MALİ DESTEKLER
İZLEME SÜRECİ
Bu şemada adı geçen eklere www.geka.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sözleşmelerin imzalanması

En geç
15 gün içinde

 Sözleşmeler en son tarafın
imzaladığı tarihte yürürlüğe girer.

Uygulama eğitimlerinin planlanması

Başlangıç toplantısı

En geç
15 gün içinde

İlk izleme ziyaretlerinin planlanması
 İlk izleme ziyaretleri sözleşmelerin imzalanmasından
sonraki 2 hafta içinde planlanır.

Uygulama eğitimleri

 Proje dönemi boyunca
ihtiyaca göre tekrarlanır.

Yararlanıcı ile ziyaretin
koordinasyonu

1 hafta

MALİ DESTEKLER İZLEME SÜRECİ – SÖZLEŞMELERİN İMZALANMASI, BAŞLANGIÇ TOPLANTISI, UYGULAMA EĞİTİMLERİ

İlk İzleme Ziyareti Raporu’nun
(EK İ-4)
bilgi sistemine aktarılması

Yararlanıcı ile planda mutabık
kalınması
En kısa sürede

Program izleme planının
hazırlanması

 İDB Başkanı

En kısa sürede

Program izleme planının
onaylanması

 Genel Sekreter

5 iş günü içinde

Kesinleşen planın yararlanıcıya
gönderilmesi
Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları öngörülen destek tutarının
%10’unu teminat olarak yatırmalıdır.

Ön ödeme
(% 40)

MALİ DESTEKLER İZLEME SÜRECİ – İLK İZLEME ZİYARETİ, ÖN ÖDEME

İlk izleme ziyareti sonucunda ön ödeme oranı % 20 - % 60 arasında değişebilir.

5 iş günü

İlk izleme ziyareti

• İlk İzleme Ziyareti Raporu’nun (EK İ-4)
doldurulması ve karşılıklı imzalanması
• İzleme Ziyaretleri Planı’nın (EK İ-5)
birlikte hazırlanması

Raporlama dönemini
takip eden ayın
2. haftası

Beyan edilen raporların
gözden geçirilmesi

İlki programın başlangıcından
sonraki 3. ayda (beyan raporları
teslim edilmeye başlandıktan sonra)
olmak üzere 2 ayda bir hazırlanır.

Program İlerleme
Raporu’nun (EK İ-14)
hazırlanması

Zorluk yaşayan yararlanıcıların
gerekçe ekli raporlarının
bilgi sistemine girilmesi

Beyan raporunun
bilgi sistemine girilmesi
Raporlamayanlara
uyarı gönderilmesi

2 ayda bir,
raporlama dönemini
takip eden ayın ilk haftası

Yararlanıcı ile ziyaretin
koordinasyonu,
proje izleme klasörü ve bilgi
sistemindeki veriler üzerinde
çalışılması
1 hafta

Düzenli izleme ziyareti

İzleme Ziyaret Raporu’nun (EK İ-6)
doldurulması ve karşılıklı
imzalanması

5 iş günü içinde

 Proje süresince en az 2 adet
düzenli izleme ziyareti yapılmalıdır.

İzleme ziyareti raporunun
gözden geçirilmesi ve
onaylanması

 İDB Başkanı

En kısa sürede

İzleme ziyaretinden çıkan
verinin bilgi sistemine
aktarılması

MALİ DESTEKLER İZLEME SÜRECİ – BEYAN RAPORUNUN BİLGİ SİSTEMİNE GİRİLMESİ, PROGRAM İLERLEME RAPORUNUN HAZIRLANMASI, DÜZENLİ İZLEME ZİYARETİ

Raporun ödeme talebiyle
birlikte değerlendirilerek
onaylanması ve nihai ödeme
miktarının belirlenmesi

30 gün içinde

5 iş günü içinde

Rapordan elde edilen bilgilerin
bilgi sistemine aktarılması
(EK İ-20)

Yararlanıcı ara raporun gecikmesinin gerekçesini, ara rapor teslim süresi içinde
yazılı olarak bildirmez ya da gerekçe kabul edilmez ise

