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2016 YILI DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ 

BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SERMAYE TRANSFERİ 

ÖDENEKLERİNİN KULLANDIRILMASI, İZLENMESİ VE 

DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

Amaç 

Madde 1- İşbu Usul ve Esasların amacı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığının, Sermaye Transferleri Tertibinde yer alan ödeneklerin ilgisine göre il 

özel idarelerine, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, belediyelere, 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- İşbu Usul ve Esaslar, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığının, sorumlu olduğu bölgede uygulanacak eylem planları ve 2016 Yılı Yatırım 

Programı dâhilindeki projeler dikkate alınarak sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve 

yaygınlaştırılması, hayvancılık altyapısı, arazi toplulaştırma, tarla içi geliştirme hizmetleri, 

kırsal kalkınma, turizm altyapısı, kurumsal ve beşeri kapasitenin artırılması, kentleşme, çevre, 

yenilenebilir enerji konularına ilişkin proje ve faaliyetler ile bölgelerin gelişme potansiyelini 

artırmaya ve kalkınmasına katkı sağlayacak araştırma ve etüt projelerinin desteklenmesini 

kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- İşbu Usul ve Esaslar; 06 Kasım 1989 tarihli ve 20334 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 

Hakkındaki 338 sayılı Kanun Hükmünde Kararname”nin 1 inci ve 2 nci maddesi ile 08 

Haziran 2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 642 sayılı 

“Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 

nci maddesinin, 1 inci fıkrasının, (g) bendinin yanı sıra 16 Mart 2016 tarihli ve 6682 sayılı 

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun E Cetveli’nin 22 nci maddesine istinaden ve 

12 Ekim 2015 tarihli ve 2015/8190 sayılı 2016 Yılı Programının Uygulanması, 

Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki “2016 Yılı Yatırım 

Programı” dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

Madde 4- (1) İşbu Usul ve Esaslarda geçen; 

a) Bakan: Kalkınma Bakanını, 

b) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını, 

c) Başkan: Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanını,  

d) Bölge: Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, 

Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerini içine alan Doğu Anadolu Bölgesini, 

e) EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformunu, 
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f) İdare: Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını,  

g) Program: Yatırım Programında yer alan sermaye transferi ödeneklerinden 

İdarelerce desteklenmesi öngörülen proje ve faaliyet konularının bütününü, 

h) Proje: Uygulayıcı Kuruluş tarafından yürütülecek ve bir program kapsamında 

desteklenen her bir projeyi, 

i) Proje Ödeneği: Belli bir proje için uygulayıcı kuruluşa Bakan onayı ile tahsis 

edilen ve imzalanan protokolde belirtilen toplam ödenek miktarını, 

j) Proje Revizyonu:  Proje uygulama sahası (proje yeri) aynı olmak koşuluyla 

Uygulayıcı Kuruluş tarafından teklif edilen ve Bakan onayı ile uygulanmasına 

karar verilen her bir projede imalat miktarı sabit kalmak kaydıyla, yaklaşık 

maliyetin azalması ve/veya yaklaşık maliyet sabit kalması kaydıyla imalat 

miktarının artması ya da azalmasını,  

k) Proje Hesabı: Uygulayıcı Kuruluş tarafından projeler için kamu sermayeli 

bankalarda açılan, İdare’nin harcama onayı olmadan ödeme yapılamayan ve İdare 

tarafından internet bankacılığı kanalı ile anlık olarak izlenebilen hesabı, 

l) Protokol: İdare ve Uygulayıcı Kuruluş arasında imzalanan ve desteklenen 

projelere ilişkin uygulama, finansman, izleme, değerlendirme vb. konuları ile 

proje ödeneğini içeren sözleşmeyi, 

m) Eş Finansman: Projenin uygulanması için gerekli olan toplam finansman 

ihtiyacının Uygulayıcı Kuruluş tarafından sağlanan nakdi tutarını,  

n) Uygulayıcı Kuruluş: İlgili program kapsamında projenin uygulamasını 

gerçekleştirecek olan il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon 

başkanlıkları (YİKOB), belediyeler, kalkınma ajansları, araştırma kuruluşları, 

üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarını, 

o) Destek Programı: İdare tarafından kendilerine aktarılacak kaynak ile Uygulayıcı 

Kuruluşların mer’i mevzuatları çerçevesinde yürütecekleri mali veya teknik 

destek programını  

ifade eder. 

Program Bütçesi 

Madde 5-  

(1) 2016 Yılı İdare Bütçesinin 07.1 tertibinde yer alan ödenek, 6682 sayılı “2016 Yılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” eki E Cetveli’nin 22 nci maddesine istinaden 

kullandırılacaktır. 

(2) Yıl içerisinde 2016 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. 

Destekleme Kapsamındaki İller 

Madde 6- İşbu Usul ve Esaslar doğrultusunda uygulanacak programların hangi Bölge 

İllerini kapsayacağını, her bir programın niteliğini dikkate alarak belirlemeye İdare 

yetkilidir. 
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Uygulanacak Programlara İlişkin Esas ve Öncelikler 

Madde 7-  Programlara ilişkin uygulama esas ve öncelikleri: 

a) Proje bütçeleri katma değer vergisi (KDV) dâhil hazırlanır ve teklif edilir. 

b) Projelere ilişkin işlerin gerçekleştirilmesinden ve uygulamanın denetiminden 

Uygulayıcı Kuruluşun üst amiri, izleme ve değerlendirmesinden ise İdare 

sorumludur.  

c) İdare, gerçekleştirilecek olan ihalelerde gözlemci bulundurma ve projelerin 

gerçekleştirilmesine yönelik olarak her türlü teknik ve mali incelemeler yapma ve 

yaptırma hakkına sahiptir. 

