bir teknik sekreterlik kurar. Ortak teknik
sekreterli in her kat mc ülkede kurulu anteni olabilir.
5. Adem-i merkezi yönetim durumunda, operasyon birimlerinin görev ve sorumluluklar ,
gerekli de iklikler yap ld ktan sonra Madde 28’de listesi verilen görev ve sorumluluklard r.
Buna ek olarak a
daki hükümler geçerlidir:
(a) Her kat mc yararlan ülkedeki operasyon birimleri, ulusal idare veya onun do rudan
kontrolünde kurulmu bulunan bir uygulama ajans kapsar.
(b) Her kat mc yararlan ülkedeki ulusal yetkilendirme görevlisi, uygulama kurumuna
ba kanl k etmesi için bir program yetkilendirme görevlisi atar.
Program yetkilendirme görevlileri, yararlan
ülkenin Devlet
Uygulama kurumu taraf ndan yürütülen faaliyetlerden sorumludur.

daresinin görevlileridir.

(c) Uygulama kurumu; ihale ve sözle me yapma, ödeme muhasebesi ve ilgili ülkenin s r
ötesi program n bir parças olarak hizmet, tedarik, faaliyet ve hibelerin tedarik edilmesine
ili kin mali rapor verme konular ndan sorumludur.
lgili olmas halinde Madde 76’da ortaya konulan hükümler gerekli de
sonra geçerlidir.

iklikler yap ld ktan

6. Merkezi yönetim durumunda operasyon birimlerinin görev ve sorumluluklar ,
Komisyon’un sorumluluklar dahilinde olan ihale yapma, sözle me imzalama ve ödemeler
nda, ilgili s r ötesi programda tan mlan r.
Madde 140
Faaliyetlerin seçiminde Komisyonun rolü
1. Merkezi yönetim olmas halinde Komisyon:
(a) S

r ötesi program taraf ndan finanse edilen faaliyetlerin seçilmesi kriterlerini onaylar;

(b) Yay nlanmadan önce teklif ça
Rehber lkeler) onaylar;

lar ve uygulama paketlerini (Ba vuru sahipleri için

(c) lgili olmas halinde, faaliyetlerin seçilmesi görevini alan izleme komitesinin içeri ini
onaylar;
(d) Madde 142’de belirtilen ortak izleme komitesi taraf ndan seçilen faaliyetleri resmi

olarak onaylar. Tüm durumlarda Komisyon, finansman için seçilen bir faaliyetin nihai onay
hakk elinde bulundurur.
2. Adem-i merkezi bir yönetim olmas halinde Komisyon’un faaliyetlerin seçilmesine dair
harcama öncesi kontrolü uygulama hakk , Madde 14(3)’e göre yönetimin devredilmesi
konusundaki Komisyon karar nda tan mlan r.
Alt K m 2
De erlendirme ve izleme
Madde 141
De erlendirme
Madde 109 gerekli de iklikler yap ld ktan sonra uygulan r. Ne var ki; merkezi bir yönetim
olmas durumunda Madde 109(3)’te bahsedilen de erlendirmeler, Komisyon’un sorumlulu u
alt nda gerçekle tirilir. Bu durumda Madde 109(4) ve Madde 109(5)’te belirtilen hükümler
geçerli de ildir.
Yararlan
ülkeler
belirtilen bir ön de
dikkate alarak ve
görü tükten sonra
yap labilir.

aras nda bir s r ötesi program n olmas halinde Madde 109(2)’de
erlendirme yapma ihtiyac na, programa tahsis edilen Topluluk fonunu
orant ilkesine uygunluk göstererek kat mc yararlan
ülkelerle
Komisyon karar verir. Ön de erlendirme, Komisyon’un deste iyle

Adem-i merkezi bir yönetim olmas halinde ise Komisyon, gerekli gördü ü s
programa dair özel geçici bir de erlendirme yapabilir.

r ötesi

Madde 142
Ortak zleme Komitesi
1. Kendi aralar nda s r ötesi programlar olmas halinde kat mc yararlan ülkeler, her
r ötesi program için bir ortak izleme komitesi kurar. Bu ortak izleme komitesi, Madde
59’da bahsedilen sektörel izleme komitesinin rolünü yerine getirir. Madde 59(1)’e ba
olarak programla ilgili ilk mali anla man n yürürlü e girmesinin ard ndan üç ay içinde ortak
izleme komitesi kurulur.
Ortak izleme komiteleri, kat mc ülkeler veya Komisyon’un giri imiyle y lda en az üç kez
toplan r.
2. Her ortak izleme komitesi mevcut Tüzü e uygun olarak görevlerini yerine getirmesi
amac yla kat mc ülkelerin kurumsal, yasal ve mali çerçevesi dahilinde ve Komisyon
taraf ndan belirlenen bir ortak izleme komitesi görevine uygunluk göstererek kendi i lem
kurallar belirler. Komite, i lem kurallar benimser.
3. Ortak izleme komitesine kat mc ülkelerin birinin bir temsilcisi ba kanl k eder.
Her kat mc ülke, ortak izleme komitesinde yer almas için programdan sorumlu uygulama
biriminin temsilcisi de dahil olmak üzere kendi temsilcilerini atar. Ortak izleme komitesinin
içeri i konusunda ise Madde 87’nin hükümleri dikkate al r.
4. Komisyon, ortak izleme komitesinin faaliyetlerine dan man olarak kat r.
5. Ortak izleme komitesi, s r ötesi program n etkililik ve kalitesi aç ndan a
hükümlere uygun olarak faaliyetler yapar:

daki

(a) S r ötesi program n finanse etti i faaliyetlerin seçilmesi kriterlerini ele al r ve onaylar
ve programlama ihtiyaçlar çerçevesinde bu kriterlerin gözden geçirilmesini onaylar.

(b) Kat mc yararlan
ülkedeki operasyon birimleri taraf ndan sunulan belgelere
dayanarak s r ötesi program n belirli hedeflerine ula lmas na yönelik ilerlemeyi düzenli
olarak gözden geçirir.
(c) Özellikle her öncelik için belirlenen hedeflere ula lmas ve Madde 57(4) ve Madde
141’de bahsedilen de erlendirmeler olmak üzere uygulama sonuçlar inceler.
(d) Madde 144’te i aret edilen uygulama konulu y ll k ve nihai raporlar inceler.
(e) Madde 29(2)(b)’nin ilk cümlesinde belirtilen y ll k denetim faaliyet rapor(lar ) ve söz
konusu raporlar n incelenmesinden sonra Komisyon’un bu konuyla ilgili yapaca her türlü
yorum hakk nda bilgilendirir.
(f) Faaliyetlerin seçilmesinden sorumludur; fakat kendisine rapor veren bir düzenleme
komitesine bu görevi verebilir.
(g) Madde 86(2)’de belirlenen hedeflere ula lmas
mümkün k lmak veya kendi mali
yönetimi de dahil olmak üzere yönetimini geli tirmek için s r ötesi program n gözden
geçirilmesi veya incelenmesini önerebilir.
(h) S

r ötesi program n içeri ini de

tirmek için her türlü de

ikli i tart r ve onaylar.

Madde 143
Operasyon birimleri ve ortak izleme komitelerinin ortak görevleri
Kat mc yararlan
ülkelerin operasyon birimleri ve ortak izleme komitesi, s r ötesi
program n uygulama kalitesini sa lar. Madde 94(1)(d)’de i aret edilen göstergelere de inerek
ve adem-i merkezi yönetim olmas halinde de s r ötesi programda belirtilen mali
göstergelere dayanarak izleme faaliyetini gerçekle tirir.
Madde 144
Uygulama hakk nda y ll k ve nihai rapor
1. S r ötesi bir programa kat lan yararlan ülkelerin operasyon birimleri, Komisyon ve
ilgili ulusal IPA koordinatörlerine, ortak izleme komitesinin yapt
incelemenin ard ndan
r ötesi program n uygulanmas na dair y ll k bir rapor ile nihai bir rapor gönderir.
Adem-i merkezi yönetim olmas halinde raporlar, ilgili ulusal yetkilendirme görevlilerine de
gönderir.
ll k rapor, her y l 30 Haziran’a kadar ve s
içinde ilk kez sunulur.
Nihai rapor, s

r ötesi program n kabulünden sonraki ikinci y l

r ötesi program n kapan ndan sonra en geç 6 ay içinde sunulur.

2. 1. paragrafta belirtilen raporlar a

daki bilgileri kapsar:

(a) Say sal faaliyetlerle birlikte belirli ve do rulanabilir hedeflerle olan ili kilerine
dayanarak Madde 94(1)(d)’de belirtilen öncelik ekseni seviyesindeki göstergeleri kullanarak
r ötesi program n uygulanmas nda kaydedilen ilerleme ve öncelikler.
(b) S

r ötesi program n mali uygulamas hakk nda detayl bilgi,

(c) Özellikle a
dakiler olmak üzere uygulaman n kalite ve etkilili ini sa lamak için
operasyon birimleri ve/veya ortak izleme komitesi taraf ndan at lan ad mlar:
(i) Veri toplama düzenlemeleri de dahil olmak üzere izleme ve de erlendirme
tedbirleri,
(ii) S

r ötesi program n uygulanmas nda kar la lan belirli bir sorunun özeti ve

al nan her türlü tedbir,
(iii) Teknik yard ma ba vurma.
(d) S r ötesi program hakk nda bilgi sa lamak ve bunun kamuya aç lmas için al nan
tedbirler,
Uygun oldu u hallerde, bu paragraf n (a) ve (d) bendlerinde bahsedilen bilgi, özet olarak
sunulur.
(b) bendinde bahsedilen bilgi, sadece adem-i merkezi yönetim olmas halinde rapora dahil
edilir.
(c) bendinde an lan bilginin önceki rapordan itibaren bariz bir de
dahil edilmesine gerek yoktur.

iklik olmamas halinde

Alt K m 3
Mali yönetim
Madde 145
Hibeler
Madde 195’e göre ortak faaliyetlerin belirlenmesinin ard ndan adem-i merkezi yönetim
olmas halinde operasyon birimleri ve merkezi bir yönetim olmas durumunda da Komisyon,
ilgili ilk kat mc yararlan ya hibede bulunur.
Madde 146
Uygulanabilir kurallar
Adem-i merkezi yönetim halinde, Madde 79’un 1, 2. paragraflar ve Madde 80 uygulan r.
BA LIK III
BÖLGESEL KALKINMA VE NSAN KAYNAKLARININ GEL

B LE ENLER

BÖLÜM I
Yard

n amac ve uygunluk
Alt Bölüm 1

Bölgesel kalk nma bile eni
Madde 147
Yard m alanlar ve ekilleri
1. Bölgesel kalk nma bile eni a

daki önceliklere göre faaliyetlere destek verir:

(a) Özellikle ulusal a lar aras ndaki ve ulusal ve Trans-Avrupa a lar aras ndaki ara
ba lant ve birlikte çal labilirlik olmak üzere ta ma altyap .
(b) At k idaresi, su kayna , kentsel at k sular ve hava kalitesi, kirlenmi alan ve topra n
rehabilitasyonu, enerji etkinli i ve yenilenebilir enerji ad alt nda çevresel fayda sa layan ve
istikrarl kalk nmayla ilgili alanlara ili kin çevresel tedbirler,
(c) Bölgesel rekabet ve verimli bir ortam geli tiren ve özellikle a
dakiler de dahil
olmak üzere sürdürülebilir istihdama yönelik bir ba lang ç ve önlemleri te vik eden
faaliyetler:

