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1. GİRİŞ

1.1. Amaç 

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politika Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP), Türkiye’de istihdam, eğitim 

ve sosyal politika alanlarında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarından yardım almak için 

programlama esaslarını belirlemektedir.  

Denetçiler için PRAG 2019’a uygun Hibe Projeleri Harcama Doğrulama Raporu Hazırlama Rehberi (bundan 

sonra “Rehber” olarak anılacaktır); İESP SOP kapsamında uygulanan hibelerde gerçekleştirilen harcamaların 

ilgili kriterlere uygun denetçi tarafından yapılacak gider doğrulama denetimlerinin kalitesinin arttırılması ve 

standartlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.   

1.2. Yasal Dayanak 

Bu Rehber, “Avrupa Birliği Dış Faaliyetleri Sözleşme Usulleri Uygulama Rehberi’nin (PRAG 2019) ilgili 

hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlgili hibe programı hangi PRAG versiyonuna göre hazırlandıysa o 

dikkate alınmalıdır.   

http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-guide-

prag_en 

Hibe faydalanıcıları veya bağlı kuruluşlar proje bütçesi kapsamındaki mal alımı, hizmet alımı veya inşaat 

işleriyle ilgili satın alımlarında ve taşeronluk sözleşmelerinde, hibe sözleşmesinin “EK II Genel Koşullar” 

bölümündeki 10’uncu maddesi ile “EK IV Satın Alma (İhale) Usulleri” adlı belgesinde belirtilen ilke ve kurallara 

uymalıdır. İlke ve kurallarda, eşik değerler ve parasal limitler ile hangi usullerin hangi süreçlerle uygulanması 

gerektiği açıklanmamıştır. Dolayısıyla ulusal bütçe kapsamındaki alımlarında 4734 sayılı Kanuna tabi 

kurum ve kuruluşlar, hibe faydalanıcısı oldukları AB destekli hibe projesindeki satın alımlarında da Genel 

Koşullar 10’uncu madde ve EK IV’teki kural ve ilkelere ek olarak, ulusal Kamu İhale Kanunu’ndaki (KİK) 

usullere uymalıdır. KİK’e tabi olmayan faydalanıcı kuruluşlar ise isterlerse PRAG’ta belirtilen satın alma 

prosedürlerini uygulamaya karar verebilir.  

2. HİBE HARCAMA DOĞRULAMA RAPORU VE DENETÇİNİN ROLÜ

2.1. Hibe Harcama Doğrulama Görevinin Nedeni 

Hibe Sözleşmesinin Genel Koşullarının 15.7 maddesi doğrultusunda Faydalanıcının ödeme talebini 

destekleyen, bağımsız bir denetçi tarafından hazırlanmış hibe harcama doğrulama raporu sunulması gerekir. 
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Sözleşme Makamı, rapordaki somut bulguları kendi yapacağı değerlendirmeyle birlikte değerlendirdikten 

sonra Faydalanıcı tarafından talep edilen harcamanın ödemesini sonlandırmaktadır. 

Denetçi bu görevi aşağıdaki hususlara uygun olarak yerine getirecektir: 

• Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)

(https://www.ifac.org/) tarafından yayımlanan “İlgili Görevin

Uluslararası Standardı (‘ISRS’) 4400, Mali Bilgilere İlişkin Mutabık

Kalınan Usullerin Yerine Getirilmesine Dair Görevler”.

• IFAC tarafından yayımlanan “Profesyonel Muhasebeciler için Etik Kurallar”. ISRS 4400’e göre,

üzerinde mutabık kalınan usullerin yerine getirilmesinde bağımsızlık bir şart olmamasına rağmen,

Sözleşme Makamı denetçinin Faydalanıcıdan bağımsız olmasını ve Profesyonel Muhasebeciler için

Etik Kurallar’da belirtilen bağımsızlık şartına uymasını ister.

2.2. Hibe Harcama Doğrulama Raporuna Gerek Duyulan Haller 

Hibe Sözleşmesinin Genel Koşullarının 15.7 maddesi uyarınca bağımsız denetçi tarafından hibe harcama 

doğrulama raporları hazırlanması gerekmektedir. 

Denetçinin hazırlayacağı Hibe Harcama Doğrulama Raporu (Grant Expenditure Verification Report) olmadan 

hibe faydalanıcısının ödemesini alması mümkün değildir.  

2.3. Bağımsız Denetçinin Rolü 

Bağımsız denetçi aşağıda belirtilen sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmekle yükümlüdür: 

o Hibe bütçesinin ve harcama listelerinin kontrol edilerek doğrulanması.

o Yapılan doğrulamaların, Hibe Harcama Doğrulama Raporunda belirtilen prosedürlere uygun

olduğunun teyit edilmesi ve bu prosedürlerin denetçi tarafından uygulanması. 

o Tespit edilen yanlış, eksiklik, uygunsuzluk, usulsüzlüklerin Hibe Harcama Doğrulama Raporunda

anlaşılır ve açık bir biçimde belirtilmesi ve Hibe Harcama Doğrulama Raporunun parçası olan Excel

rapor formatında (Rehber Eki 1b) detaylı bir şekilde belirtilmesi.

o Hibe Harcama Doğrulama Raporunun hibe faydalanıcısına eksiksiz olarak teslim edilmesi.
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Bağımsızlık ilkesini tehlikeye atacak herhangi bir durum olduğunda (örneğin denetçinin hibe faydalanıcısıyla 

ticari veya ailevi ilişkisinin bulunması), denetçinin denetçilik görevinden çekilmesi gerekmektedir.  

3. Hibe Harcama Doğrulamasının Yapılması ve Sonlandırılması

Bağımsız denetçi, Hibe Harcama Doğrulama Raporu yönergelerde belirtilen hususları yerine getirerek 

denetimi tamamlar. En önemli konu, bu hususlar dışında ya da bu hususlara ilişkin her hibe programında, 

Sözleşme Makamı tarafından farklı uygulamalar Özel Koşullarda belirtilmiş olabilir. Bunların denetim 

öncesinde okunması ve iyice anlaşıldıktan sonra denetime başlanması gerekmektedir.  

Örneğin, kur değerlemesinin dövizin bozdurulduğu banka kuru olarak dikkate alınması gerektiği Özel 

Koşullarda belirtildiyse, denetim buna göre yapılmalıdır.  