ç)  İhale usulü ile gerçekleştirilecek işlerde ihaleler ile ilgili tüm giderler Uygulayıcı 

Kuruluşa ait olacaktır. Uygulayıcı Kuruluşun ihaleye ilişkin yapacağı harcamalar 

eş finansman olarak kabul edilmeyecektir. 

d) Kamulaştırma ihtiyacı olan projelerde kamulaştırma giderleri Uygulayıcı 

Kuruluşun kaynaklarından karşılanacaktır.  

e) İlgili Uygulayıcı Kuruluşun kendi kaynaklarından veya başka bir kurum tarafından 

hali hazırda desteklenen faaliyetler işbu Usul ve Esaslar kapsamında desteklenmez. 

f) Uygulayıcı kuruluşlar proje ödeneği ve program ödeneğinin aşılmaması kaydıyla 

program yılı içerisinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda 

tanımlanan limitler dâhilinde iş artışı yapabilir. İş artışı ile birlikte KDV dâhil 

toplam proje tutarının proje ödeneğini aşması halinde fazla tutar Uygulayıcı 

Kuruluş tarafından karşılanır. 

g) İşbu Usul ve Esaslar kapsamında desteklenen projelerin tüm faaliyetleri 

protokolün taraflarca imzalanmasını müteakiben gerçekleştirilecek olup, protokol 

öncesinde projenin tamamına ya da bir kısmına ilişkin satın alma işlemleri 

başlatılmış olan projeler desteklenmeyecektir.  

h) İhale ilan metni, Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından metnin EKAP’ta 

yayınlanmasını müteakiben beş (5) işgünü içerisinde İdareye gönderilir.   

i) Harcamalar ve proje uygulamaları, Uygulayıcı Kuruluşun tabi olduğu yasal 

mevzuat çerçevesinde; her türlü idari, teknik, mali ve hukuki sorumluluk 

Uygulayıcı Kuruluşta olmak üzere gerçekleştirilir.  

j) 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 ve diğer alımların toplam bedeli üzerinden hesaplanır. 

k) KDV dâhil ihale ve diğer alım bedelleri toplamı, Bakan tarafından onaylanan proje 

tutarından fazla olduğu takdirde, fazla olan tutar Uygulayıcı Kuruluş tarafından 

karşılanır. 

Proje Kabul Süreci 

Madde 8-  

(1) Proje teklif listesi İdare tarafından aşağıda belirtilen usuller çerçevesinde tespit 

edilir: 

a) Uygulayıcı Kuruluşlara EK I’de tespit edilen programların öncelik ve kriterleri ile 

İdare’nin belirleyeceği proje uygulama esaslarını içeren bilgilendirme 

dokümanlarının duyurulması neticesinde yapılacak başvuruların değerlendirilmesi 
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yoluyla, 

b) İdarenin, Bölge için EK I’de tespit edilen program öncelik ve kriterleri 

çerçevesinde önemli gördüğü alanlarda, bu alanlardan sorumlu Uygulayıcı 

Kuruluşlar ve projelerin doğrudan tespiti yoluyla. 

(2) İdare tarafından finanse edilmesi teklif edilen projeler, asıl ve gerekirse yedek liste 

ile birlikte EK II-1 formatında Bakan onayına sunulur. 

(3) Bakan Onayı alındıktan sonra İdare ile Uygulayıcı Kuruluş arasında, işbu Usul ve 

Esaslara dayanarak hazırlanacak bir protokol imza edilir. Protokol içeriğini Başkan 

belirlemeye yetkili olup protokol ile Usul ve Esaslar arasında ihtilaf olması halinde 

Usul ve Esaslarda yer alan hükümler geçerlidir. 

Proje Uygulama Süreci 

Madde 9-  Projeler için uygulamada aşağıda yer alan hükümler geçerli olacaktır. 

a) Protokollerin imza edilmesinin ardından İdare tarafından proje ödeneğinin yüzde 

10’una tekabül eden kısmı Uygulayıcı Kuruluşun ihaleye çıkabilmesi amacıyla 

Protokolde belirtilen proje hesabına aktarılabilir. 

b) İhale usulü ile gerçekleştirilecek işlerde Uygulayıcı Kuruluş ivedilikle ihale 

işlemlerini nihayetlendirip ihale sonuçlarını İdareye bildirir.  

c) İhale usulü ile gerçekleştirilecek işlerde ihale esnasında ve ihale sonrası yer 

teslimi aşamasında İdare gerekli gördüğü takdirde gözlemci bulundurabilir.  

ç)   İdare gerekli gördüğü durumlarda, proje maliyetlerini düşürmek üzere Uygulayıcı 

Kuruluşlardan birisine kaynak transferi sağlayarak satın alma işlerinin tek elden 

yürütülmesini öngörebilir. Böyle bir durumda, satın alma işlemini gerçekleştiren 

kurum İdare’nin direktifleri doğrultusunda satın almaya konu işlerin teslimini 

ilgili Uygulayıcı Kuruluşlarla birlikte gerçekleştirir. 

d) Proje ile ilgili proje hesabına nakit aktarımının yapılabilmesi için Uygulayıcı 

Kuruluş tabi olduğu mevzuat gereğince hazırladığı tüm harcama belgelerinin 

örneklerini İdareye sunar. İdare, gerekli inceleme sonucunda talep edilen tutarı 

proje hesabına aktarır ve gerekli harcama onayını verir.  

e) Proje hesabına yapılacak nakit aktarımının miktarı belirlenirken; eş finansman 

katkısı yer alan projelerde eş finansman bedeli, 9(a) maddesi uyarınca ön ödeme 

yapılan projelerde ise ön ödeme bedeli ilk hakedişten itibaren mahsup edilir. 

f) Proje bazında nihai ödenek, geçici kabul ve/veya muayene kabul işleminin 

Uygulayıcı Kuruluş tarafından ikmalinden ve kesin hesaba ilişkin kendisine 

sunulan harcama belgelerinin İdarece incelenerek uygun bulunmasından sonra 

proje hesabına aktarılacaktır.  

