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YÜRÜTME VE IDARE BOLUMU 

Milletlerarası Andlaşma 

Karar Sayısı; 98/10688 
13 Ocak 1998 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti ve İspanya 

Krallığı Arasındaki Ekonomik ve Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın onaylanması; Dışişleri 
Bakanlığı'nın 12/2/1998 tarihli ve EİGY-707 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 
sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre. Bakanlar Kurulu'nca 18/2/1998 tarihinde 
kararlaştmlmıştır. 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANİ 

Mesut Y I L M A Z 

Başbakan 

B. ECEVİT i . SEZGİN C. K A V A K H. Ö Z K A N 

;vlet Bak. ve Başb. Yrd. Milli Sav. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakam V. Devlet Bakara 

Y SEÇKİNER I. SAYGIN Prof. Dr. H . S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM 

Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakara 

R. S E R D A R O Ğ L U M . G Ü R D E R E H. U L U Ğ B A Y Prof. Dr. A . A N D İ C A N 

Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam V. Devlet Bakara 

Dr. l. ÇELEBİ M . Y I L M A Z R. ŞAHİN E . AŞIK 

Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam V. 

C. K A V A K E. AŞIK R. K. YÜCELEN M . Y I L M A Z 

Devlet Bakara Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam V. 

M . B A T A L L I O. S U N G U R L U 0. S U N G U R L U Prof. Dr. N, Ç A Ğ A N 

Devlet Bakanı Adalet Bakam İçişleri Bakam V. Dışişleri Bakam V. 

Z. TEMİZEL ( H. U L U Ğ B A Y Y. TOPÇU H. i . Ö Z S O Y 

Maliye Bakam MİUİ Eğitim Bakam ' Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakam 

N. MENZİR M . TAŞAR Prof. Dr. N. Ç A Ğ A N 

Ulaştuma Bakanı Tanm ve Köyişleri Bakam Çalışma ve Sos. Güv. Bakam 

Y. E R E Z 1. G Ü R D A L i. T A L A Y 

Sanayi ve Ticaret Bakam Enerji ve Tabu Kay. Bakam V. Kültür Bakam 

i . G Ü R D A L E. TARANOĞLU Dr. i . A Y K U T 

Turizm Bakanı Orman Bakam Çevre Bakam 
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Türkiye Cumhuriyeti ve İspanya Krallığı 
Arasındal( Ekonomik ve Mali İşbirliği 

Mutabakat Zaptı 

İspanya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Hazine Müsteşarlığı 
(bundan böyle taraflar olarak anılacaktır) 1998-2001 yılları arasında 
ekonomik ve mali işbirliğinin çerçevesini belirlemişlerdir. Bu amaçla, 
taraflar aşağıdakiler üzerinde anlaşmaya varmışlardır: 

1- İspanya tarafı Türkiye Cumhuriyeti'ne 410 milyon Amerikan 
Doları sağlamak niyetini beyan etmiştir. Bu fonlar (bundan böyle "Mali 
imkan" olarak anılacaktır) aşağıdaki gibi düzenlenecektir: 

- Tarafların üzerinde mutabakata varacağı, proje ve programların 
fizibilite çalışmalarının finansmanı için 10 milyon ABD Dolan tutarında 
Hibe verilecektir. Bu fonlar, İspanya Fizibilite Çalışma Fonu (FEV) 
tarafından sağlanacaktır. FEV'in tahsis şekilleri Ek l'de yer almaktadır. 

- ispanyol firmaları tarafından Türkiye'de yürütülen projelere 
ispanyol mal ve hizmetleri sağlanmasını finanse etmek İçin 400 milyon 
ABD Doları tutarında kredi verilecektir. 

- Bu fonların tahsisi halihazırdaki uluslararası kural ve 
yönetmeliklere, özellikle de OECD Konsensüsü ve heriki hükümetin 
uluslararası ve kurumsal taahhütlerine tabii olacaktır. 

