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SUNUŞ

erkezi Finans ve İhale Birimi, Türkiye’de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlar çerçevesinde gerçekleşen hizmet, tedarik, yapım işi ve hibelere
ilişkin ihalelerin genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme imzalama, ödeme,
muhasebe ve mali raporlamasından sorumludur.
Birimimiz uhdesinde gerçekleşen ihaleler ve uygulanan sözleşmeler PRAG (Avrupa Birliği Dış Faaliyetleri İçin İhale ve Hibe Uygulama Rehberi; Procurement and Grants
for European Union External Actions, A Practical Guide) kurallarına tabidir. AB projeleri kapsamında yürütülen tedarik sözleşmeleri yerel uygulamalara kıyasla birçok açıdan farklılıklar içermektedir. Bu nedenle, bu sözleşmelerin yürütülmesinde rol alan Faydalanıcı Kurum
personelinin bu sürece intibakında gereksinim duyacağı bilgilerin bir araya toplanması bir
ihtiyaç olarak belirmiştir. Birimimizin tecrübeleri doğrultusunda tedarik sözleşmelerinin uygulamasına ilişkin konular süzgeçten geçirilerek pratik ve yol gösterici olması amacıyla bu
rehber hazırlanmıştır.
Rehber, sözleşmelerin anlaşılmasını kolaylaştıracak önemli ve sık kullanılan
bazı tanımlarla başlamaktadır. İzleyen bölümler genel olarak sözleşmenin kronolojik akışına göre tasarlanmış, yer yer özel dikkat gerektiren konuların altı çizilmiştir. Sözleşmenin
başlangıcı, uygulama periyodu, geçici kabul, garanti periyodu ve kesin kabul süreçleri gibi
temel bölümlerin yanı sıra, idari hususlar ve finansal konuları da içermektedir. Rehberin
sonunda yer alan diyagram ise bir tedarik sözleşmesinin geçtiği bütün safhaları özetlemektedir. Özetle, rehber, ilk defa bu tür bir sözleşmede görev alacak kişinin dahi kolayca takip
edebileceği kullanıcı dostu bir kaynak olarak tasarlanmıştır.
Bu rehberin kullanıcıların talep ve önerileri doğrultusunda sürekli güncellenerek
tedarik sözleşmelerini yürüten personel için kullanışlı bir araç olması amaçlanmaktadır. Bu
nedenle, talep ve önerilerin cfcu.info@cfcu.gov.tr adresi üzerinden Birimimize iletilmesi
Rehberin geliştirilmesi sırasında dikkate alınacaktır.
Rehberin hazırlanmasında emeği geçen bütün personelimize özverili ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bu çalışmanın tüm Faydalanıcı Kurumlarımıza yararlı
olmasını temenni ederim.
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1. TANIMLAR
a

Katılım Öncesi Yardım Aracı
(Instrument for Pre-accession Assistance – IPA)
Avrupa Birliği’nin aday ve potansiyel aday ülkelere ilişkin katılım öncesi mali
yardım mekanizmasıdır. Kısaca IPA olarak bilinen “Katılım Öncesi Yardım
Aracı” tam üyeliğe hazırlanma hedefi yanında, üyelik sonrası AB fonlarının
yönetimine yakınlaştırmaya yönelik düzenlemeleri de içermektedir.
2007-2013 programlama yıllarını kapsayan ve IPA’nın birinci dönemi olarak
adlandırılan bu dönem Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma, Bölgesel
ve Sınır Ötesi İşbirliği, Bölgesel Kalkınma, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve
Kırsal Kalkınma başlıklı 5 bileşenden oluşmaktadır.
Sektörel yaklaşımı hedefleyen ve 2014-2020 programlama yıllarını kapsayan
IPA’nın ikinci dönemine ilişkin Avrupa Konseyinin ilgili tüzüğü yürürlüğe girmiş
olup Türkiye’ye sağlanan fonlar aşağıdaki Tablo’da belirtilen ve 15 Mart
2014 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak politika alanları altında
belirlenen öncelikli dokuz sektör için kullandırılacaktır.
IPA-II POLİTİKA ALANLARI ve SEKTÖRLER

SEKTÖR / ALT SEKTÖR

POLİTİKA ALANI

1-Demokrasi ve Yönetişim
2-Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar
2.1- Yargı ve Temel Haklar
2.2- İçişleri

1-Birliğe Üyelik için Hazırlayıcı Reformlar

3-Çevre ve İklim Programı
4-Ulaştırma

2-Sosyo-ekonomik ve Bölgesel Kalkınma

5-Enerji
6-Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik

3-İstihdam, Sosyal Politikalar, Eğitim,
Cinsiyet Eşitliğinin Teşviki ve İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi

7-Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar

4-Tarım ve Kırsal Kalkınma

8-Tarım ve Kırsal Kalkınma
8.1-Kırsal Kalkınma Programı
8.2-Tarım Programı

5-Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği

9-Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği
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b

Sözleşme Makamı
(Contracting Authority)
Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği mali yardımlarını Faydalanıcı
Ülke adına kullandırmakla görevlendirilen, ihale, sözleşme yönetimi, ödeme,
muhasebe ve finansal raporlama yapmakla yetkilendirilen kurumdur.
Ülkemizde IPA’nın 2007-2013 programlama yıllarını kapsayan ilk dönem
için Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma ve Bölgesel ve Sınır Ötesi
İşbirliği bileşenlerinde Sözleşme Makamı, Merkezi Finans ve İhale Birimi
(MFİB)’dir (Central Finance and Contracts Unit-CFCU).
2014-2020 programlama yıllarını kapsayan IPA’nın ikinci döneminde ise
Demokrasi ve Yönetişim, Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar, Tarım ve Kırsal
Kalkınma Tarım Programı ve Enerji sektörlerinde Merkezi Finans ve İhale Birimi,
Sözleşme Makamı görevini üstlenecektir.

