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İlerleme ve İzleme Raporları Sistemi (PMR Sistemi) farklı kurumların, aynı platformda iletişim içerisinde 

olmalarını sağlarken, aynı zamanda tek bir sistem aracılığıyla raporların üretilmesine de imkan 

sağlamaktadır. 

Sistemi Yararlanıcı kurum/kuruluşlardaki tüm Kıdemli Program Görevlileri (Senior Programme Officers – 

SPOs) ve ilgili personel, Avrupa Birliği Bakanlığı (ABB), Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU), Ulusal Fon 

ve AB Delegasyonu kullanmakta olup, sistemin genel işleyişi aşağıdaki şemada gösterildiği gibidir: 

 
Yararlanıcı Kurum tarafından hazırlandıktan sonra AB Bakanlığı ve CFCU tarafından onaylanan PMR’lar 

Ulusal Fon tarafından Avrupa Komisyonu’na gönderilen fon taleplerine esas teşkil etmektedir. Eksik 

ve/veya düşük kaliteli raporlama yapıldığı durumda, Avrupa Komisyonu tarafından fonların askıya 

alınması riski bulunmaktadır. 

PMR’lar, ilgili Finansman Anlaşması’nın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden çeyrek dönemden itibaren, 

Finansman Anlaşması’nda belirlenen son ödeme tarihine (disbursement deadline) kadar üretilmeye 

devam eder. 

Ancak, projenin uygulama süresi sona erdikten sonra, yukarıda bahsedilen son ödeme tarihine kadar 

projede herhangi bir aktivite gerçekleştirilmediği için, Yararlanıcı Kurumlardan, projenin uygulama süresi 

son tarihine kadar (birden fazla bileşeni olan projeler için tüm bileşenlerin uygulama süreleri sona erene 

kadar) üç aylık periyotlarla raporu hazırlamaları beklenmektedir. Uygulama süresi tamamlanan 

bileşenlere ilişkin veriler, sistem tarafından otomatik olarak sonraki çeyrek dönemlere aktarılmakta olup, 

yalnızca uygulama süresi devam eden bileşenler için Yararlanıcı Kurumların bilgi girmesi yeterlidir. Her 

bir sözleşme türü için uygulama süresi sona erme tarihi aşağıdaki gibidir:  
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Sözleşme Türü 

(Type of Contract) 

Uygulama Süresi Sona Erme Tarihi 

(Expiry Date of Implementation) 

Hizmet Alımı (Service) 

Doğrudan Hibe (Direct Grant) 

Hibe (Grant) 

Eşleştirme (Twinning) 

Nihai Raporun CFCU tarafından onaylandığı tarih 

(Approval of Final Report by the CFCU) 

Mal Alımı (Supply) 

Yapım İşleri (Works) 

Kesin Kabul Sertifikasının CFCU tarafından imzalandığı tarih 

(Issuance of Final Acceptance Certificate by the CFCU) 

Örneğin, 2011 yılı programlaması 1. paket altında yer alan, bir hizmet alımı, bir eşleştirme ve bir mal alımı 

sözleşmesi bulunan TR2011/XXX.XX__ projesi için PMR başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıdaki gibi olacaktır: 

Dönüm Noktaları 
PMR sisteminde 
gerçekleştirilen 

İşlemler 

Veri girişi 
yapılacak olan İlk 

Çeyrek Dönem 

Veri Girişine 
açık olan 
bileşenler 

Finansman Anlaşması 
yürülüğe giriş tarihi 

26.12.2011 

01.01.2012 

Projenin ilk PMR’ı 
sistemde başlatılır ve 

yararlanıcı kurum 
tarafından hazırlanır. 

Q4 2011 

- Hizmet Alımı 

- Eşleştirme  

- Mal Alımı 

Aradaki bu süreçte (ihale süreci, sözleşmenin bağıtlanması/uygulaması) üçer aylık dönemlerde PMR hazırlanması 
devam etmektedir. Sistemde kayıtlı olan kullanıcılara, her çeyrek dönemi başlatıldığında sistem tarafından e-posta 
ile bildirimde bulunulur. 

