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ÖNSÖZ

Değerli Okuyucu,
Elinizdeki yayın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama
Merkezi’nin başlattığı ve sürdürecek olduğu yayın serisinden çıkan ilk kitaptır. Merkezimiz, 2007 yılında aday
ülkeleri üyelik sonrası Yapısal ve Uyum Fonlarının programlaması, yönetim ve uygulamasına hazırlamak
görevleriyle kurulan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile eşzamanlı olarak kurulmuştur.

Merkezimiz

tarafından yürütülen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında ülkemizin öncelikli
olarak geliştirilmesi gereken eğitim istihdam gibi alanları, metodolojik bir bakış açısıyla ele alınmakta, mesleki
eğitimler, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilerek, istihdam eğitim uyumunun güçlendirilmesine çalışılmakta,
Avrupa’da son yıllarda öne çıkan sosyal içerme kavramıyla ilgili projeler geliştirilerek toplum hayatı ve istihdama
katılmakta zorlanan kişi veya gruplar istihdama ve sosyal yaşama kazandırılmaya çalışılmaktadır. İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde (2007 – 2013 yılları arasında) toplam 486 milyon
Avro’luk fon metodolojik bir yaklaşım ile kullanılmaktadır. Buna göre, İKG OP çerçevesine öncelikli müdahale
alanları ve ihtiyaçlar ortaya konmuş, bu ihtiyaçlara göre hedefler belirlenmiş ve hedeflere ulaşmak için uygulanacak
yöntemler tasarlanmıştır. Bu çerçevede fonlar çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından projeler vasıtasıyla
kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistem sayesinde, özellikle yerel kurum ve kuruluşlar bulundukları bölgenin ekonomik
ve sosyal yaşamına katkı sağlarken aynı zamanda da sistemli iş yapma biçimini benimsemektedir.
İKG OP uygulanma süresi içinde ve sonrasında yerel otoritelere projelendirme, proje yönetimi konularında aktif
destek sağlayarak metodolojik iş yapma biçimini ülke genelinde benimsenmesine katkıda bulunmakta aynı
zamanda öncelikleri kapsamında geliştirilecek yöntemler neticesiyle planlanan mesleki eğitim ve danışmanlık
hizmetleri sayesinde bir çok insanımızın istihdama ve sosyal hayata katılmasını teşvik etmektedir.
Bu çalışmada, bazı durumlarda Avrupa Birliği mali yardımlarından yeterince yararlanılamadığı, AB tarafından
finanse edilen projelerin ülkemiz sorunlarına yeterince hitap edemediği ve tatmin edici düzeylerde etkin ve tesirli
şekilde uygulanamadığı, nedenleriyle birlikte ortaya konulmakta ve bu olumsuz sonuçlarda en önemli role sahip
olan proje çalışanlarıyla ilgili sorunlar ele alınmakta ve çözüm önerilerinde bulunulmaktır. AB fonlarının kullanım
prensiplerine uyumsuz uygulama örnekleri, mali yardımlar konusundaki yanlış uygulamalar, bu alandaki hukuksal
boşluklar ya da var olan düzenlemelerin dağınıklığı gibi birçok soruna ve özellikle kimlerin hangi şartlarla AB
projelerinde çalışabileceği ile ilgili ayrıntılı bilgilere bu çalışmadan ulaşabilmek mümkündür.
Bilgi, birikim ve emekleri ile bu yayınları merkezimize ve ülkemize kazandıran Avrupa Birliği Uzmanlarımıza
teşekkür ederim.
Ercüment IŞIK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi Başkanı
Eylül, 2011
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM: AB MALĠ YARDIMLARINA YÖNELĠK
GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME
1.1. TÜRKĠYE-AB MALĠ ĠLĠġKĠLERĠ
Ülkemizde AB‘nin Türkiye‘ye sağladığı mali yardımlara iliĢkin olarak önemli bir bilgi ihtiyacı
bulunmaktadır. Çoğu zaman topluluk programları veya Avrupa Yatırım Bankası kredileri gibi
imkânlar bu çalıĢmada üzerinde durulan hibe nitelikli mali yardımlarla karıĢtırılmakta olduğundan,
öncelikle bu hususun açıklığa kavuĢturulmasında fayda vardır.
a) Hibe Nitelikli Mali Yardımlar – Türkiye ile Avrupa Komisyonu‘nun birlikte seçtiği proje ve
programlara mali destek sağlamak amacıyla kullanılır. Bu alandaki proje ve programlarla, üyelik
kriterlerini yerine getirmede Türkiye‘ye yardımcı olmak hedeflenir. Yardım, ortak finansman
anlayıĢına dayanır. Buna göre proje bütçeleri Türkiye ve AB tarafından birlikte karĢılanır. 2007‘ye
kadar uygulanan programlarda genellikle, ekipman alımı ve inĢaat yapımı gibi yatırım projelerinin
%75‘lik kısmı AB tarafından %25‘i de Türkiye tarafından, yatırım içermeyen danıĢmanlık alımı
kapsamındaki proje bütçeleri ise tamamen AB tarafından karĢılanmaktaydı. 2007 sonrasında
geliĢtirilen ―Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)‖ kapsamında kurallar değiĢmiĢ ve hibelerin
kullanılacağı alanlara göre finansman oranları yeniden belirlenmiĢtir. Örneğin IPA‘nın IV. BileĢeni
olan Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Operasyonel Programı altında desteklenen operasyon
bütçelerinin en az %15‘i Türkiye‘den ve en fazla %85‘i AB tarafından karĢılanmalıdır.
b) Avrupa Yatırım Bankası Kredileri – Bağımsız bir finans kurumu olan ve kâr amacı gütmeyen
AYB‘nin uzun vadeli (10 – 20 yıl) ve düĢük faizli kredi imkânları bu kapsama girer. Bu mali
yardımlar borç niteliğindedir.
c) Topluluk Programları – Diğer katılımcı ülkeler gibi Türkiye‘nin de yararlanabilmek için yıllık
aidatlar ödemek durumunda bulunduğu programlardır. Aidatların bir havuzda toplanması ve
katılımcı ülkelerin program süresince yapılacak çağrılara baĢarılı projeler üretmesiyle
yürümektedir. Sunulacak projelerin amacı, ulusal düzeyden çok AB düzeyindeki politikalara
hizmet eden ilgili Topluluk politikasının veya programının amacıyla örtüĢmelidir. Yeterli sayıda ve
nitelikte proje üretilememesi verilen yıllık aidatlardan daha az bir yardım alınmasına sebep olabilir.
Türkiye‘ye yapılan AB mali yardımları, çeĢitli dönemlerde farklı nitelik ve miktarlarda
gerçekleĢmiĢtir. Bu açıdan mali yardımlar farklı dönemler için ayrı ayrı incelenebilir.
1. 1. 1. Adaylık Öncesi Dönemde Yapılan Mali Yardımlar
Ġlk baĢlarda mali protokoller aracılığıyla yürütülen mali yardımların hedefi, Türkiye‘nin ekonomik ve
sosyal geliĢmesini teĢvik etmek iken, Gümrük Birliği Döneminde yürütülen mali yardımların hedefi
Gümrük Birliği‘nin Türk ekonomisi üzerindeki olası etkilerini ―telafi mekanizmasıyla‖ bertaraf etmek
olmuĢtur.
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Ancak bu dönemlerde, öngörülen hedeflere ulaĢabilmek için yapılan mali yardımların miktarı ve
niteliği oldukça yetersiz kalmıĢtır. Gümrük Birliğinden önce yapılan yardımlar, AB‘nin aynı dönemde
diğer Akdeniz ülkelerine yaptığı yardımlarla kıyaslandığında, ortaya oldukça dramatik farklar
çıkmaktadır. Örneğin Mısır, bu dönemdeki hibe nitelikli toplam fonların %25‘ini, Fas %19,2‘sini ve
Tunus %10,5‘ini almıĢken, Türkiye fonların sadece %3,4‘ünden yararlanabilmiĢtir. Gümrük Birliği
döneminde sağlanan yardımlar ise, Gümrük Birliğinden sonra Türkiye‘nin AB‘ye karĢı ortaya çıkan
dıĢ ticaret açığının sadece 2.57‘si kadar olmuĢtur.1
Taahhüt edilen yardımların, Konsey tarafından oybirliği ile kabul edilmesi aĢamasında Yunanistan‘ın
vetosu nedeniyle bazı yardım türleri engellenmiĢtir. Uygulamasına baĢlanan yardımlar için ise, diğer
ülkelerden farklı bir yaklaĢımla, sadece Türkiye‘ye ait projeler için Avrupa Parlamentosunun onayının
Ģart koĢulması ve Avrupa Parlamentosu tarafından yönetmeliklere aykırı olarak proje konularının
kısıtlanması, uygulamanın aksamasına ve yardımların gecikmesine neden olmuĢtur.2
1. 1. 2. Adaylık Döneminde Yapılan Mali Yardımlar
Adaylık döneminde yapılan mali yardımların asıl hedefi, üyelik yükümlülüklerini yerine getirme ve
AB müktesebatını uygulama konusunda Türkiye‘ye yardımcı olmaktır. Bu kapsamda, Ülkemize
yönelik katılım stratejisi çerçevesinde yapılacak hibe nitelikli yardımlar tek bir çerçeve3 altında
toplanmıĢtır. Böylece Türkiye‘ye sağlanacak mali yardımlarla ilgili AB Konseyi‘nde alınacak
kararlarda, oy birliği kuralından nitelikli çoğunluk esasına geçilmiĢtir.4 Ancak bu dönemde nüfusa göre
kiĢi baĢına alınan yardım miktarı açısından, MDAÜ ortalaması Türkiye‘nin 9 katından fazla olmuĢtur.
2007–2013 yılları arasında, aday ve potansiyel aday ülkelere Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
çerçevesinde yapılacak yardımlar belirlenmiĢtir. Bu yeni düzenlemenin asıl hedefi, aday ülkeleri tam
üyeliğe ve AB yapısal fonlarının kullanımına hazırlamaktır. Bunun için aday ve potansiyel aday
ülkelere, 2007‘den itibaren 7 yıllık süreçte toplam 11,468 milyar Avro yardım sağlanması
öngörülmektedir. 20 Haziran 2007 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kamuoyuna duyurulan
Stratejik Planlama Dokümanı ile 2007–2009 dönemi için söz konusu ülkelere tahsis edilecek yardım
miktarları ve alanları kesinleĢmiĢ olup, anılan dönem için toplam 3,961 milyar Avro düzeyinde yardım
yapılacağı ifade edilmiĢtir.
Tablo 1 IPA 2007–2009 dönemi Ülkelere Göre Fon Dağılımı
Türkiye
Hırvatistan
Makedonya

1.602,0 milyar Avro
438,5 milyon Avro
210,4 milyon Avro

1

GENÇKOL, Metin, (2003), Avrupa Birliği Mali İşbirliği Politikaları ve Türkiye, BasılmıĢ Uzmanlık Tezi, DPT Yayın
No:2679, Ankara, s.186–190
2
DTM (2007), Avrupa Birliği ve Türkiye, DTM Yayınları, Ankara, s.424
3
Single Framework: Council Regulation concerning pre-accession financial assistance for Turkey
4
BĠLĠCĠ, Nurettin, Türkiye – AB İlişkileri (Genel Bilgiler, İktisadi ve Mali Konular, Vergilendirme), Seçkin Yayınları,
Ankara, 2004, s.96

3

Arnavutluk
Bosna-Hersek
Karadağ
Sırbistan
Kosova

212,9 milyon Avro
226,0 milyon Avro
97,3 milyon Avro
572,4 milyon Avro
199,1 milyon Avro

Adaylık dönemi çerçevesinde, Türkiye‘de uygulanan AB kaynaklı projelere iliĢkin son durum Ģu
Ģekilde özetlenebilir5;
Tablo 2 AB Kaynaklı Projeler
Dönem

Milyon
Avro

MEDA (Mediterranian Development Assistance)

Proje
Sayısı
33

Katılım Öncesi dönemde;
2002 Programlama Dönemi

126

18

2003 Programlama Dönemi

144

28

2004 Programlama Dönemi

250

38

2005 Programlama Dönemi

300

35

2006 Programlama Dönemi

500

51

2007 Programlama Dönemi

260

37

1.2. MALĠ YARDIMLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Değerlendirmenin Kapsamı
ÇeĢitli alanlarda müdahale aracı olarak kullanılan mali politikaların değerlendirilmesinde kullanılan
metodolojiler, değerlendirmenin kapsamına göre Ģekillenir. Değerlendirmenin kapsamına göre,






5

Projenin,
Programın,
Sektör politikasının,
Ülke stratejisi gibi karmaĢık müdahalelerin veya
Bölgesel iĢbirliği anlaĢmalarının değerlendirilmesi söz konusu olabilir.6

Katılım Öncesi Mali Yardımlar, 19 Kasım 2007, http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=5&l=1

6

Ayrıntılı bilgi için bknz. Evaluation Methods For The European Union‘s External Assistance, Joint Evaluation Unit,
Methodological Bases For Evaluation Volume 1, European Communities, 2006
Directorate General External Relations Directorate General Development EuropeAid Co-operation Office,
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/guide1_en.pdf
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Değerlendirmeyi Yapanlar
Projelerde, değerlendirmeyi yapanlar açısından iki çeĢit değerlendirmeden bahsedilebilir:
a) Ġç değerlendirme, proje yöneticisi ya da proje personeli tarafından yapılır.
b) DıĢ değerlendirme ise finansman sağlayanlar ya da bunlar tarafından görevlendirilen
danıĢmanlar tarafından yapılır.7
AB mali yardımları farklı yaklaĢımlarla değerlendirilebilir. Bu çalıĢmada, özellikle AB‘nin öngördüğü
yaklaĢım ele alınacak ve bu yaklaĢımla gerçekleĢtirilen değerlendirme sonuçları incelenecektir.
1. 2. 1. AB‘nin Ġzleme ve Değerlendirme Sistemi ve Ara Değerlendirme Ekibi
Değerlendirme tüm modern kamu sektörü yönetim uygulamalarında olduğu gibi AB‘nin de harcama
politikalarının temel bir parçası olmuĢtur. AB, kendi bünyesinde yapılan harcamalar için oluĢturduğu
izleme ve değerlendirme sistemlerini, aday ülkelere sağladığı mali yardımlara da uygulamaktadır.
Tarihsel olarak, AB tarafından sağlanan yardımların izleme ve değerlendirmesi, her bir fonun
kapsamına göre geliĢmiĢ ve bu sebeple uygulamada değiĢiklikler göstermiĢtir. 2000‘li yılların baĢında
izleme ve değerlendirme birbiriyle bağlantılı fakat farklı iki fonksiyon olarak kabul edilmeye
baĢlanmıĢtır.8
Ġzleme, bilgi toplanması ve ilgili taraflarla bu bilginin paylaĢılmasına yoğunlaĢırken, değerlendirme,
bu bilginin analizi ve o ana kadar yapılanların ve yapılacakların gözden geçirilmesine dayanır.
Değerlendirme genellikle uygulamadan önce (ex-ante), uygulama sırasında (interim veya mid-term) ve
uygulamadan sonra (ex-post) devreye girer. Ġzleme, merkezi olmayan bir hale getirilirken, eski
değerlendirme sistemi, yerini geniĢletilmiĢ ve geliĢtirilmiĢ, Komisyon servislerinin merkezi
sorumluluğunda kalmasına rağmen dıĢarıdan sağlanan sözleĢmeli uzmanlar aracılığıyla yapılan ara
değerlendirmeye bırakmıĢtır. Ülkemizdeki katılım öncesi mali yardımların değerlendirilmesinde ―ara
değerlendirme planı‖ uygulanır.9
Ara değerlendirme planı, devam eden proje, program, faaliyet ya da önlemlerin sektörel seviyede
uygulama süreleri boyunca gözden geçirilmesini kapsar. AB‘nin MDAÜ‘ye sağladığı yardımın
değerlendirilmesi prosedürleri, PHARE Ara Değerlendirme Kılavuzu ile belirlenmiĢtir. Ayrıca Ara
Değerlendirmeyi yapan firma da kendi dokümanları ile ara değerlendirme süreç ve yapılarını belirgin
hale getirmiĢtir.
Ara değerlendirme, Avrupa Komisyonu GeniĢleme Genel Müdürlüğüne bağlı Değerlendirme
Biriminin10 sorumluluğu altında bulunan dıĢ yükleniciler tarafından yürütülmektedir. Ġzleme
7

The Centre for Development and Population Activities, Project Design For Program Managers Conducting a Workshop
on Planning Community-Based Projects The CEDPA Training Manual Series Volume II, Session 7/Page 61
8
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=5949&l=1
9
ÖZTÜRK Sedar,(2004), Avrupa Birliği Kaynaklı Proje ve Programların İzleme ve Değerlendirilmesi, BasılmıĢ Uzmanlık
Tezi, ABGS, Ankara, s.9,22, 27–35
10
Aday olmayan ülkelere yapılan yardımların değerlendirmesinden, Avrupa Komisyonu GeliĢme, DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa
Yardımı Genel Müdürlüğü‘nün altındaki Değerlendirme Birimi sorumludur.
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faaliyetlerinden ise Ulusal Yardım Koordinatörü11 sorumludur.12 2001/2005 sayılı Konsey Tüzüğü‘nün
gereklerine göre AB kaynaklı proje ve programların izleme ve değerlendirme sistemi Türkiye‘de 2003
yılında oluĢturulmuĢ ve Ortak Ġzleme Komitesi ile çeĢitli sektörlerde Sektörel Ġzleme Alt Komiteleri
kurulmuĢtur. Projelerin faydalanıcısı olan kurumlar tarafından izleme raporları hazırlanmakta,
bağımsız bir ara değerlendirme Ekibince de hem sektör hem de ülke bazında ara değerlendirme
raporları hazırlanmaktadır.13
Ara değerlendirmeye uygulanan temel kavramlar ve değerlendirme metodolojisi büyük oranda
OECD/DAC14 değerlendirme kriterlerine dayanır ve Komisyonun Proje Döngüsü Yönetimi
Kılavuzunda15 belirtilen Mantıksal Çerçeve ilkelerini yansıtır.
Değerlendirme kıstasları:






Ġlgililik (Relevance)
Etkililik (Effectiveness)
Verimlilik (Efficiency)
Etki (Impact)
Sürdürülebilirlik (Sustainability)

2003 Sektör Sonuçları
Bu kıstaslara göre Türkiye‘de değerlendirme yapmakla görevlendirilmiĢ olan ―Integration‖ adlı
konsorsiyumun bağımsız ara değerlendirme ekibi, ilk raporunu ġubat – Aralık 2003 dönemi için
sunmuĢtur. Raporda 29 adet MEDA projesi ve 20 adet Katılım Öncesi Program kapsamındaki proje
olmak üzere, söz konusu dönemde uygulamada olan ve 711,87 milyon Avro tutarındaki (613,96 AB
katkısı, 97,83 Türkiye katkısı16) 49 proje, yedi farklı sektöre göre bölünerek değerlendirilmiĢtir.17
Değerlendirmede kullanılan dereceler ve sektörlerin aldığı puanlar aĢağıda yer almaktadır:
Tablo 3 Değerlendirme Dereceleri
Çok BaĢarısız

BaĢarısız

-2

-1

Yeterli veya Derecelendirme
Mümkün Değil
0

BaĢarılı

Çok BaĢarılı

1

2

11

Avrupa Birliği ile iliĢkilerden sorumlu Devlet Bakanı
Interim evaluation of Pre-Accession Programmes in Turkey, 09 Kasım 2007, http://ieturkey.org/faq8.htm
13
AB Kaynaklı proje ve programları izleme ve değerlendirmesi önümüzdeki yıllarda Katılım Öncesi Aracı (IPA)
Uygulama Tüzüğünün devreye girmesi ile birlikte Tüzük doğrultusunda yürütülecektir. 2007 geçiĢ yılı olarak planlanmıĢtır.
14
Organisation for Economic Co-operation and Development / Development Assistance Committee. Bu komite OECD‘nin
kalkınmakta olan ülkelerle yaptığı iĢbirliği ile ilgili konularda temel organdır.
15
European Commission EuropeAid Cooperation Office Project Cycle Management Guideline, March 2004, s.22
16
Ulusal katkı payı: Avrupa Birliği fonlarından sağlanan yıllık finansmanın belli bir oranına karĢılık gelen bütçe
ödeneğidir.
17
Interim Evaluation Team Turkey, Interim Evaluation of the European Union Pre-Accession Programmes in Turkey,
Summary, December 2003
12
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Tablo 4 2003 Sektör Puanları
Sektör

Toplam
Bütçe
93,11

Toplam
%
13.1

Derecesi

305,83

43.0

0

23,13

3.3

1

Ġç Pazar, Gümrük Birliği ve Tarım Sektörü

54, 87

7.7

0

Ġdari Kapasitenin Güçlendirilmesi Sektörü

126,64

17.8

0

Adalet ve ĠçiĢleri Sektörü
Altyapı, Enerji, UlaĢtırma, Telekomünikasyon ve
Çevre Sektörü

27,15

3.8

1

81,14

11.5

—1

Bölgesel GeliĢme ve Sınır Ötesi ĠĢbirliği Sektörü
Sosyal Sektör, Sağlık, Eğitim ve Öğretim
Sektörü
Ekonomi ve ĠĢ GeliĢtirme Sektörü

—1

Tablodan görülebileceği gibi, söz konusu raporda, Türkiye‘deki projelerin sınıflandırıldığı 7 sektörden
ikisi baĢarılı, ikisi baĢarısız ve 3‘ü yeterli (ya da derecelendirme mümkün değil) olarak bulunmuĢtur.
Buna göre, söz konusu dönemde kullanılan toplam fonun sadece % 7,1‘i baĢarılı olmuĢtur.
BaĢarısız bulunan sektörlerdeki birçok projenin MEDA programından kalma projeler olduğu ve
baĢlangıç periyotlarının çok uzun sürdüğü göz önünde bulundurulmalıdır.18
2004 Sektör Sonuçları
Bağımsız ara değerlendirme ekibinin ikinci raporu, 22 Aralık 2003 – 31 Aralık 2004 döneminde
uygulamada olan ve toplam 793.355 milyon Avro tutarındaki (728.394 AB katkısı, 83.961 Türkiye
katkısı) 75 projeyi değerlendirmiĢtir.19
Tablo 5 2004 Sektör Puanları
Sektör

Toplam
Bütçe
145,855

Toplam
%
18

Derecesi

287,442

36

1

55,032

7

—1

Ġç Pazar, Gümrük Birliği ve Tarım Sektörü

84,219

11

—1

Ġdari Kapasitenin Güçlendirilmesi Sektörü

81,868

10

1

Adalet ve ĠçiĢleri Sektörü

41,621

5

0

Bölgesel GeliĢme ve Sınır Ötesi ĠĢbirliği Sektörü
Sosyal Sektör, Sağlık, Eğitim ve Öğretim
Sektörü
Ekonomi ve ĠĢ GeliĢtirme Sektörü

0

18

ÖZTÜRK Sedar,a.g.e s.50
Interim Evaluation Team Turkey, Interim Evaluation of the European Union Pre-Accession Programmes in Turkey, 2004
Interim Evaluation Summary, Turkey, INTEGRATION IET, 01 February 2005
19
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Altyapı, Enerji, UlaĢtırma, Telekomünikasyon ve
97,318
12
—1
Çevre Sektörü
Tablodan görülebileceği gibi, söz konusu raporda, Türkiye‘deki projelerin sınıflandırıldığı 7 sektörden
ikisi baĢarılı, üçü baĢarısız ve 2‘si de yeterli (ya da derecelendirme mümkün değil) olarak
bulunmuĢtur. Buna göre kullanılan fonların %46‘sı baĢarılı kullanılmıĢtır.
2005 Sektör Sonuçları
Bağımsız ara değerlendirme ekibinin üçüncü taslak raporu, 01 Ocak – 30 Kasım 2005 döneminde
uygulamada olan ve toplam 998.861 milyon Avro tutarındaki (900.191 AB katkısı, 98.670 Türkiye
katkısı) 104 projeyi bu defa 6 sektöre göre bölerek değerlendirmektedir.20
Tablo 6 2005 Sektör Puanları
Sektör
Ekonomik ve Sosyal Uyum

Toplam
Bütçe
290,505

Sosyal GeliĢme (Eğitim, Mesleki Eğitim, ĠĢ
Piyasası ve Sağlık)

301,813

Ġç Pazar, Gümrük Birliği ve Tarım Sektörü

134,381

Ġdari Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Sivil
Toplumun GeliĢtirilmesi Sektörü

101,072

Adalet ve ĠçiĢleri Sektörü

54,621

Altyapı, Enerji, UlaĢtırma, Telekomünikasyon ve 116,469
Çevre Sektörü

Toplam
%

Derecesi

29%

0

30%

0

13%

0

10%

0

5%

0

12%

0

Tablodan görülebileceği gibi, söz konusu raporda, Türkiye‘deki projelerin sınıflandırıldığı 6 sektörün
hepsi derecelendirmenin mümkün olmadığını gösteren dereceyi almıĢlardır.
Diğer taraftan, anılan raporlarda özellikle verimlilik (efficiency) ve sürdürülebilirlik kıstasları
açısından proje tasarım kusurlarından, yetersiz izleme kapasitesinden ve AB mali yardımlarını yöneten
kurumlardaki insan kaynaklarının sürekli olarak takviye edilmesi gerektiğinden sıklıkla bahsedilmiĢtir.
1. 2. 2. Ġlerleme Raporlarında Mali Yardımlar
Mali yardımlar Ġlerleme Raporlarında da değerlendirilmektedir. Bu alanda özellikle 2004, 2005, 2006
ve 2007 Ġlerleme Raporlarına göre;
20

Draft Interim Evaluation Team Turkey, Interim Evaluation of the European Union Pre-Accession Programmes in
Turkey, 2005 Interim Evaluation Summary, Turkey. INTEGRATION Interim Evaluation Team. 13/12/2005
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Ekonomik ve sosyal uyum alanında Türkiye‘ye sağlanan Topluluk yardımının olumlu etkisinin
bulunduğu; (2004)
Artırılan yardım bütçesi doğrultusunda, Türkiye‘nin fonları daha etkili kullanmak ve yönetmek
için kapasitesini geliĢtirmesi gerektiği; (2005)
Bu alanda iyi yönetiĢime dikkat edilmesi ve yeterli Kamusal iç Finans Kontrol sistemlerinin
oluĢturulması gerektiği; (2005)
Ġlerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek hazmetme kapasitesine yönelik sınırlamalardan kaçınmak
için stratejik planlamaya önem verilmesi gerektiği, (2005)
Programların isleyiĢinde meydana gelen aksaklıklar ve ihalelerde yaĢanan yığılmaların dikkate
alınması gerektiği, (2005)
Ayrıca, yurtdıĢından sağlanan mali kaynak için izin alma ve bunun yetkililere bildirilmesi
gerekliliğinin STK‘lar için güçlüklere ve zorlu prosedürlere neden olduğu; (2006)
Katılım öncesi mali yardımların hazmedilmesinin düĢük hızla ilerlediği; (2007)
Türkiye‘nin merkezi olmayan uygulama sistemindeki kurumlarının halen zayıf olduğu ve
bunların güçlendirilmesi yönünde daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği, (2007)
Proje ile program döngülerinin kalite ve etkinliklerinin daha fazla geliĢtirilmesi gerektiği
vurgulanmaktadır. (2007)
1. 2. 3. Çok Yıllı Programlama Dokümanın (MIPD) Değerlendirmeleri
Avrupa Komisyonu tarafından 2007–2013 dönemi için hazırlanan, Mali yardımların genel çerçevesini
çizen, her IPA bileĢeninin hedeflerini, beklenen sonuçlarını ve tahmini bütçesini belirleyen ve IPA
kapsamında Ülkemizce hazırlanan operasyonel programlara kaynaklık eden Çok Yıllı Programlama
Dokümanın (MIPD) birinci bölümünde de IPA öncesi dönemde kullanılan mali yardımların genel
değerlendirmesi bulunmaktadır.21
MIPD belgesinde,
Mali yardımların uygulanmasında önemli gecikmelerin yaĢandığına,
Özellikle Komisyon servislerince yapılan uygulama öncesi (ex-ante) kontrollerden
vazgeçilmesi ve tam olarak merkezi olmayan yapılanmaya geçilmesi için Türkiye‘deki Merkezi
olmayan yapılanma kurumlarının personel sayılarının acilen arttırılması ve yeni görevlerle baĢ
edebilmeleri için niteliklerinin geniĢletilmesi gerektiğine,
MEDA Programı (1996 – 2001) ve Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (2002 – 2006)
kapsamında yapılan yardımların kurumsal kapasite artıĢıyla ilgili birçok alanı kapsadığına,
Birçok durumda, AB Yardımının iĢbirliğini kurmaya ve daha ileri faaliyetlere yönelik eylem
planlarının belirlenmesine önayak olduğunun yargılanabilir olduğuna,
Birçok alanda mali yardımların etkililiğinin kamu kurumları arasındaki derin uyuĢmazlıklarla
sınırlandırıldığına,
Tatmin edici uyumun Sınırlı alanlarda elde edildiğine,