c

Sözleşme
(Contract)
Sözleşme hukuki sonuçlar doğuran iki veya daha çok kişi ya da kuruluşun
karşılıklı görev ve sorumluluklarını tanımlayan tarafların irade beyan ettikleri
anlaşmadır. Rehbere konu sözleşmeler ise IPA çerçevesinde AB Komisyonu ve
Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finansmanı sağlanan, taraflarının Merkezi
Finans ve İhale Birimi (Sözleşme Makamı) ve Yüklenici olduğu AB kural ve
usüllerine göre hazırlanmış yasal belgelerdir. Tedarik sözleşmelerinde genel
olarak aşağıdaki ana bölümler bulunur:
Sözleşme (Contract)
Özel Hükümler (Special Conditions)
Genel Hükümler (General Conditions)
Teknik Şartname + Teknik Teklif (Technical Specifications+Technical Offer)
Finansal Teklif (Financial Offer)

d

Yüklenici
(Contractor)
Sözleşme Makamı ile sözleşmeyi imzalayan ve mal alımı işi ile ilgili tedarik,
taşıma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim, bakım ve onarım
işlerinin tümünün üzerine ihale edildiği gerçek veya tüzel kişidir.
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e

Faydalanıcı
(Beneficiary)
Sözleşmenin uygulama süresi boyunca teknik uygulamadan sorumlu olan ve
tedarik edilecek ekipmanın nihai kullanıcısı olan kurumdur.

f

Program Yetkilendirme Görevlisi
(Program Authorizing Officer-PAO)
MFİB Başkanlığını yürüten, Birim’in işleyişinden ve fonların finansal yönetimden
sorumlu, Sözleşme Makamı yetkilisidir.

g

Kıdemli Program Görevlisi (KPG)
(Senior Program Officer-SPO)
Faydalanıcı kurum/kuruluşu (Faydalanıcı’yı) temsil eden ve sözleşmenin teknik
uygulamasından sorumlu icra yetkisine sahip yöneticidir.

h

Proje Yöneticisi
(Project Manager)
Sözleşmenin uygulama süresi boyunca yönetiminden sorumlu, Kıdemli
Program Görevlisi’nden gelecek teknik yorumları da dikkate alarak Sözleşme
Makamı adına son kararları vermeye yetkili kişidir. Proje Yöneticisi, MFİB
Başkanı’dır.

i

Operasyonel Anlaşma
(Operational Agreement)
Kıdemli Program Görevlisi (Senior Programme Officer - SPO) ile Merkezi
Finans ve İhale Birimi Başkanı - Program Yetkilendirme Görevlisi (Programme
Authorising Officer - PAO) arasında imzalanan ve tarafların rol ve
yükümlülüklerini belirleyen anlaşmadır.

j

Uygulama Süresi
(Period of implementation of the tasks)
Sözleşmede belirtilen ve tedarik edilecek ürünler için yapılması gereken
teslimat, kurulum, işletmeye alma, eğitim vb. faaliyetleri kapsayan süreyi ifade
eder.
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k

İdari Emir
(Administrative Order)
MFİB tarafından doğrudan Yüklenici’ye iletilen sözleşmedeki küçük
değişiklikleri de içerir yazılı talimatlardır.

l

Zeyilname
(Addendum)
Sözleşmenin hüküm ve koşullarında değişiklik yapılacağı durumda, değişikliğin
türüne göre düzenlenen ve AB Türkiye Delegasyonu’nun ön onayına (ex-ante)
tabi olan dokümandır. Onaylandığı durumda sözleşme tarafları arasında
imzalanmaktadır.
!!! İdari Emir, Sözleşme Makamı
tarafından tek taraflı olarak
verilen talimatla değişiklik imkanı
sunarken, Zeyilname’nin sözleşme
imzalanması aşamasında olduğu gibi
karşılıklı olarak imza altına alınması
gerekmektedir.

m

Teknik Şartname +Teknik Teklif
(Technical Specifications+Technical Offer)
Tedarik edilecek ürünlerin taşıması gereken asgari şartları tanımlayan ve
aynı zamanda Yüklenici’nin bu şartlar çerçevesinde verdiği teklifi gösterir
dokümanlardır.

n

Sözleşme İmza Tarihi
(Contract signature date)
Sözleşme üzerindeki son imzanın atıldığı tarihi ifade etmekte olup, Yüklenici’nin
imza tarihidir.

10

BÖLÜM 2

www.cfcu.gov.tr

2. BAŞLANGIÇ
a

Uygulama Süresinin Başlaması
Sözleşmede uygulama süresi için başlangıç tarihi:
Sözleşme Madde 1.1 (Konu) ve/veya
Özel Hükümler Madde 18.1 (Başlangıç Emri) de belirtilmektedir.

Sözleşmenin başlangıç tarihi (commencement date) İdari Emir’le taraflara
resmi olarak bildirilir. Sözleşmenin başlangıç tarihi tedarik sözleşmelerinde
genellikle sözleşme imza tarihidir.

b

Teknik Şartname’nin Gözden Geçirilmesi
Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte tedarik edilmesi planlanan ürünlere ait
Teknik Şartname (Technical Specifications) ve Teknik Teklif (Technical Offer)
Faydalanıcı tarafından detaylı olarak incelenmelidir.