2- Kredi tutarı aşağıdaki gibi düzenlenecektir: 

- 200 milyon ABD Doları tutarındaki uygun koşullu kredi "Fondo 
de Ayuda al Desarrollo" (FAD)'dan ilgili mali yıllar için tahsis edilmiştir, 

- 200 milyon ABD Doları OECD koşulları altında ihracat kredisi 
olarak tahsis edilmiştir. ' 

3- 2. Madde'de belirtilen krediler, 

- Bu tür krediler için OECD'nin asgari şartlarına uygun, hibe öğesi 
de içeren karma krediler veya 

- tarafların üzerinde anlaştıkları başka bir düzenleme ile tahsis 
edilecektir. 
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FAD kredileri'nin spesifik şartları (örneğin; geri ödeme dönemi, 
ödemesiz dönem ve faiz oranı) her bir kredi için ayrı ayrı belirlenecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti, ilgili fonları daha sonra Proje Yürütücü 
Kuruluşa devret etmek üzere ya Borçlu olarak hareket edecek, ya da 
Borçlu tarafından alınan kredinin geri ödemesini garanti ederek Garantör 
olarak hareket edecektir. 

4- Madde 2'de belirtilen kredilerle finanse edilecek yerel mal 
ve hizmet tutarı ispanya Hükümeti tarafından konu bazında belirlenecek 
ve bu tutar kesinlikle projeyle ilgili olan ve resmi finansmandan 
yararlanan İspanyol mal ve hizmet ihracatının % 15'ini geçmeyecektir. 

5- Bu Mali imkanlar karşılıklı ilginin belirtildiği ve her iki 
Hükümetin de kendi prosedürlerine, kanunlarına ve yönetmeliklerine 
uygun olarak onayladığı projelere sağlanacaktır. 

6- Taraflar Mali İmkanların mümkün olan en kısa zamanda 
tahsisini sağlamak için gayret edeceklerdir. 

Her iki taraf da her bir projeleye fon sağlanması için bilgi ve görüş 
alışverişinde bulunacak ve bu projelerin uygunluk ve fizibiliteleri 
üzerinde tartışacak ve karar verecektir, istek üzerine, taraflar projelerin 
ilerlemesi için gerekli olan iç onayların durumu hakkında biribirierine 
bilgi vereceklerdir. 

Bir proje her iki tarafın kriterierini karşılıyor ve OECD kurallarına 
da uyuyorsa, Türk tarafı ispanya tarafına projeye fon sağlanması için 
talepte bulunacaktır. 

7- Türk Hükümeti ispanyol Hükümeti'nin personeline ve 
temsilcilerine bu Mali imkanlar çerçevesinde finanse edilen projelerin 
yürütüldüğü mevki ve yerleşim yerlerini ziyaret etmelerine, izin verecek 
ve istedikleri takdirde proje, projenin gelişimi ve finansmanı ile 1gili 
olarak onları bilgilendirecektir. 

8- FAD Kredileri ve FEV hibeleri, ispanya Hükümeti adına 
yetkili ispanyol "Instituto de Credito Oficiai" (ICO) ile Hazine 
Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı aracılığıyla hareket eden 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanacaktır. 

OECD koşullarındaki ihracat kredileri ispanyol Bankaları ile 
Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı aracılığıyla hareket 
eden Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanacaktır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3 
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Türkiye Cumhuriyeti ispanya Krallığı Ticaret, 
Devlet Bakanı Turizm ve Küçük ve Orta 

Ölçekli işletmeler Bakanı 

EKİ 

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI FONU 

1. Fon'un Geçmişi 

28 Aralık 1995'de ispanyol Hükümeti Projelerin ve Programların 
Fizibilite Çalışmalarının Finansmanı için bir Fon kurulmasına dair bir 
Kararname çıkartmıştır. Bu Fona Geliştirme Yardım Fonu, FAD'dan 
kaynak aktarılmış olup ve halen 10.000 milyon Peseta tutarında bir 
bütçeye sahiptir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4 

9- Bu Mali İmkanlar çerçevesinde finanse edilecek ticari 
sözleşmeler İspanyol Pesetası, ABD Doları ve kredi veya hibeye 
uygulanacak para birimi ile sözleşmeye uygulanacak para biriminin aynı 
olması şartıyla, ispanyol yasalarına uygun herhangi bir para biriminde 
olabilecektir. 