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

sorumluluk Uygulayıcı Kuruluşa aittir. 

h) İlgili ödenekler ve proje hesapları Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümlerine 

göre işletilecek olup elde edilen gelirler ve proje sonunda hesapta kalan tutar 

Uygulayıcı Kuruluş tarafından İdareye geri aktarılır. 

i) Uygulayıcı kuruluşlar proje hesapları dökümünü izleme raporları ile birlikte 

İdareye sunar. Ayrıca İdare gerek görmesi durumunda proje hesaplarının 

dökümünü Uygulayıcı Kuruluştan herhangi bir zamanda talep edebilir. 

j) Programlara yıl içinde her türlü yeni proje ilavesi ya da proje çıkartılması Bakan 



5 

 

onayına tabidir. 

k) Asıl listelerde yer alan projelerden artan ödenek yıl içinde Başkan onayıyla 

öncelikle ilgili ilin yedek listesinde yer alan projelere ardından diğer illerin asıl ve 

yedek projelerine ödenek olarak aktarılabilir. Bir ilde harcanamayacağı saptanan 

ödenekler yıl içinde Bakan onayıyla illerin proje asıl ve yedek listesine yeni proje 

eklenerek aktarılabilir. 

l) İdare tarafından uygun görülen sebepler nedeniyle, yılı içerisinde 

tamamlanamayacak projelerin kalan ödeneği; ihale usulü ile gerçekleştirilecek 

projelerde ihaleleri tamamlanmış ve sözleşmeleri akdedilmiş, diğer projelerde ise 

İdare ile uygulayıcı kuruluş arasında protokol imzalanmış olması kaydıyla, 

defaten İdarece proje hesabına aktarılabilir. Böyle bir durumda Uygulayıcı 

Kuruluş aktarılan ödeneği proje hesaplarında tutar ve İdarenin onayı olmadan 

ödeme yapamaz. 

m) Projelerin uygulandığı sahalarda ve/veya proje sahalarına giden ana yol 

güzergâhındaki uygun yerlere; proje bilgilerini içeren, projenin hangi kurum 

tarafından uygulandığı ve finansmanının İdare ve Bakanlık tarafından 

sağlandığını belirten, ölçüleri ve bilgileri İdare tarafından belirlenecek 

bilgilendirme tabelaları yer alacaktır. Bilgilendirme tabelaları yer teslimini 

takiben otuz (30) gün içerisinde proje sahasına yerleştirilecektir.  

n) Projelerde kullanılacak görsel, yazılı basılı her türlü materyallerde İdare 

tarafından belirlenecek görünürlük rehberi esas alınacaktır. 

Raporlama, İzleme ve Değerlendirme 

Madde 10- Projelerin izleme ve değerlendirilmesinde uyulacak hususlar şunlardır: 

a) İdare tarafından gerekli görülen projelerde, Uygulayıcı Kuruluş, yatırım 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 tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla her bir proje için 

yatırımların mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve bir sonraki dönem için 

öngörülere ilişkin bilgileri içerecek İzleme Tablosu (EK II-2) doldurularak 

İdareye iletilecektir. 

c) 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.  

ç) 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 II-3) doldurularak Uygulayıcı Kuruluş tarafından 2016 yılı Kasım ayı sonuna 

kadar İdare’ye iletilir.  

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

bulunabilir. 

e) İdare, proje uygulamalarının herhangi bir safhasında usulsüzlük veya 

uygunsuzluk tespit etmesi durumunda söz konusu usulsüzlük veya uygunsuzluğu 
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Uygulayıcı Kuruluşun üst yöneticisine rapor eder. Soruşturma neticelenene kadar 

projeye ilişkin ödemeler askıya alınır. 

Denetim 

Madde 11- Projelerin denetiminden Uygulayıcı Kuruluşun üst amiri sorumludur. 

İdare, gerekli gördüğü durumlarda projelere ilişkin denetim yapar veya yaptırır.   

İstisna 

Madde 12-  

(1) İdare ile Uygulayıcı Kuruluş arasında protokolü 2015 yılı ve öncesinde imzalanan 

ve 2016 yılında ödenek aktarımına devam edilecek işlerde işbu Usul ve Esasların 

“Proje Kabul Süreci”ne ilişkin maddeleri dışındaki hükümleri geçerlidir. 

(2) İdare ile Kalkınma Ajansı arasında, protokolü 2015 yılı öncesinde imzalanan veya 

Bakanlıktan uygun görüş alınarak 2016 yılında uygulamasına başlanan Destek 

Programlarında işbu Usul ve Esasların, “Kalkınma Ajansları ile Yürütülecek Ortak 

Destek Programları”na ilişkin maddelerinden 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri dışındaki 

hükümler geçerlidir. 

(3) Uygulayıcı Kuruluşun kendi imkânlarını da kullanarak mer’i mevzuatı kapsamında 

ihaleye çıkmadan gerçekleştireceği projelerde uygulayıcı kuruluş ile İdare arasında 

imzalanan protokol sözleşme yerine geçer. 

(4) EK I’de yer alan program özelindeki istisnalar bu madde kapsamında 

değerlendirilir.  