Programlama ile sözleşme imzalanması arasında geçen
sürede şartların değişmesinden dolayı ortaya çıkan ve ihtilaf
oluşturması muhtemel herhangi bir hususun tespit edilmesi
halinde Sözleşme Makamı bu konuda resmi olarak derhal bilgilendirilmelidir.

c

İş Planı Hazırlanması
Tedarik sürecini gösterir İş Planı, Yüklenici tarafından hazırlanır ve Sözleşme
Makamı ve Faydalanıcı’ya bildirilir. Faydalanıcı’nın planı değerlendirmesi
ve görüş bildirmesi beklenmektedir. Bu İş Planı’na göre Faydalanıcı,
teslimat yerlerini (altyapı, tadilat, izin vb. gibi konularda) ekipmanın
kurulumuna uygun hale getirmekle yükümlüdür.
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3. İDARİ HUSUSLAR
a

Süre Uzatım Taleplerinin Değerlendirilmesi
Yüklenici tarafından uygulama süresi’nin (implementation period) uzatılmasına
yönelik Sözleşme Makamı’na sunulan taleplerin değerlendirilmesi için MFİB
tarafından Faydalanıcı’nın görüşü istenmektedir. Ancak talebe ilişkin nihai
kararı vermek ve Yüklenici’ye resmi olarak bu kararı bildirmek Sözleşme
Makamı sıfatı ile Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin sorumluluğundadır.

b

Ürün (Marka/Model) Değişikliği
Yüklenici tarafından talep edilen ve sözleşme kapsamında yapılacak her türlü
ürün değişikliği (marka, model vb.) ancak Sözleşme Makamı’nın onayı ve
düzenlenecek İdari Emir ile gerçekleştirilir. Faydalanıcı, yeni önerilen ürünü
Teknik Şartname’de yer alan minimum gereklilikler doğrultusunda inceleyip
Sözleşme Makamı’na görüşlerini bildirmekle yükümlüdür. İhtiyaç duyulması
halinde Sözleşme Makamı Faydalanıcı’dan, ihale dosyası hazırlığı sırasında
hazırlanan dökümanlara göre (örn: Piyasa Araştırması) ürün değişikliğini
değerlendirmesini talep edebilir.
!!! Faydalanıcı, uygulama süresi içerisindeki
değişiklik taleplerini teknik açıdan (teslimatın
gecikmesinin teknik sorun teşkil edip
etmeyeceği, ürün değişikliğinde talep edilen
yeni ürünün teknik şartnameyi sağlayıp
sağlamadığı, yaklaşık maliyetleri vb.)
değerlendirmelidir.
!!! MFİB, Faydalanıcı’nın görüşünü aldıktan
sonra nihai kararını yazılı İdari Emir ile
Yüklenici’ye bildirilir.
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c

Teslimat Yeri Değişikliği
Tedarik edilecek ürünün Sözleşme’de
belirtilen teslimat yerinde değişiklik yapılması
Sözleşme
Makamı’nın
düzenleyeceği
İdari Emir ile gerçekleştirilir. Eğer teslimat
yerlerinde değişiklik yapılması gerekiyorsa
Faydalanıcı’nın önceden Sözleşme Makamı’nı
resmi olarak bilgilendirmesi gerekmektedir.

!!! Sözleşme Makamı’nı (MFİB)
bilgilendirmeden Yüklenici ve Faydalanıcı
kendi aralarında sözleşmede değişikliğe yol
açacak hiç bir hususta anlaşamazlar. Sözleşme
Makamı’nın yazılı İdari Emri olmaksızın yapılan
tüm değişiklikler hükümsüzdür.

Önemli Not: Tedarik edilen ürünlerin ödeme
işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 7 yıl süreyle
denetime tabi olması münasebetiyle, uygulama süresi
tamamlandıktan sonra dahi yapılan değişikliklerin
Sözleşme Makamı’na bildirilmesi ve uygun görüşünün
alınması gerekmektedir.
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4. UYGULAMA PERİYODU
a

Teslim Tutanağının Düzenlenmesi
Yüklenici tarafından teslimatı yapılan ürünler için taraflar (Yüklenici ve
Faydalanıcı) arasında tutanak (teslim edilen ürünlerin adet ve niteliği ile
teslimat tarihini belirtir şekilde) düzenlenmesi gerekmektedir. Talep edildiği
takdirde Faydalanıcı,tutanağı Sözleşme Makamı’na iletmekle yükümlüdür.

b

Muayene ve Testler
Yüklenici tarafından teslim edilen ve gerekliyse kurulumu yapılan ekipmanların
çalışır durumda kullanıma hazır olduğunun muayene ve tespitinin yapılması
Yüklenici’yle beraber Faydalanıcı’nın da sorumluluğundadır.

c

Eğitimler
Sözleşmede belirtilen eğitimlerin usulüne uygun olarak (katılımcı sayısı,
eğitim süresi, eğitim tarihleri, vb.) Yüklenici tarafından Faydalanıcı personeline
verilmesi gerekmektedir. Faydalanıcı’nın, sürdürülebilirliği dikkate alarak
eğitim alacak personeli belirlemesi ve eğitim programını sözleşmenin ilgili
hükümleri doğrultusunda Yüklenici ile kararlaştırması gerekmektedir. Ayrıca
gerçekleştirilen eğitimlerin kayıtları düzenli bir şekilde tutulmalı ve Muayene ve
Kabul Tutanağı’na (Inspection and Acceptance Document) ek olarak Sözleşme
Makamı’na sunulmalıdır.

