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MADDE l- TARAFLAR:

Bu protokolün tarafl arı;

l - Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü

Adres: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü, Altınşehir, 3004. Sk. 02040 Merkez] Adıyaman

2- T.C. Sanayi ve Teknoloji BakanIığı GAP l}ölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Adres: Doğukent Mah. 104.Cad. No: l 155/2 Karaköprü / ŞANLIURFA

MADDE 2- TANIMLAR:

İşbu Pıotokolde geçen;

a) Bakan: Sanaf ve Teknoloji Bakanını,

b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Başkan: GAP İdaresi Başkanını,

d) Destek Programı: Öncelikleri İdare tarafindan belirlerıen ve İdare ve uygulayıcı

kuruluşlar aıasında yapılacak protokol çerçevesinde ai:tanlacak kaynağı,

e) Eş Finınsman: Pğeıin uygulanması için gerekli olan toplam finansman ihtiyacının

Uygulayıcı Kunıluş tarafından sağlanan nakdi katkı tutannı,

| İdare: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığnı,

g) Muhasebe Birimi: Uygulaycı Kuruluşun muhasebe hizınetlerinin yüriitiildüğii birimi

veya birimleri,

h) Proje Hesabı: Uygulaycı Kuruluş tarafından projeler için kamu sermayeli bankalarda

açılan, işleınleri Uygulaycı Kuruluşun muhasebe hizmetlerinin yiirütiildüğii muhasebe

birimi tarafindan yürütiilen, İdare'nin harcama onay olmadan ödeme yapılamayan ve

İdare tarafindan intemet bankacılığ kanalı ile anlık olarak izlenebilen ve muhasebe

birimince 17 Ekim 2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmi Gazetede yaymlanan Kamu

İdarelerine Ait Özel Hesaplara llişkin İşlerrılerin Müasebeleştirilmesine Dair

Yönetmelik hükiimleri gereğince işletilen hesabı,

i) Proje Ödeneği: Belli bir pğe için Uygulayo Kuruluşa Bakan onayı ile tahsis edilen ve

imzalanan işbu Protokolde belirtilen toplam ödenek miktannı,

d U7^-,
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j) Protokol: İdare ve Uygulayıcı Kuruluş arasında imzalanan ve desteklenen pğetere

ilişkin uygulama, finansman, izleme, değerlendinne vb. konuIar ile pğe ödeneğini içeren

sözleşmel,

k) Uygulayıcı Kurutuşı Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü ifade eder.

MADDtr 3- AMAC:

İŞbu bu protokol ile Adıyaman Üniversitesi, K6hta Meslek Yüksekokulu ve Kihta Ziraat Odası

iŞbirliğinde, 2007 yılından beri getirilen ekiıı kotası nedeniyle sadece sözleşmeli olarak tiitün

tanmı yapan üreticilerimize "şeker otu" bitkisini tanıtmak ve tanmının yaygınlaştınlması

amaçlanmaktadır. "Altematif Ürtın oıarak sanayiye yönelik Şeker otu (stevia rebaudiana

Bertoni) Bitkisinin Yetiştirilmesi" projenin uygulanması ve gerçekleştirilmesi koordinasyonu

ve izlenmesine ilişkin teknik, mali, idari ve hukuki kurallara, süreçlere ilişkin taraflann

sorumluIuklarının belirlenmesidiı.

MADDE 4_ İsİx xoxusu:

20l9 Yılı Yatırım Programında yer alan "Tanmsal Araştırma Ana Pğesi" kapsamında Bakan

onay ile belirlenen "Atternatif Ürün olırak sanayiye y6nelik Şeker otu (§tevia

Rebaudiana Bcrtoni) Bıtki§inin yctiştirilmesi" alt pğesine tahsis edilecek ödeneğin

harcanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine dair hükümleri kapsar.