En son aşamada, hibe harcama doğrulama raporu ve mali rapor basılır. Raporun her bir sayfasına denetçi 

kaşesi basılır ve rapor denetçi tarafından imzalanır. Hibe Harcama Doğrulama Raporu ekindeki mali raporla 

birlikte, kaşeli ve imzalı olacak şekilde hibe faydalanıcısına iletilir. Normal şartlarda 1 set hibe faydalanıcısına, 

1 set Sözleşme Makamına verilmek amacıyla en az 2 adet orijinal rapor setinin hazırlanması uygun olacaktır. 

4. Sıkça Görülen Uygun Olmayan Maliyetler

Projeler kapsamında uygun olmayan maliyetler aşağıda sıralanmıştır: 

o IPA II Çerçeve Anlaşması’na göre bazı vergiler (Katma Değer Vergisi (KDV), Gümrük ve İthalat Vergisi,

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Veraset ve İntikal Vergisi, her türlü Damga Vergisi ve Harçlar

(bordrolardaki ve tedarik sözleşmelerinden kaynaklılar dâhil olmak üzere), Özel İletişim Vergisi ve

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve/veya eşit etkiye sahip vergiler). Fakat, KDV hiçbir şekilde geri alınamıyorsa

ve vergi nihai faydalanıcı olarak projede yer alan bireylerin giderlerinden kaynaklanmışsa uygun

maliyet olarak kabul edilebilir.

o Cezalar ve mahkeme giderleri,

o Başka bir program veya projeden karşılanan giderler (çifte finansman yasağı),

o İstisnalar hariç “projenin uygulama dönemi” dışındaki maliyetler,

o Borçlar, zararlar veya gelecekteki olası yükümlülükler için karşılıklar,
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o Banka transferiyle yapılması gerekirken başka usullerle yapılan ödemeler (7.000 TL’yi aşmayan

tutardaki acil tahsilat ve ödemeler hariç1).

o Borç hizmetlerine ait ücretler (faiz),

o Geçerli vesikalarla ve muhasebe kayıtlarıyla belgelendirilmemiş giderler,

o Döviz kurundan kaynaklanan kayıplar,

o Ayni katkılar (hibe başvuru rehberinde izin verilmesi halinde gönüllülerin çalışmaları hariç),

o Personel maliyetine dâhil edilen performansa dayalı primler,

o Başka bir kaynaktan finanse edilen kalemler,

o Üçüncü şahıslara verilen krediler (Özel Koşullarda aksi belirtilmediği sürece)

o Arsa veya bina satın alımı (Özel Koşullarda belirtilen koşullara uygun olarak projenin doğrudan

uygulanması için gerekli olan ve yardımın etkisinin arttırılmasına katkıda bulunan durumlar hariç2).

Hibe faydalanıcıları tarafından uygulamada sıkça yapılan hatalar aşağıdaki bütçe kalemleri altında 

sıralanmıştır.  

a) İnsan Kaynakları

o Eş Finansman:

- Eş finansman kapsamında çalışan personelin görevlendirilme yazıları göreve başlamadan önce

çıkartılmış olmalıdır.

- Zaman çizelgeleri görevlendirmelerine uygun hazırlanmalı ve yetkili personel tarafından

onaylanmalıdır. Diğer taraftan tam zamanlı çalışan personel için zaman çizelgesi sunulması zorunlu 

değildir. 

- Zaman çizelgeleri yapılacak işle ilgili ve uyumlu şekilde hazırlanmalı, zaman çizelgesi üzerindeki

aktivite açıklamaları anlaşılır ve detaylı şekilde yazılmalı ve bu şekilde onaylatılmalıdır.

1 459 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ndeki hükümlere uymak şartıyla- https://www.gib.gov.tr/459-sira-nolu-vergi-usul-kanunu-genel-tebligi: Bedelin farklı 
tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınmalı, tahsilat ve ödemeye konu işlemin toplam tutarı 7.000 TL’yi aşıyorsa her bir tahsilat ve ödeme aracı 
finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilmelidir. 

2 Bu durumda, en geç proje süresi sonuna kadar, nihai yararlanıcılara resmi mülkiyet transferinin Genel Koşullar Madde 7.5’e göre tamamlanması gerekir.
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- Zaman çizelgesini hazırlayan ve onaylayan aynı kişi olmamalıdır (örneğin proje koordinatörü).

- Eş finansman kapsamında çalışan personel kamu personeli ise sadece bordro; eğer sözleşmeli

personel ise bordro ve ödeme dekontu birlikte sunulmalı ve görevlendirmeye uygun raporlandığı

kontrol edilmelidir.

o Ücretli Çalışan Personel:

- İş sözleşmesi hatasız ve özenli bir şekilde başlama tarihinden önce hazırlanmalı ve

imzalanmalıdır. 

- Sigorta girişleri zamanında tamamlanmalıdır.

- Akademisyenler ve kamu görevlileri için ücretli çalışma onay yazısı zamanında alınmalıdır.

- Güncel vergi ve sigorta oranları dikkate alınarak bordrolar hazırlanmalıdır.

- Özel Koşullarda avro değerleme kuru olarak hibe faydalanıcısının çalıştığı bankanın çevirim kuru

belirtilmişse: 

• Bordro hazırlanmadan önce toplam ödenecek tutar (net ödenecek, vergiler vb.), yani

toplam TL maliyet, avro hesabından TL hesabına aktarılmalıdır.

• Toplam TL maliyetini bildiğimiz için, avro hesabından bu TL karşılığı için bozdurulan avro

bize çevirim kurunu verecektir. Bu kur, finansal raporda TL maliyetlerin avroya çevirimi için

kullanılacaktır.

• Bordro belirlenen bu maliyetlere göre düzenlenmelidir.

• Vergi, net maaş gibi ödemeler ilgili zamanları geldiğinde bu TL tutar üzerinden

yapılacaktır.

- Mali raporda hem kur dönüşümünü gösteren dekont hem de kişiye ödeme yapıldığına dair

dekont ile vergi ve sosyal güvenlik ödemelerine ait destekleyici dokümanları (örneğin; muhtasar

beyanname, gelir vergisi tahakkuk fişi, muhtasar beyanname dekontu veya alındı belgesi, SGK

tahakkuk fişi, SGK tahsilat dekontu, sigortalı hizmet listesi) sunulmalıdır.
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o Harcırahlar

- Harcırahlar, gerçek gider üzerinden ya da götürü usulü olmak üzere iki türlü ödenebilir:

• Gerçek gider üzerinden harcırah: Aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilerek ve belirtilen

tavan tutarını geçmemek kaydıyla, gerçekleşen maliyetler üzerinden kişilere konaklama,

şehir içi ulaşım, yeme-içme giderleri ödenebilir. Şehirlerarası ulaşım (uçak, otobüs gibi)

“seyahat” bütçe kalemi altında bütçelendiği için harcırahın konusu değildir.