Bileşen Bazında Uygulama Süresi Bitiş 
Tarihleri (Örnektir) 

PMR sisteminde 
gerçekleştirilen 

İşlemler 

Bileşen Bazında 
Veri Girişi 

Yapılacak Olan Son 
Çeyrek Dönem 

Veri Girişine 
açık olan 
bileşenler 

TR2011/XXX.XX-01 

Nihai Rapor Onay tarihi 
(Hizmet Alımı - Service) 

Ocak 2015 

01-05.04.2015 

Hizmet Alımı sözleşmesi 
için son rapor hazırlanır. 

Q1 2015 

- Hizmet Alımı 

- Eşleştirme  

- Mal Alımı 

TR2011/XXX.XX-02 

Final Rapor Onay tarihi 
(Eşleştirme- Twinning) 

Temmuz 
2015 

01-05.10.2015 

Eşleştirme sözleşmesi için 
son rapor hazırlanır. 

Q3 2015 

- Eşleştirme  

- Mal Alımı 

(Hizmet Alımı için 
veri girişi kapalı*) 

TR2011/XXX.XX-03 

Kesin Kabul Sertifikası 
İmza tarihi  

(Mal Alımı– Supply) 

Aralık 2015 

01-05.01.2016 

Mal Alımı sözleşmesi için 
son rapor hazırlanır. 

Q4 2015 

- Mal Alımı 

(Hizmet Alımı ve 
Eşleştirme için 
veri girişi kapalı*) 

Finansman 
Anlaşması’nda belirlenen 
son ödeme tarihi 
(disbursement deadline) 

26.12.2016 

01-05.01.2017 

Projenin son PMR’ı 
sistemde oluşturulur. 

- 
Tüm bileşenler 
veri girişi için 

kapalı* 

* Veri girişine kapalı olan bileşenlere ait bilgiler, en son giriş yapılan döneme ait PMR’dan kopyalanarak, sonraki 

çeyrek dönemlere otomatik olarak aktarılır. 
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Sistemde, Yararlanıcı Kurum tarafında 5 ayrı kullanıcı rolü bulunmaktadır:  

1- SPO Admin: SPO’nun sorumlu olduğu proje(ler) için sistemde kullanıcı tanımlaması 
gerçekleştirecek olan kullanıcıdır. Bir SPO’nun birden fazla projesi olsa dahi SPO Admin sayısı bir 
tane olacaktır. Bu kullanıcı, SPO tarafından belirlenen kullanıcıları (kullanıcı detayları aşağıdadır) 
sistemde tanımlayacaktır. Sistemden kullanıcı silme ve tekrar tanımlama yetkisi de 
bulunmaktadır. SPO Admin kullanıcısı, SPO’nun kendisi veya bir IT uzmanı veya raporu bizzat 
hazırlayacak olan personel (aşağıda belirtilen SPO Prepare ve/veya SPO P&A kullanıcıları) 
olabilmektedir. 
  

Bu kullanıcının değiştirilmesi talep edildiğinde, Birimimize e-posta ile bildirilmesi gerekmektedir. 
 

2- SPO Prepare: Raporu bizzat hazırlayacak, verileri girecek olan personeldir. Sadece kaydedebilme 
(“Save”) yetkisine sahiptir.  Onaylama (“Approve”) yetkisine sahip değildir. Bileşen temelinde 
atama yapılır. Tanımlanması zorunlu bir kullanıcı değildir. Bu kullanıcı, “SPO Admin” tarafından 
değiştirilebilmektedir. 
  

3- SPO Prepare and Approve (“SPO P&A”): Raporu hazırlama, üzerinde değişiklik yapma, 
kaydedebilme ve onaylama yetkisine sahiptir. Bu kullanıcı tarafından onaylanan rapor, SPO’ya iş 
olarak düşmektedir. SPO onayladıktan sonra rapor ABB’ye iletilmekte ve ilk dolaşım 
başlamaktadır. Tanımlanması zorunlu bir kullanıcıdır. Bu kullanıcı, “SPO Admin” tarafından 
değiştirilebilmektedir. 
  

4- SPO Read Only: Süreci izleyebilen, rapora erişim sağlayabilen ancak rapor üzerinde herhangi bir 
işlem yapma yetkisine sahip olmayan kullanıcıdır. Tanımlanması zorunlu bir kullanıcı değildir. 
“SPO Read Only” kullanıcısının kullanım alanı için örnek: Projenin teknik olarak yürütücü birimi 
dışında, koordinasyonu sağlayan başka bir birim bulunduğunda ve raporun bu birim  tarafından 
izlenmesi gerektiğinde, bu birimden kullanıcı(lar)  “SPO Read Only” rolüne atanabilir.  
  