MADDE 5- DAYANAK:

Bu protokol, 06 Kasım 1989 tarihli ve 20334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''CAP Bölge

kalkınma idaresi Teşkilatının kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 388 saylı kanun Hiikmünde

karamame"nin l inci ve 2 nci maddesi ile uygulaycı kuruluşun meri mevzuattaki yasal

mevzuatı, yant sıra 31 Aralık 20l7 tarihli ve 7066 saylı 2018 Yıh Merkezi Yönetim Bütçe

Kanunu'nun E Cetveli'nin 2o'inci maddesine istinaden ve 03 Ekim 20l7 tarih|i ve 201,/ l10924

sayılı 2019 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve izIenmesine Dair Bakanlar

Kurulu Kararı ve Eki "2019 Yılı Yatınm Programı" ile 2019 ylı Güneydoğu Anadolu Projesi

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından sermaye transferi ödeneklerinin kullandınlması,

izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

MADDD 6_ isİN riNANSMANI:

a) Proje bütçesi katma değer veıgisi (KDD dahil 230.000 (ikiyüzotuzbintıirklirası) TL' dir.

İdare Katkısı KDV dahil 2O7.0OO (ikiyüzyedibintürklirası) TL ve Uygulaycı Kuruluş eş

finansman katkısı KDV dahil 23.000 (firmiüçbintürklirası) TL dir. İhale usulü ile

Uh----
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gerçekleştirilecek işleıde pıoje bütçesi ytiklenici ile Uygulaycı Kuruluş arasında

imzalanan götiirü bedel sözleşme bedelidir.

b) Protokol kapsamındaki proje için, nim harcamalarda İdareye Dev|et Yatınm Programından

"Tanmsal Araşürma Ana Pğesi" için tahsis edilmiş ödenek kullanılacaktır.

c) Harcamalar ve pğe uygulamalan, Uygulaycı Kuruluşun tabi olduğu yasal mevzuat

çeıçevesinde; her tiirlü idari, teknik, mali ve hukuki sorumluluk Uygulaycı Kuruluşta

olmak üzere gerçekleştirilecektir.

d) Projelere ilişkin müşaürlik ve ihale giderleri, işbu protokol çerçevesinde proje

ödeneğinden karşılanabilir. Uygulaycı Kuruluşun ihaleye ilişkin yapacağı harcamalar eş

finansman olarak kabul edilmeyecektir.

e) I(DV dAhil ihale ve diğer alım bedelleri toplamı, Bakan tarafindan onaylanan pğe

tutanndan fazla olduğu takdirde, fazla olan tutar Uygulayıcı Kuruluş tarafindan karşılanır.

fl İdare tarafindan pıoje ödeneğinin yiiade 1O'una tekabül eden kısmı Uygulaycı Kuruluşun

ihaleye çıkabilmesi amacıyla işbu Protokolde belirtilen pğe hesabına aktanlabilir.

c) Proje ile ilgili proje hesabına nakit akianmının yapılabilmesi için Uygulaycı Kuruluş tabi

olduğu mevzuat gereğince hazırladığı ilgili ödemeye ilişkin harcama yetkilisi tarafindan

imzalanmış ödeme emri belgesini ve faturanın ömeklerini İdareye sunar. İdare, gerekli

inceleme sonucunda uygun görmesi halinde talep edilen futan pğe hesabına aktanr ve

gerekli harcama onaynı verir. (Proje hesabına yapılacak nakit aktanmınn miktan; 6 (f)

maddesi uyannca ön ödeme yapılan projelerde ön ödeme bedeli ilk hakedişten kesilerek,

eş finansman katkısı yer alan projelerde ise her hakedişten Eş Finansman oranı kadar

kesinti yapılarak belir|enir. Projede iş artışı olması veya pğe ihale bedeli proje

ödeneğinden yüksek olması durumunda ise artış kadar olan kısım uygulayıcl kuruluşun

eş lrnansmanı olarak değerlendirilerek nakit aktanmlar gerçekleştirilir).

h) proje bazında nihai ödenek, geçici kabul ve/veya muayene kabul belgelerinin uygulaycı

kuruluş tarafindan ikmalinden ve kesin hesaba ilişkin sunulan söz konusu belgelerin

İdarece incelenerek uygun bulunmasından sonra pğe hesabına aktanlır.

i) İlgili ödenekier ve proje hesaplaı l? Ekim 2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin

Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik hüktimleri gereğince işletilecek olup elde edileıı

gelirler ve proje sonunda hesapta kalan tutar uygulayıcı kuruluş tarafından İdareye geri

aktanlır.
ıaYİa 4 / 9
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MADDD 7_ ÖNGÖRÜLE R:

Altematif Ürün olarak sanayiye yönelik Şeker otu (stevia ıebaudiana Be(oni) Bitkisinin

yetiştirilmesi alt pğesine yönelik işin finansmanı, izleıne ve değerlendiımesi, uygulaycı

Kuruluş tarafından ihale öncesi hazırlanacak olan özel teknik şartnamesinde belirtilen hususlar

çerçevesinde işin uygulanması ve denetleİırnesine, ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek.

