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MADDE l-TARAFLAR:

Bu protokoltin tarafl an;

1 -Adıyaman Üniversitesi

Adres: Adıyaman Üniversitesi (ADYO Altınşehir Mah. 3005. Sok. No: t 3 02040,
MerkezADIYAMAN

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

Adres: Doğukent Mah. 104.Cad. No: 1155/2 Karaköprü / ŞANLIURFA

\lADDll 2- TANIMI-AR:

İşbu Protokolde geçen;

a) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Başkan: GAP ldaresi Başkanını,

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

kuruluşlar arasında yapılacak protokol çerçevesinde aktanlacak kaynağı,

e) Eş Finansman: Projenin uygu|anması için gerekli olan toplam finansman ilıliyacının

Uygulayıcı Kuruluş tarafindan sağlanan nakdi katkı tutarını,

fl İdare: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını,

g) Muhasebe Birimi: Uygulayıcı Kuruluşun nuhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü birimi

veya birimleri,

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

açılan, işlemleri Uygulayıcı Kuruluşun muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü muhasebe

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

tarafından intemet bankacılığı kanalı ile anlık olarak izlenebilen ve muhasebe birimince l7

Ekim 20l7 taıihli ve 302l3 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelcrine Aiı Özel

Hesaplara İlişkin İşıemıerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik hüktinıleri gereğince

işletilen hesabı,

i) Proje Ödeneği: Belli bir proje için Uygulayıcı Kuruluşa, Bakan onayı ile tahsis edilen

ve imzalanan işbu Protokolde belirtilen toplam ödenek miktannı,
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j) Protokot: İdare ve Uygulayıcı Kuruluş arasında imzalanan ve desteklenen projetere

ilişkin uygulama, finansman, izleme, değerlendirme vb. konu|ar ile proje ödeneğini içeren

sözleşmeyi,

k) Uygulayıcı Kuruluş: Adıyanıan Üniversitesini ifade eder.

N,lAl)Dlı - AMAC:

Bu protokoliin amacı; "Badem Bahçelerinde Kurakhğın Etkilerini AzaItılmasına Yönelik

Araştırma Uygulama Ve Eğitim Çalışmaları Projesinin" gerçekleştirilnıesi ve pro.jenin

uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin teknik, mali, idari ve hukuki kural]ara.

süreçlere ilişkin tarafl arın sorumluluklarının belirlenmesidir.

]VIADDE 4- isİN KONUSU:

2020 Yılı Yatınm Programında yer alan "Tarımsal Altyapının Geliştirilnıesi ı\na Pıojesi"

kapsamında 10.06.2020 tarihli E.l629023 sayı|ı Bakan onayı ile belirlencn "Badem

Bahçelerinde kuraklığın Etkilerini Azaltılmasına yönelik Araştırma uygulama ve Eğitim

çalışmaları projesinin" alt projesine tahsis edilecek ödeneğin harcanması. izlenmesi,

değerlendirilmesi ve denetlenmesine dair hükümleri kapsar.

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

Kalkınma İdaıesi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 388 sayılı Kanun Fliikmünde

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

mevzuatı. yanı sıra 2l Aralık 20l9 tarihli ve 7179 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetin-ı Bütçe

Kanunu'nun E CeWeli'nin l8'inci maddesine istinaden ve 12 Şubat 2020 tarihli ve 2 l l4 karar

sayılı 2020 Yılı Programının Kabulü ve Uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı ve Eki
"2020 Yılı Yatınm Programı" ile 2020 yılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma

İdaresi Başkanlığı tarafından serTnaye transferi ödeneklerinin kullandırı lınası. izlcırnıesi ve

denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmıştır.
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MADDE o_ İŞiN riNaNSNIANl:

a) Proje bütçesi katma değer vergisi KDV dahil 405.560

(Dörlyüzbeşbinbcşyiizaltmı ştürklirası) TL' dir. İdare Katkısı KDV dö,lıil 344.726

(Üçyüzkırkdörtbinyediyüzyimıialtıtürklirası) TL ve Uygulayıcı Kurulrış eş fiı-ıansman

katkısı KDV dahil 60.834 (Altmışbinsekizyüzotuzdörttürkirası) TL' dir. İhale ıısuIii ile

gerçekleştirilecek işlerde proje bütçesi yüklenici ile Uygulayıcı Kuruluş arasında

imzalanan götiirü bedel sözleşme bedelidir.

b) Protokol kapsamındaki proje için, tüm harcamalarda İdareye Devlet Yatınm

Programmdan "Tarımsal Altyapının Geliştirilmesi Ana Pğesi" için tahsis edilmiş

ödenek kullanılacaktır.

c) Harcamalar ve proje uygulamaları, Uygulayıcı Kuruluşun tabi olduğu vasal ırrevzual,

çerçevesinde; her türlüı idari, teknik, mali ı,e hukuki sorumluluk Uygulal,ıcı Krıı,uluşta

olmak üzere gerçekleştirilecektir.