10- Taraflar finanse edilebilecek uygun projeleri ve çalışmaları 
incelemek ve tartışmak, bu Mali imkanlardan verimli şekilde faydalanma 
ile ilgili sorular üzerinde görüş alışverişinde bulunmak ve bunların 
uygulamalarını değerlendirmek üzere özel bir Çalışma Grubu 
oluşturacaklardır. 

Bu amaçla, ispanya tarafı Ek 2'de, İspanyol firmalarının ilgilendiği 
sektörieri içeren bir liste sunmuştur. 

Çalışma Grubu iki tarafın da gerekli gördüğü sıklıkta ve asgari 
yılda bir kez toplanacaktır. 

13 Ocak 1998'de, Ankara'da iki ingilizce nüsha olarak 
imzalanmıştır. 

Ekselansları Güneş Taner Ekselansları Jose Manuel 
Fernandez Norniella 
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Yurtdışında yapılabilecek proje ve program imkanlarını 
değerlendirebilmek için FEV, İspanyol girişimciler tarafından yapılan 
Fizibilite Çalışmalarına hibe vermektedir. Bu, ispanya ve Alacaklı ülke 
arasındaki ekonomik, ticari ve mali ilişkileri kuvvetlendirecek yeni bir 
araç olarak görülmektedir. 

2. Temel Prensipler 

FEV Fonlarından yararlanabilmek için Fizibilite Çalışmaları, 
finansmanı önceden planlanmış Proje ve Programlarla İlgili olmalıdır. 
Proje veya program finansmanı alacaklı ülke Hükümeti Çoktaraflı 
kuruluşlar, diğer donörlerden bağsız tavizli krediler, ispanyol tavizsiz 
krediler veya ispanyol tavizli krediler (FAD kredileri) dışında herhangi bir 
kaynak tarafından sağlanabilir. Bu demek oluyor ki, eğer Proje veya 
Program, FAD yoluyla finanse edilmişse. Fizibilite Çalışması için FEV 
fonlarından yararlanmak mümkün olmayacaktır, istisnalar ancak çok 
özel şartlar halinde kabul edilebilecektir. 

3. Fizibilite Çalışmalarının Maliyeti 

Bir Fizibilite Çalışmasının ortalama maliyeti 25 milyon Peseta 
olarak tahmin edilmektedir. Her çalışmanın finansmanı İçin 50 milyon 
Pesatalık bir tavan belirlenmiştir. 

4. Başvurular 

FEV'den yararlanmak isteyen bir ülkenin yetkilileri, öncelikli 
Fizibilite Çalışmalarını ve bunlara ilşkin projelerin ve programların 
muhtemel finansman kaynaklarını belirterek, bir mektupla ispanyol 
Büyük Elçiliği'nin Ticaret Müşaviriiği araalığıyla, isteklerini Ticaret, 
Turizm ve Küçük ve Ortak ölçekli işletmeler Bakanı'na ileteceklerdir. 

Alıcı ülkedeki ispanyol Ekonomi ve Ticaret Müşaviri'nin yardımıyla 
özellikle iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbiriiği açısından İlgi 
çekici olarak değeriendirilen çalışmalar seçilecektir. Her çalışma için 
projenin kendisi ve Fizibilite Çalışması ile ilgili bilgileri içeren bir 
Başvuru Formu doldurulacaktır. 

Alıcı ülkenin yetkililerinin Fizibilite Çalışması için fon talep ettikleri 
resmi başvuru ile biriikte bu Başvuru Formu, Ticaret Politikası ve Dış 
Yatırım Genel Müdürlüğü tarafından temel dokümanlar olarak 
değeriendirilecektir. • 

Başvurular aşağıda belirtilen ikili Ticaret Politikası Bölümüne 
sunulacaktır: 