Ek bilgi ve düzeltme
taleplerinin
yararlanıcıya yazılı
olarak bildirilmesi

Ara rapor tesliminin
10 gün gecikmesi durumunda
yararlanıcıya uyarı mektubu
gönderilmesi
Yararlanıcı ara raporu
teslim etmez ise

Teknik ve mali
bölümlerin ve proje kalitesinin
incelenmesi (EK İ-18)

Yararlanıcı ara raporu teslim eder ise

Raporun İDB tavsiyeleri doğrultusunda
revize edilerek destekleyici belgelerle birlikte
7 gün içinde gönderilmesi

Ara raporun teslimi

10 gün içinde

Sözleşmede belirtilen
raporlama döneminin bitiminden sonraki
7 gün içinde

Gecikmesi durumunda
gerekçelerin ara rapor
teslim süresi içinde
yazılı olarak bildirilmesi

Sözleşmenin feshi
Ara ödeme
(% 40)

MALİ DESTEKLER İZLEME SÜRECİ – ARA RAPORUN TESLİMİ, NİHAİ ÖDEME

Yararlanıcı ile ziyaretin
koordinasyonu ve proje
izleme klasörü ve bilgi
sistemindeki veriler üzerinde
çalışılması
1 hafta

5 iş günü içinde

Düzenli izleme ziyareti

İzleme ziyareti raporunun
gözden geçirilmesi ve
onaylanması

İzleme ziyaretinden çıkan
verinin bilgi sistemine
aktarılması

MALİ DESTEKLER İZLEME SÜRECİ – DÜZENLİ İZLEME ZİYARETİ

İzleme Ziyaret Raporu’nun
(EK İ-6) doldurulması ve
karşılıklı imzalanması

 İDB Başkanı

Raporun ödeme talebiyle
birlikte değerlendirilerek
onaylanması ve nihai ödeme
miktarının belirlenmesi

30 gün içinde

5 iş günü içinde

Rapordan elde edilen bilgilerin
bilgi sistemine aktarılması
(EK İ-20)

Nihai ödeme
(%20)

MALİ DESTEKLER İZLEME SÜRECİ – NİHAİ RAPORUN TESLİMİ, NİHAİ ÖDEME

Yararlanıcı nihai raporun gecikmesinin gerekçesini, nihai rapor teslim süresi içinde
yazılı olarak bildirmez ya da gerekçe kabul edilmez ise

Ek bilgi ve düzeltme
taleplerinin
yararlanıcıya yazılı
olarak bildirilmesi

Nihai rapor tesliminin 10 gün
gecikmesi durumunda
yararlanıcıya uyarı mektubu
gönderilmesi
Yararlanıcı nihai raporu teslim
etmez ise

Teknik ve mali
bölümlerin ve proje kalitesinin
incelenmesi (EK İ-19)

Yararlanıcı nihai raporu teslim eder ise

Raporun İDB tavsiyeleri doğrultusunda
revize edilerek destekleyici belgelerle birlikte
7 gün içinde gönderilmesi

Nihai raporun teslimi

30 gün içinde

Proje uygulama süresinin
bitimini müteakip
en geç 30 gün içinde

Gecikmesi durumunda
gerekçelerin nihai rapor
teslim süresi içinde
yazılı olarak bildirilmesi

Sözleşmenin feshi

3 ay

Projenin tamamlanması

Proje kapanış raporunun
hazırlanması

Proje sonrası
değerlendirme raporunun
teslimi

Tüm projelerin son ödemeleri
yapıldıktan ve tüm proje kapanış
raporları hazırlandıktan sonra

Projelerin/destek programının bitiminden
bir yıl veya daha sonra
projelerin/programın orta ve uzun vadeli
etkilerinin değerlendirilmesi için
öngörülen zamanda hazırlanır.

Program Kapanış
Raporu’nun (EK İ-22)
hazırlanması

Uygulama sonrası
değerlendirme raporunun
hazırlanması

MALİ DESTEKLER İZLEME SÜRECİ – PROJENİN TAMAMLANMASI, PROJE KAPANIŞ RAPORU, PROJE SONRASI DEĞERLENDİRME RAPORU, PROGRAM KAPANIŞ RAPORU,
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDİRME RAPORU