19

d

Ürün Testlerinin Yapılması
Üretimi doğrudan Yüklenici tarafından yapılan ürünlerin sözleşmede yer
alıyor ise teslim edilmeden önce Faydalanıcı tarafından yerinde incelenmesi
gerekmektedir. Gerekli görüldüğü taktirde üretimin belirli aşamalarında,
ürünlerin yerinde incelenmesi, test ve muayene edilmesi, tespit edilen
eksikliklerin giderilmesi için Faydalanıcı’nın, Yüklenici ve Sözleşme Makamı’nı
resmi olarak bilgilendirmesi gerekmektedir.

e

Ürünlerin Sözleşmede Belirtilen Standart ve 		
Kalitede Üretilmesi
Yüklenici tarafından üretimi yapılan ürünler için sözleşmede tanımlı ise
Faydalanıcı tarafından gerekli kontrollerin periyodik olarak (üretim aşamasında)
yapılması, tespit edilen kusur ve eksiklerin giderilmesi için Yüklenici’nin yazılı
olarak ihtar edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ortaya çıkan ve sözleşmenin
uygulamasını olumsuz yönde etkilemesi muhtemel hususların resmi olarak
Sözleşme Makamı’na bildirilmesi gerekmektedir.
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5. GEÇİCİ KABUL
a

Geçici Kabul Komisyonu’nun Kurulması
Yüklenici’nin talebi üzerine, Sözleşme Makamı’nın resmi bildirimini takiben,
Faydalanıcı’nın anılan bildirimde belirtilen hususları (komisyon üyelerinin
teknik yeterliği, sözleşmeyi anlayacak düzeyde İngilizce bilmeleri,
Yüklenici ile çıkar çatışması içerisinde olmamaları, üyeler arasında
ast-üst ilişkisi olmaması, vb.) dikkate alarak Geçici Kabul Komisyonu’nu
(tek sayıda: 3 veya 5 kişi) oluşturması gerekmektedir.
Faydalanıcı tarafından tüm Komisyon üyelerine (birden fazla yere teslimat
yapılması durumunda tüm teslimat noktalarına) aşağıda belirtilen
dokümanların iletilmesi, kabul sürecinin başarıyla işletilebilmesi açısından
önem taşımaktadır:
Sözleşme (contract),
Ekipman teslimat tablosu (delivery list),
Teknik Şartname+Teknik teklif (Technical Specifications+Technical offer)
Varsa, yukarıdaki dokümanlarla ilgili yapılan değişikliklere dair belgeler (idari emir
ve/veya zeyilnameler (administrative order and/or addenda).

b

Geçici Kabul Sürecinin Planlanması
Geçici Kabul Süreci Sözleşme Makamı’nın sözleşme hükümleri gereği
belirttiği sürelere uyacak şekilde planlanmalı ve Sözleşme Makamı’na resmi
olarak bildirilmelidir.
Belirlenen programda herhangi bir aksama olması ve/veya Sözleşme
Makamı tarafından bildirilen nihai tarihi aşacak olması durumunda Sözleşme
Makamı’na ivedi olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.
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!!! Geçici Kabul’ün sözleşmede
belirlenen süre içerisinde
gerçekleşmesi gerekmektedir
(Özel ve/veya Genel Koşullar,
Madde 31). Bu sebeple, kabul
çalışmalarının Sözleşme Makamı’nın
resmi yazısında belirtilen tarihe
kadar tamamlanamayacak olması
durumunda, Faydalanıcı’nın
gerekçeleri ile Sözleşme Makamı’nı
bu tarihten önce bilgilendirmesi
önem arz etmektedir.

c

Komisyonun Muayene ve Kabul İşlemleri
Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından tedarik edilen ürünlerle ilgili olarak
MFİB tarafından iletilen Muayene Kabul şablonlarındaki kontrol listesi takip
edilerek aşağıdaki kontrol ve incelemeler gerçekleştirilir:
Teslim edilen ürünlerin sözleşmede yer alan ürünler ile uyumu
(marka, model, adet vb.).
Teslim edilen ürünlerin Teknik Şartname ve Teknik Teklif’teki her maddeyi
sağlaması.
Cihazın kurulup kurulmadığı.
Muayene, test ve sözleşmede öngörülmüş ise, kalibrasyonun yapılıp
yapılmadığı.
Sözleşmede yer alıyorsa eğitimlerin sözleşmede belirtildiği süre ve
şekilde tamamlanıp tamamlanmadığı.
Teslim edilen ürünlerin üzerlerine görünürlük (visibility) etiketlerinin
sözleşmede belirtildiği şekilde yapıştırılıp yapıştırılmadığı.
Geçici Kabul’e engel teşkil edecek herhangi bir eksik, kusur veya arızanın
tespit edilmesi halinde, Sözleşme Makamı’nın derhal resmi olarak
bilgilendirilmesi gerekmektedir.
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d

Görünürlük
Sözleşmeye ait Teknik Şartname’de belirtildiği
şekilde görünürlüğün (visibility) sağlanması
aksi durumlarda, Yüklenici’nin bu konuda ihtar
edilmesi gerekmektedir.
Ürünler üzerine yapıştırılan görünürlük etiketlerinin dayanıklı ve gözle
görülebilir şekilde tasarlandığının kontrol edilmesi ve ürünlerin kullanım ömrü
boyunca özgün haliyle muhafaza edilmesi büyük önem arz etmektedir.