• Götürü usulü harcırah: Yine aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilerek, önceden

belirlenen tavan tutar üzerinden konaklama, şehir içi ulaşım, yeme-içme giderleri için

ödeme yapılır. Şehirlerarası ulaşım (uçak, otobüs gibi) “seyahat” bütçe kalemi altında

bütçelendiği için harcırahın konusu değildir. Gidilecek şehir ve ülkeler için Avrupa

Komisyonu tarafından belirlenen götürü harcırah tavan tutarları zaman zaman

güncellenmekte olup sözleşmenin imza tarihindeki en güncel tutar dikkate alınmalıdır. Bu

dokümanın yazıldığı dönemde geçerli harcırah tutarlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/per-diem-rates-

20200201_en.pdf

- Harcırah sadece gece konaklaması durumlarında ödenir ve gece konaklamasının ispatlanması

gerekir (Uçak-otobüs biletleri, otel konaklama belgeleri). Görevin bittiği gün ilgili kişi görev yerinden

ayrılmalı ve o gün için harcırah talep etmemelidir.

- Götürü usulde harcırah ödemesi yapılması durumunda en yüksek devlet memuru harcırahını aşan

harcırah ödemeleri gelir vergisine tabidir. Bu belgenin hazırlandığı dönemde geçerli “H Cetveli”ne 

aşağıdaki linkten ulaşılabilir. (http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/01/8-H-Cetveli-

6245-Say%C4%B1l%C4%B1-Harc%C4%B1rah-Kanunu-H%C3%BCk%C3%BCmleri-

Uyar%C4%B1nca-Verilecek-G%C3%BCndelik-ve-Tazminat-Tutarlar%C4%B1.pdf) 

- Özel Koşullarda avro değerleme kuru banka kuru olarak belirtilmişse, gelir vergisi doğan

durumlarda öncelikle toplam tutar TL hesaba aktarılmalı ve sonra hesaplama yapılmalıdır.

- Ödemeler banka üzerinden yapılarak ilgili dekontlar mali raporda sunulmalıdır.

b) Seyahat

o Seyahate ilişkin biniş kartları, otobüs biletleri, tren biletleri, yakıt fişleri rapor içeriğinde yer almalıdır.

o Seyahat edilecek taşıtlarda ekonomi sınıf bilet alınması gerekmektedir. Üst sınıf biletler uygun olmayan

harcamadır.
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o Kendi aracıyla seyahat edenler için Sözleşme Makamı tarafından sunulacak yakıt bildirim tablosunun

doldurulması ve konaklama belgesinin sunulması gerekmektedir. 

o İlgili seyahate ilişkin yeterli detay içeren faturayla birlikte ödeme dekontları mali raporda mutlaka

sunulmalıdır. 

c) Ekipman ve Malzeme Alımları

o Piyasa fiyatları gözetilerek iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak alımlar yapılmalıdır.

o Zorunlu sebepler olmadıkça mal alımı proje uygulama sürecinde kullanılabilecek şekilde yapılmalı,

projenin sonlarında yapılacak alımlarda Sözleşme Makamının görüşü alınmalıdır.

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği’ne göre 

3.500 TL üzeri alımlarda tedarik sözleşmesi imzalanmalıdır. Yine aynı Tebliğin 4.7.2.1. “Damga Vergisi 

İstisnası Uygulaması” maddesine göre, Birlik Sözleşmeleri kapsamında Birlik yüklenicileri ile tedarikçileri 

arasında imzalanan mal, hizmet alımı ya da iş/inşaat sözleşmeleri (Birlik yüklenicisi ile doğrudan 

tedarikçinin personeli veya sözleşmeli uzmanları arasında imzalanan sözleşmeler dâhil), tedarik 

sözleşmelerinden muaftır.  

o Her bir satın alımın toplam tutarı 100.000 avro ve üstündeyse, satın alınacak ekipman ve malzemeler

için menşe belgesi sunulmalıdır (AB ve Türkiye).

o Türk malları için Türk Malı Belgesi sunulmalıdır (Yerli malı belgesi kabul edilmemektedir).

o Yapılacak olan alımlarda avro fatura alınması tavsiye edilmektedir. Ancak TL fatura kesilmesi

durumunda da kur farkı oluşmaması için TL ödeme yapılmalıdır. Özel Koşullardaki kur kullanımı dikkate

alınarak işlemler gerçekleştirilmelidir. Merkez Bankası kurları kabul edilmemektedir.

o Faturalar KDV Muafiyet Belgesi kullanılarak KDV hariç kesilmelidir. Herhangi bir durumdan dolayı KDV’li

kesilen faturalar, mali raporda KDV’siz raporlanmalıdır.

o İlişkili ekipmanlar tek lot altında toplanarak tek seferde ilgili satın alma kurallarına uygun olarak

alınmalıdır. Benzer ürünler birleştirilmeden satın alma kurallarına uygun alınmadığı takdirde, yapay

bölünme olarak değerlendirilmesi söz konusu olabilir.

o Araç kiralamalarında piyasa fiyatları gözetilmelidir.
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o Tüm ödemeler banka üzerinden yapılmalı ve dekontlar mali raporda sunulmalıdır.

o İkinci el malzeme ve ekipman alımının uygunluğu hibe programının Özel Koşullarında belirtildiği

kapsamda farklılıklar gösterebilir.

d) Yerel Ofis, Diğer Hizmetler ve Maliyetler

o Yakıt giderleri için yakıt gideri bildirim tablolarının detaylı bir şekilde doldurulması ve destekleyici

belgelerle (fiş, fatura vb.) desteklenmesi gerekmektedir.

o Ofis kiralanması durumunda kira sözleşmesinin ve tapu örneğinin mali raporda sunulması

gerekmektedir. Proje bütçesinde belirtilen tutar brüt maliyet olup hem ofis sahibine bankadan yapılan

para transferi hem de ilgili kira kontratıyla alakalı stopaj ödemesi de sunulmalıdır.