Batı ve Orta Avrupa, Akdeniz Ülkeleri ve Orta Doğu ikili Ticaret 
Politikası Genel Müdür Yardımcısı (Tel. 34-1-349 36 75) 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5 
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SEÇİM KRİTERLERİ Ağırlıkları (%) 
1- TEKNİK TEKLİFLER 
1. Şirket güvenilirliği 10-20 
2. Teknik Yaklaşım ve Metodoloji 25-40 
3. İş Gücü 40-60 
11. EKONOMİK TEKLİFLER 20-30 
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Bu birimler, özellilde başvuran ülkenin yetkililerinin ilgilerini, 
)rojenin tamamlanması için mevcut fonu ve projeyi yapacak olan 
spanyol girişimciyi dikkate alarak bir ön seçim yapmaktadırlar. Seçilen 

başvurular. Ticaret Politikası ve Dış Yatırımlar Genel Müdürü 
başkanlığındaki FEV Komisyonu'na sunulur. FEV Komisyonu tarafından 
onaylanan başvurular nihai kabul veya red için Ticaret, Turizm ve Küçük 
ve Orta ölçekli İşletmeler Bakanı başkanlığındaki CIFAD'a 
(Bakanlıklararası Gelişimi Destekleme Fonu) sunulur. 

Eğer, hibe onaylanırsa. Dış Borç Yönetimi ve Proje 
Değerlendirme Genel Müdürü projenin takibinden sorumlu olacaktır. 
(Tel: 34-1-683 73 98) 

5. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Sözleşmenin Müzakeresi 

Alacaklı ülkenin. Çalışmaya finansman sağlamak için başvuran 
kamu kuruluşu, İspanyol Danışman firmasını seçecektir. Bu, ispanyol 
firmaları ile sınırlı aşağıdaki aşamaların izleneceği bir ihale yoluyla 
yapılacaktır. 

A) Azami tahmini bedeli kapsayan bir ihale daveti "BİSE", 
"Noticias del f AD/FEV" ve bu konuda yayın yapan herhangi bir başka 
yayın organında yayınlanacaktır. Daha sonra ilgilenen şirketler resmi 
olarak alıcı ülkenin yetkililerine ihaleye katılmak istediklerini 
bildireceklerdir. 

B) Alacaklı ülkede ihaleden sorumlu yetkililer teklif vermeye 
çağrılmak üzere Kısa bir Danışman Listesi (Danışmanlar 3'den az, 6'dan 
fazla olmayacaktır) hazırlayacaklardır. 

• C) İhaleden sorumlu yetkililer Şartname'yi hazırlayıp Davet 
Mektubu ile birlikte Kısa Listedeki şirketlere göndereceklerdir. Bu süreç 
içerisinde, yetkililer Ticaret Politikası ve Dış Yatırım Genel 
Müdürlüğü'nden destek alabileceklerdir. 

D) Şirketler, tekliflerini planlanmış zaman içerisinde sunmak 
zorundadırlar. 

E) Alacaklı ülkenin yetkilileri tarafından alınan teklifler Davet 
Mektubunda şart koşulan kriterlere uygun olarak değerlendirilmelidir. 
Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi bu kriterler teknik tekliflere ekonomik 
tekliflerden daha çok ağırlık vermelidir. 
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F) Sözleşme koşulları, Alacaklı ülke ile birinci sıradaki danışman 
arasında müzakere edilecektir. Eğer, iki Taraf da bir sözleşme üzerinde 
anlaşmaya varamazsa, alacaklı ülke değerlendirmede 2. olan 
danışmanı davet edecektir. Sözleşme ispanyolca ve alacaklı ülkenin 
seçtiği bir dilde yazılacaktır. Tutar Pesata olarak belirtilecektir. 

Seçim süreci ispanyol Yönetimi tarafından onaylanmalıdır. Seçim 
sürecinde, alacaklı ülke Ticaret Politikası ve Yabancı Yatırımlar Genel 
Müdürlüğü, ICEX (Teknoloji ve Proje Dairesi (Bölümü) ve ispanyol 
Büyük Elçiliği'nin Ticaret Müşavirliği tarafından desteklenecektir. 

