
 

 

 



 

 

 

 

İÇİNDEKİLER 

I. GENEL BİLGİLER .............................................................................................................................. 6 

A. VİZYON VE MİSYON ...................................................................................................................... 6 

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR .................................................................................... 7 

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER .................................................................................................... 10 

1. FİZİKSEL YAPI ...................................................................................................................... 10 

2. TEŞKİLAT YAPISI ................................................................................................................. 10 

3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ........................................................................... 11 

4. İNSAN KAYNAKLARI .......................................................................................................... 12 

5. DOKAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRLÜKLERİ 14 

6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ............................................................................. 17 

II. AMAÇ VE HEDEFLER.................................................................................................................... 19 

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ ........................................................................................... 19 

B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER ...................................................................................... 23 

1.  On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) ................................................................................ 23 

2. 66. Hükümet Programı ............................................................................................................ 23 

3.  Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) (2020-2022) ........................................... 24 

4.  Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022) ........................................................................................ 24 

5.  2021 Yılı Programı .................................................................................................................. 24 

6.  DOKAP Eylem Planı (2021-2023) ......................................................................................... 25 

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ........................................... 27 

A. MALİ BİLGİLER ............................................................................................................................ 27 

1. Bütçe Uygulama Sonuçları ...................................................................................................... 27 

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ............................................................................ 27 

3. Mali Denetim Sonuçları ........................................................................................................... 28 

B. FAALİYET- PROJE VE PERFORMANS BİLGİLERİ .............................................................. 28 

A. FALİYET VE PROJE BİLGİLERİ ...................................................................................... 28 

B. BASILI YAYINLAR ............................................................................................................... 67 

C. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOLARI ..................................................................... 67 

D. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ......................................... 75 

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ............................. 76 

A.ÜSTÜNLÜKLER ............................................................................................................................... 76 

B.ZAYIFLIKLAR ................................................................................................................................. 77 

C.ÖNERİ VE TEDBİRLER ................................................................................................................. 77 

V. GENEL DEĞERLENDİRME........................................................................................................... 78 

 



 
 
 
 

     
3 

 

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

 

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti, ülke kaynaklarının, kalkınma çabalarında doğru kullanılmasını temin etmek, 

yerel dinamikleri ve fırsatları doğru kullanabilmek, yöre insanının kalkınma çabaları içerisinde yer 

alması ve entegrasyonunu sağlamak amacıyla her dönemde bir veya birkaç bölgesel kalkınma 

projesi/programı yürütmeye çalışmıştır. 

1950’lerde başlayan bölgesel kalkınma programları, planlı kalkınma döneminde hazırlanan tüm 

5 yıllık Kalkınma Planları bölgesel kalkınma ile ilgili hükümler içermiştir. Uygulamaya konan bu 

programların ilk örneği Marmara Bölgesi Kalkınma Projesi’dir. Hızlı kalkınma sonucunda oluşan sosyo-

ekonomik problemlerin çözümünü amaçlayan Marmara Bölgesi Kalkınma Projesi, ilk 5 Yıllık Kalkınma 

Planı döneminde uygulanmıştır. Bir diğer örnek olan Zonguldak Bölgesel Kalkınma Projesi ise büyük 

sanayi kuruluşlarının yeniden yapılanmasını desteklemek üzere bölgeye yapılacak altyapı yatırımlarını 

geliştirmeyi amaçlamıştır. 

 Türkiye ekonomisi geliştikçe, devlet yönetiminin kalkınma politikaları ülkenin az gelişmiş 

bölgelerine odaklanmıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), bu yeni yaklaşımı temsil eden ilk bölgesel 

kalkınma projesidir. GAP ile birlikte, bölgesel kalkınma politikaları artan bir ivmeyle önem kazanmaya 

başlamıştır. Orta Vadeli Plan ile 10. Kalkınma Planı, bölgelerarası gelir farklarını azaltmayı hedefleyen 

bir politikayı daha açık ve net bir şekilde ifade etmektedir. Bu politikanın amacı sosyal, ekonomik, kültürel 

ve politik açılardan ulusal bütünlüğü güçlendirmektir.  

 Türkiye’nin her bölgesinin tamamlayıcılık, bütünleşme ve işbirliğini güçlendirmek; genel ekonomi 

içerisindeki rol ve fonksiyonunu artırmak, bölgesel ve küresel etkinliğini geliştirmek devletimizin temel 

öncelikleri arasında yer almaktadır. Bölgesel gelişme ve kalkınma projelerinin amacı, Türkiye ölçeğinde  
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bölgesel ve bölge içi sosyal, kültürel ve ekonomik dengesizlikleri gidererek, ülkemizin birlik ve 

bütünlüğünü sağlam temeller üzerinde inşa etmektir. 

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP); Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları 

değerlendirerek, bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, 

bölgeler arası ve bölge içi farklılıkları gidermeyi, ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar 

hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan bir bölgesel kalkınma projesidir. 

Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon 

illerini kapsayan DOKAP Bölgesi’nin kalkınmasını hızlandırmak üzere kurulan DOKAP Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı (DOKAP BKİ), DOKAP Bölgesi’nin kalkınmasını hızlandırmak için, bölgede çeşitli 

sektörlerde farklı kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan yatırımların ve faaliyetlerin eşgüdüm 

içerisinde gerçekleşmesini sağlamak, yatırımları yönlendirmek ve izlemek, kuruluşlar arası 

koordinasyonu sağlamak ile görevlendirilmiştir. İdaremiz, 2023 vizyonu doğrultusunda belirlenen 

hedeflere ulaşma yolunda, bölgeler arası farkların azaltılması, bölgenin rekabet gücünün öne çıkarılması, 

yerel kaynakların etkin ve verimli kullanılarak kalkınmanın hızlandırılması doğrultusunda çalışmalarını 

sürdürmektedir.   

“DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu”, 2003 yılında çıkarılan 

5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” kapsamında, kamu idarelerine faaliyet 

raporlarının oluşturulmasında verilen yeni sorumluluklar çerçevesinde düzenlenmiştir.  

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na tahsis edilen kaynakların belirlenmiş amaçlar 

doğrultusunda, kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığına yönelik hazırlanan 

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporunun hayırlı olmasını diler, emeği 

geçenlere teşekkür ederim. 

 

 

 

 Hakan GÜLTEKİN 

DOKAP BKİ Başkanı 
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I. GENEL BİLGİLER 

A. VİZYON VE MİSYON 
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Stratejik Bakış

Bilimsel ve Teknolojik Yaklaşım

Etkinlik ve Verimlilik
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B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Yetki 

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 08 Haziran 2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı’nın Kuruluş ve Görevleri 

Hakkındaki 642 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile “Doğu Anadolu Projesi, Doğu 

Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi’nin uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu 

kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, 

programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi 

suretiyle bu projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak üzere” Kalkınma Bakanlığı’na 

bağlı ve tüzel kişiliğe sahip olarak kurulmuştur. (642 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden bugüne 

kadar DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ilgili mevzuat değişiklikleri 649 sayılı KHK 

hükmü gereğince gerçekleştirilmiştir.) 

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın Görevleri 

 Bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve 

faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, 

bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek, 

 Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için 

kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, 

 Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’na göndermek,  

 Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve 

değerlendirmek, 

 İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine 

yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve 

esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak, 

 Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve 

daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek, 

 Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve 

incelemeler yapmak veya yaptırmak, 

 Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri 

kaynak konuları olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirleyeceği usûl ve esaslara 

göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları 

tasarlamak ve uygulamak, 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır. 

Sorumluluklar 

 Eylem planları, bölgedeki illerin tamamını kapsayacak şekilde, Düzey 2 İstatistikî Bölge 

Birimleri bazındaki bölge planları ve ilgili diğer plan ve programlar esas alınarak hazırlanır. 

Eylem planlarının hazırlanmasında bölgedeki kalkınma ajansları başta olmak üzere ilgili kurum 

ve kuruluşların görüş ve önerileri alınır. Eylem planları, Cumhurbaşkanlığı’nın onayına 

sunulmak üzere Başkanlıklar tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilir. Eylem 

planlarının ilgili kuruluşlar nezdinde uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Başkanlıklar 

tarafından yürütülür. Başkanlıklar bu kapsamdaki iş ve işlemlerin yürütülmesinden Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’na karşı sorumludur. 

 Başkanlıklar, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesine ilişkin 
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eylem planı, program ve projelerin hazırlanmasında, uygulamanın izlenmesinde ve 

değerlendirilmesinde, başta bölgedeki kalkınma ajansları olmak üzere ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği tesis eder. 

 

Tablo 1: 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvel 

BAŞKANLIK ADI MERKEZ KAPSADIĞI İLLER 

1. Doğu Anadolu Projesi Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

Erzurum Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, 

Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, 

Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli, 

Van 

2. Doğu Karadeniz Projesi Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

Giresun Amasya, Çorum1, Artvin, Bayburt, 

Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, 

Samsun, Tokat2, Trabzon 

3. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı 

Konya Aksaray, Karaman, Kırıkkale, 

Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, 

Yozgat 

                                            
1 13 Mayıs 2020 tarihli ve 31126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğr giren 2538 sayılı Cumburbaşkanı 

Kararı’na göre Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinden oluşan DOKAP 

BKİ görev alanına Amasya ve Çorum illeri ilave edilerek il sayısı on bire ulaşmıştır. 
2 9 Eylül 2016 tarihli ve 29826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/9140 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı’na göre Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinden oluşan DOKAP 

Bölgesine Tokat ili de eklenmiştir. 
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C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

1. FİZİKSEL YAPI 

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın merkezi Giresun’dadır. 

2.300 m2 kapalı 16.000 m2 açık alan üzerine kurulu alana sahip hizmet binası kiralama 

yolu ile edinilmiştir.  

  Binaya ait donanım aşağıda verilmiştir:  

 Bina 4 kat 42 odalı olup daha önce otel olarak kullanıldığından odaları çalışma ofisi 

şeklinde düzenlenmiş, toplam 100 personel çalışma kapasitesine sahip yeterli sayıda 

yönetici ofisleri mevcuttur. 

 Yemekhane (150 kişilik), 

 150 kişilik konferans salonu,  

 Büyük ve küçük toplantı salonları, 

 Basın toplantısı alanı, 

 50 araçlık otopark. 

2. TEŞKİLAT YAPISI 

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı teşkilatının genel organizasyon şeması 

aşağıda yer almaktadır.  

 

 

 

 

BAŞKAN

Başkan Yardımcısı

Yönetim Hizmtleri 
Koordinatörlüğü

İzleme ve Değerlendirme 
Koordinatörlüğü

Çevre, Turizm ve Kentsel 

Gelişme Koordinatörlüğü

Beşeri, Sosyal ve Kurumsal 
Gelişme Koordinatörlüğü

Başkan Yardımcısı

Ekonomik Kalkınma ve Proje 
Uygulama Koordinatörlüğü

Planlama ve Proje Geliştirme 
Koordinatörlüğü

Hukuk Müşaviri Müşavirler



 

 11 

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, başkan yardımcısı, mali hizmetler uzmanı 

ile yeterli sayıda mühendis, şehir plancısı, uzman ve hizmetli personelden oluşur. 

Başkanlıklarda bütün statüler itibarıyla çalıştırılabilecek toplam personel sayısı hiçbir surette 

yüzü geçemez. 

İdare’nin organizasyon yapısını oluşturmak üzere 642 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 4 üncü maddesinin 3 üncü bendi hükmü doğrultusunda Bakanlık Makamının onayı ile 

“Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü; İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü; Planlama 

ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü; Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü; 

Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü ile Beşeri, Sosyal ve Kurumsal 

Gelişme Koordinatörlüğü” oluşturulmuştur. 

 

3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

Tablo 2: Yazılımlar 

Yazılım İsmi Adet Yazılım İsmi Adet 
Windows İşletim Sistemi 62 Wildcard SSL Sertifikası 1 

Windows Server 2012 R2 2 Micro Veri Merkezi 

(Taşınabilir Kabinet) 

1 

Harici Veri Depolama Ünitesi(Storage) 1 Microsoft Office 75 

VMware vSphere 5 Essentials Plus 1 Grafik Tasarım Programı 

(Corel Draw x7) 

1 

Veeam Backup Essentials Enterprise 1 Harita Çizim Programı 

(NetCad) 

3 

SQLSvrEntCore 2014  1 Qnap 1 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi 1 AutoCad 1 
 

DOKAP BKİ’nin iletişim ağı altyapısı 2012 Haziran ayından itibaren kullanılmaktadır. 

Bilgisayarlar ile switchler arasında 100/1000 MBit hızında çalışan Ethernet tabanlı altyapı 

kurulmuştur. Kablolamada fiber optik ve UTP kablolar kullanılmıştır. 

İnternet bağlantısı 40 Mbit fiber optik kablo üzerinden servis sağlayıcı firma aracılığı 

ile sağlanmaktadır. 

 

E- Dönüşüm (Internet, Intranet olanakları, web sayfaları, portal çalışmaları vb.) 

 İnternet sitesi, bilgi işlem sistemi İdare'nin ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilmiş ve 

periyodik olarak güncellenmekte, yenilenmektedir. İdare, gelişen teknolojiyi takip ederek, oluşan 

ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli uygulamaları internet tabanlı olarak geliştirmekte ve kendi 

bünyesindeki uygulama sunucularında çalıştırılmasını sağlamaktadır.  

Uygulama sunucularında internet ortamında kullanılan yazılımlar, yapılandırılmış olan 

yüksek hızlı internet bağlantısı ile ilgili güvenlik prosedürleri çerçevesinde internete bağlı bir 

bilgisayardan erişilebilir hale getirilmiştir. Uygulama sunucuları üzerinde HTML, PHP, ASP ve 

MySQL kullanılarak açık kaynak kodlu olarak her türlü uygulamaların geliştirilmesi ve 

çalıştırılması mümkündür. 
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Tablo 3: Donanımlar 

Donanım İsmi Adet Donanım İsmi Adet 
PC 58 El Tipi GPS  2 

Notebook  20 Switch 7 

Yazıcı 21 Projeksiyon Cihazları 3 

Tablet 3 Firewall 1 

Tarayıcı 7 Faks 3 

Sunucu/Server 2 Cep Telefonu 2 

Fotokopi Makinesi 7 Televizyon 8 

 

4. İNSAN KAYNAKLARI 

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında; 1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı,  

1 Mali Hizmetler Uzmanı, 6 Uzman, 13 Mühendis, 1 Tekniker, 1 Mimar, 1 Şehir Plancısı,  

1 Matematikçi, 1 Arkeolog, 1 Sosyolog, 1 Programcı, 1 Veteriner Hekim, 1 Biolog, 1 Avukat, 

1 Hizmetli ve 1 kişi kurumundan geçici görevli olmak üzere toplam 35 adet personel 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu esaslarına göre görev yapmaktadır. 30 adet personel ise kurumumuz 

sürekli işçi kadrosunda görev yapmaktadır. 

 

Tablo 4: Personelin Birimler Bazında Dağılımı 

ÜNİTELER Memur Sözleşmeli 
Geç. 

İşçi 

Sür. 

İşçi 

657 

4/B 

Proje 

Bazında 

Çalışan 

Personel 

Kurum. 

Görevli 

Hizmet 

Alımı 

Yoluyla 

Toplam 

A- Merkez teşkilatı:                   

1- Başkanlık  3 - - - - - - - 3 

2-Hukuk Müşavirliği 1 - - - - - - - 1 

3- Yönetim Hizmetleri 

Koordinatörlüğü 
8 - - 25 - - - - 33 

4- Çevre, Turizm ve 

Kentsel Gelişme 

Koordinatörlüğü 

8 - - - - - - - 8 

5- Beşeri, Sosyal ve 

Kurumsal Gelişme 

Koordinatörlüğü 

3 - - 2 - - - - 5 

6- Ekonomik Kalkınma 

ve Projesi Uygulama 

Koordinatörlüğü 

2 - - 1 - - - - 3 

7-İzleme ve 

Değerlendirme 

Koordinatörlüğü 

3 -   1   - 1 - 5 

8-Planlama ve Proje 

Geliştirme 

Koordinatörlüğü 

4 - - 1 - - - - 5 

10- Diğer Kurumlarda 

Geçici Görevli 
2 - - - - - - - 2 

Toplam (A) 34 - - 30  - - 1 - 65 
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Tablo 5: Personelin Yıllara Göre Dağılımı 

YILLAR 

Kadrolu 

Personel 

Sayısı 

Sözleşmeli 

Uzman 

Personel 

Geçici 

Görevli 

Personel 

Sürekli 

İşçi 

Hizmet Alımı 

Suretiyle Çalışan 

Personel 

2012 2 - 12 - 2 

2013 22 - 15 - 23 

2014 22 - 12 - 27 

2015 33 - 8 - 35 

2016 30 - 6 - 32 

2017 27 - 6 - 32 

2018 28 - 3 31 - 

2019 30 - 1 31 - 

2020 31 - 2 31 - 

2021 34 - 1 30 - 

 

Tablo 6: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet Memur 
Geçici Görevli 

Personel 

Sürekli 

İşçi 

Toplam Personel 

Sayısı 
% 

Erkek 25 1 16 42 65 

Kadın 9 - 14 23 35 

Toplam 34 1 30 65 100 

 

Tablo 7: Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı 

Öğrenim 

Durumu 

Memur Geçici Görevli 

Personel 

Sürekli İşçi Toplam 

Yüksek Lisans 7 1 - 8 

Lisans 25 - 10 35 

Ön lisans 1 - 3 4 

Lise - - 10 10 

İlköğretim 1 - 7 8 

 

Tablo 8: Personel Tarafından Katılım Sağlanan Eğitim Seminer vb. Faaliyetleri 

Alınan Eğitimin Adı Eğitimin Alındığı Yıl Eğitimin Süresi Katılımcı 

Sayısı 

EBYS Entegre İnsan 

Kaynakları Yazılım Eğitimi 
2019 3 Gün 1 

Uygulamalı Infografik ve 

Photoshop Eğitimi 
2019 3 Gün 2 

Yeni Devlet Muhasebesi 

Bilişim Sistemi Eğitimi 
2019 5 Gün 2 

Muhasebe Yetkilisi 

Sertifika Uzaktan Eğitim 

Programı 

2021 30 Gün 1 

Mali Hizmetler Uzmanları 

Eğitim Programı                    

(Uzaktan Eğitim Kapısı) 

2021 14 Gün 1 
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5. DOKAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRLÜKLERİ  

 

5.1. Beşeri Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü 

 

 DOKAP Bölgesi’nde ekonomik kalkınma ile eşgüdüm içinde dengeli, adil, sosyal ve 

insani gelişmeyi gerçekleştirmeye yönelik araştırma, planlama ve uygulama 

çalışmalarını gerçekleştirmek, 

 Dezavantajlı toplumsal gruplara yönelik uygulamalar yapmak, 

 Beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, 

 Sosyal ve ekonomik refahı artırıcı projeler geliştirmek, uygulamak/uygulanmasına 

destek olmak, 

 Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi yolu ile DOKAP 

Bölgesi’nde katılımcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir sosyal ve insani gelişmeye katkıda 

bulunmak, 

 Gençlerin ve kadınların eğitim ve istihdama kazandırılması programını yürütmek, 

 Bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik faaliyetler düzenlemek, 

 Eğitim, Kültür ve Sanat Faaliyetleri Desteklenmesi, 

 Ulusal veya uluslararası sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve basın yayın 

kuruluşlarıyla gerekli iletişimi sağlamak, 

 Yayınların düzenlenmesi, arşivlenmesi, satılması ve stoklanmasını sağlamak, 

 Yerel Kurumların Kapasitesinin Geliştirilmesi Programını yürütmek, 

 DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesindeki ulusal ve uluslararası yazılı, 

görsel materyallerin ürün haline gelmeden önceki tüm aşamalarını yürüterek basımını 

sağlamak, 

 Bilgi Edinme Birimi faaliyetlerini yürütmek, 

 Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

5.2. Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü 

 

 Doğu Karadeniz Turizm Master Planı’nı uygulamak/uygulatmak ve bu doğrultuda 

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi projelerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 

belirleyeceği usul ve esaslara göre mali ve teknik destek ile turizme kazandırmak, 

 Bölgedeki turizm potansiyelini ortaya çıkarıp dünyadaki küresel turizm destinasyonları 

arasına sokmak, 

 Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının 

ortak ve daha etkili çalışmalarına Koordinatörlük görev alanında bulunan konularda 

yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek, 

 Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkanlarına dair Koordinatörlük 

görev alanında bulunan işlerde araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak/yaptırmak, 

 Bölgedeki turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla 

ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek ve sivil toplum örgütleri, özel sektör ve 

üniversiteler arasında işbirliğini sağlamak,  

 Turizm hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve planlama 

çalışmaları yapmak, konuya ilişkin olarak yürütülen konferans, sergi, panel, kurs vb. 

etkinlikleri izlemek ve bu faaliyetlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında gerekli 

koordinasyonu sağlamak, 

 Milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerin tanıtımını yapmak, 

yaptırmak, bu amaçla seminer, sempozyum, panel, konferans, sergi, festival, yarışma, 

gösteri, kutlama haftaları ve benzeri faaliyetlere katılmak,  

 Eko-verimlilik, temiz üretim teknolojileri gibi çevre dostu uygulamaları desteklemek, 

çevre duyarlılığını ve yaşam kalitesini artırmak, çevresel sürdürülebilirliğin 
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sağlanmasıyla ilgili projeleri desteklemek, çevre dostu yeni ürünlerin geliştirilmesini ve 

markalaştırılmasını teşvik etmek, 

 Bölgedeki önemli doğal yaşam alanlarının korunması ve yaban yaşamının sürekliliğinin 

sağlanması için gerekli tedbirleri almak/aldırmak,  

 Bölgede uluslararası tescili yapılmış doğal hayat bölgelerinin yurtiçi ve yurtdışı 

tanıtımını yapmak, 

 Turizm merkezlerinin çevre düzeni planı, imar planı, hâlihazır haritalarını yaptırmak, 

hazırlanmasına katkı sağlamak, 

 Bölgedeki kentleşme bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla 

ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek ve sivil toplum örgütleri, özel sektör ve 

üniversiteler arasında işbirliğini sağlamak,  

 Kentleşme ve altyapı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili 

araştırma ve planlama yapmak, konferans, sergi, panel, kurs vb. etkinlikleri izlemek ve 

bu faaliyetlerle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu 

sağlamak, 

 Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

5.3. Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü 

 

 Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve 

faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak çalışmaları koordine 

etmek, 

 İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım projeleri geliştirmelerine yardımcı olmak, 

 Kurum içi yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, 

 Hayvancılık konularında çalışmalar yapmak, eğitim-yayım-danışmanlık, araştırma, 

planlama, proje geliştirme ve uygulama faaliyetlerini yürütmek, 

 Bölgedeki toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla ilgili 

kurumlar tarafından hazırlanan sulama projelerinin desteklenmesi, koordinasyonu, 

izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek, 

 Üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar 

yürütmek, bu örgütlerin tarımsal üretimin ve pazarlamanın her aşamasına etkin 

katılımlarının sağlanmasını teşvik etmek, 

 Koordinatörlüğün bölge kalkınma planı kapsamındaki görev alanına giren sektörlere ait 

kamu yatırımlarının etkili bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu 

sağlamak, 

 Yatırım programına alınan koordinatörlüğün sorumlu olduğu projeleri uygulamak, 

 Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 
5.4. Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü 

 

 Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve 

faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak çalışmaları koordine 

etmek, 

 Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 

Bütçe Başkanlığına göndermek, 

 İlgili kamu kurum ve kuruluşların yatırım projeleri geliştirmesine yardımcı olmak, 

 Bölgenin gelişme potansiyellerine, sorunlarına ve imkanlarına dair araştırma, etüt, proje 

ve incelemeler yapmak veya yaptırmak, 

 Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve 

beşeri kaynak konuları olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği 
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usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak 

yenilikçi destek programlarının tasarlanmasını koordine etmek,  

 DOKAP Bölgesi’nde, tarım sektörü ile kırsal kalkınma faaliyetlerinin gelişmesine 

yönelik olarak, eğitim-yayım-danışmanlık, araştırma, planlama, proje ve uygulama 

çalışmalarını yürütmek, 

 Ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler kapsamında 

Başkanlığın görev ve yetki alanına giren tarım, kırsal kalkınma, enerji, KOBİ ve 

girişimcilik konularında koordinatörlük faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak, 

 Yatırım programına alınan koordinatörlüğün sorumlu olduğu projeleri 

uygulamak/uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek, 

 Sanayi ve ticaret alanında bölgedeki mevcut yatırımları araştırmak ve küresel ölçekte 

yeni model projelerin Bölgeye entegrasyonunu sağlamak için çalışmalar ve araştırmalar 

yapmak/yaptırmak, 

 İlgili sektörlerdeki ulusal ve uluslararası düzeydeki projeleri incelemek, bölgeye 

uygulanabilirliğini araştırmak, 

 

5.5. İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü 

 

 DOKAP Eylem Planı (DOKAP Bölge Kalkınma Programı) kapsamında gerçekleştirilen 

projeleri izlemek, değerlendirmek, uygulama esnasında ortaya çıkacak ciddi 

aksaklıların giderilmesine yönelik denetim mekanizması/mekanizmalarını harekete 

geçirici öneriler getirmek ve sonuçların (yasa-usullere uygunluğunun kontrolü de dahil 

olmak üzere) başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ilgili taraflarla 

paylaşılmasını sağlamak, 

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, Sayıştay ve Hazine ve 

Maliye Bakanlığına gönderilmek üzere Başkanlık Faaliyet Raporunu hazırlamak,  

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı başkanlığında ilgili kurum-kuruluşların üst düzey yetkilileri 

ile yapılacak izleme değerlendirme toplantılarında Bölge adına koordinasyonu 

sağlamak, 

 DOKAP Eylem Planı (DOKAP Bölge Kalkınma Programı) İzleme Değerlendirme 

Raporu ve yılsonunda da bu raporların derlendiği yıllık raporları hazırlamak, 

 DOKAP Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeler ile ilgili çalışmalar yapmak, 

 Yukarıda belirtilen çalışmaların sistematik ve elektronik ortamda paylaşılmasına 

yönelik oluşturulacak olan İzleme-Değerlendirme Sistemi’nin koordinasyonunu 

sağlamak, 

 DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın sistem odası, elektronik belge yönetim 

sistemi (ebys) ve bilgi işlem ile ilgili teknik düzeyde iş ve işlemleri yürütmek, 

 Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

5.6. Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü 

 

 Başkanlığın insan kaynakları planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları 

yürütmek, 

 Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak takip etmek, yasa ve yönetmeliklerde 

yapılan değişiklikleri izlemek, 

 Başkanlık personelinin atama, özlük, disiplin ve emeklilik ile ilgili işlerini yapmak,  

 Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını 

düzenlemek ve uygulamak, 

 Başkanlığa gelen ve giden evrakların dağıtımı ve takibini yapmak, 
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 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kiralama ve satın 

alma işlerini ve Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili 

hizmetleri yürütmek, 

 Başkanlığın kadrosunda bulunan personelin yolluk giderleri ile ilgili tahakkuk 

işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, 

 Taşınır kayıt kontrol hizmetlerini yürütmek, 

 Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak; genel evrak 

faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

 Başkanlığın bilişim, bilgi işlem, bilgi güvenliği ile ilgili her türlü iş ve işlemini yapmak 

ve kurumsal iletişim politikasının oluşturulmasına, Başkanlık birimlerinin buna uyum 

sağlamasına yardımcı olmak,  

 Başkanlığın basın ve halkla ilişiklilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin 

belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,  

 Bölgesel ve ulusal medya aracılığıyla Başkanlık faaliyetlerinin tanıtımını yapmak, 

 DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ve çalışmaların 

tanıtımına yönelik yazılı ve görsel tanıtım malzemelerini planlamak ve baskı işlerini 

yürütmek, 

 Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak 

 

 

6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 

 

642 sayılı KHK ile Başkanlığımıza verilen görevler İdarenin misyon, amaç ve hedefleri 

doğrultusunda hizmet birimleri tarafından, birim yöneticilerinin sorumluluğunda 

yürütülmektedir. 

 

Başkanlığımız faaliyetlerinin, etkinliğinin ve etkililiğinin, finansal raporlarının 

güvenilirliğinin ve faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun temini konusunda kabul edilebilir bir 

güvence sağlanması amacıyla iç kontrol sisteminin kurulması çalışmalarına başlanmıştır. 
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II. AMAÇ VE HEDEFLER 

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

 

DOKAP Bölge Kalkınma Programının nihai hedefi; sürdürülebilir ekonomik büyümeyi 

sağlayarak, herkes için yeterli gelir, eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetler gibi sosyal hizmetlere 

ulaşılabilirliği artırmak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, temiz bir çevre ve karar 

alma süreçlerine katılımın artması için gerekli ön koşulları oluşturmaktır. 

DOKAP Bölge Kalkınma Programı ile bölgenin; 

- Ekonomik yapısını güçlendirmek, 

- Sosyal gelişmesini ve dayanışmasını artırmak, 

- Doğal kaynaklarını ve çevre kapasitesini koruyarak uzun dönemli sürdürülebilir 

kalkınmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

DOKAP Bölge Kalkınma Programı, bölgenin sahip olduğu potansiyeli değerlendirerek, 

ülkemizin 2023 kalkınma hedeflerine azami katkıda bulunmayı hedeflemektedir.  

Program öncelikleri belirlenirken bölgenin güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri 

odağında gerekli önceliklendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda sektörlere yönelik temel 

yaklaşımlar belirlenmiş, mevcut potansiyel değerlendirilerek alt ölçeklerde bölgesel olarak 

başat olacak sektörler tespit edilmiş, bu sektörlerin üretim, pazar, ulaştırma, tüketim ilişkileri 

incelenmiştir.  

Bölgenin tarımsal potansiyeli değerlendirilerek pazar odaklı üretim teşvik edilecektir. 

Üreticilerin doğayla dost sertifikalı üretime yönelmeleri desteklenecektir. Tarımsal üretimde 

araştırma, yayım ve çiftçi üçgeni kurularak yeni teknoloji ve bilgilerin üretime kazandırılması 

sağlanacaktır.  

Sulama projelerinin hızla gerçekleştirilmesi, kapalı sistem sulamaya geçişin hızlandırılması ve 

tarla içi sulamalarda modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması, arazi toplulaştırma 

projelerinin sulamayla uyumlu götürülmesi, yapılan yatırımlardan beklenen faydanın daha hızlı 

geri dönmesine, doğal kaynakların korunmasına ve çiftlik ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu 

sebeple bölgedeki toprak ve su kaynaklarını geliştirme çalışmaları desteklenecektir. 

Bölgenin sahip olduğu doğal güzellikler ve kültür mirası turizm açısından önemli bir 

potansiyeli de beraberinde getirmektedir. Bu potansiyelin istenilen düzeyde 

değerlendirilebilmesi için; markaların oluşturulması, tanıtım stratejilerinin kapsamlı olarak 

yapılması, konaklama tesisleri, ören yerleri vb. alanların bilinirliğinin artırılması ve bundan 

sonra yapılacak çalışmalara altlık oluşturması sağlanacaktır. Turizm Merkezlerinin doğal 

yapılarının korunarak destinasyon yönetimi ile ilgili çalışmalar tasarlanacaktır.  