o Faturalardaki KDV, ÖTV, ÖİV gibi vergiler uygun olmayan maliyettir. Bu tutarlar düşülerek raporlama

yapılmalıdır. 

o Proje kapsamında kurulan internet siteleri faal olmalıdır.

o Şahıs firması olup (örneğin serbest çalışan uzmanlar) serbest meslek makbuzu kesenler için stopaj

hesaplanarak net ödeme yapılmalıdır. Raporlama yaparken hem net ödenen tutar hem de muhtasar

beyannamesi vasıtasıyla ödenen stopaj uygun maliyet olarak sunulmalıdır.

o Kursiyer harçlıklarına ilişkin ödemeler imza sayısına göre yapılmaktadır. Bu nedenle kursiyer imza

çizelgeleri mali raporla birlikte sunulmalıdır. 

o Tüm ödemelere ilişkin dekontlar sunulmalıdır. TL yapılan ödemelerin, avro bozdurma dekontları da

avro raporlamanın doğru olması için sunulmalıdır. 

o Projelerde faizler ve gelirler uygun olmayan maliyettir. Bu tutarlar ödeme talebinden düşülerek

raporlanmalıdır. Bu nedenle alınan fonların hibe faydalanıcısı tarafından vadesiz hesaplarda bekletilmesi

önerilmektedir.

o Yapılan harcamalar bütçede belirtilen tutarları aşamaz. Bazı durumlarda hibe faydalanıcısı bütçe

kalemleri üzerinde “küçük” ya da “büyük” değişiklikler yapmışsa, bu değişiklikler sonrasındaki bütçeler 

dikkate alınmalıdır. Bu değişiklikler sonrası aşım olması durumda, aşılan tutar kadarı uygun olmayan 

maliyettir.  
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e) İdari Giderler (Dolaylı Maliyetler)

Hibe faydalanıcısının idari giderler kalemi altında yaptığı harcamalara ilişkin denetçiye kanıtlayıcı belge 

sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat denetçinin, idari giderler toplamını toplam uygun kabul edilen 

maliyetlere göre idari giderler için bütçede belirtilen oran içerisinde olup olmadığını kontrol etmesi 

gerekmektedir. Örneğin; idari giderler harcaması, gerçekleşen toplam giderlerin %7’siyse (hibe 

sözleşmesine göre bu oranda değişiklik olabilir), bu tutarın üzerindeki talepler uygun olmayan harcama 

olarak değerlendirilecektir.  

f) Yedek Akçe

Hibe faydalanıcısı, bütçeye konulmuş yedek akçenin bir kısmını ya da tamamını kullanabilmek için 

Sözleşme Makamına “Yedek Akçe Kullanım Talebi” ile söz konusu maliyetleri gerekçeli olarak açıklayan 

yazılı bir talepte bulunmalı ve resmî yazılı bir ön onay almalıdır.  

İdari giderler ve yedek akçe kalemleri proje sonunda gerçekleşmiş ve denetçi tarafından kabul edilmiş 

doğrudan uygun maliyetlere göre ve bunlar için belirlenmiş yüzdelik oranlar üzerinden hesaplanmalıdır.  

5. Hibe Harcama Doğrulama Raporunun Doldurulması Sırasında Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar

İlgili rehber 8 temel bölümden oluşmaktadır. Bunlar matbu formatta aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 

A. Hibeler için Harcama Doğrulama Şartnamesi

B. Görevin Bağlamı/Temel Bilgiler – Sözleşme ve Rapor Özeti

C. Risk Analizi ve Doğrulama Usullerine İlişkin Rehber

D. Hibe Harcama Doğrulama Raporu

E. Denetlenen Kurum Tarafından Sunulan Mali Raporlar/Faturalar

F. Gerçekleştirilen Usuller

G. İşlemler Tablosu (Excel dosyası olarak)

H. Hatalar Tablosu (Excel dosyası olarak)

Biraz daha açıklayıcı olması göz önünde bulundurularak, matbu formattaki ana başlıklara uygun olarak gerekli 

görülen açıklamaları aşağıda bulabilirsiniz. 

Bunun yanında örnek olarak doldurulmuş rapor ve ekini aşağıdaki dokümanlarda bulabilirsiniz. 

• Rehber Eki 1a – PRAG 2019 kapsamında Örnek Hibe Harcama Doğrulama Raporu

• Rehber Eki 1b – PRAG 2019 kapsamında Örnek Hibe Harcama Doğrulama Raporu
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A. Hibeler için Harcama Doğrulama Şartnamesi

1) Giriş:

“Harcama Doğrulayıcı (Denetçi)” terimi, hibe faydalanıcısı (raporlayan kurum) ile denetçi arasındaki işin 

kapsamı olarak kullanılmaktadır. Bu, güvence sağlanmasına yönelik bir görev değildir; usuller üzerinde 

mutabık kalınmasını ifade eder. 

Bununla birlikte hibe faydalanıcısı, ödeme taleplerini hazırlayan ve Sözleşme Makamına sunan koordinatörü 

ifade eder. 

Gri alan, Denetçi tarafından Sözleşme Makamının (“SM”) adıyla güncellenmelidir: <Avrupa Komisyonu veya 

başka bir sözleşme makamının adı>. Örneğin, bahsi geçen gri alana şu kurumun adı yazılacaktır: Türkiye 

Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi 

Başkanlığı. 

Denetçi, ücreti ve diğer koşulları belirlemek için hibe faydalanıcısıyla bir sözleşme imzalar. 

2) Hedefler ve Bağlam:

Denetçi, masa başında değerlendirme (yani destekleyici belgelerin elektronik veya basılı kopyalarıyla gerekli 

usullerin gerçekleştirilmesi) veya saha çalışması (yani tüm belgelerin arşivlendiği proje ofisine veya 

konsorsiyum liderinin ofisine uygulama yeri ziyareti gerçekleştirilmesi vasıtasıyla gerekli usullerin 

gerçekleştirilmesi) yürütmüşse aşağıdaki isteğe bağlı metin doldurulmalıdır.  

Harcama doğrulama çalışması, [<Birini veya ikisini birden seçin> Ek 1’de belirtilen yerde masa başında 

değerlendirme ve/veya saha çalışması] olarak gerçekleştirilecektir. 

Örneğin, Denetçi, masa başında değerlendirme yapmışsa, gereksiz kelimeler silinerek ve renkli format 

temizlenerek metin şu şekilde revize edilmelidir: “Harcama doğrulama çalışması, masa başında 

değerlendirme olarak gerçekleştirilecektir.” 