EK II 

Türkiye Cumhuriyeti ile ispanya Krallığı arasındaki Ekonomik ve 
Mali işbirliği Mutabakat Zaptı için hazırlanan Sektör Listesi 

Aşağıdaki sektörler, Ekonomik ve Mali İşbirliği Mutabakat 
Zaptı'nda belirtilen koşullar altında, ispanyol mal ve hizmetlerinin 
finansmanı için İspanyol uygun koşullu kredilerinden ve ihracat 
kredilerinden faydalanabileceklerdir. 

SEKTÖRLER 

- Eğitim 
- Sağlık. Tıbbi teçhizat ve hastane yapımı. 
- Sulama projeleri (özellikle GAP çerçevesi içinde) 
- Ulaştırma: Demiryolu 

Yol, otoyol ve köprüler 
Havaalanları 
Limanlar 

. Nakliye Terminalleri 
- Kanalizasyon Projeleri 
- Su Temini 
- Ağaçlandırma Projeleri 
- Yangın Önleme 
- Erozyon Önleme 
-Enerji 
- Turizm Altyapısı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7 
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Memorandum of Understanding on Economic and Financial 
Cooperation Between tlıe Kingdom of Spain and tlıe 

Republic of Tlırlsey 

Jh& Ministry of Economy & Finance of Spain and the Undersecretariat of 
Treasuıy of the Republic of Turlcey (hereinafter the Parties) haye defined the 
scope of the economic and fınancial cooperation for Ihe years 1998-2001. For 
that purpose, both Parties have agreed on the following: 

1.- The Spanish Party intends to make available to the Republic of 
Turkey an amount of up to 410 million US dollars. These funds 
(hereinafter called "the Facilities") will be distributed as follovvs: 

10 million US dollars. in Ihe form of grants for the financing of feasibility 
studies of projects and programs agreed upon by both parties. These funds will 
be made available from the Spanish Fondo de Estudios de Viabilidad (FEV). The 
modalities for the allocation of the FEV are described in Annex I. 

400 million US dollars in the form of credits. to finance the supply of 
Spanish goods and services for projects implemented by Spanish firms in 
Turkey. 

The allocation of these funds vvili be subject to the existing internatlonal rules 
and regulations. in particular the OECD Consensus, and to the respective 
international and institutional commitments of both Governments. 

2.- The credit amount will be composed of the follovving: 

200 million US dollars of concessional loans. allocated from the "Fondo 
de Ayuda al Desarrollo" (FAD) for the relevant fiscal years. 

200 million US dollars of export credits under OECD conditions. 

3 - The credits mentioned in Article 2 will be allocated either: 

- through mixed credits with a grant element in accordance with OECD 
minimum requirements for this type of credits 

- or through any other scheme to be agreed upon by both Parties. 

The specific conditions for the FAD credits (i.e., repayment period, grace 
period and interest rate) u/ill be determined on a case-by-case basis. 

The Republic of Turkey will act either as Borrovver in vı/hich case it vvjll on-
lend the relevant funds to the Project Executing Agency or as Guarantor in vvhich 
case it will guarantee the repayment of the credit by the Borrovver. 
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4.- The amount of local content fınanced with the credits mentioned in Article 
2 will be aulhorised by the Spanish Government on a case-by-case basis and is 
never to exceed 15% of the exports of Spanish goods and services related to the 
project ahd benefıting from official financing. 

5.- The Facilities W\\\ be applied to projects of mutual interest to be approved 
by both Governments follovving their' respective procedures, rules and 
regulations. 

6.- The Parties will endeavour to assure the greatest possibie expediency in 
the allocation of the Facilities. 

Both Parties will exchange information and proposals. and vvill consult and 
assess the suitability and feasibility of individual projects for funding. Upon 
request, they vvill provide each other with information about the state of Internal 
approvals required for the advancement of specific projects of mutual interest. 

When a project satisfies both Parties' criteria and is in conformity with OECD 
guidelines. the Turkish Party vvill notify the Spanish Party of its request for the 
funding of the project. 

7.- The Turkish Government will permit the Spanish Government's personnel 
or representatives to visit any sites or locations vvhere projects fınanced under 
these Facilities are being carried out. and vvill furnish them vvith such information 
as they require regarding the project. its progress and financing. 