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

ödeneğinden karşılanabilir. Ayrıca, destek progıamları kapsamında gelecck 1,,ıllarda

yapılması öngörülen projelere ait danışmanlık hizmetleri ile etüt ve projc çalışnıaları

işbu Protokol kapsamında desteklenebilir. Uygulayıcı Kuruluşun ihaleye ilişkin

yapacağı harcamalar eş finansman olarak kabul edilmeyecektir.

e) KDV d6hil ihale ve diğer alım bedelleri toplamı, Bakan tarafından onaylaııaı-ı proje

tutanndan fazla olduğu takdirde, fazla olan tutar Uygulayıcı Kuruluş tarafından

karşılanır.

fl İdare tarafından proje ödeneğinin yüzde tO'rına tekabül eden kısmı Uygulayıcı

Kuruluşun ihaleye çıkabitmesi amacıyla işbu Protokolde beliılilen pro.ie hesabına

aktarılabilir.

g) Proje ile ilgili proje l-ıesabına nakit aktarımının yapılabilmesi içiıı Uygulayıcı Kuruluş

tabi olduğu mevzuat gereğince hazırladığı ilgili ödemeye ilişkin harcanıa yetkilisi

taıafından imzalanmış ödeme emri belgesini ve faturanın ömeklerini İdareı,e sunar.

İdare, gerekli inceleme sonrıcunda uygun görmesi halinde talep edilen tı.ıtarı proje

hesabına aktant ve gerekli harcama onayını verir. (Proje hesabılıa yapılacak nakit

aktarımının miktarı; 6 (f-) maddesi uyarrnca ön ödeme yapılan projelerde ön ödeme

bedeli ilk hak edişteı-ı kesilerek. eş finaırsınan katkısı yer alan projelerde ise her lrak
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edişten Eş Finansman oranı kadar kesinti yapılarak belirlenir. Projede iş artışı olması

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

kısım Uygulayıcı Kuruluşun eş finansmant olarak değerlendirilerek nakit aktarımlar

gerçekleştirilir).

h) Pğe bazında nihai ödenek, geçici kabul ve/veya muayenc kabuI lıeIgelerinin

Uygulayıcı Kuruluş tarafından iknıalinden ve kesin hesaba ilişkin sunulan söz konusu

belgelerin İdarece incelenerek uygun bulunmasından sonra proje hesabına aktarılır.

i) İlgili ödenekler ve pğe hesapları 17 Ekim20|7 ıarihli ve 302l3 sayılı Resnıi Gazetede

yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İş|em|erin

Müasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik hükiimleri gereğince işletilecek olup elde

edilen gelirler ve pğe sonunda hesapta kalan tutar Uygulayıcı Kuruluş taratındaıı

İdareye geri aktanlır.

Badem Bahçelerinde Kuraklığın Etki|erini Azaltılmasına Yönelik Araştırma Ul.gulama Ve

Eğitim Çahşmalan Projesine yönelik işin finansmanı, iz|eme ve değerlendirmesi. [-I1,gulayıcı

Kuruluş tarafından ihale öncesi hazırlanacak olan özel teknik şartnamesinde belirtilcn lıususlar

çerçevesinde işin uygulanması ve denetlenmesine, ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek.

\tADDE 8- TARAFLARIN YtIKİJN{r,ÜLÜKLDRi:

(t) İdarenin YükümlüIükleri;

a1 İşbu Protokol kapsamındaki faaliyet ve projelerin finansmanını. yatırım döı-ıenıi 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 yaparak yatırımlarrn gecikmesi ya da tamamlanamama riskinin

bulunduğu projelere ilişkin olarak erken uyan raporlan hazırlar ve Uygulayıcı Kuruluşa

gönderir.

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

e) İdare, gerçekleştirilecek olan ihalelerde gözlemci bulundurma ve projelerin

gerçekleştirilmesine yönelik olaıak her tiirlü teknik ve mali incelemeler yapma ve

yapttrma hakkına sahiptir.

l) Projelerin izleme ve değerlendirmesini yapnıak.

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

güzerg6hındaki uygun yerlere; pğe bilgilerini içeren, projenin hangi kuruın taraftndan

uygulandığı ve fınansmanının GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi vc Teknoloji

Bakanlığı tarafından sağlandığını belirten bilgilendirme tabelalannın ölçii ve bitgilerini

belirlemek ve Uygulayıcı Kuruluşa vermek.