3) Standartlar ve Etik İlkeler:

Denetçi, görevini aşağıda belirtilen standartlara uygun olarak gerçekleştirir: 

i. IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) tarafından yayımlanan “İlgili Görevin Uluslararası

Standardı (‘ISRS’) 4400, Mali Bilgilere İlişkin Mutabık Kalınan Usullerin Yerine Getirilmesine Dair Görevler”
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Standarda aşağıdaki linkten ulaşılabilir:  

https://www.ifac.org/system/files/downloads/b015-2010-iaasb-handbook-isrs-4400.pdf 

Standart, aşağıda belirtilen konulara odaklanır: 

o Mutabık Kalınan Usuller Görevinin Hedefi

o Genel ilkeler

o Görev tanımın hazırlanması

o Planlama

o Belgeleme

o Usuller ve kanıt

o Raporlama

Denetçinin bu tür bir göreve ilişkin mesleki sorumluluklarını belirten etik ilkeler oldukça önemli olduğu için 

bu ilkeler aşağıda ayrı ayrı sıralanmaktadır. Profesyonel bir denetçi, bu temel ilkelerin her birine uyar: 

o Dürüstlük: Tüm profesyonel ilişkilerde ve iş ilişkilerinde açık ve dürüst olmak.

o Tarafsızlık: Ön yargı, çıkar çatışması veya başkalarının haksız nüfuz kullanımı nedeniyle

profesyonel kararlara veya işle ilgili kararlara gölge düşürmemek.

o Mesleki yeterlilik ve gerekli özen:

§ Müşteri veya iş veren kuruluşun, mevcut teknik ve mesleki standartlara ve ilgili mevzuata

uygun olarak yetkin bir profesyonel hizmet almasını sağlamak için gerekli düzeyde

mesleki bilgi ve becerileri kazanmak ve uygulamak.

§ Özenle ve ilgili teknik ve mesleki standartlara uygun olarak hareket etmek.

o Gizlilik: Profesyonel ilişkiler ve iş ilişkileri sonucunda elde edilen bilgilerin gizliliğini gözetmek.

o Profesyonel davranış: İlgili kanun ve yönetmeliklere riayet etmek ve mesleği

itibarsızlaştırabileceğini bildiği veya bilmesi gereken her türlü davranıştan kaçınmak.

o Teknik standartlar: İlgili teknik standartları bilmek ve bu standartlara uymak.

ii. IFAC Müşavirler için Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından hazırlanan ve yayımlanan

IFAC Profesyonel Muhasebeciler için Etik Kurallar.

El kitabına aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 

https://www.ethicsboard.org/ 
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El kitabının ilk cümleleri şu şekilde olup Denetçinin yerine getireceği her türlü görevde bu cümleyi göz 

önünde bulundurması gerekir: 

“Müşavirliğin ayırt edici özelliği, bu mesleği icra eden kişinin, kamuoyunun yararına hareket etme 

sorumluluğunu kabul etmesidir. Profesyonel bir müşavirin sorumluluğu sadece bireysel müşteri veya iş 

veren kuruluşun ihtiyaçlarını karşılamak değildir. Bu nedenle, Etik Kurallar profesyonel müşavirlerin 

kamuoyunun yararına hareket etme sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayacak gereklilikleri ve 

materyali içermektedir.” 

Kamuoyu yararına hareket etmek için Etik Kurulu tarafından temel ilkeler belirlenmiştir. Temel ilkelere 

uyulmasına yönelik tehditler, aşağıda belirtilen kategorilerden bir veya birkaçından kaynaklanabilir: 

o Bireysel çıkar tehdidi: Mali çıkarın veya başka bir çıkarın, müşavirin kararını ya da davranışını

uygunsuz bir şekilde etkileme tehdidi.

o Kendi başına değerlendirme tehdidi: Müşavirin daha önceden verilen bir kararın sonuçlarını

veya mevcut görevi gerçekleştirmenin bir parçası olarak bir karara varırken temel alacağı ve

müşavirin kendisi ya da müşavirin firması veya iş veren kuruluştaki başka bir bireyin

gerçekleştirdiği bir faaliyetin sonuçlarını uygun bir şekilde değerlendirmemesinden kaynaklanan

tehdit.

o Savunuculuk tehdidi: Müşavirin tarafsızlığına gölge düşürecek ölçüde bir müşteri veya iş veren

kuruluşun görüşünü destekleme tehdidi.

o Yakınlık tehdidi: Müşteriyle veya iş veren kuruluşla uzun süreli ya da yakın ilişki nedeniyle

müşavirin, müşteri veya iş veren kuruluşun çıkarlarına karşı fazla sempati duyma veya

çalışmalarını fazla kabullenme tehdidi.

o Korkutma tehdidi: Müşavirin, müşavir üzerinde haksız nüfuz kullanımı girişiminde bulunmak

dâhil, gerçekleşen baskılar veya baskı algısı nedeniyle tarafsız bir şekilde hareket etmekten

vazgeçirilme tehdidi.

4) Denetçiye İlişkin Gereklilikler:

Denetçi, örneğin, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) üyesi olan ulusal bir müşavirlik firması

veya denetim kuruluşu veya kurumuna üye olmak gibi, belgede belirtilen gerekli koşulları yerine getirmelidir.

Güncel IFAC üyeler listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.ifac.org/what-we-do/global-impact-map
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5) Kapsam:

Denetçi, ilgili, güvenilir ve yeterli kanıtın olduğuna kanaat getirmek zorundadır. Aranan koşullar, Ek 1’de

sunulan Sözleşmelerde belirtilmektedir.

6) Doğrulama Süreci ve Metodoloji:

Denetçi, planı hazırlar ve doğrulama çalışmasının zamanı ve yeri konusunda mutabık kalır.

Hazırlık toplantıları, konferans görüşmesi veya uygulama yeri ziyareti vasıtasıyla Denetçi tarafından

gerçekleştirilmelidir. Bu hususlar, Hibe Harcama Doğrulama Raporunda belirtilmelidir. Denetçi ayrıca

raporunda saha çalışmasının, doğrulama sözleşmesi imzalandıktan kaç gün sonra başlayacağını belirtir.