(i) Özellikle yönetim, pazar ara rmas , kalk nma ve a
giri imler için i ve teknoloji hizmetlerinin sa lanmas ,

olu turma alanlar nda

(ii) Bilgi ve ileti im sistemlerine eri im ve bunlar n kullan lmas ,
(iii) Yüksekokul, ara rma kurumlar ile ara rma ve teknoloji merkezleriyle i birli i
kurmak arac
yla teknolojik geli im, ara rma ve yarat
n geli tirilmesi,
(iv)

a

ve gruplar

n geli tirilmesi

(v) Te ebbüs sermayesi, kredi ve garanti fonlarla canlanan finansmana eri imi
kolayla ran finansman araçlar n yarat lmas ve geli tirilmesi,
(vi) Yeni ve mevcut i in kurulmas , geli tirilmesi ve geni letilmesinin sa lanmas na
katk da bulunan yerel altyap ve hizmetlerin tedariki,
(vii) Bölgesel kalk nma için gerekli oldu u yerlerde ve insan kaynaklar geli tirme
bile eniyle yak n koordinasyon kurarak e itim ve ö retim altyap lar .
2. Bu bile ene göre teknik yard m, uygulama için gerekli olanlar da dahil olmak üzere haz rl k
faaliyetleri ve uygunluk faaliyetleriyle ilgili teknik destek için verilir.
Teknik yard m ayn zamanda haz rl k, yönetim, izleme, de erlendirme, bilgi ve kontrol
faaliyetlerini ve bu unsur arac
yla sa lanan IPA Tüzü üne göre yard n hayata
geçirilmesi için idari kapasiteyi güçlendirmek amac yla yürütülen faaliyetler finanse edilir.
Madde 148
Harcamalar n uygunlu u
1. Bu bile ene göre harcamalar, ilgili program n kabule edilmesinden sonra mali anla man n
imzalanmas n ard ndan ödenmi se uygun kabul edilir. Madde 157’de belirtildi i üzere temel
projelerin olmas halinde, Madde 157(3)’te i aret edildi i gibi temel projenin kabul edilmi
oldu unu onaylayan Komisyon Karar ’ndan önce harcamalar uygun kabul edilmez.
2. Madde 34(3)’te aç klanan kurallara ek olarak a

daki harcamalar uygun olarak görülmez:

(a) Bak m ve kira giderleri,
(b) Altyap lar için y pranma giderleri.
Madde 149
Yard m yo unlu u ve Topluluk katk

n oran

1. Bu bile enin amaçlar çerçevesinde Madde 38(1)’de belirtildi i üzere uygun harcamalar
kamu harcamalar na dayand r.
2. Topluluk katk , öncelik ekseni seviyesindeki uygun harcamalar n %75’ini geçmez.
stisnai ve onaylanm durumlarda ise öncelik ekseninin kapsam aç ndan bu tavan %85’e
kabilir.
3. Hiçbir faaliyet, ilgili öncelik ekseniyle ba lant
finansman oran ndan faydalanamaz.

olan bir faaliyetten daha yüksek bir e

Madde 150
Gelir getiren projeler
1. Bu bile enin amaçlar çerçevesinde gelir getiren bir proje; altyap ya yat m, do rudan
kullan
n ödeyece i giderlere tabi olan ve gelir getiren eylerin kullan
gerektiren
kat m öncesi yard m için önerilen bir faaliyet veya toprak veya binalar n sat lmas veya
kiralanmas gerektiren bir faaliyet anlam na gelir.

2. Madde 149’a göre Topluluk katk
n hesaplanmas için kullan lan gelir getiren projeler
için kamu harcamalar , önerilen projenin yat m gider de erinin indirimli de erine e it ve net
gelirin indirimli de erinden az olacakt r ki; bu, projenin mali özelliklerine ba olarak ilgili
referans dönemi boyunca yat
n global gelirler de erinden faaliyet giderlerinin
dü ürülmesiyle hesaplan r.
3. Yat m harcamalar n tamam n e finansman için uygun olmad durumlarda net gelir,
yat m giderlerinin uygun ve uygun olmayan bölümlerine orant bir biçimde tahsis edilir.
4. Hesaplama yaparken uygulama birimi; ilgili yat m kategorisi, proje kategorisi, ilgili
yat m kategorisinin normal artlarda beklenen kar durumu ve kirleten öder ilkesinin
uygulamas ve uygun olmas halinde de özellikle çevre sektörünün ödeme gücüne orant
referans dönemini dikkate al r.
Alt Bölüm 2
nsan kaynaklar

n geli imi bile eni

Madde 151
Yard m alanlar ve yard m ekilleri
1. nsan kaynaklar n geli imi bile eni, ekonomik ve sosyal uyumun geli tirilmesine ek
olarak ayn zamanda istihdam, e itim ve ö retim ile sosyal içerme alan nda Avrupa stihdam
Stratejisi önceliklerine de katk da bulunur.
2. Özellikle bu bile enin kapsam insanlara yard
kat mc ülkenin ekonomik ve sosyal özelliklerine ba
ve yo unla mas na odaklan r:

kapsar ve a
daki öncelikler, her
olacak faktörlerin de erli bir kar

(a) Özellikle a
dakileri geli tirmek suretiyle beklenti ve ekonomik de imin olumlu
yönetimini güçlendirmek amac yla i çi, irket ve giri imcilerin uyumunu artt rmak:
(i) irket ve giri imcilerin ömür boyu ö renmesi ve insan kaynaklar na artan yat m,
(ii) Yarat
yayg nla
lmas .

ve

daha

üretken

faaliyet

örgütü

eklinin

tasarlanmas

ve

(b) stihdam ve i arayanlar ile etkin olmayan insanlar n i piyasas na istikrarl dahil
olmas n artt lmas , özellikle uzun vadeli ve genç i sizler olmak üzere i sizli in önlenmesi,
aktif ya lanman n te vik edilmesi ve faaliyet ya am n uzat lmas , ba ta a
dakilerin
geli tirilmesiyle i piyasas na kat
n artt lmas :
(i)

piyasas kurumlar

n olu turulmas , modern hale getirilmesi ve güçlendirilmesi,

(ii) htiyaçlar n erken tespit edilmesini sa layan aktif ve önleyici tedbirlerin
uygulanmas ,
(iii) stihdama ula ma yollar
ve ilerlemesinin artt lmas ,

n artt lmas ve kad nlar n i hayat na istikrarl kat m

(iv) Göçmenlerin istihdama kat
entegrasyonu da güçlenecektir.

n artt lmas ; böylece onlar n sosyal

(v) çilerin co rafik ve mesleki hareketlili inin kolayla
piyasalar n bütünle tirilmesi.

lmas ve s

r ötesi i

(c) stihdama istikrarl kat mlar
sa lamak amac yla dezavantajl insanlar n sosyal
kat
ve entegrasyonunun güçlendirilmesi ve özellikle a
dakileri geli tirmek suretiyle i
piyasas nda her türlü ayr mc kla mücadele:

(i) Dezavantajl insanlar için istihdama kat m ve yeniden giri yapmalar için yollar,
(ii)

yerinde farkl olu un kabul edilmesi ve ayr mc k yap lmamas .

(d) stihdam ve i piyasas na kat m alan nda reformlar h zland rmak için ulusal, bölgesel
ve yerel seviyede sosyal ortak ve sivil toplum kurulu lar gibi ilgili ortaklar ve a olu turma
yoluyla ortakl k, pakt ve giri imlerin geli tirilmesi.
(e) Özellikle a
dakileri geli tirmek suretiyle insan sermayesine yat
ve güçlendirilmesi:

n geni letilmesi

(i) stihdam edilebilirlik ve i piyasas ba lant
geli tirmek amac yla e itim ve
retim sistemlerinde reform haz rlanmas , tan lmas ve hayata geçirilmesi,
(ii) Ömür boyunca e itim ve ö retime artan kat m,
(iii) Ara rma ve yenilik konular nda insan potansiyelinin geli tirilmesi,
(iv) Yüksek ö renim kurumlar , ara rma ve teknoloji merkezleri ile irketler aras nda
faaliyetleri.
(f) stihdam, e itim ve ö retime ek olarak sosyal alanlarda iyi yönetim ve reformlar için
ulusal, bölgesel ve yerel seviyede kamu idareleri ve kurumlar yla ve ilgili olmas halinde de
sosyal ortak ve sivil toplum kurulu lar n kurumsal kapasite ve etkinli inin güçlendirilmesi.
3. Yararlan ülkenin giri imiyle program n haz rl k, yönetim, izleme, idari destek, bilgi
de erlendirme ve kontrol faaliyetleri ile Avrupa Yap sal Fonu’nun gelecekteki yönetimi
aç ndan haz rl k faaliyetlerini desteklemek için bu bile en çerçevesinde teknik yard mda
bulunulabilir.
4. Yard m; politika de imi için etkisiz eleman olarak görev yama potansiyeline sahip ve iyi
yönetim ile ortakl güçlendiren söz konusu politika ve faaliyetlere odaklan r.
Madde 152
Harcamalar n uygunlu u
daki harcamalar, Madde 151 kapsam nda yer alan faaliyetler için uygundur:
(a) A
(i)
bulunmam
(ii)
(iii)

daki artlarda gerçekle en y pranma giderleri,
lgili yat

n elde edilmesine hiçbir ulusal veya Topluluk hibesi katk da

r.
pranma giderleri, ilgili geçerli ulusal muhasebe kurallar na göre hesaplan r.
Giderler ilgili faaliyetin e finansman dönemiyle ilgilidir.

(b) Hibeler söz konusu oldu unda, muhasebe kurallar da dahil olmak üzere ulusal
kurallara uygunluk göstererek gerçekle mi olmalar art yla, bir faaliyetin do rudan
harcamalar n %20’sine kadar sabit fiyat temelinde aç klanan dolayl giderler,
(c) A
dakilerin gerçekle mesi art yla mobilya, malzemenin sat n al nmas , mevcut
altyap n uyarlanmas ve modern hale getirilmesi,
(i)
lgili faaliyetle ba lant tutar, bu unsura göre program(lar) n her öncelik
ekseni için IPA Tüzü üne göre fonun % 15’lik limitine tabidir.
(ii)
Bu bile ene göre yat mlar program(lar) n memnuniyet verici bir biçimde
uygulanmas için gereklidir ve yard n etkisinin artt lmas na katk da bulunur.

(iii)
Uygulama biriminin sorumlulu una göre yap lan de erlendirme göstermi tir
ki; paran n en iyi de eri aç ndan sat n alma, di er çözümlere k yasla tercih edilebilir bir
yoldur.
2. Madde 34(3)’ten yola ç karak a

daki harcamalar da uygun kabul edilir:

(a) Hiçbir ekilde geri al namaz ve nihai yararlan
katma de er vergisi de dahil olmak üzere vergiler,

taraf ndan kar lanmas sabit görülürse

(b) Özellikle faaliyetin e finansman dönemiyle ilgili olmak üzere kiralama giderleri da
dahil faaliyet giderleri,
(c) Özellikle faaliyetin e finansman dönemiyle ilgili olmas ve paran n en iyi de eri
aç ndan sat n alma, di er çözümlere k yasla tercih edilebilir bir yol te kil etmesi art yla
kiralama.
Madde 153
Yard m yo unluklar ve Topluluk katk

n oran

1. Bu bile enin amaçlar çerçevesinde, Madde 38(1)’de belirtildi i üzere uygun harcamalar,
kamu harcamalar na veya toplam harcamaya dayand lacakt r ki; seçim ilgili program n
tamam na uygulan r.
2. Topluluk katk , öncelik ekseni seviyesindeki uygun giderlerin %85’lik tavan

geçmez.