Kalkınma Ajansları ile Yürütülecek Ortak Destek Programları 

Madde 13- Kalkınma ajansları ile gerçekleştirilecek ortak destek programlarına 

münhasır hükümler şunlardır: 
 

(1) Ortak destek programı başvuru rehberlerini İdare ve Ajans birlikte hazırlar. Puan 

sıralamasına göre oluşmuş nihai değerlendirme listesi Ajans tarafından ilgili 

İdareye değerlendirme komitesinde ele alınmak üzere sunulur. 

(2) Ortak Destek Programı uygulamalarında değerlendirme komitesi, yediyi geçmemek 

üzere Başkan tarafından uygun görülen sayıda İdare temsilcileri ve ilgili kalkınma 

ajanslarının önerisi ile belirlenecek Ajans birim başkanları arasından Başkanın 

onayı ile görevlendirilir. Değerlendirme Komitesi asil ve yedek listede önereceği 

projelere ilişkin revizyonları ve ön kontrolleri yapar. 

(3) Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenen asil ve yedek listedeki projeler 

Bakan onayına sunulur. 

(4) Bakan onayından sonra asil ve yedek listedeki projeler Ajansların ve İdarenin 

internet sayfalarında ilan edilir.  

(5) Destek programları için kullanılacak kaynak İdare tarafından ilgili kalkınma 

ajansına Başkan onayı ile aktarılır. Ajans; kaynağı, her türlü teknik, idari ve mali 

sorumluluk kendisinde olmak üzere kullandırır. 

(6) İdare tarafından gerekli görülen durumlarda, kalkınma ajansları tarafından 

uygulanacak projelerde, yatırım öncesi ve sonrasını yansıtan bir rapor Ajans 

tarafından hazırlanır ve görsellerle kayıt altına alınarak İdareye iletilir.  
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(7) Ajans tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla her bir proje için yatırımların 

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

bilgileri içerecek İzleme Tablosu (EK II-2) doldurularak İdareye iletilir. 

(8) Usulsüzlük veya uygunsuzluklar ile uygulanan yaptırımlar veya işlemler olduğu 

takdirde İdareye bildirilir. 

(9) Uygulayıcı Kuruluşlara tahsis edilen ödenek çerçevesinde yılı içerisinde 

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

tamamlanacağı tahmini tarih (EK II-3) marifetiyle doldurularak Ajans tarafından 

her yıl Kasım ayı sonuna kadar İdare’ye iletilir.  

(10) Bu madde kapsamında, hakkında hüküm bulunmayan hususlarda Kalkınma 

Ajansları Proje, Faaliyet ve Destekleme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük 

Madde 14- İşbu Usul ve Esaslar, Bakan tarafından onaylandığı tarih itibarıyla 

yürürlüğe girer. 

Yürütme  

Madde 15- İşbu Usul ve Esaslar, Bakan adına Başkan tarafından yürütülür. 

 

EK I: DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 

TARAFINDAN UYGULANACAK PROGRAMLARIN ESAS VE ÖNCELİKLERİ 

EK II: TABLOLAR 

EK II-1: 2016 YILI …….. PROJESİ/ PROGRAMI ÖDENEK TAHSİS TABLOSU 

EK II-2: İZLEME TABLOSU 

EK II-3: BİR SONRAKİ YILA SARKAN İŞLER İZLEME TABLOSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

EK I: DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 

TARAFINDAN UYGULANACAK PROGRAMLARA İLİŞKİN 

ESAS VE ÖNCELİKLER 
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1. SULAMA SİSTEMLERİNİN REHABİLİTASYONU VE 

YAYGINLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR İÇİN ÖNCELİK VE 

KRİTERLER 

A. Sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılmasına ilişkin uygulamalarda 

aşağıda yer alan hükümler uygulanır.  

(1) Projeler şu önceliklere göre desteklenir:  

a. Cazibeli ve kapalı (borulu) sisteme dayalı olan, 

b. Kapalı sistem projelerde şebeke içi su alım yapısının modern sulama 

sistemlerini kullanmaya uygun olan,  

c. Tarla içi basınçlı sulama sistemlerinin kullanılacağına dair ilgili muhtarlık                      

tarafından taahhüt verilmiş olan, 

d. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine yönelik faaliyetlerle 

entegre edilecek olan, 

e. 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. 

B. Hayvan İçme Suyu (HİS) Projeleri kapsamında desteklenecek projelere ilişkin 

hususlar şu şekildedir: 

(1) Birden fazla yerleşim birimi tarafından ortak olarak kullanılabilecek nitelikteki 

projeler öncelikli olarak desteklenir. 

(2) Hayvan içme suyu göletleri su kaynağı bulunmayan ve hayvancılığın yoğun 

olarak yapıldığı meralarda inşa edilir.  

(3) Meralarda bir su kaynağı bulunması durumunda buralarda gölet yapımı 

tasarlanmaz. Bu tür sahalarda, sıvatlar vasıtasıyla hayvan içme suyunu temin 

etmek üzere depolama alanı (kaptaj/su deposu) ve iletim kanalları yapımına 

yönelik projeler değerlendirmeye tabi tutulur.  

(4) Yalnızca sıvat ihtiyaçlarına yönelik talepler de bu başlık altında desteklenir. 

(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. 
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2. HAYVANCILIK ALTYAPISINA İLİŞKİN UYGULAMALAR İÇİN ÖNCELİK 

VE KRİTERLER  

A. Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarı/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 

belirlenmiş 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 İlçelere 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 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 arazi (ön) tahsisini gösterir belge, 

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. 

