2015 YILI DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) BÖLGE KALKINMA
İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SERMAYE TRANSFERİ
ÖDENEKLERİNİN KULLANDIRILMASI, İZLENMESİ VE
DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Amaç
Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığının, Sermaye Transferleri Tertibinde yer alan ödeneklerin ilgisine göre il
özel idarelerine, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, belediye başkanlıklarına,
kalkınma ajanslarına, araştırma kuruluşlarına, üniversitelere ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına kullandırılması ile bu faaliyetlerin izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Usul ve Esaslar, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, sorumlu
olduğu bölgede uygulanacak eylem planları ve 2015 Yılı Yatırım Programı dâhilindeki
projeler dikkate alınarak sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması,
hayvancılık altyapısı, arazi toplulaştırma, tarla içi geliştirme hizmetleri, kırsal kalkınma,
turizm altyapısı ve üstyapısı, kurumsal ve beşeri kapasitenin artırılması konularına ilişkin
proje ve faaliyetler ile bölgelerin gelişme potansiyelini artırmaya ve kalkınmasına katkı
sağlayacak araştırma ve etüd projelerinin desteklenmesini kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Usul ve Esaslar; 8 Haziran 2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 642 sayılı “Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname”nin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (g) bendi ile 26 Aralık 2014
tarihli ve 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun E Cetveli’nin 22 nci
maddesine ve 17 Ekim 2014 tarihli ve 2014/6841 sayılı 2015 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki “2015 Yılı Yatırım
Programına” istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Bakan: Kalkınma Bakanını,
b) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını,
c) Başkan: Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanını,
ç) Bölge: Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır,
Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerini içine alan Doğu Anadolu Projesi
Bölgesini,
d) İdare: Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını,
e)

Program: Yatırım Programında yer alan sermaye transferi ödeneklerinden E-cetveli
hükümlerine göre desteklenmesi öngörülen konuları,
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f)

Proje: Uygulayıcı Kuruluş tarafından yürütülecek ve bir program kapsamında
desteklenen her bir projeyi,