21

COMMISSION DECISION C(2007)1835 of 30/04/2007 on a Multi-annual Indicative Planning Document (MIPD) 20072009 for Turkey, 19 Kasım 2007, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/mipd_turkey_2007_2009_en.pdf
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Doğu Anadolu‘ya odaklanan bölgesel geliĢme faaliyetlerinin birçok programlarla
desteklendiğine ve bu programların kapasite geliĢtirme çabalarını mobilize etmede baĢarılı
olduğuna; fakat Türkiye‘nin bölgesel geliĢme konusundaki oldukça merkezi ve katılımcı
olmayan yaklaĢımının ve yerel düzeydeki idari kapasite eksikliklerinin bunları aksattığına,
Ayrıca, yeterli stratejik odaklanma olmadan kullanılan hibe programlarının sürekliliğe zarar
verdiğine,
Kurumsal kapasite zayıflıklarının ve koordinasyon güçlüklerinin süreklilik için engel
oluĢturduğuna,
vurgular yapılmaktadır.22
Belgenin ―çıkarılan dersler‖ baĢlığı altında ayrıca,
Özellikle ekonomik ve sosyal uyum alanında yeterli planlama dokümanlarının ve sektörel
strateji eksikliklerinin, ihtiyaçların analizinde zayıflıklara neden olduğu,
Ġdari kapasite geliĢimine destek anlamında, yatay kamu kurumu reformlarına yetersiz ilginin
bulunduğu,
Merkezi olmayan yapılanma kurumlarının istikrarsızlığı ve yetersiz sayıdaki personel
nedeniyle program yönetiminin zayıf olduğu
belirtilmiĢtir.23
1. 2. 4. Topluluk Programlarının Değerlendirilmesi
Katılım sağlanan Topluluk Programları kapsamında desteklenmek üzere Ülkemizce hazırlanan ve
kabul edilen proje oranı diğer aday ülke ortalamalarının altındadır. Program kapsamında Türkiye‘nin
performansını etkileyen temel faktörler aĢağıda belirtilmektedir24:
Türkiye‘nin 1984 yılından bu yana devam etmekte olan AB Çerçeve Programlarına 2003 yılı
itibari ile dâhil olması,
Proje önerilerinin AB resmi dillerinde hazırlanma zorunluluğu (ağırlıklı olarak Ġngilizce),
Ağırlıklı olarak çok ortaklı projeler sistemine dayanması,
Yoğun bilimsel rekabete dayalı bir sistemin olması,
Programın politika ve strateji belirleme sürecine etkimizin sınırlı olması, (Toplantılarda
temsilcilerimiz gözlemci olarak yer alabilmektedir)
Avrupa Komisyonunun çalıĢma usulleri hakkında araĢtırma kurum ve kuruluĢlarımızın
yeterince deneyim sahibi olmaması,
Program baĢlangıcında Türkiye araĢtırma potansiyelinin Çerçeve Programlarında deneyim
sahibi kuruluĢlarınca yeterince tanınmıyor olması,
Çerçeve Program proje kültürünün yeni geliĢmekte olması

22

(MIPD) 2007–2009 for Turkey, 19 Kasım 2007, sf. 7-8
(MIPD) 2007-2009 for Turkey, 19 Kasım 2007, sf. 9
24
BAġAK, E. (24 Ağustos 2006). TÜBİTAK-Kamu Farkındalık Programı
Milli Eğitim Bakanlığı. 12 Kasım 2007,
http://digm.meb.gov.tr/uaorgutler/AB/tubitak_sunu/01_7CP_24_Agustos_MEB.pdf
23
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM: AVRUPA BĠRLĠĞĠ DESTEĞĠYLE TÜRKĠYE’DE
YÜRÜTÜLEN PROJELER ÇERÇEVESĠNDE ĠSTĠHDAM EDĠLEN
ÇALIġANLARIN ÇALIġMA KOġULLARI VE SORUNLAR
2.1. PROGRAMLAMA SÜRECĠ
Avrupa Birliği ve Ülkemiz arasında, AB‘nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile
yürütülecek olan ―projelerin belirlenmesi‖ sürecine programlama denir. Mali yardımlar çerçevesinde
desteklenecek projelerin seçimi Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümetinin ortak kararıyla
gerçekleĢmektedir. Seçim aĢamasında katılım için öncelikli yatırım ihtiyaçları, teklif edilen projelerin
kalitesi, AB finansmanı için baĢvuran Kurumların kurumsal ve mali açılardan uygulama kapasiteleri
gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
ÇalıĢmanın inceleme alanına göre iki farklı programlama sürecinden bahsedilebilir.
2. 1. 1. Makro Projelerin Hazırlanması ve Seçilmesi
Bunlardan ilki makro ya da majör projelerin (operasyonlar25) hazırlanması ve seçilmesidir. Bu süreçte
daha çok AB Müktesebatının uygulanmasında önemli sorumlulukları bulunan merkezi ve ulusal kamu
kurumlarının operasyonları söz konusu olduğundan bu kurumlarda çalıĢan personelin proje hazırlama
alanında yeterli seviyelerde olması gerekmektedir. Ancak bu alanda yeterli seviyelerde olduğumuzu
söylemek imkânsızdır. Nitekim genelde projelerin hazırlanma aĢamasında gerçekleĢtirilmesi gereken
―mevzuat boĢluğu analizleri‖, ―sorun analizleri‖, paydaĢ analizleri‖, ―strateji analizleri‖, ―proje
fiĢlerinin yazılması‖ ve ―iĢ tanımları ile teknik Ģartnamelerin hazırlanması‖ gibi faaliyetler söz konusu
merkezi kamu kurumları adına uluslar arası danıĢman firmalar tarafından yapılmaktadır. Bu aĢamada
bedeli 200 bin Avro‘ya yaklaĢan ve ―çerçeve sözleĢme26‖ olarak adlandırılan sözleĢmeler yapılmakta
ve hazırlık iĢlerinde ilgili firmaların uzmanları görev almaktadır.
Makro projeler (operasyonlar) genellikle AB tarafından atanan bağımsız uzmanlarca değerlendirilerek
Türk ve AB taraflarının resmi istiĢareleri sonucu seçilir. Çoğu zaman değerlendirmelerin sonuçlarına
göre operasyonlar daha da olgunlaĢtırılarak geliĢtirilir.
2. 1. 2. Mikro Projelerin Hazırlanması ve Seçilmesi
Ġkinci programlama süreci ise mikro hibe projelerinin hazırlanması ve seçim aĢamalarından oluĢur.
Hibe programları, genellikle makro projelerin seçiminden ve baĢlatılmasından sonra, bunların bir alt
bileĢeni olarak uygulanır.

25
26

IPA sürecinde bu projeler ―operasyonlar‖ olarak adlandırılmaktadır.
Bknz. Ġkinci Bölüm, 2.1 ―Çerçeve sözleĢmeler”
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Daha çok STK‘lar, sendikalar, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları ile üniversiteler gibi tüzel kiĢiliğe
sahip kurumların yararlanabileceği hibe programları ―teklif çağrısı‖ (call for proposals)
mekanizmasıyla baĢlatılır. Bu çağrıyla hibe programlarının duyurusu yapılır ve yararlanma Ģartları
deklare edilir. Çağrıdan sonra program yürütücüsü kamu kurumlarının hedef kitleye yönelik olarak,
ilgili tüm bölgelerde kapsamlı ―proje hazırlama‖ eğitimleri vermesi ve uygun yardım mekanizmalarını
oluĢturması, yeterli sayıda kaliteli projenin ortaya çıkması için çok önemlidir.
Hibe programlarında, makro projelerinin hazırlanmasındaki gibi bir istiĢare ve olgunlaĢtırma süreci
iĢletilmez. BaĢvurular öncelikle belirli bir yeterlik değerlendirmesinden geçirilir. Yeterli teklifler de
puan sıralamasına konularak program bütçesinin destekleyebileceği kadar proje seçilir.
Hibe programlarında da nitelikli hibe projesi hazırlama kapasitesinin yüksek olduğunu söylemek
oldukça güçtür. Nitekim proje hazırlığı aĢamasında birçok baĢvuru sahibi, özel danıĢmanlık
firmalarından veya serbest çalıĢan danıĢmanlardan yararlanma yoluna gitmektedir. Son tarihe kadar
yapılan baĢvuruların değerlendirilmesinde yetkili olan ve program yürütücüsü kurum temsilcilerinden
oluĢan seçim komitesi genellikle bağımsız değerlendiriciler27 tarafından desteklenir.
Özellikle hibe projelerinin seçildiği ikinci programlama sürecinde görev alan bağımsız
değerlendiricilerin çalıĢma koĢulları incelenmeye değerdir. Bağımsız değerlendirici olarak görev
alabilmenin genel koĢulları:
Dört yıllık üniversite mezunu olmak,
Ġlgili programa göre belirlenen deneyim alanlarından en az birinde en az 5 yıllık deneyim
sahibi olmak,
Ġyi derecede Ġngilizce bilmek,
Genellikle 1–2 ay süren proje değerlendirme ve seçim sürecinde tam zamanlı olarak çalıĢmaya
hazır bulunmak ve bunun için ―Değerlendirme süresince uygun olacağına dair taahhütname28‖
(Statement of exclusivity and availability) imzalamak
09.00–18.00 olan çalıĢma saatleri arasında çalıĢmak; çalıĢma saatlerinin gerektiğinde hafta
sonu dâhil mesai saatleri dıĢında belirlendiği durumlarda çalıĢmaya uygun olmak, yıllık izin ve
tatil programlarını bu çalıĢma programına göre ayarlamak,
Kurumlarından muvafakat (sicil amiri onayı) almak (kamu görevlileri için)
Bağımsız Değerlendiriciler için düzenlenecek eğitime (genellikle 3–5 günlük) katılmak,
Merkezi Finans ve Ġhale Birimi ile bir SözleĢme imzalamak ve bu SözleĢmeye ek olarak
―Tarafsızlık ve Gizlilik Beyannamesi29‖ (Declaration of impartiality and confidentiality)
imzalamak.
27

Bağımsız değerlendiricilerin görevlendirileceğine iliĢkin duyurular hali hazırda MFĠB tarafından yapılmaktadır. Örnek
bir duyuru için bknz: http://www.mfib.gov.tr/news.php?action=show&id=310&lng=tr
28
Ġngilizce tam metni için bknz: http://www.mfib.gov.tr/news.php?action=show&id=310&lng=tr
29
Bu beyannamede Bağımsız Değerlendiriciler, Projelerin değerlendirilmesi ve seçilmesi aĢamalarında tarafsız hareket
edeceklerini ve herhangi bir Proje teklifi ile doğrudan veya dolaylı iliĢki içinde olmadıklarını, herhangi bir Projenin
hazırlanmasında görev almadıklarını veya yardımcı olmadıklarını; elde etmiĢ oldukları her türlü bilgi ve belgeyi gizli
tutacaklarını ve üçüncü kiĢilerle paylaĢmayacaklarını beyan edeceklerdir. Ġngilizce tam metni için bknz:
http://www.mfib.gov.tr/news.php?action=show&id=310&lng=tr
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Hibe Programlarına sunulan Proje tekliflerinin değerlendirme ve seçim aĢamaları genellikle Ģu Ģekilde
olmaktadır:
1. Ġdari Kontrol: Proje BaĢvuru Formunun düzgün formatta sunulup sunulmadığı, baĢvuru
formuna eklenmesi gereken belgelerin kontrolü,
2. Proje BaĢvuru Formu ile birlikte sunulan Proje Ön Teklifinin değerlendirilmesi,
3. Teknik Kontrol: Proje BaĢvuru Formunun değerlendirilmesi,
4. ġartlı olarak kabul edilen Projeler için BaĢvuru Sahibi tarafından sunulan destekleyici belgelere
dayanarak Projenin, BaĢvuru Sahibinin ve Ortaklarının uygunluğunun kontrol edilmesi
Bağımsız Değerlendiriciler değerlendirdikleri proje baĢına ücretlendirilmektedir. Yukarıdaki dört
aĢamanın her birinde proje baĢına ücret değiĢmektedir.
Diğer taraftan, değerlendirme kalitesini sağlamak üzere, her bir değerlendiricinin bir günde
okuyabileceği proje sayısı her aĢama için ayrı ayrı sınırlandırılmaktadır. AĢağıda buna iliĢkin örnek bir
tablo yer almaktadır:
Tablo 7 Hibe Projelerinin Değerlendirilmesinde Uygulanan Limitlere Örnek
1.AĢama
Birim
Max.
Fiyat
Proje/gün
(YTL)
5
15

2.AĢama
Birim
Max.
Fiyat
Proje/gün
(YTL)
25
8

3.AĢama
Birim
Max.
Fiyat
Proje/gün
(YTL)
75
3

4.AĢama
Birim
Max.
Fiyat
Proje/gün
(YTL)
10
10

Adayların aĢağıdaki hususlarda bilgi sahibi olmaları tercih sebebi olmaktadır:
Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje değerlendirmesi
AB mali yardımı ve uygulanma usulleri
Hibe yardımı uygulaması ve yönetimi
Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi
Bağımsız değerlendiriciler, göreve baĢlamadan önce MFĠB ile bir sözleĢme imzalamakta ancak
değerlendirme iĢi kapsamında sigortalı yapılmamakta ve kendilerine gider pusulasıyla ödeme
yapılmaktadır.
Burada, değerlendiricilerle imzalanan sözleĢmenin hizmet akdi sayılamayacağı; ancak istisna akdi
olarak kabul edilebileceği ve dolayısıyla iĢ kanunu ile sosyal güvenlik mevzuatına tabi olmayı
gerektiren bir durumun olmadığını söylemek, geniĢ bir yorumlama yapılsa bile güç olmaktadır.
ġöyle ki, Borçlar Kanununun 313, 355 ve 386‘ncı maddelerinde bu sözleĢme biçimlerinin tarifleri
yapılmıĢtır. Hizmet akdinde, iĢçinin, bir ücret karĢılığında iĢverenin denetim ve talimatı altında ve ona
bağlı olarak çalıĢmak mükellefiyeti altına gireceği belirtilerek, akdin tarafları arasında sıkı bir
bağımlılık iliĢkisi bulunmaktadır. Ġstisna akdinde, bir tarafın (müteahhit) ücret karĢılığında öteki tarafa
(iĢ sahibi) bir Ģeyin yapılmasını taahhüt edeceği belirtilmiĢtir. Burada iĢ sahibi için önemli olan, iĢin
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yapılarak teslim alınmasıdır. Müteahhit, iĢi yapmak için iĢ sahibine bağlı olmaksızın çalıĢma usul ve
saatleri açısından serbestçe hareket edebilir.30
Ancak, değerlendirici olarak görev alabilmenin özellikle aĢağıdaki genel koĢulları, yapılan iĢin istisna
akdine bağlanmasını zorlaĢtırmaktadır:
―1–2 ay süren proje değerlendirme ve seçim sürecinde tam zamanlı olarak çalıĢmaya hazır bulunmak
ve bunun için ―değerlendirme süresince uygun olacağına dair taahhütname imzalamak‖
‖09.00–18.00 olan çalıĢma saatleri arasında çalıĢmak; çalıĢma saatlerinin gerektiğinde hafta sonu dâhil
mesai saatleri dıĢında belirlendiği durumlarda çalıĢmaya uygun olmak, yıllık izin ve tatil programlarını
bu çalıĢma programına göre ayarlamak"
Diğer taraftan, ĠĢ Kanunu‘nun 10‘uncu maddesine göre, ―nitelikleri bakımından en çok otuz iĢ günü
süren iĢlere süreksiz iĢ, bundan fazla devam edenlere sürekli iĢ denir.‖ ve süreksiz iĢlerde yapılan iĢ
sözleĢmelerinde ĠĢ Kanunun birçok amir hükmü yerine Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Yani
ancak otuz iĢ günü ya da daha az süreli iĢler için birçok konuda iĢ mevzuatı uygulanmaz. Burada, ücret
hesap pusulasıyla ödeme yapma ve asgari ücret gibi bazı önemli ĠĢ Kanunu hükümlerinin süreksiz
iĢlerde de geçerli olduğunu hatırlatmakta fayda bulunmaktadır.
Bağımsız değerlendiriciler için yapılan ilanların koĢullarında ve değerlendiricilerden alınan imzalı
taahhütnamelerde belirtilen çalıĢma süreleri çoğu zaman otuz iĢgününden fazla olmaktadır.
Sonuç olarak, değerlendiriciler için uygulanan prosedürlerin gözden geçirilmesi, sürelere iliĢkin
Ģartlar, belli tarihlerde çalıĢmaya hazır olma gibi zorunluluklar ve benzeri bağımlı çalıĢma biçimini
çağrıĢtıracak uygulamaların terk edilmesi ve değerlendiricilerin gerçekten bağımsız olarak
çalıĢmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması yerinde olacaktır.
2.2. UYGULAMA SÜRECĠ
Türk Kamu Sisteminde, AB destekli projelerin yürütülmesi ile ilgili ihale ve ödeme sürecinden hali
hazırdaki sistem çerçevesinde Merkezi Finans ve Ġhale Birimi (MFĠB) sorumludur. Projeler
kapsamındaki fonların ihale edilmesinde rekabet ortamının yaratılması ve AB satın alma
prosedürlerinin uygulanması gerekir. Her bir projede öngörülmüĢ olan faaliyetlere göre farklı sözleĢme
ve/veya ihaleler söz konusudur. Örneğin bir Bakanlığın seçilmiĢ olan projesinde bir mal alımı
öngörülebilir. Bu alımın ihalesinde BaĢarılı baĢvuru/teklif sahipleriyle, mal alımı sözleĢmeleri
imzalanır.

30

Devlet Personel BaĢkanlığı GörüĢleri, 14 sayılı bülten, 60. sayfa - 1 Ocak 1996
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Makro projelerin (operasyonların) yürütümü için yapılabilecek sözleĢmeler beĢ çeĢit olabilir31.
Programlama Süreci
1- Türk Hükümeti (Program Otoriteleri, DPT, ABGS)
2- Avrupa Komisyonu

Uygulama Süreci
1- Program Otoriteleri, DPT, ABGS, MFİB
2-Projesi Kabul Edilmiş Faydalanıcı Kurumlar – Genelde Bakanlıklar ve Diğer Merkezi Kamu
Kurumlarının Makro projeleri (operasyonları)

Hizmet Alımı

Mal Alımları

İnşaat İşleri

Teknik Yardım Ekipleri

Tedarikçiler

Müteahhitler

Hibeler
Belediyeler, STK’lar,
Sendikalar, Üniversiteler

Eşleştirme
AB Ülkesi Kurumları

ġekil 1
SözleĢme ÇeĢitleri
1. Hizmetler (Services):
Katılım öncesi yardım programı kapsamında danıĢmanlık, araĢtırma, teknik bilgi ve eğitim
hizmetleri için kullanılır.
2. Mal Alımları (Supply): Katılım öncesi yardım programı kapsamındaki projelerin uygulanması
için ekipman ve malzeme alımında kullanılır. Bu sözleĢmeler, malların tasarımı, imalatı,
teslimatı, montajı ve yaptırılması ile bakım, onarım, kurulum, eğitim ve satıĢ sonrası hizmetleri
içerir.
3. ĠnĢaat ĠĢleri (Works - ĠĢ sözleĢmeleri): Yapısal iĢler, altyapı iĢleri ve diğer mühendislik iĢleri
kapsamında her çeĢit yapım iĢlerinin sözleĢmesi için kullanılır.
4. Hibeler (Grants): Hibeler ticari tarafı olmayan sözleĢmelerdir. Hibeler ya AB politikalarının
hedefe geçirilmesi ya da bir faaliyetin uygulamaya konulması veya bir kurumun iĢlemesinin
sağlanması için verilir. Kurumsal kapasitesi yüksek olan ve AB müktesebatının
uygulanmasında önemli sorumlulukları olan merkezi kamu kurumlarının makro projeleri
(operasyonları) altında, bu projelerin hedeflerine katkıda bulunmak üzere, daha kısa süreli ve
düĢük bütçeli mikro projelerdir. Bu projeler daha çok STK‘lar, sendikalar, belediyeler ve
üniversitelerce yürütülür.
5. EĢleĢtirme (Twinning): EĢleĢtirme Türkiye ile AB‘deki kamu yönetimi ve yasaların yürürlüğe
konması ve uygulanması alanında en iyi uygulamaları paylaĢmak için tasarlanmıĢ bir AB
aracıdır. 1998‘den bu yana kullanılan bir iĢbirliği enstrümanıdır; üye ve aday ülkeler bir araya
gelerek ortaklık içinde mevzuatlarını karĢılaĢtırır ve uyum sağlanması gereken alanları belirler.
Türkiye‘de eĢleĢtirme 2002 yılından beri kullanılmaktadır.

31

AB Mali Desteği, 11 Kasım 2007, http://www.avrupa.info.tr/AB_Mali_Destegi/Nasil_Uygulanir.html
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Ġnsan kaynaklarının yoğun olarak kullanıldığı sözleĢmeler, hizmet alımı sözleĢmeleri ve hibe
sözleĢmeleri olduğundan bu çalıĢmada özellikle bu sözleĢmeler kapsamında çalıĢanların çalıĢma
koĢulları ve istihdamında yaĢanan sorunlar ele alınacaktır. Topluluk Programları ve Avrupa Yatırım
Bankasının kredileri çerçevesinde finanse edilen proje, faaliyet ve eylemler kapsam dıĢında
bırakılmıĢtır.
2. 2. 1. Hizmet SözleĢmeleri32
Makro projelerin (operasyonların) yürütülmesi aĢamasında önemli bir araç olarak kullanılan hizmet
sözleĢmeleri, niteliklerine ve bedellerine göre çeĢitli guruplara ayrılır:
AraĢtırma (study) AraĢtırma sözleĢmelerinde yüklenici belirli bir ürün sağlamalıdır. Ürünün nasıl
sağlandığı önemli değildir; sözleĢme götürü niteliktedir (global-price veya lump-sum). Yükleniciye
ödeme yapılması, belirlenen sonucun elde edilmesi Ģartına bağlıdır.
Teknik destek (technical assistance) Hizmet sunucudan bir danıĢmanlık görevi yapması, bir makro
projeyi yürütmesi, sözleĢmede belirtilen uzmanları sağlaması gibi hizmetler istendiğinde teknik yardım
sözleĢmesi söz konusu olur. Bu sözleĢmelerde yüklenici teknik Ģartnamede (ToR) kendisine verilen
görevleri yerine getirmekten ve temin edilen hizmetlerin kalitesini sağlamaktan sorumludur. Bu
sözleĢmeler ücret temelli (fee-based) olup yapılan ödemeyi, fiilen temin edilen kaynaklar ve hizmetler
tayin eder.
Çerçeve sözleĢmeler: 200 bin Avro‘nun altındaki hizmet alımları için basitleĢtirilmiĢ prosedürler ve
çerçeve sözleĢmeler kullanılır. Çerçeve sözleĢmeler 12 aydan daha kısa süreli hizmet alımları için
özellikle proje döngüsünün tanımlama aĢamasında proje fiĢlerinin ve teknik Ģartnamelerin yazdırılması
için kullanılır. Bu türden hizmetler için Avrupa Komisyonu, uluslar arası ihalelerle 3 ile 5 yıl süreyle
geçerli olan ―potansiyel hizmet sunucularının listesini‖ oluĢturur; çerçeve sözleĢme yüklenicileri bu
listeden seçilir.
Yukarıda kısaca tanıtılan hizmet sözleĢmelerinden, özellikle 200 bin Avro‘nun üstündeki ―ücret
temelli teknik destek alımları‖, Ülkemizdeki makro projelerin (operasyonların) yürütümünde sıklıkla
gerçekleĢtiğinden daha çok bu kapsamında çalıĢtırılan personelin çalıĢma koĢulları üzerinde
durulacaktır.
Teknik destek (fee-based) sözleĢmeleriyle yürütülen projelerin Yönetim Yapısı33
Ġhale Makamı (MFĠB), projede ihale, kontrat, yürütme, muhasebe ve ödeme süreçlerinden sorumludur.
Yararlanıcı Kurumun genellikle üst düzey bir yetkilisi ―Kıdemli Program Yöneticisi‖ sıfatıyla proje
uygulamasının genel denetiminden sorumludur. Ayrıca yararlanıcı kurumun personelinden, projenin
32

Practical Guide to contract procedures
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/common_documents/practical_guide/new_prag_final_en.pdf
33

European Commission, External cooperation programmes, Draft contract: Terms of reference (Annex II), Terms Of
Reference – Services, 06.11.2007
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/documents/execution/services/b8annexigc_en.pdf
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çeĢitli faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesine katkıda bulunmak üzere görevliler atanır. ―Proje
Koordinasyon/Uygulama Birimi (PKB/PUB)‖ bu görevlilerden oluĢur. PKB‘nin lideri tüm
aktivitelerin zamanlı ve uygun Ģekilde yürütülmesinden sorumludur.
Yüklenicinin/Teknik destek ekibinin Takım Lideri PKB‘nin direktörü ile yakın iĢbirliği içinde
çalıĢmalıdır. Yüklenici hem PKB‘ye, hem de MFĠB‘nin programla ilgili kontratları izlenmesine destek
verir. Buna, AB satın alma kurallarının doğru biçimde kullanılması da dâhildir. Yüklenici raporlama
kuralları uyarınca, düzenli olarak SözleĢme Makamı ve PKB‘ye rapor vermelidir.
Proje yönetimi çerçevesinde tüm paydaĢların üst düzey yetkililerinden oluĢan bir Yönlendirme
Komitesi de kurulmalıdır. Yönlendirme Komitesi‘nin rolü:
Proje uygulaması sırasında genel rehberlik sağlamak,
Projenin tüm faaliyetlerini izlemek,
Ġlgili raporları almak ve değerlendirmek,
Yüklenicinin BaĢlangıç Raporunu ve 3 aylık raporlarını gözden geçirmek ve gereken yerlerde
önerilerde bulunmak,
Tüm paydaĢlarla koordinasyon ve iĢbirliğini sağlamak,
Teknik destek (fee-based) sözleĢmeleriyle yürütülen projelerin Bütçe Yapısı34
Toplam sözleĢme bedeli
1. Ücretlerden (vergi ve sosyal güvenlik gibi sabit giderler dâhil) ve
2. Ġhale dosyasında belirtilen ve fiili harcama için ayrılan diğer (incidental) giderlerden oluĢur.