8.- The fınancial agreements relative tö the FAD credits and FEV grants shall 
be signed by the Spanish "Instituto de Credito Oficiai" (ICO), acting upon the 
authorization of the Spanish Government, and the Republic of the Turkey acting 
by and through its Minister of State in charge of the Undersecretariat of 
Treasury. 

Export credits under O E C D conditions wilt be agreed upon and signed by 
Spanish Banks and the Republic of the Turkey acting by arıd through its Minister 
of State in charge of the Undersecretariat of Treasury. 

9- Contracts to be fınanced under these Facilities may be denominaied in 
Spanish pesetas. US dollars, or any other currency eligible under Spanish 
legislation. provided that the currency applied to the credit or grant is the same 
as the currency applied to the contract. 

10.- The Parties vvill set up a special VVorking Group to examine and discuss 
the eligible projects and studies to be fınanced. exchange vievvs on any 
questions related to the effective utilisation of these Facilities and evaJuate its 
implementation. 

For that purpose, the Spanish Party has provided ân.indicative llst of sectors of 
interest to Spanish companies vvhich is listed in Annex 2. 
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His Excellency Güneş Taner His Excellency Jose Manuel 
Fernandez Nomiella 

Minister of State of the Secretary of State for 
Republic of Turkey Trade, Tourism & SMEs, 

Kingdom of Spain 

ANNEXI 

FUNDİNG OF FEASİBİLİTY STUDİES 
("Fondo de Estudios de Viabilidad. F.E.V.") 

1.- Fund's Background 

The Spanish Government passed on December 28th 1995 a Oecree 
crealing a Fund for the Financing of Feasibility Studies for Projects and 
Programs ("Fondo de Estudios de Viabilidad", FEV). This Fund was endovved 
with resources provided from the Development Aid Fund, FAD, and its current 
endovvment is pta 10.000 million. 

The FEV grants Feasibility Studies made by Spanish enterprises to 
assess the possibilities of Projects and Programs to be accomplished abroad. İt 
is meant to become a new cooperation instrumenl for Ihe strengthening of 
economic, commercial and fınancial relations betvveen Spain and the recipient 
country. 

2.- Basic Prjnciples 

İn order to qualify for FEV funding. Feasibility Studies must relate to 
Projects and Programs for vvhich financing is already planned. Project or 
Program financing may be provided by the recipient country's Government. 
Multilateral Institutions, untied concessionary loans from other donors. Spanish 
non-concessionary loans pr any other source excluding Spanish concessionary 
financing (FAD loans). This means that no Feasibility Study can qualify for FEV 
funding if the Project or Program to vvhich it relates is fınanced via FAD. 
Exceptions could be justifıed only on a extraordinary basis. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 10 

The VVorking Group vvill meet as often as is considered necessary by both 
Parties and at least once a year. 

Signed in Ankara on the 13th of January. 1998. in tvvo copies. both in the English 
language. 
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Those Studies considered particularly interesting for economic and 
commercial cooperation between the two countries. vvill be selected vvith the 
assistance of the Spanish Economic and Commercial Counsellor in the recipient 
country. An Application Form vvill be fılled for each of the Studies stating relevant 
data about the Feasibility Study as vvell as the Project ilself. 

This Application Form, together with a letter of the recipient country's 
authorities requesting funding for the Feasibility Study. vvill be the basic 
Documents to be considered by the Directorate General for Commercial Poiicy 
and External Investment. 

Applications should be submitted to the Bilateral Commercial Poiicy 
sections. vvhich is: 

* Deputy Director for Bilateral Commercial Poiicy vvith VVestern 
and Central Europe. Mediterranean Countries and the Middle 
East. CTei. 34-1-349 36 75) 

These units make a previous selection of the applications especially considering 
the interest of the applicant country's authorities. available funding for the 
completion of the project and capability of the Spanish enterprise to provide the 
project. Selected applications are submitted to the FEV Commission. chaired by 
the Director General of Commercial Poiicy and External Investment. Applications 
approved by the FEV Commission are submitted for a final approval or denial of 
the grant to the CIFAD (Interministerial Commission for the Development 
Assistance Fund). chaired by the Secretary of State for Commerce, Tourism and 
Small and Medium Enterprises. 