3. Hiçbir faaliyet ilgili öncelik ekseniyle ilgili olana k yasla daha yüksek bir e finansman
oran ndan faydalanmaz.
BÖLÜM II
Programlama
Madde 154
Stratejik uyum çerçevesi
1. Yararlan
ülkeler, çok y ll gösterge niteli inde planlama belgesine dayanarak
Komisyonla görü ülecek stratejik bir uyum çerçevesi haz rlar. Stratejik uyum çerçevesi,
bölgesel kalk nma ve insan kaynaklar geli tirme bile eninin programlanmas için referans bir
belge te kil eder.
2. Stratejik uyum çerçevesi a

dakileri kapsar:

(a) Yararlan ülkenin kendi yard na yo unla mak istedi i yerlerde, bölgesel kalk nma
ve insan kaynaklar geli tirme unsurlar na göre uygun sektör ve konusal öncelikler
çerçevesinde güçlülük, zay fl k, f rsat ve tehditleri ortaya ç karan k sa bir analiz;
(b) lk çok y ll gösterge niteli inde planlama belgesinde düzenlendi i gibi bölgesel
kalk nma ve insan kaynaklar n geli imi alt nda ilgili ulusal ve Topluluk önceliklerine uygun
olarak izlenen amaçlar n tam ;
(c) Her programa göre temel öncelik eksenlerinin k sa bir tan
listesi;

yla birlikte programlar n

(d) Her unsur dahilinde çok y ll gösterge niteli inde mali çerçeve ve çok y ll gösterge
niteli inde planlama belgesine uygunluk göstererek üç y ll k bir döneme ili kin programlar
aras ndaki mali tahsislerin gösterge niteli inde bir analizi ve programlar aras ndaki gösterge
niteli inde bütçe bakiyesi.
3. Buna ek olarak ilgili olmas halinde stratejik uyum çerçevesi a
hükümleri kapsar:

dakiler hakk ndaki

(a) Uluslararas mali kurumlar taraf ndan desteklenen di er ulusal programlar veya ilgili
yard mlarla koordinasyon,
(b) Özellikle k rsal kalk nma bile eniyle olmak üzere di er IPA bile enleriyle
koordinasyon.
4. Stratejik uyum çerçevesi, bölgesel kalk nma ve insan kaynaklar n geli imi bile enlerine
göre programlar n onaylanmas için bir ön artt r. Bu unsurlara göre ilk program n onaya
sunulmas ndan önce veya en az ndan ayn zamanda Komisyon’a arz edilir.
5. Stratejik uyum çerçevesi, ulusal IPA koordinatörünün genel sorumlulu u dahilinde stratejik
koordinatör taraf ndan haz rlan r.
Madde 155
Operasyonel programlar
1. Yard m, çok y ll operasyonel programlar arac
yla hayata geçirilir. Bu operasyonel
programlar, operasyon birimleri taraf ndan haz rlan r. Komisyon, ilgili ortaklarla yak n
görü meler sonucunda haz rlan r ve Madde 8(1)’e göre bir Komisyon Karar ’yla onaylan r.
2. Operasyonel programlar a

dakileri kapsar.

(a) lgili sektör, konu ve bölgelerdeki güçlülük, zay fl k, f rsat ve tehditleri gözler önüne
seren, orta vadeli ihtiyaç ve hedeflere dair bir de erlendirme,
(b) lgili sosyoekonomik ortaklar ve ilgili olmas halinde sivil toplum kurulu lar
temsilcileriyle yap lan görü melerin bir özeti,

n

(c) Yard n sektörel, konusal ve/veya co rafik yo unla ma mekanizmalar ve stratejik
uyum çerçevesinin yan s ra Madde 57(4) ve 166’da i aret edilen ön de erlendirmeden ç kan
sonuçlar dikkate alarak, seçilen stratejik önceliklerin bir tan ,
(d) Öncelik eseni, ilgili tedbirler ve bunlar n özel hedefleri hakk nda bilgi. Bu hedefler,
uygun oldu unda sonuç göstergelerinin s rl bir say
kullanarak say sal olarak belirlenir.
Söz konusu göstergeler, öncelik eksen ve tedbirlerine ba lanan hedeflerin etkilili i de dahil,
seçilen tedbirlerin uygulanmas na yönelik kaydedilen ilerlemenin belirlenmesini mümkün
lar.
(e) Baz tedbirlerin irketlerin yard m planlar arac
ilgili artlar tan mlan r.

yla uygulanmas amaçland

nda

(f) Belirli bir öncelik eksenine göre gerçekle tirilecek teknik yard m faaliyetlerinin bir
tan . Bu öncelik ekseni için Topluluk deste i, faaliyet program na tahsis edilen Topluluk
katk
n %6’l k tavan na kadar olabilir. stisnai durumlarda ve program kapsam nda bir
onay söz konusu oldu unda bu tavan %10’a ç kabilir.
(g) Her tedbir için, amaçlanan nihai yararlan
muhtemel özel seçim kriterlerinin bir tan .

lar n, beklenen seçim artlar ve ilgili

(h) Her öncelik ekseni için ve gösterge niteli inde her ilgili tedbir için, geçerli çok y ll
gösterge niteli inde mali çerçevelerin içerdi i bir mali tablo:
(i) Topluluk katk

n toplam miktar ,

(ii) Di er d katk lar n tan mlanabildi i yerlerde ulusal katk . nsan kaynaklar n
geli imi bile enine göre, Topluluk katk
n toplam harcamalara i aret edilerek hesaplanmas
halinde bu tablo, kamu ve özel unsurlar aras ndaki ulusal katk ya dair gösterge niteli inde bir
analiz sunar.

(iii) Topluluk katk

n sonuçta ortaya ç kan oran .

(i) Gösterge niteli inde de erlendirme faaliyetleri ve zamanlama da dahil olmak üzere
önerilen de erlendirme ve izleme göstergeleri.
(j) Bölgesel kalk nma bile eni aç ndan, beklenen mali kaynaklar da dahil teknik ve mali
özellikleriyle birlikte temel projelerin bir listesinin yan s ra bunlar n uygulamalar için
gösterge niteli inde zaman çizelgeleri.
(k) Madde 21-26 aras , 28, 29 ve 31’e uygunluk göstererek faaliyet program
ve kontrolü için ilgili yap ve otoritelerin tan .

n yönetim

Madde 156
Operasyonel programlar n gözden geçirilmesi
1. Yararlan ülke veya Komisyonun inisiyatifinde operasyonel programlar, yeniden gözden
geçirilebilir ve uygun oldu u hallerde program notu da incelenir. Bu inceleme özelikle
daki durumlarda yap r:
(a) Bariz sosyoekonomik de

ikliklerin ard ndan,

(b) Topluluk veya ulusal önceliklerde temel de
bunlara farkl aç dan bakmak amac yla,

iklikleri daha çok dikkate almak veya

(c) Çok y ll gösterge niteli inde planlama belgesinin y ll k gözden geçirilmesinin
ard ndan,
(d) Madde 166(2)’de bahsedilen de erlendirmeler

nda,

(e) Uygulama zorluklar ndan sonra.
2. Bir operasyonel program n gözden geçirilmesi için bir talepte bulunulmas konusundaki
Komisyon Karar , Ulusal IPA koordinatörüyle koordinasyon halinde stratejik koordinatör
taraf ndan resmi olarak sunulmas ndan sonra, mümkün olan en k sa süre içinde kabul edilir.
3. Paragraf 1’de belirtildi i üzere bir operasyonel program n gözden geçirilmesinin bu
program n söz konusu kapsam geni letmesi halinde bununla ilgili her türlü ek harcama,
Komisyon Karar ’n n kabul edildi i tarihten itibaren uygun görülür.
Madde 157
Bölgesel kalk nma bile enine göre temel projeler
1.Bir operasyonel program n bir parças olarak, bölgesel kalk nma bile eni alt ndaki yard m,
temel projeleri finanse eder.
2. Temel bir proje; bir dizi çal ma, faaliyet vya hizmetlerden olu ur ve hedef olarak net bir
biçimde tan mlanm ve toplam maliyeti 10 milyon Avro’yu geçen, bir ekonomik veya teknik
yap ya sahip kesin ve tek bir görevi ba ar yla tamamlamay amaçlar.
3. Temel projeler, ilgili uygulama biriminin onay için Komisyona sunulur. Projeyi onaylayan
Karar, öncelik ekseni için e finansman oran n uygulanaca uygun harcama ve fiziksel
nesneleri tan mlar. Söz konusu unsurlar ortaya koyarak yararlan ülkeyle yap lan iki tarafl
bir anla maya uyar.
4. Komisyon’a temel bir proje sunarken operasyon birimleri a

daki bilgileri sa lar:

(a) Uygulamadan sorumlu yap hakk nda bilgi,
(b) Yat

n yap

hakk nda bilgi ve mali miktar ile yerinin bir tan

(c) Fizibilite faaliyetlerinin sonuçlar ,

,

(d) lgili faaliyet program
çizelgesi,

n sona ermesinden önce proje uygulamas için bir zaman

(e) Maliyet-fayda analizine dayanarak ve bir risk analizi de dahil olmak üzere faaliyetin
genel sosyoekonomik dengesine dair bir de erlendirme ve ilgili sektör, yararlan ülkenin
sosyoekonomik durumunda beklenen etki ile faaliyetin bir Üye Devletteki bir bölgeden
havaleyi gerekli k lmas durumunda da bu bölgedeki sosyoekonomik etki hakk nda bir
de erlendirme,
(f) Çevresel etkiye yönelik bir de erlendirme,
(g) Beklenen toplam mali katk lar ve IPA Tüzü ü’ne göre planlanan katk ya ek olarak
di er Topluluk ve ba ka d fonlar gösteren finansman plan . Finansman plan , mali bir
uygulanabilirlik analizi arac
yla gerekli IPA hibe katk
ortaya koyar.
BÖLÜM III
Uygulama
Alt Bölüm 1
Genel Kurallar
Madde 158
Faaliyetlerin seçimi
1. Temel proje olmayan ve ulusal kamu organlar d nda nihai yararlan lar taraf ndan
gerçekle tirilen tüm faaliyetler, teklif ça lar yla seçilir. Seçim kriterleri, operasyon
birimlerince belirlenir ve teklif ça lar yla birlikte aç klan r.
2. Operasyon birimleri her teklif ça
için; teklifleri inceleyen, seçen ve uygulama birimine
sonuçlar sunacak olan bir seçim komitesi olu turur.
Operasyon birimleri, seçme usulünün sonuçlar
bu karar n gerekçelerini aç klar.

onaylay p onaylamayaca na karar verir ve

Seçim komitesinin içeri i ve faaliyet artlar , ilgili mali anla mada tan mlan r.
Madde 159
Finans mühendisli i araçlar
1. Bir operasyonel program n bir parças olarak Topluluk katk ; irket sermayesi fonu,
garanti fonlar ve kredi fonlar gibi irketler için finans mühendisli i araçlar desteklemek
için katk lardan olu an bir faaliyetle ba lant harcamalar finanse eder. Tercih, küçük ve orta
ölçekli müte ebbisler lehine kullan r.
2. Finans mühendisli i araçlar na Topluluk katk için sa lanan bir faaliyet program
kabulünden sonra mali anla mada detayl uygulama kurallar yer al r.

n

Alt Bölüm 2
Mali yönetim
Madde 160
Ödemeler
1. Madde 40(5)’e ra men, ön finansman ve geçici ödemelerin bile ik toplam , operasyonel
programlar n mali tablosunda ortaya konuldu u üzere Topluluk katk
n %90’ geçmez.
2. Komisyon ve Madde 21’de bahsedilen otorite ve yap lar aras ndaki mali havalelerle ilgili

tüm al veri ler, mali anla mada da art ko uldu u üzere elektronik ortamda gerçekle tirilir.
3. Madde 42’deki hükümlere ek olarak ön finansman için ön finansman ödemelerine yönelik
ödemeler, ilgili program n ilk üç y için Topluluk katk
n %30’unu te kil eder ve Madde
42(1)’de belirtilen artlar yerine getirildi inde de yap r. Gerekli oldu u hallerde, bütçe
taahhüdünün elveri li olmas aç ndan ön finansman iki taksit eklinde gerçekle tirilir.
Madde 161
Ödeme ba vurular

n kabul edilebilirli i

1. Geçici bir ödeme için bir ödeme ba vurusu olmas durumunda, Madde 43(1)’de ortaya
konulan hükümlere ek olarak bu paragraf n hükümleri, bölgesel kalk nma ve insan kaynaklar
geli tirme bile enlerine göre uygulan r.
Madde 163’e göre ertelenen ödemeler için ödeme ba vurusu kabul edilmez. Ödeme
ba vurusu, Madde 43(1) ve bu paragrafta belirtilen tüm artlar n yerine getirildi ini onaylar.
Madde 43(1)’de i aret edilen onayl harcama beyan , öncelik ekseni ve tedbirlere göre
haz rlan r. Ulusal yetkilendirme görevlisi; harcama beyan n do ru oldu unu; güvenilir
muhasebe sistemlerinin sonucunda elde edildi ini ve do rulanabilir destekleyici belgelere
dayand
onaylar. Ulusal yetkilendirme görevlisi, a
dakilerle birlikte bu belgeyi
Komisyon’a gönderir:
(a) Bildirilen harcamalar n geçerli Topluluk ve ulusal kurallara uygunluk göstermekte
oldu unu ve program için geçerli olan kriterlere uygunluk göstererek fon için seçilen ve
Topluluk ve ulusal kurallara göre yap lan faaliyetlerden kaynakland
onaylayan bir
harcama sertifikas ,
(b) IPA Tüzü ü’ne göre söz konusu olan katk lar, ulusal kamu ve geçerli oldu unda özel
katk lar da dahil olmak üzere faaliyetlerin bilgisayar ortam nda listelenmesi,
(c) Bir faaliyet için Topluluk katk
al nabilir miktarlar n detaylar .