g) Uygulayıcı Kuruluş: İlgili program kapsamında projenin uygulamasını
gerçekleştirecek olan il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları
(YİKOB), belediye başkanlıkları, kalkınma ajansları, araştırma kuruluşları,
üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,
h) Destek programı: İdare hizmet bölgesinde görev yapan kalkınma ajanslarının İdare
tarafından kendilerine aktarılacak kaynak ile mer’i mevzuatları çerçevesinde
yürütecekleri mali veya teknik destek programını
ifade eder.
Program Bütçesi
Madde 5(1) 2015 Yılı İdare Bütçesinin 07.1 tertibinde yer alan ödenek, 6583 sayılı “2015 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” eki E Cetveli’nin 22 nci maddesine istinaden
kullandırılacaktır.
(2) Yıl içerisinde 2015 Yılı Yatırım Programına İdare uhdesinde herhangi bir program
ya da proje dâhil edilmesi veya mevcut programlardan herhangi birisine ek ödenek
verilmesi durumunda bu Usul ve Esaslar geçerlidir.
Uygulanacak Programlara İlişkin Esas ve Öncelikler
Madde 6- Programlara ilişkin esas ve öncelikler aşağıdadır:
(1) Projelere ilişkin işlerin gerçekleştirilmesinden ve uygulamanın denetiminden
Uygulayıcı Kuruluşun üst amiri, izleme değerlendirmesinden İdare sorumludur.
(2) İdare, gerçekleştirilecek olan ihalelerde gözlemci bulundurma ve projelerin
gerçekleştirilmesine yönelik olarak her türlü teknik ve mali incelemeler yapma ve
yaptırma hakkına sahiptir.
(3) Desteklenecek projelerin ihale ilan bedellerinin tamamı Uygulayıcı Kuruluş
tarafından karşılanacaktır.
(4) Kamulaştırma ihtiyacı olan projelerde kamulaştırma giderleri Uygulayıcı Kuruluşun
kaynaklarından karşılanacaktır.
(5) İlgili Uygulayıcı Kuruluş bütçesi dışında farklı kaynaklar kullanılarak finanse edilen
iş kalemleri bu Usul ve Esaslar kapsamında ayrıca desteklenmez.
(6) Projeler, tahsis edilen ödenek tavanları içinde tamamen bitecek şekilde planlanır ve
uygulanır.
(7) İhale ilan metni Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından üç gün içinde İdareye gönderilir.
(8) Harcamalar, Uygulayıcı Kuruluşun tabi olduğu yasal mevzuat çerçevesinde ve her
türlü idari, mali ve hukuki sorumluluk Uygulayıcı Kuruluşta olmak üzere
gerçekleştirilir.
(9) Projelerin uygulandığı sahalarda ve proje sahalarına giden ana yol güzergâhındaki
uygun yerlere; proje bilgilerini içeren, projenin hangi kurum tarafından uygulandığı
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ve finansmanının İdare ve Bakanlık tarafından sağlandığını belirten, ölçüleri ve
bilgileri İdare tarafından belirlenecek bilgilendirme tabelaları yer alacaktır.
(10) İdare tarafından gerekli görülür ise, Bakan tarafından belirlenen oranda, Uygulayıcı
Kuruluştan eş-finansman katkısı istenebilir. Böyle bir durumda, eş-finansman için
tespit edilen oran, söz konusu projenin gerçekleştirilmesine yönelik yapılan
ihalelerin toplam bedeli üzerinden hesaplanır.
(11) KDV dâhil ihale bedeli, Bakan tarafından onaylanan proje ödeneğinden fazla çıktığı
takdirde, fazla olan tutar Uygulayıcı Kuruluş tarafından karşılanır.
Proje Kabul Süreci
Madde 7(1) Proje teklif listesi İdare tarafından aşağıda belirtilen usuller çerçevesinde tespit
edilir:
a) Uygulayıcı Kuruluşlara EK’ler I-V arası verilen program öncelik ve kriterleri ile
İdare’nin belirleyeceği proje uygulama esaslarını içeren bilgilendirme
dokümanlarının iletilmesi neticesinde yapılacak başvuruların değerlendirilmesi
sonucu desteklenecek projeler,
b) İdarenin, Bölge için EK’ler I-V arası verilen program öncelik ve kriterleri
çerçevesinde önemli gördüğü alanlarda, bu alanlardan sorumlu Uygulayıcı
Kuruluşları doğrudan destekleyeceği projeler.