5- SPO: Rapor, “SPO P&A” kullanıcısı tarafından onaylandıktan sonra, nihai olarak SPO’ya iletilmekte 
ve SPO tarafından onaylandıktan sonra işlem sonlandırılmaktadır. SPO’lar Birimimizin sisteminde 
halihazırda kayıtlı bulunduğu için, isimlerinin sistemde tekrar tanımlanması gerekmemektedir. 

 

Kullanıcı Rolü 
Sistemde 

Tanımlanması Zorunlu 
Kullanıcılar 

Değişiklik bildirimi 
Kullanıcı Değiştirme 

İşlemini Gerçekleştirecek 
Taraf 

SPO Zorunlu Resmi yazı ile CFCU’ya CFCU 

SPO Prepare and Approve Zorunlu -* SPO Admin 

SPO Prepare Zorunlu Değil -* SPO Admin 

SPO Admin Zorunlu 
Resmi yazı / E-posta 

ile CFCU’ya 
CFCU 

SPO Read Only Zorunlu Değil -* SPO Admin 

*Bu kullanıcıların değiştirilmesi işleminin “SPO Admin” tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinden, 
değişiklik bildiriminin CFCU’ya değil, direk SPO Admin kullanıcısına yapılması gerekmektedir. 
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Ekran No.1 

https://progress.cfcu.gov.tr/ adresinden erişim sağlandığında yukarıdaki ekranda (Ekran No.1); 
 
“Username” alanına kullanıcı adı; 

“Password” alanına kullanıcı şifresi; 

“Verification” alanına, sağındaki mavi kutucukta yer alan rakamlar yazılarak sisteme erişim sağlanacaktır (Bilgi 

Güvenliği ve Yönetimi Sistemi açısından güvenlik önlemli doğrulama bilgisidir). 

A “Change password”: şifre değiştirme işlemleri, bu butona tıklandığında görülen aşağıdaki ekranda (Ekran 

No.2) gerçekleştirilebilecektir (bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla, lütfen ilk kullanımda kendi şifrenizi oluşturunuz: 

şifreniz harf ve rakam içermeli ve en az 6 karakterli olmalıdır).  

  
Ekran No.2 

B “Forget Password”: şifre unutulduğunda buraya tıklanarak çıkan ekranda (Ekran No.3) e-posta adresi girilir; 

yeni kullanıcı adı ve şifresi sistem tarafından otomatik olarak belirtilen e-posta adresine iletilir. 

 
Ekran No. 3 

https://progress.cfcu.gov.tr/
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PMR sistemine kullanıcı adı ve şifresi ile erişim sağlandığında, ilgili kullanıcı hangi rollere tanımlı ise bu roller 

listelenir. Hangi rol ile işlem yapılacaksa bu rol seçilir ve “Select” butonuna tıklanır. Eğer kullanıcının yalnızca bir 

rolü bulunuyorsa, bu ekran görüntülenmeden direk aşağıdaki ekran görüntüsüne erişilir. 

 
Ekran No.4 

Rol seçimi yapıldıktan sonra, yukarıdaki ekran (Ekran No.4) görüntülenir. Bu ekran da tüm kullanıcılar için geçerli 

bir ekran olup, açıklamalar aşağıda yer almaktadır: 

 “FA Year”: Programlama Yılı buradan seçilebilmektedir. 

 “Project Number”: Erişim sağlayan kullanıcı, sorumluluğunda bulunan proje(leri)nin referans numaraları 

ile buradan arama yapabilmektedir. 

 “Report Year:” Raporlama dönemine ait yıl bilgisi buradan seçilebilmektedir. Hangi dönemde 

bulunuluyorsa, o dönemin yıl bilgisi otomatik olarak görüntülenecektir. 

 “Quarter”: Raporlama dönemine ait çeyrek dönem bilgisi buradan seçilebilmektedir. Hangi çeyrek 

döneminde bulunuluyorsa, o çeyreğe ait bilgi otomatik olarak görüntülenecektir. 