34

European Commission, External cooperation programmes, Budget breakdown for a fee-based contract,
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/documents/execution/services/b8annexvbudgetfee_en.xls
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Tablo 8 Ücret Temelli Teknik Yardım SözleĢmelerinin Bütçe Yapısı
ÇalıĢma
Günlerinin
Tahmini Sayısı(1)

Ücret Miktarı
(€ Her ĠĢ Günü
Ġçin Avro)(2)

Toplam
(1)*(2) €

Ücretler(Sabit Giderler Dâhil):
Uzun Dönemli Uzmanlar
- Takım Lideri
- Kıdemli Uzmanlar
- Ast Uzmanlar
…
Kısa Dönemli
- Kıdemli Uzmanlar
- Ast Uzmanlar
…
ÜcretlerToplamı (Sabit Giderler Dahil)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROVISION FOR INCIDENTAL
EXPENDITURE:
Olası Harcama KarĢılıkları
(Diğer giderler)
PROVISION FOR EXPENDITURE
VERIFICATION
(Harcama Teyidi KarĢılıkları)
SözleĢmenin Maksimum Değeri

0,00

Personel ücretleri dıĢındaki ―Diğer giderler (Incidental Expenditure - Olası Harcamalar)‖
- SözleĢme kapsamında Yararlanıcı ülke, uygulama bölgesi içinde görev alan uzmanların
görevleri için seyahat giderleri ve harcırahlar,
- Proje faaliyetlerine katılımcıların seyahat, organizasyon ve lojistik giderleri (konaklama ve
yemek)
- Avrupa üye ülkelerine yapılacak çalıĢma ziyaretlerine katılacak olan katılımcıların seyahat ve
konaklama masrafları,
- Konferans/seminer gibi faaliyetlerin organizasyonu,
- Görünürlükle ilgili broĢür basımı ve diğer giderler,
- Proje Yayınları,
- Eğitim materyallerinin basılması dâhil olmak üzere, eğitim faaliyetlerinin organizasyonu,
- Proje çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde yapılacak çeviri giderleri,
Yararlanıcı kurumun fonlama yapamadığını kanıtlandığı durumlarda, yararlanıcı kurum personelinin
eğitim ve konferanslar sırasındaki seyahat, organizasyon ve lojistik giderleri de diğer giderler
bütçesinden karĢılanabilir. SözleĢmenin sonunda, diğer giderler altında elde edilen materyaller
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Yararlanıcının mülkiyetine geçer. Diğer giderler, Yüklenici tarafından üstlenilmesi gereken ve uzman
ücretlerinden karĢılanması gereken giderleri karĢılamak için kullanılamaz.
Teknik destek (fee-based) sözleĢmeleriyle yürütülen projelerde ÇalıĢtırılabilecek Personel ve ÇalıĢma
KoĢulları
Kilit Uzmanlar
Proje faaliyetlerinin uygulanmasından doğrudan sorumlu olan yerli ya da yabancı personel, genellikle
kilit personel olarak tanımlanır. Ġhaleye baĢvuru aĢamasında teklif sunulurken bu personelin
özgeçmiĢleri de teklife eklenir. ÖzgeçmiĢleri teklife eklenen tüm personelin, mevzuat ve kuralların izin
vermediği haller dıĢında, proje süresince Yüklenici tarafından istihdam edilmesi zorunludur. Bu
personelin, sözleĢme imzalandıktan sonra veya proje sonuna kadar herhangi bir zamanda değiĢtirilmesi
ya da görevinin bir Ģekilde sonlandırılması, ancak eĢdeğer bir özgeçmiĢe sahip personelin MFĠB‘ye
yapılacak değiĢiklik talebinde teklif edilmesiyle mümkün olabilir. Genellikle bir Takım Lideri ve
birkaç uzun dönemli uzman, kilit uzmanlar olarak kabul edilmektedir. Takım liderinin Program
boyunca tam zamanlı olarak Türkiye‘de bulunması gereklidir. Bu uzmanların çalıĢtırılacakları gün
sayıları, ana sorumlulukları, genel ve özel iĢ tecrübeleri ve uzmanların bu sözleĢmeye sağlayacakları
girdiler iĢ tanımında belirtilmelidir.
Yukarıda yer alan bütçe açısından kilit uzmanlar uzun dönemli uzmanlardır ve en az 6 ay sürekli
çalıĢmaları gerekmektedir. Yıllık izin hakları en fazla 60 gündür35.
Uzmanlar için ödenen ücretlere uzmanların, örneğin taĢınma gibi çalıĢtırılma ile ilgili tüm idari
giderleri (yararlanıcı ülkeye gidiĢ ve dönüĢlerdeki harcamalar), konaklama giderleri, harcırahlar, izin,
iĢveren payı dâhil sosyal güvenlik primleri ve diğer vergi yükümlülükleri gibi giderler dâhil olmalı ve
Yüklenici tarafından karĢılanmalıdır.36
Yerel kapasite artırımını desteklemek için, Yüklenicinin mümkün olabildiğince yerel uzman girdileri
kullanması tavsiye edilmektedir.
Kilit uzmanların AB standart formatındaki özgeçmiĢleri kanıtlayıcı öğeleriyle birlikte ihale aĢamasında
değerlendirilmelidir.
Tüm uzmanlar kendilerine verilen sorumluluklarda çıkar çatıĢmasından bağımsız olmalıdırlar.
Yüklenici yerel ve uluslararası uzman seçiminde, kadın adayları teĢvik etmeli ve cinsiyet boyutuna
önem göstermelidir.
Yararlanıcı ve SözleĢme Makamı‘nın önceden onayıyla uzmanların evden çalıĢmaları kabul edilebilir.
Hafta sonu çalıĢma da sözleĢme makamının onayına tabidir.
35

European Commission, External cooperation programmes, Draft contract: Terms of reference (Annex II), Terms Of
Reference - Services http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/documents/execution/services/b8annexigc_en.pdf
36
General Conditions For Service Contracts For European Community External Actions http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/documents/execution/services/b8annexiitor_en.doc
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Diğer Uzmanlar
Yukarıda yer alan bütçe açısından, diğer uzmanlar kısa – dönemli uzmanlardır ve proje kapsamında
kesintisiz 6 aydan kısa süreyle çalıĢırlar. Yıllık izinleri 60 günü geçemez37.
Kilit uzmanların dıĢındaki uzmanların özgeçmiĢleri, sözleĢmenin imzalanmasından önce incelenmez.
Ġhaleye girenlerin hazırladıkları teklife dâhil edilmezler. Ancak, ihaleye katılanlar, tekliflerinde,
gerektiğinde, ne Ģekilde nitelikli personel sağlayabileceklerini göstermelidirler.
Yüklenici, diğer uzmanları, gerektikçe, Organizasyon ve Metodolojide belirtilen profillere göre
seçmeli ve iĢe almalıdır. Bu profiller, uzmanların bütçe dağılımında tabi olacakları ücretleri açık olarak
tespit edebilmek için, uzun/kısa dönem, uluslararası/yerel, uzman/uzman yardımcısı ayrımlarını
belirtmelidir. Genellikle, uluslararası uzmanlar Yararlanıcı ülke dıĢında ikamet edenler, yerel uzmanlar
ise Yararlanıcı ülke içinde ikamet edenler olarak kabul edilmiĢlerdir.
Yüklenici, nitelikli yerel profesyonellerin aktif katılımını ve proje ekiplerinde uygun yerel ve
uluslararası personelin bulunmasını sağlamaya dikkat etmelidir. Tüm uzmanlar kendilerine verilen
sorumluluklarda çıkar çatıĢmasından bağımsız olmalıdırlar.
Diğer uzmanları seçmek için Yüklenicinin kullandığı seçim prosedürleri Ģeffaf olmalı ve önceden
belirlenmiĢ, iĢ tecrübeleri, dil bilgileri ve profesyonel tecrübeleri gibi kriterlere dayanmalıdır.
Uzmanların seçimi ve yerleĢtirilmesinde Yararlanıcı Kuruma danıĢılmalı ve onay alınmalıdır. Söz
konusu uzmanların seçimi için yapılan görüĢmeler kayıt altına alınmalıdır. Uzmanların seçimi ihale
makamının onayına tabidir.
Genellikle, program faaliyetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kısa dönemli uluslararası ve yerel
uzmanlar istihdam edilir. Uluslararası/yerel kısa dönemli uzmanların çalıĢma günleri bütçede tahmini
olarak belirlenmekte olup, projenin uygulanması esnasında ihtiyaca göre değiĢebilir. Kısa dönemli
uzmanların hangi konularda çalıĢtırılacağı iĢ tanımında yer almalıdır.
Yüklenicinin sağlayacağı kilit personel sözleĢmede belirlenmeli ve ismen belirtilmelidir. Bir Ģirket
ve/veya önerilen uzmanlar, tekliflerinde önerilen ekibin bütün veya bazı üyelerinin, ihale dosyasında
belirtilen göreve baĢlama tarihinden itibaren görev için hazır olmadıklarını kasten gizlerse, bu Ģirket
veya uzmanlar ihale aĢamasından ihraç edilebilir.
Böyle bir davranıĢ bir teklif sahibinin AB tarafından finanse edilen baĢka sözleĢmelerinden de
dıĢlanmasına neden olabilir.38
SözleĢme yalnızca sağlanacak kilit personeli değil aynı zamanda onların sahip olması gereken
nitelikleri ve tecrübeyi de belirtmelidir.

37

Terms Of Reference - Services
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/documents/execution/services/b8annexigc_en.pdf
38
Practical Guide to contract procedures
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/common_documents/practical_guide/new_prag_final_en.pdf
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Bir personelin değiĢmesi, gerektiğinde onun yerine görevlendirilecek kiĢinin en azından eĢdeğer nitelik
ve tecrübelere sahip olması gerekmektedir. Bu kiĢinin ücreti hiçbir durumda değiĢtirilenin ücretini
geçemez.
Destek personeli (Backstopping)
Sekreter, çevirmen, Ģoför ve diğer idari çalıĢanlar dâhil olmak üzere, ek destek personel Yüklenici
tarafından sağlanmalıdır. Destek personelinin tüm giderleri kilit uzman ve kısa dönemli uzmanların
ücretlerinin bir bölümü olarak dâhil edilmelidir. Diğer personel giderleri ücret oranlarına dâhil olacak
biçimde düĢünülmelidir.
Teknik destek (fee-based) sözleĢmeleriyle yürütülen projelerde
Ücret Ödemeleri
Bu projelerde ödenekler, dönemler halinde yüklenici tarafından düzenlenen faturanın yararlanıcı
kurum ile MFĠB tarafından onaylanması sonrasında yüklenicinin hesabına aktarılmakta ve personel
için bütçede öngörülen miktarlar doğrudan ilgili uzmana ödenmemektedir. Uygulamada yükleniciler,
çalıĢtırdıkları personelle çoğu zaman istisna sözleĢmesi olmak üzere bir sözleĢme yapmakta ve farklı
ücretler belirlemektedirler.
ÇalıĢtırılacak personelin vergi yükümlülükleri ve sosyal güvenlik primleri (iĢveren payı da dâhil olmak
üzere) ücretlere dâhil olup sabit giderler olarak adlandırılır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinden
yüklenici sorumludur.
SözleĢmede yer alacak görevler kapsamındaki harcırah miktarları, her görev baĢında, yararlanıcı
ülkedeki görev bölgesine göre http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm web sitesinde
yayınlanan harcırah miktarlarından fazla olamaz.
Harcırahlar projede çalıĢan kiĢinin ikametgâhı dıĢında bir Ģehirde gece konaklaması karĢılığında söz
konusu olabilir. Konaklama, yemek, Ģehir içi ulaĢım (kiĢinin kendi taĢıtıyla yaptığı ulaĢım olup
olmadığı önemli değildir.) ve diğer muhtelif giderleri kapsar.
Uluslararası uzmanların sağlanması için gerekli tüm giderler (ĠĢ tanımında belirtilen görevler için
yapılanlar hariç olmak üzere, Yararlanıcı ülkeden/Yararlanıcı ülkeye seyahatler dâhil) uzman
ücretlerine dâhil olmalıdır.
Teknik destek (fee-based) sözleĢmeleriyle yürütülen projelerde
ÇalıĢma Saatleri, Ġzin Hakları ve Diğer Hususlar
Teknik destek alımına iliĢkin sözleĢmelerin ayrılmaz bir parçasını teĢkil eden ve değiĢtirilmesi
mümkün olmayan ―genel koĢullar‖ adlı ekin çalıĢma saatlerine iliĢkin 21‘inci maddesi aĢağıdaki
gibidir:
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―Teknik destek ekibi personelinin çalıĢma saatleri ve günleri iĢin gereklerine ve yararlanıcı ülkenin
kanun, tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak belirlenmelidir.39‖
Ġzin haklarına iliĢkin 22‘nci maddeye göre izinli geçirilen süreler çalıĢma günleri olarak sayılamaz ve
izin hakkı en çok iki aydır (60 gün).
SözleĢme performansı ve dolayısıyla yapılacak ödemeler sadece çalıĢılan iĢ günlerine bağlıdır.
Yüklenici sadece çalıĢmıĢ olduğu günler için bütçe tablosunda belirtildiği biçimde gün bazında ödeme
alır. ÇalıĢılmıĢ olan günlerin her çalıĢan için her ay yüklenici tarafından hazırlanmıĢ ve yararlanıcı
kurum tarafından onaylanmıĢ çalıĢma çizelgeleri ile kanıtlanması gerekir. GüncelleĢtirilmiĢ mali
raporlar, uzmanların iĢ günleri ve diğer gider harcamaları ile ilgili detayları kapsamalıdır. Bütün
uzmanlar için Yüklenici tarafından hazırlanmıĢ zaman çizelgeleri, aylık bazda, Yararlanıcı kurum
tarafından onaylanmalı ve imzalanmalıdır.
Ulusal tatil günlerinde ve hafta sonlarında çalıĢılan günlerin, ödenmesi uygun çalıĢma günlerinden
sayılması, ancak önceden yazılı bir izinle mümkün olabilir.40 Seyahatlerde geçirilen tatil ve hafta sonu
günleri ise uygun çalıĢma günlerinden sayılır.
Yararlanıcı ülkedeki Memurlar ve kamu sektöründe çalıĢanlar önceden Avrupa Komisyonundan yazılı
bir izin alınmadıkça projede uzman olarak iĢe alınamazlar41 ancak, projeyle doğrudan bağlantısı
olmayan üniversiteler bu hususun dıĢındadır. Projede üniversite personeli çalıĢtırılması durumunda,
Yüklenici bu kiĢilerin gerekli girdilerin sağlandığı dönemlerde projeye münhasıran görev aldıklarını
gösterecektir.42
2. 2. 2. Hibe SözleĢmeleri
Genellikle kurumsal ve mali kapasitesi yüksek olan ve AB Uyum sürecinde önemli yükümlülükleri
olan Ulusal Kamu Kurumlarınca yürütülen makro projelerin (operasyonların) hedeflerine katkıda
bulunmak üzere, bu projelerin finansmanı altında çoğunlukla sivil toplum kuruluĢları, sendika,
üniversite, KOBĠ‘ler ve belediyelerce yürütülen mikro projelerdir. Hibe projeleri tek baĢına maliyet
etkinliği sağlanarak yürütülemeyecek derecede küçük ölçekli projeleri uygulamak üzere
kullanılmaktadır.
Hibe Projelerinin Bütçe Yapısı
11 ayrı kaleme ayrılan hibe projelerinin bütçesi, özellikle proje hazırlama aĢamasında yeterli eğitimler
verilemediğinden çoğu zaman doğru bir Ģekilde tasarlanamamaktadır. Çoğu insan kaynaklarıyla ilgili
olan tasarım hataları uygulama ve tamamlama aĢamasında birçok soruna neden olmaktadır.

39

General Conditions For Service Contracts For European Community External Actions http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/documents/execution/services/b8annexiitor_en.doc
40
Guidelines For Payment Claims (Fee-Based Framework Contract)
http://www.cfcu.gov.tr/files/contractors/Guidelines_for_payment_claims_Fee_Based_Fwc.pdf
41
Terms Of Reference - Services
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/documents/execution/services/b8annexigc_en.pdf
42
YenileĢme ve DeğiĢim için Türkiye‘de Sosyal Diyaloğu Güçlendirme Projesi - ĠĢ Tanımı (Terms Of Reference – Tor)
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Tablo 9 Hibe SözleĢmelerinin Bütçe ġablonu
Ek B1. Faaliyet Bütçesi1
Giderler

Tüm Yıllar
Birim
Birim
Sayısı

1. Ġnsan Kaynakları
1.1 MaaĢlar (brüt tutar, yerel
personel)3
1.1.1 Teknik
1.1.2 Ġdari / destek personeli
1.2 MaaĢlar (brüt tutar,
yabancı/uluslararası personel)
1.3 Görev/seyahat gündelikleri4
1.3.1 Yurt dıĢı (proje personeli)
1.3.2 Yerel (proje personeli)
1.3.3
Seminer/konferans
katılımcıları
Ġnsan Kaynakları Alt Toplamı
2. Seyahat5
2.1. Uluslararası seyahat
2.2 Yerel seyahat
Seyahat Alt Toplamı
3. Ekipman ve malzeme6
3.1 Araç alımı veya kiralanması
3.2 Mobilya, bilgisayar ekipmanı
3.3 Makineler, aletler...
3.4 Yedek parçalar/makineler için
ekipmanlar, aletler
3.5 Diğer (lütfen belirtiniz)
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı
4. Yerel ofis/proje maliyetleri7
4.1 Araç maliyetleri
4.2 Ofis kirası
4.3 Tüketim malzemeleri - ofis
malzemeleri
4.4 Diğer hizmetler (tel/faks,
elektrik/ısınma, bakım)

Birim
Toplam
Maliyet Maliyet
(EURO (EURO)
2
)

Aylık
Aylık

0,00
0,00

Aylık

0,00

Gündelik
Gündelik

0,00
0,00

Gündelik

0,00
0,00

Her uçuĢ için
Aylık

0,00
0,00
0,00

Her araç için
Her adet için

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Aylık
Aylık

0,00
0,00

Aylık

0,00

Aylık

0,00
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Yerel Ofis/Proje Maliyetleri Alt
Toplamı
5. Diğer maliyetler, hizmetler8
5.1 Yayınlar9
Adet
9
5.2 Etüd, araĢtırma
5.3 Denetim maliyetleri10
5.4 Değerlendirme maliyetleri
5.5 Tercüme, tercümanlar
5.6 Mali hizmetler (banka teminatı
maliyetleri vb.)
5.7 Konferans/seminer maliyetleri9
5.8 Tanıtım faaliyetleri11
Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara
Toplamı
6. Diğer12
Diğer Alt Toplamı
7. Ara toplam uygun doğrudan
proje maliyeti (1–6)

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8. Ġhtiyat akçesi (ara toplam uygun
doğrudan proje maliyeti olan kalem
0,00
7'nin maksimum %5'i)¹³
9. Toplam uygun doğrudan proje
0,00
maliyeti (7+ 8)
10. Ġdari maliyetler (toplam uygun
doğrudan proje maliyeti olan kalem
0,00
9'un maksimum %7'si)
11. Toplam uygun proje maliyeti
0,00
(9+10)
1. Bütçe, sadece SözleĢme Makamı katkısını değil, Projenin uygun tüm
maliyetlerini kapsamalıdır. Bütçe kalemlerinden her biri yeterince
detaylandırılmalı ve kendi içerisinde anlamlı bir Ģekilde temel bileĢenlerine
ayrılmalıdır. Her bileĢen için birim sayısı ve birim maliyetleri ayrı ayrı
belirtilmelidir.
2. Bütçe EURO cinsinden yapılacaktır. Toplam maliyet ve birim maliyet en yakın
Euro değerine yuvarlanacaktır.
3. Eğer personel Proje hesabına tam zamanlı çalıĢmıyor ise, çalıĢma süresi yüzde
olarak söz konusu bütçe kaleminin tanımı yanında belirtilmeli ve 'miktar'
sütununda yansıtılmalıdır ('birim maliyet' sütununda değil).
4. Harcırahların hangi ülke itibarı ile tahakkuk ettiği hususu ile geçerli günlük
harcırah tutarını belirtiniz (bu tutar, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıĢ
olan ölçekleri aĢmamalıdır). Harcırah tutarı, konaklama, yemek ve görev yeri
sınırları dâhilinde seyahat giderleri ile muhtelif giderleri kapsar.
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5. Hareket ve varıĢ noktalarını belirtiniz.
6. Satın alma veya kiralama maliyeti.
7. Bu maliyet sadece proje faaliyetleri için kiralanan yerleri kapsar. Proje yönetimi
için kiralanan yerler bu baĢlık altına girmez. BaĢvuru sahiplerinin ve ortaklarının
olağan kira ve hizmet giderleri, 10 numaralı idari giderler bütçe kalemine girer.
8. Ayrı ayrı kalemler halinde belirtiniz. Götürü miktarlar kabul edilmeyecektir
9. Burada sadece hizmet tamamı ile yükleniciye ihale ediliyorsa belirtilecektir.
10. Eğer talep edilen hibe miktarı 50.000 Euro'yu geçiyorsa uluslararası alanda
tanınan yetkili bir denetçi (SayıĢtay veya Yeminli Mali MüĢavirler/Serbest
Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası'na kayıtlı yeminli mali müĢavir) veya Sermaye
Piyasası Kurulunca onaylanmıĢ Bağımsız Denetim ġirketleri tarafından hazırlanan
proje hesaplarına iliĢkin bir dıĢsal denetim raporunun proje sonunda nihai ödeme
talepleriyle birlikte sunulması gerekmektedir.
11.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Projeye olan katkısını gösterecek
her türlü maliyet burada gösterilecektir.
12. Her türlü hizmet alımını (gözetim, danıĢmanlık, vb.) bu baĢlık altında
belirtiniz.
13. Sadece Merkezi Finans ve Ġhale Birimi‘nin yazılı ön onayı ile kullanılabilir ve
proje uygulaması aĢamasında götürü olarak talep edilemez
NOT: Hibe faydalanıcısı, bu tablolarda verilen tüm finansal bilgilerin
doğruluğundan tek baĢına sorumludur.
Hibe projelerinde ücretli olarak çalıĢtırılması öngörülen personelin, bütçenin 1 numaralı insan
kaynakları baĢlığı altında yer alması gerekmektedir. Yerel personel çalıĢtırılacaksa 1.1 baĢlığı altında,
yabancı/uluslararası personel çalıĢtırılacaksa 1.2 baĢlığı altında bütçelendirme yapmak gerekir. Bu
kalemde öngörülen ücretlere tüm vergi ve (iĢveren payı dâhil) sosyal güvenlik yükümlülükleri de dâhil
edilmelidir.
Proje ekibi, bütçenin birinci ana baĢlığı altında ücret alması öngörülen ve proje yönetimini üstlenecek
teknik, idari ve/veya destek personelinden oluĢur.
‗Teknik personel‘ proje koordinatörü, danıĢman, uzman, eğitmen gibi kiĢileri ifade eder. ‗Ġdari
personel‘ ise genellikle proje sekreteri ve muhasebeci gibi diğer personel için kullanılmaktadır.
Proje Koordinatörü genel olarak projenin baĢarılı ve etkili bir Ģekilde uygulanmasından, projenin
organizasyonundan, projede çalıĢan personelin iyi performans göstermesinden ve maliyet-etkin Ģekilde
çalıĢmasından, gerekli raporların hazırlanmasından ve hibe programının kurumsal çerçevesine dâhil
olan yerel ve merkezi kurumlarla iletiĢimden sorumludur.
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Hibe Projelerinde Personel Ġstihdamıyla Ġlgili Genel Kurallar
Genellikle 10–12 aylık olarak yürütülen hibe projelerinde uzun veya kısa dönemli çalıĢma imkânları
olmakla beraber bu konuya iliĢkin, teknik destek alımındaki hizmet sözleĢmelerinde olduğu gibi, uzun
veya kısa dönemli çalıĢmanın belirli kıstasları bulunmamaktadır. Hibe projelerine iliĢkin sözleĢmelerin
ayrılmaz bir parçasını teĢkil eden ve değiĢtirilmesi mümkün olmayan ―genel koĢullar‖ adlı ekin 13.1
numaralı maddesine göre sözleĢme, Ġhale Makamının bulunduğu ülke yasalarına tabi bulunmaktadır.43
Buna göre ihale makamının MFĠB olduğu hibe projeleri Ülkemiz mevzuatına tabi bulunmaktadır.
1. Proje bütçesinin birinci baĢlığı olan insan kaynakları kapsamında yalnızca gerçek kiĢilerle
sözleĢme yapılabilir. Hiçbir kurum, kuruluĢ veya Ģirketten hizmet alımı yoluyla personel
istihdamı mümkün değildir.
2. 10–12 ay sürecek proje kapsamında süreklilik arz eden bir Ģekilde çalıĢtırılacak koordinatör ve
sekreter gibi personelle ĠĢ Kanununa uygun olarak ‗belirli süreli iĢ sözleĢmesi‘ yapılmalıdır.44
Buna göre 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olunarak iĢçi-iĢveren iliĢkisi kurulmuĢ
olacak ve bu kanundan kaynaklanan (asgari ücret, ödemelerin ücret hesap pusulasıyla
belgelendirilmesi, iĢçi bildiriminin çalıĢma bölge müdürlüğüne bildirimi, çalıĢma saati, fazla
mesai, ücretli ve ücretsiz izinler, kıdem tazminatı ve ihbar önelleri, toplu sözleĢme hakkı,
hizmet sözleĢmesinin akdi ve feshi gibi) hak ve yükümlülükler doğacaktır.
3. ÇalıĢtırılacak personelin ücreti, vergi yükümlülükleri ve sosyal güvenlik primleri (iĢveren payı
da dâhil olmak üzere) bütçenin 1 nolu insan kaynakları baĢlığında yer alan maliyete dâhil olup,
hibe projesi yürüten her faydalanıcı kurum bu mükellefiyetleri yerine getirmekten sorumludur.
Bu yükümlülüklerin yerine getirildiğini kanıtlamak üzere, pirim ve/veya vergi ödeme
makbuzları ve beyanname gibi belgeler raporlama dönemlerinde ve her an yapılabilecek
denetimlerde sunulmak üzere faydalanıcılar tarafından mali dokümantasyon kapsamında
dosyalanmalı ve arĢivlenmelidir.
4. Hibe faydalanıcısının, personele iliĢkin gerekli olan sosyal güvenlik katkı paylarını ya da
vergileri ödememesi durumunda MFĠB, önceden tebliğ etmeksizin ve herhangi bir Ģekilde
tazminat ödemeksizin sözleĢmeyi feshedebilir.45
5. Tam zamanlı iĢ sözleĢmesine tabi olarak çalıĢtırılacak personel için bütçede öngörülen brüt
ücret tutarının ilgili dönem için ―belirlenmiĢ asgari ücret‖in altına düĢmesi halinde, ya bütçenin
diğer kalemlerinden bu kaleme transfer yapılması için MFĠB‘ye değiĢiklik bildiriminde
bulunulması ve bunun için onay alınması ya da MFĠB tarafından onaylanmaması halinde
aradaki farkın faydalanıcı kurum tarafından karĢılanması gerekir. Bütçede öngörülmemiĢ
olduğundan bu fark faydalanıcının projeye koymakla yükümlü olduğu eĢ-finansmandan da
sayılmaz.
6. Projede görevlendirilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘na ya da 4857 sayılı ĠĢ
Kanunu‘na bağlı olarak, faydalanıcı kurumun ya da ortak kurumların kadrosundaki
çalıĢanlardan seçilen veya baĢka iĢletmelerden ya da kurumlardan görevlendirilen personelin
maliyeti (brüt ücret ve iĢveren sosyal güvenlik primleri), faydalanıcı ya da ortakları tarafından
43