(2) İdare tarafından finanse edilmesi teklif edilen projeler asıl ve gerekirse yedek liste
ile birlikte EK VI formatında Bakan onayına sunulur.
(3) Bakan Onayı alındıktan sonra İdare ile Uygulayıcı Kuruluş arasında bir protokol
imza edilir.
Proje Uygulama Süreci
Madde 8- Projeler için uygulamada aşağıda yer alan hükümler geçerli olacaktır.
(1) Protokollerin imza edilmesinin ardından İdare tarafından Protokol ödeneğinin
yüzde 10’una tekabül eden kısmı Uygulayıcı Kuruluşun ihaleye çıkabilmesi
amacıyla Protokolde belirtilen banka hesabına aktarılır.
(2) Eş finansman uygulaması olan programlarda Uygulayıcı Kuruluş, ihale sürecinin
tamamlanmasını müteakiben 30 işgünü içerisinde eş finansman bedelini projeye
ilişkin hesaba yatırır ve ilgili banka dekontunu İdareye gönderir.
(3) Uygulayıcı Kuruluş ivedilikle ihale işlemlerini gerçekleştirip ihale sonuçlarını
İdareye bildirir.
(4) Ödemeler, Uygulayıcı Kuruluş tarafından işin tamamının veya belirli bir kısmının
gerçekleştirildiğine dair harcama belgelerinin İdareye sunulması ile gerçekleştirilir.
(5) Proje ile ilgili ödemelerin yapılabilmesi için Uygulayıcı Kuruluş tabi olduğu ilgili
mevzuat gereğince hazırladığı tüm harcama belgelerinin örneklerini İdareye sunar.
İdare gerekli inceleme sonrasında ödemeyi gerçekleştirir.
(6) Ödemeler, İdare tarafından proje için daha önce gönderilen yüzde 10’luk kısım
mahsup edilerek yapılır.
(7) Proje bazında nihai ödeme, geçici kabul işleminin Uygulayıcı Kuruluş tarafından
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ikmalinden sonra Uygulayıcı Kuruluş hesabına aktarılacaktır.
(8) Ödeme süreciyle ilgili ortaya çıkacak tüm idari, mali ve hukuki sorumluluk
Uygulayıcı Kuruluşa aittir.
(9) İlgili ödenekler ve proje hesaplarının işletilmesinden elde edilen gelirler proje
giderleri dışında kullanılamaz ve atıl durumda bekletilemez.
(10) İdare gerek görmesi durumunda proje hesaplarının dökümünü Uygulayıcı
Kuruluştan talep edebilir.
(11) Programlara yıl içinde her türlü yeni proje ilavesi ya da proje çıkartılması Bakan
onayına tabidir.
(12) Asıl listelerde yer alan projelerden artan ödenek yıl içinde Başkan onayıyla
öncelikle ilgili ilin yedek listesinde yer alan projelere aktarılır. Bir ilde
harcanamayacağı saptanan ödenekler yıl içinde Bakan onayıyla; o ilin bulunduğu
bölgedeki diğer illerin yedek projelerine veya yeni projelere aktarılabilir.
(13) İdare tarafından uygun görülen mücbir sebepler nedeniyle, tek yıllık proje olmakla
birlikte yılı içerisinde tamamlanamayacak projelerin, ihalelerinin gerçekleştirilmiş
ve sözleşmelerinin imzalanmış olması kaydıyla, ilgili ödeneği def’aten İdarenin
yılsonu işlemleri gerçekleştirilmeden Uygulayıcı Kuruluşa aktarılabilir. Böyle bir
durumda, Uygulayıcı Kuruluş aktarılan ödeneği proje muhasebe emanet
hesaplarında tutar ve İdarenin onayı olmadan ödeme yapamaz.
Raporlama, İzleme ve Değerlendirme
Madde 9- Projelerin izleme ve değerlendirilmesinde uyulacak hususlar şunlardır:
(1) Uygulayıcı Kuruluş, her bir proje için yatırıma başlamadan önce ve başladıktan
sonraki durumu gösteren bir rapor hazırlayacak ve iki duruma ilişkin fotoğraflar
kayıt altına alınarak İdare’ye iletilecektir.
(2) Uygulayıcı Kuruluş tarafından 3 ayda bir her bir proje için yatırımların mevcut
durumu, karşılaşılan sorunlar ve bir sonraki dönem için öngörülere ilişkin bilgileri
içerecek İzleme Tablosu (EK VII) doldurularak İdare’ye iletilecektir.
(3) İdare, izleme raporları ve gerekli görürse saha ziyaretleri doğrultusunda
değerlendirmeler yaparak yatırımların gecikmesi ya da tamamlanamama riskinin