(2) Uygulıyıcı Kuruluşun Yükümlülükleri;

a) Pğe ve ödeme süreciyle ilgili ortaya çıkacak tiim teknik, idari, mali ve hukuki

sorumluluk Uygulayıcı Kuruluşa aittir.

b) Kamulaştırma ihtiyacı olan projelerde kamulaştırma giderleri Uygulayıcı Kuruluşun

kaynaklanndan karşılanacaktır.

c) Protokollerin imza edilmesinin ardından Uygulayıcı Kuruluş tarafından ihale iştemleri

yapılır. İhale sonuçları ivedilikle İdareye bildirilir.

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

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

bankacılığı kanalı ile anlık olarak idenebilen Proje Hesabı açtırmak, hesaptan GAP
İdaresi'nin onayı olmadan hiçbir şekilde para kullanmamak.

e) İhale ilan metnini, ihale öncesi İdareye göndermek.

f; İhale edilen işin sözleşmesi sonrası yüklenici firma tarafindan hazır|anıp onaylanan

termin p|anının onaylı kopyasını İdareye göndermek.

g) Projeleı kapsamında yapılacak hizmetler ile ilgili şartnameleri hazırlaıı-ıak. ilıaleleri

gerçekleştirmek, yüklenici firmaların şa(nameye uygun şekilde yapacakları

çalışmalann kontrol ve kabulünü yapmak.

h) Proje Hesabı dökiimünü izleme raporlan ile birlikte İdareye sunmak. Aynca İdare gerek

görmesi durumunda proje hesabı dökiimiinü Uygulayıcı Kuruluştan herhangi bir

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

sağlamak.

j) Projeyi amaçlarına uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmak.

k) Projede sorun yaşaı]ması halinde durumu İdareye derhal bildirmek.

l) Proje başlangıcı ve sonunda kamuoJunu pğe amaçları, faaliyetleri ve sonuçları

hakkında bilgilendirmek.

m) Pğe kapsamındaki eğitinılerde veya bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetlerinde görev

alacak uzmanlann ve eğitmenlerin söz konusu faaliyetler konusundaki veterliliğini

gösterir belgeyi, faaliyet öncesinde İdareye sunmak, Projenin uyguIanması safhasında

iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her tiirlü önlemi almak.

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

sebep olabileceği her türlü ?Aıardan üçüncü kişilere karşı tek başına sorrımlrı olmayı

kabul eder.

o) Uygulayıcı Kuruluş, kendisi veya çalışanlan veya yasa ve yönetmeliklcrc göre bu

çalışanlann sorumlu olduğu kişiler tarafından yapılan bir hukuka aykırılık veya üçüncü

kişilerin haklarının ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek tazminat talebi veva davalarla

ilgili olarak, İdareyi her türlü sorumluluğun dışında tutar.

p) Pğelerin uygulandığı tesis ve alanlarda ve/veya proje alanlarına gidcır ana yol

güzerg6hındaki uygun yerlere; proje bilgilerini içeren, pğenin lıangi kurunı tarafından

uygulandığı ve finansmanının GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi vc Teknoloji

Bakanlğ tarafindan sağlandığıru belirten, ölçü|eri ve bilgileri İdare tarafından

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

yerleştirmek. Pğelerde kullanılacak görsel, yazıh basılı her türlü matet},alleı,dc İdare

tarafindan belirlenecek görünürlüık rehberi esas ahnacaktır.

(3) Ortak Yükümlülüklcr;

a) Alt Projelere ilişkin işlerin gerçekleştirilmesinden ve uygulamanın deıretiminden

Uygulayıcı Kuruluşun üst amiri, izleme ve değer|endirmesinden ise İdare sorrımludur.

b) Ortaklaşa düzenlenecek etkinlik ile faaliyetlerin başarılı ve verimli 1,iirütülmesini

teminen, Uygulayıcı Kuruluş ile İdare arasında etkin koordinasyonun sağlanırrası,
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MADDE 9_ RAPORLAMA. İZLEME VE DEĞERLl] NDiRME

Pıojelerin izleme ve değerlendirilmesinde uyulacak hususlar şunlardır.

a) İdare tarafından gerekli görülen pğelerde, Uygulayıcı Kuruluş, vatırını öncesi ve

sonrı§rnı yansıtan bir rapor hazırlayacak ve iki duruma ilişkin bilgi, belgc ve fotoğIaf

gibi görseller kaytt altına alınarak İdareye iletilecektir.

b) Uygulayıcı Kuruluş tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla her biı pıoie için

yatınmlann mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve bir sonraki dönem için

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

iletilecektir.

c) Uygulayıcı Kuruluşlara hhsis edilen ödenek çerçevesinde yılı içerisinde

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

tanlamlanacağı tahmini tarih "Bir Sonraki YıIa Sarkan İşler İzleme 1'abltıstı" (Ek.3)

doldurularak Uygulayıcı Kuruluş tarafından 2020 yılı Kasım ayı sonuna kadaı.İdare'ye

iletilecektir.