6.2.1 Görevin Bağlamı, Önemlilik, Risk Analizi, Örneklem

Denetçinin yerine getireceği usuller şunları içermelidir:

i. Aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak görev bağlamına ilişkin yeterince bilgi edinmek:

o Harcama ve gelire ilişkin belgeleme, dosyalama ve kayıt,

o Harcama ve gelirin uygunluğu,

o Satın alma ve menşe koşullarının, harcamanın uygunluğunu belirlemek için ilgili olduğu ölçüde

satın alma ve menşe kuralları,

o Varlık yönetimi (demirbaşların yönetimi ve kontrolü; örneğin ekipman),

o Nakit ve banka yönetimi (hazine),

o Bordro ve zaman yönetimi,

o Harcama ve gelirin muhasebesi (döviz kurlarının kullanımı dâhil) ve mali raporlaması,

o İç kontroller ve özellikle mali iç kontroller.

ii. Hibe Harcama Doğrulama Raporu Ek 4 Bölüm 2.1’de açıklanacak risk analizinin gerçekleştirilmesi.

iii. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi: Denetçi, yanıltıcı beyan ve hatanın ne olduğunu belirlemek

amacıyla, %95 güvenirlilik düzeyi ile raporlanan toplam brüt harcama tutarının %2’sine denk gelen

önemlilik eşik değeri uygulayacaktır.

iv. Örneklemin belirlenmesi ve doğrulama çalışmasına tabi olacak kalemlerin tek tek seçilmesi (Ek 3): Risk

değerlendirmesi ile örneklemin büyüklüğü ve oluşumu arasındaki bağlantının ve örnekleme yönteminin

(istatistiksel-istatistiksel olmayan) Hibe Harcama Doğrulama Raporunda net bir şekilde tanımlanması

gerekmektedir (Ek 3, Bölüm 2.2).
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6.2.2 Saha Çalışması / Masa Başında Değerlendirme 

Her iki durumda da doğruluk testi uygulanacak ve süreçle ilgili öne çıkan bilgiler Hibe Harcama Doğrulama 

Raporu Ek 3 Bölüm 4’te sunulacaktır. 

6.2.3 Geri Bildirim Notu ve Kapanış Toplantısı 

Denetçi, geri bildirim notu hazırlamalı ve bulguları görüşmek, ilk görüşleri almak ve daha sonraki bir tarihte 

sunulabilecek ek bilgiler konusunda mutabık kalmak amacıyla Koordinatörle kapanış toplantısı 

düzenlemelidir. 

6.2.4 Belgeleme ve Doğrulama Kanıtı 

Denetçi, bulguları destekleyecek kanıtın sunulması açısından önemli olan hususları belgeler ve çalışmanın, 

ISRS 4400 ve bu Şartnameye uygun olarak yürütüldüğünü kanıtlar. 

ISRS 4400’ün temel bölümleri aşağıda sıralanmakla birlikte harcama doğrulama çalışması sırasında ISRS 

4400’ün tamamı dikkate alınmalıdır.  

i. Planlama (madde 13): Görevin etkili bir şekilde yerine getirilmesi adına denetçi çalışmayı planlamalıdır.

ii. Belgeleme (madde 14): Denetçi, bulguları destekleyecek kanıtın sunulması açısından önemli olan

hususları belgelemeli ve çalışmanın, ISRS 4400 ve görevin gerekliliklerine uygun olarak yürütüldüğünü

kanıtlamalıdır.

iii. Usuller ve kanıt (madde 15, 16): Denetçi, mutabık kalınan usulleri yerine getirmeli ve bulguların temeli

olarak elde edilen kanıtları kullanmalıdır.

Mutabık kalınan usullerin yerine getirilmesine dair bir görevde uygulanacak usuller şunları içerebilir: 

o Araştırma ve analiz

o Yeniden hesaplama, karşılaştırma ve diğer hesap-kitap işlerinin doğruluk kontrolleri

o Gözlem

o Teftiş

o Teyit alma

6.3 Raporlama 

Şablonu sunulan Hibe Harcama Doğrulama Raporunun kullanılması zorunludur. Raporda, sarı ve gri renk ile 

vurgulananlar dışında hiçbir ifade değiştirilmemelidir. 

Raporda; sözleşmeye ilişkin temel bilgiler, risk analizlerinin sonuçları ve çıkarımları, maddi doğruluk testinin 

özeti ve bulguların ayrıntıları sunulmalıdır.  
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Sözleşme Makamı tarafından aksi belirtilmedikçe rapor İngilizce olarak sunulmalıdır. Denetçi, taslak ve nihai 

hibe harcama doğrulama raporlarının tamamlanma tarihleri konusunda Hibe Faydalanıcısı/Koordinatörle 

mutabık kalmalıdır. 

Maddi bulgular, Hibe Harcama Doğrulama Raporu şablonunda (Ek 3) belirtilen formatlar ve kriterlere uygun 

olarak raporlanır. Bulgular paylaşılırken, uygulanan standart (örneğin, Sözleşmenin Genel Koşullarındaki 

madde xx), ulaşılan sonuçlar ve Denetçinin analizine yer verilecektir.   

Hibe harcama doğrulama raporu, ilgili meblağa bakılmaksızın, Denetçi tarafından elde edilen tüm mali 

bulguları içermelidir. İstişare usulü sonucunda taslak ve nihai rapor arasında mali bulgularda yapılan 

değişiklikler, net bir şekilde ve müteselsilen raporlanmalıdır. 

7. Diğer hususlar

Denetçi, Sözleşme Makamından ön yazılı onay alınmadan taşeron sözleşmesi yapamaz. 

B. Görevin Bağlamı / Temel Bilgiler (Ek 1)

Ek, aşağıdaki hususlara ilişkin bilgiler sağlanarak Koordinatör tarafından doldurulmalıdır: 

i. Hibe Sözleşmesine ilişkin bilgiler

ii. Lojistik (yer ve dil)

iii. Sözleşmeye dair koşullar (sözleşme tutarı ve katkılar)

iv. Mali rapor ayrıntıları

v. Uygulanan satın alma usulleri

vi. Önceki sözleşmelerin doğrulamaları, denetimleri ve izlemesi

vii. İletişim bilgileri

Bu ekte sunulan bilgilere ek olarak, ilgili bilgiler, sözleşmeler, belgeler de sunulmalıdır. Özellikle değerlendirilen 

mali talep bu rapora ek olarak sunulmalıdır. 