Bölgenin sahip olduğu doğal kaynak tabanı üzerinden geliştirilebilecek sanayi konuları özel 

olarak irdelenecektir. Sanayi tesislerinin verimli olarak çalışmalarını sağlayacak çok taraflı 

çalışmaların yapılması sağlanacaktır. Üretimi artıran, katma değer yaratan, bölgenin rekabet 

gücünü yükselten yenilikçi projelerin tasarlanmasına öncelik verilecektir. Sektörel çeşitliliğin 

artırılması, girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına 

yönelik çalışmalar desteklenecektir.  

Bölgesel, yerel ve sektörel işgücü dinamikleri dikkate alınarak, başta dezavantajlı gruplar 

olmak üzere tüm kesimler için nitelikli istihdam imkânları geliştirilmeye devam edilecek, 

işgücünün eğitim düzeyi yükseltilerek istihdam edilebilirliği artırılacak ve işgücü piyasasının 

talep ettiği becerilerin kazandırılması için yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem verilecektir. 

Yapılan analiz ve çalışmalar neticesinde 2021-2023 DOKAP Bölge Kalkınma Programının 

stratejik çerçevesi, 3 temel amaç, 8 tematik hedef ve bu doğrultuda tanımlanan 14 adet sektörel 

operasyonel programdan oluşmaktadır. 
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2021-2023 yılları arasında uygulanması hedeflenen DOKAP Bölge Kalkınma Programı 

kapsamında temel amaçlar; tarımsal üretimde büyüme, katma değer artışı ve kırsal kalkınma, 

turizm ve sanayide ekonomik büyüme ve beşerî ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi olarak 

belirlenmiştir. 

Tarımsal üretimde büyüme, katma değer artışı ve kırsal kalkınma amacının altında; 

 Bitkisel üretimde katma değer artışının desteklenmesi, 

 Et-balık ve arı ürünlerinde katma değer artışının sağlanması, 

 Kırsal nüfusun geliri ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, 

 

Turizm ve sanayide ekonomik büyüme amacının altında; 

 Turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, 

 Sanayi-Girişimcilik ve Ar-Ge’nin desteklenmesi, 

 

Beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacının altında; 

 Beşeri kapasitenin artışına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, 

 Dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımının artırılması, 

 Sosyal ve kültürel hayatın desteklenmesi, 

hedefleri tanımlanmıştır. 

 

Yukarıda ifade edilen amaç ve hedeflerin altında; 

 Küçük ölçekli sulama işleri, 

 Katma değeri yüksek bitkisel ürünlerde üretimin desteklenmesi, 

 Hayvansal üretime dayalı sanayinin geliştirilmesi, 

 Arıcılığın geliştirilmesi, 

 İç sularda su ürünlerinin üretiminin desteklenmesi, 

 Kırsal kalkınma, örgütlü tarımsal ve yöresel ürünlerin üretim-satış ve pazarlamasının 

desteklenmesi, 

 Tarımsal eğitim ve yayım, 

 Turizmin geliştirilmesi, 

 Soyut ve somut kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılması, 

 Sanayi ekosisteminin güçlendirilmesi, 

 Yerel kurumların kapasitesinin geliştirilmesi, 

 Gençlerin ve kadınların eğitim ve istihdama kazandırılması, 

 Özel gereksinimi olan bireylerin desteklenmesi, 

 Eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi, 

sektörel operasyonel programlar tanımlanmıştır. 
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Amaç ve Hedef Tabloları  

 

 

 

• Hedef 1. Bölge ihtiyaçlarına yönelik araştırma 
projelerini tamamlanıp, elde edilen çıktılar 
çerçevesinde farklı sektörlere ilişkin fizibilite raporu, 
bölgesel strateji ve eylem planları hazırlanacaktır.

• Hedef  2. Yerel kurum ve kuruluşların araştırma 
altyapıları geliştirilecektir.

AMAÇ 1 

Bölgenin sorunlarının 
çözümü ve sahip olduğu 

potansiyelin 
değerlendirilmesi 

amacıyla etkin kaynak 
kullanımını gözeterek 
araştırmalar yapmak, 

diğer kurumların 
araştırma faaliyetlerini 
desteklemek ve bölgesel 

plan/programlar 
geliştirmek ve uygulamak

•Hedef 1. Turizm Master Planı kapsamında Yeşil Yol Projesi için 
birinci öncelikli belirlenen yol güzergahı iyileştirilecektir.

•Hedef  2. Bölgede Turizm Master Planı kapsamında yer alan 
turizm merkezlerinin ve turizm alt gelişim bölgelerinin 2023 yılı 
sonuna kadar 11 adet çevre düzeni ve imar planı hazırlanacaktır.

•Hedef  3. Yeşil Yol güzergahı üzerindeki turizm yatırımları 
desteklenecektir.

•Hedef  4. Bölgedeki kültür varlıklarının envanteri çıkarılacak, 
bölgenin turizm değerleri tanıtılacak ve marka değeri artırılacaktır.

AMAÇ 2

Bölgesel çevresel 
sürdürülebilirlik 

ilkesi çerçevesinde 
turizm sektörünün 
gelişmesine katkıda 

bulunmak

•Hedef 1. Organik tarım konusunda faaliyet gösteren üretici sayısı ve 
bölgede üretilen sertifikalı organik ürün miktarı artırılacaktır.

•Hedef  2. Bölgede yetişen ve ekonomik öneme sahip olan tıbbi-
aromatik bitki yetiştiriciliği yaygınlaştırılacaktır.

•Hedef  3. Çay ve fındıkta ürün kalitesi arttırılacaktır.

•Hedef 4. Bölgedeki alternatif tarım ürün alanları çoğaltılacaktır.

•Hedef 5. Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı 
kurulumu desteklenecektir.

AMAÇ 3

Bölgede tarım ve 
imalat-gıda 

sektörlerinin 
gelişimi ile gıda 
güvenirliliğinin 
sağlanmasına 

katkıda bulunmak
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• Hedef 1. Bölgede sosyal-kültürel donatı alanları ve 
rekreasyon alanları geliştirilecektir.

• Hedef  2.Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri yapılıp 
ve projelerin uygulanmasına katkı sağlanacaktır.

AMAÇ 4

Daha yaşanılabilir 
kentsel alanları 
oluşturmak için 

altyapı ve üstyapı 
yatırımlarını 
desteklemek

•Hedef 1. Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile 
STK’larda çalışan personelin beşeri kapasitelerine katkı 
sağlamak için eğitimler/seminerler gerçekleştirilecektir.

•Hedef  2. Çalışanların kuruma aidiyet duygusu 
güçlendirilecektir.

•Hedef  3. Kurumun bölgedeki ve diğer kamu kurum 
kuruluşları düzeyindeki bilinirliğini yükseltecek tanıtım 
faaliyetleri arttırılacaktır.

•Hedef  4. Kurum çalışanlarının eğitim ihtiyaçları tespit 
edilerek eğitim programları düzenlenecektir.

AMAÇ 5

Daha etkin ve verimli 
hizmet sunmak için 
DOKAP BKİ’nin 

kurumsal 
kapasitesini 

güçlendirmek, 
bölgede bulunan 
kamu kurum ve 
kuruluşları ile 

STK’ların kurumsal 
ve beşeri 

kapasitelerini 
arttırmaya katkı 
sunmak, DOKAP 
BKİ’nin ulusal ve 

yerel düzeyde 
bilinirliğini artırmak
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B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER  

 

1.  On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 

 

Türkiye’nin ulusal düzeyde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin sağlanması 

amacıyla hazırlanan kalkınma planlarında, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına 

ve bölgesel gelişmenin sağlanmasına yönelik strateji ve politikaların oluşturulması her zaman 

öncelik ve önem taşımıştır. Planlı dönemin başlangıcından beri bölgesel ve yerel kalkınmanın 

hızlandırılması, sürdürülebilir dengeli bir gelişmenin sağlanması ve bütün bölgelerin ulusal 

kalkınmaya katkılarının artırılması için bölgesel gelişme planları hazırlanmış ve uygulamaya 

konulmuştur.  

 

Bu kapsamda, Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma Planları döneminde bölgesel gelişme ve 

bölgesel rekabet edebilirlik alanında; merkezde ve mahallinde kurumsal yapılar oluşturulmuş, 

eyleme dönük muhtelif programlar uygulanmıştır. Merkezi Düzeyde Bölgesel Gelişme Yüksek 

Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesi kurulmuş, bölgesel düzeyde 26 kalkınma ajansı ve bunlar 

bünyesinde 81 ilde yatırım destek ofisleri faaliyete geçirilmiş, tüm ülke için bölgesel gelişme 

planları hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. GAP Bölge Kalkınma İdaresine ek olarak 

Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlıkları ile birlikte Başkanlığımız da teşkil edilmiştir. 

 

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarafından onaylanarak 23.07.2019 tarih ve 30840 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Planın politika ve hedefleri; 

 İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi 

 Rekabetçi Üretim ve Verimlilik 

 Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum 

 Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre 

 Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim 

başlıklarından oluşmaktadır. 

 

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) ve 2023 vizyonu doğrultusunda yürütülen ve 

planlanan çalışmalarla, bir taraftan ekonomimiz güçlenirken diğer taraftan insanımızın hayat 

standartları yükseltilerek sosyal ve bölgesel gelişme daha da hızlandırılacaktır. Yeni dönem 

ekonomik ve sosyal kalkınmamızı sadece toplum kesimleri bakımından değil, aynı zamanda 

bölgeler itibarıyla da güçlendirdiğimiz bir dönem olacaktır. 

 

Onuncu ve On Birinci Kalkınma Planı döneminde bölgesel farkların azaltılması, bölgesel 

gelişmenin öncelikli amacı olmaya devam etmektedir. Plan’da; bölgelerin içsel potansiyelini 

harekete geçirerek, rekabet gücünü artırmak, böylece ulusal kalkınmaya katkılarını azami 

düzeye çıkartmak, bölgesel gelişmenin ikincil amacı olup, bu husus Onuncu Kalkınma Planı’na 

göre daha fazla vurgulanmaktadır. Ayrıca, On Birinci Kalkınma Planı’nda bölgeler arasında 

ekonomik ve sosyal uyumun güçlendirilmesi ve diğer ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi bölgesel 

gelişme politikasının katkı sağlayacağı önemli hususlar olarak belirtilmiştir. 

 

2. 66. Hükümet Programı 

 

66. Hükümet Programı’nda özel sektörün ilgisini yeterince çekmeyen bölgelerde kamu 

ve özel sektörün işbirliğiyle istihdam ağırlıklı proje ve yatırımlara öncelik verileceği ve böylece 

bölgesel kalkınma farklılıklarını asgari düzeye indirecek girişimlerin güçlendirileceği 

belirtilmektedir. 

Ayrıca, kamu yatırımlarının, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmada ve bölgesel 
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gelişme potansiyelini değerlendirmede etkili bir araç olarak kullanılacağı, bu çerçevede de 

GAP, DAP, KOP, DOKAP gibi bölgesel eylem planları kapsamındaki projelere öncelik 

verileceği belirtilmiştir.  

 

Türkiye’yi bölgesel gelişmişlik farklarının azaldığı, refahın ülke sathına daha dengeli 

yayıldığı, ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendiği bir ülke haline getirmeyi hedefleyen 

söz konusu Program ile ülkemizin bölgeleri arasındaki farklılıkları azaltarak, yaşam 

standartlarını birbirine yaklaştırarak topyekûn kalkınmayı sağlama anlayışının sürdürülmesi 

benimsenmiştir. Daha kapsayıcı ve katılımcı kalkınma anlayışla, geri kalmış bölgelerimiz başta 

olmakla üzere, tüm bölgelerin rekabet gücünü nitelikli bir biçimde artırmak ve yerel potansiyeli 

harekete geçirmek temel bir görev olarak görülmüştür. 

Bu bağlamda, Bölge Kalkınma İdarelerinin güçlendirilmesi hedef olarak belirlenmiş ve 

Hükümet Eylem Planı’nda Bölge Kalkınma İdarelerinin yönetim süreçlerinin ve personel 

yapısının geliştirilmesine dönük düzenlemeler yapılmasını amaçlayan eyleme yer verilmiştir. 

3.  Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) (2020-2022) 

 

Orta Vadeli Program’da Kalkınma Ajansları başta olmak üzere Bölge Kalkınma İdareleri 

ve yerel yönetimlerin büyüme ve istihdamı destekleyecek şekilde bölgesel potansiyel ve 

dinamiklerin harekete geçirilmesindeki rollerinin ve yetkilerinin güçlendirileceği, yönetim, 

denetim ve mali yapılarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

 Programda ayrıca, bölgelerin yenilik potansiyelini ortaya çıkararak yeniliğe dayalı 

olarak büyümelerinin sağlanması amacıyla bölgesel yenilik stratejilerinin yaygınlaştırılmasının 

hedefler arasında yer aldığı görülmektedir. 

4.  Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022) 

 

Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022)’de mevcut harcama programlarının gözden 

geçirilerek önceliğini yitirmiş faaliyet ve projelerin sonlandırılacağı ve harcamaların özellikle 

büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarında, teşviklerde, bölgesel kalkınmada, eğitim 

alanında ve AR-GE desteklerinde kullanılacak şekilde önceliklendirileceğine vurgu yapılmıştır. 

Sermaye giderlerinin belirlenmesinde, bahse konu Orta Vadeli Mali Plan döneminde 

kamu yatırımlarına ilişkin belirlenen hedefler ile bölgesel kalkınma projeleri kapsamında 

yapılacak yatırımlar dikkate alındığı belirtilmiştir.  

5.  2021 Yılı Programı 

 

2021 Yılı Programı’nın temel makroekonomik amaçları Onbirinci Kalkınma Planı’nda 

yer alan öncelikli dönüşüm programları kapsamında hazırlanan eylem planları ve bu eylem 

planlarına bağlı olarak geliştirilen ve DOKAP Bölgesi için de öncelik arz eden projeleri 

uygulamaya koymaktır. 

 

Bölgesel gelişme politikası, bölgelerdeki verimliliği artırarak ulusal kalkınmanın 

sağlanması, rekabet gücünün yükseltilmesi, istihdamın artırılması, bölgeler arası gelişmişlik 

farklarının azaltılması ve refahın yurt sathına dengeli bir şekilde yayılması amacına hizmet 

edecektir. 

 

Ayrıca, 2021 Yılı Programı ile 66. Hükümet Programı’na paralel olarak Bölge Kalkınma 

İdarelerinin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 
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6.  DOKAP Eylem Planı (2021-2023) 

 

DOKAP Bölge Kalkınma Programının nihai hedefi; sürdürülebilir ekonomik büyümeyi 

sağlayarak, herkes için yeterli gelir, eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetler gibi sosyal hizmetlere 

ulaşılabilirliği artırmak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, temiz bir çevre ve karar 

alma süreçlerine katılımın artması için gerekli ön koşulları oluşturmaktır. 

DOKAP Bölge Kalkınma Programı ile bölgenin; 

- Ekonomik yapısını güçlendirmek, 

- Sosyal gelişmesini ve dayanışmasını artırmak, 

- Doğal kaynaklarını ve çevre kapasitesini koruyarak uzun dönemli sürdürülebilir 

kalkınmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

 

2021-2023 yılları arasında uygulanması hedeflenen DOKAP Bölge Kalkınma Programı 

kapsamında temel amaçlar; tarımsal üretimde büyüme, katma değer artışı ve kırsal kalkınma, 

turizm ve sanayide ekonomik büyüme ve beşerî ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi olarak 

belirlenmiştir. 

Tarımsal üretimde büyüme, katma değer artışı ve kırsal kalkınma amacının altında; 

 Bitkisel üretimde katma değer artışının desteklenmesi, 

 Et-balık ve arı ürünlerinde katma değer artışının sağlanması, 

 Kırsal nüfusun geliri ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, 

 

Turizm ve sanayide ekonomik büyüme amacının altında; 

 Turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, 

 Sanayi-Girişimcilik ve Ar-Ge’nin desteklenmesi, 

 

Beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacının altında; 

 Beşeri kapasitenin artışına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, 

 Dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımının artırılması, 

 Sosyal ve kültürel hayatın desteklenmesi, 

hedefleri tanımlanmıştır. 
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 

A. MALİ BİLGİLER 

  

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2021 yılına ait Bütçesi’nin uygulama sonuçları 

ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır. 

 

1. Bütçe Uygulama Sonuçları  

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, 2021 yılında kendisine tahsis edilen 

95.506.000,00 TL’lik bütçe ödeneğine yıl içinde 4.803.052,00 TL eklenmiştir. Yılsonu bütçesi 

toplam 100.309.052,00 TL olarak gerçekleşmiş ve bu bütçeden 93.722.873,86 TL’lik harcama 

gerçekleşmiştir. Gider türleri itibariyle harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
 

Tablo 10: Gider Türlerine Göre Harcamalar (TL) 

Gider Türleri Bütçe Ödeneği Kullanılabilir 

Bütçe Ödeneği 

Harcama 

01 Personel Giderleri 4.216.000,00 5.487.302,00 5.484.356,62 

02 Sos. Güv. Kur. Dev. 

Primi Gid. 
726.000,00 907.000,00 905.687,04 

03 Mal ve Hizmet Alım 

Giderleri 
2.777.000,00 5.984.000,00 5.960.758,14 

05 Cari Transferler 224.000,00 367.750,00 367.710,70 

06 Sermaye Giderleri 1.890.000,00 1.044.000,00 976.873,00 

07 Sermaye Transferleri 85.673.000,00 86.519.000,00 80.027.498,36 

TOPLAM 95.506.000,00 100.309.052,00 93.722.883,86 

 

Mal ve hizmet alım giderleri tertibinde; tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, 

görev giderleri, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım 

ve onarım giderleri, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri yer almaktadır. 

 
Tablo 11: 2020 Yılı Ödenek ve Harcamaları (TL)  

F. Kodu Açıklama Bütçe Ödeneği 
Kullanılabilir 

Bütçe Ödeneği 

Yıl Sonu 

Harcama 

3 
Kamu Düzeni ve Güvenlik 

Hizmetleri 
0 0 0 

6 İskân ve Top. Ref. Hiz. 
95.506.000,00 100.309.052,00 93.722.883,86 

TOPLAM 95.506.000,00 100.309.052,00 93.722.883,86 
 

 

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

2020 yılında harcamaların yılsonu ödeneğine oranı genel toplamda % 93,43 olarak 

gerçekleşmiştir. 
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3. Mali Denetim Sonuçları 

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının mali denetimi 5018 sayılı Mali Yönetim ve 

Kontrol Kanunu çerçevesinde Sayıştay Kanunu hükümlerine tabidir. 2012 yılı hesabı dâhil diğer 

bütün yıl hesapları Sayıştay tarafından ibra edilmiş, ilgili Raporlar T.B.M.M Plan ve Bütçe 

Komisyonu ile ilgili yıllara ait bütçe görüşmeleri kapsamında T.B.M.M Genel Kurulunda oylanarak 

kabul edilmiştir. Söz konusu yıl hesaplarının kesin hesabı çıkartılmıştır. 2020 yılı içerisinde Sayıştay 

Başkanlığının yayınlamış olduğu denetim raporu kapsamında belirlenen bulgular için, Başkanlığımız 

kendi inisiyatifi ölçüsünde gerçekleştirebileceği düzenleme ve çalışmaları hayata geçirmiştir. 

Bununla birlikte merkezi düzeyde kurumların gerçekleştirmesi gereken çalışmalarda Başkanlığımız 

tarafından yakinen takip edilmektedir. 

 

 
B. FAALİYET- PROJE VE PERFORMANS BİLGİLERİ 

 

A. FALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 

 

1. Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü  

1.1. Yürütülen Faaliyetler 

 Ulusal ve Bölgesel ölçekte düzenlenen ve DOKAP BKİ’nin de davet edildiği çeşitli 

toplantı/çalıştay ve seminerlere katılım sağlanmıştır. 

 

 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamında değerlendirilmesi için;  

“DOKAP Bölgesi Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde; Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı nezdinde gerekli 

görüşmeler yapılmıştır. Projelerin 2022 Yılı Yatırım Programında yer alması halinde bölge 

genelinde söz konusu projelerin uygulamalarının yapılması planlanmaktadır. 

 

1.2. Projeler 

1.2.1. Kuşcaçimen Yaylası Turizm Altyapısı Geliştirme Projesi 

Bayat Belediyesi’nin DOKAP BKİ’ye sunduğu “Kuşcaçimen Yaylası Turizm Altyapısı 

Geliştirme Projesi”nin yaklaşık maliyeti 725.581,74TL’dir. DOKAP BKİ tarafından %70 destek 

tutarı oranı, Bayat Belediyesince %30 eşfinansman oranı olacak şekilde 2021 yılı Turizm sektörü 

ödeneğinden 507.907,22 TL ödenek tahsis edilmesi için Bakan Olur’u alınmıştır. Söz konusu 

projenin yapılan iş artışıyla birlikte sözleşme bedeli 678.078,15 TL olup %70’ine denk gelen 

474.654,71 TL’si DOKAP BKİ tarafından karşılanması gerekmektedir.  

Proje kapsamında çatılı orman bankı, kamelya, yöresel ürünler satış noktası, yürüyüş yolları ve 

kamp alanları yapılması planlanmaktadır. Bayat Belediyesi ile DOKAP BKİ arasında protokol 

imzalandıktan sonra 474.654,71 TL’lik ödenek Bayat Belediyesi’nin açmış olduğu hesaba yılsonu 

itibariyle aktarılmıştır. 

1.2.2. Budaközü Vadisinin Doğa Turizmine Kazandırılması Projesi 

Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün DOKAP BKİ’ye sunduğu 

“Budaközü Vadisinin Doğa Turizmine Kazandırılması Projesi”nin yaklaşık maliyeti 1.852.600,00 

TL‘dir. DOKAP BKİ tarafından %70 destek tutarı oranı, Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube 

Müdürlüğü’nce %30 eşfinansman oranı olacak şekilde 2021 yılı Turizm sektörü ödeneğinden 

1.296.820,00 TL ödenek tahsis edilmesi için Bakan Olur’u alınmıştır.  

Proje kapsamında Hattuşa bölgesindeki tarihi yapıları akıllı uygulama sayesinde arttırılmış 

gerçeklik ile 3 boyutlu olarak görebilme, yürüyüş yolu yapılması planlanmaktadır. Çorum Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile DOKAP BKİ arasında protokol imzalandıktan sonra 
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1.296.820,00 TL’lik ödenek Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün açmış 

olduğu hesaba yılsonu itibariyle aktarılmıştır.  

1.2.3. Tarihi Çorum Sokağı Projesi 

Çorum Belediyesi’nin DOKAP BKİ’ye sunduğu “Tarihi Çorum Sokağı Projesi”nin yaklaşık 

maliyeti 1.679.826,46 TL‘dir. DOKAP BKİ tarafından %60 destek tutarı oranı, Çorum 

Belediyesi’nce %40 eşfinansman oranı olacak şekilde 2021 yılı Turizm sektörü ödeneğinden 

1.007.895,88 TL ödenek tahsis edilmesi için Bakan Olur’u alınmıştır. Söz konusu projenin sözleşme 

bedeli 1.476.216,85 TL olup %60’ına denk gelen 885.730,11 TL’si DOKAP BKİ tarafından 

karşılanması gerekmektedir. 

Proje kapsamında Şeyh Eyüp Sokağında yol, tretuar düzenlemeleri, ışıklandırmalar ve kent 

mobilyaları yapılması planlanmaktadır. Çorum Belediyesi ile DOKAP BKİ arasında protokol 

imzalandıktan sonra 885.730,11 TL’lik ödenek Çorum Belediyesi’nin açmış olduğu hesaba yılsonu 

itibariyle aktarılmıştır. 

1.2.4. Aksu Havzası Turizm Alanı Sağlıklaştırma Projesi 

Duroğlu Belediyesi’nin DOKAP BKİ’ye sunduğu “Aksu Havzası Turizm Alanı Sağlıklaştırma 

Projesi”nin yaklaşık maliyeti 1.986.277,08 TL‘dir. DOKAP BKİ tarafından %70 destek tutarı oranı, 

Duroğlu Belediyesi’nce %30 eşfinansman oranı olacak şekilde 2021 yılı Turizm sektörü ödeneğinden 

1.390.393,96 TL ödenek tahsis edilmesi için Bakan Olur’u alınmıştır. Söz konusu projenin yapılan iş 

artışıyla birlikte sözleşme bedeli 2.928.410,68 TL olması ve Bakan Olur’undaki proje ödeneğini 

aşmasından dolayı DOKAP BKİ destek tutarı sabit kalmaktadır. 

Proje kapsamında çocuk oyun alanı, yürüyüş yolları, sosyal yaşam alanı, yeşil alanlar, 3 adet 

seyir terası, 20 adet çöp kovası ve bank, 1 adet hediyelik eşya satış ünitesi, ışıklandırma, spor aletleri 

ve ağaçlandırma yapılması planlanmaktadır. Duroğlu Belediyesi ile DOKAP BKİ arasında protokol 

imzalandıktan sonra 1.390.393,96 TL’lik ödenek Duroğlu Belediyesi’nin açmış olduğu hesaba 

yılsonu itibariyle aktarılmıştır.  

 1.2.5. Ayvacık Suat Uğurlu Baraj Gölü Sahil Gezinti Yolu Projesi 

Ayvacık Belediyesi’nin DOKAP BKİ’ye sunduğu “Ayvacık Suat Uğurlu Baraj Gölü Sahil 

Gezinti Yolu Projesi”nin yaklaşık maliyeti 3.568.386,52 TL‘dir. DOKAP BKİ tarafından %60 destek 

tutarı oranı, Ayvacık Belediyesi’nce %40 eşfinansman oranı olacak şekilde 2021 yılı Turizm sektörü 

ödeneğinden 2.150.660,96 TL ödenek tahsis edilmesi için Bakan Olur’u alınmıştır. Söz konusu 

projenin sözleşme bedeli 3.363.279,66 TL olup %60’ına denk gelen 2.017.967,80 TL’si DOKAP BKİ 

tarafından karşılanması gerekmektedir. 

Proje kapsamında sosyal donatı alanları, piknik ve mesire alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, 

açık spor alanları, balık tutma iskeleleri, engelliler için sosyal etkinlik ve aktivite alanları, seyir 

terasları ve çocuk oyun alanları yapılması planlanmaktadır. Ayvacık Belediyesi ile DOKAP BKİ 

arasında protokol imzalandıktan sonra 2.017.967,80 TL’lik ödenek Ayvacık Belediyesi’nin açmış 

olduğu hesaba yılsonu itibariyle aktarılmıştır. 

1.2.6. Tekkeköy Arkeoloji Vadisi Projesi 

Tekkeköy Belediyesi’nin DOKAP BKİ’ye sunduğu “Tekkeköy Arkeoloji Vadisi Projesi”nin 

yaklaşık maliyeti 2.921.389,43 TL‘dir. DOKAP BKİ tarafından %57 destek tutarı oranı, Tekkeköy 

Belediyesi’nce %43 eşfinansman oranı olacak şekilde 2021 yılı Turizm sektörü ödeneğinden 

1.681.439,10 TL ödenek tahsis edilmesi için Bakan Olur’u alınmıştır. Söz konusu projenin sözleşme 

bedeli 2.819.610,00 TL olup %57’sine denk gelen 1.607.177,70 TL’si DOKAP BKİ tarafından 
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karşılanması gerekmektedir. 

Proje kapsamında ahşap yürüyüş yolları, seyir terası, bisiklet parkı, kamelya, aydınlatmalar, 

yöresel ürünler pazarı yapılması planlanmaktadır. Tekkeköy Belediyesi ile DOKAP BKİ arasında 

protokol imzalandıktan sonra 1.607.177,70 TL’lik ödenek Tekkeköy Belediyesi’nin açmış olduğu 

hesaba yılsonu itibariyle aktarılmıştır. 

1.2.7. Gölyazı Karavan Park Projesi 

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin DOKAP BKİ’ye sunduğu “Gölyazı Karavan Park 

Projesi”nin yaklaşık maliyeti 1.945.222,97 TL‘dir. DOKAP BKİ tarafından %70 destek tutarı oranı, 

Samsun Büyükşehir Belediyesince %30 eşfinansman oranı olacak şekilde 2021 yılı Turizm sektörü 

ödeneğinden 1.361.656,08 TL ödenek tahsis edilmesi için Bakan Olur’u alınmıştır.  

Proje kapsamında ‘Yaban Hayatı Koruma Sahası’ olarak ilan edilen Gölyazı bölgesinde 48 adet 

karavan park yeri, kafeterya alanı, piknik masaları, çift yönlü ve tek yönlü kütük çeşmeler, oturma 

bankları yapılması planlanmaktadır. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile DOKAP BKİ arasında 

protokol imzalandıktan sonra 1.361.656,08 TL’lik ödenek Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin açmış 

olduğu hesaba yılsonu itibariyle aktarılmıştır.  

1.2.8. Çay Çarşısı Projesi 

Rize Belediyesi’nin DOKAP BKİ’ye sunduğu “Çay Çarşısı Projesi”nin sözleşme bedeli 

24.614.349,10 TL‘dir. Söz konusu projeye 2021 yılı Turizm sektörü ödeneğinden 6.000.000,00 TL 

ödenek tahsis edilmesi için Bakan Olur’u alınmıştır.  

Proje kapsamında yaklaşık 10 dönüm alan üzerine kurulacak olan Çay Çarşısı Projesi 

kapsamında; içerisinde Çay Müzesi ve Sinema olan Çay Bardağı konsepti, yöresel restoranlar olan 

Çayda Karadeniz Mutfağı, Çay Tadım ve Sunum Alanları, Çay Tanıtım ve Satış Alanları, Çay 

Bahçesi, Yöresel Ürünler Pazarı, mısır unu üretimi yapılacak Geleneksel Değirmen yapılması 

planlanmaktadır. Rize Belediyesi ile DOKAP BKİ arasında protokol imzalandıktan sonra 

6.000.000,00 TL’lik ödenek Rize Belediyesi’nin açmış olduğu hesaba yılsonu itibariyle aktarılmıştır.  

1.2.9. Giresun-Çanakçı-Kuşköy Köyüne Özgü Islık Dilinin (Kuşdili) Tanıtılması, Yaşatılması 

ve Bölge Turizmine Kazandırılması Projesi 

Çanakçı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nın 2018 yılında DOKAP 

BKİ’ye sunduğu “Giresun-Çanakçı-Kuşköy Köyüne Özgü Islık Dilinin (Kuşdili) Tanıtılması, 

Yaşatılması ve Bölge Turizmine Kazandırılması Projesi”nin sözleşme bedeli 2.546.593,05 TL’dir. 

Söz konusu projeye DOKAP BKİ’nin 2021 yılı Turizm sektörü ödeneğinden 280.843,80 TL ödenek 

tahsis edilmesi için Bakan Olur’u alınmıştır.  