MADDE 8- TAIIAFLARJN Yüxüıı ıüıüxı,nRi:

(1) İdırenin Yükümlülükleri;

a) işbu protokol kapsamındaki faaliyet ve projelerin finansmanrnr, yatınm dönani için

tahsis edilen öderıek çerçevesinde sağlamak,

b) İhale usulü ile gerçekleştirilecek işlerde ihale esnasrnda ve ihale sonrası yer teslimi

aşamasında İdmenin gerekli görmesi durumunda gözlemci bulundurmak.

c) idare, izleme raporlan ve gerekli görürse saha ziyaretleri doğrultusunda

değerlendirmeler yaparak yatınmlann gecikmesi ya da tamamlanamama riskinin

bulunduğu pğelere ilişkin olarak erken uyan raporlan hazırlar ve Uygulaycı Kuruluşa

gönderir.

d) idare, gerek görmesi durumunda pğe hesaplannın döktimtiııü Uygulaycı Kuruluştarı

herhangi bir zamanda talç edebilir.

e) İdare, gerçekleştirilecek olan ihalelerde gözlemci bulundurma ve pğelerin

gerçekleştirilmesine yönelik olarak her tiirlü teknik ve mali incelemeler yapma ve

yaptırma hakkına sahiptir.

f) Pğelerin izlerne ve değerlendirmesini yapmak,

g) Projelerin uygulandığı tesis ve alanlarda vdveya proje alanlanna ğden ana yol

güzergahındaki uygun yerlere; pğe bilgilerini içeran, projenin hangi kurum tarafindan

uygulandığı ve finansmanının, sanayi ve Teknoloji Bakanlığ GAp Bölge kalkınma

İdaresi tarafindan sağlandığını belirten bilgilendirme tabelalannın ölçü ve bilgilerini

belirlemek ve Uygulayıcı Kuruluşa vermek.

(2) Uygulayıcı Kuruluşun Yükümlülükleri;

a) proje ve ödeme süreciyle ilgili ortaya çıkacak tiirn teknik, idari, mali ve hukuki

sorumluluk Uygulayıcı Kuruluşa aittir.

N FAALİYBTLE
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b)KamulaşhrmaihtiyacıolanprojelerdekamulaştırmağderleriUygulaycıKuruluşun

kaynaklanndan karşılanacaktır.

c) Protokollerin imza edilmesinin ardından Uygulaycı Kuruluş tarafindan ihale işlemleri

yapilır. İhale sonuçlan ivedilikle İdareye bildirilir.

d) uygulaycı kuruluş tarafindan pğeter için kamu sermayeli bankalarda açılan,

idare,nin harcama onayı olmadan ödeme yapılamayan ve İdare taıafindan intemet

bankacılığı kanalı ile anlık olarak izlenebilen pğe Hesabı açtırmak, hesaptan GAp

İdaresi' nin onay olmadan hiçbir şekilde para kullanmamak,

e) İhale ilan metnini, ihale öncesi İdareye göndermek.

