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MADDE l- TARAFLAR:

Bu protokolün taraflan;

1 -Adıyaman Üniversitesi

Adres: Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Alhnşehir Mah. 3005. Sok. No:l3 02040,
Merkez/ADIYAMAN

2- T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Adres: Doğukent Mü. l04.Cad. No: l l55/2 Karaköprü / ŞANL|URFA

\'tAI)Dla 2- TANIMLAIt:

Işbu Protokolde geçen;

a) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

b) Bakanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığru,

c) Bışkan: GAP İdaresi Başkanını,

d) Destek Programı: Öncelikleri İdare tarafından belirlenen ve İdare ve uygulayıcı

kuruluşlar arasında yapılacak protokol çerçevesinde aktarılacak kaynağı,

e) Eş Finansman: Projenin uygulanınası için gerekli olan toplam finansman ihtiyacının

Uygu|ayıcı Kuruluş tarafından sağlanan nakdi katkı tutarını,

f) İdare: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını,

g) Muhasebe Birimi: Uygulayıcı Kuruluşun muhasebe hizmetlerinin yürütütdüğü birimi

veya birimleri,

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

açılan, işlemleri Uygulayıcı Kuruluşun muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü muhasebe

birimi tarafindan yilrütülen, İdare'nin harcama onayı olmadan ödeme yapılamayan ve İdare

taıafından İntemet bankacılığı kanalı ile anlık olarak izlenebilen ve muhasebe birimince l7
Ekim 20l7larihli ve 302l3 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Özel

Hesaplara İlişkin İşlemIerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince

işletiIen hesabı,
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i) Proje Ödeneği: Belli bir pğe için Uygulayıcı Kuruluşa. Bakan onayı ile talısis edilen

ve imzalanan işbu Protokolde belirtilen toplam ödenek miktarını.

j) Protokol: İdare ve Uygulayıcı Kuruluş arasında imza|anan ve desteklencn pğelere

ilişkin uygulama, finansman, izleme, değerlendirme vb. konular ile proje ödeneğini içeren

sözleşmeyi,

k) Uygulıyıcı Kuruluş: Adıyaman Üniversitesini ifade eder.

MADDE3-AMAC:

Bu protokoltin amacı; "Badem, Dut Ve İncir Yetiştiriciliği Potansiyelinin Gelişıirilııesi İçin

Araştırma, Uygulama Ve Eğitim Projesi" gerçekleştirilmesi ve projenin uygulanması,

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

tarafl arın sorumluluklannın belirlenmesidir.

2020 Yı|ı Yatınm Programında yer alan "Tanmsal Alğapının Geliştirilmesi Ana Projesi"

kapsamında 10.06.2020 tarihli E.l629023 sayılı Bakan Onayı ile belirlenen "Badem, Dut Ve

İncir Yetiştiriciliği Potansiyelinin Geliştirilmesi İçin Araştırma, Uygulama Ve Eğitim

Pğesinin" alt pğesine tahsis edilecek ödeneğin harcanması, izlenmesi. değerlendiriInıesi ve

denetlenmesine dair hükümleri kapsar.

}{r\DDE 5- DAYANAK:

Bu protokol,06 Kasım l989 tarihli ve 20334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanaıı "GAP Bölge

Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 388 sayılı Kanrın I liikmünde

Karamame"nin 1 inci ve 2 nci maddesi ile uygulayıcı kuruluşun meri mevzuattaki yasal

mevzuatı, yaıu sıra 21 Aralık 2019 tarihli ve 7179 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Kanunu'nun E Cetveli'nin lS'inci maddesine istinaden ve l2 Şubat 2020 tarihli ve 2ll4 karar

sayılı 2020 Yılı Programının Kabulü ve Uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı ve Eki

"2020 Yılı Yatınm Programf' ile 2020 yılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma

İdaresi Başkanlığı tarafından serTnaye transferi ödeneklerinin ku|landırı lması. izlcnıııesi ve

denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmıştır.
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MADDE 6- İsiN FiNANSMANI:

a) Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) dahil 506.854

(Beşyiizaltıbinsekizyüzellidörttürklirası) TL' dir. İdare Katkısı KDV dahil 430.83l