Proje kapsamında Giresun ili Çanakçı ilçesi Kuşköy köyünde bulunan 29 adet bina ve 1 adet 

camide yörenin mimarisine uygun cephe kaplama uygulamaları, çatı tadilatları, yola bakan bina 

cephelerindeki pencerelerin ahşap doğramalarla değiştirilmesi ve köyün girişinden çıkışına kadar 

olan yolda küp taş kaplama çalışmaları yapılmıştır. DOKAP BKİ ile Çanakçı Kaymakamlığı Köylere 

Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı arasında protokol imzalandıktan sonra 280.843,80 TL’lik ödenek 

Çanakçı Kaymakamlığı’nın açmış olduğu hesaba yılsonu itibariyle aktarılmıştır.  

1.2.10. Karagöl Mesire Alanı Projesi 

Murgul Belediyesi’nin DOKAP BKİ’ye sunduğu ve yaklaşık maliyeti 2.867.737,16 TL olan 

“Karagöl Mesire Alanı Projesi” Bakan Olur’u ile Turizm sektörü yedek listesinde onaylanmıştır. 

DOKAP BKİ 2021 yılı Turizm sektörü alt projelerinden artan 651.755,84 TL’lik ödenek Başkan 
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Olur’u ile söz konusu projeye tahsis edilmiştir.  

Proje kapsamında restoran, ibadethane, büfe, kamelya ve çevre düzenlemesi yapılması 

planlanmaktadır. Murgul Belediyesi ile DOKAP BKİ arasında protokol imzalandıktan sonra 

651.755,84 TL’lik ödenek Murgul Belediyesi’nin açmış olduğu hesaba yılsonu itibariyle 

aktarılmıştır.  

 

2. Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü 

2.1. Yürütülen Faaliyetler 

 

 2021 Yılı Yatırım Programı’nda yeralan sermaye transferi kaleminden ödenek tahsis 

edilen projeler kapsamında desteklenmek üzere Bölgedeki yerel idareler ile diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarından gelen proje teklifleri değerlendirilmiş, bu projelerden uygulamaya 

geçirilmesi uygun görülenler Bakan onayına sunulmuştur. 

 

 2021 yılında yürütülecek projelerin uygulanacağı illerdeki tarım ve orman il 

müdürlükleri, büyükşehir belediye başkanlıkları, ilçe belediye başkanlıkları ve il özel 

idarelerine denetim amaçlı ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 

 

 Ulusal ve Bölgesel ölçekte düzenlenen ve Başkanlığımızın da davet edildiği çeşitli 

toplantı/çalıştay ve seminerlere katılım sağlanmıştır. 

 

 2021 yılında uygulanacak Projelerin başarılı olmasını sağlamak için Uygulayıcı 

Kuruluşlar ve Yetiştirici/Üretici Birlikleriyle görüşmeler, seminerler ve tanıtım toplantıları 

düzenlenmiştir. 

 

 2022 Yılı Yatırım Programına teklif edilecek projelerin belirlendiği grup çalışmaları 

ile ilgili, Kamu Kurumu ile çalışmalar yürütülmüştür. 

 

 2021 Yılı Yatırım Programı’na göre uygulanan projeler; 

 

2.2. Projeler  

2.2.1. Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi 

 

Proje kapsamında Başkanlığımıza 23.267.000,00 TL sermaye transferi ödeneği tahsis edilmiştir. Söz 

konusu Proje 29 alt proje çerçevesinde yürütülmekte olup, bahse konu alt projelere ilişkin bilgiler 

aşağıda açıklanmaktadır. 

 

2.2.1.1. Kanatlı Hayvanların İşleme ve Pazarlama Altyapısının Geliştirilmesi Projesi(Ordu): 

Proje ile DOKAP Bölgesinde yetiştiriciliği yapılan kanatlı hayvanların, kesimlerinin yapılarak 

işleme ve pazarlama alt yapısının geliştirilmesi planlanmaktadır. 

DOKAP Bölgesinde, Ordu, Giresun ve Trabzon illerinde “Entegre Organik Yumurta 

Tavukçuluğu Projesi” ile kurulumu yapılan organik yumurta üretim tesislerinden yumurta veriminden 

düşen, organik tavuklarında ve Bölgede bulunan broiler (etlik piliç) üretim tesislerinin kanatlı 

hayvanlarının kesimi yapılarak üreticinin pazarlamasında altyapısı oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Ordu İlinde 2019 yılında Ordu Büyükşehir Belediye’sinin yürüttüğü “Ordu İlinde Damızlık 

Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” ile Mesudiye, Korgan, Gürgentepe, Kumru, Gölköy, 

Kabadüz, Aybastı, Akkuş ve Ünye ilçelerinde; Yumurta verimi yüksek damızlık kazlardan yılda 
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10.000 adet etlik kaz sayısına ulaşılmıştır. Mevcut yetiştiriciliği yapılan kazların etlik olarak üretime 

dönüştürülmesinin alt yapısı oluşturularak, kurulacak kesimhane ile kaz yetiştiriciliği sektörü 

endüstrisi Ordu ili sınırları içerisinde gerçekleşecektir. 

Proje ile kurulacak kesimhanede kanatlı hayvanların (tavuk, broiler, kaz ) kesimi yapılacak 

tesisi için; hijyen bariyeri, ikiz ray hattı (200 m.), manuel kesim ünitesi, ısıtma kazanı, tüy yolma 

makinesi, ince tüy temizleme makinesi, işleme tezgahı (15 m), iç organ çıkarma tezgahı (6m), basınçlı 

su makinesi, hayvan taşıma kasası, paketleme makinesi alımları yapılması planlanmaktadır. Ordu İli 

Fatsa İlçesinde Mezbahane Tesisinin bulunduğu arazi üzerindeki uygun alanda 252 m² modüler 

prefabrik yapı kurulumuyla organik tavuk eti, beyaz et ve kazdan; kaz etinin, ciğerinin, kaz tüyünün 

değerlendirildiği, ürünlerinin işlendiği bir tesis hayata geçirilerek il ekonomisinin gelişmesine katkı 

sağlanması amaçlanmaktadır. 

Proje % 30 eşfinansmanlı olup 14.06.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin %10’u Uygulayıcı 

Kuruluşun ihale işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına blokeli 53.600,00 TL aktarılmıştır. 

Projede EKAP girişlerinin yapılması ve ihale sürecinin başlatılması amacıyla protokolde ve usul 

esaslarda belirtildiği üzere 60 gün ilave süre talep edilmiş olup, süre uzatımı yapılmıştır. Ekap İlanına 

çıkılmış olup 24.11.2021 tarihinde yapılan ihaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle ihale iptal 

olmuştur. 20.12.2021 Usul ve Esasların 9’uncu maddesinin 14. fıkrası gereğince proje ödeneğinden 

kalan 482.400,00 TL proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.  

 

2.2.1.2. DOKAP Bölgesi Organik Yarka Üretimi Projesi (Ordu/Akkuş): 

 

Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliğine kayıtlı üye sayısı 73 olup aktif olarak 30 üretici faaliyet 

sürdürmektedir. 35.000 adet Yarka ile günlük 30.000 adet Organik Yumurta Üretimi yapılmaktadır. 

Organik Yumurta Üreticileri Birliğine üye olmadan ‘Organik yumurta Üretimi’ yapan 17 üretici de 

25.000 organik tavuklardan 21.000 adet/günlük organik yumurta elde edebilmektedirler. Bölgemizde 

yürütülen Organik Yumurta Tavukçuluk işletmelerinin ihtiyacı olan yarkaların üretileceği 5.000 

kapasiteli işletmenin kümes yapım giderleri kapsamında 500 m² kapalı alana sahip 2 adet kümes 

yapılmıştır. Projenin devamı niteliğinde; bu işletmeye alınacak 5.000 adet civciv alımı, 2 adet Silo 

Sistemi, 1 adet Merkezi Isıtma Sistemi, 2 adet Kontrol ve Otomasyon Sistemi, 2 adet Havalandırma 

Sistemi, 2 adet Soğutma Sistemi, 2 adet Otomatik Yemleme ve Sulama Sistemi kurulumları ile Çevre 

Düzenlemesi ve Zemin Kaplaması (Şap Betonu) yapımı planlanmıştır.  

 

Proje % 20 eşfinansmanlı olup 26.05.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin %10’u Uygulayıcı 

Kuruluşun ihale işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına blokeli 48.000,00 TL aktarılmıştır. 

Projede 2 adet kümes ve idari binanın merkezi ısıtma sistemi yaptırılmış olup blokeli olarak aktarılan 

48.000,00 TL serbest bırakılmış ve 62.430,44 TL ödenek aktarılarak toplamda 110.430,44 TL serbest 

bırakılmıştır. 2 adet kümes için "kümes kontrol ve otomasyon sistemi ile dizel jeneratör alımı" ve " 2 

metre yüksekliğinde, 50 metre çapında, 3,2 mm kalınlığında çelik boru çit direkli, 1,5 metre 

yüksekliğinde 5 x 5 cm göz açıklığında 3,2 mm galvanizli kafes teli çevre çiti yapımı" yapılmış olup 

toplamda 211.769,40 TL ödenek aktarılarak serbest bırakılmıştır. Projede iki adet kümesin 

havalandırma ve soğutma sistemi işine ait 108.814,88 TL ödenek aktarılarak serbest bırakılmıştır. 

Akkuş Belediye Başkanlığınca; Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliğine kiralanarak devri 

gerçekleştirilmiştir. 23.12.2021 Usul ve Esasların 9’uncu maddesinin 14. Fıkrası gereğince proje 

ödeneğinden kalan 48.985,18 TL proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam 

etmektedir.  
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2.2.1.3. DOKAP Bölgesi Fındık Altı Yumurta Tavukçuluğu Projesi (Giresun, Ordu, 

Trabzon): 

 

Proje % 50 eşfinansmanlı olup Giresun, Ordu ve Trabzon illerinde 10 işletme toplam 30 işletme 

kurulacaktır. İşletmeler kurulmadan önce tavukçuluk eğitimleri, kümes kurulumları ve organik üretim 

eğitimleri şeklinde uygulanması planlanmıştır. Kümes 100 m² (5 tavuk/m²) kapalı net alan olarak inşa 

edilecek olup, gezinti açık alanı 2.000 m² (4 m²/tavuk) olacaktır. İşletme sahipleri işletme 

kurulumlarının ve yarka alımlarının KDV dahil % 50 sini karşılayacaktır.  Proje; Bina inşaatı (7x15 

m), Folluk (12’li) 8 Adet, Yemlik 10 Adet, Suluk 10 Adet, Elektrik Tesisatı(aspiratör, aydınlatma, 

Ozon Sistemi dahil), Tel Örgü(2 metre yükseklik) 200 m, Beton Zemin 20 m³(105 m²x20 cm),  

Yarka(16 haftalık) 500 Adet olarak planlanmıştır. 

 

  25.06.2021 tarihinde protokol imzalanarak Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 

Başkanlığımıza iletilmiştir. Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan başvurular neticesinde 

asil ve yedek liste başkanlığımıza iletilmiş olup bu liste Başkanlığımız tarafından değerlendirilerek 

oluşan liste 07.10.2021 tarih ve E-180 sayılı Olur ile onaylanmıştır. Giresun İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğüne yapılan başvuruların 3 kişi olması sebebiyle kullanılmayacak olan 280.000 TL 

ödeneğin 80.000 TL’si Trabzon ilinde, 200.000 TL’ si Ordu ilinde kullanılması hususu 

Başkanlığımızın 07.10.2021 tarih ve E-179 sayılı Olur’ u ile onaylanmıştır. 23.12.2021 Usul ve 

Esasların 9’uncu maddesinin 4. Fıkrası gereğince 2 kişi için kullanılacak 80.000,00 TL Giresun İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğünün proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam 

etmektedir.  

 

22.06.2021 tarihinde protokol imzalanarak Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 

Başkanlığımıza iletilmiştir. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan başvurular neticesinde 

Protokol şartlarını taşıyan kişilerden oluşan asil ve yedek listeleri Başkanlığımıza iletilmiş olup bu 

liste Başkanlığımız tarafından değerlendirilerek oluşan liste 10.09.2021 tarih ve E-161 sayılı Olur ile 

onaylanmıştır. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Başvuruda bulunan 7 çiftçiye ait beton 

zemin üzerine kümes inşaat yapımı, folluk, yemlik, suluk, elektrik tesisatı(aspiratör, ozon sistemi 

dahil) , 500 adet en az 16 haftalık yarka alımı ve 4 çiftçiye ait yarka alımları gerçekleştirilmiş olup 

toplam 319.994,88 TL ödenek aktarılarak serbest bırakılmıştır. Trabzon İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğüne müracaat ederek asil listede bulunan 3 çiftçinin projeden vazgeçtiğini bildirmesi 

üzerine projeyi uygulamak isteyen 3 çiftçiye ait müracaat uygun bulunarak başkanlığımızın 

04.11.201 tarih ve E-198 sayılı Oluru, 18.11.2021 tarih ve E-214 sayılı Oluru ve 26.11.2021 tarih ve 

E-219 sayılı Olurları ile onaylanmıştır. 23.12.2021 Usul ve Esasların 9’uncu maddesinin 14. Fıkrası 

gereğince 2 kişi için kullanılacak 80.000,00 TL Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün proje 

hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.  

 

22.06.2021 tarihinde protokol imzalanarak Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 

Başkanlığımıza iletilmiştir. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan başvurular neticesinde asil 

ve yedek liste başkanlığımıza iletilmiş olup bu liste Başkanlığımız tarafından değerlendirilerek oluşan 

liste 07.10.2021 tarih ve E-181 sayılı Olur ile onaylanmıştır.  Ordu İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğünden gelen Protokol’ün 8. maddesi 4. fıkrasında, kümes yapımında alınacak ekipmanlar 

ve ürünlere yer verilmiş olup, "Yarkalar 500 adet alınacak ve en az 16 haftalık olup sağlık ve organik 

sertifikaları olacaktır" şeklinde yer alan maddeden organik sertifika şartı kaldırılmıştır. Ordu İl Tarım 

ve Orman Müdürlüğünden Başvuruda bulunan 1 çiftçiye ait beton zemin üzerine kümes inşaat 

yapımı, folluk, yemlik, suluk, elektrik tesisatı(aspiratör, ozon sistemi dahil) , 500 adet en az 16 

haftalık yarka alımı gerçekleştirilmiş olup 40.000 TL proje hesabına aktarılarak serbest bırakılmıştır.  

23.12.2021 Usul ve Esasların 9’uncu maddesinin 14. Fıkrası gereğince 5 kişi için kullanılacak 

200.000,00 TL Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. 

Proje çalışmaları devam etmektedir.  
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2.2.1.4. Yumurta Tavukçuluğunda Organik Üretimin Yaygınlaştırılması Projesi(Ordu): 

 

Proje kapsamında hayvansal üretimde organik tarımın devamını ve yaygınlaştırılmasını 

sağlamak üzere; hâlihazırda organik tarım sertifikası olup üretime devam etmekte olan yumurta 

üreticileri ile organik üretime yeni başlayacak olan yumurta üreticilerinin teşvik edilmesi 

amaçlanmaktadır.  

 

Projenin; 2019 yılında organik sertifika alan ve sertifikasyon geçerliliği 23 Aralık 2020 

tarihinde sonlanacak 27 yumurta üreticisi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde organik 

yumurta üretimi için şartları sağlayacak 13 yeni üretici ile birlikte toplamda 40 adet yumurta 

üreticisinde uygulanması planlanmıştır. 

 

Organik Tarım Uygulamaları kapsamında gerçekleştirilmekte olan üretimin devamlılığı 

sağlanacaktır. Gıda güvenliği açısından üretim riskleri aşılacak ve pazarın devamlılığında istikrar 

sağlanacaktır. Tüketici sağlığı korunacaktır. Hedef kitle olarak seçilen üreticilerle birlikte İl genelinde 

2021 yılı sonunda en az 40 adet yumurta üreticisinin Organik Tarım Uygulamalarını benimsemesi ve 

uygulaması hedeflenmektedir.  

 

Proje % 35 eşfinanmanlı olup 31.05.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı 

Kuruluşun ihale işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına blokeli 6.125,00 TL aktarılmıştır. 

27.08.2021 tarihinde 77.400,00 TL (KDV Hariç) hizmet alım sözleşmesi imzalanmıştır. Proje 

kapsamında % 35 eşfinansman oranında bulunan 16.800 TL ile 31.149,30 TL ödenek aktarılarak 

serbest bırakılmış ve 21 İşletme için “Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası” düzenlenmiştir. Proje 

tamamlanmıştır. 

 

2.2.1.5. Çiğ Süt Toplanma Altyapısının Geliştirilmesi Projesi(Tokat): 

 

Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tokat İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ve Tokat 

İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin işbirliğiyle Başkanlığımıza sunulan projede; manda sütü 

ve inek sütü için yapılması planlanan; 1 adet süt toplama merkezi(500m²) yapımında jeneratör ve cip 

yıkama sistemi kurularak, 200 adet süt sağım makinesi, alımı yapılacaktır. Proje ile Tokat ilinde 

üretilen yıllık 436 Ton manda sütü 1090 tona, 3.650 ton inek sütü 7.300 tona çıkarılması 

hedeflenmektedir. 

 

Proje % 20 eşfinansmanlı olup, 31.05.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı 

Kuruluşun ihale işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına blokeli 141.500,00 TL aktarılmıştır. 

Projede EKAP girişlerinin yapılması ve ihale sürecinin başlatılması amacıyla protokolde ve usul 

esaslarda belirtildiği üzere 60 gün ilave süre talep edilmiş olup, süre uzatımı yapılmıştır. İl Müdürlüğü 

tarafından yapılan piyasa araştırması sonucunda alımı planlanan malzemeler ve Çiğ süt toplama 

merkezi inşaatı yaklaşık maliyetinin bu proje için belirlenen ödenek tutarının üzerinde olduğundan 

bütçenin Çiğ Süt Toplama Merkezi kurulumunda kullanılması noktasında revize edilmesi talebi 

Başkanlığımıza iletilmiş olup, bu kapsamda 2021 Yılı Usul ve Esasların 9’uncu maddesinin 12’nci 

fıkrası hükmü gereğince projenin revize edilmesi Başkanlığımızın 21.10.2021 tarih ve E-190 sayılı 

Olur’u ile uygun görülmüştür. Ekap ihale işlemleri tamamlanmış ve ihale sonuçları Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Gazete ilan bedeli olan 3.370,08TL proje hesabına serbest bırakılmıştır. Projede 100 adet 

Süt sağım makinası alımı için sözleşme yapılmış olup, 271.392,12 TL (KDV Dahil) tutara sözleşme 

imzalanmıştır.100 adet süt sağım makinası alımının hakediş bedeli 271.392,12 TL‘nin %80 oranı olan 

217.113,69 TL ödenek proje hesabına serbest bırakılmıştır. Çiğ süt toplama ve depolama inşaat yapım 

işi için proje bedeli olarak hizmet alımı yapıldığı tarafımıza bildirilmiş olup, proje hizmet bedeli olan 

29.500.00 TL ödenek proje hesabına aktarılarak serbest bırakılmıştır. 2021 Yılı Usul ve Esasların 9. 
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Maddesinin 14. Fıkrası gereğince ödeneğin ertesi yıllarda kullanılabilmesi için 1.165.016,23 TL 

ödenek proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.  

 

2.2.1.6. Çiğ Süt Toplanma Altyapısının Geliştirilmesi Projesi(Ordu): 

 

Ordu İlinde Akkuş, Aybastı ve Mesudiye İlçelerinde uygulanacak proje ile 5 adet 3 tonluk süt 

soğutma tankı, 5 adet santrifüj pompa, 13 adet süt kabul tankı(300-500)lt, 14 adet 3 tonluk araç üstü 

süt nakil tankı, 5 adet çiğ süt analiz cihazı, 14 adet phmetre, 5 adet modüler prefabrik yapı(38 m²), 14 

adet jeneratör, 6 adet şofben, 6 adet mini buzdolabı, 6 adet laboratuvar masası alımı planlanmıştır. 

Ordu ilinde üretilen 167.173 ton sütün 7.570 tonu kayıtlı olarak toplanabilmekte ve 1.515 tonu 

soğutularak toplanmaktadır. Proje ile toplanan 7.570 ton sütü 10.000 tona çıkartarak tamamının soğuk 

zincirde toplanmasını sağlamaktır.  

 

Projenin 07.06.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza iletilmiştir. Protokolün 8. 

maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı Kuruluşun ihale işlemlerini 

başlatabilmesi adına proje hesabına 137.100,00 TL tutar blokeli olarak aktarılmıştır. Projede EKAP 

girişlerinin yapılması ve ihale sürecinin başlatılması amacıyla protokolde ve usul esaslarda belirtildiği 

üzere 60 gün ilave süre talep edilmiş olup, süre uzatımı yapılmıştır. Piyasadaki fiyat artışlarından 

dolayı projenin gerçekleştirilemeyeceği Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Proje iptal edilmiştir. 

 

2.2.1.7. Çiğ üt Toplanma Altyapısının Geliştirilmesi Projesi(Artvin): 

 

 Artvin ilinde 5.372 büyükbaş sağmal inekten 7.500 ton süt temin edilmektedir. Çiğ sütte 

hijyenin sağlanması amacıyla sağım makinelerinin kullanılması, bozulmalara karşı soğutma 

tanklarında muhafaza edilmesi ve düzenli bir şekilde pazara kavuşabilmesini sağlamak, üreticilerin 

gelir düzeyini artırmak, göçün azalmasını sağlamak ve Artvin İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Birliğinin kurumsal kapasitesini artırarak sütün pazarlanmasında üretici için daha etkin bir pazarlama 

imkânı sağlamaktır. 

 

Ardanuç, Şavşat, Yusufeli ilçeleri başta olmak üzere Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyesi, 

en az 10 baş ve üzeri sağmal ineği olan yetiştiricilere uygulanacaktır. Proje kapsamında; 

• 30 (otuz) adet yetiştiriciye 200 litrelik süt soğutma tankı, 

• 50 (elli) adet yetiştiriciye 100 litrelik süt soğutma tankı, 

• 125 (yüzyirmibeş) yetiştiriciye güneş enerjili sistemi, 

• 216 (ikiyüzonaltı) yetiştiriciye süt sağım makinesi verilmesi planlanmaktadır. 

 

Proje % 20 eşfinansmanlı olup, 04.06.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı 

Kuruluşun ihale işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına blokeli 160.000,00 TL aktarılmıştır. 

Projede EKAP girişlerinin yapılması ve ihale sürecinin başlatılması amacıyla protokolde ve usul 

esaslarda belirtildiği üzere 60 gün ilave süre talep edilmiş olup, süre uzatımı yapılmıştır. Proje 

hesabına EKAP ve Gazete İlan Bedeli olan 4.164,93 TL ödenek serbest bırakılmıştır. 2021 Yılı Usul 

ve Esasların 9. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince ödeneğin ertesi yıllarda kullanılabilmesi için 

1.440.000,00 TL ödenek proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam 

etmektedir.  

 

2.2.1.8. Süt İşleme Tesisi Projesi(Demirözü/Bayburt): 

 

İlçede toplam 350 adet ahır ve 2153 adet büyükbaş mevcuttur. Bu işletmelerden elde edilen 

günlük 15 ton sütün işlenebilmesi için Belediyeye ait olan 1712 ada 44 nolu parselde kurulum 

çalışmaları devam eden süt işleme tesisi yapım ve yardımcı üniteler (cıp sistemi, hava kompresör, 



 

 
36 

hijyen bariyeri, injekt kodlama makinası, inkibasyon odası, soğuk hava deposu, santrifüj pompa, 

proses tankı, ayran dolum makinesi, süt pastörizatörü 2 ton, yoğurt dolum makinesi, kaşar proses 

tankı, kaşar haşlama aktarma gramajlama, vakum paketleme makinesi, kaşar teleme süzme teknesi, 

lor kazanı( 2,5 ton) ve arabası, süt soğutma tankı(5 ton)ve araç üstü süt nakil tankı(2 ton) alımı proje 

ile planlanmıştır. 

 

Proje % 20 eşfinansmanlı olup, 25.05.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı 

Kuruluşun ihale işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına 100.000,00TL tutar blokeli olarak 

aktarılmıştır. Projede EKAP girişlerinin yapılması ve ihale sürecinin başlatılması amacıyla 

protokolde ve usul esaslarda belirtildiği üzere 60 gün ilave süre talep edilmiş olup, süre uzatımı 

yapılmıştır. Başkanlığımıza gelen proje revizyonu talebi değerlendirilmiş olup,14.10.2021 tarih ve E-

186 sayılı Olur’u ile revize işlemi uygun görülmüştür. Süt işleme tesisi yapım ve yardımcı üniteler; 

1 Adet Süt soğutma tankı(5000lt),1 Adet kaşar proses tankı(5000lt),1 Adet kaşar haşlama yoğurma 

ve gramajlama makinası,1 Adet kaşar gramajlama makinası, 1 Adet CIP Tankı(3x1000),1 Adet 

Krema Seperatörü, 1 Adet İnkjet Kodlama makinası,1 Adet Hava Kompresörü, 2 Adet Peynir 

Tenekesi,6 Adet Santrifüj Pompa(10.000lt),1 Adet Kaşar Taşıma Arabası,1 Adet Gıda Buhar Tesisatı 

alımı şeklinde revize uygun görülmüştür. Projede ihale yapılmış olup, 1.284.076,00 TL (KDV Dahil) 

sözleşme tutarı tarafımıza iletilmiştir. 2021 Yılı Usul ve Esasların 9. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince 

ödeneğin ertesi yıllarda kullanılabilmesi için 900.000,00 TL ödenek proje hesabına blokeli olarak 

aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.   

 

2.2.1.9. Sağlıklı Sütler Aydınlık Nesiller Projesi(Amasya):  

 

İl genelinde aile tipi işletmelerde üretimi yapılan sütlerin sağlıklı ortamda işleme tesislerine 

ulaştırılmasını ve hatalı sağım sonucu oluşan meme hastalıklarına bağlı ekonomik kayıpların 

giderilmesi projenin ana amacıdır. 

 

Proje, Amasya İli ve İlçelerinde yaşayan, Hayvan Bilgi Sistemine kayıtlı 5 baş sağmal büyükbaş 

hayvanı bulunan işletmeleri kapsamaktadır. Proje kapsamında 120 yetiştiriciye; 

•120 adet sağım makinası,  

•120 adet tekme savar,  

•120 adet 5 litre sağım sonrası solüsyon alınarak, 

5 büyükbaş sağmal hayvanı olan 120 yetiştiriciye dağıtımı yapılacak şekilde ve yetiştiricilerden 

3 yıl boyunca hayvancılığı bırakmamaları ve dağıtımı yapılan süt sağım makinasını 3 yıl boyunca 

ikinci bir şahsa devretmemeleri hususunda taahhütname alınacağı doğrultusunda proje planlanmıştır. 

 

Proje % 20 eşfinansmanlı olup, 09.06.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Sağım makinesi, sağım sonrası losyon, tekme savar mal alımı için Ekap ve gazete ilanı 

yapılabilmesi için 12.07.2021 tarihinde blokeli aktarılan ödenekten 5.320,38 TL serbest bırakılmıştır. 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 6 Adet sağım makinası, tekme savar ve sağım sonrası 

solüsyon için iş artışı talep edilmiş olup, 11.10.2021 tarih ve E-182 sayılı Olur ile iş artışı uygun 

görülmüştür. Hakediş bedeli olan 353.933,83TL tutar talep edilmiş olup % 80 oranı olan miktar 

hesaplanıp proje hesabındaki 278.679,62 TL ödenek aktarılıp serbest bırakılmıştır. Proje 

tamamlanmıştır.  

 

2.2.1.10. Damızlık Koyun Üretim Tesisi Projesi(Çorum): 

 

Çorum ilinde 2006 yılında kurulan Çorum İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinin 

mülkiyetinde olan merkeze bağlı Sevindikalan köyünde  11.866 m² lik alan içerisinde Damızlık 

Materyal Yetiştirme Tesisi kurulumu için 2015 yılında 700 m² kapalı alan yapılmıştır. Kapalı alan 

içerisinde iptidai bölmelerle hayvanlara yaşam alanı sağlanmıştır. Hayvan barınağı olarak uygun 
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olmayan bu kapalı alan projenin hayata geçmesi ile makine-ekipman parkı ve kaba yem deposu olarak 

kullanılacaktır.  

 

Halihazırda 240 baş dişi materyal bulunan bu alan damızlık yetiştirme için gerekli donanıma 

sahip olmadığından dolayı kaliteli hizmet verememektedir. Bu proje kapsamında Damızlık birliğinin 

mülkiyetindeki alana modern bir tesis kurulumu gerekmektedir. 

 

Projenin hayata geçmesi için alım-yapım işlemleri gereken faaliyetler listesi aşağıdaki gibi 

öngörülmektedir. 

300 baş kapasiteli Damızlık Koyun üretim tesisi kapsamında inşaat işleri; 

•960 m² kapalı alan yapımı (Ağıllar, Kesif yem deposu, revir vb.)  

•Proje yürütme aşamasında ihale işlemleri, 

•Tabela, afiş broşür vb materyaller 

 

Küçükbaş hayvancılıkta üstün ırkların yaygınlaştırılması planlanan projede hedef alınan kesim 

küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan birlik üyesi 1.347 kişi ile ildeki ve bölgedeki diğer illerde 

küçükbaş hayvancılık yapan ve yapmak isteyenler kişi ve kuruluşlardır.  

Proje % 30 eşfinansmanlı olup, 10.06.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı 

Kuruluşun ihale işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına 91.000,00TL tutar blokeli olarak 

aktarılmıştır. Projede EKAP girişlerinin yapılması ve ihale sürecinin başlatılması amacıyla 

protokolde ve usul esaslarda belirtildiği üzere 60 gün ilave süre talep edilmiş olup, süre uzatımı 

yapılmıştır. Projede Ağıl inşası 960m² kapalı alandan 883m²ye düşürülme revize talebi İl Müdürlüğü 

tarafından Başkanlığımıza iletilmiş olup, 28.10.2021 tarih ve E-195 sayılı Olur’u ile revize işlemi 

onaylanmıştır. Projede 3.466,37 TL tutar olan gazete ilan bedeli talep edilmiş olup, belgeleri 

tarafımızca incelenip proje hesabına serbest bırakılmıştır. 2021 Yılı Usul ve Esasların 9. Maddesinin 

14. Fıkrası gereğince ödeneğin ertesi yıllarda kullanılabilmesi için 819.000,00 TL ödenek proje 

hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.  

 

2.2.1.11. Yaylalar Aydınlansın Hayvancılık Canlasın Projesi(Amasya:) 

 

Amasya İlinde koyun; 161.149 keçi; 54.522 adet olup toplam küçükbaş hayvan sayısı: 215.671 

adettir. İl genelinde bulunan yaylalara 2020 yılı içerisinde kiralama ile il dışından 297 işletme 14.018 

küçükbaş 1.822 büyükbaş hayvan ile gelmiş bulunmakta olup il içerisinden yaklaşık 350 işletme 

yaylacılık faaliyetinde bulunmaktadır.   