bulunduğu projelere ilişkin olarak erken uyarı raporları hazırlar ve Uygulayıcı
Kuruluşa gönderir.
(4) 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 İzleme Tablosu (EK
VIII) doldurularak Uygulayıcı Kuruluş tarafından 2015 yılı Kasım ayı sonuna
kadar İdare’ye iletilir.
(5) İdare, gerekli gördüğü durumlarda Uygulayıcı Kuruluştan ek bilgi talebinde
bulunabilir.
(6) İdare, proje uygulamalarının herhangi bir safhasında usulsüzlük veya uygunsuzluk
tespit etmesi durumunda söz konusu usulsüzlük veya uygunsuzluğu Uygulayıcı
Kuruluşun üst yöneticisine rapor eder. Soruşturma neticelenene kadar projeye
ilişkin ödemeler askıya alınır.
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Denetim
Madde 10- Projelerin denetiminden Uygulayıcı Kuruluşun en üst amiri sorumludur.
İdare, gerekli gördüğü durumlarda projelere ilişkin denetim yapar veya yaptırır.
İstisna
Madde 11- İdare ile Uygulayıcı Kuruluş arasında protokolü 2014 yılı ya da öncesinde
imzalanan veya Bakanlıktan uygun görüş alınan ve 2015 yılında uygulamasına devam
edilecek işlerde işbu usul ve esasların proje kabul sürecine ilişkin hükümleri uygulanmaz.
Madde 12- Destek programlarına münhasır hükümler şunlardır:
(1) Destek programları için kullanılacak kaynak İdare tarafından ilgili kalkınma
ajansına Bakan onayı ile aktarılır. Ajans, kaynağı mer’i mevzuat çerçevesinde İdare
hizmet bölgesinde kullandırır.
(2) Mer’i mevzuatta destek programlarına dair kalkınma ajansı yönetim kuruluna
verilen yetkiler, bu Usul ve Esaslar kapsamına giren destek programları için, sadece
İdare hizmet bölgesindeki illerin yönetim kurulundaki temsilcileri tarafından
kullanılır.
(3) Bu Usul ve Esasların 6 ila 10’uncu maddeleri arasındaki hükümler destek
programları için geçerli değildir.
Yürürlük
Madde 13- İşbu usul ve esaslar, Bakan tarafından onaylandığı tarih itibarıyla
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14- İşbu usul ve esaslar, Bakan adına Başkan tarafından yürütülür.
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DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN
UYGULANACAK PROGRAMLARIN ESAS VE ÖNCELİKLERİ
EK
I:
SULAMA
SİSTEMLERİNİN
REHABİLİTASYONU
VE
YAYGINLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR İÇİN ÖNCELİK VE
KRİTERLER
Sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılmasına ilişkin uygulamalarda aşağıdaki
hükümler uygulanır;
(1) Projeler şu önceliklere göre desteklenir:
i. Cazibeli ve kapalı (borulu) sisteme dayalı olan,
ii. Tarla içi basınçlı sulama sistemlerinin kullanılacağına dair ilgili muhtarlık
tarafından taahhüt verilmiş,
iii. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine yönelik faaliyetlerle
entegre edilecek olan,
iv. Önceki yıllarda Uygulayıcı Kuruluş tarafından desteklenmiş faaliyetleri
tamamlama niteliği taşıyan projeler.
(2) Teknik özellikleri bakımından kapalı sistemin uygulanamayacağı sahalarda gerekçeli
teknik rapor sunulması halinde açık sistem projeleri değerlendirmeye alınır.
(3) Tarımsal sulama amacıyla kullanılmak üzere yapılacak olan depolama alanlarına
ilişkin projeler desteklenir.
(4) DSİ tarafından sulama göleti tamamlanmış ancak sulama kanalları olmayan projeler
desteklenir.
(5) Gölet alanının güvenliği ve biyolojik kirlenmesini önleyici tedbirlere yönelik projeler
desteklenir.
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EK II: HAYVANCILIK ALTYAPISINA İLİŞKİN UYGULAMALAR İÇİN ÖNCELİK
VE KRİTERLER
Hayvancılık altyapısına ilişkin uygulamalarda aşağıdaki hükümler uygulanır;
A. Hayvan İçme Suyu Göleti Yapımı Projeleri
(1) Hayvan içme suyu göleti yapımı projeleri şu önceliklere göre desteklenir:
i.