e

Ürünlere Ait Menşe Belgesi’nin Kontrol Edilmesi
Tedarik edilen ürünlerin finansmanında AB katkısı olması münasebetiyle;
Sözleşme Özel Koşulları Madde 10’da ürünün menşesine dair istisna
(derogation) belirtilmediği sürece, sözleşmede belirtilen/taahhüt edilen her
kalem için AB üyesi, aday veya ilgili sözleşmede belirtilen diğer uygun ülkelerin
Sanayi ve/veya Ticaret Odalarından temin edilmiş menşe belgelerinin Sözleşme
Makamı’na sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda, yurt dışında üretilen
ürünler için ilgili ülkenin Ticaret ve/veya Sanayi Odası tarafından düzenlenen
Menşe Şehadetnamesi’nin (Certificate of Origin), Türkiye’de üretilen ürünler
için ise “Türk Malı Belgesi”nin teslim edilen ürünlerle mukayese etmek
suretiyle kontrol edilmesi ve herhangi bir sorun tespit edilmesi halinde ivedi
olarak Sözleşme Makamı’na bilgi verilmesi önem arz etmektedir.
Menşe belgesi üzerinde ilgili kalemlerin tanımları, marka/model bilgileri ile
tanımlayıcı diğer detay bilgiler (miktar, seri numarası vb.), birebir olarak,
sözleşmede belirtildiği şekilde (veya sözleşme süresi içerisinde ürün değişikliği
yapılmış ise, kabul edilen yeni ürün tanımına uygun olarak) ve eksiksiz olarak
yer almalıdır. Menşe belgeleri Sözleşme Makamı tarafından gerekli görülen
hallerde ek belgeler ile desteklenmelidir.
!!! Teslim edilen ürünlere ilişkin menşe
belgesinin sunulmaması ve/veya uygun
olmayan ülkelere ait belgelerin sunulması,
“sözleşmenin feshini” doğurabilir. Bu
nedenle menşe belgelerinin kopyalarının
kabul komisyonu tarafından muhakkak
istenmesi ve incelenmesi gerekmektedir.
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f

Geçici Kabul Belgeleri’nin
Sözleşme Makamı’na İletilmesi
Muayene ve Kabul çalışmaları tamamlandıktan sonra, Kabul Komisyonu
üyeleri tarafından aşağıdaki dökümanlar resmi yazıda belirtilen süre içerisinde,
Sözleşme Makamı’na iletilmelidir:

KPG ve Yüklenici tarafından
imzalanan Geçici Kabul
Sertifikası (3 orijinal)
Kabul Komisyonu üyelerince
imzalanan Muayene ve Kabul
Tutanağı (1 orijinal)
Komisyon üyelerince
paraflanmış Teknik Teklif
Eğitim dökümanları (katılımcı
listesi ve ilgili diğer belgeler)
Teslim edilen ürünler ve
görünürlük etiketlerini
gösterir fotoğraflar

26
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g

Sözleşme Makamı Tarafından Doğrulama
Ziyareti Gerçekleştirilmesi
Geçici Kabul Sertifikası (Provisional Acceptance Certificate) Sözleşme Makamı
tarafından imzalanmadan önce MFİB’deki ilgili İhale Yöneticisi ve Finans
Yöneticisi’nin katılımıyla, tedarik edilen ürünlerin yerinde kontrol edilmesi
amacıyla doğrulama ziyareti (verification visit) düzenlenir.
Bu kapsamda, anılan ziyaretin gerçekleştirilmesinde Faydalanıcı’nın
gerekli desteği sağlaması, ilgili ve yetkili personelini görevlendirmesi,
gerekli programlamayı Sözleşme Makamı ile koordineli olarak yapması
beklenmektedir.

h

Kısmi Geçici Kabul Yapılması
Kısmi Geçici Kabul yapılması söz konusu olduğu hallerde, yukarıda belirtilen
kabul sürecinin kısmi kabule konu ekipman için de aynı şekilde işletilmesi
gerekmektedir.
Kısmi Kabul’ü yapılmış
tüm ürünlerin Kesin
Kabul’ü bir seferde, en son
düzenlenmiş Kısmi Geçici
Kabul tarihi dikkate alınarak
gerçekleştirilir.

i

Geçici Kabul Sertifikası’nın İmzalanması
MFİB tarafından gerekli kontroller ve doğrulama ziyareti yapıldıktan sonra
düzenlenen rapor doğrultusunda sözleşme koşulları yerine getirilmiş ise
Geçici Kabul Sertifikası MFİB Başkanı tarafından imzalanır. Bunu müteakip,
Geçici Kabul Sertifikası’nın bir sureti kayıtlarında muhafaza edilmesi için
Faydalanıcı’ya, bir sureti ise Yüklenici’ye resmi yazı ekinde iletilir.
Geçici Kabul Sertifikası’nın düzenlenmesiyle birlikte
ekipmanların mülkiyeti Faydalanıcı’ya geçtiğinden, tabi olunan
mevzuat hükümleri doğrultusunda ekipmanlar Faydalanıcı
Kurum’un demirbaşına kaydedilmelidir.
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6. GARANTİ PERİYODU

GARANTİ PERİYODU
Özel Hükümler, Madde 32 (genellikle 1 yıl)

GEÇİCİ KABUL
SERTİFİKASI
MFİB İMZA TARİHİ

KESİN KABUL
SERTİFİKASI
MFİB İMZA TARİHİ

Geçici Kabul Sertifikası’nın Sözleşme Makamı tarafından düzenlendiği tarih
itibariyle Garanti Periyodu başlar. Garanti süresi ve diğer gerekli hususlar
resmi olarak Sözleşme Makamı tarafından Faydalanıcı ve Yüklenici’ye bildirilir.
Garanti periyodunun süresi Sözleşme Özel Koşulları Madde 32’de belirlenir
ve Kesin Kabul Sertifikası bu periyodun sona ermesinin ardından imzalanır.
Bu süreçte, kullanım sırasında ortaya çıkan sorunların (arıza, bakım, onarım
vb.) resmi olarak Yüklenici’ye anında bildirilmesi (Sözleşme Makamı’na bilgi
verilmek üzere) ve Sözleşme’de öngörülen süre içerisinde gerekli işlemlerin
yapılmasının kontrolü Faydalanıcı’nın sorumluluğundadır. Bu kontrol sonucu
Yüklenici’nin sözleşmeden doğan garanti kapsamındaki yükümlülüklerini
yerine getirip getirmediğinin Faydalanıcı tarafından Sözleşme Makamı’na
bildirilmesi, gerekli uyarıların yapılabilmesi ve gerekli ise garanti süresinin
uzatılması ve cezai yaptırımların uygulanabilmesi açısından önem taşımaktadır.
Geçici Kabul Sertifikası imzalanır imzalanmaz,
tedarik edilmiş ürünlerin garanti periyodu
boyunca Faydalanıcı tarafından aktif bir şekilde
kullanılması ve ürünlerin denenmesi, bu süreçte
oluşabilecek herhangi bir aksaklığın MFİB’ye
bildirilmesi, Garanti kapsamında çözümünün
sağlanması açısından önem arz etmektedir.
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7. KESİN KABUL
a