 

Proje, Amasya İli ve İlçelerinde yaşayan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi olup 

göçer hayvancılık yapan 50 yetiştiriciyi kapsamaktadır. Bu yetiştiricilere göçmen çadırı ve güneş 

enerjisi ile elektrik üretimi sağlayan sistemlerin dağıtımı yapılmış ve yetiştiricilerden 3 yıl küçükbaş 

hayvancılığı bırakmamaları ve aldıkları göçmen çadırı ve güneş enerji sistemlerini 3 yıl boyunca 

ikinci bir şahsa devretmemeleri hususunda taahhütname alınmıştır. 

 

Proje % 20 eş finansmanlı olup, 09.06.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı 

Kuruluşun ihale işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına 100.000,00 TL tutar blokeli olarak 

aktarılmıştır. Projede ihale ilan ve gazete ilan bedeli toplamı olan 4.935,23 TL ödenek proje hesabına 

serbest bırakılmıştır. İhale sonucunda 13.10.2021 tarihinde 50 Adet güneş paneli ve 50 Adet göçmen 

çadırı için sözleşme imzalanıp tarafımıza iletilmiştir. Projede 50 Adet göçmen çadırı ve 50 Adet güneş 

paneli alımı için toplam 379.370,00 TL(KDV Dahil) tutara sözleşme imzalanmış olup, 379.370,00TL 

ödenek talep edilmiştir. Eş finansman oranı hesaplanıp 282.064,77 TL proje hesabına serbest 

bırakılarak proje tamamlanmıştır.  
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2.2.1.12. Koyunlar için Püskürtmeli Seyyar Banyoluk Projesi(Samsun): 

 

Samsun İli genelinde Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne kayıtlı 3.052 koyun işletmesi mevcut olup 

1.882’si bu proje kapsamına alınacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Samsun İli Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği personellerinden oluşturulacak komisyon tarafından koyun sürü 

yoğunluğuna göre öncelikli belirlenecek ilçelerde koyun kırkımı ve banyoluk ile ilaçlama yapılması 

planlanmıştır. Proje ile koyunlarda dış parazit mücadelesinde kullanılacak olan 20 adet basınçlı koyun 

banyoluğu ve 30 adet kırkım makinesi ile hayvanların kırkımı işlemi yapıldıktan sonra banyoluk 

kullanımı sağlanacaktır.  

 

Proje % 20 eşfinansmanlı olup, 08.06.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı 

Kuruluşun ihale işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına blokeli 60.000,00 TL aktarılmıştır. 

Projede Gazete İlan Bedeli ve EKAP İlan Bedeli olan 3.779,78 TL ödenek proje hesabına serbest 

bırakılmıştır. İl Müdürlüğü tarafından projenin; 12 adet koyun yıkama banyoluğu ve 30 adet kırkım 

makinası alımı şeklinde revize edilmesi talep edilmiştir. Bu kapsamda 2021 yılı Usul ve Esasların 

9'uncu maddesinin 12'nci fıkrası hükmü gereğince Başkanlığımızın 10.09.2021 tarih ve E-162 sayılı 

Olur'u ile projenin revize edilmesi uygun görülmüştür. 2021 Yılı Usul ve Esasların 9. Maddesinin 14. 

Fıkrası gereğince ödeneğin ertesi yıllarda kullanılabilmesi için 523.907,78 TL ödenek proje hesabına 

blokeli olarak aktarılmıştır. Projede 30 adet şaftlı koyun kırkım makinası alımı ve 12 adet basınçlı 

koyun yıkama makinası alımı gerçekleşmiş olup, 725.160,00 TL(KDV Dahil) tutara sözleşme 

imzalanmıştır. Hakediş evrakları tarafımıza iletilmiş olup, hakedişin % 80 oranı olan 580.120,00TL 

ödenek ve Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği tarafından proje hesabına yatırılan 145.032,00 

TL eş finansman oranıyla birlikte 725.160,00 TL ödenek proje hesabına serbest bırakılmış ve proje 

tamamlanmıştır.  

 

2.2.1.13. Mobil Koyun Banyoluğu Projesi(Trabzon): 

 

Trabzon İlinde 1590 adet küçükbaş hayvancılık işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerde 

toplam 169.103 adet koyun, 18.329 adet keçi bulunmaktadır. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliği organizasyonunda koyunların ayak yıkaması ve banyoları yaptırılacak, parazitlerle etkin 

mücadele edilmesi sayesinde üretim kayıplarının önüne geçilecek ve milli ekonomiye katkı 

sağlanacaktır. 

 

Proje % 20 eşfinansmanlı olup, 01.06.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı 

Kuruluşun ihale işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına 23.400,00 TL tutar blokeli olarak 

aktarılmıştır. Projede EKAP girişlerinin yapılması ve ihale sürecinin başlatılması amacıyla 

protokolde ve usul esaslarda belirtildiği üzere 60 gün ilave süre talep edilmiş olup, süre uzatımı 

yapılmıştır. Projede ihale ilan bedeli olan 1.180,00 TL talep edilmiş olup, tarafımızca proje hesabına 

serbest bırakılmıştır. 3 adet mobil koyun banyoluğu alımı için 218.152,50 TL (KDV dahil) tutara 

sözleşme imzalanmış ve hakediş belgeleri tarafımıza iletilmiştir. Hakediş tutarının % 80 oranı 

174.522,00 TL olan tutar proje hesabına serbest bırakılmıştır. Proje kapsamında, İl Müdürlüğü 

tarafından Başkanlığımıza 3 adet jeneratör alımı için proje revize talebi iletilmiş olup, 22.12.2021 

tarih ve E-233 Başkan Olur’u ile proje revize talebi uygun görülmüştür. 2021 Yılı Usul ve Esasların 

9. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince ödeneğin ertesi yıllarda kullanılabilmesi için 58.298,00 TL 

ödenek proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.   

 

2.2.1.14. Çadır Tipi Koyun Ağılı Projesi(Bayburt): 

 

2018 yılı TUİK verilerine göre Bayburt ilinde 48.787 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Bayburt 

ilinde Yüksek oranda 209.814 hektar Çayır mera alanına sahip Bayburt mera yapısının bitkisel özellik 
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olarak küçükbaş hayvancılığa çok uygun olması ilde küçükbaş hayvancığı cazip hale getirmekte olup, 

bu potansiyelin değerlendirilerek köylerde yaşayanların ekonomik gelir seviyesinin arttırılması 

planlanmaktadır. Proje ile 50 adet 10*20 Makaslı Yalıtımlı Çadır: Genişlik: 10 Metre, Uzunluk: 20 

Metre, Yan Yükseklik: 2,0 Metre, Orta yükseklik: 5 metre, Taşıyıcı makaslar 40*40 1,5 mm 

kalınlığında kutu profil olacağı planlanmıştır.  

 

Projenin 01.06.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza iletilmiştir. Protokolün 8. 

maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı Kuruluşun ihale işlemlerini 

başlatabilmesi adına proje hesabına 192.000,00TL tutar blokeli aktarılmış olup EKAP ilan bedeli olan 

1.180,00 TL ve Gazete ilan Bedeli 3.658,94 TL ödenek proje hesabından serbest bırakılmıştır. 

Projede,29 Adet Çadır Tipi Koyun Ağılı Alımı ve Kurulumu için ihale yapılmış olup sözleşme tutarı 

KDV dahil 1.360,245,00TL’dir. Çiftçi talebi üzerine %20 iş artışı yapılmak istendiği Başkanlığımıza 

bildirilmiş olup, E-175 sayılı Olur ile iş artışı yapılmıştır. Projede 35 adet Çadır tipi koyun ağılı 

alınmış olup, belgeler tarafımıza iletilmiştir. Hakediş tutarının % 80’i olan 1.305.835,20 TL 

ödenekten 187.161,06 TL proje hesabına serbest bırakılmış, 1.118.674,14 TL ise proje hesabına 

aktarılıp serbest bırakılmıştır. Proje hesabında kalan 609.325,86 TL tutar ile % 20 eş finansmanlı 

şekilde "Çadır Tipi Çoban Barınağı" alımı revize talep edilmiş olup, 10.12.2021 tarih ve E-224 Olur’u 

ile revize talebi uygun görülmüştür. 2021 Yılı Usul ve Esasların 9. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince 

ödeneğin ertesi yıllarda kullanılabilmesi için 609.325,86 TL ödenek proje hesabına blokeli olarak 

aktarılmıştır. Projede İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün eşfinansman oranını karşılamayacağı 

tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu duruma istinaden proje bütçesi revizyonu için 28.12.2021 tarih ve 

E-3194765 sayılı Bakan Oluru alınmış olup, proje bütçesi revize edilmiş ve eş finansman oranı 

kaldırılmıştır. Proje bütçe revizyonu ile 29.11.2021 tarihli ve E-3563702 sayılı 1.632.294,00 TL 

hakediş ödemesinden geri kalan 326.458,80 TL ödenek Bakan Olur’una istinaden proje hesabına 

serbest bırakılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.  

 

2.2.1.15. Mobil Koyun Banyoluğu Projesi(Bayburt): 

 

Proje, Bayburt İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi olan yetiştiricileri ve 

küçükbaş hayvan yoğunluğu olan köyleri kapsaması planlanmaktadır. Demirözü İlçesi(26 köy), 

Aydıntepe İlçesi (23 köy) ve Merkez ilçe (121 köy), olmak üzere toplam 170 köyde küçükbaş hayvan 

yetiştiriciliği yapan bölgelerde uygulanacaktır. 

Proje ile 6 adet mobil koyun banyoluğu, 10 adet kırkım makinesi, 6 adet tabela, 50 litre parazit 

mücadele dezenfektan ilacı alınacak olup küçükbaş hayvanların parazit mücadelesi sağlanmış 

olacaktır. Projenin 01.06.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza iletilmiştir. 

Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı Kuruluşun ihale 

işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına 44.000,00TL tutar blokeli olarak aktarılmıştır. İhale 

ilanı yapılarak blokeli aktarılan ödenekten 2.840,50 TL serbest bırakılmıştır.18.10.2021 tarihinde 

Mobil Koyun banyoluğu ihale işlemleri tamamlanmış hakediş evrakları Başkanlığımıza iletilmiş 

olup, 320.252,00 TL(KDV Dahil) tutara sözleşme imzalanmış olup, hakediş bedeli olan 320.252,00 

TL ödenek proje hesabına serbest bırakılmıştır. Projede paydaş olarak belirtilen Damızlık Koyun ve 

Keçi Yetiştiriciliği Birliğinin henüz kurulmamış olmasından dolayı eş finansman 

karşılanamayacaktır. Bu nedenle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınacak ekipmanların 

Demirbaş Listesine kayıt edilerek envanterlerinde kullanacağı şeklindeki revizyon talepleri 

Başkanlığımızın 18.11.2021 tarih ve E-213 sayılı Olur’ u ile onaylanmıştır. Projede 5 adet koyun 

kırkım makinesi, 1 adet kırkım bileme makinesi alımı doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilmiş olup, 

42.388,00 TL ödenek proje hesabına aktarılarak serbest bırakılmıştır. 2021 Yılı Usul ve Esasların 9. 

Maddesinin 14. Fıkrası gereğince ödeneğin ertesi yıllarda kullanılabilmesi için 74.519,50 TL ödenek 

proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Projede 105 litre ektoparaziter ilaç alımı 43.092,00 TL 

tutara gerçekleştirildiği tarafımıza bildirilmiş olup, evrakları incelenmiş ve proje hesabına 43.092,00 

TL ödenek serbest bırakılmış olup proje tamamlanmıştır. 
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2.2.1.16. Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi(Rize): 

 

Rize İlinde hayvancılığı geliştirmek, kırsalda yaşayan hayvancılığa hevesli fakat maddi durumu 

iyi olmayan yetiştiricilerimizi teşvik etmek, Bölgede 211 civarında olan küçükbaş yetiştirici sayısını 

ve 31.000 civarında olan küçükbaş hayvan sayısını artırmak, ekonomiye katkıda bulunmak, gübresini 

bitki ve sebzelerde kullanmak, küçükbaş varlığının artışı ile bölge hayvancılığının da gelişimi 

sağlanacaktır. 

 

Proje kapsamında Rize ilinde yapılan küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesinde; küçükbaş hayvan 

üreticilerine 60 adet göçmen çadırı, 60 adet Güneş enerji sistemi planlanmıştır.  

 

Proje % 20 eşfinansmanlı olup 20.05.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı 

Kuruluşun ihale işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına blokeli 73.800,00 TL aktarılmıştır. 

Projede gazete ilan ve ihale ilan bedeli toplamı olan 3.876,06TL ödenek proje hesabına serbest 

bırakılmıştır. Projede toplam 435.903,80 TL (KDV Dahil) tutara sözleşme imzalanmış olup 

tarafımıza iletilmiştir. Gelen hakediş evraklarına göre 41 adet güneş paneli, 41 adet yaşam çadırı ve 

41 adet güneş paneli sehpası alımı yapıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Hakediş tutarını % 80 oranı olan 

359.397,04 TL ödenek proje hesabına serbest bırakılmıştır. Projeden kalan ödenek olan 92.416,90 

TL ile 1 adet fotoğraf makinası,2 adet lens, 2 adet batarya alımı için talep edilen revize talebi 

incelenip, Başkalığımızca 23.11.2021 tarih E-216 Başkan Olur’u ile uygun görülmüştür. 2021 Yılı 

Usul ve Esasların 9. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince ödeneğin ertesi yıllarda kullanılabilmesi için 

92.416,90 TL ödenek proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje kapsamında 1 adet fotoğraf 

makinesi,2 adet lens, 2 adet batarya alımı gerçekleşmiş olup, hakediş evrakları tarafımıza iletilmiştir. 

Hakediş bedeli olan 92.040,00 TL tutar proje hesabına serbest bırakılmış olup proje tamamlanmıştır. 

 

2.2.1.17. Takipli Kuzular Gelişen Nesiller Projesi(Tokat): 

 

Proje, İl Merkezi ve tüm ilçelerde uygulanacaktır. Soybis Hayvan Islahı Ülkesel Projesinde 

bulunan yetiştiricileri ve işletmelerinin bulunduğu kırsal alandaki hayvan sahiplerini kapsamaktadır. 

Bu proje kapsamına girecek yetiştiriciler hayvan takibi yapmak zorundadırlar. Proje ile yetiştiricilerin 

ihtiyaç duyacağı alt yapı uygulamalarının alımı, yetiştiricilerin belirlenmesi, eğitimleri ve tüm 

projelerin eş güdüm içinde yürütülmesi sağlanacaktır. 

 

Projede ildeki Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen Soybis Hayvan 

Islahı Ülkesel Projesi kapsamındaki yetiştiriciler ve bulundukları köylerindeki sürülerinde hayvan 

takip sistemi için gereken malzemelerin temin edilerek yetiştiricilerin kayıt tutma kabiliyetlerinin 

oluşturulması ve bu sayede damızlık vasfı taşıyan hayvanların gelişim değerlerinin belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Projede, 100 adet dijital doğum kantar, 100 adet dijital büyük 

kantar, 10 adet aşılama ilaçlama paket hizmet alımı,30 adet kırkım makinası ve eğitim alımı yapılması 

planlanmıştır.  

 

Proje % 20 eşfinansmanlı olup, 31.05.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı 

Kuruluşun ihale işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına blokeli 62.200,00 TL aktarılmıştır. 

Projede EKAP girişlerinin yapılması ve ihale sürecinin başlatılması amacıyla protokolde ve usul 

esaslarda belirtildiği üzere 60 gün ilave süre talep edilmiş olup, süre uzatımı yapılmıştır. İhale 

işlemleri 12.10.2021 tarihinde tamamlanmış olup ihale evrakları tarafımıza iletilmiştir. Piyasadaki 

dalgalanmalar sebebiyle sadece küçükbaş el kantarı için firmaların fiyat verdiği tarafımıza 

bildirilmiştir. 2021 Yılı Usul ve Esasların 9. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince ödeneğin ertesi yıllarda 

kullanılabilmesi için 586.800,00 TL ödenek proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje 

çalışmaları devam etmektedir.  



 

 
41 

 

2.2.1.18.Koyunculuk Altyapısının Geliştirilmesi Projesi(Ordu): 

 

2019 yılı TUİK verilerine göre Ordu ilinde 133.229 adet koyun 2.336 adet keçi mevcudu 

bulunmaktadır. Ordu ilinde yaşayan, geçimini koyunculuk faaliyetiyle sağlayan yaklaşık 1.650 koyun 

yetiştiricisi bulunmaktadır.  İlde koyuncularının en büyük sorunlarından biri paraziter mücadeledir. 

Dış parazitler, hem hayvanlarda verim kayıplarına yol açması, hem de taşıdıkları zoonoz hastalıklar 

ile insan sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. Bunun yanında ayak hastalıkları da koyunculuğunun 

en önemli sorunları arasındadır. 

 

Proje kapsamında; 100 adet 1 KW’lık Solar Enerji Seti,  30 adet konteyner baraka, 200 adet sac 

ayak banyosu, 2 adet mobil koyun banyosu alımı planlanmıştır. 

 

Proje % 30 eşfinansmanlı olup, 31.05.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza 

iletilmiştir.  Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı 

Kuruluşun ihale işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına blokeli 141.400,00 TL aktarılmıştır. 

Proje kapsamında alımı planlanan malzemeler için piyasadan alınan yaklaşık maliyetin bu proje için 

belirlenen ödenek tutarının üzerinde olduğu bildirilmiş olup, 30 adet koyterner baraka,100 adet solar 

enerji sistemi, 200 adet koyun ayak banyosu ve 2 adet mobil koyun banyoluğunun ; 20 adet konteyner 

baraka, 50 adet solar enerji üretim paketi, 50 adet koyun ayak banyosu ve 2 adet püskürtmeli koyun 

yıkama ünitesi alımı şeklinde revize talep edilmiş olup, 26.08.2021 tarih ve E-133 sayılı Başkan Oluru 

ile revize işlemi uygun görülmüştür. Projede EKAP girişlerinin yapılması ve ihale sürecinin 

başlatılması amacıyla protokolde ve usul esaslarda belirtildiği üzere 60 gün ilave süre talep edilmiş 

olup, süre uzatımı yapılmıştır. EKAP ilan bedeli olan 1.180,00TL ve gazete ilan bedeli olan 3.297,86 

TL proje hesabına serbest bırakılmıştır. Projede 50 adet koyun ayak banyoluğu alımı doğrudan temin 

usulüyle yapılmış olup, hakediş tutarı 57.230,00TL’nin %70 oranı olan 40.061,00TL proje hesabına 

serbest bırakılmıştır.%30 eş finansman 17.169,00TL tutar ise üreticilerden toplanarak proje hesabına 

yatırılmış olup, tarafımızca serbest bırakılmıştır. Projede 2 adet püskürtmeli koyun yıkama ve 

ilaçlama alımı doğrudan temin usulüyle yapılmış olup, hakediş tutarı 100.300,00TL’nin %70 oranı 

olan 70.210,00 TL proje hesabına serbest bırakılmıştır.% 30 eş finansman 30.090,00TL tutar ise 

üreticilerden toplanarak proje hesabına yatırılmış olup, tarafımızca serbest bırakılmıştır.  2021 Yılı 

Usul ve Esasların 9. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince ödeneğin ertesi yıllarda kullanılabilmesi için 

1.272.600,00 TL ödenek proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam 

etmektedir.  

 

2.2.1.19. Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi(Tokat): 

 

Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Başkanlığımıza sunmuş olduğu “Tokat İli Organik Arı 

Yetiştiriciliği Projesi” incelenmiştir. Tokat ilinde 2019 yılı verilerine göre 548 işletme bulunmakta 

olup 44,006 arılı kovan bulunmaktadır. Bu işletmelerde 421.413 kg bal, 27.132 kg bal mumu ve polen 

2019 yılı itibariyle 2.500 kg toplanmıştır. İlde arıcılık yapan işletmelerde bal verimi 15 Kg/Kovan/Yıl 

olarak gerçekleşmektedir. 

 

Bu proje ile birlikte 60 arıcı 3.000 adet organik kovan ile 2021 yılında organik standartlarda arı 

ürünleri üretmeye başlaması planlanmaktadır. 2021 yılında geçiş dönemini tamamlanarak 2022 

yılında organik standartlarda polen ve bal üretimine başlanması hedeflenmektedir. Tokat ortalama 

rakımından yüksekliği, bitki zenginliği ve Sertifikalı Organik Arıcılık Yetiştiriciliği için uygun, 

organik arı yetiştiriciliğinin yaygınlaşması hedeflenmektedir. Organik Arıcılık yapması planlanan 

üreticilere: 

 6.000 kg Organik Temel Petek Alımı /2 Yıl 

 120 adet Kontrol ve Sertifikasyon Hizmet Alımı / 2 Yıl 

 3.000 adet Organik Kovan  / Yıl 
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 12.000 kg Organik Şeker Alımı /2 Yıl 

 

Bu işletmelere hasat dönemi sonunda üretilen bal ve arıcılık ürünlerinin tüketime sunulabilmesi 

amacıyla paketlenmesi sağlanacaktır. Proje ile bu işletmelerin, yetiştirdikleri bal ve arı ürünlerinin 

kalitesi ve bu sayede organik olması sebebiyle de pazarlama olanağı daha da sağlanacaktır. Eğitime 

katılan çiftçiler için, ilde organik arıcılık yapılan alanlara 2021 yılında 1 adet ve 2022 yılında 1 adet 

olmak üzere toplam 2 adet teknik gezi düzenlenecektir. 

 

Proje % 20 eşfinansmanlı olup 31.05.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı 

Kuruluşun ihale işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına blokeli 100.800,00 TL aktarılmıştır. 

Projede EKAP girişlerinin yapılması ve ihale sürecinin başlatılması amacıyla protokolde ve usul 

esaslarda belirtildiği üzere 60 gün ilave süre talep edilmiş olup, süre uzatımı yapılmıştır.  30.09.2021 

tarihinde 3000 adet arı kovan alımı ihalesi sonuçlanmıştır. Organik Kovan Alımı işine ait 973.500 TL 

(KDV Dahil) tutarındaki sözleşme imzalanarak tarafımıza gönderilmiş olup ihaleyi alan firma kovan 

yapım aşamasındadır. Organik arı ve kovan alımı ihalesi gazete ilan bedeli olan 3.370,08 TL proje 

hesabına serbest bırakılmıştır. 23.12.2021 Usul ve Esasların 9’uncu maddesinin 14. Fıkrası gereğince 

proje ödeneğinden kalan 907.200,00 TL proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları 

devam etmektedir.  

 

2.2.1.20.  Arı Sütü Üretim Projesi(Samsun): 

 

Samsun ili genelinde arı sütü üretim ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla üreticilerin 

desteklenmesi projesidir.  

 

Bu proje Samsun ilinde genç kuşak ailelerin eğitime alınması planlanmaktadır. Arı sütü üretimi, 

bir haftalık süre ile uygulamalı olarak; uygulamalı olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır. Aynı 

zamanda eğitim sonrasında ailelerin üretiminin başlaması için verilen malzeme desteğiyle teknik ekip 

tarafından takibi yapılarak projenin sürdürülebilirliği ve istihdamın yerleştirilmesi sağlanması 

planlanmaktadır. Projede verilen ekonomik ve teknik desteğin, arı sütü üreten on aile sayesinde en 

kısa vadede, yani bir yıl içinde ekonomimize geri dönmeye başlayacağı ön görülmektedir. Projenin 

08.06.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza iletilmiştir.  

 

Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin %10’u Uygulayıcı Kuruluşun 

ihale işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına blokeli 39.000,00 TL aktarılmıştır. Projede 

EKAP girişlerinin yapılması ve ihale sürecinin başlatılması amacıyla protokolde ve usul esaslarda 

belirtildiği üzere 60 gün ilave süre talep edilmiş olup, süre uzatımı yapılmıştır. 14.10.2021 tarihinde 

EKAP ihale kaydı yapılmıştır. İl Müdürlüğü tarafından İhaleye hiçbir firma katılmadığı bildirilmiş 

olup proje iptal edilmiştir. 

 

2.2.1.21. Balda Kalitenin Arttırılması ve Marka Değer Oluşturulması Projesi(Ordu): 

 

2019 yılı TUİK verilerine göre Ordu da 2.636 işletme tarafından 573.268 adet koloni ile 17.057 

ton bal üretilmiştir. Bu üretim rakamı ile Ordu ili Türkiye'de en çok bal üreten il konumundadır. 

Gezgin arıcılık ilk olarak Ordulu arıcılar tarafından yapılmaya başlanmış olup, mevcut kayıtlı 2.636 

adet arıcının yaklaşık % 90'ı gezgin arıcılık yapmaktadır. Projede, Ordu İli Arı Yetiştiricileri Birliği 

ve Bal Üreticileri Birliğine kayıtlı toplam 400 arıcı ile çalışma yürütülerek; Balda Kalitenin 

Arttırılması ve Marka Değer Oluşturulması Projesi, 5 temel faaliyetten oluşmaktadır.  

 

1- Bal Numunelerinin Alınması: 

Ordulu arıcılar tarafından Erzurum, Sivas, Antalya, Muğla, Tunceli, Hakkâri, Van gibi ülkemizin 

çeşitli noktalarında arıcılık faaliyeti yürütülmektedir. Her yıl 200 adet olmak üzere iki yılda toplam 
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400 balın analiz edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Ordu İli Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal 

Üreticileri Birliği üyesi olan, İhracat potansiyeli yüksek, arıcılığı ticari amaçlı yapan arıcılardan, bal 

sağım döneminde bulundukları arılıklardan bal numunesi alınacaktır. Araç Kiralama (2 yılda toplam 

60 gün), Araç Yakıt Gideri, (Yıllık 8.000 km ve km'de 0,07 litre olarak hesaplanmıştır.), Personel İaşe 

Gideri, (3 kişi-Kişi Başı günlük 75,00TL) (iki yılda toplam 180 gün), Personel İbate (Konaklama 

Gideri) (3 kişi-Kişi Başı günlük 150,00TL) (iki yılda toplam 180 gün) 

 

2- Bal Numunelerinin Analiz Edilmesi: Analizler Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Analiz ücretleri proje kapsamında sadece sarf malzeme giderleri 

dikkate alınarak belirlenecek ve faturalandırılacaktır. 

Analiz, (2021 yılı 200 adet) Analiz , (2022 yılı 200 adet) 

 

 3- Analiz Sonuçlarının Yorumlanarak Raporlanması: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Arıcılık 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ordu İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Akademisyenlerden oluşan bir 

komisyon tarafından gerçekleştirilecektir. Analiz sonuçları ışığında ortaya çıkan komisyon 

değerlendirmeleri il Tarım ve Orman Müdürlüğünce raporlaştırılacaktır.  Rapor (2022 yılında 

Kitapçık olarak basılacaktır) 

 

 4- Eylem Planının Hazırlanması: Raporda değinilen hususlar ışığında balda kaliteyi olumsuz 

yönde etkileyen faktörlerin bertaraf edilmesi, kalitenin artmasına katkı sağlayacak faaliyetlerin 

belirlenmesi amacıyla bir eylem planı oluşturulacaktır. (Maliyet unsuru: Eylem Planı) 

 

 5- Projenin Tanıtım ve Görünürlüğü: Proje çerçevesinde ortaya çıkan tüm rapor, analiz ve 

diğer dokümanlarda DOKAP BKİ Başkanlığının logosu, projenin adı ve işbirliği yapılan kurumların 

bilgileri yer alacaktır. (Maliyet Unsuru: Görünürlük Harcamaları) 

Proje Çıktıları; 400 Adet farklı bal numunesi, 400 farklı analiz sonucu, Analiz Raporu, Eylem Planı 

olacaktır. 

 

Projenin 2021-2022 yıllarını kapsayan 2 yıllık sürede tamamlanması planlanmaktadır. Her yıl 

Mayıs-Haziran aylarında uygun üreticiler belirlenecektir. Temmuz-Ağustos aylarında 30 günlük süre 

zarfında bal numuneleri alınarak bunu takip eden bir ay içerisinde de analizleri yapılacaktır.2022 

yılında Ekim-Aralık tarihleri arasında ise raporlamalar ve eylem planı çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. Projede EKAP girişlerinin yapılması ve ihale sürecinin başlatılması amacıyla 

protokolde ve usul esaslarda belirtildiği üzere 60 gün ilave süre talep edilmiş olup, süre uzatımı 

yapılmıştır. 200 adet bal numunesi analizi için 450.000,07 TL ödenek aktarılarak serbest bırakılmıştır. 

Proje tamamlanmıştır. 

 

2.2.1.22. Bal Paketleme Tesisinin Modernizasyonu Projesi(Gümüşhane): 

 

Gümüşhane ilinde 517 arıcılık işletmesi bu işletmelerde ise toplam 41.026 adet arılı kovan 

bulunmaktadır. İldeki konvansiyonel arıcılıkta da organik arıcılıkta da bal verimi 15-17 

Kg/Kovan/Yıl olarak gerçekleşmektedir. Gümüşhane ilinde 800 Ton/Yıl olan yıllık bal üretiminin 

2.000 Ton/Yıl bal üretimine çıkarılması hedeflenmektedir. Ayrıca Organik Bal üretici İşletme 

sayısının 50 ya aktif kovan sayısının ise 5.000 e çıkartılması hedeflenmektedir. Bal Paketleme Tesisi 

Alınması Planlanan Ekipman Konuları: Bal Aktarma Pompası, Bal dinlendirme kazanı (500 kg), 

Kavanoz etiketleme makinası, Kapak sıkma makinası, Bal Paketleme Besleme Tablası, Bal ısıtma 

fırını (20 tenekelik), Bal Paketleme Toplama Tablası, Bal boşaltma teknesi, Bal filtresi ve Teneke 

süzme tezgâhı alınması planlanmaktadır.  

 

Proje % 20 eşfinansmanlı olup 26.05.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı 

Kuruluşun ihale işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına blokeli 24.400,00 TL aktarılmıştır. 
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Projede EKAP girişlerinin yapılması ve ihale sürecinin başlatılması amacıyla protokolde ve usul 

esaslarda belirtildiği üzere 60 gün ilave süre talep edilmiş olup, 24.08.2021 tarih ve E-129 sayılı 

Başkan Olur’u ile süre uzatımı yapılmıştır. İl Tarım ile izleme ve değerlendirme toplantısında yapılan 

bilgi alışverişinde eş finansman oranı noktasında sorun yaşanıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Projede 

22.10.2021 tarihinde alet ekipman alımı için doğrudan temin yöntemi ile ihale aşaması başlatılmıştır. 

23.12.2021 Usul ve Esasların 9’uncu maddesinin 4. Fıkrası gereğince proje ödeneğinden kalan 

219.600,00 TL proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir. 

 

2.2.1.23. Bal Dolum Tesisi Projesi(Çorum): 

 

2019 yılı TUİK verilerine göre ülkemizde Ordu, Muğla ve Adana en fazla bal üretilen illerdir. 