Birden fazla yerleşim birimi tarafından ortak olarak kullanılabilecek nitelikteki
projeler,

ii.

Mevcut HİS göletlerinin rehabilitasyonu niteliğinde yapılacak olan işler.

(2) Hayvan içme suyu göletleri su kaynağı bulunmayan ve hayvancılığın yoğun olarak
yapıldığı meralarda inşa edilir.
(3) Projelerde gölet alanının güvenliği ve biyolojik kirlenmesini önleyici tedbirler alınır.
(4) Meralarda bir su kaynağı bulunması durumunda buralarda gölet yapımı tasarlanmaz.
Bu tür sahalarda, sıvatlar vasıtasıyla hayvan içme suyunu temin etmek üzere depolama
alanı (kaptaş/su deposu) ve iletim kanalları yapımına yönelik projeler değerlendirmeye
tabi tutulur.
(5) Meralarda hayvan içme suyu göleti yapımı yerine sondaj ve güneş enerji sistemleri ile
bütünleşik hayvan içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik pilot uygulamalar da
desteklenebilir.
B.

Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazar/Borsası Projeleri

(1) Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarı ve/veya Borsası projeleri hayvan popülasyonu bölge
ortalamalarına göre yüksek olan il ve ilçeler ile halen mevcut tesislerinde eksikleri
saptanmış olan il ve ilçelerde uygulanır.
(2) Bölgede İl merkezinde mevcut olan Canlı Hayvan Pazarı ve/veya Borsalarının
“Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkındaki
Yönetmelik” kriterlerine göre ruhsatlandırılması için eksik olan işlerin tamamlaması
ve mevcutların modernizasyonu niteliğindeki projeler desteklenir,
(3) Bölgede hayvan popülasyonu yüksek ve hayvan sevkiyatı bakımından kavşak
durumunda olan ve ruhsatlı canlı hayvan pazarı olmayan İl ve İlçelerde, İdare
tarafından hazırlanan “Tip Canlı Hayvan Pazarı” yapımına ve proje hazırlama desteği
verilen projelerin yapımına yönelik projeler desteklenir.
(4) Ruhsatlı canlı hayvan pazarları ve/veya borsalarının tesis edilmesine ya da mevcut
tesislerin eksik işlerinin tamamlanmasına ilişkin gerçekleştirilecek projelerin
tespitinde, Başkanlık tarafından il/ilçe merkezlerinin hayvan sayısı, hayvan hareketi,
erişilebilirlik ve pazar irtibatı gibi hususlar yönünden teknik analizler yapılır.
(5) Yapılacak teknik analiz neticesinde Başkanlık finanse edilmesini uygun bulduğu
merkezler ve ödenek teklifini içeren listeyi tespit edip Bakan onayına sunar.
(6) Bakan olurunun alınmasının ardından Başkanlık tarafından proje listesinde yer alan
7

kurum ve kuruluşlara aşağıda belirtilen belgeleri sunmaları için resmi bildirimde
bulunulur:
a. Projenin yapımına ilişkin Belediye encümen kararı,
b. Projenin uygulanacağı arazinin belediyeye ait olması halinde tapu sureti veya
hazineye ait olması halinde (ön) arazi tahsisini gösterir belgenin sunulması
(arazi büyüklüğünün en az 20 dönüm olması gerekmektedir),
c. İnşaat Ruhsat İzni,
d. Yeni yapım projelerinde İdare tarafından hazırlanan “Tip Canlı Hayvan Pazarı
ve/veya Borsası”nın uygulama alanına aplikasyonu,
e. Projenin (Yeni yatırım/Tamamlama/Modernizasyon) yer seçiminin ve
uygulama projesinin mevzuata uygun olduğuna ilişkin ilgili İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğünün uygun görüş yazısı.
(7) Başkanlık, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen belgeler ve Bakan tarafından uygun
görülen eş-finansman oranına göre tahsis edilen ödenek çerçevesinde uygulama,
izleme ve değerlendirme hususlarını içeren bir Protokolü Uygulayıcı Kuruluş ile imza
eder.

C.