Q1: Ocak – Şubat – Mart 

Q2: Nisan – Mayıs – Haziran 

Q3: Temmuz – Ağustos – Eylül  

Q4: Ekim – Kasım – Aralık  

 “Status”: Raporun hangi aşamada olduğu bilgisi buradan görülmektedir. Örneğin; Rapor Yararlanıcı 

tarafında hazırlanıp, SPO tarafından onaylandıktan sonra “At the MEU” bilgisi yer alacaktır. Ancak, 

Yararlanıcı tarafındaki kullanıcılar sisteme erişim sağladığında, her zaman otomatik olarak “At the 

Beneficiary” görüntülenecektir. ABB’de yer alan bir rapora ulaşılmak istendiğinde, “At the MEU” seçilip 

arama yapılmalıdır. Ya da raporun takibi yapılmak istendiğinde “All” seçilmelidir. 

Bu arama kriterleri seçildikten sonra “Search” butonuna tıklanır ve projeler listelenir. 

  “Logout”: Sistemden çıkış. 

 “Guideline”: Kullanım Kılavuzuna buradan ulaşılabilmektedir. 
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SPO PREPARE/ SPO PREPARE & APPROVE / SPO KULLANICI ROLLERİ İLE PMR SİSTEMİNE GİRİŞ 

“SPO Prepare”, “SPO P&A” ve “SPO” rollerine tanımlı olan kullanıcıların görüntüleyeceği ekranlar ortaktır. Bu 

kullanıcıların yetkileri kılavuzun başında açıklanmaktadır. Ekran görüntüleri, yetkilerine göre düzenlenmiş olup, 

yalnızca aşağıda gösterilen temel işlem butonlarında fark etmektedir: 

“SPO Prepare” kullanıcısı, onaylama yetkisine sahip olmadığı için, yalnızca “Save” ve “Preview” butonlarını 

görebilmektedir: 

 

“SPO P&A” kullanıcısı “Save” ve “Preview” butonlarının yanında “Approve” butonunu da görebilmektedir;  

 

SPO kullanıcıları ise; “Close”; “Save”; “Preview”; “Approve” butonlarının yanında “Reject” butonunu da 

görebilmektedir.  

 

Not1: Bilindiği gibi, “SPO P&A” kullanıcıları raporu onayladıktan sonra, rapor SPO’ya iletilmektedir. Bu işlem 

gerçekleşmeden, SPO’lar yalnızca “Close” ve “Save” butonlarını görebilmektedir; gerçekleştikten sonra ise 

“Approve” ve “Reject” butonları aktif olmaktadır. Aynı mantık çerçevesinde, onay işlemi gerçekleştikten sonra; 

- “SPO Prepare” kullanıcısı ekranında “Save” butonu; 

- “SPO P&A” kullanıcısı ekranında ise “Save” ve “Approve” butonları pasif duruma geçeceğinden, ekranda 

görülmeyecektir. 

Not2: “Preview” butonuna tıklandığında rapor görüntülenebilmektedir. Burada Word dokümanı açılmaktadır. Bu 

doküman üzerinde yapılan değişiklikler kesinlikle kaydedilmemekte ve rapora yansımamaktadır. 
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Ekran No.4’te ilgili çeyrek dönemi seçilip  butonuna tıklandığında, aşağıdaki ekran görüntülenmektedir: 

 
Ekran No.5 

  bilgi güvenliği nedeniyle, sistemde kalabilme süreniz 60 dk olarak belirlenmiştir. PMR sisteminde hiçbir işlem gerçekleştirmeden 
sistemde 60 dk kalındığı takdirde sistem otomatik olarak oturumu kapatacaktır.  
 

   Eğer rapora ek yapılacak ise (tablo vb. eklenebilir), “Attachment File” bölümünde; “Browse”a tıklanarak ilgili doküman 

eklenir ve sağındaki ikona tıklanarak yükleme işlemi tamamlanır. Not: Raporun kendisini buraya eklemeyiniz! 
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1.  sekmesinde ilgili projenin; 

- Project Number - Title: Referans numarası ve başlığı yer alacaktır. 