Kesin Kabul Yapılması
Garanti süresinin sona ermesiyle birlikte, Faydalanıcı tarafından yapılan
kontroller neticesinde engel teşkil edecek bir husus bulunmadığı takdirde
Kesin Kabul işlemleri tamamlanır ve Sözleşme Makamı tarafından Kesin Kabul
Sertifikası (Final Acceptance Certificate) imzalanır.
Bu kapsamda, garanti süresi sona ermeden önce Sözleşme Makamı tarafından
yapılan bildirim alınır alınmaz Kesin Kabul işlemleri başlatılmalı ve aşağıdaki
kontroller gerçekleştirilmelidir:

Yükleniciye daha önce bildirilen arıza/
aksaklıklar giderildi mi?
Tüm teslimat adreslerinde ekipmandan
sorumlu personelden arıza/aksaklık
olmadığına dair teyit alındı mı?
Tüm ekipmanlar çalışır durumda mı?

Yüklenici tarafından giderilmesi gereken kusur/eksiklik yoksa, yukarıdaki
kontrollerin gerçekleştirilmesinin ardından Yüklenici ve Faydalanıcı tarafından
imzalı Kesin Kabul Sertifikası üç nüsha halinde Sözleşme Makamı’na sunulur.
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b

Sözleşme Makamı Tarafından Kesin Kabul Öncesi
Ziyaret Yapılması
Kesin Kabul Sertifikası (Final Acceptance Certificate)
MFİB tarafından imzalanmadan önce 2 İhale
Yöneticisi’nin katılımıyla, tedarik edilen ürünlerin
sözleşme doğrultusunda kullanıldığını ve çalışır
olduğunu yerinde kontrol etmek amacıyla bir ziyaret
(on-the spot check) düzenlenir.
Bu kapsamda, anılan ziyaretin gerçekleştirilmesinde,
Faydalanıcı’nın gerekli desteği sağlaması, ilgili
ve yetkili personelini görevlendirmesi, gerekli
programlamayı Sözleşme Makamı ile koordineli olarak
yapması beklenmektedir.

Önemli Not: Birden fazla teslimat adresi olduğu
durumlarda; Kesin Kabul Sertifikası’nın Faydalanıcı
tarafından MFİB’ye iletilmesi, tüm teslimat
adreslerindeki ekipmanların çalışır durumda
olduğu ve Yüklenici’nin garanti kapsamındaki
sorumluluklarını
yerine
getirdiği
anlamına
gelmektedir.
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8. DİĞER HUSUSLAR
a

IPA Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Vergi 			
İstisnaları ve Uygulaması
Katma Değer Vergisi İstisnası ve Uygulaması
2.000 TL’nin Üstündeki Alımlarda:
Sözleşme kapsamında Yüklenici’nin, temin edeceği mal, hizmet veya işler için
diğer tedarikçinin düzenlediği fatura bedeli (KDV Hariç) 2.000 TL’nin üstünde
ise; öncelikle bu tedarikçi ile “tedarik sözleşmesi” yapılacaktır. Söz konusu
tedarik sözleşmesinin, sözleşmeye konu mal, hizmet ve işlerin sözleşme
kapsamında olduğunun Faydalanıcı tarafından “Bu tedarik sözleşmesi
………. tarih ve ……..…. sayılı AT Sözleşmesine dayanılarak yapılmıştır”
şeklinde şerh düşülerek onaylanması halinde bu mal teslimi, hizmet ifası ve
işlere KDV uygulanmayacaktır.

2.000 TL’nin Altındaki Alımlarda:
Yüklenici tarafından sözleşme kapsamında (KDV Hariç) 2.000 TL’nin
altında yapılacak her bir alım için, tedarikçi ile tedarik sözleşmesi yapma
ve Faydalanıcı’ya onaylatma şartı aranmaksızın, KDV İstisna Sertifikası’nın
örneğinin ibrazı ile KDV istisnası kendiliğinden uygulanır.
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İthalat İşlemlerinde Vergi İstisnası ve Uygulaması
IPA Çerçeve Anlaşması’nın “Programların uygulanması ve sözleşmelerin
yerine getirilmesi için kolaylıklar sağlanması” başlıklı 25/1-e maddesinde;
“Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında gerçekleştirilen ithalatların, vergiler,
gümrük ve ithalat vergileri ve/veya eş etkili diğer vergilerden muaf tutulmaları”
hükmüne yer verilmiştir. Yüklenici, ithal edilecek mallara ilişkin bilgileri içeren
“İthal Edilecek Mallar Listesi”nin düzenlenmesi ve düzenlenen bu listedeki
malların sözleşme kapsamında olduğunun Faydalanıcı’ya onaylatılması
ve bu liste ile birlikte vergi idaresi tarafından kendisine verilen KDV İstisna
Sertifikası’nın örneğinin ilgili Gümrük İdaresi’ne ibraz edilmesi halinde, söz
konusu listede yer alan mallar, gümrük veya ithalat vergileri, harçları, KDV,
ÖTV ve diğer benzeri vergi ve harçlardan istisna olarak ithal edilebilecektir.
Detaylı bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayınlanan “Avrupa Birliği
Mali Yardımları Vergi İstisnaları Rehberi” (http://www.gib.gov.tr/fileadmin/
beyannamerehberi/abmaliyardim_rehberi.pdf) incelenebilir.