(Dörtyilzotuzbinsekizyüzotuzbirtürklirası) TL ve Uygulayıcı Kuruluş eş iinansman

katkısı KDV dehil 76.023 (Yetmişaltıbinyirmiüçtürklirası) TL' dir. İhale t|sulü ile

gerçekleştirilecek işlerde proje bütçesi yüklenici ile Uygulayıcı Kuruluş arasında

imzalanan götiirü bedel sözleşme bedelidir.

b) Protokol kapsamındaki pğe için, tüm harcamalarda İdareye Devlet Yatırım

Programından "Tarımsal Altyapının Geliştirilmesi Ana Pğesi" için tahsis edilmiş

ödenek kullanılacaktır.

c) Harcamalar ve proje uygulamaları, Uygulayıcı Kuruluşun tabi olduğu yasal ıııevzuat

çerçevesinde; her türlü idari, teknik, mali ve hukuki sorumluluk Uygulayıcı Kuruluşta

olmak üzere gerçekleştiriIecektir.

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

ödeneğinden karşılanabilir. Ayrıca, destek programlan kapsamında gelecck yıllarda

yapılması öngörülen pğelere ait danışmanlık hizmetleri ile etüt ve pğe çalışmaları

işbu Protokol kapsamında destek|enebilir. Uygulaycı Kuruluşun ihaleye ilişkin

yapacağı harcamalar eş finansman olarak kabul edilmeyecektir.

e) I(DV d6hil ihale ve diğer alım bedelleri toplamı, Bakan tarafindan onaylanan proje

futanndan fazla olduğu takdirde, fazla olan tutar Uygulayıcı Kuruluş tarafından

karşılanır.

f) İdare tarafından pğe ödeneğinin yüzde 10'una tekabül eden kısmı Uygulayıcı

Kuruluşun ihaleye çıkabilmesi amacıyla işbu Protokolde belirtilen pro.je hesabına

aktarılabilir.

g) Proje ile ilgili proje hesabına nakit aktarımının yapılabilmesi için Uygulayıcı Kuruluş

tabi olduğu mevzuat gereğince hazırladığı ilgili ödemeye ilişkin harcanıa yetkilisi

tarafından imzalanmış ödeme emri belgesini ve faturanın ömeklerini idareye sunar.

İdare, gerekli inceleme sonucunda uygun görmesi halinde talep edilen trıtarı proje

hesabına aktanr ve gerekli harcama onayınl verir. (proje hesabına yapılacak nakit

aktarımının miktarı; 6 (fl maddesi uyartnca ön ödeme yapılan projelerde öıı ödeme

bedeli ilk hak edişten kesilerek. eş finansman katkısı yer alan pğelerde ise her hak
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edişten Eş Finansman oranı kadar kesinti yapılarak belirlenir. Projede iş artışı olması

veya proje ihale bedeli proje ödeneğinden yüksek olması durumunda ise artış kadar olan

kısım Uygulayıcı Kuruluşı.ın eş finansmanı olarak değerlendirilerek nakit aktarımlar

gerçekleştirilir).

h) Pğe bazında nihai ödenek, geçici kabul ve/veya muayene kabul bclgelerinin

Uygulayıcı Kuruluş tarafından ikmalinden ve kesin hesaba ilişkin sunı.ılan söz konusu

belgelerin İdarece incelenerek uygun bulunmasından sonra proj e hesabına aktaıılır.

i) İlgili ödenekler ve proje hesaplan l7 Ekim 20l7tarihli ve 302l3 sayılı Resmi Gazetede

yayımlarıan Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin

Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik hükiimleri gereğince işletilecek olup elde

edilen gelirler ve pğe sonunda hesapta kalan tutar Uygulayıcı Kuruluş tarafından

İdareye geri aktanlır.