Çorum İli 57. sırada yer almaktadır. 2019 TUİK verilerine göre Çorumda Arı işletme sayısı; 1.019 

olup 376 işletme Çorum İli Arı Yetiştiricileri Birliğine kayıtlıdır. İl de 34.574 kovan ile 407 ton bal 

ve 13 ton bal mumu üretimi yapılmaktadır. Proje ile Bal Dolum Tesisi kurularak, bal ve diğer arı 

ürünlerinin dolumu, paketlenmesinin hijyenik yapılmasıyla pazarlanmasında fayda sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

Tesise kurulması planlanan makine-ekipman alım işleri; Bal pompası 2 Adet, Bal Homojenize 

kazanı 1 Adet, Bal dinlendirme kazanı 1 Adet, Paslanmaz Çalışma Tezgâhı 2 Adet, Kavanoz Dolum 

Kapatma Makinesi 1 Adet, Shrink Makinesi 1 Adet, STICK Bal dolum makinesi 1 Adet, Baglantı 

Seti 1 Adet, Bal Mumu Sıkma Ünitesi 1 Adet, Teneke Boşaltma sızdırtma 2 Adet, Kompresör 

1 Adet, Tekerlekli Plastik Kasa 10 Adet, Plastik Kasa 50 Adet, Plastik Palet 10 Adet olarak 

planlanmaktadır. 

 

Proje % 30 eşfinansmanlı olup 10.06.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı 

Kuruluşun ihale işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına blokeli 65.800,00 TL aktarılmıştır. 

Projede EKAP girişlerinin yapılması ve ihale sürecinin başlatılması amacıyla protokolde ve usul 

esaslarda belirtildiği üzere 60 gün ilave süre talep edilmiş olup, süre uzatımı yapılmıştır. Projede 

alınacak 14 kalem malzemeden bütün tesisin çalışmasını etkilemeyecek olan “stıck bal dolum 

makinası” proje kapsamı dışına çıkarılarak daha sonraki revizyon projelerine dahil edilmesinin 

planlandığı tarafımıza iletilmiş olup proje revize edilmiştir. 24.12.2021 tarihinde gazete ilan bedeli 

olan 3.947,81 TL blokeli olarak aktarılan ödenekten serbest bırakılmıştır.  25.11.2021 tarihinde 

yapılan ihalede geçerli teklif bulunmadığından ihale iptal edilmiş olup 2022 ocak ayı içerisinde 

tekrardan ihale süreci başlatılacağı bildirilmiştir. 21.12.2021 Usul ve Esasların 9’uncu maddesinin 

14. Fıkrası gereğince proje ödeneğinden kalan 592.200,00 TL proje hesabına blokeli olarak 

aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.  

  

2.2.1.24. Yavru Alabalık Üretimini Geliştirme Projesi(Giresun): 

 

Giresun İlinde 42 adet işletme mevcut olup kapasitesi 203 tondur. Denizlerimizde alabalık ve 

levrek üretimi için mevcut sahalar belirlenmiş ve bu sahalara başvurular yapılmıştır. Gerek mevcut 

işletmelerin gerekse yeni kurulacak işletmelerin ihtiyacı olan yavru balıkların Giresun ilinde 

üretilmesi ile hayvan hastalıklarının da diğer bölgelerden ilimize bulaşmasını engelleyeceği 

düşünülmektedir. 

 

Projenin uygulanması ile tahminen denizlerimizde belirlenmiş 7 alanda 11.000 ton/yıl 

kapasiteli üretim ve iç sulardaki üretim ise 1.000 tona çıkartılması hedeflenmektedir. Proje ile 

kurulacak 8 yavru alabalık işletmeleriyle imzalanacak taahhütname ile yavru alabalık üretimini 

belirlenecek yıllarda bırakmamaları sağlanması planlanmaktadır.. Kurulacak Birlik(Su Ürünleri 

yetiştiriciliği Birliği) çatısı altında faaliyetlerine devam edeceklerdir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

tarafından eğitim, teknik destek ve düzenli denetim gerçekleştirecektir.  
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Proje % 30 eşfinansmanlı olup 01.06.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı 

Kuruluşun ihale işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına blokeli 66.200,00 TL aktarılmıştır.  

İl Müdürlüğü tarafından projenin ihale işlemlerinin başlatılması için 60 günlük ek süre talep 

edilmiştir. Bu kapsamda 2021 Yılı Usul ve Esasların 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrası hükmü 

gereğince projenin 60 gün süre uzatımı Başkanlığımızın 24.08.2021 tarih ve E-128 sayılı Olur’u ile 

onaylanmıştır. İl Müdürlüğü tarafından söz konusu projede yapılan kapsamlı değerlendirmeler 

sonucunda son 1-2 yıl içerisinde fiyatların yukarı yönlü değişmesi ve ihtiyaçların farklılaşması sebebi 

ile projenin revize tabeli Başkanlığımıza iletilmiş olup bu kapsamda 2021 Yılı Usul ve Esasların 

9’uncu maddesinin 12’nci fıkrası hükmü gereğince projenin revize edilmesi Başkanlığımızın 

07.09.2021 tarih ve E-157 sayılı Olur’u ile onaylanmış ve projede ilgili tesisler kendi anaç 

alabalıklarını yetiştirmiş olup hazırda bulunan balıkların proje için yeterli olacağı kanaatine 

varılmıştır. Revize ile; 20 kasetli 10 adet kuluçka dolabı, 3 tesis için nakil deposu ve oksijen tüpü, 51 

adet dikdörtgen fiber yavru ön büyütme tankı olacak şekilde düzenlenmiştir. 1 adet multımetre yeterli 

olacağı belirlenmiş olup 16 adet termometre, 6 adet akvaryum ısıtıcı alınması planlanmıştır. 7 adet 4 

metre çaplı 1 metre derinliğe sahip fiber dairesel adaptasyon tankı yeni ihtiyaç olarak belirlenmiştir.  

1 adet derinlik ölöer aqustik iskandil, 8 adet dijital termostat ve 1 adet pelet yem makinesi alımından 

vazgeçilmiştir. 140 mm lik hdpe borular ile kaynaktan su getirmek istenmektedir. Ekap ihale ilanı 

yayınlanmış olup makina, alet, ekipman ve malzemelerin ihalesi 04.11.2021 tarihinde yapılacaktır. 

06.12.2021 tarihinde Ekap İlan bedeli olan 1.180,00 TL proje hesabına serbest bırakılmıştır. 

21.12.2021 Usul ve Esasların 9’uncu maddesinin 14. Fıkrası gereğince proje ödeneğinden kalan 

595.800,00 TL proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.  

 

2.2.1.25. Su Ürünleri İşletmelerinin Altyapısının İyileştirilmesi, Takip ve Kontrolü 

Projesi(Tokat): 

 

Almus İlçesinde bulunan Almus Barajında su ürünleri yetiştiriciliği yapılmaya başlanmış olup, 

Barajın su kalitesi ve çevresel diğer faktörler gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) 

yetiştiriciliği için uygun parametrelerdedir. Bunun yanı sıra DSİ tarafından baraja bırakılan sazan 

(Cyprinus carpio) ve yayın balığı (Siluris glanis) istihsal hakkı kiraya verilen Almus S.S Balıkçılık 

ve Su ürünleri Kooperatifince av yasağı zamanları hariç bu balıkların avcılığı 12 ruhsatlı tekne İle 

yapılmaktadır. Tokat İlinde 49 su ürünleri işletme de 8.545,400 ton kapasiteli olarak mevcuttur. 

 

Almus Barajında ve diğer su ürünleri yetiştiriciliği yapılan il ve ilçelerde teknelerin bakım ve 

onarımının yapılması, gerekli alet ve ekipmanın sağlanması, ağ bakım ve onarımının yapılması, 

kafeslerin, altyapının bakım ve onarımının yapılması planlanmaktadır. Proje aynı zamanda yeni 

kurulacak tesislerin koordinatlarını belirlemede, şamandıra sistemini kurmada, istenildiğinde su altı 

kameraları kurulumu, suya ağırlık bırakılması gibi işlemler yapılarak yeni bir sistemin kurulmasında 

fayda sağlanması amaçlanmaktadır.  

 

Su Ürünleri Teknik Atölyesi Kısımları;(5 Altyapı Atölyesi ve 1 Adet Ofisten oluşmaktadır. Geri 

Dönüşüm Platformu, Su Ürünleri Malzeme Satış Merkezi, Su Ürünleri Altyapı Atölyesi, Tekne 

Bakım ve Onarım Atölyesi, Ağ Yapım ve Bakım Atölyesi, Kafes Tamir Atölyesi ve Ofisten 

oluşacaktır. 

 

Proje % 50 eşfinansmanlı olup 31.05.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı 

Kuruluşun ihale işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına blokeli 94.600,00 TL aktarılmıştır. İl 

Müdürlüğü tarafından projenin ihale işlemlerinin başlatılması için 60 günlük ek süre talep edilmiştir. 

Bu kapsamda 2021 Yılı Usul ve Esasların 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrası hükmü gereğince projenin 

60 gün süre uzatımı Başkanlığımızın 26.08.2021 tarih ve E-137 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır. 

25.10.2021 tarihinde alet ve ekipman alımları için Ekap ihale süreci başlatılmıştır. Proje kapsamında 
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koruyucu malzeme ekipman alımı yapılmış olup 21.873,95 TL ödenek aktarılmıştır. İl Müdürlüğünün 

envanterinde bulunacak koruyucu ekipman malzemeleri için eş finansman aranmayacağı 

Başkanlığımızın 07.12.2021 tarih ve E-223 sayılı Olur’u ile Onaylanmıştır. Söz konusu projede 

koruyucu malzeme ekipman alımı için hakediş bedelinin kalan 21.873,95 TL’ side proje hesabına 

serbest bırakılmıştır. 21.12.2021 tarihinde Usul ve Esasların 9’uncu maddesinin 14. Fıkrası gereğince 

proje ödeneğinden kalan 851.400,00 TL proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. 29.11.2021 

tarihinde 1 adet ağ yıkama makinesine ait 234.436,50 TL (KDV Dahil ) sözleşme imzalanmıştır. 

29.12.2021 tarihinde hakediş tutarının % 50 ‘si olan 117.218,25 TL blokeli olarak aktarılan ödenekten 

serbest bırakılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.  

 

2.2.1.26. Alabalık Tesisleri Modernizasyonu Projesi(Artvin): 

 

Artvin İlinde tarım arazilerinin kıt oluşu ve sanayi tesisi bulunmayışı, kırsal alanda alternatif 

aranması su ürünleri yetiştiriciliğinin önemini arttırmıştır. Akarsu kaynakları ve devasa barajları ile 

ilde önemli bir su ürünleri yetiştiricilik potansiyeli taşımaktadır. Bu yetiştiricilik kapasitesinin 

yaklaşık 25.000 ton/yıl olduğu hesaplanmaktadır. 

 

Projenin genel amacı taşıdığı büyük potansiyele karşın fiili üretim olarak çok düşük seviyede 

olan Artvin ili su ürünleri yetiştiriciliğini geliştirmek ve ilde hızla gelişen ağ kafeste alabalık 

üretimine altyapı hazırlamaktır. Artvin İlinde faaliyet gösteren 40 adet su ürünleri yetiştiricilik 

tesisinin teknik ekipman desteği ile daha sağlıklı yetiştiricilik yapmalarının sağlanması ve atıl duruma 

düşme riski bulunan tesislerin desteklenmesidir. Bunun sonucunda Proje ile ilde tarım ve hayvancılık 

sektöründe faaliyet gösteren su ürünleri yetiştiricilik tesisleri modernize edilmiş olacaktır.  

 

Proje % 30 eşfinansmanlı olup 03.06.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza 

iletilmiştir. Protokolün 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı 

Kuruluşun ihale işlemlerini başlatabilmesi adına proje hesabına blokeli 107.675 TL aktarılmıştır. İl 

Müdürlüğü tarafından projenin ihale işlemlerinin başlatılması için 60 günlük ek süre talep edilmiştir. 

Bu kapsamda 2021 Yılı Usul ve Esasların 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrası hükmü gereğince projenin 

60 gün süre uzatımı Başkanlığımızın 03.09.2021 tarih ve E-151 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır. 

21.09.2021 tarihinde Ekap ilan bedeli olan 1.180,00TL ödenek proje hesabına serbest bırakılmıştır. 

18.10.2021 tarihinde Gazete İlan bedeli olan 2.696,06 TL ödenek proje hesabına serbest bırakılmıştır. 

Teklif edilen tutar, piyasa fiyat araştırmasının ve proje ödeneğinin üzerinde olmasından dolayı ihale 

iptal edilmiş olup İl Müdürlüğünün talebi ile proje;  

 

Kuluçka Dolabı(100 Binlik) 7 adet, Kuluçka Dolabı(200 Binlik) 14 adet, Yavru Yalağı(3*1*0,5) 

28 adet, Balık Taşıma Tankı Oksijen Tertibatlı (1 Tonluk) 10 adet, Taşıma Tankı Oksijen Tertibatlı 

(3 Tonluk) 14 adet,  ve Multimetre Su Ölçüm Cihazı 8 adet olacak şekilde Başkanlığımızın 

17.11.2021 tarih ve E-212 sayılı Olur’ u ile revize edilmiştir. 02.11.2021 tarihinde yapılan ihaleye 

verilen teklif yaklaşık maliyetin üzerinde ve bu iş için kullanılabilir ödeneğinden fazla olduğundan 

ihale iptal edilmiştir. 21.12.2021 Usul ve Esasların 9’uncu maddesinin 14. Fıkrası gereğince proje 

ödeneğinden kalan 969.075,00 TL proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları 

devam etmektedir.  

 

2.2.1.27. İsrail Sazanı İle Mücadele Projesi(Samsun): 

 

Samsun İli İç sularında, özellikle Kızılırmak ve Yeşilırmak Deltalarında bulunan Lagün 

Göllerinde, Ladik Gölünde, Altınkaya, Derbent ve Hasan UĞURLU Baraj Göllerinde yerli balık 

popülasyonu üzerinde baskı oluşturan Carassius gibelio istilacı türünün stok miktarının azaltılarak bu 

baskının hafifletilmesi, hali hazırda ekonomik olarak değerlendirilmediği için balıkçılar tarafından 

avlanmayan bu istilacı türün yem sektörüne hammadde olarak sunulması, bu vesile ile yörede bulunan 

balıkçılara bir gelir kaynağı olarak bu türün avlanmasının teşvik edilmesi ve ekonomiye 
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kazandırılması amaçlanmaktadır.  Projenin uygulanması ile iç sularda yetiştiricilik ile üretim miktarı 

2.715 tondan 2022 yılında 10.000 ton üretime çıkartılması ile iç sularda avcılık ile üretim miktarı 226 

tondan 2022 yılında 500 ton üretime çıkartılması hedeflenmektedir. 

 

Projenin 08.06.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza iletilmiştir. Protokolün 8. 

maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin %10’u Uygulayıcı Kuruluşun ihale işlemlerini 

başlatabilmesi adına proje hesabına blokeli 180.000,00 TL aktarılmıştır. İl Müdürlüğü tarafından 450 

adet fanyalı ağ, 50 adet can yeleği, kayıklardaki suyu boşaltmak için 25 adet el pompası ve 2 adet 

soğuk hava deposu yapılarak, Proje Maliyeti 918.500,00 TL olarak revize edilmesi istenmiş olup 

Başkanlığımızın 29.09.2021 tarih ve E-172 sayılı Olur’u ile revize edilmiştir. Soğuk hava deposu 

alımı için 06.10.2021 tarihinde EKAP İhale kaydı yapılmıştır. Soğuk hava deposuna ait 398.840,00 

TL (KDV Dahil) Sözleşme imzalanmış ve ağ, can yeleği, sintine pompaları için doğrudan temin 

belgesi gönderilmiştir. İki adet soğuk hava deposu alımı yapılmış hakediş tutarı 398.840,00 TL 

ödenek talep edilmiş olup 12.07.2021 tarihinde blokeli aktarılan 180.000 TL serbest bırakılmış ve 

kalan 218.400,00 TL aktarılarak serbest bırakılmıştır. 21.12.2021 Usul ve Esasların 9’uncu 

maddesinin 14. Fıkrası gereğince proje ödeneğinden kalan 519.660,00 TL proje hesabına blokeli 

olarak aktarılmıştır. 28.12.2021 tarihinde fanyalı ağ, su pompası ve can yeleği alımları için 48.675,00 

TL blokeli aktarılan ödenekten serbest bırakılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.  

 

2.2.1.28. Meralarda Otlatma ve Verimliliğin Arttırılması Projesi(Gümüşhane): 

 

Gümüşhane ili DOKAP Bölgesi illerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik (SEGE-2017) 

kademelerine göre sınıflandırılmasında 5. kademede olup 64. sıradadır. Gümüşhane İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü’nün Başkanlığımıza sunmuş olduğu “ Gümüşhane Meralarında Otlatma ve 

Verimliliğin Arttırılması Projesi” incelenmiştir. Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

işbirliğinde yapılacak olan proje toplam arazi varlığının % 26.9 unu oluşturan 173.493 ha çayır ve 

mera alanından istifade eden 86.052 büyükbaş ve 40.191 adet küçükbaş hayvan varlığının istifadesine 

yönelik olarak Gümüşhane iline bağlı, 5 ilçe ve bu ilçelere bağlı köylerinin meralarında 500 adet sıvat 

ile hayvanların refahı açısından da daha kaliteli bir otlatma yönetimi elde edilmesi planlanmıştır. İl 

Müdürlüğünce yapılan piyasa fiyat araştırmasında fiyat artışı sonucu 500 adet sıvat yerine 350 adet 

sıvat alımı şeklinde proje revize edilmiştir. 

 

Projenin 26.05.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza iletilmiştir. Protokolün 8. 

maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı Kuruluşun ihale işlemlerini 

başlatabilmesi adına proje hesabına blokeli 45.000,00 TL aktarılmıştır. Projede EKAP girişlerinin 

yapılması ve ihale sürecinin başlatılması amacıyla protokolde ve usul esaslarda belirtildiği üzere 60 

gün ilave süre talep edilmiş olup, süre uzatımı yapılmıştır. 06.10.2021 tarihinde 350 adet sıvat yapım 

işine ait sözleşme imzalanmıştır. 288 adet sıvat yapımı işine ait 449.948,16 TL proje hesabına 

aktarılarak serbest bırakılmış olup Proje tamamlanmıştır. 

 

2.2.1.29. Hayvanlar Susuz Kalmasın Projesi(Samsun): 

 

Samsun ili DOKAP Bölgesi illerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik (SEGE-2017) kademelerine 

göre sınıflandırılmasında 3. kademede olup 31. Sıradadır. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 

Başkanlığımıza sunmuş olduğu “Hayvanlar Susuz Kalmasın Projesi” incelenmiştir. Samsun İlinde 

381.912 büyükbaş ve 621.000 küçükbaş hayvan mevcut olup 16,464 dekar mera ve yaylalarda 

otlatmayı düzenleyici yapı ve tesisleri kapsamında Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs ve 

Vezirköprü ilçelerinde 38 mahallede bulunan toplam 300 adet suluk yapılması planlanmaktadır.  

 

Projenin 08.06.2021 tarihinde protokolü imzalanarak Başkanlığımıza iletilmiştir. Protokolün 8. 

maddesinin 4. fıkrası gereğince proje ödeneğinin % 10’u Uygulayıcı Kuruluşun ihale işlemlerini 
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başlatabilmesi adına proje hesabına blokeli 39.000,00 TL aktarılmıştır. Projede 300 adet hayvan 

suluğu alımına ait ihale işlemleri Kamu İhale Kanunun 21-f maddesi kapsamına “Pazarlık Usulü”ile 

yapılmış olup, teknik şartname, ihale komisyon kararı ve mal alımı sözleşmesi tarafımıza iletilmiştir. 

Proje kapsamında gelen hakediş evrakları incelenmiş, 389.999,85 TL ödenek proje hesabına serbest 

bırakılmış olup Proje tamamlanmıştır. 

 

2.2.2. Küçük Tarimsal İşletmelerin Geliştirilmesi Projesi 

 

Sermaye gideri kaleminden toplam 1.858.500 TL ödenek tahsis edilen söz konusu Proje alt 

proje kapsamında yürütülmektedir. 

 

2.2.2.1. Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme Projesi(Giresun,Tokat): 

 

Proje Giresun ve Tokat illerinde uygulanmaktadır. Bu alanlarda yöresel özellik sergileyen 

bölgesel ekotipler mevcuttur ve bu materyallerin genetik ilerlemesi seleksiyon yapılarak sağlanabilir. 

Bu illerde yerleşik bulunan arı ırklarının ıslahı için 2 adet seleksiyon merkezi kurulmuş ve suni 

tohumlama eğitim çalışmaları ile birlikte Giresun ilinde 548 adet Tokat ilinde 751 adet ana arı üretimi 

gerçekleştirilmiştir.  

Projeye 2018 ve 2019 yıllarında da çalışılmış olup 2020 ve 2021 yıllarında devam edilmiştir. 

Bu çalışma ile ticari kolonilerde kullanılacak ana arıların fizyolojik veya morfolojik karakterlerine 

ilişkin tespitler dikkate alınarak, bölgesel ekotipten sapma gösteren materyallerin elimine edilmesi ve 

klasik ıslah yöntemleri kullanılarak, eko-coğrafik bölgelere uyum sağlamış yerel arı ırk veya 

ekotiplerin orijinal lokasyonlarında, genetik varyasyonları azaltılmadan ıslah çalışmaları yapılmıştır. 

Ayrıca morfometrik ölçümler ve morfolojik analizler fonksiyonel analiz yöntemi ile 

karşılaştırılmıştır. Buradaki temel amaç yerel arı popülasyonunda (Ekotip) genetik ilerlemeyi 

sağlayarak arı yetiştiricilerinin üretim verimini ve gelir düzeyini artırmaktır. 

 

2020 yılında Hizmet Bedeli harcama tutarı 929.250 TL dir. 

 

2021 yılında Hizmet Bedeli toplam 929.250,00TL ödenek harcanmış olup proje 

tamamlanmıştır. Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme Sonuç Raporu’nun 1.000 adet kitap basımı 

yapılmış olup, 47.613,00 TL ödenek harcanmıştır. 2021 yılında Toplam 976.863,00 TL ödenek 

harcanmıştır. 

 

3. Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü 

3.1. Yürütülen Faaliyetler  

 

 2021 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan sermaye transferi kaleminden ödenek tahsis 

edilen projeler kapsamında desteklenmek üzere Bölgedeki yerel idareler ile diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarından gelen proje teklifleri değerlendirilmiş, bu projelerden uygulamaya 

geçirilmesi uygun görülenler Bakan onayına sunulmuştur. 

 Bakan tarafından onaylanan Projelere ilişkin olarak ilgili Usul ve Esaslar çerçevesinde 

protokoller hazırlanmış ve uygulayıcı kurumlarla imza altına alınarak projelerin başlatılması 

sağlanmıştır.  

 Programa alınan projelerin saha uygulamaları yerinde incelenmiş ve bu çerçevede 

yapılan çalışmalar yerinde görülerek gerekli finansmanın ilgili projelere aktarılması 

sağlanmıştır. 

 2021 yılında yürütülen projelerin yürütüldüğü illerdeki tarım ve orman il müdürlükleri, 

büyükşehir belediye başkanlıkları, il özel idareleri ve üniversitelere istişare amaçlı ziyaretler 

gerçekleştirilmiştir. 
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 2022 Yılı Yatırım Programına teklif edilecek projelerin belirlendiği grup çalışmaları 

ile ilgili Üniversite, Kamu Kurumu veya Araştırma Kuruluşları ile çalışmalar yürütülmüştür. 

Tarım sektörü başta olmak üzere, çok sayıda sektöre ilişkin rakamsal veriler TÜİK’ten elde 

edilerek incelenmiştir. 

 

3.2. Projeler 

3.2.1. Bitkisel Üretim Altyapasının Geliştirilmesi Projesi 

 

Proje kapsamında Başkanlığımıza 28.723.000,00 TL sermaye transferi ödeneği tahsis 

edilmiştir. Söz konusu Proje bir alt proje çerçevesinde yürütülmekte olup, bahse konu alt projelere 

ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmaktadır. 

 

3.2.1.1. Galyan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Fındık İşleme Tesisi Projesi 

 

Projenin hedefi; DOKAP Bölgesinde yer alan Trabzon İli Maçka ilçesi Galyan Bölgesinde 

organik tarım kapsamında üretilen fındıkların katma değer kazandırılarak kooperatife ait işletmede 

işlenmesi ve paketlenmesinin sağlanması ve kooperatif üyesi çiftçilerin gelir seviyelerinin 

yükseltilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Başkanlığımız tarafından destek sağlanacak 

makine ve ekipmanlarla daha fazla ürünün işlenmesi ve paketlenmesi sağlanacaktır. 16/12/2021 

tarihinde yüklenici firma ile KDV Dahil 440.022 TL sözleşme imzalanmıştır.  

 

21.12.2021 tarihinde İl Müdürlüğünden gelen talep doğrultusunda proje maliyet tablosunda yer 

alan "Vakum Paketleme ve Kontrol Masası" ve "Yarı Otomatik Tarih Kodlama Makinesi"nin Galyan 

Kooperatifi bünyesinde bulunması sebebiyle tesis kurulumu için daha gerekli olan "Fındık Zar Alma 

Makinesi", "Fındık Zar Alma Siklonu" ve "Naturel Tambur" alımı yapılması doğrultusunda projenin 

revize edilmesi Başkanlığımızın 24.12.2021 tarih ve E.234 sayılı Olur’u ile kabul edilmiştir. Proje 

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, proje tutarı 440.000 TL, 

eşfinansman 40.000 TL’dir.  

 

 2021 yılı proje ödeneği 400.000 TL İl Müdürlüğünün proje hesabına blokeli olarak 

aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir. 

 

3.2.1.2. Silaj Hasat Makinesi Projesi 

 

Bu proje ile hasat esnasında yaşanan verim kaybını azaltmak, silajlama da yaşanan zaman 

kaybını ve teknik aksaklıkları engellemek amacı ile Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 

bünyesinde faaliyet gösterecek olan, kendinden yürür silaj makinesi alınması planlanmaktadır. 

2021/676921 numaralı ihale sonucunda yüklenici firma ile KDV Dahil 5.347.760 TL sözleşme 

imzalanmıştır. Proje Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, proje tutarı 

3.768.000 TL, eşfinansman 1.868.000 TL’dir.  

 

 2021 yılı proje ödeneği 1.900.000 TL İl Müdürlüğünün proje hesabına blokeli olarak 

aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir. 
 

3.2.1.3. Sertifikalı Tohum Bereketli Ürün Projesi  

2019 yılı Çorum ilinde hububat ve baklagiller olarak toplam 381.118 dekar alanda 6.458 kişi 

sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanmıştır. Sertifikalı tohum ekilişi yaklaşık % 11 

oranındadır. Proje ile bu oranın % 25 üzerine çıkarılması, ilk etapta 2.000 dekar alanda üretim 

yapılması ve İlde kurulması planlanan sertifikalı tohum üretim tesisiyle üreticilerin sertifikalı tohumu 

uygun fiyata temin edebilmesi ve sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırmayı hedeflenmektedir. 

Proje kapsamında 10 ton/ saat kapasiteli hububat, bakliyat tohum eleme ve paketleme tesisi makine-

ekipman alımı yapılması planlanmaktadır.  
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03.11.2021 tarihinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün talebi doğrultusunda makine ekipman 

fiyatlarının yükselmesinden dolayı, projede yer alan 11 kalem ekipmandan bütün tesisin çalışmasını 

etkilemeyecek olan ön temizleme ünitesi, vibro çöp sensörü ünitesi, radyal tarar ünitesi ve taş ayırma 

ünitelerinin proje kapsamı dışına çıkarılarak hassas eleme makinesi ünitesi, triyör ünitesi, hafif tane 

ayırma ünitesi, ilaçlama ünitesi, kantar ve paketleme ünitesi, taşıyıcı bantlar ve helezonlar grubu, renk 

ayırma ünitesi alımı Başkanlığımızın 08.11.2021 tarih ve 204 sayılı Oluru ile revize edilmiştir. 

2021/706522 numaralı ihale katılımcı olmaması sebebiyle 10/12/2021 tarihinde iptal edilmiş olup 

20.12.2021 tarihinde Başkanlığımıza gönderdikleri yazıda yeniden ihale sürecinin başlatılmasına 

karar verdiklerine dair ihale komisyon kararı göndermişlerdir. 

 

Proje Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, proje tutarı 

3.235.000 TL, eşfinansman 1.000.000 TL’dir. 

 

2021 yılı proje ödeneği 2.235.000 TL İl Müdürlüğünün proje hesabına blokeli olarak 

aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir. 

 

3.2.1.4. Başciftlik Beyazı Patates Tohumluk Üretimi Projesi 

 

Projenin ilk aşamasında Başçiftlik Beyazında seçilen yumruların meristem kültürü yöntemiyle 

virüsten ari hastalıksız mini yumru üretimi gerçekleştirilecek olup, Başçiftlik, Niksar ve Artova 

İlçelerinde 100-120 da alanda 15-20 ton tohumluk dağıtımı ile beyaz patates tohumluk üretiminin 

yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Proje Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 

yürütülmekte olup, proje tutarı 430.000 TL, eş finansman 43.000 TL’dir. 27.12.2021 tarihinde 

407.425,20 TL (KDV dahil) tutarında 1 no’lu hakkediş evrakları kapsamında %90 eşfinansman 

uygulanarak 366.682,68 TL ödenek serbest bırakılmıştır. Hakkediş kapsamında malzeme ve ekipman 

alımı gerçekleştirilmiştir. 

 

2021 yılı proje ödeneği 387.000 TL’den hakediş ödemesi sonrasında geriye kalan 20.318 TL 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları 

devam etmektedir. 

 

3.2.1.5. Trabzon İlinde Seracılığı Geliştirme Projesi  

 

Proje kapsamında Trabzon merkez ve ilçelerinde 34 adet 521 m² sera kurulumu yapılması 

planlanmaktadır. Proje tamamlandığında, serada üretim yapacak çiftçilere, çalışanlarına ve ailelerine 

eğitim vererek bilinçli üretim yapmalarını sağlamak, hedef kitlenin nihai faydalanıcılara taze, ucuz 

ve sağlıklı sebze ve meyve temin etmelerini sağlamak ve kırsaldan kente şehir merkezine göçün 

önüne geçmek ve tarım arazilerinin tarım dışına çıkmasını engellemek bulunmaktadır. 20.09.2021 

tarihinde yüklenici firmayla 18 adet (256 m²+256 m²) 512 m² sera yapımı için sözleşme imzalanmış 

olup toplam ihale bedeli KDV dahil 2.476.820 TL’dir. 

 

Proje Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup,  proje tutarı 

2.720.000 TL,  eş finansman 820.000 TL’dir. 

 

2021 yılı proje ödeneği 1.900.000 TL’den 1.703.289 TL ödenek iki hakediş sonrasında serbest 

bırakılmış olup geri kalan 196.710 TL İl Müdürlüğünün proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. 