C. Risk Analizi ve Doğrulama Usullerine Yönelik Rehber (Ek 2)

Denetçi, aşağıda tanımlanan usullere göre doğrulanacak harcama örneğinin büyüklüğünü ve yapısını 

belirlemek amacıyla, Mali Raporda beyan edilen harcama ve gelirdeki önemli hata veya yanıltıcı bilgi risklerini 

değerlendirmelidir. 

Yapılacak bu çalışmayla doğal riskler aşağıdakiler gözetilerek değerlendirilecektir: 

• Mali rapor güvenilir mi?
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• Beyan edilen harcamalar ilgili sözleşme koşullarına uygun olarak gerçekleşmiş mi?

• Elde edilen gelirler beyan edilen harcamalardan düşülmüş mü?

• Yolsuzluk ve usulsüzlük olmuş mu ve bunların raporlanan harcama ve/veya gelir üzerinde etkisi var mı?

Sözleşme türüne ilişkin uygunluk kriterleri açısından önemli olmadıkları durumlar hariç, aşağıda belirtilen 

kontrollerin Denetçi tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, sadece ilgili kontrolleri yapmak ve 

ilgili uygunluk gerekliliklerini doğru bir şekilde uygulamak için Denetçinin bu tür gerekliliklere aşinalık kazanması 

gerekmektedir. 

i. Harcama Hibe Faydalanıcısı tarafından yapılmıştır ve Hibe Faydalanıcısına aittir.

ii. Harcama, ilgili standartlar ve muhasebe uygulamaları uyarınca Koordinatörün ve diğer

Faydalanıcıların ve bağlı kuruluşların muhasebe sistemine kaydedilmiştir.

iii. Nihai raporlar, harcama doğrulama, denetim ve değerlendirmeyle ilgili harcamalar hariç, sözleşmenin

uygulama döneminde gerçekleşen harcama. Mali rapor sunulduktan sonra gerçekleşen her türlü

harcama, tahmini ödeme tarihiyle birlikte nihai raporda belirtilmelidir.

iv. Sözleşmenin tahmini bütçesinde belirtilen ve doğru raporlama başlığı altında yer alan harcama.

v. Sözleşmeyle ilgili faaliyetlerin uygulanması için gerekli, makul ve gerekçeli harcama.

vi. Destekleyici belgelerle tanımlanabilir ve doğrulanabilir harcama.

vii. Satın Alma İlkeleri ve Tabiiyet ve Menşe Kurallarına uygunluk.

viii. İlgili vergi mevzuatı ve sosyal güvenlik mevzuatının gerekliliklerine uygun harcama.

ix. Üçüncü taraflara mali destek (alt hibe). Bu alt hibeler, sadece ödenen miktar açısından değil aynı

zamanda alt hibe harcamalarının destekleyici belgeleri açısından da Denetçi tarafından

doğrulanmalıdır.

x. Diğer uygunluk şartları:

o Harçlar, vergiler ve giderler (örneğin, KDV) ancak bunların tahsili mümkün değil ise (örneğin,

vergi beyanıyla) kabul edilebilir.

o Avro olarak yapılmayan harcamaların kur dönüşümü, gerekliliklere uygun olmalıdır.

o Yedek akçe, sözleşme koşullarına uygun olarak belirlenir ve yedek akçeyi kullanmak için

kullanım öncesinde Sözleşme Makamından onay alınır.

o Dolaylı maliyetler, doğrudan uygun maliyetlerin sözleşmedeki azami yüzdelik oranını aşmaz ve

uygun olmayan masrafları veya hâlihazırda doğrudan olarak beyan edilen masrafları içermez.

o Ayni katkılar, sözleşme koşullarında aksi belirtilmedikçe mali raporda belirtilmez.

o Sözleşme koşullarında uygun olmadığı özellikle belirtilen harcama, mali raporda yer almaz.

o Sadeleştirilmiş maliyet seçenekleri kapsamında beyan edilen harcama sözleşme gerekliliklerine

uyar.

o Sözleşme koşullarında aksi belirtilmedikçe, Koordinatör tarafından sözleşmenin

uygulanmasından elde edilen gelirler, mali raporda açıklanır ve beyan edilen harcamadan

düşülür.
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D. Hibe Harcama Doğrulama Raporu Örneği (Ek 3)

Bu rapor, Denetçinin antetli kağıdına basılmalıdır. 

1. Arka Plan Bilgisi

1.1 Doğrulamaya Konu Faaliyetin Kısa Tanımı 

 Hibeye ilişkin temel bilgiler tabloda belirtilmelidir. 

1.2 Sözleşmeye İlişkin Temel Mali Bilgiler (Doğrulama Sırasında) 

Mali talep burada şu başlıklar altında özetlenmelidir: harcamalar, katkılar, gelirler. 

1.3 Doğrulanmış Mali Raporlar/Faturalar 

Burada sadece doğrulanmış mali rapora değinilir. Raporu bu bölüme eklemeyin, mali raporun Ek 3.1’de 

sunulacağının belirtilmesi yeterlidir. 

2. Risk Analizi:

2.1 Risk Analizinin Sonucu 

Şartnameye göre yürütülen risk analizi doğrultusunda, doğrulanmış raporu etkileyebilecek riskler ve proje, 

projenin yürütüldüğü bağlam, faydalanıcılar ve hedef gruba ilişkin tespit edilmiş riskler hakkında kısa bilgi verin. 

<Örneğin, projenin karmaşık satın alma usulleriyle yürütülmesi, üçüncü taraflara mali yardım (alt hibe) veya 

döner sermaye, işlemlerin farklı para birimlerinde gerçekleşmesi, teknik karmaşıklık, yolsuzluk algı endeksinin 

yüksek olması, siyasi müdahale örnekleri, nakit ödemelerin ağır basması, ilgili tarafların sayısı, idari kapasitesi 

olmayan ortaklar, iç kontrol sistemlerindeki eksiklikler, hedef grubun katılım göstermemesi veya iş birliği 

yapmaması, yolsuzluklar (En fazla 300 sözcük)> 

Buna ek olarak, lütfen riskin azaltılmasına katkıda bulunabilecek unsurları belirtin. 

<Örneğin, önceki denetim veya doğrulama çalışması, Sözleşme Makamının yakından takip ettiğine dair kanıt, 

uygulayıcı ortak tarafından geçmişte elde edilen iyi sonuçlar vb. (En fazla 150 sözcük)> 

2.2 Örnekleme İlişkin Çıkarımlar 

Tespit edilen risk faktörlerinin, örneklem yapısında ve büyüklüğünde nasıl yansıtıldığını açıklayın. 