B. Küçük Ölçekli Hayvancılık Uygulamaları 

(1) Bu başlık altında aşağıda yer alan projeler desteklenecektir. 

a. Küçükbaş hayvan banyolukları teminine yönelik projeler.  

b. Hayvan kırkım makine-teçhizatı teminine ilişkin projeler  

c. Yayla ve mera hayvancılığı yapan çiftçilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesine 

yönelik projeler 
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d. Pazarlama sorunu çözüme ulaştırmış olan ve kirli yapağı toplamasında sorunu 

olmayan yapağı yıkama projeleri 

e. Hayvansal ürünlerin meralarda muhafazasına ilişkin projeler 

f. Belediyelerin mevcut kesimhanelerinin modernizasyonu ve yeni 

kesimhanelerin yapımına yönelik projeler 

g. Yalnızca sıvat ihtiyaçlarına yönelik talepler de bu başlık altında desteklenir. 

(2) Program kapsamında, hayvan popülasyonu bölge ortalamalarına göre yüksek olan 

il ve ilçelerde öncelikli olarak uygulanır. 
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3. BİTKİSEL ÜRETİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİNE 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) 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. Bölgede yem bitkileri yetiştiriciliğini geliştirmeye yönelik projeler,  

c. Yerel ve geleneksel ürünlerin tanıtımı ve geliştirilmesine yönelik projeler, 

d. 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, 

e. Bölgede eğitim amaçlı pilot örnek teşkil etmesi amacıyla kamu kurumlarının 

yapacağı sera projeleri, 

f. Örnek teşkil edecek sebze, meyve ve süs bitkileri yetiştiriciliğinin 

yaygınlaştırılması amacıyla işletme mantığı ile yapılacak sera projeleri 

g. Bölgeye uygun kapama meyve bahçeleri yapılmasına yönelik projeler, 

h. Bölgenin sahip olduğu zengin tıbbi ve aromatik bitki florası ve pazarlama 

olanakları dikkate alınarak yetiştiriciliğin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler, 

i. Bitkisel ve hayvansal üretim kapsamında; üretim, işleme, tasnif ve depolama 

ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik projeler, 

j. 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,  

k. Bölgede sebze ve meyve üretim merkezi olan ve olmaya aday alanları kapsayacak 

şekilde bölgedeki belediyeler ile müşterek halk pazarları kurulması, 

l. Bölgede meraların kalitesi ve veriminin artırılmasına yönelik olarak hazırlanacak 

mera ıslah projeleri, 

m. Meralarda hayvanların dinlenmelerine yönelik olarak yapılacak sundurma 

(gölgelik) projeleri. 
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4. KIRSAL KALKINMA PROJELERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR İÇİN 

ÖNCELİK VE KRİTERLER 

A. Kırsal Kalkınma Projeleri 

(1) İdare tarafından Ağrı ili Eleşkirt İlçesi dağ ve ova köyleri için hazırlanan havza bazlı 

kırsal kalkınma programı kapsamında belirlenmiş sosyal ve ekonomik içerikli altyapı 

ile hayvansal ve bitkisel üretimine yönelik projeler desteklenecektir. 

B. Bölge Üniversitelerinin Altyapı ve Eğitime Yönelik Projeleri 

(1) Bölge üniversitelerinin araştırma ve uygulama birimlerinin fiziki altyapılarının 

iyileştirilmesi ile çiftçi eğitim merkezlerinin yapımı, iyileştirilmesi ve eksik işlerinin 

tamamlanması yönelik projeler, 

(2) Kamu kurumlarının kurumsal ve beşeri kapasitesinin artırılması ile bu kapsamda 

bölge potansiyellerinin harekete geçirilmesine yönelik projeler,  

(3) Bölge üniversitelerinin tarımsal eğitime yönelik projeler desteklenecektir. 

 

C. DAP Bölgesi Sınır İlçeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı 

(1) Program kapsamında, DAP Bölgesinde bulunan 18 sınır ilçesinden gelen proje 

talepleri değerlendirilir. 

(2) Program kapsamında aşağıda yer alan projeler desteklenecektir. 

a. Komşu ülkelerin sınırlarında yer alan yerleşim birimleri ile işbirliği halinde 

gerçekleştirilecek olan sosyal ve ekonomik projeler, 

b. Tarihi ve kültürel değerlerin korunması, geliştirilmesi ve tanıtılmasına yönelik 

projeler, 

c. Başta turizm, sınır ticareti, yöresel ürünlerin pazarlama ve tanıtım alt yapısına 

ilişkin (gıda sektörü öncelikli) olmak üzere ilçelerin öne çıkan ekonomik 

sektörlerine ilişkin projeler,  

d. Sosyal içerme, sosyal sermaye ve sosyal altyapının geliştirilmesine yönelik 

projeler. 

e. Sınır ilçelerin yaşam standardının yükselmesine katkı sağlayacak projeler.  

(3) Net göç hızı negatif olan ilçelerden sunulan projeler öncelikli olarak 

değerlendirilecektir. 

(4) Tefrişi ve donanımı öngörülmeyen, 12 aylık etkinlik planı, etkinlik planının paydaş 

işbirliğini zorunlu kıldığı durumlarda paydaş protokolünü içermeyen projeler dikkate 

alınmayacaktır. 

(5) Yapı işleri gerektiren projeler için arazi tahsisi bitmiş, tapusu ve/veya kiralama/tahsis 

belgesi olan projeler desteklenir. 
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(6) Mobilite projelerinde, öğrencilerin seçim kriterleri, en az 4 günlük seyahat planı, 

gerçekleştirilecek eğitici etkinlik planları sunulması gerekmektedir. 

(7) SESKAP kapsamında, merkezi idarenin taşra teşkilatı tarafından sunulacak projeler 

desteklenecektir. 
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5. TURİZM ALTYAPISI PROJELERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR İÇİN 

ÖNCELİK VE KRİTERLER 

A. Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması ve Tanıtımı Programına ilişkin uygulamalarda 

aşağıdaki kriterler uygulanır. 