- Status: Rapor açıldığı zaman hangi kurumda (Yararlanıcı Kurumlar, ABB, CFCU) işlem gördüğü yer alacaktır. Rapor ilk aşamada ve hiç hazırlanmamış olacağından 
“At the Beneficiary” görülecektir. Raporu hazırladığınızda ve SPO P&A ile SPO tarafından “approve” butonuna tıklandığında, raporun kurumunuz tarafında işlemi 
tamamlanmış olacağından, “status” alanında “At the MEU” görülecektir. 

- Quarter: Hangi çeyrek dönem üzerinde çalışılıyorsa, ilgili çeyrek dönem bilgisi burada yer alacaktır. 

- Cycle: raporun kurumlar arasında kaçıncı dolaşımda olduğu bilgisi burada yer alacaktır. Eğer rapor ilk kez hazırlanıyorsa ve henüz AB Bakanlığı ve/veya CFCU 
tarafından düzeltme gerektiği belirtilerek reddedilmediyse, burada “1” yazacaktır.  

2.   sekmesine tıklandığında aşağıdaki ekrana ulaşılmaktadır: 

 
Ekran No.6 
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3.   sekmesine tıklandığında aşağıdaki ekrana ulaşılmaktadır:  

 
Ekran No.7
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4.   sekmesine tıklandığında aşağıdaki ekrana ulaşılmaktadır:  

 
Ekran No.8  
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Bu sekmede, Proje Fişi’nde “Indicators” bölümünde yer alan “Overall Objectives”, “Project Purpose” ve “Results” alanlarındaki bilgiler,  butonuna tıklanmak 

suretiyle tek tek girilecektir. Her bir sekme için mutlaka en z birveri girişi olması gerekmektedir. Veri girişi gerçekleştirilmeden, “Save&Continue” butonuna tıklandığında, 

boş bırakılan alanı doldurmanız için sistem otomatik uyarı verecektir. İlgili alana veri girilmediği takdirde, işlem sonlandırılamayacaktır. Aşağıdaki ekran görüntüsü, 

“Overall Objective” sekmesinde iken  butonuna tıkladığınız durumda görüntülenecek ekrandır. “Project Purposes” ve “Results” sekmelerinde iken de “Add” 

butonuna tıkladığınızda, yalnızca ilk alanın başlığı (“Overall Objective”, “Project Purpose”, “Results”) değişmek suretiyle, aynı ekran görüntülenecektir. 

 
Ekran No.9 
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5.  sekmesine tıklandığında aşağıdaki ekrana ulaşılmaktadır: 

 
Ekran No.10 

İlgili bileşene tıklandığında aşağıdaki ekran görüntülenir: 

 
Ekran No.11 

Her bir bileşen için tüm bu alanların doldurulması gerekmektedir. Tek bir alan dahi boş bırakıldığı durumda, “Approve” butonuna tıklandığında, sistem raporun 

onaylanmasına izin vermeyecektir. 
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6.  sekmesine tıklandığında aşağıdaki ekrana ulaşılmaktadır: 

 
Ekran No.12 

Bu sekmede, eğer mevcut ise, Sektörel İzleme Alt Komite Toplantılarında alınan tavsiye kararları; gerçekleşmesi için belirlenen son tarih; tavsiyenin kime yönelik olduğu 

ve ilgili kurum/kuruluşun tavsiyeyi yerine getirmedeki durumu belirtilecektir. 
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Tüm veriler girildikten sonra, ekranın sol üst köşesindeki butonuna tıklanır ve veriler kaydedilir. Daha 

sonra  butonuna tıklandığında rapor onaylanmış olur. İlk onay “SPO P&A” kullanıcısı tarafından 

verilmektedir. “SPO P&A” kullanıcısı raporu onayladıktan sonra Rapor SPO’ya iletilecektir.  SPO da raporu gözden 

geçirdikten sonra aynı şekilde  butonuna tıklayacaktır ve Yararlanıcı kurum tarafında işlem 

tamamlanmış olacaktır. Hatırlatma: SPO P&A raporu onaylamadan, SPO’ya rapor gitmeyecektir ve onaylanana 

kadar SPO ekranında “Approve” butonu görülmeyecektir. 