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

bulunabilir.

e) İdare, proje uygulamalarının herhangi bir safhasında usulsiDlük veya uygunsuzluk

tespit etmesi durumunda söz konusu usulsüzlük veya uygunsuzluğu lJygulayıcı

Kuruluşun üst yöneticisine rapor eder. Soruşturma neticelenene kadar proievc ilişkin

ödemeler askıya alınır.

fl İdare, gerek[i görtir ise proje değerlendirme, uygulanıa, izleıne vc clenetleme

süreçlerinin tiimiinü bir yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirebilir.
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c) İşbu Protokolün uygulanması ile ilgili olarak tarafların kanun ve ilgili nrevzrıatlarında

yapılan değişiklik ve düzenlemelerin diğer tarafa resmi yazı ile bildirilnıcsi.

d) İşbirliğine konu olan alanlarda taraflarca hazırlanan pfojelerin hayata geçiriln-ıesinde

kamu ve özel kaynaklann etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır.
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]\,tADDE l0_ DINETİM

Projelerin denetiminden Uygulayıcı Kuruluşun üst amiri sorumludur. İdare. gerckli gördüğü

durumlarda pğeleıe ilişkin denetim yapar veya yaptırrr.

MADDE 1l_ BÜTCE VE MAI-i YüKüMI-üı-ü«rgn

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

ilişkin işbu protokolün imzalanmasını müteakip 2020 Y ılı Bölge Kalkınnıa İtlareleri

Başkanlıktarı Tarafından Sermaye Transferi Ödeneklerinin Kullandırılması. İzlcnı,ııcsi Ve

Denetimine İlişkin Usut Ve Esaslardaki hükümler çerçevesinde aktarılacaktıı,. (Ek.l)

NIADDE t2_ PRoToKoL IKi

a) Ek. l , Ek.2 ve Ek.3 ekleri işbirliği protokoliin ayrılmaz parçasıdır.

Ek.l: 2020 Yılı Bölge Kalkınma İdarelileri Başkanlıkları Tarafından Sermayc 'l'ransferi

Ödeneklerinin Kullandırılması, İztenmesi ve Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar

Ek.2: İzleme Tablosu

Ek.3: Bir Sonraki Yıla Sarkan İşler İzleme Tablosu

Iladde l3- l.]K PROTOK()I. \'APll-ltASI

İşbu Protokol ile belirtilmenıiş lıususlar için gerektiğinde ek protokoI tanzinı cdil..biliı.

NtADDE ıü- DİĞER HUStJSl.AR:

a) Bu protokolde yer almayan her tiirlü hususlarda; 2020 Yılı Bölge Kalkınma ldareIeri

Başkanlıklan Tarafindan Sermaye Transferi Ödeneklerinin Kullandırılması. İzlenmesi

ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslardaki l,ıükümler geçerlidir. (Ek,l )

b) Protokolden ve protokolün uygrılanmasından doğabilecek her türlii vergi. ı,esiın ve Iıarç

ile sair masraflar Uygulayıcı Kuruluş tarafından karşılanacaktır.

c) Protokolde belirtilmeyen fakat uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar ile veterince

açıklanmamış ve değiştirilmesi gerekli görülen hususlar görüşnıeler yolııyla çöziime
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kavuştunılur. Prolokol hükünıleri ile ilgili her türlü değişiklik taralların vazılı

mutabakatı veya gerektiğinde ek protokoller tanz-im edilerek yapılır.

MADDE l5- PRoToKoLtüN yüRüRı-üĞıı GiılMEsi \/E süRIısi

İşbu Protokol; tarafların imzasını müteakip yürürlüğe girer ve Uygulayıcı KrırrıItış taraflndan

Proje tamamlanma nıporunun İdareye sunulması ve kabu|ünü lakiben sona erer.

MADDE l6_ İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Protokolün takibinden doğacak ihtilaflar öncelikle tarafların oluşturacağı biı, heyet

tarafından giderilecektir. Çözüın bulunmaması halinde ise Şanlıurfa Mahkcn,ıclcri vc İcra

Daireleri yetkilidir.

İş bu protokol onaltı (l6) maddeden ibarettir, t (bir) nüsha halinde düzenlenmiş ve taraflarca

...l .. .12020 tarihinde imzalanmıştır.
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