n tamam veya bir k sm

n iptalinin ard ndan geri

(d) Bu bildirinin bahsetti i en son borç tarihinde bile enea özel Avro hesab ndaki Topluluk
fonunun miktar ve al nan faiz.
2. Nihai bakiyenin ödenmesi için bir ödeme ba vurusu yap ld nda, Madde 45(1)’deki
hükümlere ek olarak bu paragraf n hükümleri de bölgesel kalk nma ve insan kaynaklar
geli tirme bile enlerine göre geçerlidir.
Bir ödeme ba vurusunun kabul edilmesi için, öncelik eksenine göre Topluluk katk , faaliyet
program n mali tablosuna uygunluk gösterir.
Madde 45(1)’de belirtilen onayl harcama beyan , bu Madde’nin 1. paragraf ndaki artlara
uygun olarak ulusal yetkilendirme görevlisi taraf ndan haz rlan r ve Komisyon’a gönderilir.
Komisyon, Madde 45(1)(c)’de bahsedilen denetim otoritesinin görü ünün içeri ine dair
ula
sonuçlar yararlan ülkeye gönderir. Bu görü , al
tarihinden itibaren be ay
içinde Komisyon taraf ndan yap lan bir gözlem olmamas halinde kabul edilmi say r.
Madde 162
Ödemeler için son tarih
1. Ulusal fon, her operasyonel program için geçici ödemelerin y lda üç kez Komisyon’a
gönderilmesini sa lar. Belirli bir y l içinde Komisyon taraf ndan yap lacak bir ödeme için
ödeme ba vurusu söz konusu y n 21 Ekim tarihinden önce sunulur.

2. Uygun ödemeye tabi olarak Komisyon, Madde 43(1) ve 161(1)’de bahsedilen artlar
kar layan bir ödeme ba vurusunun Komisyon’a kay tl oldu u tarihten sonra iki aydan geç
olmamak üzere geçici ödemeyi yapar.
3. Uygun ödemeye tabi olarak Komisyon, a
ödemesini gerçekle tirir:

daki artlar yerine getirildi inde nihai bakiye

(a) Komisyon, Madde 164(4) ve (5)’in hükümlerine göre uygulama konulu sektörel nihai
raporu kabul eder.
(b) Komisyon, Madde 45(1)(c)’de belirtildi i üzere denetim otoritesi taraf ndan yay nlanan
görü ve Madde 29(2)(b)’nin ilk cümlesinde ortaya konulan ilgili faaliyet raporunu kabul
eder.
4. Ödeme için son tarih, a
daki hallerde 1605/2002 say
Tüzük (EC, Euratom)
çerçevesinde Komisyon heyeti taraf ndan bir yetkilendirme görevlisi arac
yla en fazla alt
ay durdurulur:
(a) Bir ulusal veya Topluluk denetim yap
n raporunda yönetim ve kontrol sistemlerinin
leyi inde bariz bir eksiklik oldu una yönelik kan t varsa.
(b) Heyetin yetkilendirdi i bir görevli, kendi dikkatine sunulan ve onayl bir harcama
beyan ndaki harcaman n henüz düzeltilmemi ciddi bir yanl kla ba lant oldu una dair
uyar da bulunan bilginin ard ndan ek onaylamalar uygulamak zorundaysa.
(c) Harcama beyan nda yer alan bilgiyle ilgili aç klama yap lmas na ihtiyaç duyuluyorsa.
Ulusal IPA koordinatörü ve ulusal yetkilendirme görevlisine durdurma hakk nda hemen bilgi
verilir. Durdurma i lemi, yararlan ülke taraf ndan gerekli tedbirler al r al nmaz en k sa
süre içinde sona erdirilir.
Madde 163
Ödemelerin ask ya al nmas
Madde 46’da belirtilen hükümler, öncelik ekseni veya programlar seviyesindeki geçici
ödemelerin tamam veya bir k sm için geçerlidir.
Madde 164
Program n kapan
1. Operasyonel program; Madde 47(1) hükümlerine, Madde 45(1) ve Madde 161(2)’de
belirtilen belgelere dayanarak Komisyon taraf ndan karar verilen nihai bakiye ödemesine göre
kapat r.
Komisyon, operasyonel program n kapan tarihi hakk nda yararlan

ülkeye bilgi verir.

2. Komisyon veya Avrupa Say tay taraf ndan yap lan herhangi bir denetimin sonuçlar na
ra men, operasyonel program için Komisyon’un ödedi i nihai bakiye, ödendi i tarihten
itibaren dokuz ay içinde veya kat mc ülkeler taraf ndan geri ödenecek bir eksi bakiye olmas
halinde de borç notunun gönderildi i tarihten itibaren dokuz ay içinde de tirilir. Bu bakiye
de iklikleri, 1. paragrafta aç klanan operasyonel program n kapan tarihini etkilemez.
Madde 165
Topluluk katk

n yeniden kullan lmas

Yararlan ülke, Madde 54’e göre iptal edilen fonlar n yeniden kullan lmas
ve uygun
oldu u hallerde de yard m için mali planda Madde 156 hükümlerine göre de iklik
yap lmas nas l önerece i konusunda Komisyon’a bilgi verir.

Alt Bölüm 3
De erlendirme ve izleme
Madde 166
De erlendirme
1. Yararlan ülkeler, her operasyonel program için ayr ayr bir ön de erlendirme yapar.
Bununla birlikte onaylanan durumlarda ve Komisyonla anla maya vararak yararlan ülkeler,
birden fazla operasyonel program kapsayan tek bir ön de erlendirme yapabilir.
Ön de erlendirmeler, uygulama biriminin sorumlulu unda yap r.
Ön de erlendirmeler operasyonel programlara göre bütçe kaynaklar n tahsisini optimize
eder ve programlama kalitesini geli tirir. Farkl klar, eksiklikler ve kalk nma potansiyeli,
ula lacak amaçlar, beklenen sonuçlar, rakamlarla belirtilen hedefler, gerekli olmas halinde
önerilen stratejinin uygunlu u ve uygulama usullerinin kalitesi, izleme, de erlendirme ve mali
yönetimle uyumu tespit eder ve de er biçer.
Ön de erlendirme, ilgili operasyonel program n (programlar n) ekinde yer al r.
2. Programlama dönemi boyunca kat mc ülkeler, Madde 156’da i aret edildi i üzere
özellikle söz konusu incelemenin ilk ba ta belirlenen hedeflerden bariz bir biçimde ayr lmay
ortaya koydu u veya tekliflerin operasyonel program n gözden geçirilmesi için yap ld
hallerde operasyonel program n izlenmesiyle ba lant de erlendirmeler yapar. Sonuçlar
operasyonel program ortak izleme komitesine ve Komisyona gönderilir.
3. Madde 21’de i aret edilen ve faaliyet ba ms zl
olan dahili veya harici yetkililer
taraf ndan de erlendirmeler yap r. Sonuçlar, belgelere eri ime dair geçerli kurallara göre
yay nlan r.
Madde 167
Sektörel izleme komitesi
1. Madde 59’a göre operasyon birimleri, her program için bir sektörel izleme komitesi kurar.
Tek bir sektörel izleme komitesi, ayn bile en bünyesinde çe itli programlar için
olu turulabilir. Bu komite, yararlan ülke veya Komisyon inisiyatifinde y lda en az iki kez
toplan r.
2. Her sektörel izleme komitesi, Komisyon’un belirledi i bir sektörel izleme komitesi
yetkisiyle ve ilgili yararlan ülkenin kurumsal, yasal ve mali çerçevesi dahilinde kendi i lem
kurallar
belirler. Bu Tüzü e uygunluk göstererek görevlerini gerçekle tirmek için
uygulama birimi ve IPA izleme komitesiyle anla maya vararak bu i lem kurallar benimser.
3. Sektörel izleme komitesine uygulama biriminin ba kan ve Komisyon ba kan , ortak
ba kanl k eder. Komitenin kapsam na, Komisyon’la anla maya var larak uygulama birimi
karar verir.
Sektörel izleme komitesinde Komisyon, ulusal IPA koordinatörü, bölgesel kalk nma ve insan
kaynaklar n geli imi bile enleri için stratejik koordinatör, program n uygulama birimi yer
al r. Uygun oldu u hallerde sivil toplum temsilcileri ve sosyoekonomik ortaklar da kapsar.
Avrupa Yat m Bankas ’ndan bir temsilci, kendilerinin bir katk da bulunaca operasyonel
program için bir dan manl k rolüyle kat mda bulunabilir.
4. Ortak izleme komitesi:
(a) Program konusundaki mali anla man n yürürlü e girmesinden sonra alt ay içinde
Madde 155(2)(g)’ye uygunluk göstererek faaliyetin seçilmesi kriterlerini ele al r ve onaylar ve

programlama ihtiyaçlar çerçevesinde bu kriterlerin gözden geçirilmesini onaylar.
(b) Uygulama birimi taraf ndan sunulan belgelere dayanarak operasyonel program n belirli
hedeflerine ula lmas na yönelik kar la lan her ilerlemeyi düzenli olarak gözden geçirir.
(c) Özellikle her öncelik ekseni ve tedbirler ile Madde 57(5)’te bahsedilen geçici
de erlendirmeler için hedeflere ula lmas olmak üzere kar la lan her uygulama sonucunu
inceler; bu izlemeyi Madde 155(2)(d)’de belirtilen göstergelere de inerek yürütür.
(d) Madde 169’da i aret edilen sektörel y ll k ve nihai uygulama raporlar inceler.
(e) Madde 29(2)(b)’nin ilk cümlesinde belirtilen y ll k faaliyet raporu ve söz konusu
raporun incelenmesinden sonra veya bu raporun ilgili herhangi bir k sm hakk nda
Komisyon’un bu yapaca her türlü yorum hakk nda bilgilendirilir.
(f) Program n mali anla mas nda de

iklik yapma önerilerini inceler.

5. Sektörel izleme komitesi ayn zamanda mali anla ma da dahil olmak üzere Madde
155(2)(a)’da belirtilen program hedeflerinin gerçekle tirilmesini sa lamak veya yönetimini
geli tirmek için program n gözden geçirilmesini veya incelenmesini uygulama birimine
önerebilir.
Madde 168
zleme düzenlemeleri
zleme amac çerçevesinde Komisyon ile yararlan ülkeler aras nda veri al veri i, mali
anla malarda da art ko uldu u üzere elektronik ortamda yap r.
Madde 169
Sektörel y ll k ve nihai uygulama raporlar
1. Her y l 30 Haziran’a kadar ve ilk kez 30 Haziran 2008’e kadar operasyon birimleri,
Komisyon ve ulusal IPA koordinatörüne bir sektörel y ll k rapor sunar.
Sektörel bir nihai rapor, harcama uygunlu unun son tarihinden sonra en geç alt ay içinde
Komisyon ve ulusal IPA koordinatörüne sunulur. Sektörel nihai rapor, tüm uygulama
dönemine i aret eder ve en son sektörel y ll k raporu içerir.
Sektörel raporlar, ilgili programlara ba

olarak haz rlan r.