İn case the grant is approved, the Deputy Director for External Debi 
Management and Project Evaluation becomes responsible for the follow-up of 
the process. (Tel. 34-1^583.73.98) 
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3.- Feasibility Studies Cost 

Tiıe average cost of a Feasibility Study is estimated at pta. 25 million. A 
ceiling of pta. 50 million is established for the financing of each Study. 

4. Applications 

The authorities of a couniry, vvilling to make use of the FEV, must express 
their interest by a letter addressed to the Secretary of State for Commerce, 
Tourism and Small and Medium Enterprises, through the Spanish Embassy's 
Commercial Office, stating the Feasibility Studies which are given priority and 
specifying possibie financing sources for the Projects and Programs to vvhich 
they refer. 
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SELECTION CRİTERİA VVEİGHT {%) 
1.- TECHNİCAL PROPOSAL 

1. Company Reliability 10-20 
2. Technical Approach and Methodology 25-40 
3. Work Team 40-60 

II.- ECONOMİC PROPOSAL 20-30 

F) Finally. the conditions of Ihe contract vvill be negofiated betvveen 
the recipient country and the highest ranked consultant. If the tvvo parties are 
unable to reach agreement on a contract, the recipient country vvill invite the 
consultants who ranked second in the evaluation. The contract vvill be written in 
Spanish ahd the language chosen by the recipient country. The amount vvill be 
stated in pesetas. 

The selection process must be approved by the Spanish Administration. During 
the selection process the recipient country will be supported by Ihe Directorate 
General of Commercial Poiicy and Foreign Investments. by ICEX (Technology 
and Projects Department) and by the Spanish Embassy's Commercial Office. 
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5.- Evaluation of proposals and Negotİation of a contract 

Tiıe public institution of the recipient country vvhich applies for the 
financing of the Study vvill selecl the Spanish Consultant Company. This vvill be 
done by means of a restricted tender for Spanish companies follovving the sleps 
betovv: 

A) An invitation to the tender includlng a maximum indicative budgel 
will be published on "BİSE". "Noticias del FAD/FEV" and any other specialized 
media. Interested companies should then state formally to the authorities of the 
recipient country their vvillingness to take part in the tender. 

B) The authorities responsibie for the tender in the recipient country 
will prepare a Short List of Consultants (not less than three and not more than six 
consultants) to be invited to submit proposals. 

C) The authorities responsible for the tender vvill elaborate the Terms 
of Reference and fonıvard it. together vvith the Letter of İnvitation. to the 
companies on the Short List. During this process. they will have the support from 
the Directorate General for Commercial Poiicy and External Investment. 

D) Companies must submit their proposal within the scheduled time. 

E) Proposals received by the recipient country's authorities should be 
evaluated in accordance vvith Ihe criteria stipulated in the Letter of İnvitation. 
Such criteria should give more vveight to the technical proposai than to the 
economic one, as shovvn in the table belovv. 
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INDICATIVE LıST OF SECTORS FOR THE MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING ON ECONOMIC AND FıNANCıAL COOPERATION 
BETVVEEN THE REPUBLIC OF TURKEY AND THE KINGDOM OF SPAIN 

The followihg sectors could benefit from Spanish concessional loans and 
export credits to finance the supply of Spanish goods and services. under the 
conditions specified in the Memorandum of Understanding on Economic and 
Financial Cooperation. 

SECTORS 

- Education 

- Health. Medical equipment and hospital construction. 

- Irrigation projects (specially in the frame of GAP). 

- Transport; - Railv/ays 

- Roads. motonıvays and bridges. 

- Airports. 

- Poris. 

r Freight Terminals. 

- Sevverage Projects. 

- VVater supply. 

- Afforest projects. 

- Fire Prevention. 

- Erosion Prevention. 

- Energy. 

- Tourism infrastructure. 
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ANNEXII 