Rapor SPO’ya geldiğinde, SPO’nun e-posta adresine aşağıdaki e-posta gönderilecektir: 

 

SPO’ya bu e-posta ulaştığında, sisteme erişim sağlayacak ve “SPO Prepare” ve/veya “SPO P&A” kullanıcısı 

tarafından hazırlanan raporu inceleyecektir. SPO, raporu gözden geçirirken aşağıdaki işlemleri 

gerçekleştirebilecektir;  

-  butonuna tıklayarak raporu görüntüleyebilmektedir (Bu doküman üzerinde yapılan 

değişikliklerin kesinlikle kaydedilmediği ve rapora yansımadığı hatırlanmalıdır). 

-  “SPO Prepare” ve/veya “SPO P&A” kullanıcısı tarafından bir doküman eklendiyse, bu dokümanı 

görüntüleyebilmektedir 

-   aracılığıyla yeni bir doküman ekleyebilmektedir. 

- “SPO Prepare” ve/veya “SPO P&A” kullanıcısının yaptığı tüm işlemleri gerçekleştirebilmekte, rapora 

ekleme/çıkarmalar yapabilmektedir.  

- Raporu onaylamadığı durumda  butonuna tıklayacaktır. Bu durumda, rapor SPO P&A 

kullanıcısına geri gönderilecektir ve aynı işlemler tekrar gerçekleştirilecektir. 

- Eğer herhangi bir sorun görülmüyorsa,  butonuna tıklayacaktır ve yararlanıcı tarafında işlem 

tamamlanmış olacaktır. 

Not3: Projelerin birden fazla bileşeni bulunabilmektedir. Bir bileşeninin uygulama süresi devam ederken diğer 

bileşeni tamamlanmış ve/veya herhangi bir nedenle resmi olarak iptal edilmiş olabilir. Uygulama süresi 

tamamlanmış olan proje/bileşenler için rapor hazırlanmayacaktır. Aşağıdaki ekranda görülebileceği üzere, 

 alanında, uygulama süresi tamamlanmış olan bileşenler yeşil; iptal edilmiş olan bileşenler ise 

kırmızı renklendirilmektedir; 
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Not4: Uygulama süresi Ocak 2011’de tamamlanan (aynı şekilde iptal edilmiş de olabilir) bir bileşenin/projenin son 

raporunun hazırlanması gerekmektedir. Dolayısıyla, Ocak 2011’de uygulama süresi sona ermiş/iptal edilmiş olan 

bileşenin/projenin, Ocak-Şubat-Mart 2011 dönemine ait raporu hazırlanacak, ancak sonraki dönemlerde bu 

bileşenin/projenin raporu hazırlanmayacak, sistem tarafından otomatik olarak üretilecektir. 

Not5: “SPO Prepare” ve/veya “SPO P&A” kullanıcısı tarafından hazırlanan ve SPO tarafından onaylanan rapor 

ABB’ye ve CFCU’ya iletilecektir. ABB ve/veya CFCU tarafından rapora yorum yapıldığı ve “reject” butonuna 

tıklandığı takdirde, Rapor “SPO P&A” kullanıcısına geri dönecektir. SPO P&A kullanıcısı yalnızca yorum yapılan 

alanlarda revizyon gerçekleştirebilmektedir. Yorum yapılmayan alan revizyona kapalı olacaktır. 

Not6: Rapor, Yararlanıcı tarafında revize edildikten sonra, tekrar ABB ve/veya CFCU’ya iletilecektir. Tekrar yorum 

yapıldığı durumda, yine Yararlanıcı Kuruma dönecektir. Rapor, hem ABB hem de CFCU tarafından onaylanmadığı 

sürece, raporun dolaşımı devam edecektir. 

Bu örnekte, -01 uzantılı bileşeninin iptal 

edildiği, -03 uzantılı bileşenin ise uygulama 

süresinin tamamlandığı görülmektedir. Bu 

durumda, yalnızca -02 uzantılı bileşene ait 

rapor hazırlanacaktır. 
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Soru ve/veya sorunlarınız için lütfen 

 

pmr@cfcu.gov.tr adresine e-posta gönderiniz. 

 

 

E-postalarınızı iletirken projenizin referans numarasını, sistemdeki rolünüzü ve tam 

olarak sorun yaşadığınız hususu belirttiğiniz takdirde, size yardımcı olmamızın 

kolaylaşacağını unutmayınız. 

 

mailto:pmr@cfcu.gov.tr