(1) Program kapsamında DAP Bölgesinde bulunan ve “Tarihi Kent Kimliği” ne sahip il, 

ilçe veya bölgelerin kültürel ve turistik açıdan değerlendirilmesine yönelik projeler 

desteklenecektir. 

(2) Desteklenecek projelerin tarihi kent bölgesi sınırları içerisinde yer alması 

gerekmektedir.   

(3) Kentsel tasarım projesi ve alan yönetim planı olan projeler öncelikli olarak 

değerlendirilir. 

(4) Tarihi kent bölgelerinin canlandırılmasına ilişkin faaliyet ve projelerin 

gerçekleştirilmiş olduğu ve/veya hali hazırda devam eden projelerin bulunduğu alanlar 

öncelikli olarak desteklenecektir. 

(5) Bu program kapsamında, tarihi kent bölgelerinde bulunan tescilli yapı ve/veya yapı 

gruplarına ilişkin çevre düzenlemeleri projeleri de değerlendirmeye alınır.  

(6) Başvurusu yapılacak projelerin, koruma amaçlı imar planı varsa plana uygun olması, 

yok ise koruma amaçlı planlama ilkelerine ve koruma alanındaki mevzuata uygunluğu 

esastır.  

(7) Kentsel tasarım projesi olan tarihi kent bölgelerinde gerçekleştirilecek projelerin, İdare 

tarafından onaylanması ve söz konusu projelendirme neticesinde gerekli ise imar planı 

değişikliklerinin işlenmiş olması gerekir. 

(8) Sunulacak projelerde mevcut yaşayanların sosyolojik profili, projenin 

gerçekleştirilmesi neticesinde ortaya çıkacak etki ve projeye nasıl katılım 

sağlayacakları vb. hususları içeren sosyal analiz raporunun da hazırlanarak sunulması 

gerekmektedir. 

(9) Proje belgelerinde, müdahale alanı içinde yaşayan hane halkı ve işletmelerin 

ekonomik hayatı üzerindeki etkisinin de incelenmesi beklenmektedir.   

(10) Proje başvurusu yapan illerde mevcut ise Koruma Uygulama ve Denetim Bürolarının 

(KUDEB) uygun görüşünün proje dokümanına eklenmesi gerekmektedir.  

(11) Tarihi Kent Kimliğine sahip ve uygun görülen alanlarda projelendirme ve koruma 

amaçlı imar planı talepleri bu program kapsamında değerlendirmeye alınır.  

B. Urartu Kültür Koridoru Projesine ilişkin uygulamalarda aşağıdaki hükümler uygulanır.  

(1) Proje kapsamında Van ve Bitlis İlleri başta olmak üzere Urartu Kültürel Mirasının 

bulunduğu yerleşim birimlerinde gelen talepler değerlendirmeye alınır. 

(2) Uygulayıcı Kuruluşlar, uygulama projelerinde İdarenin hazırlamış olduğu “Urartu 
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Gelişim Koridoru” araştırma çalışması çıktılarını esas olarak kabul eder. 

(3) Başkanlık, gerekli gördüğü takdirde tek bir Uygulayıcı Kuruluş ile doğrudan protokol 

imzalayarak projeyi uygulamaya alabilir.  

(4) Projeler şu önceliklere göre desteklenir: 

a. Kültürel, doğal mirasın korunması ve ekonomik potansiyelin değerlendirilmesi ile 

yerel ve özgün değerler açısından zengin bölgelerin yerel ölçekte örgütlenme ve 

işbirliklerini sağlayıcı rota planlama uygulamaları, 

b. Turistik faaliyetlerin yapılandırılmasında var olan kültürel mirasın rölöve, 

restorasyon ve restitüsyon projeleri ile turizme kazandırılması uygulamaları, 

c. Urartu sosyal hayatının günümüz uygulamaları ile karşılaştırmasının yapılarak 

Urartu algısının belirginleştirilmesini sağlayıcı sosyal hayat imitasyonu 

uygulamaları, 

d. Urartu Kültür ve Medeniyetinin Bölge halkı tarafından bilinmesi ve 

sahiplenilmesini sağlayıcı yerel farkındalık uygulamaları.  

C. DAP Bölgesi Kültür Envanteri Projesine ilişkin aşağıdaki kriterler uygulanır.  

(1) Proje kapsamında DAP Bölgesi’nde mevcut 14 ilin (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, 

Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van) 

Kültür Varlıkları Envanterlerinin tespiti, tescili ve güncellenerek hazırlanması 

sağlanacaktır. 

(2) Başkanlık, gerekli gördüğü takdirde tek bir uygulayıcı kuruluş ile doğrudan protokol 

imzalayarak projeyi uygulamaya alabilir. 

(3) Uygulayıcı Kuruluşun tespit, tescil ve güncelleme çalışmaları kapsamında ihtiyaç 

duyduğu makine, teçhizat ve ekipman eksiği talepleri belirlenen protokol 

kapsamında değerlendirmeye alınır. 

(4) Başkanlık, proje bitiminde Uygulayıcı Kuruluşun yukarıda belirtilen 14 il için 

hazırlamış olduğu Kültür Varlıkları Envanterinin basılı ve elektronik çıktılarını talep 

edecektir. 

(5) Uygulayıcı Kuruluş, hazırlanan Kültür Varlıkları Envanterlerini Taşınmaz Ulusal 

Envanter Sistemine (TUES) entegre edecektir. 

D. Başkanlığın kış turizmi kapsamında yer alan sermaye transferi projelerinde aşağıda yer 

alan hususlar çerçevesinde desteklemeler yapılacaktır. 