Desteklenebilecek Diğer Konular

İdare, uygun bir fizibilite etüdü hazırlanmış olan, bölgedeki hayvansal ürün üretim ve
tüketimini geliştirmesi öngörülen hayvansal ürün işleme tesislerinin yapım ve
rehabilitasyonuna Bakan tarafından uygun görülen eş-finansman oranı çerçevesinde mali
destek sağlayabilir.
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EK III: KIRSAL KALKINMA KONULARINA İLİŞKİN UYGULAMALAR İÇİN
ÖNCELİK VE KRİTERLER
(1) Desteklenecek projelerin seçiminde ölçek ekonomisi yaratılması, pazarlama,
örgütlenme ve ürün işlemeye katkısı Uygulayıcı Kuruluş tarafından dikkate alınır.
(2) Bitkisel üretim altyapısına ilişkin projeler bu program kapsamında desteklenir.
Başkanlık gerekli görürse havza bazlı bitkisel üretim projeleri uygulamak üzere proje
yarışmaları düzenleyebilir ve tahsis edilen ödeneği seçilen projelere yönlendirebilir.
(3) Desteklenecek proje konuları aşağıda verilmiştir:
a) Bölgeye adapte olmuş iklim ve toprak yapısına uygun sertifikalı yem bitkileri
tohumlarının Bölge çiftçisine tanıtımı sağlanarak kullanımını yaygınlaştırmaya
yönelik projeler,
b) Yerel ve geleneksel ürünlerin tanıtımı ve geliştirilmesine yönelik projeler,
c) Jeotermal enerji kaynağına sahip alanlarda teknik, mali, ekonomik ve sosyal
analizlerin yapılmasının ardından katma değeri yüksek bir üretim olanağı söz konusu
ise, bu sahanın üretime kazandırılması amacı ile örtü altı üretime yönelik projeler,
d) Bölgede eğitim amaçlı pilot örnek teşkil etmesi amacıyla kamu kurumlarının yapacağı
sera projeleri,
e) Bölgenin sahip olduğu zengin tıbbi ve aromatik bitki florası ve pazarlama olanakları
dikkate alınarak yetiştiriciliğin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler,
f) Bölgede doğada kendi halinde yetişen, pazar değeri yüksek meyvelerin çiftçi elinde
kültüre alınarak yetiştirilmesi konusunda çiftçilere eğitim verilmesi, üretim alanları
tesis etme, paketleme ve pazarlama projeleri,
g) Bölgede sebze ve meyve üretim merkezi olan ve olmaya aday alanları kapsayacak
şekilde bölgedeki belediyeler ile müşterek halk pazarları kurulması,
h) Jeotermal kaynaklara dayalı seracılık bölgelerinde deşarj olan sıcak suyun geri
dönüşümüne yönelik re-enjeksiyon projeleri,
i) Araştırma ve etüd işleri tamamlanmış yenilenebilir enerji ve biyogaz üretimi projeleri,
j) Program kapsamında sosyal kalkınmanın sağlanması amacıyla söz konusu ilçelerin
kırsal kesim yoğunluğu dikkate alınarak çocukların, gençlerin ve kadınların sosyal
hayata entegrasyonunu sağlayıcı projeler,
k) Program kapsamında yer alan ilçelerin sınır konumunda bulunması dolayısıyla
ekonomik kalkınmaya ilişkin ithalat, ihracat ve sınır ticaretine yönelik projeler,
l) Turizm alanında uygulanacak projelerden Bölge içi ve Bölge dışı turizm koridorlarına
bağlantı kuran veya destekleyen projeler,
m) Komşu ülkelere sınır sahalarda yaşamanın olumsuz etkilerini azaltmaya ve diğer ilçe,
il ve bölgelerle birlikte sosyal sermayenin artırılmasına yönelik eğitim, farkındalık
oluşturma ve hareketlilik projeleri.
9