b

Araç Devir İşlemleri
Sözleşme kapsamında tedarik edilen araç(lar) için Geçici
Kabul Sertifikası imzalandıktan sonra plaka ve tescil
işlemlerinin Faydalanıcı tarafından gerçekleştirilmesi
amacıyla Sözleşme Makamı ile Faydalanıcı arasında
“Motorlu Taşıt Devir Protokolü” imzalanır. Anılan protokolün
taraflarca imzalanmasını müteakip Sözleşme Makamı
tarafından tescile yetkili birimlere gerekli bildirim yapılır.
Fatura kesim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil
işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir!

Önemli Not: Araçlara ait devir, plaka, sigorta ve
tescil işlemlerinin yürütülmesi Faydalanıcı’nın
sorumluluğundadır.
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c

İhtilafların çözüme kavuşturulması
Sözleşmenin uygulanması aşamasında Faydalanıcı ile Yüklenici arasında
ortaya çıkan her türlü ihtilafın Sözleşme Makamı’na bildirilmesi gerekmektedir.
İhtilafların çözümü ile ilgili hususlar Sözleşme Genel Koşulları Madde 40’da
(Uyuşmazlığın Çözümü-Dispute Settlement ) yer almaktadır. Sözleşme Makamı
ihtilafları çözmek üzere Sözleşme Özel ve Genel Koşullarına göre hareket eder.
İhtilafın tahkim, hakeme gitme, mahkeme gibi çözüm mercilerine intikal etmesi
halinde, Faydalanıcı’nın sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili teknik hususlarda
Sözleşme Makamı’na gerekli desteği sağlaması ve bu kapsamda, kendisinden
talep edilen bilgi ve belgeleri sunması, görüş bildirmesi ve toplantılara iştirak
etmesi Faydalanıcı’nın sorumlulukları arasındadır.

d

Denetim
Proje kapsamında alınan her türlü hizmet ve ekipmanın
proje amaçları doğrultusunda aktif bir biçimde kullanılması
ve sürdürülebilirliğin sağlanması tamamen Faydalanıcının
sorumluluğundadır. Sözleşme kapsamındaki işlemler, AB
katkısı ile tedarik edilen ürünlerin ödeme işlemlerinin
tamamlanmasını müteakip, 7 yıl süreyle, bizzat AB
organları tarafından ve/veya bu organların yetkilendirdiği
yerli/yabancı otoriteler tarafından denetime tabidir.
Dolayısıyla, projeye ait bilgi ve belgeler Faydalanıcı
tarafından da arşivlenmeli ve olası görev değişiklerinde
devir-teslime konu olmalıdır.
Bu kapsamda; Faydalanıcı, ilgili mercilerden gelen
talepleri işleme koymak, ilgili mercilere gerekli desteği
sağlamak, bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür.
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9. FİNANSAL KONULAR
a

Avans ve Performans Teminatları
Avans Teminatı:
Herhangi bir tedarik sözleşmesi kapsamında Yüklenici tarafından avans talep
edildiğinde, sözleşmenin Genel veya Özel Koşullarında aksi belirtilmiyorsa,
Yüklenici tarafından Sözleşme Makamı’na “Avans Teminat Mektubu”
sunulması gerekmektedir. Söz konusu belge, talep edilen avans tutarına eş
bedelli olmalıdır. Teminatın gerekli olup olmadığı, sözleşme bazında, Özel ve
Genel Koşullar Madde 26’da (Ödeme, Genel Prensipler) belirtilir.

Performans Teminatı (Kesin Teminat):
Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte, Yüklenici tarafından, Özel Koşullar
Madde 11’de (Performans Teminatı) belirtilen tutarda, Sözleşme Makamı’na
sunulması gereken Yüklenici’nin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine
getirmemesi durumunda oluşabilecek herhangi bir zararın tazminini sağlamak
amacıyla alınan teminattır. Bu teminat ile ilgili detaylı bilgi sözleşmede ayrıca
Genel Koşullar Madde 11’de (Performans Teminatı) yer almaktadır.

39

b

Fatura
Geçici Kabul’e konu ürünler için düzenlenmesi gereken faturada sözleşme
bilgileri (sözleşme numarası, adı vb.), ürün bilgileri (ürün tanımı, marka/model,
seri numarası, miktar vb.), Yüklenici’ye ait banka hesabı bilgileri, KDV muafiyeti
uygulandığına ve “dayanağına” ilişkin bilgi bulunmalıdır. Ayrıca sözleşmede
yer alan ürün/ekipmanlar için bütçede ayrı bir eğitim kalemi öngörülmüşse,
söz konusu eğitimin de faturalandırılması gerekmektedir.