(1) Kış turizmi destinasyonlarının kayak dışında alternatif kış turizmi ürünleri ile ürün 

çeşitliliğini artırıcı projeler  

(2) Kış turizmine ilişkin mevcut konaklama altyapısının yaz döneminde de kullanımını 

sağlamak ve halkın kış turizm merkezlerine ilgisini ve kullanımını artırıcı projeler 
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(3) Kış turizm merkezlerinin çevresel görselliğini daha nitelikli kılmak ve rüzgar 

nedeniyle ortaya çıkan kar tutma problemini ortadan kaldırmak üzere ağaçlandırma 

ve diğer yenilikçi projeler 

(4) Kış turizmi sektöründe çalışan personelinin niteliğinin artırılmasına yönelik projeler 

(5) Yerel kullanımdan ziyade yerli ve yabancı turistler açısından cazibe merkezi halinde 

olan kış turizmi destinasyonlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını sağlayıcı 

projeler 

(6) Belirli bir kış turizmi altyapısı mevcut olmakla birlikte işletme fiziki ve makine-

teçhizat altyapısı yetersiz olan merkezlerin ihtiyaçlarına ilişkin projeler 
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6. KURUMSAL VE BEŞERİ KAPASİTENİN ARTIRILMASI PROJELERİNE 

İLİŞKİN ÖNCELİK VE KRİTERLER 

Okuma kültürünün geliştirilmesine ilişkin aşağıda yer alan kriterler dikkate alınır. 

(1) Yaygınlığı sağlamak ve mevcut fiziki kapasitelerden istifade etmek amacıyla öncelikli 

olarak uygun alanı olan camii, taziye evi vb. yapılardaki mekânların kütüphane olarak 

tasarlanması ve dönüşümü desteklenecektir.  

(2) Proje kapsamında yeni bina yapılmaması esas olmakla birlikte lüzumlu hallerde çelik 

konstrüksiyon vb. dayanıklı portatif yapıların kütüphane yapılmak üzere temini 

desteklenebilir.  

(3) Proje başvurusunda bulunulurken yer tahsisi, tapu veya kiralama (en az 5 yıllık 

kiralama yapılmalıdır) belgelerinden herhangi birisinin temin edilmiş olması 

gerekmektedir. 

(4) Projenin uygulanacağı sahanın kapalı alan büyüklüğü 200 m² ve üzerinde olan projeler 

öncelikli olarak desteklenir. 

(5) Kütüphanenin işletme yönetimine ilişkin bilgiler (Elektrik, su, internet, personel vb. 

giderler) sunularak sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli personel 

istihdamının taahhüt edilmesi gerekmektedir. 

(6) Birden fazla kuruluşun işbirliği halinde sunulan projeler öncelikli olarak 

değerlendirmeye alınacaktır. 

(7) Göçle gelen nüfusun yoğun yerleşim sağladığı ve sosyal entegrasyon problemlerinin 

olduğu yerleşim birimlerinden sunulan projeler öncelikli olarak finanse edilecektir. 

(8) Sunulacak projelerde dezavantajlı grupların (çocuk, genç, kadın, engelli vs.) mümkün 

olduğunca geniş bir kesiminin kapsanması sağlanmalıdır. 
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7. KENTLEŞME VE ÇEVRE PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE 

YÖNELİK KRİTERLER 

A. Rekreasyon alanlarının geliştirilmesine ilişkin projeleri kapsamındaki öncelik ve kriterler 

şu şekildedir: 

(1) Rekreasyon alanları; kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent 

içinde ve çevresinde günü birlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile 

belirlenmiş spor, eğlence, dinlenme, piknik vb. ihtiyaçların karşılanabileceği 

alanlardır.  

(2) Rekreasyon projesi gerçekleştirilecek sahalarda asgari toplam açık alan büyüklüğü 

aşağıdaki şekilde olmalıdır:  

a. Şehir merkezi nüfusu 10.000’in altında olan yerleşim birimlerinde asgari 10.000 

m2 

b. Şehir merkezi nüfusu 10.001 – 20.000 arasında olan yerleşim birimlerinde 

asgari 20.000 m2 

c. Şehir merkezi nüfusu 20.001 – 50.000 arasında olan yerleşim birimlerinde 

asgari 30.000 m2 

d. Şehir merkezi nüfusu 50.001 – 200.000 arasında olan yerleşim birimlerinde 

asgari 40.000 m2 

e. Şehir merkezi nüfusu 200.001 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde asgari 

50.000 m2  

(3) Milli Park, Tabiat Parkı, Orman İçi Dinlenme Tesisi, Doğal Sit Alanı gibi farklı 

kurum ve kuruluşların yetki alanlarında yer alması durumunda, Uygulayıcı 

Kuruluşun önerilen projeyi uygulamasına ilişkin olarak gereken yetkilendirmenin, 

proje onayının ve izinlerin protokol imzalanmadan önce tamamlanmış olması 

gerekmektedir.   

(4) Sunulacak proje sahalarının şehir içi toplu taşıma sistemleri (varsa) ile ulaşım 

sağlanabilen mekânlarda yer alması gerekmektedir. 

(5) 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kişi başına aktif yeşil alan miktarı 5 m2 ve 

altı olan yerleşim birimlerinin projeleri öncelikli olarak desteklenecektir. 

(6) Tematik yenilikçi uygulamalar barındıran rekreasyon projeleri aşağıda yer alan 

sınıflandırma çerçevesinde öncelikli olarak finanse edilecektir. 