N,IADDE 7_ ÖNGÖRÜ I-EN F.\1\t.iYtaTLtaR:

Badem. Dut Ve İncir Yetiştiriciliği Potansiyelinin Geliştirilmesi İçin Araştırma, Ul,gulama Ve

Eğitim Projesine yönelik işin finansmanı, izleme ve değerlendirmesi. Uygulal,ıcı Kuruluş

tarafından ihale öncesi hazırlanacak olan özel teknik şartnamesinde belirtilen ]ıususlar

çerçevesinde işin uygulanması ve denetlenmesine, ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek.

MADDE 8_ TARAFLARIN YÜKÜMLÜı-Üxı-r,ni:

(1) İdarenin Yükümlülükleri;

a) İşbu Prolokol kapsamındaki faaliyet ve projelerin finansmanını, yatırım döncmi için

tahsis edilen ödenek çerçevesinde sağlamak,

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

aşamasında İdarenin gerekli görmesi durumunda gözlemci bulundurmak.

c) İdare, izleme raporları ve gerekli görürse saha ziyaretleri doğrultusunda

değerlendirmeler yapafak yatınmlann gecikmesi ya da tamamlanamama riskinin

bulunduğu projelere ilişkin olarak erken uyan rapoılan hazırlar ve Uygulayıcı Kuruluşa

gönderir.

d) ldare, gerek görmesi durumunda proje hesaplarının dökümünü Uygulayıcı Kuruluştan
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herhangi bir zamanda talep edebilir.

e) ldare, gerçekleştirilecek olan ihalelerde gözlemci bulundurma ve projelerin

gerçekleştirilmesine yönelik olarak her türlü teknik ve mali incelemeler .,-apma ve

yaptırma hakkına sahi ptir.

Q Pğelerin izleme ve değerlendirmesini yapmak.

g) Projelerin uygulandığı tesis ve alanlarda ve/veya proje alanlarına giden ana yol

güzerg6hındaki uygun yerlere; proje bilgilerini içeren, projenin hangi kurum tarafından

uygulandığı ve finansmanının GAP BöIge Kalkınma İdaresi ve Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı tarafindan sağlandığını belirten bilgilendirme tabelalarının ölçü ve bitgilerini

belirlemek ve Uygulayıcı Kuruluşa vermek.

(2) Uygulayıcı Kuruluşun Yükümlülükleri;

a) Proje ve ödeme süreciyle ilgili ortaya çıkacak tüm teknik, idari, mali ve hukuki

sorumluluk Uygulayıcı Kuruluşa aittir.

b) Kamulaştırma ihtiyacı olan projelerde kamulaştırma giderleri Uygulayıcı Kuruluşun

kaynaklanndan karşı lanacaktır.

c) Protokol|erin imza edilmesinin ardından Uygulayıcı Kuruluş tarafından ihale işlemleri

yapılır. İhale sonuçları ivedilikle İdareye bildirilir.

d) Uygulayıcı Kuruluş tarafından pğeler için kamu sermayeli bankalarda açılan,

İdare'nin harcama onayı olmadan ödeme yapılamayan ve İdare tarafından intemet

bankacıhğı kanalı ile anlık olarak izlenebilen Pğe Hesabı açtırmak, hesaptan GAP

İdaresi'nin onayı olmadan hiçbir şekilde para kullanmamak.

e) İha|e iları metnini. ihale öncesi İdareye göndermek.

g İhale edilen işin sözleşmesi sonrası yüklenici firma tarafından hazırlanıp onaylanan

termin planının onaylı kopyasını İdareye göndermek.

g) Pğeler kapsamında yapılacak hizmetler ile ilgili şartnameleri hazırlamak. ihaleleri

gerçekleştirmek, yüklenici firmaların şartnameye uygun şekilde yapacakları

çalışmalann kontrol ve kabulünü yapmak.

h) Pğe Hesabı dökiimiinü izleme raporlan ile birlikte İdaıeye sunmak. Ayrıca İdare gerek

görmesi durumunda proje hesabı dökiimünü Uygulayıcı Kuruluştan herhangi bir

zamanda talep edebilir.
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i) Proje izlenme ve denetlenmesi esnasında İdareye, talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi

sağlamak.