<Tespit edilen risk faktörleri doğrultusunda, örneklemin nasıl seçildiğini (örneğin, istatistiksel/yargısal 

örnekleme, tabakalama vb.), hangi işlem türlerine öncelik verildiğini (örneğin, xx avro üstündeki miktar, ortak 

faydalanıcı XY tarafından beyan edilen harcamalar, personel harcamaları, alt hibe alanlara yapılan ödemeler 

vb.), örneklemin işlem tutarının ne kadarını ve kaç işlemi yansıttığını açıklayın (En fazla 200 sözcük)> 
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Örneklemenin Önemli Noktaları/Örneklemeye Genel Bakış 

Örneklem büyüklüğü, %95 güvenilirlik düzeyiyle raporlanan toplam harcama miktarının %2’sine denk gelen 

önemlilik eşik değeri doğrultusunda ve yukarıda değinilen risk analizi göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. 

Rapor: <rapor adını, ödeme talebi tarihini ve dönem sonu tarihi belirtin, yani raporun 

adı, ödeme talebi tarihi: XX.08.20XX, dönem sonu tarihi: 30.06.20XX> 

Evren Denetlenen örneklem 

İşlem sayısı Örneğin; 100 [bu, ödeme 

talebinde yer alan toplam 

işlem sayısını gösterir]]  

Örneğin; 100 [Denetçi 

önemliliği hesaplamayı ve 

%95 güvenilirlik düzeyiyle 

rastgele doğrulamayı 

seçebilir. Bu durumda 

denetlenen örneklemler 

toplam evrenden daha az 

olacaktır. Bu nedenle, bu 

tablo, seçilen örneklemlerin 

kapsamını temsil etmektedir. 

Denetçi tüm işlemleri kontrol 

etmeyi tercih ederse, o 

zaman bu sütun evrenle aynı 

olmalıdır.] 

İşlemlerin avro olarak değeri Örneğin; 1,000,000 avro Örneğin; 1,000,000 avro 

[Birden fazla mali rapor/fatura doğrulanırsa, gerektiği şekilde tekrarlayın (bu aslında öngörülmemektedir), 

dolayısıyla nihai raporunuzda gri ile vurgulanan alanı silebilirsiniz.] 

Evreni oluşturan işlemlerin tam listesinin, Ek 3.3’te sunulması gerekmektedir. 

4. Maddi Doğruluk Testi

      Test Sürecinin Kısa Tanımı 

Şartnameye ve İlgili Görevin Uluslararası Standardına (ISRS) 4400 uyulması. 

<Şartname Ek 2’de belirtilen hibe harcama doğrulama usullerinin eksiksiz uygulandığını teyit edin veya 

kapsam kısıtlamasını açıklayın. Bununla birlikte doğrulamanın İlgili Görevin Uluslararası Standardı (ISRS) 4400, 

“Mali Bilgilere İlişkin Mutabık Kalınan Usullerin Yerine Getirilmesine Dair Görevler”e uygun olarak yürütüldüğünü 

teyit edin.> 

3. İşlem Evreni ve Örneklemi
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Doğrulama süreciyle ilgili öne çıkan bilgileri paylaşın. 

<Örneğin, doğrulama çalışmasının uygulayıcı ortağın ofisinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini, 

denetlenen kurumun yetkili temsilcilerinin hazır bulunup bulunmadığını, iş birliği yapıp yapmadıklarını, 

destekleyici belgelerin eksiksiz olup olmadığını, ek belgelerin saha çalışmasından sonra alınıp zorunda kalınıp 

kalınmadığını, ekipman transferine ilişkin kanıtların olup olmadığını, fiziki teftiş gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediğini, herhangi bir kapsam kısıtlamasını vb. açıklayın (En fazla 300 sözcük)> 

5. Bulguların Özeti

5.1. Tespit Edilen Hataların Özeti 

<İşlem testinin başlıca sonuçlarının açıklaması (örneğin, tespit edilen hataların türü, işlem türü, coğrafi 

kapsam, sektör, ilgili uygulayıcı ortaklar vb. (En fazla 200 sözcük)> 

5.2 Denetim Ekibi 

<İlgili isimleri ve uzman kategori düzeylerini belirtin.> 

<Denetçinin adı-soyadı ve imzası> 

<Denetçinin adresi: denetimden sorumlu ofis> 

 [Nihai raporlar için <İmza tarihi> nihai raporun imzalandığı tarih] 

E. Denetlenen Kurum Tarafından Sunulan Mali Raporlar

Ek 3.1: Denetlenen kurum tarafından sunulan mali raporlar 

Koordinatör tarafından hazırlanan mali rapor, Hibe Harcama Doğrulama Raporunun ekinde sunulmalıdır. 

Böylece doğrulanan mali talebin ayrıntıları Sözleşme Makamına sunulur. 

F. Gerçekleştirilen Usuller

Ek 3.2: Gerçekleştirilen usuller 

Denetçi tarafından gerçekleştirilen usullerin özeti, bu bölümde sunulur. 

G. İşlemler Tablosu- Excel dosyası olarak

Ek 3.3: İşlemler tablosu – Excel dosyası olarak 
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Tamamlayıcı belge olarak, Harcama Doğrulama şablonu ile birlikte bir excel dosyası sunulur. Tüm işlemler, 

excel belgesinde belirtilmelidir.  

Tablo örneği, bu rehberin eki olarak sunulan “Rehber Eki 1b- PRAG 2019 kapsamında Örnek Hibe Harcama 

Doğrulama Raporunda sunulmaktadır. 

H. Hatalar Tablosu – Excel dosyası olarak

Ek 3.4: Hatalar tablosu – Excel dosyası olarak 

Tamamlayıcı belge olarak Harcama Doğrulama şablonu ile birlikte bir excel dosyası sunulur. Tüm hatalar 

(maddi bulgular), miktar ve açıklamayla birlikte excel belgesinde sıralanmalıdır. 

Tablo örneği, bu rehberin eki olarak sunulan “Rehber Eki 1b- PRAG 2019 kapsamında Örnek Hibe Harcama 

Doğrulama Raporunda sunulmaktadır. 

G. İşlemler Tablosu- Excel dosyası olarak

Ek 3.3: İşlemler tablosu – Excel dosyası olarak 
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