0 İhale edilen işin sözleşmesi sonrası yüklenici firma tarafindan hazırlanıp onaylanan

termin planınrn onaylı kopyasını ldareye göndermek.

g) projeler kapsamında yapılacak hizrnetler ile ilgili şartnameleri hazırlamak, ihaleleri

gerçekleştirmek, yüklenici firmalann şartnameye uygun şekitde yapacaklan

çalışmalann kontrol ve kabulünü yapmak.

h) pğe Hesabı dökümünü izleme raporlan ile birlikte İdareye sunmak. Aynca idare gerek

görmesi durumunda proje hesabı dökümünü uygulayıcı kuruluştan herharıgi bir

zamanda talep edebilir.

i) Proje izlanme ve denetlerımesi esnasında idareye, talç edeceği her tiirlü bilgi ve belgel

sağlamak.

j) Projel amaçlanna uygun otarak yürütınek ve sonuçlandırmak,

k) Pğede sorun yaşzıııması halinde durumu İdmeye derhal bildirmek,

l) Proje başlangıcı ve sonunda kamuoyunu proje amaçlan, faaliyetleri ve sonuçlan

hakkında bilgilendirmek.

m) proje kapsamındaki eğitimlerde veya bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetlerinde görev

alacakuzmarılannveeğitrnenlerinsözkonusufaaliyetlerkonusundakiyeterliliğini

gösterir belgeyi, faaliyet öncesinde İdareye sunmak, Projenin uygulanması sa{hasında

iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlerni almak,

n) Uygulayıcı Kuruluş, projenin yürütülmesi esnasında ya da pğenin bir sonucu olarak

sebç olabileceği her türlü zarardaı üçüncü kişilere karşı tek başına sorumlu olmay

"f,

kabul eder.
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o) Uygulaycı Kuruluş, kendisi veya çalışanlan veya yasa ve yönetmeliklere göre bu

çalışanların sorumlu olduğu kişiler taıafindan yapılan bir hukuka aykınlık veya üçüncü

kişilerin haklannın ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek tazminat talebi veya davalarla

ilgili olaıak, İdareyi her tiirlü sorumluluğun dışında tutar.

p) Projelerin uygulandığı tesis ve alanlarda ve/veya pğe alanlanna giden ana yol

güzerg6hındaki uygun yerlere; pğe bilgilerini içeren, pğenin hanğ kunım tarafindan

uygulandığı ve finansmanmın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalhnma

ıdaresi tarafından sağlandığınr belirten, ölçüleri ve bilgileri İdare tarafindan

belirlenecek bilgilendirme tabelalannı yer teslimini takiben otuz (30) gün içerisinde

yerleştirmek. Projelerde kullanılacak görsel, yazılı basılı her tiirlü materyallerde İdare

tarafi ndan belirlenecek görünürlük rehberi esas alınacaliır.

(3) Ortak Yükümlülükler;

a) Alt Pğelere ilişkin işlerin gerçekleştirilmesinderı ve uygulamanın denetiminden

Uygulaycı Kuruluşun üst amiri, izleme ve değerlendirmesinden ise İdare sorumludur.

b) ortaklaşa düzenlenecek etkinlik ve faaliyetlerin başanlı ve verİmli yürütiilmesini teminen,

Uygulaycı Kuruluş ile İdaıe arasında etkin koordinasyonun sağlanması,

c) İşbu Protokolün uygulanması ile ilgili olarak taraflann kanun ve ilgili meıızuatlannda

yapılan değişiklik ve düzenlemelerin diğer tarafa resmi yazı i!e bildirilmesi,

d) işbirliğine konu olan alanlarda taraflarca hazırlanan projelerin hayata geçİrilmesinde kamu

ve özel kaynaklann etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır.

MADDE 9- RAPORLAMA. İZLEME VE DEĞERLENDiRME

Pğelerin izlane ve değerlendirilmesinde uyulacak hususlar şunlardır.

a) idare tarafindan gerekli görülen projelerde, uygulaycı kuruluş, yatınm Öncesi ve sonıasuu

yansıtan bir rapor hazırlayacak ve iki duruma ilişkin bilgi, belge ve fotoğraf gibi görseller

kayt alüna alınarak İdareye iletilecektir.

b) Uygulayıcı Kuruluş tarafindan üçer aylık dönemler itibanyla her bir pğe için yahnmlann

mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve bir sonraki dönem için öngörülere ilişkin bilgileri

içerecek İzleme Tablosu (Ek.2) doldurularak İdareye iletilecektir.

c) Uygulayıcı Kuruluşlara tahsis edilen ödenek çerçevesinde ylı içerisinde tamamlanamayan

ve bir sonraki yla sarkan işlerin durumu, ödeıneleri ve işin tamamlanacağı tahmini tarih "Bir