General Conditions applicable to European Community-financed Grant contracts for external actions
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/documents/execution/grants/e3h_2gencond_en.pdf
44
Bir yıldan uzun süreli projelerde belirli süreli iĢ sözleĢmesi yerine süresiz sözleĢme yapılması durumunda, proje
bitiminde personele kıdem tazminatı ödemek durumunda kalınır. Bu maliyet proje için uygun harcama olarak kabul
edilmez.
45
[Hibe SözleĢmesi – Ek II – ‗Genel KoĢullar‘ Madde 12/2(h)]
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karĢılanırsa eĢ finansman olarak sayılabilir. Ayrıca, ĠĢ Kanunu‘nun 7.maddesinde öngörülen
geçici iĢ iliĢkisi kapsamında, faydalanıcı kuruma baĢka bir iĢveren tarafından, projede
görevlendirilmek üzere devredilen personelin bütçede öngörülen maliyeti, devreden iĢveren
tarafından proje özel hesabına aktarılarak karĢılanması Ģartıyla eĢ finansmandan sayılır.
7. EĢ finansman kapsamında görevlendirilecek personelin görevlendirme yazılarında aĢağıdaki
hususların da bulunması gerekir:
a. Görevlendirilen personelin adı ve mevcut kadro unvanı
b. Projede görevlendirileceği tarih aralığı
c. Projedeki unvanı ve çalıĢma süresi (proje bütçesinde tanımlanan pozisyonlardan biri
olmalı)
d. Proje bütçesinde öngörülen ücret maliyeti (vergi ve sosyal güvenlik primleri dâhil)
e. Almakta olduğu maaĢın proje bütçesinde öngörülen tutara kadar olan kısmının eĢ
finansman olarak sayılacağı
f. Hibe faydalanıcısı kurumu temsil ve ilzama yetkili (hibe sözleĢmesini imzalayan)
kiĢinin imzası (gereken durumlarda yetkili kurulların kararı Ģeklinde)
8. Bazı istisnalar dıĢında, ister eĢ-finansman olarak ister hibe miktarından karĢılansın proje
bütçesi kapsamında iĢ sözleĢmesiyle çalıĢtırılacak kiĢilere verilen ücretler ĠĢ Kanunun 37‘nci;
5510 sayılı Kanunun 102‘nci ve Vergi Usul Kanunu‘nun 238‘inci maddelerine uygun olarak
hazırlanacak ‗ücret hesap pusulası‘ (ücret bordrosu) ile belgelenmelidir. Bu kapsamda hibe
faydalanıcıları, ücret hesap pusulalarındaki bilgileri eksiksiz olarak ihtiva eden bordrolar
kullanmalıdır. Net ücretlerin ödenmesi kiĢinin hesabına banka havalesi yoluyla yapılmalıdır.
Vergi kesintileri ve sigortalı olarak çalıĢtırılması gereken personel ücretlerine ait sosyal
güvenlik primleri de ilgili kamu idarelerine ödenmek üzere proje özel hesabından
faydalanıcının ilgili banka hesabına banka havalesi yoluyla transfer edilmelidir.
9. Proje çerçevesinde, genellikle saatlik veya parça baĢı anlaĢma yapılarak, süreklilik arz etmeyen
bir veya birkaç belirli iĢi, çalıĢma usul ve saatleri açısından serbestçe hareket ederek yerine
getirebilecek kiĢilerden, istisna veya vekâlet akitleriyle yapılabilecek hizmet alımları, ‗Satın
Alma Kuralları‘na tabidir. Bütçenin 5 veya 6 nolu kalemlerinde hizmet alımı Ģeklinde
bütçelendirilmesi gerekirken 1 nolu baĢlığında sehven öngörülmüĢse, bu tür durumlarda sadece
gerçek kiĢilerle sözleĢme yapılabilir. Hizmet alımının bedeline göre, ―Tedarik SözleĢmesi‖ ya
da ―Hizmet Alım SözleĢmesi‖ yapılmalıdır. Bu durumlarda iĢ sözleĢmesi imzalamaya ve
dolayısıyla 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerinin uygulanmasına gerek yoktur. Borçlar Kanunu
hükümleri uygulanır. Burada hibe faydalanıcısı kurum için önemli olan, iĢin yapılarak teslim
alınmasıdır. Satın alma kurallarına göre çıkar iliĢkisi içerisinde olanlardan hizmet satın alımı
yapılamayacağı unutulmamalıdır. Örneğin hâlihazırda proje yürütücüsü kurumda, ortak ya da
iĢtirakçi kurumlarda çalıĢmakta olan kiĢilerden hizmet alımı yapılamaz. Ödemeler ilgili vergi
kesintileri yapılarak banka havalesiyle yapılmalı ve hizmetin temin edildiği kiĢinin statüsüne
göre (serbest meslek makbuzu, gider pusulası gibi) kanıtlayıcı öğelerle belgelenmelidir.
10. Süreklilik arz etmemekle birlikte, iĢçinin iĢverene bağlı olarak çalıĢmasını gerektiren iĢlerde de
ĠĢ Kanunu‘nun geçerli olacağı unutulmamalıdır. Zira Kanunun 10‘uncu maddesinde nitelikleri
bakımından en çok otuz iĢ günü süren iĢler ―süreksiz iĢler‖ olarak tanımlanmıĢ ve Kanunun,
asgari ücret ve ödemelerin ücret hesap pusulasıyla belgelendirilmesi gibi bazı maddelerinin bu
iĢlerde de geçerli olacağı belirtilmiĢtir. Özellikle iĢ tanımının geniĢ olduğu ve bağlı çalıĢmayı
çağrıĢtıran iĢler çok kısa sürse de bu kapsama girer.
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Personel Ġstihdamının Süreçleri
1.Adım - Personelin Belirlenmesi:
Proje faaliyetlerinin uygulanmasından doğrudan sorumlu olan proje koordinatörü ve eğitim
koordinatörü gibi yerli ya da yabancı personel, genellikle kilit personel olarak tanımlanır. BaĢvuru
aĢamasında proje teklifi sunulurken bu personelin özgeçmiĢleri de teklife eklenir. ÖzgeçmiĢleri teklife
eklenen tüm personelin, mevzuat ve kuralların izin vermediği haller dıĢında, proje süresince
faydalanıcı kurum tarafından istihdam edilmesi zorunludur. Bu personelin, proje sözleĢmesi
imzalandıktan sonra veya proje sonuna kadar herhangi bir zamanda değiĢtirilmesi ya da görevinin bir
Ģekilde sonlandırılması, ancak eĢdeğer bir özgeçmiĢe sahip personelin MFĠB‘ye yapılacak değiĢiklik
bildiriminde teklif edilmesiyle mümkün olabilir.
Tam zamanlı çalıĢan personel projenin yürütüldüğü bölge dıĢında ikamet edemez. OnaylanmıĢ
sözleĢme bütçesinde öngörülenler saklı kalmak kaydıyla, projenin yürütüldüğü bölgede ikamet
etmeyen personele, proje bölgesine ulaĢımı ve buradaki konaklaması için proje bütçesinden yol
masrafı ya da gündelik verilmemesi esastır.
ÖzgeçmiĢleri teklifle sunulmamıĢ olan ve proje kapsamında kısa ya da uzun süreli çalıĢtırılacak diğer
yerli ya da yabancı personelin seçiminde, Ģeffaflık, orantılılık ve ayrımcılık yapmama ilkelerine bağlı
kalınmalıdır. Özellikle teknik personel için en uygun elemanların bulunması amacıyla ilana çıkılması
tavsiye edilir. Seçilenlerin özgeçmiĢleri personel dosyasına eklenmelidir.
2.Adım - ÇalıĢma Sürelerinin ve Ücretlerinin Belirlenmesi:
Proje tanımında ya da bütçesinde bir personelin çalıĢma süresinin haftada kaç saat veya ayda kaç gün
olacağı kesin olarak belirtilmemiĢ olabilir. Diğer taraftan, personelin baĢka iĢlerde çalıĢması nedeniyle
projede çalıĢtırılabileceği süreler haftalık azami çalıĢma süresine göre kısıtlı olabilir. Dolayısıyla
öncelikle proje kapsamındaki çalıĢma süresinin haftada kaç saat veya ayda kaç gün olacağının
belirlenmesi ve belirlenecek sürelere göre kısmi ya da tam süreli iĢ sözleĢmesi yapılması gerekir.
Uygulamada da hibe programları altındaki projelerin tanımlarına bakıldığı zaman, proje personelinin
projede tam zamanlı, yarı zamanlı ve 3‘te 1 zamanlı gibi tabirlerle ifade edilen çalıĢma biçimlerinde
istihdam edildiği görülmekte; ancak çalıĢma sürelerinin tam olarak kaç saate ya da kaç güne tekabül
ettiği hususu bilinmemektedir. Bu husus kötüye kullanıma ve hileye açık olduğundan açıklığa
kavuĢturulmalıdır.
ĠĢ Kanunu‘na göre haftalık azami çalıĢma süresi 45 saattir. Kısmi süreli çalıĢanların fazla çalıĢma
yapmaları46, ĠĢ Kanununa ĠliĢkin Fazla ÇalıĢma ve Fazla Sürelerle ÇalıĢma Yönetmeliği‘nce
yasaklanmıĢtır (md.8/d). Buna göre, kısmi süreli çalıĢanların haftalık azami çalıĢma süreleri kırk beĢ
saat ile sınırlandırılmıĢtır. Dolayısıyla birden fazla iĢte çalıĢan personelin bu iĢlerde çalıĢtığı süreler
toplamı haftada 45 saati aĢamaz. Bu açıdan çalıĢtırılacak personelin hâlihazırda çalıĢtığı iĢler için
kullandığı çalıĢma süreleri tespit edilmeli ve projede çalıĢabileceği süreler bulunmalıdır. Projede
çalıĢılabilecek süreler proje teklifinde ya da bütçesinde öngörülen sürelerden farklıysa MFĠB‘ye
46

Fazla çalıĢma, ĠĢ Kanununda yazılı koĢullar çerçevesinde, haftalık kırkbeĢ saati aĢan çalıĢmalardır (4857 Sayılı ĠĢ Kanunu 41. Madde).
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değiĢiklik bildirimi verilmelidir. ÇalıĢılabilecek sürelere göre, projeler kapsamında tam süreli ya da
kısmi süreli47 personel istihdamı mümkündür. Ancak haftada kaç saate kadar olan çalıĢmaların kısmi
süreli sayılacağı açıklığa kavuĢturulmalıdır.
ĠĢ Kanunu‘na ĠliĢkin ÇalıĢma Süreleri Yönetmeliğinin 6. maddesine göre48 ―emsal iĢçinin haftalık iĢ
süresinin 2/3‘üne kadar olan çalıĢmalar‖ kısmi süreli sayılır. Buna göre, emsal iĢçi örneğin haftalık
kanuni süreyle yani haftada 45 saat çalıĢıyorsa 30 saatten az çalıĢan kısmi süreli 30–45 saat arası
çalıĢan da tam süreli addolunacaktır.49 Bununla birlikte doğası gereği projelerde çalıĢan bir emsal
iĢçinin haftalık çalıĢma süresi farklı olarak değerlendirilmelidir. Zira projeler kapsamında genellikle
haftanın 5 resmi iĢ günlerinde çalıĢma yapılmaktadır. Buna göre, hibe programları altındaki projeler
kapsamında, bir emsal iĢçinin çalıĢma süreleri olarak kabul edilecek ve hesaplamalarda dikkate
alınacak ‗asgari‘ değerler aĢağıdaki gibi belirlenebilir:
-

1 GÜN, 7,5 saatlik çalıĢmaya;
1 HAFTA, 5 günlük çalıĢmaya - (5*7,5) 37,5 saatlik çalıĢmaya;
1 AY, 4 haftalık çalıĢmaya - 20 günlük çalıĢmaya - 150 saatlik çalıĢmaya tekabül eder.

Emsal iĢçinin haftalık (5 iĢ gününde günlük 7,5 saatten) çalıĢma süresi olarak kabul edilen 37,5 saatin
2/3‘ü 25 saattir. Buna göre, proje kapsamında haftalık 25 saate (Aylık 100 saate - 14 güne) kadar olan
çalıĢmalar kısmi süreli, bunun üstündeki çalıĢmalar tam süreli sayılmalıdır.
Projede ‗yarı zamanlı‘, ‗2/3 zamanlı‘ veya ‗% 25 zamanlı‘ gibi kesirli veya yüzdeli Ģekilde belirtilen
çalıĢma sürelerinin haftada kaç saate tekabül ettiği emsal iĢçinin haftalık çalıĢma süresi olan 37,5 saate
orantılı olarak bulunmalıdır. Buna göre örneğin bütçede belirtilen 1/3 zamanlı çalıĢma, haftada
(37,5/3) 12,5 saatlik çalıĢma olarak sayılır ve bu süre esas alınarak kısmi süreli iĢ sözleĢmesi
imzalanır; % 70‘lik çalıĢma ise haftada (37,5*0,70) 26,25 saatlik çalıĢma sayılır ve bu süre esas
alınarak tam süreli iĢ sözleĢmesi imzalanır.
Belirlenen çalıĢma süresi, personelin varsa baĢka iĢlerde çalıĢtığı sürelerle toplandığında 45 saati
aĢmamalıdır. Aksi halde ya diğer iĢlerdeki ya da projede öngörülen çalıĢma süreleri düĢürülmelidir.
Diğer iĢlerdeki çalıĢma sürelerinin düĢürülmesi, ilgili iĢlere ait süregelen iĢ sözleĢmelerinin revize
edilmesiyle mümkündür. Projedeki çalıĢma sürelerinin düĢürülmesinde MFĠB‘ye değiĢiklik bildirimi
yapılmalı; bütçede öngörülen ücret de orantılı olarak düĢürülmeli ve sözleĢme bu ücret üzerinden
imzalanmalıdır. Nitekim projede eksiksiz çalıĢmaya karĢılık aylık olarak öngörülen ücrete hak
kazanabilmek için en az emsal iĢçi için belirlenmiĢ aylık asgari çalıĢma süresi kadar (20 gün) çalıĢmak
gerekir.
ÇalıĢma sürelerine ait bütçedeki birimlerin ve bunlar karĢılığında verilmesi öngörülen ücretlerin
zorunlu ya da pratik nedenlerle dönüĢtürülmesinde de asgari değerler kullanılır. Örneğin, aylığı 1500
Avro‘dan öngörülen bir çalıĢma, günlüğü (1500/20) 75 Avro‘ya denk gelmek üzere aylıktan günlüğe
dönüĢtürülebilir. Saatliği 15 Avro olan bir çalıĢma da, aylığı (15*150) 2250 Avro‘ya denk gelecek
47

SözleĢme örnekleri için bknz. http://www.mfib.gov.tr/files/kaynaklar/EK1_Tam_Sureli_Is_Sozlesme_Ornegi.pdf
http://www.mfib.gov.tr/files/kaynaklar/EK2_Kismi_Sureli_Is_Sozlesme_Ornegi.pdf
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4857 sayılı ĠĢ Kanunumuzun gerekçesinde de bu husus belirtilmiĢtir.
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SÜRAL, N. 2007. 4857 Sayılı ĠĢ Kanunumuzda Esneklik Açılımları. İşveren Dergisi Özel Eki, Eylül 2007, Cilt(45), S.19
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Ģekilde saatlikten aylığa dönüĢtürülebilir. Bütçedeki bu tür değiĢikliklerin, ilgili kaleme ait toplam
tutarı değiĢtirip değiĢtirmediğine bakılmaksızın MFĠB‘ye bildirilmesi ve yürürlüğe konulmadan önce
ön onay alınması gerekir.
Tam Süreli ÇalıĢma
Haftada 25 saatten (aylık 100 saatten – aylık 14 günden) fazla çalıĢtırılacak personel ile ―tam süreli iĢ
sözleĢmesi‖ yapılmalı ve sözleĢmede ‗aylık ücret‘ miktarı yazılmalıdır.
Proje bütçesinde eksiksiz çalıĢma için aylık olarak öngörülen ücrete ayda en az 20 gün (150
saat) çalıĢma sonucu hak kazanılabilir. Bu açıdan ayda 20 günden (150 saatten) az ve 14
günden (100 saatten) fazla çalıĢma öngören tam süreli iĢ sözleĢmelerinde yer alacak aylık ücret
miktarı da orantılı olarak düĢürülen miktar olmalıdır. Diğer bir deyiĢle, iĢ sözleĢmesinin tam
süreli yapılması bütçede eksiksiz çalıĢma için öngörülen ücrete tam olarak hak kazanılacağı
anlamına gelmez.
Sigortalı olarak çalıĢtırılan personel için bütçedeki aylık ücretten üçüncü adımda anlatıldığı
Ģekilde iĢverene ait sosyal güvenlik primlerinin de çıkarılması gerekir.
Raporlama yapılırken personelin, ayın hangi günlerinde çalıĢtığı, çalıĢılan günlerin tarihleri
belirtilmek suretiyle, ―çalıĢma çizelgeleri‖ ile günlük bazda beyan edilmelidir.
SGK‘ya ise ‗prim ödeme gün sayısı‘ 30 gün olarak bildirilir ve bildirilecek günlük kazanç
tutarı, aylık toplam kazancın 30‘a bölünmesiyle bulunur.
Örnek–1: AĢağıdaki bütçeye göre proje koordinatörünün 10 ay süresince aylık 1.000 € üzerinden
çalıĢtırılması öngörülmektedir. Bu personel ile normalde emsal iĢçinin haftalık çalıĢma süresi olan 37,5
saat üzerinden tam süreli iĢ sözleĢmesi yapılır.
Giderler

Birim

1.1.1.1 Proje Koordinatörü

Aylık

Birim
Sayısı
10

Birim
Toplam
Maliyet € Maliyet €
1.000
10.000

Ancak koordinatörün hali hazırda baĢka bir iĢ yeri için örneğin haftada 15 saat çalıĢıyor olması
halinde, 45 saatlik azami çalıĢma süresi nedeniyle proje kapsamında ancak haftada 30 saat çalıĢması
mümkün olacaktır. Bu durumda bütçede öngörülen eksiksiz çalıĢma değiĢtiği için MFĠB‘ye değiĢiklik
bildirimi yapılmalıdır. Haftada 30 saat ayda (30*4) 120 saate veya (120/7,5) 16 güne tekabül eder. Bu
personel ile projede haftalık çalıĢma süresi 25 saati aĢtığı için tam süreli iĢ sözleĢmesi yapılır. Bütçede
eksiksiz çalıĢma için aylık 1000 Avro öngörüldüğüne göre, bu çalıĢmanın günlüğü (1000/20) 50 Avro
olacağından, ayda 16 günlük çalıĢma için iĢ sözleĢmesine aylık ücret olarak (16*50) 800 Avro
yazılmalıdır. Bu personel sigortalı olarak çalıĢtırılması gereken bir personel ise bu miktardan ayrıca,
üçüncü adımda anlatıldığı Ģekilde iĢverene ait sosyal güvenlik primlerinin de çıkarılması gerekecek ve
kalan miktar aylık brüt ücret olarak sözleĢmeye yazılacaktır. Raporlama yapılırken bu personelin, ayın
hangi 16 gününde çalıĢtığı, tarihler belirtilerek çalıĢma çizelgesinde beyan edilecektir. SGK‘ya ise
‗prim ödeme gün sayısı‘ 30 gün ve günlük kazanç tutarı, aylık kazancın (brüt ücretin) 30‘da biri
olarak bildirilir.
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Örnek–2: AĢağıdaki bütçeye göre proje asistanının 10 ay süresince aylık % 80 zamanlı çalıĢma
karĢılığında 500 € üzerinden çalıĢtırılması öngörülmektedir. % 80‘lik çalıĢma emsal iĢçinin asgari
çalıĢma süresine (37,5) göre haftada (37,5*0,80) 30 saatlik ya da ayda 16 günlük çalıĢma sayılır ve
normalde bu süre esas alınarak tam süreli iĢ sözleĢmesi imzalanır.
Giderler
1.1.1.1 Proje Asistanı (% 80 zamanlı)

Birim
Aylık

Birim
Sayısı
10

Birim
Toplam
Maliyet € Maliyet €
500
5.000

Ancak asistanın hali hazırda baĢka bir iĢ yeri için haftada 18 saat çalıĢıyor olması halinde, 45 saatlik
azami çalıĢma süresi nedeniyle proje kapsamında ancak haftada 27 saat çalıĢması mümkün olacaktır.
Haftada 27 saat emsal iĢçiye göre % 72‘lik çalıĢmaya ve ayda (27*4) 108 saate veya (108/7,5=14,4) 15
güne tekabül eder. Bu durumda bütçede öngörülen yüzdelik oran değiĢtiği için MFĠB‘ye değiĢiklik
bildirimi yapılmalıdır. Bu personel ile, projede haftalık çalıĢma süresi 25 saati aĢtığı için tam süreli iĢ
sözleĢmesi yapılır. Bütçede % 80‘lik (16 günlük) çalıĢma karĢılığında aylık 500 Avro öngörüldüğüne
göre ve bu çalıĢmanın günlüğü (500/16) 31,25 Avro olacağından, ayda 15 günlük çalıĢma için iĢ
sözleĢmesine aylık ücret olarak (15*31,25) 468,75 Avro yazılmalıdır. Bu personel sigortalı olarak
çalıĢtırılması gereken bir personel ise bu miktardan ayrıca, üçüncü adımda anlatıldığı Ģekilde iĢverene
ait sosyal güvenlik primlerinin de çıkarılması gerekecek ve kalan miktar aylık brüt ücret olarak
sözleĢmeye yazılacaktır.50 Raporlama yapılırken bu personelin, ayın hangi 15 gününde çalıĢtığı,
tarihler belirtilerek çalıĢma çizelgesinde beyan edilecektir. SGK‘ya ise ‗prim ödeme gün sayısı‘ 30
gün ve günlük kazanç tutarı, aylık kazancın (brüt ücretin) 30‘da biri olarak bildirilir.
Kısmi Süreli ÇalıĢma
Haftada 25 saate (aylık 100 saate – aylık 14 güne) kadar olan çalıĢmalar için yazılı olarak ―kısmi süreli
iĢ sözleĢmesi‖ yapılmalıdır. SözleĢmede ‗aylık‘, ‗günlük‘ ya da ‗saatlik‘ ücret miktarı belirtilmelidir.
Aylık ücret karĢılığında kısa süreli çalıĢma




Her bir ay içinde kısmi sürelerle çalıĢacak ve bunun karĢılığında aylık belirli bir ücret alacak olan
personel için kısmi süreli iĢ sözleĢmesi, ‗aylık ücret miktarı‘ belirtilerek imzalanmalıdır.
Sigortalı olarak çalıĢtırılacak personel için SGK‘ya ‗prim ödeme gün sayısı, haftalık çalıĢma
süresine bakılmaksızın 30 gün olarak bildirilir. Bildirilecek günlük kazanç tutarı, aylık toplam
kazancın 30‘a bölünmesiyle bulunur.
Raporlama yapılırken ise, personelin ayın hangi günlerinde çalıĢtığı, çalıĢılan günlerin tarihleri
belirtilmek suretiyle, ―çalıĢma çizelgeleri‖ ile günlük bazda beyan edilir.

Örnek–3: AĢağıdaki bütçeye göre eğitim koordinatörünün 10 ay süresince aylık %60 zamanlı çalıĢma
karĢılığında aylık 800 € üzerinden çalıĢtırılması öngörülmektedir. %60‘lık çalıĢma emsal iĢçinin asgari
çalıĢma süresine (37,5) göre haftada (37,5*0,60) 22,5 saatlik ya da ayda 12 günlük çalıĢma sayılır ve
normalde bu süre esas alınarak kısmi süreli iĢ sözleĢmesi, bütçede öngörülen aylık ücret üzerinden
imzalanır.
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Bknz. Sonraki sayfalarda 3.Adım - Sigortalı ÇalıĢtırılacaklar Ġçin Brüt Ücretin Hesaplanması:
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Giderler

Birim

1.1.1.2 Eğitim Koordinatörü (%60 zamanlı)

Aylık

Birim
Sayısı
10

Birim
Toplam
Maliyet € Maliyet €
800
8.000

Ancak koordinatörün hali hazırda baĢka bir iĢ yeri için haftada 25 saat çalıĢıyor olması halinde, 45
saatlik azami çalıĢma süresi nedeniyle proje kapsamında ancak haftada 20 saat çalıĢması mümkün
olacaktır. Haftada 20 saat ayda (20*4) 80 saate veya (80/7,5=10,6) 11 güne tekabül eder. Bu personel
ile, projede haftalık çalıĢma süresi 25 saati aĢmadığı için kısmi süreli iĢ sözleĢmesi yapılır. Bütçede
%60‘lık (12 günlük) çalıĢma karĢılığında aylık 800 Avro öngörüldüğüne göre ve bu çalıĢmanın
günlüğü (800/12) 66,66 Avro olacağından, ayda 11 günlük çalıĢma için iĢ sözleĢmesine aylık ücret
olarak (11*66,66) 733,26 Avro yazılmalıdır. Bu personel sigortalı olarak çalıĢtırılması gereken bir
personel ise bu miktardan ayrıca, üçüncü adımda anlatıldığı Ģekilde iĢverene ait sosyal güvenlik
primlerinin de çıkarılması gerekecek ve kalan miktar aylık brüt ücret olarak sözleĢmeye yazılacaktır.
Raporlama yapılırken bu personelin, ayın hangi 11 gününde çalıĢtığı, tarihler belirtilerek çalıĢma
çizelgesinde beyan edilecektir. SGK‘ya ise ‗prim ödeme gün sayısı‘ 30 gün ve günlük kazanç tutarı,
aylık kazancın (brüt ücretin) 30‘da biri olarak bildirilir.
Saatlik ücret karĢılığında kısa süreli çalıĢma
Nitelikleri bakımından proje boyunca en çok otuz iĢ günü süren süreksiz bir veya birkaç belirli iĢi,
çalıĢma usul ve saatleri açısından serbestçe hareket ederek yerine getirebilecek gerçek kiĢilerle saatlik
ücret karĢılığında istisna veya vekâlet akitleriyle hizmet alımları yapılabilir. Bu durumda iĢ kanunu
hükümlerine bakılmaz; hizmet alımına iliĢkin kurallar uygulanır.
Süreklilik arz eden bir Ģekilde ve her bir ay içinde günün bazı saatlerinde çalıĢacak ve çalıĢtığı saat
karĢılığında ücret alacak olan personel için ise kısmi süreli iĢ sözleĢmesi imzalanmalıdır. Bu durumda
iĢ sözleĢmesi, saatlik ücret miktarı belirtilerek imzalanabilir.
Saatlik ücret miktarı kararlaĢtırılarak imzalanan kısmi süreli iĢ sözleĢmesi kapsamında
personelin projede çalıĢacağı haftalık sürenin 25 saati aĢmaması gerekir. Haftalık 25 saati aĢan
çalıĢmalar için tam süreli iĢ sözleĢmesi imzalanmalı ve sözleĢmede aylık ücret miktarı
yazılmalıdır.
Ayrıca saatlik çalıĢacak personelin, varsa baĢka iĢlerde çalıĢtığı haftalık çalıĢma süreleriyle
projede çalıĢacağı haftalık süreler toplamı 45 saati aĢamaz.
Saatlik ücreti belirtilerek kısa süreli iĢ sözleĢmesi imzalanan personelin ay içerisindeki çalıĢma
saatlerinin toplamı 7,5 saate bölünerek aylık çalıĢma günü sayısı bulunur. Hesaplamada gün
kesirleri bir gün kabul edilir.
Sigortalı çalıĢtırılacaklar için bu sayı aynı zamanda SGK‘ya bildirilecek prim ödeme gün
sayısıdır.
Raporlama yapılırken, personelin ayın hangi günlerinde çalıĢtığı, çalıĢılan günlerin tarihleri ve
o tarihte kaç saat çalıĢtığı belirtilmek suretiyle, ―çalıĢma çizelgeleri‖ ile günlük ve saatlik bazda
beyan edilir.
Bu personel için her bir ayda, 100 saatten daha fazla çalıĢma beyan edilemez ve bu kısmi
sürelere denk gelen ücretlerden daha fazlasına hak kazanılamaz.
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Örnek–4: AĢağıdaki bütçeye göre atölye teknisyeninin proje süresince toplam 480 saat çalıĢacağı ve
saat baĢı da 10 Avro alacağı öngörülmüĢtür.