Proje çalışmaları devam etmektedir. 
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3.2.1.6. Samsun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi 

 

Proje kapsamında örtüaltı yetiştiriciliği ile gelir seviyesi düşük bireylerin ekonomik olarak 

seviyelerin yükseltilmesi amacıyla Samsun İli genelinde 10 Adet 1020 m2 (24m x 42,5 m) toplam 

10.200 m2 plastik sera kurulacaktır. Proje ile Samsun ilinde dekara 13-14 ton civarında olan domates 

ve hıyar üretimini 20 ton üzerine ve dekara 4-6 ton civarında olan Patlıcan ve Biber üretimini 8 ton 

civarına çıkarılması hedeflenmektedir. Projenin diğer aşamasında kapsamında Havza, Ladik ve Bafra 

Ziraat Odaları için 3 adet Silaj Paketleme Makinesi ve 12 ton silajlık mısır tohumluğu, 15 ton yem 

bezelyesi tohumluğu, 10 ton silajlık soya tohumluğu alınacaktır.  

 

Proje Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup,  proje tutarı 

3.500.000 TL,  eş finansman 1.000.000 TL’dir.   

 

3 adet Silaj Paketleme Makinesi için 1.846.800 TL, 12.000 kg silajlık mısır, 10.000 kg’lık 

silajlık soya tohumluğu için 464.600 TL ve 6 adet sera için 1.350.000 TL (KDV Dahil) sözleşme 

imzalanmış olup alımlar tamamlanmıştır. 

 

2021 yılı proje ödeneği 2.500.000 TL’den sene sonunda geriye kalan 694.400 TL İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğünün proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam 

etmektedir. 

 

3.2.1.7. Polikarbon Seracılığın Geliştirilmesi Projesi 
 

Proje kapsamında Rize Belediye Başkanlığı bünyesinde 3 adet (150x3=450m2)büyüklükte 

modern ve demonstrasyon amaçlı sera kurulması hedeflenmektedir. Bu serada; iklimin uygun olduğu 

temel olarak topraklı ve topraksız kültürde sebzecilik (marul, domates, hıyar, fasulye vb), çilek 

yetiştiriciliği, süs bitkileri (kesme çiçekçilik),  fide seracılığı, çay ya da üzümsü meyve yetiştiriciliği 

yapılacaktır. Kullanılacak tohumlar, fide ve fidanlar sertifikalı yerel tohum olarak temin edilecektir. 

Bu seraların kurulumundan sonra Halk Eğitim Merkezi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat 

Odası tarafından en az 30 üreticinin eğitim çalışmaları yürütülecektir.  

 

Proje Rize Belediye Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup,  proje tutarı 1.140.000 TL, eş 

finansman 340.000 TL’dir. 01.11.2021 tarihinde yüklenici firmayla sözleşme imzalanmıştır. 

Sözleşme bedeli KDV Dahil 2.134.526,78 TL’dir. 

 

2021 yılı proje ödeneği 800.000 TL Belediye Başkanlığının proje hesabına blokeli olarak 

aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir. 

 

3.2.1.8. Amasya İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi 

Bu proje ile köylerden kente nüfus hareketlerini önlemek, çevresine yayım yapabilme özelliği 

taşıyan seçilmiş çiftçilerle ortaklaşa çalışıp, köylerde önder çiftçi topluluklarının oluşmasını 

hızlandırarak, yetiştirme tekniklerinin yayımını yapmak, birim alandan alınan verimi artırarak 

çiftçinin gelir düzeyini yükseltmek ve dolayısıyla sosyo-ekonomik yapının iyileştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

Kapama Trabzon hurma bahçeleri için; en az 2 dekar bahçe tesis etmek isteyen üreticilere 

toplamda 300 dekar alanda Trabzon hurma bahçesi kurulması planlanmakta olup, 12.000 adet fidan 

desteği sağlanacaktır. 
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Kapama kiraz bahçeleri için; en az 3 dekar bahçe tesis etmek isteyen üreticilere toplamda 500 

dekar alanda rakım farkına göre çeşit seçimi ile verimliliğin artırılması ve yarı bodur anaç kullanılarak 

kiraz bahçesi kurulmuş olup, 25.000 adet fidan desteği sağlanmıştır. 

 

Projenin sözleşme bedeli 1.696.224,04 TL dir. Proje kapsamında Amasya İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğünün talebi üzerine 240 da Trabzon hurması, 400 da kiraz, 680 da ceviz ve 50 da çilek bahçe 

tesisi olarak Başkanlığımızın 26.08.2021 tarih ve 134 sayılı Olurları ile revize edilmiştir. 6.480 adet 

Trabzon hurması, 20.000 adet kiraz ve 13.600 adet ceviz fidanları alınmıştır. Kalan 973.780,00 TL 

ödenek Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün proje hesabına blokeli aktarılmıştır. Proje 

çalışmaları devam etmektedir. 

 

3.2.1.9. Bayburt İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi 

 

1.Yeni Seralar Yeni Umut Projesi:  

DOKAP Katkısı 1.100.000 TL 

Çiftçi katkısı 471.428,57 TL 

Projenin toplam Tutarı 1.571.428,57 TL’dir.  

 

2. Bir Fidan Bir Yaşam Projesi; 

DOKAP katkısı 510.000 TL 

Çiftçi Katkısı 218.571,42 TL 

Projenin Toplam Tutarı 728.571,42 TL’dir. 

 

Proje sözleşme bedeli 1.469.865,84 TL dir. Proje kapsamında 7.500 m tel örgü ve 2.500 adet 

köşebent demiri alınmıştır. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün talebi üzerine vişne fidan alımı 

kiraz fidan alımı olarak Başkanlığımızın 05.10.2021 tarih ve 174 sayılı Olurları ile revize edilmiştir. 

4.400 adet elma ve 1.100 adet kiraz fidanı, 1.500 m tel örgü ve 500 adet köşebent demiri, 1.250 adet 

kiraz fidanı, 1.250 adet elma fidan ve 31 adet 144 m² sera(montaj dahil) alınmıştır. Başkanlığımızın 

06.12.2021 tarih ve 221 sayılı Olurları il proje revize edilerek 16.500 m boru alınmıştır. Toplam 

1.469.865,84 ödenek harcanmıştır. 

 

Proje ödeneğinden kalan 140.134,16 TL ödeneğin sera ve meyve bahçesi kurulumu için 

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün proje hesabına blokeli aktarılmıştır. Proje çalışmaları 

devam etmektedir.  

 

3.2.1.10. Çakmak Barajı Çevresinde Bulunan Sulama Havzasının Korunması ve Organik 

Üretimi Destekleme Projesi  

 

Proje ile Samsun İli Çarşamba İlçesinde Çakmak Barajı İçme suyu havzasında üreticilerin 

10.754 da alanda organik fındık üretimini gerçekleştirmesi için 750 kişiye kontrol ve sertifikasyon, 

organik gübre alımı ve organik ilaç alımı desteği sağlanmıştır. 

 

Proje kapsamında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının talebi üzerine 750 kişiye kontrol 

ve sertifikasyon alımı yerine 5.750 L organik sıvı gübre alımı olarak Başkanlığımızın 18.08.2021 

tarih ve 125 sayılı Olurları ile revize edilmiştir. Sözleşme bedeli 374.990,40 TL dir. 10.550 lt organik 

sıvı gübre ve 18 lt organik bitki koruma ilacı alınmıştır. 374.990,40 TL ödenek harcanmıştır. Proje 

tamamlanmıştır. 
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3.2.1.11. Samsun İlinin Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması Projesi 

 

Projenin amacı Kırsalda kısa ve uzun dönemde ekonomiyi canlı tutmak, tarımla uğraşanların 

yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu amaçla sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımını yayınlaştırırken 

yeni tarım, teknik ve teknolojileri eğitimi verilmesi planlanmaktadır. 

 

Projenin sözleşme bedeli 1.428.000,00 TL dir. Proje kapsamında Samsun İlçelerinde 45 da 

alanda bağ tesisi kurulumu ile 15 üretici, 142 da alanda çilek kapama bahçe tesisi ile 37 üretici, 6 da 

alanda kuşkonmaz kapama bahçe kurulumu ile 2 üretici, 45 da alanda karayemiş kapama bahçe 

kurulumu ile 15 üretici ve 45 da alanda kestane kapama bahçe kurulumu ile 15 üretici 

desteklenecektir. 

 

Proje kapsamında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının talebi üzerine 142 da çilek, 30 

da, bağ, 30 da karayemiş, 20 da kestane ve 15 da kuşkonmaz yerine150 da çilek, 30 da bağ, 23 da 

karayemiş, 15 da kestane,12 da kuşkonmaz ve 12 da Trabzon hurması kapama bahçe kurulması olarak 

Başkanlığımızın 05.07.2021 tarih ve 115 sayılı Olurları ile revize edilmiştir. 4.500 adet asma fidanı, 

645.000 adet çilek fidanı, 8.811 kg malç naylonu ve telli terbiye sistemi malzeme alınmıştır. 

1.000.000 TL ödenek harcanmıştır. Proje tamamlanmıştır.  

 

3.2.1.12. Tokat İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi 

 

"Bağ Vatanına Dönüyor 2"Bağcılığı Geliştirme Projesi: Tokat İlçelerinde Çiftçilerimize 

3 dekar ve üzeri alanda toplamda 1.100 dekar Yüksek Telli Terbiye sistemli modern bağ tesisi 

yapılacaktır. Ortalama 365 çiftçi ailesinin sosyo-ekonomik hayatlarında pozitif yönlü gelişimler 

olacaktır. Projemiz 2017 – 2019 yılları arasında uygulanan “Bağ Vatanına Dönüyor Projesi’nin 

bir nevi devamı niteliğinde olacaktır. Ancak bu ikinci proje uygulamasında proje alanına bağcılık 

yapılabilecek yeni köylerde eklenecektir.  
 

Proje kapsamında Tokat İl Tarım ve Merkez, Pazar, Zile, Erbaa, Niksar ve Turhal Orman 

Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Başkanlığımızın 31.08.2021 tarih ve 1147 sayılı Olurları ile 60 

günlük ek süre verilmiştir. Sözleşme bedeli 6.000.000,00 TL dir. Proje ödeneği olan 6.000.000,00 TL 

ödenek Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün proje hesabına aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam 

etmektedir.  

 

3.2.1.13. Mantar Kompost Üretim, Kurutma Tesisi Projesi 

Artvin il ve ilçelerinde bulunan 27 adet mantar üreticisinin olması ve ek olarak yapmak isteyen 

üretici sayısının artması fakat uygulayan üretici ve uygulamak isteyen üreticilerimizin mantar 

üretimde komposto bulmakta sıkıntı yaşanılmaktadır. Ayrıca üretimi yapılan mantarın erken 

bozulmasından dolayı ürün kaybına ve ekonomik zarara uğramaktadırlar. İlimizdeki mantar tesisine 

sahip üreticilerin ve yapmak isteyen üreticilerin, ihtiyaçlarını karşılamak için komposto üretim tesisi 

kurulumu ve makine ekipmanları (kurutma Fırını, komposto makine, Yükleme Bandı, vakumlu 

mantar paketleme, vs.) alınması hedeflemektedir. Projede  % 20 eş finansman uygulanmıştır. 

 

Projenin sözleşme bedeli 1.379.000,00 TL dir. Proje kapsamında kurutma odası, 150 kg’lık 

ozon jenaratörlü kompost makinesi, 2 ton kapasiteli vinç sistemi, vakumlu mantar paketleme 

makinesi yükleme bandı alımı ile elektrik tesisatı ve inşaat imalatları yapılmıştır. 1.089.653,00 TL 

ödenek harcanmıştır. Başkanlığımızın 27.12.2021 tarih ve 235 sayılı Olurları ile proje revize edilerek 

havalandırma ve ısıtma sistemi, 125 KW'lık jeneratör, su deposu, ilave çalışma tezgahları alımı için 

onay verilmiştir. Kalan 410.486,62 TL ödenek Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün proje 

hesabına aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir. 
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3.2.14. Yöresel Ürünlerin Üretim-Satış ve Pazarlama Projesi  

Yöresel Ürünler Kapalı Pazar Yeri Projesiyle tarımsal üretim konusunda var olan potansiyeli 

harekete geçirmek, Yöresel ürünler ve katma değerli ürünler için satış alanı oluşturarak ilçe 

ekonomisini canlandırmak, Tarımsal üretimi artırmak, üretici, çiftçi ve tüketicinin refah seviyesini 

artırmak, yeni istihdam alanları oluşturarak kırsaldan kentlere göçün önüne geçmektir. 

  

Hizmete sunulması planlanan 1.897,96 metrekarelik kapalı Pazar yeri ana yola bakan kısım 30 

metrekarelik bölümlere ayrılarak yöresel ürünlerin satışına ayrılacaktır. Diğer kalan alanlarda yine 30 

metrekarelik alanlar şeklinde tezgâhlarla bölünecektir. Pazar yerinde ortalama 63 bölüm, 200 tezgâh 

kurulması ve 100 kişinin satış imkânı bulması öngörülmektedir. 

 

Projenin tamamlanmasıyla faaliyete girecek olan pazar yerinde yöresel ürünler, tarımsal ve 

hayvansal ürünlerin satışına başlanacaktır. Taşova Belediyesinin uhdesinde olan pazar yerinde 

işgaliye bedelleri alınacak, elektrik su ve temizlik giderleri belediye tarafından sağlanacak, zabıtalar 

tarafından denetlenecek, belediye temizlik işçileri tarafından her gün temizlenerek sürdürülebilirliği 

sağlanacaktır. 

 

Proje sözleşme bedeli 3.174.200,00 TL dir. Proje kapsamında çelik konstrüksiyon inşaat yapım 

işi yapılmıştır.1,2,3 ve 4 no’lu hakedişler %20 eş finansman düşülerek ödenmiştir. Kalan 465.523,38 

TL ödenek Taşova Belediye Başkanlığının proje hesabına blokeli aktarılmıştır. 1.942.999,98 TL 

ödenek harcanmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

3.2.1.15. Giresun Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi-2 

 

Bölgede bugüne kadar tarımsal projeler uygulanmamış olması, yoğun göç vermesi,  kendine 

özgü mikro klima iklime sahip olması, kimyasal kullanımının çok az olması, kırsal turizme uygun 

zengin yöresel özellikler taşıması, el değmemiş doğal yapısı, tarımsal gelirin düşük olması ve mono 

kültür tarım yapılması nedeni ile tarımsal gelirinin çeşitlendirilmesi, artırılması ve yaşam kalitesinin 

iyileştirilmesi projenin ana gerekçesini oluşturmaktadır. Ayrıca, küçük aile işletmelerinin ürün 

yelpazesini genişletip geliri çeşitlendirerek artırmak ve yerelde ürün işleme pazarlama teknikleri 

kapasitesini artırarak bölgenin sosyo- ekonomik gelişmesine direk katkı sağlamaktır. 

Proje kapsamında; Tüm ilçelerinde uygulanacak olup 6 farklı faaliyeti kapsamaktadır. 

 8 Adet 300 m² Örtü Altı Topraksız Tarım Serası yapımı gerçekleşti. 

 105.000 kg arpa ve 60.000 kg yulaf tohumu olmak üzere toplam 165.000 kg. yem bitkisi 

tohumu alımı. Toplam 250 üreticinin 8.250 dekar alanda yem bitkisi tohumu ekimi yapılmıştır. 

 4 da alanda 4 üreticiye Çilek Bahçesi Tesisi yapımı yapıldı. 

 Yöresel Ürün Çeşitlerinin Mikro Düzeyde Tespiti, Üretimi, İşlenmesi ve Markalaştırılması 

kapsamında 3 adet makine- ekipman alımı yapılacaktır. 1 adet Meyve Sıkma Makine alımı 

yapılmış ve Fındık işlemeye yönelik makine alımı için ihaleye çıkılmıştır. 

 500 da alanda 183 üreticiye Muhtelif Meyve Bahçesi Tesisi yapımı (417 dekar ceviz bahçesi 

tesisi-100 kişi, 10 dekar Trabzon hurması bahçesi- 1 kişi, 1.000 adet yerel Meyve fidanı 

dağıtımı- 25 kişi, 1.000 adet Taflan fidanı dağıtımı-25 kişi, 1.000 adet Kokulu üzüm fidanı 

dağıtımı-25 kişi, 7 dekar Maviyemiş bahçe desteği-7 kişi). Yapılan faaliyetler: 1000 adet 

Karayemiş (Taflan) fidanı, 1000 adet Kokulu Üzüm fidanı, 1000 adet Meyve fidanı, 11.350 

Ceviz fidanı ve 400 adet Trabzon Hurması fidan alımı gerçekleşti. 

 12 adet ürün için Coğrafi İşaret Çalışmalarında kullanılmak üzere Laboratuvar Sarf 

Malzemeleri alımı gerçekleşti. 

 

Proje kapsamında 1.851.366,90 TL harcama gerçekleşmiştir. Giresun İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen projenin tutarı 4.219.830 TL ve 1.228.500 TL’si eş finansmandır. 

DOKAP katkısı olan 3.000.000 TL’den kalan 1.148.633,13 TL İl Müdürlüğünün proje hesabına 

blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir. 
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3.2.1.16. Kuru Meyve Üretiminde Kadın Eli Projesi 

 

Gümüşhane ili meyve yetiştiriciliği açısından ve yerel çeşitlilik açısından önemli bir yere sahip 

olup 2019 yılında 11.796 ton meyve (elma, armut, kayısı, ceviz, kiraz, vişne vb.)yapılmıştır. 

Uygulanan projeler ile Gümüşhane ilinde meyve üretim alanları her yıl arttırılmış ve yerel ürünlerin 

çoğaltılması ve devamlılığının sağlanması için çalışmalar yapılmaktadır. 

 

Proje kapsamında Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gümüşhane Gümüşeller 

Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ortak bir çalışma ile 3 farklı aşamada meyvelerin ve 

tıbbi aromatik bitkilerin değerlendirilmesini planlamışlardır. İl içerisinde toplanan ve temin edilecek 

ürünler hijyenik ortamlarda belli boyutlarda kesilip doğranarak kurutulmaya geçirilecek daha sonra 

kurutulan ürünler paketleme ünitesi sayesinde paketlenecek yöre ve bölge halkına tanıtma ve satışa 

hazır hale gelecektir. Proje Başkanlığımızın desteği ile İl Müdürlüğü tarafından alınan malzeme ve 

ekipmanlar Gümüşeller Kadın Kooperatifine devredilecek ve İl Müdürlüğünün sorumlu personelli 

tarafından 6 aylık dönemlerde kontrolleri yapılacaktır. 

 

Ayrıca Gümüşeller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Gümüşhane İŞGEM 

Teknoloji Geliştirme ve Girişim Hizmetleri Anonim Şirketi arasında işbirliği ile Kira Sözleşmesi 

imzalanmış ve her türlü kurutma paketleme ve doldurma işlemleri İŞGEM’de kooperatif tarafından 

kiralanan alanda gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında 1 adet Elektrikli Kaynatma Kazanı alımı eş 

finansmandan karşılanarak 32.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 

 

Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen projenin tutarı 330.000 TL 

ve 30.000 TL’si eş finansmandır. DOKAP katkısı 300.000 TL’nin İl Müdürlüğünün proje hesabına 

blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir. 

 

3.2.1.17.  Kybele Çikolata Atölyesinde Kokao Çekirdeğinin Fındıkla Senfonisi Projesi 

 

       Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı Çikolata Prakta Faaliyet gösteren Kybele 

Çikolata atölyesinde kakoa çekirdeğini kullanarak yenilikçi ve katma değeri yüksek çikolata ürünleri 

üreterek Ordu’ya özel marka oluşturmak ve (Vegan, glüten, şeker, çölyak hastaları, süt ve türevlerini 

tüketemeyen) hasssas tüketici gruplarına yönelik çikolatalı ürünler üreterek verimliliğin artırılması 

hedeflenmektedir.   

 

Proje kapsamında alınacak makinalar; 1 adet kakao kavurma makinası, 1 adet titreşimli elek, 1 

adet titreşim arabası, 1 adet titreşim tablası, 1 adet kırıcı, 2 adet melanjör, 2 adet çikolata temperleme 

makinası, 2 adet çikolata çeşmesi, ve 1 adet çikolata kaplama bandı alınacaktır. Proje kapsamında 

makine ve ekipman alımı için ihale işlemleri 7.944,70TL harcama gerçekleşmiştir. 

 

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde yürütülen projenin tutarı 826.000 TL ve 

165.000 TL’si eş finansmandır. DOKAP katkısı 660.000 TL’den kalan 656.027,65 TL Belediye 

Başkanlığını proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.  

 

3.2.1.18.  Ordu Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi 2.Etap 

 

Proje Ordu Merkez, Akkuş, Mesudiye, Ünye ilçelerinde uygulanacak olup 4 farklı faaliyeti 

kapsamaktadır. 

 2000 da Siyez Buğdayı Üretiminin Yaygınlaştırılması 

 26 da Fasulye Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması 

 50 da kivi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması 

 



 

 
56 

         Yapılan işlemler: 30 ton Siyez Buğday alımı yapılmış, 50 da kivi bahçe kurulumu ve 26 da 

fasulye bahçe kurulumu içinde ihlale işlemleri yapılmış ve 136.496 TL harcama gerçekleşmiştir. 

 

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen projenin tutarı 1.387.780 TL ve 

416.334 TL’si eş finansmandır. DOKAP katkısı 1.000.000 TL’den kalan 893.645 TL İl 

Müdürlüğünün proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir. 

 

3.2.1.19.  Dezavantajlı Grupta Bulunan Bireylerin İstihdama Katılmalarının Sağlanması 

Ve Yeni Bir Meslek Edindirme ( Örtü Altı Yetiştiriciliğe Yeni Başlayacak Üreticilerin Modern Ve 

Yeni Yetiştiricilik Teknikleri İle Buluşturmak ) Projesi 

 

Proje ile Samsun İlinde hizmet veren Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu 

yerleşkesi içerisinde kurulacak olan seralarda aynı kurumda cezasını çeken hükümlülerin örtü altı 

yetiştiriciliğinin her aşamasını Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki 

Sağlığı Şube Müdürlüğü’nde görevli konu uzmanı Ziraat Mühendislerinin kontrolünde yapılacaktır. 

Seralarda yeni yetiştirme ve uygulama tekniklerinin verime etkileri yerinde görmesi sağlanmış 

olacaktır. Böylece cezalarının infazı sonrasında sosyal hayata uyum sağlamaları kolaylaşacağı gibi 

kendilerine ait veya kiralayacakları alanda kuracakları sera ile kendi istihdamlarını sağlayacaklardır. 

 Yöntem: Bir adet 3000 m2 (30 m x 100 m) seranın topraklı yetiştiriciliğe uygun düzenlenmiş 

tesviyesi yapılmış alana kurulacaktır. Seranın kurulması gereken yön yöney İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü teknik elemanları tarafından belirlenecektir. 

 Plastik sera, Fidan bedeli, askı teli, damlama sulama, çevre düzenleme ve işletme giderleri 

(derin sürüm ikileme, fidan çukuru açma, kimyevi gübre, budama, nakliye vb.) 

 Her sezon 100 hükümlünün örtü altı kurulumunda teknik desteklemesi sağlanacaktır.  

 

     Yapılan işlemler: Sera arazi çalışmaları, Çelik konsrüksiyon ve betonlama işlemleri yapılmış 

ve 271.866 TL harcama gerçekleşmiştir. 
 

        Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurtları Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 

projenin tutarı 503.000 TL’dir. Proje tutarının 503.000 TL’den kalan 231.134,01 İş Yurtları 

Müdürlüğünün proje hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir. 

 

3.2.2 Tarımsal Araştırmalar Projesi 

Proje kapsamında Başkanlığımıza 2.562.000,00 TL sermaye transferi ödeneği tahsis 

edilmiştir. Söz konusu Proje bir alt proje çerçevesinde yürütülmekte olup, bahse konu alt projelere 

ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmaktadır. 

 

3.2.2.1. Dokap Bölgesi Tarım Sanayi İşbirliği Projesi 

 

Projenin genel amacı öğretim üyelerinin tarım alanında farklı üniversitelerde ders vererek sahip 

oldukları bilgilerini yayılabilir kılmaktır. Bu vesile ile ilk etapta tarım hedef alındığı için, ziraat 

fakültesi öğrencilerinin farklı yörelerden gelen öğretim üyeleri ile buluşmaları sağlanacak ve bir 

etkileşim ortaya çıkacaktır. Bu etkileşim öğretim üyesinden öğrenciye, öğrenciden öğretim üyesine 

ve öğretim üyesinden öğretim üyesine olmak üzere çok yönlü olacaktır. Bu çok yönlü etkileşim 

sayesinde uzun vadede ÜNİ-DOKAP Üniversiteler Birliği kapsamında tarımda öncelik verilmesi 

gereken alanların tespiti yapılabilecektir. Ayrıca ileriye dönük olarak ÜNİ-DOKAP Üniversitelerinin 

diğer fakülteleri arasında da öğretim üyesi değişimi hedeflenmektedir. 

 

Proje kapsamında 17.09.2021 tarihinde WEP sayfası alım işi için 2.950,00 TL (KDV Dahil) 

ödenek, 04.11.2021 tarihinde toplantı ve organizazyon himeti, yemek hizmeti, 2 adet lazer yazıcı, 1 

adet projeksiyon, 3 adet dizüstü bilgisayar,21 adet LCD monitör, 21 adet masaüstü bilgisayar alımı 

için 144.307,02 TL (KDV Dahil) ve 23.11.2021 tarihinde faksimile cihazı, fotokobi ve baskı cihazı 
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alımı için 2.683,32 TL (KDV Dahil) ödenek aktarılarak toplam 149.940,34 TL (KDV Dahil)  serbest 

bırakılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

3.2.2.2. Karadeniz Bölgesinde Kahverengi Kokarcanın Yumurta Parazitoiti Trissolcus 

Japonicus’un Üretim Laboratuvarı Kurulması 

Kahverengi kokarcalar yayılış gösterdiği ülkelerin tarım alanlarında yaptığı ekonomik 

kayıplardan dolayı zararlı böcek katogorisinde değerlendirilmektedirler. Doğu Asya kökenli istilacı 

türlerdir ve erginleri 12-17 mm uzunluğunda kahverengi, kırmızı ve siyahın tonlarındandırlar. 

Kahverengi kokarcanın yılda 1-2 döl verdiği belirtilmektedir. Ülkemizde ilk olarak İstanbul da tespit 

edilmiş ardından Artvin (Kemalpaşa-hopa-arhavi 2018 yılında Borçka), Rize(Fındıklı-Ardeşen) ve 

Giresun’da(Tirebolu) tespit edilmiş ve yayılışı hızla devam etmektedir. Yapılan çalışmalarla 300 den 

fazla bitki türünden beslenebilen polifag bir zararlı olduğu ve görüldüğü alanlardaki kivi, fındık, 

fasulye, elma, armut, şeftali, domates, biber, mısır, çeltik, buğday, süs bitkileri, ve yabancı otlar 

üzerinde yoğun popülasyonlar oluşturduğu gözlenmiştir. Bu zararlıların yayılış alanlarında yarattığı 

risk alanlar göz önünde bulundurulduğunda Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere 39 ilde tarımsal 

alanlarda kayıplara yol açacaktır. Kahverengi kokarcaları çok sayıda doğal düşmanı bulunmuştur 

ancak en etkili olanı Trissolcus japonicus olduğu görülmüştür. Kahverengi Kokarcanın mücadelesi 

ile ilgili olarak yapılan çalışmalara bakıldığında biyolojik mücadele unsurlarıyla desteklenmeyen 

kontrol uygulamalarının başarılı olmadığı aşamalarda istenmediği halde kimyasal mücadele tercih 

edilmiştir. Ülkemizde de benzer bir durumla karşılaşmamak için Kahverengi Kokarcaların klasik 

biyolojik mücadele seçenekleri üzerinde gerekli girişimlerin yapılması ve en etkili parazitoiti olan 

Trissolcus japonicus ile ilgili çalışmalara başlanmalıdır. 

 

Proje kapsamında Enstitü bünyesinde Kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında tam 

teşekküllü 100m2 alanda mevcut bulunan binada parazitoit üretim laboratuvarı kurulacak ve ülke için 

bir tehdit olan kahverengi kokarcanın biyolojik mücadelesinde kullanılmak üzere T.japonicus 

üretimi yapılacaktır. 

 

Proje kapsamında labaratuvar malzemeleri, teknik cihazlar, inşaat malzemeleri, elektrik tesisatı 

malzemeleri, biyogenetik ürünler ve tıbbi cihaz, kafes tülü malzemeleri, 4 adet elektronik kontrol 

ünitesi, 4 adet iklimlendirme test kabini, 4 adet nemlendirme ünitesi, 4 adet kurutma ünitesi alımı 

gerçekleştirilmiş olup toplam 1.399.996,35 TL (KDV Dahil) ödenek aktarılarak serbest bırakılmıştır. 

Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

3.2.2.3. Bir Fidandan Bin Bağ Kuralım Projesi 

Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde 1 dekar sera 

ve 20 dekar açık alanda sertifikalı 103 Paulsen anacında narince üzüm fidanı üretim tesisi kurulması 

hedeflenmektedir.   

 

Proje 16.11.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanarak çalışmalara başlamıştır.DOKAP ödeneği 

olan 1.012.000,00 TL (KDV Dahil) tutar 2022 yılında kullanılmak üzere Enstitü Müdürlüğünün 

hesabına blokeli olarak aktarılmıştır.Proje çalışmaları devam etmektedir. 

 

3.2.3. Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi 

Proje kapsamında Başkanlığımıza 15.000.000,00 TL sermaye transferi ödeneği tahsis 

edilmiştir. Söz konusu Proje bir alt proje çerçevesinde yürütülmekte olup, bahse konu alt projelere 

ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmaktadır. 
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3.2.3.1. Amasya Merzifon 100. Yıl Göleti Besleme Kanalı (Gavur Arkı) Yenilenmesi Projesi 

 

Amasya İli Merzifon 100. Yıl Göleti(Gavur Arkı) Yenilenmesi Projesi kapsamında; 11.000 750 

lt/sn debili sulama kanalı inşaa edilerek, 2.000 ha alan sulamaya açılması planlanmaktadır. 

 

Proje ihale edilerek, 2.109.966 TL (KDV Dahil) sözleşmesi imzalanmış çalışmalar başlamıştır. 

 

17.11.2021 tarinde 1 no’lu hakediş olan 242.182,16 TL (KDV Dahil) ödenek talep edilmiş olup 

yapılan Protokol gereği %10 Eş finansman uygulanarak 217.963,95 TL (KDV Dahil) ödenek 

aktarılıp serbest bırakılmıştır.  Kalan 1.676.997,04 TL (KDV Dahil) tutar blokeli olarak Amasya İl 

Özel İdaresinin hesabı aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir. 

 

3.2.3.2. Amasya Merkez Kaleköy Sulama Projesi 

 

Amasya İli Merkez Kaleköy Köyü Basınçlı Sulama Tesisi Yapım İşi Projesi kapsamında; 13.050 

m basınçlı sulama sistemi inşaa edilerek, 131 ha alan sulamaya açılması planlanmaktadır. 