c

Ödeme
Sözleşme kapsamında Yüklenici’ye yapılacak ödemeler, Yüklenici tarafından
Sözleşme Makamı’na sunulan Mali Kimlik Formu’nda belirtilen banka
hesabına yapılır.
Ödeme işleminin sorunsuz gerçekleşebilmesi için, sözleşmede yer alan
bilgilerinin değişmesi halinde (Ünvan, Adres, Banka Bilgileri, Vergi Numarası
vb.) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nı ödeme yapılmadan önce bilgilendirmelidir.
Sözleşmeye ilişkin ödeme koşulları, Genel Koşullar Ödemeler bölümü altında
yer alan Madde 26, 27 ve 28 (Genel Prensipler, Üçüncü Taraflara Ödeme,
Gecikmiş Ödeme) ile Özel Koşullar Madde 26’da (Genel Prensipler) belirtilir.
Yüklenici’ye ödeme yapılabilmesi için, Özel ve Genel Hükümlerde ödemeye
ilişkin belirtilen hususlara ek olarak, Yüklenici’nin, ilgili sözleşme kapsamındaki
işe dair SGK borcununun bulunmaması gerekmektedir.
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d

İdari ve Finansal Cezalar
Ekipmanların teslimi sırasında ve/veya uygulama süresi içinde meydana
gelebilecek gecikmeler nedeni ile hesaplanacak cezalarda kullanılan oranlar,
azami gecikme cezası, cezaların hesaplanma şekli ve gecikmenin söz konusu
olduğu durumda Sözleşme Makamı’nın yetkileri, Sözleşme Genel Koşulları
Madde 21’de (Görevlerin Uygulanmasındaki Gecikmeler) belirtilir.
Sözleşmenin ilgili hükümlerinin işletilebilmesi için, Faydalanıcı Kurum
tarafından her türlü gecikmeye ilişkin bildirimin, Sözleşme Makamı’na
zamanında resmi olarak yapılması gerekmektedir.
Faydalanıcı Kurum, teslimat tarihlerinin ve varsa diğer sorumlulukların
(kurulum, eğitim vb.) yerine getirildiği tarihleri kayıt altına alır ve MFİB’ye
bildirir.
Yüklenici’ye hangi durumlarda
idari ve finansal ceza uygulanacağı
ve Sözleşme Makamı’nın bu
kapsamdaki uygulamalarına dair
hususlar, Genel Koşullar Madde
42’de (İdari ve Finansal Cezalar)
belirtilir.

e

Faydalanıcı’nın Ödeme Sürecindeki Rolü
Sözleşme Makamı’na iletilmesi gereken veya Sözleşme Makamınca talep
edilen bilgi ve belgelerin, Sözleşme Makamı’na doğru ve eksiksiz olarak
zamanında bildirilmesi, ödeme sürecinin sorunsuz olarak ilerleyebilmesi
açısından önem arz etmektedir.
Yüklenici’ye yapılacak ödeme öncesinde, Sözleşme Makamı tarafından
Kıdemli Program Görevlisi’ne (Kıdemli Program Görevlisi’nin faaliyet ve
sorumluluklarının bir kısmının aynı Bakanlık ya da Kuruluş içinde başka
kişilere devredilmesi durumunda görevlendirilen kişilere) Geçici Kabul’e konu
ürünler için Yüklenici tarafından düzenlenen faturanın ve Yüklenicinin bu
ürünler için Sözleşme Makamı’na sunduğu menşe belgelerinin birer sureti
ve kontrol listeleri, resmi bir üst yazı ile gönderilir. Bu aşamada Sözleşme
Makamı’nın ödeme işlemini yerine getirebilmesi için bu belgelerin
Kıdemli Program Görevlisi tarafından onaylanarak (“okundu ve
onaylandı”) Sözleşme Makamı’na üst yazıda belirtilen süre içerisinde
gönderilmesi gerekmektedir.
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10. İŞ AKIŞ ŞEMASI

SÖZLEŞME GEÇERLİLİK SÜRESİ

UYGULAMA SÜRESİ

YÜKLENİCİ

BAŞLANGIÇ

Teslimat, Kurulum,
İşler Hale Getirme,
Kalibrasyon,
Muayene,
Test ve Eğitimler

FAYDALANICI
& YÜKLENİCİ
Geçici Kabul
Çalışmaları:
Muayene ve Kabul
Tutanağı

KPG &
YÜKLENİCİ
-Geçici Kabul
Sertifikası,
Yüklenici ve
KPG tarafından
imzalanır.
-Muayene ve
Kabul Tutanağı
ve ekleri ile
birlikte MFİB’ye
iletilir.

-Geçici Kabul Komitesi
oluşturulur;
- Teslim edilen ürünler
Sözleşme ile karşılaştırılır
ve doğrulama yapılır:
teslimat adresleri, marka/
model, miktar, teknik
şartlar, kurulum, eğitimler,
işlerlik vb.

!!!
Tüm gereksinimler
tamamlanmadan
imzalanmamalı.

GEREKSİNİMLER
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GEÇİCİ
KABUL İMZA

!!!
Bu tarihten sonra
ürünler artık
yararlanıcının
mülküdür ve
demirbaşa
kaydedilmelidir.

www.cfcu.gov.tr

GARANTİ SÜRECİ

YÜKLENİCİ

KPG &
YÜKLENİCİ

Garanti süresince
oluşan arıza ve/
veya kusurun
giderilmesi

KPG ile Yüklenici
Kesin Kabul
Belgesini imzalar
ve MFİB’ye iletir.

KESİN
KABUL İMZA

FAYDALANICI
! Proje çıktılarının
sürdürülebilirliğinin
sağlanması, ekipmanların
proje amaçları dahilinde
kullanılmaya devam edilmesi.

!!!
Garanti Süreci, Geçici
Kabul sırasında tespit
edilen eksiklikleri
gidermek için ayrılan
bir süreç değildir!

! Kesin Kabul sonrası oluşan
arıza/sorunlar Yararlanıcının
kendi imkanlarıyla giderilir.
! Cihazlar üzerindeki
görünürlük kurallarının
devamının sağlanması.
! Sözleşmeye Ait bilgi/
belgelerin 7 sene daha
muhafazası.
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