Giderler

Birim

1.1.1.3 Atölye Teknisyeni

Saatlik

Birim
Sayısı
480

Birim
Toplam
Maliyet € Maliyet €
10
4.800

Bu teknisyen örneğin bir ay içinde toplam 80 saat çalıĢmıĢsa kalan 400 saat diğer aylarda
kullanılacaktır. ÇalıĢtığı ay için aylık çalıĢma gün sayısı (80/7,5=10,6) 11 gündür. Buna göre aylık
ücreti (80*10) 800 Avro olacaktır. Sigortaya tabi ise bu miktardan ayrıca, üçüncü adımda anlatıldığı
Ģekilde iĢverene ait sosyal güvenlik primlerinin de çıkarılması gerekecek ve kalan miktar aylık brüt
ücret olarak verilecektir. SGK‘ya bildirilecek prim ödeme gün sayısı da o ay için 11 gündür.
Bildirilecek günlük kazanç tutarı, aylık toplam kazancın 11‘e bölünmesiyle bulunur.
Günlük ücret karĢılığında kısa süreli çalıĢma
Her bir ay içinde bazı günlerde çalıĢmayacak ve çalıĢmadığı günler için ücret almayacak olan personel
için kısmi süreli iĢ sözleĢmesi, günlük ücret miktarı belirtilerek imzalanabilir.
Günlük olarak öngörülmüĢ ücrete ancak en az 7,5 saatlik çalıĢma halinde hak kazanılır.
Personelin ücret aldığı gün sayısı çalıĢma gün sayısıdır.
Raporlama yapılırken personelin, ayın hangi günlerinde çalıĢtığı, çalıĢılan günlerin tarihleri
belirtilmek suretiyle, ―çalıĢma çizelgeleri‖ ile günlük bazda beyan edilir.
Sigortalı çalıĢtırılanlar için bu sayı aynı zamanda SGK‘ya bildirilecek prim ödeme gün
sayısıdır. Bildirilecek günlük kazanç tutarı, aylık toplam kazancın ücret alınan gün sayısına
bölünmesi suretiyle hesaplanır.
Bu personel için her bir ayda, 14 günden daha fazla çalıĢma beyan edilemez ve bu kısmi
sürelere denk gelen ücretlerden daha fazlasına hak kazanılamaz.
Örnek–5: AĢağıdaki bütçeye göre proje süresince iki adet saha elemanı 100‘er gün süreyle ve günlük
50 Avro ücretle çalıĢtırılacaktır.
Giderler

Birim

1.1.1.2 Saha Elemanları (100'er günlük 2 Kısa
Gündelik
Dönemli Uzman)

Birim
Sayısı
200

Birim
Toplam
Maliyet € Maliyet €
50

10.000

Bu saha elemanlarından biri, ay içinde örneğin toplam 10 gün çalıĢmıĢsa kalan 90 günü diğer aylarda
kullanacaktır. 10 günlük bu çalıĢma karĢılığında (10*50) 500 Avro ücret hesaplanacak; Sigortaya tabi
ise bu miktardan ayrıca, üçüncü adımda anlatıldığı Ģekilde iĢverene ait sosyal güvenlik primlerinin de
çıkarılması gerekecek ve kalan miktar aylık brüt ücret olarak verilecektir. SGK‘ya bildirilecek prim
ödeme gün sayısı da o ay için 10 gündür. Bildirilecek günlük kazanç tutarı, aylık toplam kazancın 10‘a
bölünmesiyle bulunur.
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3.Adım - Sigortalı ÇalıĢtırılacaklar Ġçin Brüt Ücretin Hesaplanması:
Bütçenin birinci ana baĢlığı altında bulunan 1.1 ve 1.2 nolu kalemlerde ya da varsa bunların altında
açılmıĢ alt kalemlerde ay, hafta, gün, saat ya da parça baĢına personele ödenmesi öngörülmüĢ birim ve
toplam tutarlar, sigortalı olarak çalıĢtırılması gereken personel açısından net veya brüt ücret değildir.
Bu tutarlar, brüt ücret ve iĢverence karĢılanacak sosyal güvenlik primlerinin toplamından oluĢan tüm
personel maliyetlerini gösterir. Sigortalı olarak çalıĢtırılacak personelle yapılacak iĢ sözleĢmelerinde
‗brüt ücret‘ tutarı yazılmalıdır. Dolayısıyla brüt ücret tutarının bütçede öngörülen miktara göre
hesaplanması gerekir. Bunun için bütçede öngörülen ya da sonradan çalıĢma sürelerine göre
düĢürülmüĢ olan miktardan sosyal güvenlikle ilgili iĢveren primlerinin de çıkarılması gerekir.
Örnek–6: Bütçede 1 personel için öngörülen ya da sonradan çalıĢma sürelerine göre düĢürülmüĢ olan
aylık maliyet (ĠĢçi+ĠĢveren Maliyeti): 1000 Avro iken



ĠĢveren Sigorta Primi % 19,5 ve
ĠĢveren ĠĢsizlik Sigortası Primi % 2 ise

Brüt Ücret Toplamı: 1000 Avro / (1+%19,5+%2) = 823,05 Avro olacaktır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 4(b) ve 4(c) maddesinde sayılan
personelin, tabi oldukları mevzuata uygun olarak bir Ģekilde projede çalıĢtırılması halinde, brüt ücreti
bütçede yazan tutar olup, bu hesaplamanın yapılmasına gerek yoktur.
Proje bütçesinde ücretler için öngörülen tutarlar, tüm personel giderlerini kapsadığından, ücretler
kapsamındaki vergi ve sosyal güvenlik primlerine iliĢkin devlet yardımları ve teĢvikleri gibi destekler
hibe projeleri kapsamında görevlendirilenler için uygulanamaz.
Hesaplamalar sonucu belirlenen brüt ücret, iĢ sözleĢmesinde Avro ya da TL olarak kararlaĢtırılabilir.
Normal Ģartlarda proje ekibine ödenecek maaĢlar, faydalanıcı ve ortakları tarafından ödenen diğer
maaĢlardan ve yerel piyasada kabul görmüĢ miktarlardan fazla olmamalıdır. Ödenecek ücret ve
maaĢların, somut duruma göre faaliyetin yürütülmesinde mecburi olduğu gerekçelendirilmedikçe,
faydalanıcının veya ortaklarının normalde verdiği rayiç bedeli geçmemesi gerekir.
4.Adım - ĠĢ SözleĢmelerinin Türk Mevzuatına Uygun Olarak Düzenlenmesi:
Hibe sözleĢmesi imzalandıktan hemen sonra faydalanıcı kurum, proje ekibinde süreklilik arz edecek
Ģekilde çalıĢtıracağı yerli ya da yabancı personeli, yürürlükteki Türk Mevzuatına göre istihdam etmeli
ve ilgili kurumlara gerekli bildirimleri yapmalıdır.
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Hibe Projelerinde Ġstihdam Edilebilecek KiĢiler
a. Hiçbir ĠĢyerinde ÇalıĢmayan ve Serbest Meslek Erbabı Olmayan KiĢiler
BaĢka hiçbir iĢyerinde çalıĢmayan ve Serbest Meslek Erbabı Olmayan KiĢilerin projede istihdamı için,
bu kiĢilerle 4857 sayılı ĠĢ Kanunu çerçevesinde belirli süreli iĢ sözleĢmeleri yapılmalıdır. Bu sözleĢme
―tam süreli iĢ sözleĢmesi‖ ya da ―kısmi süreli iĢ sözleĢmesi‖ olabilir. Sosyal güvenlik haklarından
yararlanma açısından tam süreli çalıĢanlar ile kısmi süreli çalıĢanlar arasında bir ayrım yoktur.
Faydalanıcı kurum bu kiĢilerle, asgari bilgileri ihtiva etmesi Ģartıyla uygun iĢ sözleĢmesini yapmalıdır.
Teknik personelin ―özgeçmiĢ‖i de uygun olarak sözleĢmeye eklenir.
4857 sayılı ĠĢ Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu geçerlidir.
Türk hukuk sistemi, örneğin Alman hukuk sistemi gibi bazı hukuk sistemlerinin aksine sosyal
sigortalardan yaralanmayı haftalık çalıĢma saatlerinin belli toplamına ulaĢması gibi kriterlere
dayanmaz51. Dolayısıyla faydalanıcı, proje kapsamında çalıĢtırılacağı bu kiĢileri, kaç saat ya da kaç
gün çalıĢtırılacağına bakılmaksızın kanuni süresi içinde ‗sigortalı iĢe giriĢ bildirgesi‘ ile Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür.
b. BaĢka Bir ĠĢyerinde Bağımlı ÇalıĢan KiĢiler
Faydalanıcı kurum dıĢında baĢka iĢyerinde/iĢyerlerinde iĢ sözleĢmesiyle bağımlı çalıĢanların, projede
çalıĢtırılabilmeleri için iki seçenek bulunmaktadır.
Ġlk seçenekte, 4857 sayılı ĠĢ Kanununa tabi olarak çalıĢan bu statüdeki personel, iĢ sözleĢmesi ile
projede de çalıĢtırılabilir; ancak proje için çalıĢması öngörülen süre ile hâlihazırdaki iĢleri için çalıĢtığı
süreler toplamı, haftalık azami çalıĢma süresini (45 saati) aĢamaz. Bu açıdan bu personelin projede
çalıĢabileceği azami sürenin ve buna göre ücretinin hesaplanması gerekir. Zira ĠĢ Kanunumuzun
63‘üncü maddesine göre, Genel bakımdan çalıĢma süresi haftada en çok kırk beĢ saattir. Avrupa
Birliği‘nin ÇalıĢma Sürelerinin Düzenlenmesine iliĢkin 23 Kasım 1993 tarih ve 93/104/EEC sayılı
Konsey Direktifinin 6‘ncı maddesine göre de Üye Ülkeler, fazla mesai süresi de dâhil olmak üzere,
haftalık çalıĢma süresinin 48 saati geçmemesi için gerekli önlemleri alacaktır. Bu açıdan
mevzuatımızın zaten AB‘ye uyumlu bulunduğu öne sürülmektedir.52
Diğer bir deyiĢle iĢçinin birden fazla iĢverene ait iĢyerlerinde çalıĢma süresinin haftalık yasal çalıĢma
süresi olan 45 saati aĢmaması gerekmektedir.53 Kısmi süreli çalıĢanların fazla çalıĢma yapmaları54, ĠĢ
Kanununa ĠliĢkin Fazla ÇalıĢma ve Fazla Sürelerle ÇalıĢma Yönetmeliği‘nce yasaklanmıĢtır (md.8/d).
Buna göre, kısmi süreli çalıĢanların haftalık azami çalıĢma süreleri kırk beĢ saat ile sınırlandırılmıĢtır.
Mevzuata göre iĢveren, iĢçilerin çalıĢma sürelerini uygun araçlarla belgelemek zorundadır. Bu
çerçevede, baĢka iĢyerinde geçen haftalık çalıĢma süresinin belirlenmesi ve buna iliĢkin kanıtlayıcı
51

CENTEL, Tankut, Kısmi Çalışma,(Kısmi Çalışma), Kazancı Yayınevi, Ġstanbul, 1992, s.81
http://ab.calisma.gov.tr/index_dosyalar/mevzuat/tablolar/tablo93-104.doc
53
Nedim Meriç, “Türk ve Alman İş Hukukunda Kısmi Süreli Çalışma”, Legal ĠĢ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Dergisi, C.2, Sa:8, Ekim 2005, s.1569; Cumhur Sinan Özdemir, s.1565 – 1566; Centel, Kısmi Çalışma, s.61
54
Fazla çalıĢma, ĠĢ Kanununda yazılı koĢullar çerçevesinde, haftalık kırkbeĢ saati aĢan çalıĢmalardır (4857 Sayılı ĠĢ
Kanunu 41. Madde).
52
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dokümanların personel dosyasına eklenmesi gerekir. BaĢka iĢyerindeki çalıĢma sürelerinin tespitinde
iĢverenin yazılı beyanı, o iĢyeriyle imzalanmıĢ iĢ sözleĢmesi, geçmiĢ aylara ait ücret hesap pusulaları
ve puantaj çizelgeleri gibi belgeler kanıtlayıcı doküman olarak kullanılabilir.
Tespit edilen çalıĢma süresi 45 saatlik kanuni süreden çıkarılır ve proje kapsamında çalıĢılabilecek
süre bulunur. ÇalıĢılabilecek süreler bulunduktan sonra buna göre kısmi ya da tam süreli iĢ sözleĢmesi
imzalanmalıdır. Ġster eĢ-finansman olarak ister hibe miktarından karĢılansın, proje bütçesi kapsamında
verilebilecek ücret bu süreye karĢılık bütçede öngörülen miktarla sınırlıdır.
Ay içinde bazı iĢgünlerinde çalıĢtırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların 30 günden
az çalıĢtıklarını açıklayan bilgi ve belgelerin iĢverence aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi Ģarttır
(SSK m. 79/2). Sigortalıların 30 günden az çalıĢtığını gösteren bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi
veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, 30 günden az bildirilen sürelere
ait primler Kurumca resen tahakkuk ettirilerek tahsil olunur (SSK m. 79/3). Yönetmelik uyarınca, aylık
prim ve hizmet belgesi Ünitece yapılacak bir ay süreli tebligat ile ilgili iĢverenden istenir; tebligata
karĢın verilmediği takdirde Kurum ünitesince resen düzenlenir (m. 38/d/2). Bu durumda, Kurumca
idari para cezası tahakkuk ettirilir (SSK m. 140/c). Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta ĠĢlemleri
Yönetmeliği, kısmi süreli çalıĢmalara iliĢkin yazılı iĢ sözleĢmesini, aylık prim ve hizmet belgesi ile
birlikte ay içinde 30 günden az çalıĢan veya eksik ücret ödenen sigortalılara dair bilgi ve belgeler
arasında saymaktadır (m. 20/j/4). ĠĢyerlerinde kısmi süreli olarak çalıĢan sigortalılar için düzenlenmiĢ
olan yazılı sözleĢmenin noterden tasdikli olması zorunlu değildir (Genelge). Toplu iĢ sözleĢmesi
yapılan iĢyerleri ile kamu iĢyerlerinde çalıĢan sigortalılara iliĢkin eksik bildirimlerin nedenlerinin
iĢverenler tarafından bir yazı ile Kuruma bildirilmesi halinde bu durumdaki sigortalılar için belge
aranmaz (Yön. m. 20/j, Genelge). Kısmi süreli çalıĢmaya iliĢkin yazılı sözleĢme verilmediği veya
geçerli sayılmadığı hallerde tam süreli çalıĢılmıĢçasına iĢlem yapılacaktır. Geçerli yazılı sözleĢme
verilmiĢse, her 7,5 saatlik çalıĢma süresi bir gün kabul edilecektir. Genelgede verilen örneğe göre, özel
bir dershanede her gün 2 saat ders veren ve karĢılığında kendisine saat baĢına 10YTL ödenen
öğretmenin ay içindeki prim ödeme gün sayısı: 2 saat x 30 gün=60 saat; 60 saat/7,5 saat=8 gün
olacaktır. Öğretmenin 8 günlük prime esas kazancı ise, 10YTL x 60saat=600YTL olacaktır. Bu
hesaplamalar yapılırken günlük kazanç sınırları esas alınacaktır55.
Dolayısıyla faydalanıcı baĢka bir iĢverene bağlı olarak çalıĢan ve 5510‘a göre 4 (a) kapsamındaki bu
personeli, kanuni süresi içinde ‗sigortalı iĢe giriĢ bildirgesi‘ ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle
yükümlüdür. Bu personelin süregelen iĢinden ya da iĢlerinden dolayı, ay içinde SGK‘ya bildirilen prim
ödeme gün sayısı, azami gün sayısı olan 30 gün ve günlük kazanç tutarı, üst sınırda olsa bile, projedeki
çalıĢmaları ve elde ettiği gelirler de SGK‘ya bildirilmeli ve primler buna göre hesaplanmalıdır. Her
durumda, hizmetin değerlendirilmesinde ay 30 günü, prime esas kazançlar ise mevzuatta belirlenen
azami kazancı geçemeyecektir. Sigortalının ücretlerinden kesilen primler, üst sınır üzerinden
hesaplanacak miktarı aĢarsa, fark, sigortalının baĢvurusu üzerine hissesi oranında kendisine geri verilir.

55

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, Genelgedeki düzenlemeyi kanun hükmü haline getirmektedir (m. 80).
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Sonuç olarak, yasa hükümlerinden anlaĢıldığına göre,
sigortalı birden fazla iĢyerinde çalıĢması halinde her bir iĢyerinden Kuruma bildirilen primler
toplanılacak,
toplam primlerin sigorta primine esas kazanç üst sınırını aĢması halinde
sigortalıya iade edilecektir.
Örnek–7: Herhangi bir iĢletmede çalıĢan bir iĢçinin, bu iĢyerinde çalıĢtığı süre haftalık 30 saat olarak
iĢvereni tarafından beyan edilmiĢ ve bu süre diğer kanıtlayıcı öğelerle de teyit edilmiĢ olsun. Bu
durumda aynı iĢçi, faydalanıcı tarafından yürütülen proje kapsamında, faydalanıcı ile kısmi süreli iĢ
sözleĢmesi yaparak haftada en fazla (45–30=) 15 saat çalıĢabilir. Bu süre, haftada 2, ayda 8 güne
tekabül eder ve proje kapsamında verilecek ücretler de buna göre hesap edilir. Bu kiĢinin çalıĢacağı
pozisyon için proje bütçesinde eksiksiz çalıĢma için aylık olarak 900 Avro tutarında birim maliyet
öngörülmüĢse, 1 ay 20 günlük çalıĢmaya tekabül ettiğine göre; bu kiĢinin 1 aydaki 8 günlük ücret
maliyeti (900/20*8= ) 360 Avro olacaktır. Bu Ģekilde birden çok iĢverenin iĢinde çalıĢanların, bu
iĢlerden elde ettiği aylık ve günlük kazanç tutarları ayrı ayrı dikkate alınır ve primler buna göre
hesaplanır.
Ġkinci seçenekte bu personel, geçici iĢ iliĢkisi kurularak projede görevlendirilebilir. ĠĢ Kanununun
7‘nci maddesine uygun Ģekilde, hibe faydalanıcısı kurum dıĢında bir iĢveren emrinde çalıĢan
personelin, projede görevlendirilmek üzere hibe faydalanıcısı kuruma, personelin yazılı rızası alınarak
geçici olarak devredilmesi mümkündür. Ancak devredilen personelin projede yapmakla
görevlendirileceği iĢlerin hâlihazırda yapmakta olduğu iĢlerle benzer olması gerekir. Bu türden geçici
iĢ iliĢkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır ve gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir.
Bu kapsamda personelin yazılı rızası alındıktan sonra, devreden iĢveren ile faydalanıcı kurum arasında
―Geçici ĠĢ ĠliĢkisi SözleĢmesi‖ yapılmalıdır. Bu sözleĢme SGK‘ya ibraz edilmeli ve SGK‘dan ‗geçici iĢ
iliĢkisi kurulan iĢveren numarası‘ alınmalıdır. Böylece faydalanıcı, personele iliĢkin yükümlülüklerini,
devreden iĢverene ait iĢyeri dosyası üzerinden yerine getirebilir. Görevlendirilen personel ücretlerine
iliĢkin projede öngörülmüĢ maliyetler proje bütçesinin hibe miktarı yerine faydalanıcı, ortaklar,
iĢtirakçiler ya da devreden iĢverence karĢılanırsa eĢ finansmandan sayılabilir. Devreden iĢverence eĢ
finansman kapsamında karĢılanacak ücret maliyetlerinin projeye özel olarak Avro cinsinden açılmıĢ
banka hesabına toplu olarak ya da en az aylık personel maliyeti tutarında kısım kısım aktarılması
Ģarttır.
c. Proje Yürütücüsü Kurumda ÇalıĢan KiĢiler
Bu personelin projede görevlendirilmesi aĢağıdaki Ģartlarda mümkün olabilir:


Faydalanıcı kurumla personel arasındaki süregelen iĢ sözleĢmesine göre ve varsa personelin diğer
iĢverenlerle yaptığı iĢ sözleĢmelerine göre, personelin toplam çalıĢma süresi 45 saatlik haftalık
azami sürenin altındaysa, kalan süreler için proje kapsamında ayrı bir iĢ sözleĢmesi yapılabilir.
Kalan sürelere göre kısmi ya da tam süreli iĢ sözleĢmesi imzalanabilir. Ġster eĢ-finansman olarak
ister hibe miktarından karĢılansın, proje bütçesi kapsamında verilebilecek ücret bu süreye karĢılık
bütçede öngörülen miktarla sınırlıdır.
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Süregelen iĢ sözleĢmelerinin toplamı 45 saatin altında değilse bu sözleĢmeler çalıĢma süreleri
azaltılmak üzere değiĢtirilebilir ya da tamamen feshedilebilir. Hali hazırda proje yürütücüsü
kurumda 45 saatle tam süreli çalıĢan kiĢilerin projede ücret karĢılığı çalıĢtırılmaları prensipte
mümkün değildir. Zira hali hazırdaki iĢ ile proje iki ayrı iĢ olarak algılanmalı ve dolayısıyla
haftalık azami çalıĢma süresi burada da dikkate alınmalıdır. Buna göre, süregelen iĢ sözleĢmesinin
tam zamanlıdan kısmi süreliye çevrilmesi söz konusu olabilir.
ÇalıĢma sürelerinin, ücretlerin ve görev tanımlarının yapılacak iĢ sözleĢmelerinde açık olarak
belirtilmiĢ olması Ģarttır.
Proje çalıĢmaları için iĢ sözleĢmesiyle öngörülen çalıĢma sürelerinin, projenin yürütümü için
gerekenden az olmaması esastır.
Bu personel için önceki sözleĢme kapsamında faydalanıcı tarafından sigortalı iĢe giriĢ bildirgesi
verilmiĢse, proje kapsamındaki sözleĢme için ikinci bir bildirge verilmesine gerek yoktur.
Proje yürütücüsü kurumun, haftalık azami çalıĢma süresi olan 45 saatte çalıĢan bir personelini,
süregelen iĢ sözleĢmesini kısmi süreliye çevirmeden projede çalıĢtırmak üzere görevlendirmesi
durumunda, iki farklı seçenek söz konusudur:
o Hibe projelerinin genel rehberine göre, hibe projesi yürüten bir kurumun kendi
personelini proje bütçesinin hibe miktarından bir ücret almaksızın projede
görevlendirmesi mümkündür.56 Bu durumda görevlendirilen kiĢinin ücreti, proje
yürütücüsü kurum tarafından hali hazırda ödenmekte olduğu için, proje boyunca bu
personele yapılacak ücret giderleri eĢ finansman olarak kabul edilebilecektir.57 BaĢka
bir deyiĢle, bu personel için hibe yürütücüsü kurum tarafından karĢılanmakta olan ücret
maliyetlerinin (brüt ücret ve iĢverene ait sosyal güvenlik primleri) en çok
görevlendirilen pozisyon için proje bütçesinde öngörülen tutara kadar olan kısmı eĢ
finansmandan sayılır ve hibe miktarından ayrıca bir ücret ödenemez. Örneğin 10 aylık
ve 100 bin Avroluk bir hibe projesini yürüten herhangi bir kurum normalde proje
bütçesinin en az %10‘unu kendi kaynaklarıyla eĢ finansman kapsamında karĢılamak
durumundadır. BaĢka bir deyiĢle bütçenin 90 bin Avro‘su Avrupa Komisyonundan 10
bin Avro‘luk kısmı da proje yürütücüsü tarafından karĢılanmalıdır. Ancak, proje
yürütücüsünün iĢveren payı dâhil aylık bürüt ücreti bin Avro olan ve öteden beri
çalıĢtırdığı bir personelini projede görevlendirmesi ve ücretlerini kendi kaynağından
ödemeye devam etmesi halinde 10 ay için 10 bin Avro‘luk eĢ katkı payını
gerçekleĢtirmiĢ olacaktır.
o ÇalıĢtırılacak personelin projenin hibe miktarından ücretlendirilmesi durumunda, hibe
yürütücüsü kurumdan almakta olduğu ücretin kesilmesi, proje genel koĢullarındaki
―sürdürülebilirlik‖ ilkesinin bir gereğidir. KiĢinin hem projeden hem de hibe yürütücüsü
kurumdan çift ücret alması halinde kazandığı toplam gelirin sürdürülebilirliği proje
bitiminde sona erecektir. 58 Aynı mantıkla, projede öngörülen ücretin hali hazırdaki

56

Guidelines for grant applicants
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/documents/execution/grants/e3aguidelinesoc_en.doc
57
European Commission, General Conditions applicable to European Community-financed Grant contracts for external
actions
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/documents/execution/grants/e3h_2gencond_en.pdf
58
Çifte ücretlendirme yapılamayacağıyla ilgili olarak MFĠB‘nin ―sıkça sorulan sorular‖a verdiği yanıtlara da bakılabilir.
Örnek: TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı (Artvin, Giresun, GümüĢhane, Ordu, Rize ve Trabzon) Yerel Kalkınma
GiriĢimleri Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları, 15.05.2007 http://www.mfib.gov.tr/attachments/tender/1044/LDI_tr.doc
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ücretten düĢük olması durumunda ise aradaki fark hibe yürütücüsü kurum tarafından
karĢılanmalıdır.
Personelin süregelen iĢinden ya da iĢlerinden dolayı, ay içinde SGK‘ya bildirilen prim ödeme gün
sayısı, azami gün sayısı olan 30 gün ve günlük kazanç tutarı, üst sınırda olsa bile, projedeki çalıĢmaları
ve elde ettiği gelirler de SGK‘ya bildirilmeli ve primler buna göre hesaplanmalıdır. Diğer bir deyiĢle,
her ne adla yapılırsa yapılsın gerek süregelen iĢ sözleĢmesinden kaynaklanan gerek proje kapsamında
personele yapılan tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler SGK‘ya
bildirilecek prime esas kazanca tabi tutulmalıdır.
d. Üniversite Öğretim Elemanları
5234 Sayılı Kanununun 32. maddesine göre ―Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluĢların
kaynaklarından 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan
idarelere proje karĢılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir
kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenir. Proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve
projeye iliĢkin hizmetlerde görev alan memurlar ile diğer kamu görevlilerine ve hizmetinden
yararlanılacak diğer kiĢilere proje sözleĢmesinde belirlenen ücretler de dahil olmak üzere projeye
yönelik yapılacak her türlü harcamalar proje kaynaklarından gerçekleĢtirilir.‖
Türkiye'de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlar çerçevesinde gerçekleĢen hizmet, mal,
iĢ ve hibelere iliĢkin ihalelerin genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleĢme imzalama, ödeme, muhasebe
ve mali raporlaması bakımından hali hazırda tek sorumlu kuruluĢ olan Merkezi Finans ve Ġhale
Birimi‘nin 13 ġubat 2007 tarihli ―Hibe SözleĢmelerinde Personel Ġstihdamına ĠliĢkin Bilgi Notu‖na
göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamına giren kurumlarda görevli öğretim üyeleri,
öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcıları59, tabi oldukları kanun hükümlerine ve görevli
bulundukları yüksek öğretim kurumunun bu konudaki düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla,
eğitim görevi dıĢında diğer görevlerde de (koordinatörlük, araĢtırmacı, uzman vb.) çalıĢabilirler. 60

59

Tanımlar:
 Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile
öğretim yardımcılarıdır.
 Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.
1. Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kiĢidir.
2. Doçent: Doçentlik sınavını baĢarmıĢ akademik unvana sahip kiĢidir.
3. Yardımcı Doçent: Doktora çalıĢmalarını baĢarı ile tamamlamıĢ, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında
yeterlik belge ve yetkisini kazanmıĢ, ilk kademedeki akademik unvana sahip kiĢidir.
 Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.
 Okutman: Eğitim - öğretim süresince çeĢitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri
okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.
 Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araĢtırma görevlileri,
uzmanlar, çeviriciler ve eğitim - öğretim planlamacılarıdır.
60
Merkezi Finans ve Ġhale Birimi, Hibe SözleĢmelerinde Personel Ġstihdamına ĠliĢkin Bilgi Notu, 09.11.2007
http://www.mfib.gov.tr/files/kaynaklar/Hibe_Sozlesmelerinde_Personel_Istihdami.pdf
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Buna göre,
2547 sayılı Kanuna tabi olan
 Öğretim Üyeleri (profesörler, doçentler, yardımcı doçentler),
 Öğretim Görevlileri,
 Okutmanlar ve
 Öğretim Yardımcıları (araĢtırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim - öğretim
planlamacıları)
kadrolarının bulunduğu ya da görevli oldukları üniversitelerin hibe projelerinde süreklilik arz
eden koordinatörlük, danıĢmanlık ve uzmanlık gibi iĢlerde, yönetim kurulu ve/veya rektör oluru
ile, proje bütçesinin hibe miktarından ücretlendirilmek üzere görevlendirilebilirler.
Üniversiteye aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar, üniversite bütçesine gelir kaydedilmeksizin
özel hesaplarda izlenmelidir. Bu personelin 5510 sayılı yasanın 4 (I/c) bendi kapsamında hali
hazırda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimleri yapılıyor ise, projedeki çalıĢmalarından elde
ettikleri kazançlarından dolayı ayrıca bildirimleri yapılmaz. Ödemeler, Genel Harcama
Belgeleri Yönetmeliğindeki örneğe uygun ―çeĢitli ödemeler bordrosu‖ düzenlenerek ilgili vergi
kesintileri yapıldıktan sonra, projeye ait özel banka hesabından öğretim elemanının hesabına
havale yoluyla yapılır. Ücretlerden kesilen vergiler, proje özel hesaplarını tutan muhasebe
yetkilisi tarafından beyan edilerek kanuni süresi içinde ödenmelidir.
Öğretim elemanlarının, proje bütçesinin hibe miktarından ücret almaksızın, üniversiteleri tarafından
yürütülmekte olan ya da kurumlarının ortak olarak yer aldığı bir projede görevlendirilmeleri halinde,
kendilerine verilmekte olan normal maaĢlarının proje bütçesindeki miktara kadar olan kısmı eĢ
finansman olarak sayılabilir.
2547 sayılı Kanunun 38‘inci maddesi kapsamında hibe faydalanıcısı kurumlarda görevli olup ikinci
görev aylığı almakta olan öğretim elemanlarına proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.
Yardımcı doçentler ile öğretim yardımcıları (araĢtırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim
planlamacıları) ve devamlı statüde çalıĢan öğretim elemanlarından61 profesör ve doçentler,
üniversiteleri dıĢında baĢka kurumlarca yürütülen ya da üniversitelerinin ortak olmadığı hibe
projelerinde süreklilik arz eden iĢlerde çalıĢamazlar.
Üniversitelerde kısmi statüde çalıĢan profesör ve doçentlerin, haftada en az yirmi saat üniversitede
bulunmak zorunda olduklarından, üniversiteleri dıĢında baĢka kurumlarca yürütülen ya da
üniversitelerinin ortak olmadığı hibe projelerinde tam zamanlı olarak çalıĢmaları mümkün değildir. Bu
öğretim elemanları haftalık 20 saatin dıĢında kalan zamanlar için ve haftada en fazla 25 saat (ayda 14
gün) olmak üzere dıĢarıdaki projelerde yönetim kurulu ve/veya rektör oluru ile kısmi süreli
çalıĢabilirler. Bu durumda hibe faydalanıcısı kurumla öğretim elemanı arasında kısmi süreli iĢ
sözleĢmesi imzalanmalı ve ödemeler ―ücret hesap pusulası‖ ile belgelenmelidir. Bu personelin 5510
sayılı yasanın 4 (I/c) bendi kapsamında hali hazırda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimleri yapılıyor
ise, projedeki çalıĢmalarından elde ettikleri kazançlarından dolayı ayrıca bildirimleri yapılmayacaktır.