2. Sektörel raporlar, Komisyon ve ulusal IPA koordinatörüne iletilmelerinden önce sektörel
izleme komitesi taraf ndan incelenir.
3. Sektörel raporlar a

dakileri kapsar:

(a) Mümkün oldu unda uygun bir seviyede Madde 155(2)(d)’de belirtilen göstergeleri
kullanarak kendi özel do rulanabilir hedefleri ve say sal de erleriyle operasyonel program,
öncelik ekseni, tedbirler ve ilgili olmas halinde de faaliyet veya faaliyet gruplar n hayata
geçirilmesinde kaydedilen nitel ve nicel ilerleme. nsan kaynaklar geli tirme bile enine göre
ilgili olmas halinde de cinsiyete dayal istatistik haz rlan r,
(b) Her öncelik ekseni ve tedbiri detayl olarak belirleyerek operasyonel programlar n mali
uygulamas :
(i) Nihai yararlan lar taraf ndan kar lanan ve Komisyon’a ulusal fon taraf ndan
gönderilen ödeme ba vurular nda yer alan toplam harcama,
(ii) Taahhüt edilen ve ilgili kamu veya özel katk yla ba lant olarak ulusal fondan
kar lanan toplam harcama; bununla birlikte bilgisayar ortam ndaki faaliyetlerin listesi
gönderilir. Böylece yararlan
ülkeler taraf ndan bütçe taahhüdünden nihai ödemeler

arac

yla izlenmeleri mümkün olur.
(iii) Komisyon’dan al nan toplam ödemeler.

Uygun oldu u hallerde, Madde 5(3)(f)’de belirtilenlere göre temel müdahale alanlar ve
yard n yo unla
bölgeler arac
yla nihai uygulama sunulabilir.
(c) Bilgi amaçl olarak, kategorilere göre mali anla maveyahil edilen detayl listeye
uygunluk göstererek bölgesel kalk nma bile eni aç ndan IPA Tüzü ü’ne göre yap lan
tahsislerin gösterge niteli inde analizi,
(d) Özellikle a
dakiler olmak üzere uygulaman n kalite ve etkilili inin sa lanmas için
uygulama birimi veya sektörel izleme komitesi taraf ndan at lan ad mlar:
(i) Veri toplama düzenlemeleri de dahil olmak üzere izleme ve de erlendirme
tedbirleri,
(ii) Operasyonel program n uygulanmas s ras nda kar la lan belirgin bir sorunun
özeti ve daha sonra al nan her türlü tedbir,
(iii) Teknik yard

n kullan lmas ,

(e) Madde 62’ye göre bu konuda bilgi sa lama ve program aç klama faaliyetleri,
(f) Uygun olmas halinde bölgesel kalk nma bile eni için ilerleme ve mali projelerin
finansman ,
(g) Uygun olmas halinde insan kaynaklar geli tirme bile enine göre a
olu an bir sentez:

dakilerden

(i) Bir cinsiyete özel eylem de dahil olmak üzere cinsiyetin ana hatlar ,
(ii) Göçmenlerin istihdama kat
bütünle mesini güçlendirme eylemi,

artt rma

ve

böylece onlar n

sosyal

(iii) stihdamla bütünle meyi güçlendirme ve böylece az nl klar n sosyal uyumunu
geli tirme eylemi,
(iv) Engelliler de dahil olmak üzere di er dezavantajl gruplar n da istihdamla
bütünle tirilmesi ve sosyal uyumunu güçlendirme eylemi.
Bu paragraf n (d) ve (g) bendlerinde yer alan bilgi, önceki rapordan bu yana belirli bir
de iklik yap lmam sa dahil edilmez.
4. Sektörel raporlar, 3. paragrafta listelenen ilgili bilginin tamam
içermekteyse kabul
edilebilir say r. Ulusal IPA koordinatörü ve operasyon birimlerine, raporun al nd tarihten
itibaren 10 i günü içinde sektörel y ll k raporun kabul edilebilirli i konusunda Komisyon
bilgi verir.
5. Ulusal IPA koordinatörü ve operasyonel birimine ayr ca al nd tarihten itibaren iki ay
içinde kabul edilebilir sektörel y ll k raporunun içeri ine yönelik Komisyon’un görü ü
hakk nda bilgi verilir. Bir operasyonel programa dair sektörel nihai rapor için, kabul edilebilir
raporun al nd tarihten itibaren en fazla be ay içinde bu bilgi sa lan r.
BA LIK IV
KIRSAL KALKINMA B LE EN
BÖLÜM I
Yard m amac ve uygunluk
Alt Bölüm 1

Yard m amac
Madde 170
rsal kalk nma bile eni için ek tan mlar
Bu Ba k amaçlar çerçevesinde Madde 2’de yer alan tan mlara ek olarak a
geçerlidir:
1. “Topluluk standartlar ”: Çevre koruma, kamu sa
alanlar nda Topluluk taraf ndan belirlenen standartlar.
2. “Da k alanlar”: 1689/2005 say
kras nda belirtilen alanlar.
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daki tan mlar

, hayvanlar koruma ve i güvenli i

Konsey Tüzü ü’nün (EC) 50(2) Maddesi’nin ilk

3. “Genç çiftçi”: Destek hibesi verme karar al nd
mesleki yetenek ve yeterlili e sahip bir çiftçi.

zaman 40 ya n alt nda olan ve yeterli

Madde 171
Yard m alanlar ve ekilleri
1. Bu bile en alt ndaki yard m, a

daki hedeflere ula lmas na katk da bulunur:

(a) Pazar etkinli i ve Topluluk standartlar

n uygulamas

geli tirme,

(b) Zirai çevre tedbirlerinin ve yerel k rsal kalk nma stratejilerinin uygulanmas için
haz rl k faaliyetleri,
(c) K rsal bölge ekonomisinin geli tirilmesi.
2. Bundan böyle “öncelik ekseni 1” olarak an lacak olan 1. paragraf n (a) bendinde belirlenen
hedefi kapsayan yard m, a
daki tedbirler arac
yla sa lan r:
(a) Topluluk standartlar
faaliyetlerine yat m,

yeniden yap land rmak ve seviyesini yükseltmek için tar m

(b) Üretici gruplar n kurulmas için yard m,
(c) Söz konusu faaliyetleri yeniden yap land rmak ve bunlar Topluluk standartlar na
ula rmak için ziraat ve bal kç k ürünlerinin i lenmesi ve pazarlanmas na yat mlar.
3. Bundan böyle “öncelik ekseni 2” olarak an lacak olan 1. paragraf n (b) bendinde belirlenen
hedefi kapsayan yard m, a
daki tedbirler arac
yla sa lan r:
(a) Çevre ve k rsal alan geli tirmek için eylemler,
(b) Yerel k rsal kalk nma stratejilerinin haz rlanmas ve uygulanmas ,
4. Bundan böyle “öncelik ekseni 3” olarak an lacak olan 1. paragraf n (c) bendinde belirlenen
hedefi kapsayan yard m, a
daki tedbirler arac
yla sa lan r:
(a) K rsal altyap

n geli tirilmesi ve kalk nd lmas ,

(b) K rsal ekonomik faaliyetlerin farkl la

lmas ve geli tirilmesi,

(c) E itimin geli tirilmesi.
Alt Bölüm 2
Uygunluk ve yard m yo unluklar na dair genel artlar
Madde 172
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Harcamalar n uygunlu u
1. Madde 34(2)’de belirtilen giderlere ek olarak, paragraf 3(c)’de bahsedilen giderler, bu
bile ene göre uygun kabul edilir.
Madde 34(2)’ye göre uygun olan teknik yard m tedbirleri, Madde 182’de belirtilenlerdir.
2. Madde 34(3) hükümlerine ek olarak a
edilmez:
(a) Zirai üretim haklar

daki harcamalar bu bile ene göre uygun kabul

n sat n al nmas , hayvanlar, y ll k bitkiler ve bunlar n ekilmesi,

(b) Bak m, y pranma ve kira giderleri,
(c) Yard

n idare ve uygulanmas nda kamu idaresinin yapt

her türlü harcama.

3. Madde 34(3) hükümlerine ra men, bir yat m olmas halinde:
(a) Uygun harcamalar ta nmaz mallar n in as veya geli tirilmesiyle s

rl

r.

(b) Mal n piyasa fiyat na kadar bilgisayar yaz
da dahil olmak üzere yeni makine ve
malzemenin sat n al nmas veya kiralanmas uygun olarak kabul edilir; kirac n marj gibi
kira sözle mesiyle ilgili di er giderler, faiz yeniden finansman giderleri, sürekli harcamalar ve
sigorta giderleri uygun kabul edilmez
(c) Mimarl k, mühendislik ve di er dan manl k ücretleri, fizibilite faaliyetleri, patent
hakk ve lisans alma ücretleri gibi (a) ve (b) bendlerinde belirtilen harcamalarla ba lant
genel harcamalar, (a) ve (b) bendlerinde belirtilen harcamalar n %12’lik tavan na kadar kabul
edilir say r.
Bu paragraf n uygulanmas için detayl hükümler, Madde 7’de tan mland üzere sektörel
anla malarda veya Madde 8’de tan mland üzere finansman anla malar nda yer al r.
4. Yat m projeleri, uygulama birimi taraf ndan yap lan nihai ödemeden itibaren be y l
içinde ciddi bir de ikli e u ramamalar art yla Topluluk finansman için uygun kabul
edilir.
Madde 173
Yard m yo unluklar ve Topluluk katk

n oran

1. Bu bile enin amaçlar çerçevesinde Madde 38(1)’de belirtildi i üzere uygun harcamalar,
Madde 2’de tan mland üzere kamu harcamalar na dayanarak hesaplan r.
2. Kamu harcamalar , ilkesel olarak yat
n toplam uygunluk giderinin %50’lik tavan
maz. Ne var ki; bu tavan a
daki oranlara kadar artt r:
(a) Genç çiftçiler taraf ndan yap lan tar m faaliyetlerine yat m için %55,
(b) Da

k alanlarda yap lan tar m faaliyetlerine yat m için %60,

(c) Genç çiftçiler taraf ndan da

k alanlarda yap lan tar m faaliyetlerine yat m için %65,

(d) Uygulama için ulusal bir stratejinin varl na dayanarak, Konsey Direktifi
91/676/EEC’nin15 uygulanmas için tar m faaliyetlerine yat m için ve 4(d) paragraf nda
belirtilen yat mlar için %75,
(e) stikrarl net gelir getirmeyen yap da altyap ya yat m için %100,
(f) Madde 182’de i aret edilen tedbirler için %100.
3. 2. paragraf amaçlar için kamu harcamalar
15

OJ L375, 31.12.1991, s.1.

n oran na karar verirken, IPA Tüzü üne göre

sa lanan Topluluk katk olmaks n, verilen borçlara eri imi kolayla rmak amac yla söz
konusu olan ulusal yard m dikkate al r.
4. Topluluk katk ilkesel olarak, uygun harcamalar n %75’lik tavan
birlikte söz konusu tavan a
daki ekillerde yükseltilir:
(a) Madde 171(3)’te belirtilen öncelik ekseni 2’nin kapsad
(b) Madde 182 kapsam ndaki faaliyetler olmas
Komisyon’un inisiyatifi alt nda gerçekle tirilir.

geçmez. Bununla

tedbirlerin %80’i.

halinde %80’i ki; bu faaliyetler

(c) Madde 182 kapsam ndaki faaliyetler olmas halinde %100’ü ki; bu faaliyetler
Komisyon’un inisiyatifi alt nda gerçekle tirilir.
(d) Komisyon’un istisnai do al afetlerin gerçekle mi oldu una karar verdi i bölgelerde
yürütülen yat m projeleri halinde %85’i.
Alt Bölüm 3
Öncelik Ekseni 1’e göre uygunluk ve yard m için özel artlar
Madde 174
Tar m faaliyetlerine yat

m

1. Tar m faaliyetlerinin Topluluk standartlar na yükseltilmesi ve genel performans
artt rmak amac yla tar m faaliyetlerine maddi veya maddi olmayan yat mlar Madde
171(2)(a)’da belirtilen yard m sa lan r.
2. Bu tedbire göre yard m, a
(a) Yat

daki özellikteki tar m faaliyetlerine verilir:

n hayata geçirilmesinin sonunda ekonomik kapasite umudunun gösterilebildi i,

(b) Hibede bulunma karar n al nd
zaman çevre koruma, kamu sa
koruma ve i güvenli ine yönelik ulusal asgari standartlara uygunluk gösteren.