Birinci öncelik İkinci öncelik Üçüncü öncelik 

Kentsel ve bölgesel yeşil ve 

spor alanı 

Piknik ve eğlence alanları 

(Fuar, panayır ve festival 

alanı) 

Meydan 

 

Park  Hayvanat bahçesi ve doğal 

yaşam alanları 

Hipodrom 

Kıyılarda Yeşil Alan 

Düzenlemesi 

Kent ormanı Ağaçlandırılacak alan 

Çocuk bahçesi ve oyun alanı Bakı ve seyir terası Arboretum - botanik parkı 

Mesire yeri  Korunacak bahçe 
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(7) Projelerin tasarımında aşağıda yer alan hususların ihtiva edilmesine dikkat 

edilecektir: 

a. Çocuk bahçeleri, 

b. Bisiklet ve yürüme yolları, 

c. Çok amaçlı spor alanları (futbol, basketbol, voleybol, tenis, fitness), 

d. İnsanların ibadet ve umumi ihtiyaçları, 

e. Piknik alanları, 

(8) İmar planlarında proje alanının park alanı, rekreasyon alanı, yeşil alan, mesire alanı 

gibi kullanımlara yönelik olması gerekmektedir. 

(9) Gelir getirici kullanımlara (Konaklama üniteleri, satış yerleri, kafeler, yeme-içme 

birimleri vs.) ilişkin yapılar projede yer almakla birlikte İdare tarafından finanse 

edilmeyecektir. 

B. Belediyelerin sosyal donatı ihtiyacının tespiti ve desteklenmesine ilişkin projeler 

kapsamındaki öncelik ve kriterler şu şekildedir. 

(1) Proje başvurusunda bulunurken tapu veya yer tahsisi belgelerinden herhangi 

birisinin temin edilmiş olması gerekmektedir. 

(2) Program kapsamında sunulacak projelerin teknik uygulama projeleri ve onaylı 

keşiflerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. 

(3) Bitkisel ve hayvansal ürünler ile el sanatlarının yöre halkına ve diğer potansiyel 

tüketicilere daha hijyenik ve yörenin iklim şartlarına uygun bir şekilde sunulması 

için gerekli fiziki altyapısına ilişkin projeler öncelikli olarak değerlendirmeye 

alınacaktır. 

(4) İşletme yönetimine ilişkin bilgiler (Elektrik, su, personel vb. giderler) sunularak 

sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli taahhütlerin hazırlanması 

gerekmektedir. 
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8. YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNE İLİŞKİN ÖNCELİK VE 

KRİTERLER 

A. Yenilenebilir enerji projeleri kapsamında aşağıda yer alan faaliyetler desteklenecektir. 

(1) Bölge sanayisine destek sağlayan ve aşağıda yer alan kriterleri haiz projeler;  

a. OSB Dağıtım Lisansına sahip Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurularak 

tüzel kişilik kazanmış bulunan organize sanayi bölgelerinin projeleri, 

b. Mevcut trafosu lisanssız GES/RES kapasite problemi olmayan projeleri, 

(2) Belediyeler tarafından işletilen katı atık/atık su arıtma tesislerinde biyogaz elde 

edilmesine ve işletmenin elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik projeler, 

(3) Üniversitelerin ziraat ve veteriner fakültelerinin ve kamu kurumlarına ait işletmelerin 

sahip olduğu hayvan işletmelerinin atıklarına yönelik biyogaz projeleri, 

(4) Araştırma merkezi, enstitü, teknokent ve diğer akademik birimler tarafından 

gerçekleştirilen yenilenebilir enerji sektörüne ilişkin araştırma-geliştirme ve pilot 

uygulama projeleri, 

(5) Terfili sistem ile içme/sulama suyunu temin eden yerleşim birimlerinin elektrik 

ihtiyacının güneş enerjisi vasıtasıyla karşılanmasına yönelik projeler, 
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EK II-1: 2016 YILI ………………… PROJESİ/PROGRAMI ÖDENEK TAHSİS TABLOSU 

Eş-Finansman Oranı:  

 

S. No Uygulayıcı Kuruluş Proje Adı Proje Yeri 
Proje 

Karakteristiği 

Proje Başlama-

Bitiş Tarihi 

Proje Tutarı 

(TL) 

2016 Yılı 

Ödeneği (TL) 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               
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EK II-2: İZLEME TABLOSU 

İL                                    :                  
      

İRTİBAT 

BİLGİLERİ 

  KAPSANAN RAPOR 
DÖNEMİ                        : 

      

Yetkili : 

   

        

Telefon: 

   

        

Faks     :      

   

        

e-posta :  
 

  

S. 

No 
Projenin Adı Projenin Yeri Durumu (1) İhale Tarihi 

Sözleşme 

Tarihi 

Sözleşme 

Bedeli (TL) 

Harcama 

Tutarı 

(TL) 

İş 
Gerçekleşme 

Yüzdesi 

Artış Eksiliş Nakdi Fiziki 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

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 II-3: BİR SONRAKİ YILA SARKAN İŞLER İZLEME TABLOSU 

 
 

  

 

    
Tarih: 

  
 

 
 

         İL    : 

      

İRTİBAT BİLGİLERİ 

 
 

      

Yetkili         : 

 

 
 

      

Telefon       : 

 

 
 

      

Faks           : 

 

 
 

      

e-posta       : 

 

 
 

    
 

    

S.No Projenin Adı Yeri 

Sözleşme 

Bedeli  

(TL) 

İşe Başlama 

Tarihi 

İşin 

Bitiş 

Tarihi 

2016 Yılı 2017 Yılı 

Açıklamalar 
Gerçekleşme Gerçekleşme 

Nakdi 

(yüzde) 

Fiziki 

(yüzde) 

Nakdi 

(yüzde) 

Fiziki 

(yüzde) 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

İl Toplamı           

 

 

 

 