61

Yardımcı doçentler ile devamlı statüdeki profesör ve doçentler. Bu Kanuna göre profesör ve doçentler üniversitede kısmi
statüde de çalıĢabilirken; yardımcı doçentler kısmi statüde çalıĢamazlar.
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Üniversite öğretim elemanları, üniversiteleri dıĢında baĢka kurumlarca yürütülen ya da
üniversitelerinin ortak olmadığı hibe projelerinde ayrıca, bedeli proje bütçesinden karĢılanacak
aĢağıdakilere benzer iĢleri, hizmet satın alımına iliĢkin kurallar çerçevesinde ―tedarik sözleĢmesi‖ ile
hibe faydalanıcıları için yerine getirebilirler:






5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu‘ndan kaynaklanan ‗Telif Hakları‘ kapsamındaki
iĢler: Kitap gibi yazınsal yayınlar, tanıtım filmi gibi görsel ve iĢitsel materyaller ile diğer
bilimsel, edebi ve sanatsal materyallerin tasarım ve hazırlığı gibi hizmetler bu iĢlere örnek
olarak verilebilir. Bu iĢlere ait ödemeler, Vergi Usul Kanunu‘nun 234‘üncü maddesine uygu
―gider pusulası‖ düzenlenerek ilgili vergi kesintileri yapıldıktan sonra, öğretim elemanının
hesabına havale yoluyla yapılır.
1136 sayılı Kanunun 12. maddesi gereğince avukatlık yapan profesör ve doçentlerin serbest
meslek icrası Ģeklinde sağlayabildikleri hukuksal hizmetler: Bu iĢlere ait ödemeler, ―serbest
meslek makbuzu‖ düzenlenerek, projeye ait özel banka hesabından öğretim elemanı avukatın
hesabına havale yoluyla yapılır.
2547 sayılı Kanunla ve diğer özel kanunlarla belirlenen bilirkiĢilik gibi diğer görevler…

Öğretim elemanlarının görevleri ile bağlantılı olarak verdikleri aĢağıdakilere benzer geçici hizmetlerin
karĢılığında, üniversiteleri dıĢındaki hibe faydalanıcısı kurumlardan telif ücreti adıyla bir bedel tahsil
etmeleri halinde 2547 sayılı Kanunun 58 inci madde hükümleri uygulanır. Bu hizmetlere iliĢkin
ödemeler proje özel hesabından ilgili döner sermaye hesabına banka havalesiyle yapılarak gerekli
makbuzlarla belgelenmelidir.


Hibe faydalanıcıları tarafından, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde, üniversiteler
ve bağlı birimlerden istenecek, bilimsel görüĢ proje, araĢtırma ve benzeri hizmetler, üniversite
yönetim kurulunca kabul edilecek esaslara bağlı olmak üzere yapılabilir. Bu hususta alınacak
ücretler ilgili yükseköğretim kurumunun veya buna bağlı birimin döner sermayesine gelir
kaydedilir.



Öğretim elemanlarının, üniversiteleri dıĢındaki hibe faydalanıcıları tarafından yürütülen hibe
projeleri kapsamındaki eğitim, kurs, kongre, konferans, seminer ve meslekleri ile ilgili diğer
toplantılara katılmaları, araĢtırma ve inceleme gezileri yapmaları ile araĢtırma ve incelemenin
gerektirdiği yerde bulunmaları üniversitelerinden gerekli onay ve izinleri almaları kaydıyla
mümkündür. Bu hususta alınacak ücretler ilgili yükseköğretim kurumunun veya buna bağlı
birimin döner sermayesine gelir kaydedilir.

e. Devlet Memurları
Genel kural olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıĢanlar Kanunun, Ticaret ve
Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağını düzenleyen 28'inci maddesine göre, projede
ücretli olarak çalıĢtırılamazlar.62 Bunlara sadece gerekçesi bütçede açıklanmıĢ olması Ģartıyla harcırah
ve seyahat gideri ödenebilir.
62

Bu husus, ihale makamı ile hibe yürütücüleri arasında imzalanan sözleĢmelerde taahhüt altına alınmaktadır. MFĠB,
Kamu Görevlileri Taahhütnamesi, 10.11.2007
http://www.mfib.gov.tr/attachments/tender/1044/9_Ek_J_Kamu_Gorevlileri_Taah.doc
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Uygulama da bu yönde olmakla birlikte, devlet memurlarının projelerde ücretli Ģekilde görev
alabilmeleriyle ilgili olan bu Ģekildeki toptancı yaklaĢımın gözden geçirilmesi gerekmekte ve bu
hususun daha açık olarak belirlenebilmesi için, 657 sayılı Kanuna göre özel kanun niteliğinde bulunan
diğer kanunlara da bakılmalıdır.
Ġlk olarak, Devlet Personel BaĢkanlığı GörüĢlerine63 göre, 657 sayılı Kanuna göre özel kanun
niteliğinde bulunan diğer kanunlar kapsamında memur tarafından bazı kazanç getirici iĢler yapılabilir.
Yapılabilecek kazanç getirici iĢin, genel olarak serbest meslek icrası sayılan iĢlerden olması
gerekmektedir. Söz konusu görüĢlere göre, Borçlar Kanununun 313, 355 ve 386 ncı maddelerinde
tarifleri yapılan "hizmet", "istisna" veya "vekâlet" akitlerinden sadece istisna ve vekâlet akitleri
çerçevesinde mesleğin icra edilmesi, mahiyet ve netice itibarı ile "serbest meslek icrası" sayılmaktadır.
Dolayısıyla, özel mevzuatına göre memuriyette iken kazanç getirici diğer iĢlerde çalıĢabilecek olan
Devlet memurlarının bir iĢveren emrinde hizmet akdine64 dayanarak görev almaları mümkün
bulunmamaktadır.
Ġkinci olarak, 5234 sayılı Kanunun 32. maddesi kapsamında, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı
cetvellerde yer alan idarelerin kadrosunda bulunan ya da bu idarelerde görevli bulunan memurların, bu
idarelerin faydalanıcısı olduğu hibe projelerinde süreklilik arz eden koordinatörlük, danıĢmanlık ve
uzmanlık gibi iĢlerde, proje bütçesinin hibe miktarından ücretlendirilmek üzere kurumlarının onayı ile
görevlendirilebilmeleri gerekmektedir. Zira, 5234 sayılı Kanunun 32‘nci maddesine göre, proje süresi
ile sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye iliĢkin hizmetlerde görev alan memurlar ile
diğer kamu görevlilerine ve hizmetinden yararlanılacak diğer kiĢilere proje sözleĢmesinde belirlenen
ücretler de dâhil olmak üzere projeye yönelik yapılacak her türlü harcamalar proje kaynaklarından
gerçekleĢtirilir. Bu personelin 5510 sayılı yasanın 4 (I/c) bendi kapsamında hali hazırda Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirimleri yapılıyor ise, projedeki çalıĢmalarından elde ettikleri kazançlarından
dolayı ayrıca bildirimlerinin yapılmasına gerek yoktur. Ödemelerin, Genel Harcama Belgeleri
Yönetmeliğine uygun ―çeĢitli ödemeler bordrosu‖ düzenlenerek ilgili vergi kesintileri yapıldıktan
sonra, projeye ait özel banka hesabından memurun hesabına havale yoluyla yapılması gerekir.
Ücretlerden kesilen vergiler, proje özel hesaplarını tutan muhasebe yetkilisi tarafından beyan edilerek
kanuni süresi içinde ödenir.
Devlet memurlarının, proje bütçesinin hibe miktarından ücret almaksızın, kurumları tarafından
yürütülmekte olan ya da kurumlarının ortak olarak yer aldığı bir projede görevlendirilmeleri halinde,
kendilerine verilmekte olan normal maaĢlarının proje bütçesinde öngörülen miktara kadar olan kısmı
eĢ finansman olarak sayılabilir65. Örneğin bir belediye tarafından yürütülen projede görevlendirilen
belediye mensubu memurun, proje süresince belediyeden almakta olduğu normal maaĢları bu
kapsamda eĢ finansmandan sayılabilecektir.
Devlet memurlarının, kurumları dıĢında baĢka kurumlarca yürütülen ya da kurumlarının ortak olmadığı
hibe projelerinde süreklilik gerektiren iĢlerde çalıĢmaları mümkün değildir.
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Devlet Personel BaĢkanlığı görüĢlerine ve 5234 sayılı Kanunun 32‘nci maddesinde bulunan imkâna
rağmen uygulamada memurların projelerde süreklilik arz eden koordinatörlük, danıĢmanlık ve
uzmanlık gibi alanlarda ücretli olarak çalıĢmalarına izin verilmemektedir. Diğer taraftan, öğretmen ve
eğitici gibi kadrolarda bulunan memurların projeler kapsamında ücretli ders vermeleri, herhangi bir
yasal dayanak referans alınmadan ve sadece yetkili makam onayı olması halinde, uygun
karĢılanmaktadır. 66 Burada referans alınabilecek olan 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa
göre, uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve Ģartlarını taĢıyan devlet
memurlarına, ilgili makamların izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.
(Madde 8) Sonuç olarak fiiliyatta uygulanan durumun daha doğru uygulanabilmesi açısından özel
öğretim kurumları için getirilen bu imkânın projelere de yaygınlaĢtırılması yerinde olacaktır. Buna
göre memurların, proje yürütücüsü kurumların özel öğretim kurumu olup olmadığına bakılmaksızın,
projelerde haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi almasına imkân tanınmalıdır.
Yine 5580 sayılı Kanuna göre, ―Ġhtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini
aksatmamak ve aylık karĢılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları
kaydı ve çalıĢtıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karĢılığı okutmakla yükümlü
bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir. Öğretmenlerin toplam ders
saati sayısı haftada otuz saati geçemez‖ Bu maddeye göre, resmî okullarda görevli öğretmenlerin belli
Ģarlarla ve sadece okul olan özel öğretim kurumlarında ücretli ders verme görevi alabilecekleri ifade
edilmektedir. Burada da sadece okul olan özel öğretim kurumlarına verilen bu imkânın proje
yürütücüsü kurumlara da yaygınlaĢtırılması ve Milli Eğitim Bakanlığı‘na bağlı okullarda öğretmenlik
yapanlar ile yardımcı doçentler, öğretim yardımcıları (araĢtırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacıları), öğretim görevlileri ve okutmanların projeler kapsamındaki eğitimlerde ücretli
çalıĢabilmeleri yasal dayanağa kavuĢturulmalıdır.
Bu kapsamdaki memurlarla ―tedarik sözleĢmesi‖nin imzalanması ve memurun kurumundan aldığı
yazılı izni bu sözleĢmeye eklemesi gerekmektedir. Bu sözleĢmede proje kapsamında verilecek eğitimin
mahiyeti, bu eğitimin hangi gün ve saatlerde verileceği, saatlik ders ücreti, ücretin yatırılacağı banka
hesap numarası, gündelik (per diem) verilecek ise gündelik miktarı ve yapılacak diğer giderler ile ilgili
bilgiler yer almalıdır. Yol masrafları ve gündelik dıĢındaki ödemeler, ―gider pusulası‖ düzenlenerek
ilgili vergi kesintileri yapıldıktan sonra, projeye ait özel banka hesabından memurun hesabına havale
yoluyla yapılır.
Ayrıca, 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve ÇalıĢma Esaslarına Dair Kanunun 4 üncü
maddesine göre tabipler ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun‘un
5‘inci maddesine göre kimya mühendisleri, mesleklerini serbestçe icra etmek üzere projelerde görev
alabilirler. Bu iĢlere ait ödemeler, ―serbest meslek makbuzu‖ düzenlenerek, projeye ait özel banka
hesabından memurun hesabına havale yoluyla yapılır.
3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Kanununa göre de yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis,
mimar ve fen memurları kanunun 9‘uncu maddesindeki Ģartlara uygun olarak projelerden iĢ kabul
edebilirler.
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f. Esnaf ve Sanatkarlar ile Diğer Bağımsız ÇalıĢanlar ve Çiftçiler
Gelir Vergisi Kanununun (GVK); 65. maddesinde tanımlanan ve her türlü serbest meslek faaliyetinde
bulunan kiĢiler, 37. maddesinde tanımlanan ve her türlü sınaî ve ticari faaliyetten Ģahsi ticari kazanç
elde eden gerçek kiĢiler, 52. madde kapsamında tanımlanan zirai faaliyetler sonucunda zirai kazanç
elde eden ‗çiftçiler67‗ ile anonim Ģirketlerin kurucu ortaklan ve/veya yönetim kurulu üyesi olan
ortakları, sermayesi paylara bölünmüĢ komandit Ģirketlerin komandite ortaklan, diğer Ģirket ve
donatma iĢtiraklerinin ise tüm ortakları ve ticaret ve sanat erbabından GVK‘nun 9. maddesinde
belirlenen vergiden muaf esnaflar, tam veya kısmi süreli iĢ sözleĢmesi kapsamında projede istihdam
edilebilirler.
Projelerde süreklilik arz eden bir biçimde çalıĢacak olan bu kiĢilerle iĢ sözleĢmesinin imzalanması
gerekmektedir. Bu durumda iĢçi-iĢveren iliĢkisinin kurulması ve dolayısıyla 4857 sayılı Yasa
hükümlerine tabi bulunulması söz konusudur. Bu durumdaki personelin 5510 sayılı yasanın 4 (I/b)
bendi kapsamında hali hazırda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimleri yapılıyor ise, projedeki
çalıĢmalarından elde ettikleri kazançlarından dolayı ayrıca bildirimleri yapılmayacaktır68. Ancak bu
çalıĢanlar için ―ücret hesap pusulası‖ düzenlenecek ve ücretinden sadece ilgili vergiler kesilecektir.
Süreklilik arz etmeyen iĢler bu statüdeki kiĢilerden hizmet satın alımına iliĢkin kurallar kapsamında
temin edilebilir. Bu durumda bu kiĢilerle ―tedarik sözleĢmesi‖ imzalanmalı ve ödemelerde usulüne
uygun olarak ―serbest meslek makbuzu‖ düzenlenmelidir. SözleĢmede sağlanan hizmete iliĢkin
ayrıntılı bilgiler bulunmalıdır.
Görüldüğü gibi bu kiĢilerin ya hizmet sözleĢmesi ya da istisna/vekâlet sözleĢmesiyle projelerde görev
alabilmeleri mümkündür. Borçlar Kanununun 313, 355 ve 386‘ncı maddelerinde bu sözleĢme
biçimlerinin tarifleri yapılmıĢtır. Hizmet (ĠĢ) akdinde, iĢçinin, bir ücret karĢılığında iĢverenin denetim
ve talimatı altında ve ona bağlı olarak çalıĢmak mükellefiyeti altına gireceği belirtilerek, akdin tarafları
arasında sıkı bir bağımlılık iliĢkisi bulunmaktadır. Ġstisna akdinde, bir tarafın (müteahhit) ücret
karĢılığında öteki tarafa (iĢ sahibi) bir Ģeyin yapılmasını taahhüt edeceği belirtilmiĢtir. Burada iĢ sahibi
için önemli olan, iĢin yapılarak teslim alınmasıdır. Müteahhit, iĢi yapmak için iĢ sahibine bağlı
olmaksızın çalıĢma usul ve saatleri açısından serbestçe hareket edebilir. Vekâlet akdinde de, vekilin
kendisine akitle yükletilen iĢi yönetme ve kabul ettiği iĢi sapma borcu altında olduğu ve iĢini iĢverenin
sürekli denetim ve gözetim altında yapmaması sebebiyle hizmet akünden farklılık ve serbestlik arz
etmektedir Bu çerçevede hizmet akdi ile çalıĢanın meslek ve san'atını "serbest" icra ettiğinden
bahsedilememektedir.
Dolayısıyla, genellikle 10 aylık projelerde süreklilik arz eden bir biçimde çalıĢacak olan serbest meslek
sahipleriyle iĢ sözleĢmesinin imzalanması gerekmektedir. Bu durumda iĢçi-iĢveren iliĢkisinin
kurulması ve dolayısıyla çalıĢanın 4857 sayılı Yasa hükümlerine tabi bulunulması söz konusudur. Bu
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çerçevede, ĠĢ Kanunu‘nun özellikle haftalık azami çalıĢma süresi prensibinin de geçerli olacağı
dikkatten kaçmamalıdır. Bu prensip gereği bağımsız çalıĢılan sürelerle projede bağımlı çalıĢılan
sürelerin toplamının alınması ve buradan 45 saatlik azami sürenin aranması mümkün olamayacağından
buna iliĢkin baĢka formüller düĢünülmelidir. Ancak bu kiĢilerin bağımsız olarak çalıĢtıkları süreleri hiç
hesaba katmadan projelerde tam zamanlı olarak görevlendirilmeleri de pek mantıklı olmayacaktır.
Örneğin duruĢmaları olan bir avukatın bir projede tam zamanlı koordinatör olarak görev alması ve bu
görevini etkili bir Ģekilde yerine getirmesi mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla serbest çalıĢan
kiĢilerin projelerde ancak kısmi süreli (yarı zamanlı ya da ayın belli günleri) çalıĢmalarına izin
verilmesi uygun bir çözüm olarak görünmektedir.
5510 sayılı Yasaya göre, sigorta primi hesaplanılırken bağımsız çalıĢanın yalnızca bir iĢyerindeki
kazancı değil, diğer iĢyerlerindeki kazançları da dikkate alınacaktır. Örneğin, kiĢi bir Ģirketin yönetim
kurulu üyesi iken bir AB projesinde iĢ sözleĢmesiyle çalıĢırsa iki ayrı iĢyerinden elde ettiği kazancı,
sigorta priminin hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Burada ayrı ayrı sigortalı gösterilmesi yerine,
daha çok süreklilik arz eden iĢ konumundaki Ģirketten (Bağkur kapsamında), ama tüm kazançları
dikkate alınarak sigortalı gösterilmesi söz konusu olmalıdır.
Serbest çalıĢanların istisna ya da vekâlet akdiyle çalıĢabilmeleri, projede yapmaları öngörülen iĢin
mahiyetinin Borçlar Kanununda bu akitler için yapılmıĢ olan tariflere uygun olması ile mümkündür.
Dolayısıyla proje çerçevesinde süreklilik arz etmeyen bir veya birkaç belirli iĢi, çalıĢma usul ve
saatleri açısından serbestçe hareket ederek yerine getiren serbest meslek sahipleriyle iĢçi iĢveren
iliĢkisine girmeye gerek bulunmamaktadır. Ancak 5510 sayılı Yasanın 80/9‘uncu maddesine göre
serbest çalıĢan bu hizmetinden elde ettiği kazancı da sosyal güvenlik kurumuna beyan etmelidir.
g. Yabancı Uyruklular
Yabancıların projede istihdam edilebilmeleri için öncelikle 4817 sayılı Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri
Hakkında Kanuna göre ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘ndan çalıĢma izni alınmalıdır.
Süreklilik arz eden iĢlerde çalıĢtırılacaklarsa bunlarla ĠĢ Kanunu‘na uygun olarak iĢ sözleĢmesi
imzalanmalı ve 5510 sayılı Kanuna göre bu kiĢilerin sigortası yaptırılmalıdır. AĢağıdaki statüde olan
yabancıların sigortalı yaptırılmasına gerek yoktur:
-

-

Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleĢmesi yapılmıĢ
bir ülke (Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka, Gürcistan, Fransa, Hollanda, Ġngiltere, Ġsveç, Ġsviçre,
K.K.T.C., Kanada, Kebek, Libya, Lüksemburg, Makedonya, Norveç, Romanya)
uyruğunda olan,
Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluĢ tarafından ve o kuruluĢ adına ve
hesabına Türkiye‘ye bir iĢ için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi
olduğunu belgeleyen,

5510 sayılı yasaya göre sigortalı sayılmayı gerektirecek bir durumda olmayanlar bu durumlarına iliĢkin
kanıtlayıcı belgeleri iĢ sözleĢmelerine eklemelidir. Bunlara ödenen ücretlerin ücret hesap pusulasıyla
belgelenmesi gerekir.
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Süreklilik arz etmeyen iĢler için bunlardan hizmet satın alımına iliĢkin kurallar kapsamında ―tedarik
sözleĢmesi‖ ile geçici hizmetler temin edilmesi halinde gider pusulası ile ödeme yapılır.
h. Emekliler
Emekli olarak, projede ücret karĢılığı tam ya da kısmi süreli görev alan kiĢilerle iĢ sözleĢmesi
imzalanır ve bunların emekli maaĢlarından sosyal güvenlik destek pirimi kesilir. Banka havalesiyle
yapılacak ödemeler ücret hesap pusulasıyla belgelenir.
Süreklilik arz etmeyen iĢler emekli kiĢilerden tedarik sözleĢmesiyle tedarik edilebilir. Bu durumda
gerekli vergiler kesilerek banka havalesiyle yapılacak ödemeler gider pusulasıyla belgelenir.
Esas olarak, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde ‗teklik ilkesi‘ hâkimdir. Sigortalı, aynı anda birden
fazla soysal güvenlik kurumuna tabi olamaz.69 Bunun tek istisnası emeklilik durumudur. Hangi
statüden olursa olsun (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) emekli olmuĢ birisi projelerde çalıĢırsa sosyal
güvenlik destek pirimi ödemelidir.
EĢleĢtirme Projelerinde ÇalıĢma KoĢulları
EĢleĢtirme mekanizması70 2 Ģekilde iĢlemektedir:



Kısa Süreli EĢleĢtirme (Twinning Light)
Standart EĢleĢtirme (Standart Twinning)

Kısa Süreli EĢleĢtirme, kapsamı sınırlı olan projelerde yapılmaktadır. (Örneğin, AB müktesebatına
uyum sağlamak amacıyla kurum içinde bir birim oluĢturmak). Bütçesi en fazla 250.000 £, süresi en
fazla 8 aydır. Kısa süreli eĢleĢtirme projeleri, standart eĢleĢtirme projelerini tamamlayıcı nitelikte
değildir. Bir diğer ifade ile aynı anda hem standart hem de kısa süreli eĢleĢtirme yapmak mümkün
değildir.
Standart EĢleĢtirme, kapsamında uyumlaĢtırılması istenen AB Mevzuatına yönelik kısmen de olsa
çalıĢmaların yapılmıĢ olması gerekir. Uygulamaya yönelik uygulama yönetmelikleri hazırlanabilir,
yeni kurumlar ve yapılar oluĢturulabilir, kiĢilere bilgi ve beceriler kazandırılabilir. Aday ülke, Üye
Devletteki muadil kamu kurumundan destek almaktadır. Bu tür bir programda tercüme imkânı
sağlanmaktadır. Tercüme Türkiye‘den sağlanamazsa bunun maliyeti kontrat bütçesine dâhil edilebilir.
(Toplam bütçenin % 8 ‗ini geçemez ) AB Müktesebatının tercümesi eğer daha önce yapılmamıĢsa aday
ülkenin tercüme koordinasyon birimi tarafından yaptırılabilinir.
Kısa Süreli EĢleĢtirmenin Standart EĢleĢtirmeden temel olarak 2 farkı bulunmaktadır:
 Kısa süreli eĢleĢtirmede, Standart eĢleĢtirmedeki gibi yerleĢik eĢleĢtirme danıĢmanı
bulunmamaktadır.
69

Ali Güzel, Ali Rıza Okur, Sosyal Güvenlik Hukuku, YenilenmiĢ 10 b. , Beta Basım Dağıtım, Ġstanbul, 2004, s.107.
European Commission, Institution Building In The Framework Of European Union Polices Common Twinning Manual
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/institution_building/final_version_of_the_manual_060707.pdf
70