, hayvanlar

3. 2. paragraf n (b) bendinin derogasyonu ile, Topluluk standartlar na dayanan ulusal asgari
standartlar, ba vurunun al nd
tarihte yeni kabul edilmi oldu unda, faaliyetin yat
n
hayata geçirilmesinin sonuna kadar yeni standartlar kar lamas art yla, söz konusu
standarda uyum gösterilip gösterilmedi ine bak lmaks n yard mda bulunulur.
Ayr ca yararlan ülkeden do rulanm talebe dayanarak Komisyon, ba vurunun sunulma
tarihinden önceki bir y la kadar ulusal hukuka dahil edilen Topluluk standartlar na dayanarak
ulusal asgari standartlara uygunluk göstermeme aç ndan 2. paragraf n (b) bendinden
kar lmas na olanak sa lar.
4.Hayata geçirilmelerinin ard ndan yat mlar n ilgili Topluluk standartlar na uygunluk
göstermesi art yla yard mda bulunulur.
5. Yararlan ülkeler, yard m için uygun toplam yat mlara dair s rlar belirler. Çiftçilerin
yard m için uygun olmalar için uymalar gereken mesleki yetenek ve yeterliklerine yönelik
ilgili standartlar aç klar.
Madde 175
Üretici gruplar n kurulmas na destek
1. Madde 171(2)(b)’de bahsedilen yard m, a
daki amaçlar için üretici gruplar
olu turulmas ve idari faaliyetin kolayla
lmas için verilir:
(a) Üretici grup üyelerinin üretim ve ürünlerinin pazar artlar na uyumla

n

lmas ,

(b) Sat a haz rlanmas , sat n merkezi hale getirilmesi ve toptan al lara sunulmas da

dahil olmak üzere mallar n pazara ortak ekilde konulmas ,
(c) Özellikle yeti tirme ve uygunluk aç ndan üretim bilgisi hakk nda ortak kurallar
belirlenmesi.
2. Bu tedbire göre yard m, 1 Ocak 2007 tarihinden veya Madde 184’te belirtilen program
onay ndan önce yararlan ülkenin ilgili ulusal otoritesi taraf ndan resmi olarak kabul edilmi
üretici gruplar na yap lmaz.
Bir veya daha çok sektör sunan profesyonel ve/veya meslekleraras örgütler, üretici grup
olarak nitelendirilmez.
3. Üretici grubunun kabul edildi i tarihten sonraki be y l için y ll k taksitlendirmelerde sabit
fiyat oran yla yard m sa lan r. Bu, grubun y ll k pazarlanan ürününe dayanarak hesaplan r ve
daki artlar yerine getirir:
(a) Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve be inci y llar için tutar, 1 milyon Avro’ya kadar
pazarlanm üretimin de erinin s ras yla %5, %5, %4, %3 ve %2’si.
(b) Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve be inci y llar için tutar, 1 milyon Avro’ya kadar
pazarlanm üretimin de erinin s ras yla %2,5, %2,5, %2,0, %1,5 ve %1,5’i.
(c) A

dakiler kadar her üretici örgüt için bir tavana tabidir:

- lk y l için 100 000 Avro.
- kinci y l için 100 000 Avro.
- Üçüncü y l için 80 000 Avro.
- Dördüncü y l için 60 000 Avro.
- Be inci y l için 50 000 Avro.
Madde 176
Tar m ve bal kç k ürünlerinin i lenmesi ve pazarlanmas na yat m
1. Antla man n Ek I’inde yer ald üzere Madde 171(2)(c)’de belirtilen yard m, tar m ve
bal kç k ürünlerinin i lenmesi ve pazarlanmas na yönelik maddi ve maddi olmayan
yat mlar için yap r. Bu yard m, irketlerin Topluluk standartlar na yükselmesine ve
performanslar geli tirmelerine yard m etmeyi amaçlar. Yat mlar, söz konusu temel tar m
üretimi sektörünün durumunu geli tirmeye katk da bulunmal r.
Perakende seviyesine yap lan yat mlar destekten hariç tutulur.
2. Bu tedbire göre söz konusu olan yard m a
verilir:
(a) Yat

n yap lmas

daki özelliklere sahip irketlere yat m için

n sonunda ekonomik ba ar umudunun görülebildi i,

(b) Deste in verilme karar al nd zaman çevre koruma, kamu sa
, hayvan ve bitki
sa
, hayvan koruma ve i güvenli i konusundaki ulusal asgari standartlara uygunluk
gösteren.
3. 2. paragraf n (b) bendinin derogasyonu ile, Topluluk standartlar na dayanan ulusal asgari
standartlar ba vuru al nd
zamanlarda yeni yürürlü e girmi se yat
n hayata
geçirilmesinin sonundaki döneme kadar söz konusu irketin yeni standartlar yerine getirmesi
art yla bu standartlara uygunluk gösterilip gösterilmedi ine bak lmaks n yard mda
bulunulur.
Ayr ca Komisyon, yararlan

ülkeden gelen geçerli bir talebe dayanarak ba vurunun sunulma

tarihinden önce bir y la kadar ulusal yasaya dahil edilen Topluluk standartlar na dayanarak
ulusal asgari standartlara uygunluk gösterilmemesi aç ndan 2. paragraf n (b) bendinin
derogasyonuna izin verebilir.
4. A
daki özelliklere sahip irketlerin bir parças olan kurumlara yat m amaçl yard mda
bulunulur:
(a) Kurumun ilgili tüm Topluluk standartlar na uyumlu hale getirilmesini amaçlayan
yat mlara öncelik vererek, 250 ki iden az personel çal ran ve 50 milyon Avro’yu a mayan
ll k ciroya sahip ve/veya 43 milyon Avro’yu a mayan y ll k bilançosu olan.
(b) Yat
n amac n kurumu Topluluk standartlar na uyumlu hale getirilmesi
oldu unda, 750 ki iden az personel çal ran ve 200 milyon Avro’yu a mayan y ll k ciroya
sahip olan.
5. Komisyon, yararlan
ülkeden gelen geçerli bir talebe dayanarak özellikle maliyetli
yat mlar gerektiren özel Topluluk standartlar kar lamak için gereken yat mlar aç ndan
4. paragrafta yer almayan irketlere de yard mda bulunmaya karar verir. Böyle bir destek
sadece kurumun özellikle, tamamen Topluluk standartlar na uygunluk göstermesini sa lamay
ve Topluluk standartlar seviyesine yükselmeyi amaçlayan, ulusal planda tan mlanan
irketlere verilir. Bu tür durumlarda 4. paragrafta yer alan irketler için uygun görülen yard m
oran n yar kadar yard mda bulunulur.
6. Yararlan

ülkeler, bu tedbire göre destek için uygun toplam yat m limitlerini belirler.

7. Paragraf 4’ün (a) bendinde belirtilen irketlere yat m yard , bu yat mlar n
kabullerinden sonra ilgili Topluluk standartlar na uygunluk göstermesi art yla verilir.
Alt Bölüm 4
Öncelik Ekseni 2’ye göre uygunluk ve özel artlar
Madde 177
Çevre ve k rsal alanla ilgili eylemlerin haz rl

ve uygulanmas

1. Yararlan ülkeleri 1698/2005 say Konsey Tüzü ü’nün (EC) 2. Ekseni’nde i aret edilen
eylemlerin hayata geçirilmesine yönelik haz rlamak için Madde 171(3)(a)’da belirtilen
yard m, 1698/2005 say Konsey Tüzü ü’nün (EC) 39 ve 40. Maddelerinin kapsad pilot
projelere yap r.
2. Bu gibi eylemler, hem idari hem de çiftlik seviyesinde çevre ve k rsal alan geli tirmek için
eylemlerin hayata geçirilmesinde uygulamaya yönelik deneyimin geli tirilmesini amaçlar.
Madde 178
Yerel k rsal kalk nma stratejilerinin haz rlanmas ve uygulanmas
1. Madde 171(3)(b)’de bahsedilen yard m 1698/2005 say
Maddesi’ne göre yap r.
2. Yard m, a

Konsey Tüzü ü’nün (EC) 61.

dakileri destekler:

(a) Madde 171(1)’de belirtildi i üzere önceliklere uygunluk göstererek ve 1698/2005 say
Konsey Tüzü ü’nün (EC) 65. Maddesi’nin kapsam dahilinde i birli i projelerinin
uygulanmas .
(b) Ayn zamanda yerel eylem gruplar olarak da adland lan, yerel özel-tüzel ortakl klar n
letilmesi, kabiliyetlerin edinilmesi, Madde 171(1)’de belirtildi i üzere hedeflere ula mak
amac yla bilinçlendirme faaliyetleri ve tan m etkinlikleri.

3. Bu tedbirin uygulanmas için detayl hükümlere yararlan ülkelerle birlikte karar verilir.
1698/2005 say Konsey Tüzü ü’nde (EC) ortaya konulan K rsal Kalk nma için Avrupa
Tar m Fonu için geçerli ilgili kurallara uygunluk gösterilir.
Alt Bölüm 5
Öncelik Ekseni 3’e göre uygunluk ve özel artlar
Madde 179
rsal altyap

n geli tirilmesi ve kalk nd

lmas

1. A
dakiler arac
yla k rsal altyap geli tirme ve kalk nd rmay amaçlayan yat mlar
için Madde 171(4)(a)’da belirtilen yard mda bulunulur:
(a) Bölgesel farkl klar ele almak ve özel olanlar ve te ebbüs faaliyetleri için k rsal
alanlar n çekicili ini artt rmak.
(b) K rsal alan ekonomilerinin geli tirilmesi için artlar saptama.
2. Su ve enerji tedariki, at k yönetimi, bilgi ve ileti im teknolojilerine yerel eri im, yerel
ekonomik kalk nma için özel öneme sahip yollara yerel ula m ve orman yang nlar riskinin
onayland yerlerde yang ndan korunma altyap lar na yap lan yat ma öncelik verilir.
3. Madde 171(3)(b)’de i aret edildi i üzere yerel k rsal kalk nma stratejileri belirlenmi
oldu unda bu Madde’ye göre desteklenen yat mlar, bu stratejilere uygunluk göstermelidir.
Madde 180
rsal ekonomik faaliyetlerinin çe itlendirilmesi ve geli tirilmesi
1. Madde 171(4)(b)’de i aret edilen yard m, a
dakiler arc
yla k rsal ekonomik
faaliyetlerinin çe itlendirilmesi ve geli tirilmesini amaçlayan yat mlara yap r:
(a) Ekonomik faaliyetleri artt rmak,
(b) stihdam f rsatlar yaratmak,
(c) Tar msal olmayan faaliyetlerin çe itlendirilmesi.
2. Te ebbüsü artt rmak ve ekonomik çat geli tirmek amac yla mikro ve küçük irketler, el
i ve k rsal turizminin yarat lmas ve geli tirilmesi için söz konusu olan yat mlara öncelik
verilir.
3. Madde 171(3)(b)’de belirtildi i üzere yerel k rsal kalk nma stratejileri belirlenmi
oldu unda bu Madde’ye göre desteklenen yat mlar, söz konusu standartlara uygunluk
göstermelidir.
Madde 181
itimin geli tirilmesi
1. Tar m, yiyecek ve ormanc k sektöründe çal an ve bu bile enin kapsad
alanlarda
çal an di er ekonomik eylemcilerin mesleki yetenek ve yeterliklerinin geli tirilmesine
katk da bulunmak için yard mda bulunulur.
Orta ö retim veya daha üst seviyelerde normal program veya sistemlerin bir parças
olu turan e itim veya kurslara yard mda bulunulmaz.
2. Yararlan ülkeler, 1. paragrafa göre öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi için bir
itim stratejisini detaylar yla belirler. Söz konusu strateji, mevcut e itim yap lar na dair
ele tirel bir de erlendirmeyi, e itim ihtiyaç ve hedeflerinin bir analizini içerir. Ayr ca
iticilerin seçilmesi için de bir dizi kriter belirler.