j) Projeyi amaçlanna uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmak.

k) Pğede sorun yaşzınm.ısı halinde durumu İdareye derhal bildirmek.

l) Proje başlangıcı ve sonunda kamuoyunu proje amaçları, faaliyetleri vc sonuçları

hakkında bilgilendirmek.

m) Proje kapsamındaki eğiıimlerde veya bilgilendirmeöilinç|endirme faaliyetlerinde görev

alacak uzmanların ve eğitmenlerin söz konusu faaliyetler konusundaki yeterliliğini

gösterir belgeyi, faaliyet öncesinde İdareye sunmak. Projenin uygulanması safhasında

iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak.

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

sebep olabileceği her türlü zarardaıı üçiincü kişilere karşı tek başına sorumlu olmayı

kabul eder.

o) Uygulayıcı Kuruluş, kendisi veya çalışanları veya yasa ve yönetmeliklere göre bu

çalışanların sorumlu olduğu kişiler tarafından yapılan bir hukuka aykırılık veya üçüncü

kişilerin haklarının ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek tazminat talebi veya davalarla

ilgili olarak, İdareyi her türlü sorumluluğun dışında tutar.

p) Projelerin uygulandığı tesis ve alanlarda velveya pğe alanlarına giden ana yol

güzergAhındaki uygun yerlere; proje bilgilerini içeren, projenin hangi krırum ıarafından

uygulandığı ve finansmanının GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi vc Tcknoloji

Bakanlığı taıafından sağlandığını belirten, ölçüleri ve bilgileri İdare tarafından

belirlenecek bilgilendirme tabelalarını yer teslimini takiben otuz (30) giin içerisinde

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

tarafından belirlenecek görünürlük rehberi esas alınacaktır.

(3) Ortak Yükümlülükler;

a) Alt Projelere ilişkin işlerin gerçekleştirilmesinden ve uygulamanın dcnctiıninden

Uygulayıcı Kuruluşun üst amiri. izleme ve değerlendirmesinden ise İdarc sortıırıludur.

b) Ortaklaşa düzenlenecek etkinlik ile faaliyetlerin başarılı ve verimli yiirtitiilmesini

teminen, Uygulayıcı Kuruluş ile İdare arasında etkin koordinasyonun sağlanması,
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c) İşbu Protokolün uygulanması ile ilgili olarak taraflann kanun ve ilgili nıcvztıatlarında

yapılan değişiklik ve düzenlemelerin diğer tarafa resmi yazı ile bildirilnıesi,

d) İşbirliğine konu olan alanlarda taraflarca hazırlanan pğelerin hayata geçirilmesinde

kamu ve özel kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır.

}tADDE 9- RAPoRLANIA, İZl-E]\tE VE DEĞEItI-ENDİRNrE

Pğelerin izleme ve değerlendirilmesinde uyulacak hususlar şunlardır.

a) İdare tarafından gerekli görülen projelerde, Uygulayıcı Kuruluş, yatırırn öncesi ve

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

gibi görseller kayıt altına alınarak İdareye iletilecektir.

b) Uygulayıcı Kuruluş taıafindan üçer aylık dönemler itibarıyla her bir proje için

yatınmlann mevcut durumu, kaşılaşılan sorunlar ve bir sonraki dönem için

öngöriilere ilişkin bilgileri içerecek "İzleme Tablosu" (Ek.2) doldurularak İdareye

iletilecektir.

c) Uygulayıcı Kuruluşlara tahsis edilen ödenek çerçevesinde yılı içerisinde

tamamlanamayan ve bir sonraki yıla sarkan işlerin durumu. ödemeleri ve işin

tamamlanacağı tahmini tarih "Bir Sonraki Yıla Sarkan İşler |zleme Tabtosu" (Ek.3)

doldurulaıak UyguIayıcı Kuruluş tarafından 2020 yılı Kasını ayı sonuna kadar İdare'ye

iletilecektir.