 

Proje ihale edilerek, 10.09.2021 tarihinde 1.832.941 TL (KDV Dahil) sözleşmesi imzalanmış ve 

çalışmalara başlanmıştır. 

 

19.11.2021 tarinde 1 no’lu hakediş olan 1.595.645,47 TL (KDV Dahil) ödenek talep edilmiş olup 

yapılan Protokol gereği %10 Eş finansman uygulanarak 1.436.080,93 TL (KDV Dahil) ödenek 

aktarılıp serbest bırakılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

3.2.3.3. Amasya Merkez Boğaköy Basınçlı Sulama Projesi 

 

Amasya İli Merkez Boğaköy Basınçlı Sulama Tesisi Yapım İşi Projesi kapsamında; 13.000 m 

basınçlı sulama sistemi inşaa edilerek, 450 ha alan sulamaya açılması planlanmaktadır. 

 

Proje ihale edilerek, 06.09.2021 tarihinde 1.680.320 TL (KDV Dahil) sözleşmesi imzalanmış ve 

çalışmalara başlanmıştır. 

 

01.12.2021 tarinde 1 no’lu hakediş olan 1.662.258,66 TL (KDV Dahil) ödenek talep edilmiş olup 

DOKAP ödeneği olan 1.038.218 TL (KDV Dahil) aktarılıp serbest bırakılmıştır. Proje çalışmaları 

tamamlanmıştır. 

 

3.2.3.4. Artvin Ardanuç İncili ve Cevizli Sulama Projesi 

 

Ardanuç İncilli ve Cevizli Köyleri Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi kapsamında; 3.700 m 

beton kanal iyileştirilmesi yapılacaktır. 2 adet sel geçidi, 50 m dik beton kanal, 20 adet tarla priz 

kapağı, 2 adet yol geçidi inşaa edilecektir. 480 da alan sulamaya açılacaktır. 

 

Proje ihale edilerek, 07.09.2021 tarihinde 540.183 TL (KDV Dahil) sözleşmesi imzalanmış ve 

çalışmalara başlanmıştır. 

 

06.12.2021 tarinde 1 no’lu hakediş olan 319.771,41 TL (KDV Dahil) ödenek talep edilmiş olup 

yapılan Protokol gereği %10 Eş finansman uygulanarak 287.794,26 TL (KDV Dahil) ödenek 

aktarılıp serbest bırakılmıştır. Kalan 226.985,17 TL (KDV Dahil) tutar Artvin İl Özel İdaresinin 

hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir. 
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3.2.3.5. Artvin Merkez Ortaköy Sulama Projesi 

 

Merkez Ortaköy Köyü Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi kapsamında; 2.400 m beton dik 

kanal inşaa edilecektir. 1.500 da alan sulamaya açılacaktır. 

 

Proje ihale edilerek, 19.08.2021 tarihinde 730.774 TL (KDV Dahil) sözleşmesi imzalanmış ve 

çalışmalara başlanmıştır. 

 

05.11.2021 tarinde 1 no’lu hakediş olan 464.396,72 TL (KDV Dahil) ve 08.12.2021 tarihinde 2 

no’lu hakediş olan 266.030,12 TL (KDV Dahil) ödenek talep edilmiş olup yapılan Protokol gereği 

%10 Eş finansman uygulanarak toplam 657.384,15 TL (KDV Dahil ) ödenek aktarılıp serbest 

bırakılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

3.2.3.6. Artvin Şavşat Maden Köyü Sulama Projesi 

 

Şavşat Maden Köyü Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi kapsamında; 2.065 m Poli Etilen 

boru döşenecek ve 1.200 m beton dik kanal inşaası ile 480 da alan sulamaya açılacaktır.  

 

Proje çalışmaları başlamış olup, 340.260,84 TL (KDV Dahil) ödenek serbest bırakılmıştır. 

 

Proje ihale edilerek, 05.08.2021 tarihinde 641.731 TL (KDV Dahil) sözleşmesi imzalanmış ve 

çalışmalara başlanmıştır. 

 

24.09.2021 tarinde 1 no’lu hakediş olan 340.260,84 TL (KDV Dahil) ve 26.11.2021 tarihinde 2 

no’lu hakediş olan 301.455,52 TL (KDV Dahil) ödenek talep edilmiş olup yapılan Protokol gereği 

%10 Eş finansman uygulanarak toplam 577.544,72 TL (KDV Dahil ) ödenek aktarılıp serbest 

bırakılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

3.2.3.7. Çorum Arpaöz Sulama Projesi 

 

Merkez Arpaöz Gölet Yükseltme, Derivasyon Hattı Ve Göletten Damla Sulama Yapım İşi Projesi 

kapsamında; Merkez Arpaöz sulama göletinin Depolama Hacim 13.250 m³ olup 3,5 m gölet yükselme 

yapılarak 8.000 m³ artarak toplam 21.250 m³ olacaktır,  

 

Sulanan arazi miktarı 32 ha olup yapılan tesis ile 20 ha daha alan sulamaya açılarak toplam 

sulanan arazi miktarı 52 ha alan olacaktır.(18,416 m³ dolgu, Derivasyon hattı 2296 m, 1018 Basınçlı 

sulama sistemi, 13 Adet Sulama almacı)  

 

Proje ihale edilerek, 31.08.2021 tarihinde 1.714.540,70 TL (KDV Dahil) sözleşmesi imzalanmış 

ve çalışmalara başlanmıştır. 

 

16.12.2021 tarinde 1 no’lu hakediş olan 1.714.540,71 TL (KDV Dahil) ödenek talep edilmiş olup 

DOKAP ödeneği olan 1.125.000,00 TL (KDV Dahil) aktarılıp serbest bırakılmıştır. Proje çalışmaları 

tamamlanmıştır. 

 

3.2.3.8. Çorum Mecitözü Kalecik Bent ve Kanal Projesi 

 

Mecitözü Kalecik Bent Ve Kanal Yapım İşi Projesi kapsamında; 2.333 m uzunluğunda sulama 

kanalı, 6 ha arazi sulamaya açılacaktır. 

 

Proje ihale edilerek, 23.08.2021 tarihinde 281.058,47 TL (KDV Dahil) sözleşmesi imzalanmış 

ve çalışmalara başlanmıştır. 
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29.11.2021 tarinde 1 no’lu hakediş olan 280.992,41 TL (KDV Dahil) ödenek talep edilmiş olup 

yapılan Protokol gereği %10 Eş finansman uygulanarak 252.893,16 TL (KDV Dahil) ödenek 

aktarılıp serbest bırakılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

 
  

  
 

 

 

3.2.3.9. Çorum Merkez Büğdüz Gölet Projesi 

 

Merkez Büğdüz Köyü Membran Kaplamalı Kös Göleti Projesi kapsamında; Gölet depolama 

hacmi:30.835 m³, Yükseklik 8 m, Membran alanı:14.338 m², Kazı dolgu hacmi: 20.232 m³ Göletin 

membran kaplaması yapılacaktır. 

 

Proje ihale edilerek, 20.08.2021 tarihinde 1.365.264,86 TL (KDV Dahil) sözleşmesi imzalanmış 

ve çalışmalara başlanmıştır. 

 

04.11.2021 tarinde 1 no’lu hakediş olan 1.265.399,69 TL (KDV Dahil) ve 26.11.2021 tarihinde 

2 no’lu hakediş olan 99.864,59 TL (KDV Dahil) ödenek talep edilmiş olup toplam 664.878,13 TL 

(KDV Dahil ) ödenek aktarılıp serbest bırakılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 
 

 

3.2.3.10. Çorum Mollahasan Gölet Sulama Projesi 

 

Merkez Mollahasan Membran Kaplamalı Kös Göleti Ve Göletten Damla Sulama Tamamlama 

Projesi kapsamında; 6.789 m³ depolama kapasitesi Membran kaplamalı KÖS göleti, 3450 m basınçlı 

kapalı sistem sulama hattı ile 26,6 ha alan sulamaya açılacaktır. 

 

Proje ihale edilerek, 23.08.2021 tarihinde 1.383.013,96 TL (KDV Dahil) sözleşmesi imzalanmış 

ve çalışmalara başlanmıştır. 

 

03.12.2021 tarinde 1 no’lu hakediş olan 1.382.971,79 TL (KDV Dahil) ödenek talep edilmiş olup 

yapılan Protokol gereği %10 Eş finansman uygulanarak 1.244.674,61 TL (KDV Dahil) ödenek 

aktarılıp serbest bırakılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

3.2.3.11. Çorum Osmancık Alibey Köyü Bent Sulama Projesi 

 

Osmancık Alibey Köyü Bent ve Kapalı Sulama Tesisi Projesi kapsamında; 1 adet bent, 1.535 m 

kapalı sulama sistemi ile 9.5 ha alan sulamaya açılacaktır. 

 

Proje ihale edilerek, 23.08.2021 tarihinde 744.037,16 TL (KDV Dahil) sözleşmesi imzalanmış 

ve çalışmalara başlanmıştır. 

 

04.11.2021 tarinde 1 no’lu hakediş olan 200.199,88 TL (KDV Dahil) ve 19.11.2021 tarihinde 2 

no’lu hakediş olan 537.640,99 TL (KDV Dahil) ödenek talep edilmiş olup toplam 450.000,00 TL 

(KDV Dahil ) ödenek aktarılıp serbest bırakılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 
  

 

 

 
 

 

 

 

3.2.3.12. Çorum Osmancık Konaca Sulama Projesi 

 

Osmancık Konaca Köyü Sulama Tesisi Projesi kapsamında; 1.055 m 25 lt/sn debili beton sulama 

kanalı, 593 m kapalı sulama sistemi ile 14.3 ha sulama alan sulamaya açılacaktır. 

 

Proje ihale edilerek, 23.08.2021 tarihinde 530.085,00 TL (KDV Dahil) sözleşmesi imzalanmış 

ve çalışmalara başlanmıştır. 
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07.12.2021 tarinde 1 no’lu hakediş olan 530.051,70 TL (KDV Dahil) ödenek talep edilmiş olup 

yapılan Protokol gereği %10 Eş finansman uygulanarak 477.046,53 TL (KDV Dahil) ödenek 

aktarılıp serbest bırakılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

3.2.3.13. Çorum Uğurludağ Sulama Projesi 

 

Uğurludağ Merkez Galeriden Yüs Sulama Tesisi Projesi kapsamında; 6.856 m 50 lt/sn debili ve 

1.078 m 100 lt/sn debili beton sulama kanalı ile 164 ha sulama alan sulamaya açılacaktır. 

Proje Faaliyetleri; 

 

Proje ihale edilerek, 25.08.2021 tarihinde 671.455,69 TL (KDV Dahil) sözleşmesi imzalanmış 

ve çalışmalara başlanmıştır. 

 

05.11.2021 tarinde 1 no’lu hakediş olan 330.944,44 TL (KDV Dahil) ve 08.12.2021 tarihinde 2 

no’lu son hakediş olan 340.364,24 TL (KDV Dahil) ödenek talep edilmiş olup toplam 604.177,81 

TL (KDV Dahil ) ödenek aktarılıp serbest bırakılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 
  

 

3.2.3.14. Gümüşhane Kelkit Akdağ Sulama Projesi 

 

Kelkit Akdağ Köyü Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi kapsamında; 4.100 m beton kanal, 2 

adet bent ve 5 adet yol geçidi inşaası ile 500 da alan sulamaya açılacaktır. 

 

Proje ihale edilerek, 01.09.2021 tarihinde 303.394,67 TL (KDV Dahil) sözleşmesi imzalanmış 

ve çalışmalara başlanmıştır. 

 

27.10.2021 tarinde 1 no’lu hakediş olan 100.423,66 TL (KDV Dahil) ve 10.12.2021 tarihinde 2 

no’lu son hakediş olan 202.966,98 TL (KDV Dahil) ödenek talep edilmiş olup toplam 273.051,59 

TL (KDV Dahil ) ödenek aktarılıp serbest bırakılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

3.2.3.15. Gümüşhane Merkez Yeniyol. Kelkit Bindal ve Eskikadı Sulama Projesi 

 

Merkez Yeniyol, Kelkit-Bindal-Yeniyolve Eskikadı Köyleri kapsamında; 3.000 m beton kanal 

onarımı, 8.500 m betonkanal ve 4 adet bent inşaası ile 920  da alan sulamaya açılacaktır. 

 

Proje ihale edilerek, 01.09.2021 tarihinde 788.971,91 TL (KDV Dahil) sözleşmesi imzalanmış 

ve çalışmalara başlanmıştır. 

 

08.12.2021 tarinde 1 no’lu hakediş olan 261.835,78 TL (KDV Dahil) ödenek talep edilmiş olup 

yapılan Protokol gereği %10 Eş finansman uygulanarak 235.652,20 TL (KDV Dahil) ödenek 

aktarılıp serbest bırakılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir. 

 

4. İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü 

4.1.Yürütülen Faaliyetler 

4.1.1. DOKAP Eylem Planı (2021-2023) Çalışmaları 

 

2014-2018 yıllarını kapsayan DOKAP Eylem Planı uygulama süresi 2018 yılı sonu itibarıyla 

sona ermiştir.  

 

Kaynakların etkin ve verimli değerlendirilmesi amacıyla, tek yıllık veya münferit projelerin 

uygulanması yerine; belirlenen bir sektör/temada istikrarlı ve sürekli projelerin uygulanmasının daha 

yerinde ve faydalı olacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, stratejik amaç ve hedeflerle sınırları 
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çizilen çerçevede, sektörel operasyonel programlar (SOP) demetinden oluşan DOKAP Bölge 

Kalkınma Programı’nın hazırlığı tamamlanmış ve 2021 yılı izleme ve değerlendirme faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. 

 

DOKAP Bölge Kalkınma Programı (2021-2023), 3 amaç, 8 hedef ve 14 sektörel operasyonel 

programdan (SOP) oluşmaktadır. Belirlenen amaç, hedef ve sektörel operasyonel programlar (SOP) 

vasıtasıyla, DOKAP Bölgesinin diğer bölgeler ile gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla; tarımsal 

üretimde büyüme, katma değer artışı ve kırsal kalkınma, turizm ve sanayide ekonomik büyüme, 

beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi başlıkları 2021-2023 DOKAP Bölge Kalkınma 

Programı’nın ana omurgasını oluşturmaktadır. 

 

 DOKAP Eylem Planı (2021-2023)’ün izleme ve değerlendirme çalışmaları için genel esaslar 

belirlenmiştir. Bu kapsamda 2021 yılı Mayıs ve Ağustos ayları arasında DOKAP illerinde yeni Eylem 

Planı’nın tanıtımı ve genel esaslarını anlatmak üzere toplantılar düzenlenmiştir. 2021 yılı için 

DOKAP Eylem Planı kapsamında yürütülecek projelere ilişkin izleme ve değerlendirme tabloları 

oluşturulmuş ve resmi yazı yoluyla ilgili kuruluşlara gönderimi sağlanmıştır.  

 

 DOKAP Eylem Planı (2021-2023) izleme ve değerlendirme çalışmaları yıl bazlı 4 dönem 

halinde gerçekleştirilmektedir. Bunla birlikte yılda en az 1 defa ilgili kurumlarla yüz yüze izleme ve 

değerlendirme toplantılarının yapılması ön görülmektedir. Bu kapsamda 2021 Yılı DOKAP Eylem 

Planı (2021-2023) İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Ekim ayı içerisinde salgın şartlarına riayet 

edilerek 2 gün süreyle 11 farklı oturumda icra edilmiştir. Toplantı öncesinde ilgili kurumlara  izleme 

tabloları, rapor formatları ve değerlendirme şablonları paylaşılmıştır. Gerçekleştirilen toplantıların 

ardından güncel veriler İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü’nün tasarladığı Proje Yönetim 

Sistemi (PYS) veri tabanına işlenerek elektronik ortama aktarılmış ve raporlaştırma sürecine hazır 

hale getirilmiştir. 

 

 Koordinatörlük 2021 yılı yıl sonu verilerini aynı usul ve esaslar çerçevesinde temin etmiş ve 

siteme yüklemesini gerçekleştirmiştir. 

    

4.1.2.  Yatırım Programları ve Bütçe Çalışmaları  

     

 Çalışma kapsamında 2021 yılı içerisinde 2022 yılı için T.B.M.M’de düzenlenen bütçe 

görüşmelerine kaynaklık teşkil etmesi amacıyla Başkanlığın 2012-2021 yılları arasını kapsayan 

Eylem Planı ve Yatırım Programları çalışmaları ayrıntılı olarak ele alınmış ve T.B.M.M Bütçe 

Görüşmelerine katılım sağlayarak Başkanlığın bilgi akışında genel koordinasyon ve sekreterya 

işlerini yerine getirmiştir. 

 

4.1.3. DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDOKAP) Çalışmaları 

 

Toplumları düzenlemede ve geleceğe hazırlamada başrol üstlenen, kalkınmanın adeta itici 

gücü niteliğinde olan üniversitelerimizin gerçekleştireceği çalışmaların etkisi sadece 

üniversitelerimizin kendi gelişimlerine değil ülkemizin kalkınma çalışmalarına da olumlu yönde etki 

edecektir. İşte bu nedenledir ki İdaremiz kurulduğu günden bu yana farklı alanlarda gerçekleştirdiği 

bir çok çalışmada üniversitelerimizle iletişime geçmiş, istişarelerde bulunmuş ve bir çok projeyi de 

birlikte hayata geçirmiştir.  

 

Söz konusu işbirliğini daha işlevsel ve somut bir mecraya taşımak amacıyla, DOKAP 

Bölgemizde bulunan 9 devlet ve 1 vakıf üniversitemiz ile Başkanlığımız arasında 15 Kasım 2016 

tarihinde imzalanan Protokol ile DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği’ni (ÜNİDOKAP) kurulmuş 

bulunmaktadır. 
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Birlik ile DOKAP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve 

toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimini 

ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma 

çabalarına katkı sağlamak amacıyla DOKAP Bölgesi’nde eğitim veren üniversitelerimiz ile DOKAP 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteği ve koordinasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.  

Söz konusu amaçlar çerçevesinde, DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği, 2017 yılı içerisinde 

Karadeniz Teknik Üniversitemizin Dönem Başkanlığı’nda oldukça verimli ve başarılı bir çalıma 

dönemini geride bırakmıştır. 

 

Aynı şekilde 2018 yılı içerisinde DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği, Samsun 

Ondokuzmayıs Üniversitesi’nin dönem başkanlığında önemli çalışmaları hayata geçirmiştir. Birlik 

2018 yılı içerisinde bir çok kez Üst Kurul ve Stratejik Planlama kurulu toplantısı gerçekleştirmiştir. 

Bunun dışında Üniversitelerimizin akademik ve idari personelinin katılımıyla çalıştay içerikli teknik 

toplantılar düzenlenmiştir. Yine 2018 yılı içerisinde DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin 2. Sayı 

dergisi çıkarılmıştır. Birlik 2018 yılı içerisinde, 28-30 Kasım tarihlerinde, Samsun ilinde, 2. 

Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumunu (Bioçeşitlilik) düzenlemiştir. 2017 yılında 

gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde oluşturulan çalışma grupları tarafından yürütülen proje 

çalışmaları, 2018 yılında da devam etmiştir.   

  

2019 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin dönem başkanlığında; Merkezi Araştırma 

ve diğer Laboratuvarlarında bulunan malzemelerin envanterinin çıkarılması ve ihtiyaç duyulması 

halinde ortak kullanımlarının sağlanması konusunda çalışmalar düzenlenmiştir. ÜNİDOKAP ve 

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(İLAFAR) ev sahipliğinde Birlik üniversitelerinden gelen akademisyenlerin katılımıyla bilgilendirme 

ve istişare toplantısı düzenlenmiştir.   DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Dergisinin 3. sayısı 

çıkarılmış ve Uluslararası Sürdürülebilir Tarım ve Çevre Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. 

 

2020 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin dönem başkanlığında; salgın nedeni ile 

toplantılar ve tüm organizasyonlar online toplantılar ile organize edilmiştir. 2020 yılı içerisinde tüm 

bölge üniversiteleri için ortak TTO yapılarının kurulması için model çalışmaları ve çalışma grupları 

oluşturulmuştur. Ayrıca ÜNİDOKAP internet sitesi tekrar düzenlenmiş ve Elektronik ÜNİDOKAP 

Dergisinin çıkarılması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.  

 

ÜNİDOKAP’ın 2021 yılı dönem Başkanlığını Giresun Üniversitesi yürütmüştür. 2021 yılı 

içerisinde bir çok teknik, akademik ve idari düzeyde işbirliği toplantıları düzenlenmiştir. Bununla 

birlikte 2021 yılı içerisinde Birliğe bağlı tüm üniversitelerin katılımın ile yeni DOKAP Eylem Planı 

(2021-2023) değerlendirme ve proje tarama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bununla 2021 yılı dönem 

Başkanlığı nezdinde uluslararası düzeyde küresel ısınma ve iklim değişikli sempozyumu 

düzenlenmiştir. 

 

ÜNİDOKAP’ın 2022 yılı dönem Başkanlığı’nı Hitit Üniversitesi yürütecektir. 

 

Fikri olgunlaşması akademik mecrada gerçekleşmemiş hiçbir kalkınma çabasının başarıya 

ulaşamayacağı ilkesiyle, Başkanlığımız ilerleyen süreçte de Birlik vasıtasıyla üniversitelerimizle olan 

işbirliğini azami düzeyde sürdürmeye devam edecektir. 

 

4.1.4. Başkanlığın Uyguladığı Projelerin İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları ve 

Başkanlık Faaliyet Raporunun Hazırlanması 

 

Başkanlığın 2021 yılı içersinde uyguladığı projelerin, tüm Koordinatörlükler nezdinde; sektör, 

uygulama yeri, ödenek, harcama ve gerçekleşme bilgilerini içeren izleme ve değerlendirme 

çalışmaları yürütülmüştür. Aynı şekilde 2021 yılının ilk çeyreği içerisinde Başkanlığın 2020 Yılı 
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Faaliyet Raporu hazırlanarak paylaşıma açılmıştır. 

 

 4.1.5. Başkanlık Bilgi İşlem Çalışmaları:  

 

Başkanlığın 2021 yılı içerisindeki; sistem odası, elektronik belge yönetim sistemi (ebys) ve 

bilgi işlem ile ilgili teknik düzeyde iş ve işlemleri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğünce 

yürütülmüştür. 

 

5. Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü 

5.1. Yürütülen Faaliyetler 

 2020 yılı kesin hesabı ve 2022 yılı kurum bütçesi hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 

gönderilmiştir. 

 2021 yılı Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) hazırlanmıştır. 

 Başkanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından 

2022 yılı için çeşitli kadro unvanlarında 15 (onbeş) adet kontenjan talep edilmiştir. 

 DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na 2021 yılı içerisinde KPSS (Kamu Personeli 

Seçme Sınavı) 2021/1 tercih sonuçlarına göre ÖSYM tarafından 1 Uzman kadrosuna 

yerleştirilme yapılmış olup, aday memurun atama, özlük iş ve işlemleri yapılarak ilgili 

personel görevine başlatılmıştır. Diğer kamu kurum kuruluşlarından naklen atama yoluyla ise 

1 Mühendis ile 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) kadroları için muvafakat 

talebinde bulunmuş olup, ilgili personelin atama işlemleri tamamlanmıştır. 

 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı Kamu E-Uygulama sisteminden 5 (beş) adet memur talebinde bulunulmuş olup, 

henüz Başkanlığımıza atama teklifi yapılmamıştır. 

 DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında kullanılmakta olan araçların yakıt ihtiyaçları 

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden akaryakıt alım işlemleri kapsamında 

karşılanmaktadır. Başkanlığımıza 2 Adet Personel Servis Aracı (16 kişilik minibüs ve 27 

kişilik minibüs) Kiralanması Hizmet Alımı İhalesi pazarlık usulü ihale edilmiş olup, 

sözleşmeleri imzalanmıştır. 

 

6.Beşeri Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü 

6.1. Yürütülen Faaliyetler 

 
 2021 yılı içerisinde eğitim kültür sanat faaliyetlerinin desteklenmesi, eğitimde ve istihdamda 

yer almayan genç ile kadınların kişisel ve mesleki beceri kazanmalarını sağlayacak faaliyetler 

ile dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımının arttırılması ile ilgili faaliyetler 

yürütülmüştür. 

 

 2021 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan sermaye transferi kaleminden ödenek tahsis edilen 

projeler kapsamında desteklenmek üzere Bölgedeki yerel idareler ile diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarından gelen proje teklifleri değerlendirilmiş, bu projelerden uygulamaya geçirilmesi 

uygun görülenler Bakan onayına sunulmuştur. 



 

 
65 

6.2. Projeler 

6.2.1. Biz de Varız Robotik Kodlama Projesi 

 

 Eğitim Kültür Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Programı Kapsamında; 

 

 Projede; 1 Adet CNC Simülasyon ve Robotik Kodlama eğitim laboratuvarı kurulmuştur. 

 

 Kurulan laboratuvarda 534 öğrenci ve ilçede bulunan 7792 öğrenci ve Osmancık halkı 

etkilenecek taraflar içerisinde yer almaktadır. 

 

Projede öncelikle bölgedeki genç öğrenci ve engelli öğrencilerin bulunduğu 30 kişinin robot 

eğitimi ve 20 kişinin CNC (simülasyon) eğitimi alması, okul bünyesindeki eğiticilerin yanı sıra 

bölgedeki diğer okullardan eğiticiler de dahil olmak üzere toplam 17 eğiticinin robotik kodlama ve 

CNC eğitimini alması,  eğitimi alan kişilere CNC sertifikası ve robot eğitime katılım sertifika 

verilmesi, eğitimi alan öğrenci ve eğiticiler, robot eğitimi sonucu, kodlama, algoritma, yazılımı, 

uzmanlık seviyesinde CNC operatörlüğü öğrenmesi, verilen STEM tabanlı eğitim yöntemi ile proje 

süresince ve proje tamamlandıktan sonra yararlı etkileri ve sonuçları ile birlikte tanıtımı, sunumları 

gerçekleştirilerek bölgeye örnek teşkil etmesi sağlanmıştır. 

 

Proje; Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından 

yürütülmüştür. Projenin ödeneği 153.000,00 TL olup proje 2021 yılında tamamlanmıştır. 

 

6.2.2 Giresun Güre Engelliler Okulu Özel Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi 

 

Özel Gereksinimi Olan Bireylerin Desteklenmesi Programı Kapsamında; 

 

 Projede; 1 Adet Bilgi Duyu Bütünleme Odası kurulmuştur. 

 

 Özel eğitim gerektiren çocuklara hizmet veren ve aynı bölgede yer alan altı adet okul ve 

toplamda 200 adet çocukta yaralanıcı olarak projenin hedef kitlesidir. 

Proje ile Güre Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe Okulunda duyu bütünleme odası 

kurmak, gerekli materyallerle donatmak (denge tahta ve çanakları, duyu bütünleme topları, motor 

aktivite setleri, taktil /dokunsal materyaller, dil ve konuşma ürünleri, dikkat geliştirme araçları vb.) 

özel eğitime uyarlanmış bir sanal gerçeklik (VR) uygulaması geliştirmek, uzaktan ve yüz yüze 

eğitimlerde etkili bir şekilde kullanmak ayrıca öğrencilerin geçirdiği şiddetli öfke krizi durumlarında 

kullanılmak üzere bir mola odası hazırlanmıştır. 

Proje; Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Güre Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 

Okulu tarafından yürütülmüştür. Projenin ödeneği 153.000,00 TL olup proje 2021 yılında 

tamamlanmıştır. 

 

6.2.3. Rize Çayeli Bilgi Evi Projesi 

 

       Eğitim, Kültür Ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Programı Kapsamında; 

 

 Projede; 1 Adet Bilgi Evi yapımı planlanmaktadır. 
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 Bu kapsamda; Bilişim alanı,  akıl oyunları alanı, Kütüphane ve okuma alanı, ders çalışma 

alanı, hobi bahçesi alanı ve veli bekleme alanları hazırlanacak olup Çayeli ilçe halkına hizmet 

edecek bir bilgi evi inşa edilecektir.  

 

Bu Proje ile öncelikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik okul takviye ve eğitim desteği 

programları uygulanacak olup bu programda gönüllü öğretmenler, veliler ve öğrencilerin 

birlikte planlamalar yapıp aktif bir şekilde çalışmalarının sağlanacağı bir ortam 

oluşturulacaktır. Velilerimiz hem öğrencisiyle ilgili hem de kendisiyle ilgili her anlamda 

destek alabilme imkânına kavuşmuş olacaktır. Çayeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iştirakçi 

olarak projeye dâhildir. 

 

Proje Rize Çayeli İlçesi Çayeli Belediye Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Projenin 

maliyeti 841.000,00 TL’dir. Proje % 25 eş finansmanlı olup iki yıllıktır. 2021 yılı ödeneği 

olan 190.500,00 TL Çayeli Belediyesi’nin açmış olduğu projenin adını taşıyan hesaba blokeli 

olarak aktarılmıştır. Çayeli Belediyesi’nin eş finans miktarı 210.250,00 TL’dir. Projenin 2022 

yılı ödeneği 440.250,00 TL olup proje devam etmektedir. 

 

6.2.4. Teknoloji ve İnovasyon Atölyesi Projesi 
 

Gençlerin ve Kadınların Eğitim ve İstihdama Kazandırılması Programı Kapsamında; 

 

 Proje ile gençlerin teknolojiye olan ilgilerini tarım teknolojilerine odaklayarak üretimi 

desteklemelerini sağlamak 

 Gençlere kod okur yazarlığı algoritma ve kodlamanın mantığını kavratmak 

 4.0 (Tarımsal yazılım hazırlama, kodlama yapma,tarım ve hayvancılıkla ilgili bölgeye uygun 

teknolojik ürün ve uygulamalar hazırlama) amaçlanmıştır. 

Proje kapsamında Amasya İli Merkez Gökhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 

Teknoloji ve İnovasyon Atölyesi Kurulmuştur. Atölyeden kırsalda yaşayan ve ailesi çifçilik 

yapan çocukların çoğu olmak üzere 8444 lise düzeyinde öğrenci faydalanabilecektir. 

Proje Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. 2021 yılında projeye 

239.864,50 TL ödenek tahsis edilmiş olup tamamı Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 

hesabına aktarılmıştır. Proje 2021 yılında tamamlanmıştır. 

 

6.2.5. Geleceğe Hazırlık Atölyeleri Projesi 

 

Gençlerin ve Kadınların Eğitim ve İstihdama Kazandırılması Programı Kapsamında; 

 

 Proje ile gençlere dijital beceri ve yeteneklerini geliştirilmek, edindikleri bilgi ve   

becerilerileri uygulama olanağı sağlamak 

 

 Gençlerin üretime yönelik ürünler ortaya çıkarmalarını  sağlamak amaçlanmıştır. 