46

 Kısa süreli eĢleĢtirmede, Standart eĢleĢtirmedeki gibi kapsamlı bir kontrat süreci yoktur. (Kısa
veya orta vadeli uzmanların gelip gitmesi söz konusu)
 Malzeme alımı yapılmamaktadır.
 Özel sektör uygulaması bulunmamaktadır.
 Birden fazla ülkenin yer almasına izin verilmemektedir.
2. 2. 3. EĢleĢtirme Projelerinde Yönetim Yapısı ve ÇalıĢabilecek Personel
Üye Ülke Proje Lideri
EĢleĢilen üye ülkenin kamu kurumundan seçilen kıdemli bir yetkilidir. Projenin tümünün yönetimi ile
koordinasyonunu sağlamak üzere, her üç ayda bir yerinde ziyaret ile birlikte minimum ayda üç gün
projeye vakit ayırması öngörülür.
Projeden Faydalanan Ülkenin Proje Lideri
Projeden Faydalanan Ülkenin Proje Lideri, üye ülke Proje Liderinin muadili olarak çalıĢır ve yakın
iĢbirliği içerisinde, projenin tümünün yönetimi ile koordinasyonunu sağlar. O da siyasi düzeyde etkili
olabilecek bir pozisyonda olan, Projeden Faydalanan Ülke yönetiminde üst düzey bir yetkili olmalıdır.
YerleĢik EĢleĢtirme DanıĢmanı (RTA-Resident Twinning Adviser)
YED‘ler kesintisiz en az on iki ay boyunca Projeden Faydalanan Ülkede bulunmak ve çalıĢmak üzere
görevlendirilen kamu görevlisi ya da eĢdeğerindeki personeldir. YED‘ler Üye Ülke kurumlarınca ve
yetkilendirilmiĢ kuruluĢlar tarafından, Projeden Faydalanan Ülkedeki muadil kurumlarda, AB fonu
aracılığıyla görevlendirilir. Bu koĢullarda görevlendirilen uzmanların görev süreleri boyunca kendi
ulusal kurumlarındaki ya da yetkilendirilmiĢ kuruluĢlardaki maaĢları saklı kalır. YED‘ler ilke olarak
bir AB üyesi devletin uyruğundan olmalıdır.
Görevi alabilmek için YED‘lerin AB müktesebatının uygulanması, yasama süreci ya da eĢleĢtirme
projesinde tanımlanan diğer görevlerde en az üç yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.
YED‘lerin Avrupa Komisyonu‘ndaki idari fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için istenen titre sahip
olmaları gerekmektedir. YED‘lerin Projeden Faydalanan Ülke kurumlarında da en çok kullanılan,
Komisyonun resmi çalıĢma dillerinden (Ġngilizce, Fransızca ya da Almanca) en az birine hâkim
olmaları beklenmektedir. Ev sahibi ülkede, YED‘lerin statüsü teknik uzmanlar düzeyindedir. Projeden
faydalanan ülke bir nezaket göstergesi olarak ayrıcalık vermediği sürece, YED‘ler diğer teknik
uzmanlarda olduğu gibi otomatik olarak diplomat statüsüne alınmamaktadırlar. (Diplomatik personel
listesinde yer almazlar)
YED‘ler görev süresince tam zamanlı hizmet etmek zorundadırlar. YED‘ler, finansman kaynağı olan
programdan bağımsız olarak sadece iki kez üst üste eĢleĢtirme görevi alabilir. YED‘ler daha sonra
kendi ülkelerinde kurumlarına dönerek ilgili sektördeki en son geliĢmeler ve uygulanabildiği
durumlarda, ilgili müktesebat ile idari uygulama hakkında bilgilerini güncellemelidir. Üçüncü bir
görev ancak istisnai durumlarda ve her durum için ayrı bir onay üzerine mümkün olabilir. YED‘ler
önceden kararlaĢtırılan iĢ planı kapsamında Projeden Faydalanan Ülkenin yönetime ve diğer kamu

47

sektörü kurumlarına teknik tavsiyelerde bulunur ve yardımcı olur. Ayrıca, projenin Projeden
Faydalanan Ülke de günlük uygulanmasından da sorumludur. YED‘ler görevlerini yalnızca projeden
faydalanan ülkedeki ev sahibi kurumun çıkarları doğrultusunda ve AB‘nin çıkarlarını da göz önünde
bulundurarak yerine getirir ve tavır alırlar.
YED‘ler görevleri yerine getirmede üye ülkenin Proje liderine karĢı sorumludurlar. YED‘lere Projeden
Faydalanan Ülkede görev almadan önce ya da aldıktan kısa bir süre sonra Komisyon Merkezinde
(Headquarters) hazırlık eğitimi verilir.
YED‘ler ev sahibi ülkedeki çalıĢma saatlerine tabidirler. Yarı-zamanlı çalıĢma yetkileri yoktur.
ÇalıĢma ve iĢten çıkıĢ saatlerinin idaresi ve kontrolü üye ülke Proje liderlerinin ve Projeden
Faydalanan Ülkedeki muadillerinin sorumluluğundadır.
Projeden Faydalanan Ülkenin YerleĢik EĢleĢtirme DanıĢmanı
Üye ülke YED ile birlikte proje faydalanıcısı kurum personelinden seçilen bir yetkili projenin günlük
uygulamasında sorumludur.
YerleĢik EĢleĢtirme DanıĢmanı için dil/proje asistanı
YerleĢik EĢleĢtirme DanıĢmanına yazılı ve sözlü çeviri ile genel proje konularıyla günlük olarak
ilgilenecek tam zamanlı bir asistan (Projeden Faydalanan Ülke vatandaĢı) atanır. Projeden faydalanan
ülke, yeni birini iĢe almak yerine kurumun içinden birini görevlendirmeyi isterse bu durumda maaĢ
EĢleĢtirme Kontratı tarafından karĢılanmaz. Bu seçeneğin avantajı dıĢarıdan biri yerine kurum içi
bilgilere sahip bir proje asistanına sahip olmaktır.
Proje Asistanı Seçimi
Görev için en az üç aday, özgeçmiĢ ve yapılan mülakatlar yoluyla değerlendirilir.
Kimler Proje Asistanı Olamaz?
 Kamu kurum ve kuruluĢlarında çalıĢanlar (özel sektör, üniversiteler ve serbest çalıĢanlar
olabilir.)
 Projenin seçim sürecinde ve kontratın hazırlanmasında rol alan kiĢiler
 Proje asistanı olmak için kurumdan ayrılan kiĢiler
YerleĢik eĢleĢtirme danıĢmanının Türkiye‘deki muadili de isterse kendine bir asistan tutabilir ancak bu
projeden finanse edilmeyecektir.
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Bütçenin Yapısı71
Bu projelerde bütçenin yönetimi eĢleĢilen ülkenin kurumu yetkisindedir. Sadece yerleĢik eĢleĢtirme
danıĢmanının (RTA) asistanı, 55510 sayılı yasanın 80/9‘uncu maddesi (Eski BAĞKUR) kapsamında
Ġhale Makamı ile yaptığı bir sözleĢmeyle iĢe baĢlar. ÇalıĢma koĢulları açısından Ülkemiz hukuku
geçerlidir. Aday ülke personelinin üye ülkeye ya da üye ülkeler arasında yaptığı seyahat giderleri Proje
tarafından karĢılanmamaktadır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
3.1. ĠNSAN KAYNAKLARININ ETKĠSĠ
Mali yardımların değerlendirildiği referans belgelerin tümünde ortaya çıkan en önemli hususlardan
bazıları Ģunlardır:












Yetersiz sayıdaki personel nedeniyle program yönetiminin zayıflığı,
Uygulama sistemindeki kurumların personel sayılarının ve niteliklerinin acilen arttırılması
gerektiği,
Yerel düzeydeki idari kapasite eksiklikleri,
Eylem planları ve dolayısıyla iĢ tanımlarının yapılması gerektiği,
Ġyi yönetiĢim eksikliği,
Yardımların hazmedilmesinin düĢük hızla ilerlediği,
Koordinasyon güçlükleri
Kurumların istikrarsızlığı,
Yabancı dil zorlukları,
Deneyimsizlikler,
AraĢtırma potansiyelinin düĢüklüğü

Sayılan hususların hepsi insan kaynaklarıyla doğrudan ilgilidir. Proje baĢarısına etki eden en temel
faktörler72 aĢağıdaki gibi sıralanabilir:
• Üst kademe yönetimin desteği,
• Proje planı,
• Finansal destek,
• Personelin eğitimi ve geliĢmiĢlik seviyesi,
• Ġnsan gücü ve organizasyon yapısı,
• Lojistik ihtiyaçlar,
• HaberleĢme ve bilgi kanalları,
• Tesis ve ekipman desteği,
• Pazarı ve müĢterileri tanıma,
• Proje uygulama felsefesi,
• Proje faaliyetlerine istekli katılımdır.

72

Gido Jack., Clements James,Successful Project Mangement, South Western College Publishing ITP,1999
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Bir araĢtırmaya73 göre Proje Yönetiminde KarĢılaĢılan Sorunlar ve bunların ağırlıkları ise Ģu Ģekilde
sıralanmıĢtır:
Maliyet planlamasında sapmalar
Proje kontrol ve izleme aĢamasında aksaklıklar
Ekip çalıĢmalarında sorunlar
Proje grubunun oluĢturulmasında sorunlar
Fizibilite ve değerlendirme aĢamasında sorunlar
Proje enformasyon ve raporlama sisteminde tıkanıklıklar
Planlama aĢamasında sorunlar
Kapasite ayarlamasında sorunlar
Yönetimden kaynaklanan sorunlar
Diğer

%40,3
%21,1
%18,9
%16,7
%14,4
%14,4
%12,2
%10,0
% 8,9
% 6,7

Mali yardımların kullanılma aracı olan projeler, esasen ―süreç‖ Ģeklinde algılanabilir. Süreç,
―Malzeme, enerji ve bilgi kaynaklarının iletimi veya değiĢimi sonucunda, birbirleriyle etkileĢim içinde
bulunan iĢ akıĢları, iĢlemler ve faaliyetler üzerinde ortaya çıkan değiĢimlerin tümü‖ olarak
tanımlanmaktadır. Bir sürecin girdileri temelde; Malzeme, Enerji ve Bilgi‘dir. Süreç (proses) girdisi
olarak, daima geliĢime açık, bilgi ve becerilerini zaman içinde geliĢtirerek proseslere katma değer
sağlayan insan, girdiler içinde çok önemli ve ayrıcalıklı bir özelliğe sahiptir.
Bir proje yönetim sistemi altı bileĢenden oluĢmaktadır. Bu bileĢenlerden herhangi birinin olmaması ya
da iĢlevini yerine getirememesinde projelerin yönetiminde sorunlar ortaya çıkar. Bu bileĢenler aĢağıda
bir piramit olarak gösterilmiĢtir.74
ġekil 2 Proje Yönetim Sistemi BileĢenleri
KONTROL