d) Idare, gerekli gördüğü durumlarda Uygulayıcı Kuruluştan ek bilgi talebinde

bulunabilir.

e) İdare, proje uygulamalannrn herhangi bir salhasında usulsüzliik veya rıygunsuzluk

tespit etmesi durumunda söz konusu usulsüzlük veya uygunsuzluğu Uygulayıcı

Kuruluşun üst yöneticisine rapor eder. Soruşturma neticelenene kadar pğeye ilişkin

ödemeler askıya alınır.

f) İdare, gerekti görür ise proje değerlendirme, uygulama, izleme ve denetleme

süeçlerinin tümünü bir yönetim sistemi üzerinden gerçekleşlirebilir.
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MADDE rO-DENETiM

Projelerin denetiminden Uygulayıcı Kuruluşun üst amiri sorumludur. İdare, gerekli gördüğü

durumlarda pğelere ilişkin denetim yapaı veya yaptırır.

MADDE 1ı- BÜTCE vE MAt,i YÜKÜMLÜLÜKLER

Öngörülen Proje bütçesi, İdare tarafından Uygulayıcı Kuruluşun bildireceği hesaba. Projeye

ilişkin işbu protokolün imzalanmasını müteakip 2020 Yılı Bölge Kalkınma İdare|eri

BaşkanlıkIarı Tarafından Sermayc Transferi Ödeneklerinin Kullandırı|ması. İzteıınıcsi Ve

Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslardaki hükümler çerçevesinde aktarılacaktır. (Ek. l )

MADDE l2- PRoToKoL EKİ

a) Ek.l, Ek.2 ve Ek.3 ekJeri işbirliği protokolün aynlmaz parçasıdır.

Ek.l: 2020 Yılı Bölge Kalkınma İdarelileri Başkanlıklan Tarafından Sermaye l'ransferi

Ödeneklerinin Kullandınlması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar

Ek.2: İzleme Tablosu

Ek.3: Bir Sonraki Yıla Sarkan İşler İzleme Tablosu

}taddc l3_ EK PROTOKOI. \'APlL}IASI

Işbu Protokol ile belirtilmemiş hususIar için gerektiğinde ek protokol tanzinı edilcbilir.

MADDE l4- DiĞER HUSUSLAR:

a) Bu protokolde yer almayan her türlü hususlarda; 2020 Yılı Bölge Kalkınma İdareleri

Başkanlıkları Tarafından Sermaye Transferi Ödeneklerinin Kullandı rı lınası. İzlcnmesi

ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslardaki hükümler geçerlidir. (Ek.l )

b) Protokolden ve protokolün uygulanmasından doğabilecek her türlü vergi, resim ve harç

ile sair masraflar Uygulayıcı Kuruluş tarafından karşılanacaktır.

c) Protokolde belirtilmeyen fakat uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar ile 1,eterince

açıklanmamış ve değiştirilmesi gerekli görülen hususlar görüşme|er yoltıyla çözüme
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kavuşturulur. Protokol hiikümleri ile ilgili her türlü değişiklik taral'ların yazılı

mutabakatı veya gerektiğinde ek protokoller tanz.im edilerek yapılır.

}IADDE l5_ PRoToKoı-ÜN yÜnÜırı- üĞn cinnrrsi vB sünnsi

İşbu Protokol; taraflann imzasını müteakip yürürlüğe girer ve Uygulayıcı Kurulrış tarafından

Proje tamamlanma raporrınun İdareye sunrılması ve kabulünü takiben sona erer.

Bu Protokolün takibinden doğacak ihtilaflar öncelikle tarafların oluşturacağı biı lıeyet

tarafından giderilecektir. Çözüm bulunmaması halinde ise Şanlıurfa Mahkemeleri ve İcra

Daire]eri yetkilidir.

İş bu protokol onaltı (16) maddeden ibarettiı, 1 (bir) nüsha halinde düzenlenmiş ve taraflarca

,. .l .. .12020 tarihinde imzalanmıştır.
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