EK IV. ARAŞTIRMA VE ETÜD PROJELERİNE İLİŞKİN ÖNCELİK VE
KRİTERLER
(1) Araştırma ve etüd projeleri kapsamında aşağıda belirtilen konuları kapsayan projeler
öncelikli olarak finanse edilecektir:
a) Bitkisel ve hayvansal kaynaklı atıkların ileri derecede çevre kirliliğine (koku problemi,
toprak kirliliği, yeraltı ve yer üstü sularının kirliliği vb.) sebep olduğu bölgelerde
yenilenebilir enerji üretimi,
b) Birden fazla yerleşim birimine hizmet edecek yenilenebilir entegre enerji üretimi,
c) Hayvancılık üretiminin yüksek olduğu kırsal alanlara ilişkin biyogaz üretimi,
d) Bitkisel üretim atıklarının değerlendirilmesine yönelik biyogaz üretimi,
e) Seraların ısınması ve organik gübre gereksiniminin karşılanmasına yönelik biyogaz
üretimi,
f) Kırsal alanda yaşayan hane halkının günlük enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik
küçük ölçekli yenilenebilir enerji üretimi olanaklarının araştırılması ve etüdüne dair
projeler ile
g) Bölgedeki bitkisel ve hayvansal üretim potansiyelinin ortaya konulmasına dair
projeler,
h) Bölgenin turizm potansiyelini ortaya koyan, alternatif turizm çeşitlerinin birlikte
değerlendirildiği projeler.
(2) Bölge kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacak, sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri
olan projelere öncelik verilecektir.
(3) Araştırma ve eğitim uygulamaları neticesinde kurum ve kuruluşların bilgi altyapısı
veya katılımcıların gelirlerine katkı sağlayacak sonuçlar elde etmeleri amaçlanır.
(4) Bölge üniversiteleri arasındaki işbirliğinin artırılması, bilgi ve deneyim paylaşımına
imkân sağlanması açısından birden çok kurumun katılımıyla uygulanacak projelere
öncelik tanınır.
(5) Desteklenecek projeler kapsamında elde edilen ürün ve çıktıların pazarlanması
projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacı ile Uygulayıcı Kuruluş
tarafından gerçekleştirilebilir.
(6) Desteklenecek projelere ilişkin olarak araştırma ve eğitim programlarının içeriği,
uygulama birimlerinin kurulumu, üretilen ürünlerin pazarlanması ve benzeri diğer
hususlar proje öncesi İdare ile Uygulayıcı Kuruluş arasında imzalanacak protokolde
belirtilir.
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EK V. KURUMSAL VE BEŞERİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN
ÖNCELİK VE KRİTERLER
(1) Ziraat ve veterinerlik fakültelerinin araştırma ve uygulama birimlerinin fiziki
altyapılarının iyileştirilmesi ile çiftçi eğitim merkezlerinin yapım ve iyileştirilmesi
amaçlarıyla Bölge Üniversiteleri olan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Atatürk
Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi ve Yüzüncü
Yıl Üniversitesi’nin devam eden yatırımlarının eksik kalan işlerine ilişkin destek
talepleri İdare tarafından yerinde değerlendirildikten sonra desteklenmek üzere Bakan
onayına sunulur.
(2) Kamu kurumlarının kurumsal ve beşeri kapasitesinin artırılması ile bu kapsamda
bölge potansiyellerinin harekete geçirilmesine dair projelerin ihtiyaçlarına yönelik
proje talepleri İdare tarafından yerinde değerlendirildikten sonra desteklenmek üzere
Bakan onayına sunulur.
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EK VI: 2015 YILI ………………… PROJESİ/PROGRAMI ÖDENEK TAHSİS TABLOSU
Eş-Finansman Oranı:
S. No

Uygulayıcı Kuruluş

Projenin Adı

Projenin Yeri

Ödeneği (TL)

ASIL LİSTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
YEDEK LİSTE
13
14
15
16
17
18
19
20
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EK VII: İZLEME TABLOSU
Tarih:
2015 YILI
İL
:
KAPSANAN RAPOR DÖNEMİ

S.
No

Projenin Adı

Projenin
Yeri

İRTİBAT BİLGİLERİ
Yetkili
:
Telefon :
Faks
:
e-posta :

:

Durumu
(1)

İhale
Tarihi

Sözleşme
Tarihi

Sözleşme
Bedeli
(TL)

Harcama
Tutarı
(TL)

Keşif
Artış

Eksiliş

Gerçekleşme
Nakdi
(yüzde)

Fiziki
(yüzde)

İL TOPLAMI
(1) Durumu bölümüne; "ihale aşamasında", "sözleşme aşamasında", "inşaatı devam ediyor", "tamamlandı" ibarelerinden uygun olanı yazılacaktır.
(2) Proje uygulamasındaki aksaklıklar ve sonraki döneme ilişkin öngörüler yukarıdaki tabloya ek olarak rapor şeklinde sunulacaktır.
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EK VIII: BİR SONRAKİ YILA SARKAN İŞLER İZLEME TABLOSU
Tarih:
2015 YILI
İL

İRTİBAT BİLGİLERİ
Yetkili
:
Telefon
:
Faks
:
e-posta
:

:

S.No

Projenin Adı

Yeri

Sözleşme
Bedeli
(TL)

İşe Başlama
Tarihi

İşin
Bitiş
Tarihi

2015 Yılı

2016 Yılı

Gerçekleşme

Gerçekleşme

Nakdi
(yüzde)

Fiziki
(yüzde)

Nakdi
(yüzde)

Açıklamalar

Fiziki
(yüzde)

İl Toplamı
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