Alt Bölüm 6
Teknik destek
Madde 182
Kapsam ve uygulama
1. Program n uygulanmas için gerekli olan haz rl k, izleme, de erlendirme, bilgi ve kontrol
faaliyetleriyle ba lant
faaliyetler için yard mda bulunulur. Bu faaliyetler özellikle
dakileri kapsar:
(a) Uzman yard yla sözle mesi yap lan ve benimsenen faaliyetler gibi, bu bile en için
sektörel izleme komitesinin sorumluluklar yerine getirmesi için gerekli di er faaliyetler ve
toplant lar,
(b) Bilgi ve tan m kampanyalar ,
(c) Çerçeve, sektörel ve finansman anla malar n uygulamas na göre gerekli olanlar hariç,
Komisyonun talebi üzerine sözlü ve yaz tercüme,
(d) Ziyaret ve seminerler,
(e) Daha sonraki bir a amada uygulanmas öngörülen tedbirler de dahil olmak üzere,
etkililiklerini sa lamak için programdaki tedbirlerin haz rlanmas yla ilgili faaliyetler,
(f) Program n geçici de erlendirmesi,
(g) Madde 178’e göre geli tirilen faaliyetleri koordine etmek için ulusal bir a a ek olarak
1698/2005 say Konsey Tüzü ü’nün (EC) 68. Maddesine uygunluk gösteren gelecekteki bir
ulusal k rsal kalk nma a
n kurulmas ve çal
lmas .
2. Bu bile en için sektörel izleme komitesine teknik yard m faaliyetleri söz konusu oldu unda
dan r. Her faaliyet, uygulamas na geçilmeden önce sektörel izleme komitesi ba kan
taraf ndan onaylan r.
3. Paragraf 1(d)’de belirtilen ve Komisyon’un inisiyatifiyle yap lmayan her ziyaret ve
seminer, bu unsur için sektörel izleme komitesine yaz bir rapor sunulmas gerekli k lar.
Madde 183
Avrupa K rsal Kalk nma A
Yararlan ülkeler ve bu ülkelerde kurulan örgütler ile k rsal kalk nma alan nda aktif olan
yararlan ülke idareleri, 1698/2005 say Konsey Tüzü ü’nün (EC) 67. Maddesi taraf ndan
kurulan Avrupa K rsal Kalk nma A ’na eri irler. lgili detayl hükümlere yararlan ülkeyle
birlikte karar verilir.
BÖLÜM II
Programlama
Madde 184
Programlar
1. K rsal kalk nma bile enine göre al nan tedbirler, tüm IPA uygulama dönemini kapsayan
tar m ve k rsal kalk nma için ulusal seviyede haz rlanacak bir programa (bundan böyle
“program” olarak an lacakt r) tabidir. Program, yararlan ülke taraf ndan görevlendirilen
ilgili yetkililerce haz rlan r ve ilgili taraflarla dan ld ktan sonra Komisyon’a sunulur.
2. Her program a

dakileri kapsar:

(a) Farkl k, eksiklik ve geli im potansiyelini, Topluluk ve di er iki tarafl veya çok tarafl
yard mla birlikte gerçekle tirilen önceki faaliyetlerin temel sonuçlar , kullan lan mali
kaynaklar ve ilgili sonuçlar n derlendirmesini gösteren mevcut duruma dair nicel bir tan m.
(b) K rsal alanlardaki mevcut durumun bir analizine ve ilgili sektörün detayl analizine
dayanarak, ba ms z uzmanl k da dahil olmak üzere önerilen ulusal k rsal kalk nma
stratejisinin bir tan . Madde 181(2)’de belirtilen mevcut e itim stratejisinin bir tan
da
sunulmal r. Ulusal k rsal kalk nma stratejisi ayn zamanda Madde 171(1)’de yer verilen her
öncelik ekseni için ilgili izleme ve de erlendirme göstergelerine i aret ederek nicel hedefleri
de kapsar.
(c) Yararlan ülkenin çok y ll gösterge niteli inde planlama belgesinde tan mlanan genel
stratejik yakla m ve sektörel stratejilerinin k rsal kalk nma bile eni bünyesindeki belirli
eylemlere nas l dönü türülece ine dair bir aç klama.
(d) Her k rsal kalk nma tedbiri için sa lanan ve bununla ba lant ulusal, Topluluk ve
uygun olmas halinde de özel mali kaynaklar özetleyen gösterge niteli inde bir genel mali
tablonun yan s ra eksene göre AB e finansman oran .
(e) A

dakileri kapsayan ve Madde 171’e göre seçilen tedbirlerin bir tan

-Nihai yararlan

lar n tan

:

,

-Co rafi kapsam,
-Uygunluk kriterleri,
-Seçilen projeler için derecelendirme kriterleri,
zleme göstergeleri,
-Nicel hedef göstergeleri.
(f) zleme ve de erlendirme de dahil olmak üzere, program n uygulanmas için uygulama
biriminin bir tan .
(g) Program n yürütülmesinden sorumlu otorite ve yap lar n isimleri.
(h) lgili otoriteler ve yap lara ek olarak ilgili ekonomik, sosyal ve çevresel ortaklar bir
araya getirmek için kabul edilen hükümler ve görü melerin sonuçlar ,
(i) Öneriler konusunda yararlan ülkeler taraf ndan gerçekle tirilen izleme faaliyetlerinin
tan
da dahil olmak üzere, program n ön de erlendirmesine dair öneri ve sonuçlar.
3. Programlar nda yararlan ülkeler, Topluluk standartlar uygulama ve pazar etkinli ini
geli tirme tedbirleri ve k rsal alanlarda yeni istihdam olanaklar yaratma tedbirlerine öncelik
verilmesini sa lar.
4. Programlar nda yararlan
ülkeler, çok y ll gösterge niteli inde planlama belgesinin
hükümlerine uygunluk gösterilmesini sa lar.
5. Komisyon’la aksi kararla
lmad
sürece yararlan
ülkeler, bu Tüzük yürürlü e
girdikten sonra alt ay geçmemek üzere kendi program tekliflerini iletirler.
Madde 185
Program n kabulü ve de

iklikler

1. K rsal kalk nma bile eni çerçevesindeki programlar, ilgili tüm bilginin sa lanm olmas
art yla program teklifinin sunulmas n ard ndan alt ay içinde Komisyon taraf ndan kabul
edilir. Özellikle bu Tüzü e uygunluk gösterip göstermedi ine karar vermek için Komisyon
teklif edilen program de erlendirir.

2. Gerekli olmas halinde programda a

dakiler dikkate al narak de

iklik yap r:

(a) zleme ve de erlendirme sonuçlar da dahil olmak üzere ilgili eylemlerin hayata
geçirilmesiyle ba lant yeni bilgi ve sonuçlara ek olarak uygun yard m tutar ayarlama
ihtiyac ,
(b) Çok y ll gösterge niteli inde planlama belgesi de dahil olmak üzere temel kat m
belgelerinde belirtildi i üzere yararlan ülkenin kat ma yönelik kaydetti i ilerleme.
3. Herhangi bir de
bilgiyi içerir:

iklik teklifi yararlan

(a) De

iklik önerme sebepleri,

(b) De

ikli in beklenen etkileri,

(c) Teklif edilen de
ölçüm tablolar .

ülke taraf ndan Komisyon’a iletilir ve a

ikliklerin mali bir özelli i olmas halinde de

daki

iklik yap lan mali ve

4. IPA Tüzü ü’nün 14(4) Maddesi kapsam nda yap lan de iklikler, Madde 171(1)’de i aret
edilen öncelik eksenleri aras ndaki mali analiz de iklikleri veya eksene göre e finansman
oran veya yeni tedbirlerin eklenmesini gerekli k lan de iklikleri kapsar.
5. Komisyon, ilgili Topluluk yasas n de tirilmi oldu u hallerde programda de
yap lmas na dair bir teklifte bulunmas yararlan ülkeden talep eder.

iklik

BÖLÜM III
Uygulama
Alt Bölüm 1
lkeler ve mali yönetim
Madde 186
Uygulama ilkeleri
1. Bu bile enin uygulamas , Madde 18’de belirtildi i üzere, harcama öncesi kontroller
olmaks n adem-i merkezi yönetime dayanarak yararlan ülkeler taraf ndan yürütülür.
2. Madde 7 ve 8’de belirtildi i üzere di er detaylar sektörel ve mali anla malarda ortaya
konulur.
Hükümler, Üye Devletlerdeki k rsal kalk nma programlar için geçerli ilgili kurallara
uygunluk gösterir.
Madde 187
Ödemelerin hesaplanmas
44. Maddenin derogasyonu ile, bu bile en kapsam ndaki programlara Topluluk katk ; her
öncelik eksenine verilen azami Topluluk katk na ba
olarak, her harcama beyan nda
onaylanan uygun harcamalarla ilgili mali karardaki her öncelik ekseni için belirlenen e
finansman oran uygulanarak hesaplan r.
Madde 188
Ön finansman
1. Bu bile enin amaçlar çerçevesinde ön finansman ödemeleri, ilgili program n ilk üç y için
Topluluk katk
n %30’u tutar nda olur. Bütçe tahsisatlar n uygun olmas na ba olarak
ön finansman iki veya daha çok taksitlere bölünerek ödenir.

2. Paragraf 1’de belirtilen ön finansman için yap lan ödemelerin nihai yararlan lardan
alacaklar n zaman nda ödenmesini sa lamak için yeterli olmad nda bu tutarlar; ön
finansman için toplu ödeme tutarlar n çok y ll programlar kabul eden finansman karar nda
belirtildi i üzere son üç y l için söz konusu olan Topluluk katk
n %30’unu geçememesi
art yla bahsedilen ihtiyaçlar kapsayan uygulama dönemi boyunca sektörel veya finansman
anla malar nda belirtilen hükümlere göre artt r.
3. Ön finansman n ilk taksidi, Madde 42(1)’de belirtilen artlar yerine getirildi inde
Komisyon taraf ndan ödenir. lave taksitler, 1 ve 2. paragraflarda verilen artlara uygunluk
göstererek yararlan ülkenin talebi üzerine ödenir.
Madde 189
Hesaplar n bra Edilmesi
Hesaplar n ibra edilmesine dair detayl hükümler, Madde 7 ve 8’de belirtilen sektörel ve
finansman anla malar nda verilir. 1290/200516 say Konsey Tüzü ü (EC) ve uygulamas için
detayl kurallar belirleyen tüzüklerde ortaya konuldu u üzere K rsal Kalk nma için Avrupa
Tar m Fonu için geçerli ilgili kurallara uygunluk gösterir. Özellikle Tar m Fonlar
Komitesi’yle görü ülmek üzere sunulur.
Madde 190
Mali düzeltmeler için kriterler
Madde 51(2) derogasyonu ile, Komisyon, bulgulara ba
olarak ya sabit fiyat oran
düzeltmeleri ya da zaman nda ödeme düzeltmeleri veya bulgulardan faydalanarak yap lan
düzeltmeleri uygular.
Alt Bölüm 2
De erlendirme ve zleme
Madde 191
Harcama öncesi, ara ve harcama sonras de erlendirmeler
1. Madde 57’ye göre program, yararlan ülke sorumlulu unda ba ms z de erlendiriciler
taraf ndan yap lan harcama öncesi, harcama sonras ve uygun oldu u hallerde de ara
de erlendirmelere tabidir.
2. De erlendirmeler, IPA Tüzü ü’nün 12. Maddesi’nde belirtilen hedeflere ula maya yönelik
olarak program n uygulanmas de erlendirir.
3. Bu de erlendirmelerin detayl artlar , s ras yla Madde 7 ve 8’de i aret edilen sektörel veya
mali anla malarda ortaya konulur. Söz konusu artlar, Üye Devletlerdeki k rsal kalk nma
programlar için geçerli ilgili kurallara uygunluk gösterir.
Madde 192
Sektörel izleme komitesi
1. Madde 59 hükümlerine göre bir sektörel komite, yararlan

ülke taraf ndan kurulur.