PLANLAMA

METOT, KÜLTÜR, ORGANİZASYON

Motivasyon, Liderlik, İletişim, Karar verme, Çatışma, Takım, Oluşturma
İNSAN

Bir projedeki en önemli kaynak insan kaynaklarıdır. Projenin baĢarılı olup olmaması projede çalıĢan
kiĢilerin nitelikleri ile ilintilidir. Ancak insan faktörünün baĢarısız olması, yanlıĢ ya da eksik
73
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planlamadan değil, projede çalıĢan kiĢilerin niteliklerinin yetersizliğinden, liderlik eksikliğinden veya
insan kaynaklarının verimli kullanılamamasından kaynaklanır.
Projelerde çalıĢanların iletiĢimi oldukça önemlidir. ĠletiĢim anlamayı, dinlemeyi, güveni ve aynı
zamanda ―iyi çalıĢma koĢulları oluĢturmayı‖ kapsar.75
Sonuç olarak, bugüne kadar AB desteğiyle Ülkemizde yürütülen projelerin baĢarısında ya da
baĢarısızlığında, söz konusu projelerde çalıĢan personelin büyük etkisi yadsınamaz. Ġnsan
kaynaklarının önemi bu projelerin bütçesinde insan kaynaklarına ayrılan miktarların incelenmesinden
de anlaĢılabilir. Birçok projede çalıĢan uzmanlara ödenmesi öngörülen maaĢların tutarı bütçenin
önemli bir bölümünü oluĢturmaktadır. Örneğin, TR0403.05 sayılı YenileĢme ve DeğiĢim Ġçin
Türkiye‘de Sosyal Diyaloğu Güçlendirme Projesinde uzmanlara ödenen ücretler76 toplamı bütçenin
yaklaĢık % 30‘una; TR 0401.02 numaralı Türkiye‘de Ġstinaf Mahkemelerinin Kurulmasına Destek
Projesi kapsamında uzmanlara ödenen ücret oranı77 ise bütçenin yaklaĢık % 60‘ına tekabül etmektedir.
Bu açıdan projelerde çalıĢan personelin öneminin daha net olarak anlaĢılmasında ve bu kiĢilerin
seçiminde ve takibinde daha dikkatli davranılmasında fayda bulunmaktadır.
Son iki dönemde uygulanan yaklaĢık 240 projenin özellikle personel açısından, AB perspektifinde
kayda değer bir eğitim ve deneyim kazanma olanağı hazırlayarak kapasite geliĢtirdiği ve motivasyon
sağladığı önemli bir gerçektir.
Kurumsal kapasitesi yüksek olan ve AB müktesebatının uygulanmasında önemli sorumlulukları olan
merkezi kamu kurumlarının makro projeleri (operasyonları) altında, bu projelerin hedeflerine katkıda
bulunmak üzere, daha kısa süreli ve düĢük bütçeli olarak yürütülen mikro hibe projeleri, neredeyse
Türkiye‘nin bütün illerinde gerçekleĢtirilmekte ve istihdama katkıda bulunmaktadır.
Uygulamaları sürdürülen projelerin her birinde en-az 4–5 kiĢilik istihdam olanağının oluĢturulması söz
konusudur. Buna, hizmetler sektörüne yönelik talep artması nedeniyle oluĢan bir ek istihdam olanağını
da eklemek yerinde olacaktır (tercüme, konaklama, ulaĢım imkânları vb.).
Türk giriĢimcileri de özellikle KOBĠ‘lere yönelik hibe programlarından mikro projeler aracılığıyla
yararlanabilirler. Ayrıca, özel danıĢmalık firmaları ve tedarikçilerimiz diğer kurumların projeleri
kapsamında çıkılacak ihalelere teklif vererek bu projelerin danıĢmanlık veya yatırım bileĢenlerinin
yürütülmesinde müteahhit/alt yüklenici rolünü de üstlenebilirler. Bunun yanı sıra Türk firmaları, AB
tarafından Akdeniz ülkeleriyle iĢbirliği çerçevesinde finanse edilen MEDA, Balkan ülkelerine yönelik
CARDS ve Komisyonun izni dâhilinde Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri için yürütülen yardım
programları kapsamındaki ihalelere de teklif verebilmektedirler.78
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Son değerlendirme olarak, diğer ülkelerle karĢılaĢtırıldığında, AB‘nin Türkiye için tahsis ettiği mali
yardımların yeterli olduğunu ve bu yardımların etkin ve verimli Ģekillerde kullanıldığını söyleyebilmek
pek mümkün değildir. Yetersiz mali yardımlara yönelik Ģikâyetimizi geçerli kılmanın bir yolu da,
Türkiye için her yıl ayrılan mali yardımların, Türkiye‘nin AB‘ye uyum çalıĢmaları ve hızı karĢısında
yetersiz kaldığını göstermek ve bunu kanıtlayabilmektir. Bu kapsamda AB fonlarının kullanımı
bakımından yerel ve merkezi birimlerin planlama, programlama, proje uygulama, izleme ve
değerlendirme konularındaki kurumsal kapasite eksikliği giderilmelidir. Bu aĢamada, proje
çalıĢanlarının çalıĢma koĢulları ve buna iliĢkin ortaya çıkan sorunları Ģüphesiz büyük önem arz
etmektedir.
3.2. YAġANAN SORUNLAR
3. 2. 1. Genel Sorunlar
Hibe Nitelikli Fonların Dar Kapsamlı Ġçeriği
AB‘nin Ülkemize yaptığı hibe nitelikli mali yardımların niteliği ve içeriği itibariyle gerçek Ülke
ihtiyaçlarına yanıt verebildiğini söylemek oldukça güçtür. Zira fonların kullanılabileceği alanlar çok
sınırlıdır. Örneğin IPA Uygulama Tüzüğüne göre Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Operasyonel
Programı kapsamındaki projelerde bütçenin en fazla %15‘i ekipman alımına ya da inĢaat iĢlerine
ayrılabilmektedir.
Fonların ancak dar bir kapsamda kullanılabilmesi çoğu zaman projelerin ihtiyaçlara ve sorunlara göre
değil, ilgili yardım programının Ģartlarına göre Ģekillenmesine, bir baĢka ifadeyle araca göre amaçlar
belirlenmesine sebebiyet vermektedir. Yapılan yardımların içeriği daha çok, alt yapı ihtiyaçlarını
karĢılamıĢ olan ve artık bunlar üzerine politika ve tedbirler geliĢtirip mesleki eğitim ve bilinç arttırma
gibi yatırım içermeyen belirli faaliyetleri uygulayacak Ülkelere yöneliktir.
Fonların Kullanımındaki Kısıtlayıcı ġartlar ve Uzun Bürokratik Prosedürler
Fonların kullanımında birçok kısıtlayıcı Ģart ve bürokratik prosedür söz konusudur. Örneğin, projeler
kapsamında uygulanması gereken satın alma kurallarının AB tarafından belirlenen kurallar olması,
satın alınabilecek ekipmanların AB tarafından kabul edilen ülke menĢeli olması ve ihalelere
katılabilecek firmaların da AB tarafından kabul edilen ülke tabiyetinde olması zorunluluğu, mali
yardım mekanizmalarının yararlanıcı ülke ihtiyaçlarını karĢılamaktan çok, fonların AB‘ye geri
dönüĢünü ve hatta AB ekonomisini canlı tutmayı hedefleyen ekonomik politikalar olarak
algılanmasına neden olmaktadır.
AB mali yardımlarının kullanılması sürecinde uygulanan yönetim biçimleri de fonların etkin
kullanılamamasına sebep olmaktadır. Öncelikle sistemdeki aktörlerin sayısı ve fonksiyonları aĢırı
bürokrasiye, duraksamalara, gecikmelere ve hatta bazen ihtilaflar yaĢanmasına yol açmaktadır.
Programlama, uygulama ve izleme fonksiyonları birçok değiĢik kurum tarafından üstlenilmiĢtir.
Özellikle,makro projeler çerçevesindeki fonların asıl proje yararlanıcısı kurumlara aktarılmaması,
bütçenin de bu kurumlar tarafından yönetilememesi, satın alma ve ödeme iĢlemlerinin bu kurumlar
adına merkezi satın alma Ģeklinde MFĠB tarafından yerine getirilmesi ve her aĢamada AB Türkiye
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Delegasyonu‘nun onayının alınması birçok soruna ek olarak sahiplenme ve sorumluluk hissetme
sorununu da beraberinde getirmektedir. Uzun bürokratik süreçler önemli gecikmelere ve projeler
baĢladığında ihtiyaçların artık eskimiĢ olmasına ve ayrıca fonların öngörülen sürelerde kullanılamadan
iade edilmesine sebep olmaktadır.
Yasal Dayanak Eksiklikleri
Fonların kullanımındaki yönetim sistemleri ile projelerin programlanması, uygulanması, izlenmesi ve
değerlendirilmesinde AB kuralları geçerli olmakla birlikte, bu kuralların Ulusal mevzuata referans
verdiği birçok alan da bulunmaktadır. Ġlgili alana özel derli toplu bir Ulusal mevzuattan bahsetmemiz
mümkün olmadığı gibi; AB‘nin de birçok alanda müktesebatta açıkça yer almayan hususu proje
uygulamalarında kullandığı görülmektedir. Örneğin projelerin Ulusal makamlarca nasıl ve ne oranda
izlenip denetleneceğine iliĢkin ayrıntılı kurallar bulunmamasına rağmen bu alanda oldukça önemli
kaynaklar gerektiren iĢ yükleri söz konusu edilmektedir. Uygulamada yasal dayanak eksiklikleri
özellikle bazı iĢlevler için Ulusal imkânlardan kaynak tahsisatını ve personel istihdamını önemli
ölçüde engellemektedir.
Kalifiye Personel ve Bunları Özendirecek Mekanizmaların Eksiklikleri
Projelerin programlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde çoğunlukla sayıları bir
hayli sınırlı olan ve hâlihazırda iĢ yükleri fazla olan kamu görevlileri çalıĢmakta; ancak bu kiĢilerin
genellikle kurumlarındaki asıl iĢlerine ek olarak yaptıkları bu faaliyetlerden dolayı proje bütçelerinden
ücret almaları mümkün olmamaktadır. Bu alanda birçok sınırlayıcı yasal düzenleme bulunmakla
birlikte, 5234 sayılı Kanunun 32. maddesi örneğinde olduğu gibi bu sorunun azaltılmasında
kullanılabilecek var olan imkânlar da fiiliyatta değerlendirilmemektedir. Bu durumlar projelerin yeterli
Ģekilde tanımlanamaması, ihale belgelerinin hazırlığına gereken desteğin verilememesi, ihalelerde
etkin seçimlerin yapılamaması ve göstergelere ulaĢılamaması risklerini doğurmaktadır.
3. 2. 2. Teknik Destek Projelerinde YaĢanan Sorunlar
Teklifte Önerilen Uzmanların DeğiĢtirilmesi
Yükleniciler ihale aĢamasında verdikleri tekliflerle genellikle CV‘leri çok güçlü uzmanların
çalıĢacaklarını taahhüt etmekte; ancak proje baĢladıktan sonra çeĢitli sebeplerle önerilen uzmanların
iĢe baĢlamasını sağlayamamaktadırlar. Bu durumda, ilk önerilen uzmanların baĢka uzmanlarla
değiĢtirilmesi zarureti ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar sonradan önerilen uzmanın CV‘sinin
öncekininkiyle denk olması gerektiği kuralı iĢletilmeye çalıĢılsa da bu durum beklentilerin
karĢılanamayacağı endiĢesinin oluĢmasına sebebiyet vermektedir. Bu açıdan ihale aĢamasında
yüklenicilerden bu yönde daha gerçekçi taahhütler alınması gerekmektedir.
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Takip Edilemeyen ÇalıĢma Süreleri
Teknik destek sözleĢmeleriyle yürütülen projelerde çalıĢtırılacak personel de istihdam ve çalıĢma
koĢulları açısından Ülkemizin iĢ ve sosyal güvenlik mevzuatına tabi bulunmaktadır. Dolayısıyla
burada da haftalık 45 saatlik azami çalıĢma süresi ilkesine uyulmalıdır. Nitekim bu projelerde
karĢılaĢılan en sık problem, çalıĢan uzmanların aynı anda farklı iĢlerde de çalıĢması; ancak bunun takip
edilememesidir. Özellikle kısa dönemli bir uzman için bir projeden bir ayda 20 gün alınmıĢ, baĢka bir
projeden de aynı uzman için aynı ayda 20 gün alınmıĢ olabilir. Bu hususu takip edecek mekanizmalar
bulunmamakta ve bu durum iĢ tanımları ve günleri onaylanmıĢ olmasına rağmen, çok yoğun olma
ihtimalleri yüksek olan uzmanların, projelere yeterli desteği verememelerine neden olabilmektedir.
ÇalıĢacak personelin istihdam ve çalıĢma koĢullarında aranması gereken Ģartların yerine getirilip
getirilmediği, personel çalıĢmaya baĢlamadan önce ve çalıĢmaya baĢladıktan sonra kontrol edilmelidir.
Personel çalıĢmaya baĢlamadan önce
Bu projelerde çalıĢtırılacak kilit uzmanların CV‘leri ve bunların yapacakları iĢler, proje baĢlamadan
önce projeyi yürütmek için ihaleye giren Ģirketlerin tekliflerinde belirtilmektedir. Ġstihdam edilmesi
düĢünülen diğer uzmanların CV‘leri ve bunların yapacakları iĢleri içeren teknik Ģartnameler (ToR) de
proje yürütümü esnasında yüklenici tarafından teklif edilmektedir. Bu aĢamalarda ihale makamı ile
proje yararlanıcısı kurumun, istihdam edilmesi öngörülen personelin hangi hukuki statüde istihdam
edileceğine dikkat etmesi ve yükleniciyi ilgili mevzuat hükümlerine göre yönlendirmesi uygun bir
çözüm olmaktadır.
Personel çalıĢmaya baĢladıktan sonra
Bu çerçevede söz konusu personelin özellikle haftalık azami çalıĢma süresine göre çalıĢtırılıp
çalıĢtırılmadığı ve sosyal güvenlik primleri ile diğer ilgili vergilerin yatırılıp yatırılmadığı önem arz
etmektedir. Personel için bütçede öngörülen ücretler doğrudan ilgili uzmana ödenmemektedir.
Yüklenici Ģirket/Ģirketler birliği çalıĢtırdığı her personel için bütçede öngörülen ücretleri ihale
makamından gün bazında almaktadır. Bunun için yüklenici, her personelinin ayda kaç gün çalıĢtığını
ve hangi iĢleri yaptığını gösteren aylık çalıĢma çizelgelerini, proje yararlanıcısı kuruma onaylatmakta
ve ihale makamına sunmaktadır. Ġhale makamının ödemeyi yapmak için bu aĢamada dikkate aldığı
esas husus, ilgili personelin gerçekten yüklenici tarafından beyan edilen günlerde çalıĢıp
çalıĢmadığıdır.
Dolayısıyla uygulamada, yüklenici Ģirketle personel arasında nasıl bir sözleĢme yapıldığı, ilgili
uzmanın hangi statüde çalıĢtırıldığı ve mevzuat açısından hangi yükümlülüklerin yerine getirilip
getirilmediği ile ilgili kontroller genellikle eksik kalmaktadır.
ÇalıĢma Günlerinin Planlanmaması
Teknik destekle yürütülen projelerde çalıĢan kısa ve uzun dönemli uzmanların proje boyunca kaçar
gün çalıĢacağı belirlenmekte; ancak bu günlerin hangi günler olduğu belirlenmemektedir. Özellikle
proje baĢladıktan sonra yüklenici tarafından proje ihtiyaçlarına göre teklif edilen ve çalıĢması
onaylanan kısa dönemli uzmanların ilgili ayın hangi günlerinde çalıĢacağıyla ilgili bir planlama
yapılmamakta ve uzmanlar çalıĢacakları günleri kendileri belirlemektedir. Ancak projenin genel
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gidiĢatı ve tamamlanması gereken iĢler açısından bu günlerin yararlanıcı kurumla da istiĢare edilerek
planlanması ve uzmanlardan söz konusu günlerde çalıĢmaya hazır bulunacağına dair yeterli
taahhütname‖ (Statement of exclusivity and availability) alınması oldukça önemli bir husustur.
Personele Ait Yasal Yükümlülüklerin Takibindeki Zorluklar
Bu projelerde yüklenici tarafından çalıĢtırılan personel için de hibe sözleĢmelerinde incelendiği gibi
personelin hali hazırda bağlı olduğu sosyal güvenlik statüsüne göre çalıĢma koĢulları söz konusu
olmalıdır. Yukarıda da belirtildiği üzere, bütçede personel için öngörülen ücretler yüklenici tarafından
değerlendirilmekte ve uzmanlarla özel sözleĢmeler yapılmaktadır. Bu aĢamada uzmanlarla yüklenici
arasında çıkabilecek ihtilafların projeye olan etkisi önemlidir. Diğer taraftan, yüklenicinin uzmanlar
için yerine getirmesi gereken vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerinde de takip mekanizmaları
oldukça düĢüktür. Yüklenici tarafından çalıĢtırılacak personelin vergi ve sosyal güvenlik primleri onun
sosyal güvenlik statüsüne uygun olarak hesaplanmalı ve ilgili kurumlara yatırılmalıdır.
Hizmet Sunucularının Kar Maksimizasyonu YaklaĢımı
Yüklenicilerin özel sektör mantığıyla, proje süresince karlarını maksimize etme çabaları, özellikle
sosyal politika gibi alanlarda yürütülen projelerin hedeflerine taban tabana zıt düĢebilmektedir. Teknik
destek ekiplerinin, yürütülen projenin paydaĢlarını yakından tanımama ve proje hedeflerini
sahiplenmeme riskleri yüksektir. Bu anlayıĢ kimi zaman, bütçede uzmanlar için öngörülmüĢ olan
günlerin gereksiz olarak harcanmaya çalıĢılmasına ve ―diğer giderler‖ kaleminin harcanmasında israfa
neden olabilmektedir. Onaylanan günlerin bir an önce bitirilmesi amacıyla hafta sonları da çalıĢma izni
istenebilmektedir. Bu aĢamalarda, önceden onayı gereken yararlanıcı kurumun rolü çok önemlidir.
Uzmanlar Ġçin Bütçede Öngörülen Yüksek Ücretler:
Projeler kapsamında teknik destek ekibinde görevlendirilen personelin Ülkemiz koĢullarına göre ve
özellikle birlikte çalıĢtıkları proje yararlanıcısı kurum personeline göre çok daha yüksek ücretler
alması79, kendilerinden beklenilen hizmetlerin sorgulanmasına sebebiyet verebilmekte ve çoğu zaman
aradaki güveni etkilemektedir. Ülkemizde özellikle kurumsal kapasite geliĢimi konularında yürütülen
AB projeleri için yapılan teknik destek alım sözleĢmelerinde kısa ve uzun dönemli uzmanlar için
öngörülen ücretler günlük olarak 300 ile 1000 Avro arasında değiĢmektedir. Bu ücretlerin tamamıyla
personele aktarılmadığı ve baĢka giderleri de karĢılamak üzere sadece bütçede öngörülen miktarlar
olduğu bilinse de olumsuz algılamalar yaĢanabilmektedir.
Değerlendirme ve Denetim Mekanizmalarının Yetersizliği
Teknik destek ekiplerinin proje baĢarısında gösterdikleri etkinliğin değerlendirilmesi büyük önem arz
etmekle birlikte bu alanda yeterli mekanizmaların bulunduğunu söylemek oldukça güçtür.
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Çoğu durumda teknik destek ekibinde çalıĢan bir uzmanın günlük ücreti, birlikte çalıĢtığı yararlanıcı kurum personelinin
yaklaĢık bir aylık ücretine denk düĢebilmektedir.
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3. 2. 3. Hibe Projelerinde YaĢanan Sorunlar
Hibe programları, yüksek derecede merkezi olmayan yapılanma ve çok sayıda kaynak aktarılacak
sözleĢme nedeniyle kötü yönetim ve yavaĢ ödeme riski içerir.80
Hibe projeleri, adındaki hibe kelimesinden de kaynaklanmak üzere karĢılıksız gelir getirici bir ek iĢ
olarak algılanmaktadır. Diğer taraftan, uygulamada bilinçsizlikten, denetim yetersizliğinden ve
mevzuat boĢluklarından ya da mevzuat dağınıklığından dolayı bu alanda büyük oranda kayıt dıĢılık
bulunmaktadır. Bu alandaki en önemli problemler Ģu Ģekilde sıralanabilir:
1. Projelerde çalıĢıyor görünüp proje bütçesinden ücret alınması
Projelerin karĢılıksız gelir getirici ek bir iĢ olarak algılanması bir yandan fonların etkin ve verimli bir
Ģekilde kullanılmasını engellerken bir yandan da projeden elde edilebilecek katma değeri
azaltmaktadır. Uygulamadaki eğilim, hali hazırda çalıĢılan ücrete ek olarak, projede çalıĢıyor görünüp
proje bütçesinden de ücret almak yönündedir. Özellikle proje yürütücüsü kurum yetkililerinin eğilimli
olabilecekleri bu davranıĢ hibe programlarının hedeflerinden sapmalara yol açmaktadır.
Haftalık azami çalıĢma süresi prensibi bunu önlemeye yönelik bir mekanizma olmasına rağmen,
denetimde yaĢanan yetersizlikler nedeniyle bu mekanizma çoğu zaman bertaraf edilebilmekte ve
gerçekten proje hedeflerine katkıda bulunabilecek personelin istihdamını da engelleyebilmektedir.
Projelerde ücretli olarak çalıĢabilmenin yukarıda anlatılan detaylı Ģartları bazı durumlarda da,
muvazaalara ve gerçekte çalıĢan kiĢinin yerine baĢka bir kiĢinin çalıĢıyor gösterilmesine neden
olmaktadır.
2. Yeterli zamanı ya da niteliği olmayan kiĢilerin ücretli olarak çalıĢtırılması
Gerek yukarıdaki ilk maddede söz konusu edilen mantalite yanlıĢlığı gerekse de bu alanda yetiĢmiĢ
insan kaynaklarının yetersizliği, projelere yeterli katkıyı sağlayabilecek zamanı ya da niteliği olmayan
kiĢilerin ücretli olarak çalıĢıyor gösterilmesine ve dolayısıyla projelerin sonuçsuz kalmasına sebebiyet
vermektedir. Serbest çalıĢanların da projelerde tam zamanlı görevlendirilmeleri durumunda bu
kiĢilerin projeye yeterli zaman ayırmalarında güçlükler yaĢanabilmektedir.
Bu durumun önlenmesi için de haftalık azami çalıĢma süresi prensibi doğru bir Ģekilde iĢletilmelidir.
Diğer taraftan projelerde çalıĢacak kiĢilerin nitelikleri ile ilgili CV‘lerde beyan edilen bilgileri
kanıtlayacak destekleyici belgeler programlama aĢamasında ihale makamınca ya da projeler
baĢladıktan sonra da program yürütücüsü kurumca mutlak surette talep edilmeli ve dikkatle
incelenmelidir. Serbest çalıĢanların bağımsız olarak yürüttükleri iĢlerin de hesaba katılarak bunların
projelerde ancak kısmi sürelerle çalıĢmasına izin verilmelidir.
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KARABACAK, Hakan, (2004), Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği ve Proje Yönetimi Yaklaşımı,
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3. AB‘nin Satın Alma Kurallarına Uyulmaması
Hibe projeleri bütçesinin insan kaynakları bölümünde yer alan fonların esasen iĢ sözleĢmeleriyle
kontrata bağlanması ve ödemelerin de ücret pusulalarıyla kanıtlanması gerekmektedir. Ancak
uygulamada gerek bütçenin doğru tasarlanamamıĢ olmasından gerekse de diğer sorunlardan dolayı bu
prensibe pek uyulamamaktadır. Nitekim bu kalemdeki fonlar iĢ sözleĢmelerine ek olarak istisna veya
vekâlet akitleriyle de sözleĢmeye bağlanabilmektedir. Bu husus özellikle memur, üniversite öğretim
elemanları ve serbest meslek mensuplarının istihdamı durumlarında söz konusu olmaktadır. Ġstisna ve
vekâlet akitleri ile aslında bir hizmet satın alımı söz konusu olduğundan bu hususlarda AB‘nin ―DıĢ
Yardımlara Yönelik Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Usulleri Uygulama Rehberi81 (PRAG)‖takip
edilmelidir. Bu çerçevede örneğin bir proje danıĢmanlığı için 10 aylık hibe projesinde, serbest meslek
sahibi olan bir avukattan hizmet alınması söz konusu olabilir. Bu kiĢinin, aylık 1500 Avro ile projede
10 ay süreyle vekâlet akdiyle görevlendirilmesi halinde, avukat ile proje yürütücüsü kurum arasında
bir iĢçi – iĢveren iliĢkisi kurulmamıĢ ve dolayısıyla ĠĢ Kanunu‘na tabiiyet söz konusu olmamıĢ
olacaktır. Diğer taraftan, esasen burada 10*1500=15000 Avroluk bir hizmet alımının gerçekleĢtirildiği
çoğu zaman gözden kaçırılmakta ve AB‘nin Ġhale Usullerine göre gerekli ihale iĢlemleri yerine
getirilmemektedir.
4. Sürdürülebilirlik ilkesine uyulmaması
Bu durum genellikle hibe projesi yürüten kurumda çalıĢan personelin eski ücretini almaya devam
ederek, projede de ücretli olarak görevlendirilmesi ile söz konusu olmaktadır. Önceki bölümlerde de
belirtildiği gibi proje yürütücüsü kurumda çalıĢan personelin projede ücretli olarak çalıĢması iki
Ģekilde olanaklıdır. Bu kapsamda ya eski iĢ sözleĢmesini kısmi süreliye çevirecek ya da kurumu
tarafından projede tam zamanlı görevlendirilecektir. Uygulamada ilk seçenekte eski iĢ sözleĢmeleri
kısmi zamanlıya çevrilmekte ancak çoğu zaman önceden alınan ücret (bir kısmı kayıt dıĢı olarak
verilmeye devam edilerek) değiĢtirilmemektedir. Ġkinci seçenekte de proje yürütücüsü kurumdan eski
ücret alınmaya devam edilmektedir. Bu durumda sürdürülebilirlik ilkesinden bahsedilememektedir.
Diğer taraftan bu durumda, bir yandan hibe yürütücüsü kurum, ücretli bir çalıĢanını projede
çalıĢtırarak eĢ finansman yükünden kurtulma imkânından yararlanamamakta bir yandan da (yapılan
diğer tüm giderlerin uygun olduğu varsayımı altında) eĢ finansmana ek olarak kendi personeline ücret
ödemeye devam edip mali zarara uğramaktadır.
5. ÇalıĢtırılması hukuken sınırlandırılmıĢ kiĢilerin kayıt dıĢı çalıĢtırılması
Özellikle devlet memurları ve üniversite öğretim elemanları gibi kiĢilerin çalıĢtırılmasında, ilgili
mevzuat hükümlerinin Ģartlarına uyulmamakta ve ilgili kurumlardan gerekli izinler alınmamaktadır.
Özellikle bu durumlarda çalıĢtırılan kiĢiye yapılan ödemenin belgelendirilmesinde de sorunlar
yaĢanmaktadır.
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Esasen hibe projelerinde bütçenin insan kaynakları baĢlığı altında çalıĢtırılan ve hibe yararlanıcısı
kurumla iĢçi – iĢveren iliĢkisine giren personele yapılan ödemeler ancak ―ücret hesap pusulası‖ ile
geçerli giderler olarak kabul edilebilir. Nitekim ĠĢ Kanunu‘nun 37‘nci maddesine göre ĠĢveren
iĢyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde iĢçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya iĢyerinin özel
iĢaretini taĢıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve iliĢkin olduğu dönem
ile fazla çalıĢma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeĢit eklemeler
tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeĢit kesintilerin ayrı ayrı
gösterilmesi gerekir.
Ancak hibe projeleri uygulamalarında bir Ģekilde iĢçi-iĢveren iliĢkisine girilmediği ve dolayısıyla iĢ ve
sosyal güvenlik mevzuatından kaçınıldığı için ücret hesap pusulası yerine gider pusulasının kullanımı
oldukça yaygın olmaktadır.
Vergi Usul Yasası'nın 234. maddesinde "Gider pusulası"nın tanımı yapılmıĢ ve gider pusulasının
kullanım alanı sınırlanmıĢ bulunmaktadır. Yasal tanımlamaya göre gider pusulası sadece vergiden
muaf esnafa yaptırılan iĢler veya onlardan satın alınan emtia için düzenlenebilen ve bu bağlamda da
fatura yerine geçen bir belge olmaktadır.
Buna göre, projede ücretli olarak çalıĢan kiĢilerin ücretlerinin gider pusulaları ile
belgelendirilebilmesi ancak bu kiĢilerin ―vergiden muaf esnaf‖ statüsünde olmalarına bağlı
bulunmaktadır. Serbest meslek sahipleri VUK‘un 155. maddesinde yer alan Ģartlara uymaları
durumunda (serbest meslek muaflığına tabi olanlar) gelir vergisinden muaf tutulacaklardır. Bu
kiĢilerden temin edilecek hizmetler karĢılığında, proje yetkilisi tarafından fatura, fatura yerine geçen
herhangi bir ödeme makbuzu veya gider pusulası düzenlenmesi ve ekinde sağlanan hizmete iliĢkin
ayrıntılı bir bilgi notunun hazırlanması gerekmektedir. Her iki belgenin karĢılıklı olarak imza altına
alınması ile ödeme yapılabilir.
Ancak uygulamada var olan bir gerçek de hizmeti sunan kiĢinin esnaf olmaması halinde gider
pusulası dıĢında baĢka herhangi bir belgenin hukuken düzenlenmesinin mümkün olmadığıdır.
Dolayısıyla Vergi Usul Yasası'nın 234. maddesinin yeniden düzenlenmesi ve gider pusulasının
kullanım alanının belirginleĢtirilerek geniĢletilmesi gerekmektedir.
Buna göre aĢağıdaki kiĢilerin projelerde çalıĢtırılması durumunda tam ya da kısmi süreli iĢ
sözleĢmelerinin imzalanması ve ücret pusulalarının düzenlenmesi gerekmektedir.
 BaĢka hiçbir iĢyerinde veya kendi hesabına çalıĢmayan kiĢiler,
 Proje yürütücüsü kurum dıĢında baĢka bir iĢyerinde çalıĢan kiĢiler,
 Proje yürütücüsü kurumda tam süreli çalıĢan kiĢiler,
 Emekliler,
 Yabancı uyruklular.
Üniversite Öğretim Elemanları, Devlet Memurları ve Serbest meslek sahiplerinin projelerde
çalıĢtırılması durumunda ise duruma göre istisna veya vekâlet sözleĢmesi imzalanmalı ve serbest
meslek makbuzu düzenlenmelidir. Ġstihdam edilecek memurlarla ―eğitim hizmet sözleĢmesi‖ de
imzalanabilir. Ancak, serbest meslek makbuzunun düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda
gider pusulasının düzenlenmesi son çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.
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6. Projeler kapsamında alınan ücretlerden sosyal güvenlik primlerinin ve diğer vergilerin kesilmemesi
Özellikle proje yürütücüsü kurumda veya baĢka bir iĢveren emrinde çalıĢırken projede de ücretli olarak
görevlendirilen personelin projeden aldığı ücretlerinden Sosyal Güvenlik Primlerinin ve/veya ilgili
diğer vergilerin ödenmemesi sık karĢılaĢılabilecek sorunlardan biridir. Hâlihazırda sosyal güvenlik
primlerinin süregelen iĢ nedeniyle yatıyor olması ve böylece projeden alınan ücretten prim kesintisi
yapılmasına gerek duyulmaması da kayıt dıĢılığa sebebiyet vermektedir. Ġhale Makamı proje
bütçesinin bu Ģekilde ödenen miktarlarından ödenmemiĢ sosyal güvenlik primlerini kesebilmektedir.
BaĢka bir iĢveren emrinde çalıĢırken projede görev almak: Bu durumda bir firma, iĢçisini projede
görevlendirmekte ve iĢçinin 30 günlük sosyal güvenlik primlerini ödemeye devam edeceğini taahhüt
etmektedir. Diğer taraftan, iĢçi ücretinin kesildiği ve iĢçinin sadece projeden ücret alacağı beyan
edilmektedir. Bu türden uygulamalar esasen aralarında güçlü iliĢkiler olan kuruluĢların çalıĢanlarınca
gerçekleĢtirilmektedir. Böylece burada da proje bütçesinden ödenen ücretlerin sosyal güvenlik primleri
kesilememektedir. Aslında özellikle ekonomik güçlükler yaĢayan firmaların bazen bu süreçte
görevlendirdikleri iĢçi ücretlerinden tasarruf yapabilme imkânına kavuĢmuĢ oldukları düĢünülebilir.
Buna benzer uygulamaların önüne geçmenin ilk adımı, proje yürütümünün kendine özgü Ģartları
bulunan ayrı bir iĢ olduğunun kabul edilmesidir. Nitekim hibe projelerinde gerek teknik gerek idari
olarak çalıĢması öngörülen personelin yapacakları iĢin doğası gereği, hibe yürütücüsü kurumla hizmet
akdi yaparak bir iĢçi-iĢveren iliĢkisine girmeleri, baĢka bir deyiĢle söz konusu proje kapsamında hem
ĠĢ Kanununa hem de Sosyal Güvenlik Mevzuatına tabi olmaları gerekmektedir. Böylelikle proje
bütçesinde öngörülen ücretten sosyal güvenlik pirimi kesilebilecektir.
ĠĢveren Payının ĠĢçi Ücretinden Kesilmesi: Bütçenin insan kaynakları bölümünde her personel için yer
alan ―birim maliyet‖in, sosyal güvenlik primleriyle ilgili iĢveren payını da içerdiği gözden
kaçırılabilmektedir. Genelde proje bütçesinin ―birim maliyet‖ sütununda, ilgili personel için öngörülen
tutar proje yürütücüsü kurumla personel arasında yapılan iĢ sözleĢmesinde öngörülen ―bürüt ücret‖
olarak hüküm altına alınmakta ve bu ücret üzerinden iĢverenin katlanması gereken sosyal güvenlik
primleri de kesilmektedir. Esasında iĢ sözleĢmesiyle belirlenen bürüt ücretten iĢveren payının
kesilmesi mevzuata aykırı olduğundan iĢ sözleĢmesine ―sosyal güvenlik primleriyle ilgili iĢveren payı
dâhil bürüt ücret‖ gibi bir ibarenin yazılması ya da projede belirtilen ―birim maliyet‖ tutarından iĢveren
payı çıkarılarak elde edilecek ―bürüt ücret‖ tutarı iĢ sözleĢmesinde hüküm altına alınmalıdır.
7. Esnek ÇalıĢma Modellerinin teĢvik edilmemesi
Ülkemizde AB projelerinde çalıĢabilecek nitelikli personel sayısı oldukça azdır. Diğer taraftan bu
personel hali hazırda baĢka iĢlerde de çalıĢmaktadır. Bu durumda esnek çalıĢma biçimlerine çözüm
olarak baĢvurulabilir. Ancak bu alanda bazı sorunlar bulunmaktadır. Klasik diyebileceğimiz hizmet
iliĢkileri yanında uygulanmaya baĢlanan yeni istihdam türleri, yapılan ekonomik faaliyetin kayıt
dıĢında kalmasında önemli bir neden oluĢturmaktadır. ĠĢverenlere maliyeti düĢürme imkânı sağlayan,
zaman ve kapsamı önceden görülemeyen, istihdam türleri kayıt dıĢı çalıĢmaya/çalıĢtırmaya yeni bir
boyut getirmiĢtir. 82
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Kısmi süreli çalıĢmalarda primlerin en az alt sınır üzerinden ödenmesi, kısmi süreli çalıĢanına alt
sınırın altında bir ödeme yapan iĢveren açısından iĢgücü maliyetini arttırmakta; iĢveren de bu nedenle
kayıt dıĢında kalmayı tercih edebilmektedir. Diğer taraftan, kısmi süreli çalıĢmada yaĢlılık aylığı için
gereken prim ödeme gün sayısını tamamlamanın mümkün görülmediği durumlarda kısmi süreli çalıĢan
da kayıt dıĢılığını tercih edebilmektedir. Esnek çalıĢanın isteğe bağlı sigortadan yararlanabilmesi için
en az 1080 gün uzun dönemli sigorta primlerini ödemiĢ olması ve herhangi bir sosyal güvenlik
kuruluĢuna zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olmaması gerekmektedir (SSK m. 85). Emeklilik
Sigortası Kanunu Tasarısı 49–54. maddelerinde isteğe bağlı sigortalılığı, 18 yaĢını dolduran ve
herhangi bir sosyal güvenlik kuruluĢuna bağlı olmayanlara, prim ödenmiĢ olması Ģartı aranmaksızın
mümkün kılmaktadır.83
3. 3. ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ
AB projelerinin ülkemizdeki kullanımı ve verimliliği istenilen düzeylerde bulunmamaktadır. Mali
yardımlardan yeterli düzeyde yararlanamama iki Ģekilde ortaya çıkmaktadır:
1. Yeterli sayıda ve nitelikte proje hazırlayamama: Referans sayılabilecek önemli belgelerde de
belirtildiği gibi Ülkemizde bu alanda yetiĢmiĢ insan kaynaklarının yetersizliği önemli bir gerçektir.
2. Kabul edilen projelerin yeterli düzeylerde yönetilememesi: Genel olarak, AB‘nin ihalelerle ilgili
alanda yeknesak kuralları olmakla birlikte birçok durumda Ülkemiz Hukukunun uygulanması
gerekmektedir. Ancak, proje uygulayan kurumlar arasında oldukça sınırlı koordinasyon
bulunmakta ve birçok durumda aynı hususlara iliĢkin farklı kurallar uygulanabilmektedir. Özellikle
kamuoyunun ilgisini daha fazla çeken hibe, mal ve inĢaat sözleĢmelerinde farklı kuralların
uygulanması karıĢıklıklara ve potansiyel yüklenicilerin motivasyonlarını kaybetmelerine neden
olabilmektedir. Yeterli eĢgüdümle yönetimin olmayıĢı kayıt dıĢılığın artmasına, fonların geri
gitmesine ve diğer uluslar arası finans kuruluĢları tarafından da izlenmekte olan Ülkemiz kredi
notunun olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bu alandaki en önemli problemlerden birisi de,
mali yardımlara olan bakıĢ açısıdır. AB fonları, gerek kamudan gerek özel sektörden proje
hazırlama ve uygulama alanında çalıĢan kiĢiler ve kurumlarca, Türkiye‘nin ekonomik ve sosyal
alanda AB‘ye uyumunu hızlandırıcı olan destekleyici araçlardan çok genelde karĢılıksız olarak
verilen gelir getirici iĢler olarak algılanmaktadır.
Projelerin baĢarısında kilit öneme sahip olan çalıĢanların nicelik ve niteliklerinin arttırılmasında,
bunların Ülkemiz mevzuatına uygun olarak projelerde görevlendirilmelerinde ve bu kiĢilerin takibinde
sıkıntılar yaĢanmaktadır. Bu kapsamda;
1. Merkezi ve yerel düzeyde geliĢmede rolü olan kurumların ve aktörlerin AB normlarında proje
hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında eğitim programları yolu ile
kapasiteleri arttırılmalıdır.
2. Bu çerçevede, sendikaların, meslek odalarının ve STK‘ların eğitimlerine yönelik faaliyetler
desteklenmelidir.
3. Ülkenin bütün bölgelerindeki üniversitelerle iĢbirlikleri yapılmalıdır.
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4. Bu alanda halk eğitim merkezleri güçlendirilmeli, çok amaçlı toplum merkezleri
geliĢtirilmelidir.84
5. Mali yardımların yönetilmesi için gerekecek personel için uzun vadeli insan kaynakları
planlaması ve eğitim ihtiyaçları analizleri yapılmalıdır.
6. AB destekli projelerde görev alabilecek yetiĢmiĢ insan gücünün tespitine yönelik bir veri tabanı
kurulmalıdır.
7. Mali yardımların topluma daha doğru anlatılabilmesi ve bu alandaki yanlıĢ anlayıĢların bertaraf
edilmesi için iletiĢim stratejileri etkili biçimlerde hayata geçirilmeli ve basın yayın
kuruluĢlarından daha fazla yararlanılmalıdır.
8. Özellikle teknik destek sözleĢmeleriyle yürütülen AB projelerinde çalıĢan personelin yer aldığı
bilgisayar tabanlı, dinamik ve kendi içerisinde kontrol fonksiyonları olan bir veri tabanı
oluĢturulmalıdır. Hangi personelin, hangi proje kapsamında, hangi tarihler arasında ve ne kadar
sürelerle görev aldığı, veri tabanında yer almalıdır. Bunun için ilgili taraflardan oluĢan bir
çalıĢma grubu eliyle kapsamlı bir Ģartname hazırlanmalıdır.
9. AB projelerindeki istihdam koĢullarıyla ilgili dağınık mevzuatı toparlayabilecek hukuki
düzenlemeler araĢtırılmalıdır. Bu kapsamda özellikle memurlar ve üniversite öğretim
elemanları için mevzuatta yer alan sınırlamalar kaldırılmalıdır.
10. AB projelerinin programlamasında, hazırlanmasında, uygulanmasında, izlenmesi ve
değerlendirilmesinde görev alan kamu kurumu personelinin özlük haklarında iyileĢtirmelere
gidilmelidir. Bu kapsamda, özellikle IPA kapsamında Program Otoritesi olarak belirlenmiĢ
kamu kurumlarının personelinin özlük hakları yeniden düzenlenmeli ve bu alanda benzer
görevleri yerine getiren Ülkemiz kurumları ile AB üyesi ülkeler referans alınmalıdır.
11. AB destekli projelerin yürütülmesine iliĢkin bürokrasinin asgari seviyelere indirilmesi ve proje
baĢvuru aĢamasından tamamlanma aĢamasına kadar her aĢamada otomasyona geçilmelidir. Bu
çerçevede bilgisayar tabanlı yönetim ve izleme bilgi sistemleri kurulmalıdır.
12. Projelerin programlanması aĢamasında bölgesel yardım merkezleri kurulmalı ve bu
merkezlerde nitelikli personel görevlendirilmelidir.
13. Teknik destek sözleĢmeleriyle yürütülen projelerde istihdam ve çalıĢma koĢullarının yerine
getirilip getirilmediği, personel çalıĢmaya baĢlamadan önce ve çalıĢmaya baĢladıktan sonra
kontrol edilmelidir.
14. Teknik destek sözleĢmeleriyle yürütülen projelerde, kısa ve uzun dönemli uzmanların ayın
hangi günlerinde çalıĢacağına iliĢkin bir planlama yapılmalı ve bu uzmanlardan söz konusu
günlerde çalıĢmaya hazır bulunacağına dair yeterli taahhütname85‖ (Statement of exclusivity
and availability) alınmalı ve bunun denetlenmesi sağlanmalıdır.
15. Hibe projelerinde çalıĢacak kiĢilerin nitelikleri daha programlama aĢamasında verilen
tekliflerdeki CV‘lerden dikkatle incelenmeli ve CV‘lerde beyan edilen bilgileri kanıtlayacak
destekleyici belgeler ihale makamınca mutlak surette talep edilmelidir.
16. Programlama aĢamasında, hibe projeleri seçilirken, rekabet kuralları gereği, baĢvuru
sahipleriyle onların yaptıkları teklifler üzerinde istiĢare yapılması ve bu çerçevede teklif edilen
proje çalıĢanlarının uygun olanlarla değiĢtirilmesinin talep edilmesi mümkün olmadığından,
personel istihdamına iliĢkin Ģartlar, teklifler yapılmadan önce, teklif çağrısıyla yayınlanan
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baĢvuru rehberinde ayrıntılı olarak belirtilmeli ve proje hazırlama eğitimlerinde doğru
anlatılmalıdır.
17. Hibe projelerinin seçim sürecinde görev alacak olan bağımsız değerlendiricilere de personel
istihdamına iliĢkin Ģartlar vurgulanarak hatırlatılmalıdır. Bu çerçevede, ÇalıĢma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel BaĢkanlığı ve Yüksek Öğretim
Kurumu gibi ilgili kamu kurumlarının desteği alınmalıdır.
18. Hibe projeleri seçiminin son aĢamasında Ģartlı olarak kabul edilen projelerin86 baĢvuru
sahipleriyle, projede çalıĢtırılmak üzere teklif edilen personel, ilgili istihdam Ģartları açısından
istiĢare edilmelidir.
19. Hibe projeleri baĢladıktan hemen sonra program yürütücüsü kurum bünyesinde kurulan izleme
ve değerlendirme ekibi, projede görevlendirilmiĢ personelin istihdam koĢullarını öncelikle
incelemeli ve bu hususlarda proje yararlanıcısını erkenden uyararak gereken değiĢiklik
önerilerinin hazırlanmasını sağlamalıdır.
20. Hibe projesi bütçesinin insan kaynaklarında yer alan fonların istisna ve vekâlet akitleriyle
sözleĢmeye bağlanması durumunda AB‘nin ihale uygulama usullerine uyulmalıdır.
21. Serbest çalıĢanların bağımsız olarak yürüttükleri iĢlerin de hesaba katılarak bunların projelerde
ancak kısmi sürelerle çalıĢmasına izin verilmelidir.
22. Vergi Usul Yasası'nın 234. maddesi yeniden düzenlenmeli ve gider pusulasının kullanım alanı
belirginleĢtirilerek geniĢletilmelidir.
23. Esnek çalıĢma modelleri sosyal güvenlik mevzuatı açısından da teĢvik edilmelidir.
24. Türkiye'de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlar çerçevesinde gerçekleĢen
hizmet, mal, iĢ ve hibelere iliĢkin ihalelerin genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleĢme
imzalama, ödeme, muhasebe ve mali raporlaması bakımından hali hazırda tek sorumlu kuruluĢ
olan Merkezi Finans ve Ġhale Birimi‘nin 13 ġubat 2007 tarihli ―Hibe SözleĢmelerinde Personel
Ġstihdamına ĠliĢkin Bilgi Notu‖ güncellenmelidir.
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