'c?/--
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Sorıraki Yıla Sarkan işler İzleme Tablosu" (Ek.3) doldurularak Uygulayıcı Kuruluş

tarafından 2019 yılı Aralık ayı sonuna kadar İdare'ye iletilecektir.

d) idare, gerekli gördüğü durumlarda uygulaycı kuruluştan ek bilgi talcbinde bulunabilir.

e) idare, proje uygulamalarıııın herhangi bir safhasında usulsüzlük veya uygunsuzluk tespit

etmesi durumunda söz konusu usulsüzlük veya uygunsuzluğu Uygulayıcı Kuruluşun üst

yöneticisine rapor eder. Soıuştunna neticelenene kadar projeye ilişkin ödemeler askıya

alınır.

fl İdare, gerekli görür ise proje değerlendirme, uygulama, izleme ve denetleme süreçlerinin

tümünü bir yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirebilir.

MADDB 10_ DENETİM

projelerin denetiminden uygulaycı kuruluşun Üst amiri sorumludur. idare, gerekli gördüğü

durumlarda pğelere ilişkin deııetim yapar veya yaptınr.

MADDE ll_ l]UTCB VE MAI-i YÜKüııı-üı,ürrın

öngörülen proje bütçesi, İdare tarafindan uygulaycı kuruluşun bildireceği hesaba, projeye

ilişkin işbu protokolün imzalanmasını müteakip 2019 Yılı Bölge Katkınma İdareleri

Başkanlıklan Tarafindan Sermaye Transferi Ödeneklerinin Kullandınlması, İzlenmesi Ve

Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslardaki hükümler çerçevesinde aktanlacakhr. (Ek.1)

MADDE l2- PROTOKOL EKi

o Ek.l, Ek.2 ve Ek.3 ekleri işbirliği protokoliin aynlmaz parçasıdır,

Ek.l : 2019 Yılı Bölge Kalkınma İdarelileri Başkanlıklan Tarafindan Sermaye Transferi

Ödeneklerinin Kullandınlması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Usuı Ve Esaslar

Ek.2: lzleme Tablosu

Ek.3: Bir Sonraki Yıla Sarkan İşler İzleme Tablosu

Madde 13- EK PRoToKot, YAPILMASI

işbu Protoko1 ile belirtilmemiş hususlar için gerektiğinde ek protokol tanzim edilebilir

ADDE l 4_ DİĞER HUSUS

a) Bu protokolde yer almayan her türlü hususlarda; 2019 Yılı Bölge Kallıınma İdareleri

Başkanlıklan Tarafından Sermaye Transferi Ödeneklerinin Kullandınlması, izterırnesi

Ve Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslardaki hükiimleı geçerlidir, (Ek,1)
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b) Protokolden ve protokolün uygulanmasından doğabilecek her tiirlü vergi, resim ve harç

ile sair masraflar Uygulaycı Kuruluş tarafindan karşılanacalıdr.

c) pıotokolde belirtilmeyen fakat uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar ile yeterince

açıklanmamış ve değiştirilmesi gerekli görülen huzuslar görüşmeler yoluyla çrjziime

kavuşturulur. protokol hiikümleri ile ilgili her tiirlü değişiklik taraflann yazılı

mutabakai veya gerektiğinde ek protokoller tanzim edilerek yapılır.

MADDE 15- PRoTOKOLÜN YÜRÜRLÜĞE G inıııpsi vE siJRESi

ışbu protokol; tarafların imzasını müteakip yürürlüğe gireı ve uygulaycı kuruluş tarafından

Proje tamamlanma raporunun İdareye sunulması ve kabulünü takiben sona eıer,

MADDE 16- İIITiraFLARIN CÖZÜİİÜ

Bu protokolün takibinden doğacak ihtilaflar Öncelikle taraflann oluştuıacağı bir heyet

tarafından giderilecektir. Çözüm bulunmaması halinde ise Şanlıuıfa Mahkemeleri ve İcra

Daireleri yetkilidir.

iş bu protokol onaltı (16) maddeden ibarettir, l (bir) nüsha halinde düzenlenmiş ve taraflarca

...l |2120|9 tarihinde imzalanmıştır.
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