2. Sektörel izleme komitesi, ilgili otorite ve yap lar ile ilgili ekonomi, sosyal ve çevresel
ortaklar n temsilcilerinden olu ur. Sektörel izleme komitesi, kendi i lem kurallar haz rlar
ve onaylar.
3. Sektörel izleme komitesine yararlan
16
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ülkenin bir temsilcisi ba kanl k eder. Komisyon,

sektörel izleme komitesi faaliyetine kat r.
4. Hedefleriyle ba lant olarak program n ilerleme, etkililik ve etkinlik oran ; temel durumla
ili kili göstergelerin yan s ra programlar n mali uygulama, ürün, sonuçlar ve etkisi
arac
yla ölçülür.
Madde 193
Sektörel y ll k raporlar
1. Bu bile en alt nda, Madde 61(1)’de i aret edilen sektörel y ll k raporlar, program
uygulamas n her tam takvim y
n sonundan itibaren alt ay içinde Komisyon ve ulusal
IPA koordinatörüne sunulur.
(a) Bu raporlarda özellikle belirlenen hedeflere ula ma, program idaresinde kar la lan
sorunlar, al nan tedbirler, mali uygulamaya ek olarak yürütülen izleme ve de erlendirme
faaliyetleri de dahil olmak üzere uygulama ilerleyi iyle ilgili bilgi yer al r.
(b) Sektörel y ll k raporlar, sunulmalar ndan önce sektörel izleme komitesi taraf ndan
incelenir.
2. Sektörel izleme komitesi taraf ndan incelenmelerinin ard ndan programa göre harcama
uygunlu unun nihai tarihinden sonra en geç alt ay içinde Komisyon ve ulusal IPA
koordinatörüne bir sektörel nihai rapor sunulur.
Madde 194
zleme ve rapor verme için di er hükümler
zleme ve rapor verme için di er hükümler, Madde 7 ve 8’de belirtilen sektörel ve mali
anla malarda yer al r. Üye Devletlerdeki k rsal kalk nma programlar için geçerli ilgili
kurallara uygunluk gösterir.
KISIM III
HA HÜKÜMLER
Madde 195
Yürürlü e Giri
Bu Tüzük, Avrupa Birli i Resmi Gazetesi’nde yay nlanmas ndan sonraki ilk gün yürürlü e
girer.
1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerlidir.
Bu Tüzük, tüm Üye Devletlerde bütünsel olarak ba lay
Brüksel’de haz rlanm

r ve do rudan uygulan r.

r. 12 Haziran 2007
EK
AKRED TASYON KR TERLER

Madde 11(2)’de belirtilen alanlar ve ilgili artlar n standart listesi
1. Kontrol çevresi (organizasyonun kurulmas ve yönetimi ve personel)
a) Ahlak ve bütünlük politikalar
-Üst yönetim taraf ndan gerekli k nan organizasyon için kültürün tüm organizasyon çap nda
anla lmas sa lama,
b) Usulsüzlük yönetimi ve rapor verme

-Organizasyonda dü ük olarak not edilen olas usulsüzlüklerin, çal
yerdeki yolsuzluklar
bildiren memurlar n korunmas da dahil olmak üzere düzgün bir biçimde rapor edilmesini ve
izlenmesini sa lama.
c) Personel planlama, i e alma, e itim ve de erlendirme (hassas görev yönetimi de dahil)
-Yeterli say ve kalitede personelin tüm seviyelerde yer almas

sa lama.

d) Hassas görevler ve ç kar çat mas
-Uygun kontrollerin (uygun oldu u hallerde rotasyon politikalar da dahil) hassas görevlere
uygulanmas n sa lanmas ,
lemlerin ç kar çat mas

tespit etmek ve engellemek için geli tirilmesinin sa lanmas .

e) Ki i ve organlar için yasal zeminlerin olu turulmas
-Görevlerini yerine getirmeleri için organ ve bireylere tam yasal yetkinin verilmesini sa lama.
f) Organizasyon çap nda tüm görev ve pozisyonlar için güvenirlik, sorumluluk, verilen
sorumluluk ve ilgili her türlü yetkinin resmi olarak belirlenmesi,
-Hiçbir personelin kendi sorumluluklar hakk nda üphe duymamas n sa lanmas . Üçüncü
taraflara verilen sözler veya yap lan ödemeler için i lemlerin tüm boyutlar ndan tek bir
yönetici sorumludur.
-Görev bildiri ve tan mlar vb. günceldir ve bilinir.
2. Planlama/ risk yönetimi (müdahalelerin planlanmas )
a) Risk tan mlama, de erlendirme ve yönetimi
-Özellikle yeterli kontrol kaynaklar n tüm alanlarda uygulanmas yla birlikte durumu
kötüle tirecek farkl risklerin önemiyle ba lant
olarak risklerin tan mlanmas ve
yönetiminin sa lanmas .
b) Hedef belirleme ve hedeflere yönelik kaynak tahsisi
-Ç kt ve etki seviyesinde uygun (ve ölçülebilir) hedeflerin tüm organizasyon çap ndaki tüm
seviyelerde olu turulmas ve anla lmas .
effaf, mant kl mali yönetim ilkelerini kar layarak söz konusu hedeflere yönelik olarak
kaynak tahsis edilmesinin sa lanmas .
-Bu hedeflere dair sorumlulu un net olmas

n sa lanmas .

c) Uygulama sürecinin planlanmas
-Hedeflere ula mak için gereken ad mlar n net bir biçimde planlanmas n sa lanmas gerekli olmas halinde her ad m için zamanlama ve sorumluluk ile önemli ad m analizleri de
dahil olmak üzere.
3. Kontrol faaliyetleri (müdahalelerin uygulanmas )
a) Do rulama i lemleri
-Bir i lemin tüm ad mlar n iki kere do rulanmas
uygun oldu unda da nihai olarak)

n sa lanmas (harcama öncesinde ve

b) Ba yap lara verilen görevlerin güvenilir yönetim aç ndan denetlenmesi i lemleri (Ba
eylemcilerden gelen y ll k teminat bildirileri de dahil olmak üzere),
-Sorumlulu un aktif denetimle desteklenmesinin ve tamamen pasif veya teorik bir kavram
olarak görülmemesinin sa lanmas ,

c) Her türlü sat n alma ve hibe ça

lar için kurallar

-Bu taahhüt i lemlerinin tamam için ilgili yasal çerçevenin sa lanmas ,
d) Sat n alma ve hibe tekliflerinin her ad
için i lemler (kontrol listeleri de dahil) (örne in
teknik artname, de erlendirme komiteleri, istisnalar n rapor edilmesi vb.),
-Her personelin kendi alanlar ndaki görev sorumluluklar aç ndan net olmas

n sa lanmas .

e) Aç klama kural ve i lemleri
-Bu Komisyon artlar

n yerine getirilmesinin sa lanmas .

f) Ödeme i lemleri (Sonucun hayata geçirilmesini ve/veya uygunluk
oldu unda “yerinde” faaliyetlerin onaylama i lemleri de dahil).
-Ödemelerin sadece tüm sözle me artlar
yap lmas n sa lanmas .

artlar , gerekli

yerine getiren onayl ödeme ba vurular için

g) E finansman izleme i lemleri
-Komisyon artlar

n yerine getirilmesinin sa lanmas .

h) Fonlar n uygun olmas
sa layacak bütçe i lemleri (Komisyon fonu gecikir veya
reddedilirse uygulamay sürdürmek için gerekli fon da dahil),
-Komisyon’dan gelen fondaki gecikme veya iptallere bakmaks
yerel sözle me taahhütlerini yerine getirmesinin sa lanmas .
i) Faaliyetlerin devaml

n Ulusal Otoritenin kendi

için i lemler

-Devaml k için söz konusu olan önemli risklerin (örne in veri kayb , ki ilerin olmay vb.
ile ilgili) tespit edilmesinin ve mümkün oldu u hallerde muhtemel durum planlar n devreye
sokulmas n sa lanmas .
j) Muhasebe i lemleri
-Kabul edilen muhasebe ilkelerini izleyen tam ve effaf muhasebenin sa lanmas .
k) Uzla ma i lemleri
-Mümkün oldu u zamanlarda muhasebe bakiyelerinin üçüncü taraf bilgisine sunulmas
sa lanmas .

n

l) Di erlerinin yan s ra ilgili seviyede onaylanan normal i lemlere getirilen istisnalar,
onaylanmam istisnalar ve tespit edildi inde kontrol hatalar n rapor edilmesi.
-Normal uygulamaya gelen çe itliliklerin her zaman ilgili seviyelerde kaydedilmesi,
saklanmas ve gözden geçirilmesinin sa lanmas .
m) Güvenlik i lemleri (IT ve di erleri)
-Mal varl klar ve verilerin müdahale veya fiziksel zarardan uzak, güvenli saklanmas
sa lanmas ,

n

n) Ar ivleme i lemleri
-Saklanmak zorunda olduklar dönem boyunca en az ndan Komisyon’un incelemesi için
belgelerin ula labilir olmas n sa lanmas .
o) Görev ayr
-Ayn i lemdeki farkl görevlerin otomatik çapraz kontrol yapmak amac yla farkl personele
verilmesinin sa lanmas .

p) Dahili kontrol zay fl klar

n rapor edilmesi

-Herhangi bir kaynaktan tespit edilen bir dahili kontrol zay fl
yönetim müdahalelerinin kaydedilerek izlenmesinin sa lanmas .

n kaydedilmesinin ve

4. zleme faaliyetleri (müdahalelerin denetlenmesi)
a) Denetim rapor ve önerilerinin ele al nmas
ve idare denetiminden farkl )

kapsayan dahili denetim (Kontrol faaliyetleri

-Üst düzey yöneticilere, alt seviyelerdeki kendi sistemlerinin i leyi ine dair baz ba ms z
incelemelerin sunulmas n sa lanmas . Baz harcama sonras lem kontrollerini gerekli
labilir fakat daha çok sistemin etkililik ve etkinli i ile organizasyon tasar na odaklan r.
b) De erlendirme
-Üst düzey yöneticilere müdahalelerin etki de erlendirmesiyle ilgili bilginin (yasall k,
uygunluk ve faaliyet i lemleri hakk nda ald klar bilgiye ek olarak) sunulmas n sa lanmas .
5. leti im (tüm eylemcilerin kendi rollerini yerine getirmek için gerekli bilgiyi
almalar n sa lanmas )
Planlama ve uygulaman n tüm alanlar hakk nda bilgi al veri i yapmak için farkl yap lar
aras ndaki düzenli koordinasyon toplant lar :
(i) Program ve projelerin planlama durumu ve düzenli rapor edilmesi,
(ii) Uygulama plan na k yasla projenin uygulamas hakk nda düzenli rapor verilmesi,
-Sözle me i lemleri (di er hususlar n yan s ra)
-Plan dahilindeki her ihale sürecinin ilerlemesi
-Herhangi bir seviyede rapor edilen hatalar n sistemli analizi (örne in do rulay lar,
harcama-öncesi kontrolörler, denetçiler vb.)
-Sözle melerin uygulanmas
-Fayda aç ndan kontrollerin maliyeti
(iii) Dahili kontrollerin etkililik ve etkinli i konusunda ilgili her seviyede düzenli rapor
verilmesi,
-Her seviyedeki personelin kendi sorumlulu unu yerine getirmesi için yeterli bilgiyi düzenli
olarak almas n sa lanmas .