 

Proje kapsamında Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Saraçlı mahallesinde 

bulunan 5 dönüm araziye sahip kullanılmayan okulda robotik kodlama, insansız hava aracı 

kullanımı, dijital tarım atölyesi ve dijital tarım uygulamaları ve bahçesi kurmak 

hedeflenmektedir. İlçede 12.000 öğrencinin hizmetine sunulacak olan Atölyelerin elektirik 
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sistemi, Güvenlik kameraları, internet bağlantıları, kalorifer tesisatı vb fiziki alt yapı 

çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

Proje Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir 2021 yılında projeye 

263.500 TL ödenek tahsis edilmiş olup tamamı Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje 

hesabına blokeli olarak aktarılmıştır. Projenin 2022 yılı ödeneği 361.500,00 TL olup proje 

devam etmektedir. 

 

B. BASILI YAYINLAR  

2021 yılında aşağıda belirtilen kitap, bülten ve broşürler hazırlanarak basımı 

gerçekleştirilmiştir. 

 2021 Performans Programı 

 2020 Yılı Faaliyet Raporu  

 2022 Yılı Bütçe Tasarısı ve 2020 Yılı Kesin Hesap Kitapçığı 

 

 

 

 

 

C. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOLARI 

 

Performans Hedefi: Bölge ihtiyaçlarına yönelik araştırma projeleri tamamlanıp, elde edilen çıktılar 

çerçevesinde farklı sektörlere ilişkin fizibilite raporu, bölgesel strateji ve eylem planları hazırlanacaktır. 

Sorumlu Birim: Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü                         

Performans 

Göstergesi 

2021 yılı 

Hedefi 
Gerçekleşme 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme(%) 

Açıklamalar 

(Hedeften sapmalar ve nedenleri, 

düzeltici önlemlere ilişkin öneriler 

yazılacaktır) 

Tamamlanan 

araştırma projesi 

sayısı 
2 0 0 

2021 yılı kapsamında Araştırma 

Projeleri yer almamaktadır. 
Tamamlanan 

fizibilite raporu, 

bölgesel strateji ve 

eylem planı sayısı 

3 0 0 
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Performans Hedefi: Yerel kurum ve kuruluşların araştırma altyapıları geliştirilecektir. 

Sorumlu Birim: Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü 

Performans 

Göstergesi 

2021 yılı 

Hedefi 
Gerçekleşme 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme(%) 

Açıklamalar 

(Hedeften sapmalar ve nedenleri, 

düzeltici önlemlere ilişkin öneriler 

yazılacaktır) 

Tamamlanan 

araştırma altyapı 

destek projesi sayısı 

1 4 400 

TAMAMLANDI 
Araştırma altyapısı 

desteklenen 

kurum/kuruluş sayısı 

2 4 200 

Eylem Planı’nda Yer Alan Faaliyet ve Alt Faaliyetlerin Gerçekleşmeleri 

 Başciftlik Beyazı Patates Tohumluk Üretimi Projesi kapsamında Tokat GaziOsmanPaşa Üniversitesi 

tarafından Doku Kültürü Sarf Malzeme ve ekipman alımı ve 100-120 da alanda 15-20 ton tohumluk 

dağıtımı desteklenmiştir. 

 DOKAP Bölgesi Tarım Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında Giresun Üniversitesine  Toplantı ve 

organizasyon hizmeti, yemek hizmeti, 2 adet lazer yazıcı, 1 adet projeksiyon cihazı, 3 adet dizüstü 

bilgisayar, 21 adet LCD monitör, 21 adet masaüstü bilgisayar desteği sağlanmıştır. 

 Karadeniz Bölgesinde Kahverengi Kokarca’nın Yumurta Parazitoiti Trissolcus   japonicus’un Üretim 

Laboratuvarı Kurulması Projesi kapsamında  Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne 

100 m2 alanda mevcut bulunan binada parazitoit üretim laboratuvarı kurulması ve ülke için bir tehdit 

olan kahverengi kokarcanın biyolojik mücadelesinde kullanılmak üzere T.japonicus üretimi 

yapılacaktır.(Perde duvar fayans asma tavan elektrik su tesisat inşaat işleri, Laboratuar Cihazı, Tıbbi 

Cihaz ve Laboratuvar Gereçleri Alımları ,– 86 dolap (Dondurucu) ,Mikroskop, İklim Odası Yapımı, 

İklim Kabini 20 kw jeneratör alımı yapılacaktır) destekleri sağlanmıştır. 

 Bir Fidandan Bin Bağ Kuralım Projesi kapsamında Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğüne 1 dekar sera ve 20 dekar açık alanda sertifikalı 103 Paulsen anacında narince 

üzüm fidanı üretim tesisi kurulması (Tül Sera, Fidan Tekstil malç, Sineklik, Gölgeleme filesi Destek 

sistemi, Galvanizli Tel, Beton direk alımları yapılacaktır.) desteklenmiştir. 

 
 

Performans Hedefi: Yeşil Yol güzergâhı üzerindeki turizm yatırımları desteklenecektir. 

Sorumlu Birim: Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü 

Performans 

Göstergesi 

2021Yılı 

Hedefi 
Gerçekleşme İzleme Dönemindeki 

Gerçekleşme(%) 

Açıklamalar 

(Hedeften sapmalar ve nedenleri, 

düzeltici önlemlere ilişkin 

öneriler yazılacaktır) 

Desteklenen 

Turizm Yatırım 

Proje Sayısı(Adet) 

10 10 100 TAMAMLANDI 

Eylem Planında Yer Alan Faaliyet ve Alt Faaliyetlerin Gerçekleşmeleri 

2021 Yılı Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları Tarafından Sermaye Transferi Ödeneklerinin Kullandırılması, 

İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar’ın ilgili maddesi gereğince Turizm sektörü projeleri için Bakan 

Olur’u alınmıştır. Başkanlığımız ve Uygulayıcı Kuruluşlar arasında imzalanan protokole istinaden 10 adet 

projeye yıl içerisinde ödenek aktarımı gerçekleştirilmiş olup proje kapsamında çalışmalar devam etmektedir. 
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Performans Hedefi: Turizm Master Planı kapsamında Yeşil Yol Projesi için birinci öncelikli 

belirlenen yol güzergâhı iyileştirilecektir. 

Sorumlu Birim: Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü 

Performans 

Göstergesi 

2021 

Yılı 

Hedefi 

Gerçekleşme 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşm(%) 

Açıklamalar 

(Hedeften sapmalar ve 

nedenleri, düzeltici önlemlere 

ilişkin öneriler yazılacaktır) 

Altyapısı 

iyileştirilen yol 

uzunluğu (km) 

60 0 0 

Cumhurbaşkanlığı Strateji 

ve Bütçe Başkanlığı 

tarafından 2021 yılı 

içerisinde Yeşil Yol 

Projesine ödenek tahsis 

edilmemesinden dolayı 

Performans Göstergesi 

konusunda herhangi bir 

gelişme olmamıştır. 

Üst Yapısı 

iyileştirilen yol 

uzunluğu 

40 0 0 

 
 
 
 
 

Performans Hedefi: Bölgede Turizm Master Planı kapsamında yer alan turizm merkezlerinin ve turizm alt 

gelişim bölgelerinin 2023 yılı sonuna kadar 11 adet çevre düzeni ve imar planı hazırlanacaktır. 

Sorumlu Birim: Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü 

Performans 

Göstergesi 

2021 Yılı 

Hedefi 
Gerçekleşme 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşm(%) 

Açıklamalar 

(Hedeften sapmalar ve nedenleri, 

düzeltici önlemlere ilişkin 

öneriler yazılacaktır) 

Çevre düzeni 

ve/veya imar planı 

hazırlanan turizm 

merkezi, kültür 

turizm koruma ve 

gelişim bölgesi ve 

turizm alt gelişim 

merkezi sayısı 

2 0 0 

1/25.000 ölçekli Nazım İmar 

Planı tamamlanan Turizm 

Merkezlerinde 2021 yılında 

1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli 

Uygulama İmar Planları 

yapımı için fotogrametrik 

hâlihazır harita üretimi ile 

jeolojik-jeoteknik etüt işi 

çalışmalarına geçilmiştir. 

1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı yapım 

süreçlerinin uzun olmasından 

dolayı 2021 yılı hedefine 

ulaşılamamıştır. 
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Performans Hedefi: Bölgedeki kültür varlıklarının envanteri çıkartılıp, bölgenin turizm değerleri 

tanıtılacak ve marka değeri arttırılacaktır. 

Sorumlu Birim: Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü 

Performans 

Göstergesi 

2021 Yılı 

Hedefi 
Gerçekleşme 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme(%) 

Açıklamalar 

(Hedeften sapmalar ve nedenleri, 

düzeltici önlemlere ilişkin 

öneriler yazılacaktır) 

Doğal ve kültürel 

varlıkların 

iyileştirme proje 

sayısı 

5 0 0 

2021 yılı içerisinde söz konusu 

Performans Hedefi 

kapsamında ödenek tahsisi 

yapılmamasından dolayı 

herhangi bir çalışma 

yapılamamıştır. 

 
 
 
 
 

Performans Hedefi: Organik tarım konusunda faaliyet gösteren üretici sayısı ve bölgede üretilen 

sertifikalı organik ürün miktarı artırılacaktır. 

Sorumlu Birim: Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü            

Performans 

Göstergesi 

2021 yılı 

Hedefi 
Gerçekleşme 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme(%) 

Açıklamalar 

(Hedeften sapmalar ve 

nedenleri, düzeltici önlemlere 

ilişkin öneriler yazılacaktır) 

Organik tarım 

yapması 

desteklenen 

üretici sayısı 

(adet) 

500 2.000 400 TAMAMLANDI 

Bölgede destek 

olunan organik 

ürün sertifika 

sayısı  (adet) 

500 0 0 

Çiftçilerin talebi 

doğrultusunda sertifikasyon 

yerine organik gübre 

alınmıştır. 

Desteklenen 

Organik Gübre 

miktarı (ton) 

150 10 6,6 
Belirlenen hedeften daha az 

proje teklifi gelmiştir. 

Desteklenen 

organik ürün 

sayısı 

2 1 50 
Belirlenen hedeften daha az 

proje teklifi gelmiştir. 

Eylem Planında Yer Alan Faaliyet ve Alt Faaliyetlerin Gerçekleşmeleri 

Çakmak Barajı Çevresinde Bulunan Sulama Havzasının Korunması ve Organik Üretimi Destekleme 

Projesi kapsamında Samsun İlinin Çarşamba İlçesinde Fındık alanlarında  10.550 L organik sıvı gübre 

ve 18 L organik bitki koruma ilacı dağıtılarak 2.000 çiftçi desteklenmiştir. 
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Performans Hedefi: Çay ve fındıkta ürün kalitesi arttırılacaktır. 

Sorumlu Birim: Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü            

Performans 

Göstergesi 

2021 yılı 

Hedefi 
Gerçekleşme 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme(%) 

Açıklamalar 

(Hedeften sapmalar ve 

nedenleri, düzeltici önlemlere 

ilişkin öneriler yazılacaktır) 

Proje 

kapsamında 

eğitim alan çay/ 

fındık üretici 

sayısı 

(adam/gün) 

500 0 0 
Belirlenen hedeften proje 

teklifi gelmemiştir. 

 
 
 
 
 
 
 

Performans Hedefi: Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulumu desteklenecektir. 

Sorumlu Birim: Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörlüğü           

Performans 

Göstergesi 

2021 yılı 

Hedefi 
Gerçekleşme 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme(%) 

Açıklamalar 

(Hedeften sapmalar ve nedenleri, 

düzeltici önlemlere ilişkin öneriler 

yazılacaktır) 

Desteklenen süt 

toplama merkez 

sayısı (adet) 

2 1 50 

Ordu Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı ile yapılan “Çiğ süt 

toplanma altyapısının 

geliştirilmesi Projesi” 

piyasadaki artışlar nedeniyle 

yapılamayacağı Belediye 

Başkanlığınca tarafımıza 

iletilmiştir. 

Üreticiye verilen 

süt soğutma tank 

sayısı (adet) 

200 0 0 

Projeler bazında alınacak olan 

Soğutma tanklarının ihale 

işlemleri devam etmektedir. 

Üreticiye verilen 

süt sağım 

makinası (adet) 

250 226 90  
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Performans Hedefi: Bölgedeki alternatif tarım ürün alanları çoğaltılacaktır. 

Sorumlu Birim: Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü       

Performans 

Göstergesi 

2021 yılı 

Hedefi 
Gerçekleşme 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme(%) 

Açıklamalar 

(Hedeften sapmalar ve 

nedenleri, düzeltici önlemlere 

ilişkin öneriler yazılacaktır) 

Ceviz fidanı 

dikilen alan 

miktarı (dekar) 

1000 639 64 
Belirlenen hedeften daha az 

proje teklifi gelmiştir. 

Yeni kurulan 

sera alan 

miktarı (m2) 

5.000 25.632 512 TAMAMLANDI 

Eylem Planında Yer Alan Faaliyet ve Alt Faaliyetlerin Gerçekleşmeleri 

Amasya Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında 13.600 adet  fidan dikilerek 

242 da ceviz bahçesi, Giresun Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında 11.350 

adet fidan dikilerek 417 da ceviz bahçesi kurulumu tamamlanmıştır. 

 

Giresun Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında 8 adet 300 m2, Dezavantajlı 

Grupta Bulunan Bireylerin İstihdama Katılmalarının Sağlanması ve Yeni Bir Meslek Edindirme 

Projesi kapsamında 1 adet 3.000 m2, Bayburt İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi 

kapsamında 31 adet 144 m2, Trabzon İlinde Seracılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında 18 adet 512 

m2, Samsun Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında 6 adet 1020 m2, 

Policarbon Seracılığının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 432 m2 sera kurulumu 

tamamlanmıştır. 

 
 
 

Performans Hedefi: Bölgede sosyal-kültürel donatı alanları ve rekreasyon alanları geliştirilecektir. 

Sorumlu Birim: Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü 

Performans 

Göstergesi 

2021 yılı 

Hedefi 
Gerçekleşme 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme 

(%) 

Açıklamalar 

(Hedeften sapmalar ve 

nedenleri, düzeltici 

önlemlere ilişkin öneriler 

yazılacaktır) 

Gelişimine katkı 

sağlanan sosyal 

kültürel donatı 

ve rekreasyon 

alan sayısı 

(Adet) 

1 3 300 TAMAMLANDI 

Eylem Planında Yer Alan Faaliyet ve Alt Faaliyetlerin Gerçekleşmeleri 

Başkanlığımız ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında imzalanan “Yeşil Yol Güzergâhında 

Yapılacak Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı” 

kapsamında finanse edilen projelerden; 

Cehennem Deresi'nde Cennet Yaşanıyor Projesi, Mençuna Şelalesine Yeşil Yol Projesi, Kulakkaya 

Yaylası Dış Cephe Giydirme Projesi tamamlanmıştır. 
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Performans Hedefi: Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri yapılacak ve projelerin 

uygulanmasına katkı sağlanacaktır. 

Sorumlu Birim: Çevre, Turizm ve Kentsel Gelişme Koordinatörlüğü 

Performans 

Göstergesi 

2021 yılı 

Hedefi 
Gerçekleşme 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme(%) 

Açıklamalar 

(Hedeften sapmalar ve 

nedenleri, düzeltici 

önlemlere ilişkin öneriler 

yazılacaktır) 

Katkı sağlanan 

rölöve, 

restitüsyon ve 

restorasyon 

proje sayısı 

(adet) 

1 0 0 

Cumhurbaşkanlığı 

Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı ile Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nın 

rölöve, restitüsyon ve 

restorasyon içerikli 

projelere onay vermemesi 

ve ödenek tahsis 

etmemesinden dolayı 2021 

yılı hedefine 

ulaşılamamıştır. 

Uygulamaya 

geçilmesine 

katkı sunulan 

restorasyon 

projesi sayısı 

(adet) 

1 0 0 

 
 
 
 
 
 

Performans Hedefi: Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile STK’larda çalışan personelin beşeri 

kapasitelerine katkı sağlamak için eğitimler/seminerler gerçekleştirilecektir. 

Sorumlu Birim: Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü 

Performans 

Göstergesi 

2021 yılı 

Hedefi 
Gerçekleşme 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme(%) 

Açıklamalar 

(Hedeften sapmalar ve 

nedenleri, düzeltici 

önlemlere ilişkin öneriler 

yazılacaktır) 

Gerçekleştirilen 

seminer/ eğitim 

sayısı (gün) 

5 0 0 

Söz konusu başlıkla 

alakalı 2022 yılında 

uygulanmak üzere proje 

teklif çalışmaları devam 

etmekte olup 2021 yılında 

salgın etkisinden dolayı 

herhangi bir çalışma 

yapılamamıştır. 

Eğitim/ 

seminerlere 

katılan kişi sayısı 

5 0 0 

Eğitim/ 

seminerlere 

katılan kurum 

sayısı (adet) 

10 0 0 

Eğitim/ 

seminerlerden 

duyulan 

memnuniyet 

oranı (%) 

70 0 0 
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Performans Hedefi: Çalışanların kuruma aidiyet duygusu güçlendirilecektir. 

Sorumlu Birim: Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü 

Performans 

Göstergesi 

2021 yılı 

Hedefi 
Gerçekleşme 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme(%) 

Açıklamalar 

(Hedeften sapmalar ve 

nedenleri, düzeltici 

önlemlere ilişkin öneriler 

yazılacaktır) 

Çalışan 

memnuniyet 

anket ortalaması 

(%) 

65 0 0 

2021 yılında salgın 

etkisinden dolayı herhangi 

bir çalışma 

yapılamamıştır. 

Gerçekleştirilen 

kurum içi 

etkinlik sayısı 

(adet) 

2 0 0 

Gerçekleştirilen 

birimler arası 

toplantı sayısı 

(adet) 

4 0 0 

 
 
 
 
 
 

Performans Hedefi: Kurumun bölgedeki ve diğer kamu kurum kuruluşları düzeyindeki bilinirliğini 

yükseltecek tanıtım faaliyetleri arttırılacaktır. 

Sorumlu Birim: Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü 

Performans 

Göstergesi 

2021 yılı 

Hedefi 
Gerçekleşme 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme(%) 

Açıklamalar 

(Hedeften sapmalar ve 

nedenleri, düzeltici 

önlemlere ilişkin öneriler 

yazılacaktır) 

Başkanlığın 

proje 

faaliyetlerini 

içeren yayın 

sayısı (adet/yıl) 

5 3 60 Gerçekleştirilemeyen 

hedefler 2021 yılında 

yaşanan salgının etkisi 

nedeniyledir. Gerçekleştirilen 

toplantı/çalıştay 

sayısı 

10 0 0 
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Performans Hedefi: Kurum çalışanlarının eğitim ihtiyaçları tespit edilerek eğitim programları 

düzenlenecektir. 

Sorumlu Birim: Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü 

Performans 

Göstergesi 

2021 yılı 

Hedefi 
Gerçekleşme 

İzleme 

Dönemindeki 

Gerçekleşme(%) 

Açıklamalar 

(Hedeften sapmalar ve 

nedenleri, düzeltici 

önlemlere ilişkin öneriler 

yazılacaktır) 

Gerçekleştirilen 

eğitim sayısı 

(gün) 

25 44 176 TAMAMLANDI 

Eğitime katılan 

personel sayısı 

(adet) 

50 1 2 

2021 yılında salgın 

etkisinden dolayı 

hedeflenen sayıda 

personel eğitimlere 

katılamamıştır. 

Eylem Planında Yer Alan Faaliyet ve Alt Faaliyetlerin Gerçekleşmeleri 

2021 yılında Muhasebe Yetkilisi Sertifika Uzaktan Eğitim Programı ve Mali Hizmetler Uzmanları 

Eğitim Programı(Uzaktan Eğitim Kapısı)’na katılım sağlanmıştır. 

 
 
 
D. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı sorumlu olduğu proje bölgesinde kalkınmanın 

sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, kurumlararası etkin işbirliği kapsamında plan ve projeler 

hazırlamakta ve uygulamaktadır.   

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, tüm çalışmalarını stratejik bakış, bilimsel 

yaklaşım, gelişime açıklık, kararlılık, birlikte çalışma, çevreye ve insana saygı, kaynak kullanımında 

etkinlik ve verimlilik temel değerleri çerçevesinde yürütmektedir. 

Başkanlığın Stratejik Planı kapsamında 2019-2023 döneminde gerçekleştireceği çalışmalar 5 

adet stratejik amaç ve 19 adet stratejik hedef altında toplanmıştır. Stratejik Planın uygulama 

yıllarından olan 2021’de ise Performans Programı kapsamında 16 performans hedefi altında 38 

performans göstergesi izlenmiş ve değerlendirilmiştir.  Ancak, 2021 Performans Programında yer 

verilmesine karşın söz konusu 38 performans göstergesinden 5’inin 2021 hedefi bulunmamaktadır. 

Bu nedenle izlenen performans hedefi sayısı 33 adettir. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

2021 Performans Programı performans gerçekleşme durumu aşağıdaki Tabloda verilmiştir. 

2021 yılı Performans Programı’nın uygulama sonuçlarını takip etmek için, Maliye Bakanlığının 

e-bütçe sisteminde bulunan performans bütçe portalından üçer aylık kısa vadeli izlemeler 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Stratejik Plana uygun olarak Başkanlığımız Stratejik Plan Yönlendirme 

Kurulu (SPYK) tarafından düzenli olarak izlenmiştir. 
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Tablo 12: 2020 Performans Programı Gerçekleşme Durumu 

Gerçekleşme Oranı (%) 
Performans Göstergesi 

Sayısı 

Toplam Performans 

Sayısı İçindeki Payı (%) 
0 19 57 

 

1-49 2 6 

50-99 5 15 

100 ve üzeri 7 22 

T O P L A M 33 100 

 

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

2021 yılında performans göstergelerinin %22’sine tekabül eden toplam 7 performans göstergesinde 

%100 ve üzeri oranda gerçekleşme kaydedilmiştir. Buna karşın, 19 performans göstergesine ilişkin 

herhangi bir gelişme kaydedilemezken, 2 göstergede de %50’nin altında gerçekleşme 

sağlanabilmiştir. 

Düşük gerçekleşme sağlanabilen ya da herhangibir gerçekleşme sağlanamamış performans 

göstergelerine ilişkin faaliyetler incelendiğinde bunların önemli bölümünün uygulayıcı kuruluşlarla 

işbirliği kapsamındaki projeler olduğu görülmektedir. Burada projelere kaynak aktarılabilmesi için 

gerekli protokollerin bazı durumlarda geç imzalanabilmesi ve uygulayıcı kuruluşların yaptıkları 

ihalelerdeki gecikmelerin temel sorun alanları olduğu değerlendirilmektedir. Yine bu kapsamda kimi 

projelerin 2021 yılı içerisinde uygulanan tasarruf tedbirleri nedeni ile uygulanmamasından dolayı 

herhangi bir çalışma gerçekleştirilememiştir. Ayrıca 2021 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan salgın 

dolayısıyla da stratejik planda öngörülen bazı projeler uygulamaya konulamamıştır. 

 

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A.ÜSTÜNLÜKLER 

 

Güçlü Yanlar: 

 

 Genç, dinamik ve yeniliklere açık bir personel yapısına sahip olması 

 Tasrada örgütlenmiş merkezi ve özel bütçeli bir kuruluş olması 

 Kurumun yerleşkesinin coğrafi olarak bölgenin merkezinde olması 

 Teşvik ve destekler ile bölgenin gelişmesine ve ekonomik kalkınmasına katkı 

sağlaması 

 DOKAP'ın kırsal alandaki kalkınmanın en küçük birimi olan aile işletmecilerine kadar 

ulaşabilmiş olması 

 Hem nitelik hem nicelik olarak tarımsal üretimin artmasına katkı sağlayan projeler 

yapılmasının sağlanması 

 Eylem planının kurum içi ve kurumlar arası izlenmesine yönelik hazırlanan yazılım 

tabanlı sistem çalışmalarının varlığı 

 Proje bazlı yeni istihdam alanları oluşturabilmesi 

 Kurumun tek merkezden yönetiliyor olmasından kaynaklı muhasebe sisteminin hızlı 

işlemesi ve denetiminin kolay olması 

 Kurumiçi bilgi ve iletişim yapısının ihtiyaçları karşılayacak seviyede olması 

 Bölgenin doğal, tarihi, kültürel ve turistik kaynaklarının zengin olması 

 Ülkemiz için stratejik öneme sahip tarım ürünlerine sahip olunması 

 Bölgenin yatırımlar açısından bakir olması 

 Marka olma potansiyeline sahip yöresel ürünlerin bulunması 

 Fikir alışverişinde bulunacağı bölgesel Kalkınma idarelerinin ve kalkınma ajanslarının 
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varlığı 

 Bölge eğitim seviyesinin ve bilincin yüksek olması 

 Bölgesel kalkınmaya yönelik paydaşların farkındalığının artmakta olması  

 Bölgedeki kurum ve kuruluşların işbirliğine açık olması 

 Bölgedeki yükseköğrenim kurumlarının kapasitesinin nitelik ve nicelik olarak 

gelişmekte olması 

 Bölgeye ulaşım ağlarının gelişmekte olması 

 Bölgede sektörel müdahale alanlarının fazla olması 

 Jeopolitik konumu dolayısıyla sınır ötesi ticaret ve işbirliğine açık olması 

 

B.ZAYIFLIKLAR 

 

Zayıf Yanlar: 

 

 642 sayılı KHK ile verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerekli yetki genişliği ve 

yaptırım gücünün istenen düzeyde olmaması 

 Personel değişiminin sık yaşanması dolayısıyla kurumsal hafızanın zayıflaması 

 Süreli bir kurum olması ve kurumun ihtiyaçlarının yeteri kadar dikkate alınamaması 

nedeniyle kurumsallaşmanın sağlanamaması 

 Kurum bütçesinin bölgesel ihtiyaçlar ve eylem planında öngörülen eylemlerin yerine 

getirilmesinde yetersiz kalması 

 DOKAP'ın faaliyetleri hakkında bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarının yeterli 

olmaması 

 Mevzuatın eksik olması sebebiyle çalışanlara kariyer imkânı sunulamaması 

 Özlük haklarını tanımlayan mevzuatın olmaması nedeniyle nitelikli personelin 

kuruma kazandırılamaması 

 Uygulanan bazı projelerde illerin ihtiyaçlarının ve önceliklerinin yeteri kadar analiz 

edilememesi 

 Kurum çalışanlarının yetkinliğini arttırmaya yönelik eğitim ve gelişim programlarının 

yetersiz olması 

 Tecrübe paylaşımına yönelik çalışma kültürünün oturmamış olması 

 Sektörel uzmanlaşmaya yönelik uzmanlıkların yeterli düzeyde oluşturulamaması 

 DOKAP BKİ'nin süreli kuruluş olması dolayısıyla geleceğe yönelik planlama 

yapamaması 

 Başkanlık ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında görev/yetki çatışmalarının olması 

 Karar mekanizmalarında yaşanan gecikmeler ve bürokrasi 

 Kırsaldan kente, bölgeden diğer bölgelere göçün yaşanması 

 Bölgenin coğrafi yapısından dolayı ulaşım altyapısının istenilen seviyede olmaması  

 Çalışma alanının geniş olması dolayısıyla sektörel odaklanmada yaşanan zorluklar 

 

 

C.ÖNERİ VE TEDBİRLER 

642 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kalkınma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan, 

tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda bölgesel yenilikçi çevre ve insan odaklı kalkınmanın 

Sürdürülebilirliğini misyon edinmiş ve DOKAP Bölgesi’ni kalkınma alanında yenilikçi ve öncü 

olma vizyonuna sahip bir kurum olarak Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı; önümüzdeki dönemde görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla 

aşağıda belirtilen tedbirleri yerine getirmek için çaba gösterecektir. 

 

 Başkanlığın fonksiyonlarının en iyi şekilde yerine getirilmesi amacıyla yeterli sayıda 



 

 
78 

ve nitelikte personel istihdamının sağlanabilmesi için personel özlük haklarının 

iyileştirilmesi kapsamında çalışmalar yapılacak ve yetkili mercilere raporlanacaktır. 

 Bölgedeki sosyal ve ekonomik kalkınmaya ivme kazandıracak şekilde kurumsal 

kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, mevcut insan kaynağına yönelik olarak farklı 

alanlarda uzmanlaşmayı sağlayacak etkin eğitim programları ve personelin 

motivasyonu ile birlikte kurumsal aidiyetini artıracak sosyal etkinlikler 

düzenlenecektir. 

 Kurumsal yapının geliştirilmesi amacıyla mevcut organizasyon yapısı gözden 

geçirilerek görev tanımları yeniden oluşturulacak ve dokümante edilecektir. 

 Bölgesel kalkınmaya yönelik farkındalığının artması, Bölgede eğitim seviyesinin 

yüksek olması Bölgedeki teknoparkların artırılmasını sağlayarak girişimcilik 

ekosisteminin oluşturmak ve Bölge kapsamında yürütülen başarılı proje ve 

programların kamuoyuna tanıtılması ve kamuoyu desteğinin sağlanması yönünde 

çalışmalar yapılacaktır. 

 Başkanlığımız ile Bölge dâhilinde ki kamu kurum/kuruluşları, kalkınma ajansları ve 

hatta diğer Bölge Kalkınma İdareleri ile daha sistemli bir iş birliğinin geliştirilmesi 

kapsamında çalışmalar yapılacaktır. 

 Bölgenin doğal, tarihi, kültürel ve turistik kaynaklarının zengin olması sebebiyle, 

Yeşil Yol güzergahı dışında kalan ve turizm potansiyeli yüksek olan yerleşkelerin 

ulaşım altyapısının desteklenmesi İmar planı olmayan yerleşkelerin de imar 

planlarının yaptırılmasına yönelik çalışmaların yapılması, Bölgedeki kültürel 

varlıkların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleriyle desteklenmesi, Bölgenin 

turizmde marka olması yönündeki çalışmaların desteklenmesi ve Bölgedeki alternatif 

turizm çeşitlerinin belirlenmesi için işbirlikleri yapılıcaktır. 

 Başkanlığımızın ve Bölge paydaşlarının bilgi teknolojilerinin kullanımı kapsamında 

iyi düzeyde bir teknolojik altyapıya kavuşması amacıyla yenilikçi adımlar atılacak ve 

gerekli tedbirler alınacaktır. 

 Organik tarım alanlarının varlığı,  “Bölgedeki Organik Tarım Altyapısını 

Desteklemek”  stratejik tarım ürünlürine yönelik AR-GE çalışmaları amacıyla 

Bölgedeki yerel kurum ve kuruluşların araştırma altyapısının istenilen seviyedi 

olmasını sağlamak için çalışmalar yapılacaktır.  

 Kırsaldan kente, bölgeden diğer bölgelere ve yurtdışına yapılan göçün engellenmesi 

için, projelerle yeni istihdam alanlarının oluşturulması, nitelikli işgücücnün Bölgede 

kalmasına yönelik projeler desteklenecek, aile işletmeleri yaygınlaştırılacak ve 

kururmsal kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacak, kırsalda yaşanabilir mekan 

oluşturmak için bölge yatırımların (eğitim, sağlık, altyapı vs.), Bölgenin altyapı ve 

üstyapı yatırırmları kapsamında sosyo-kültürel donatı ve rekreasyon alanları ile 

zenginleştirlmesi sağlanacaktır. 

 

V. GENEL DEĞERLENDİRME 

Geride bıraktığımız yüz yıllık dönemde dünya tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı bir kalkınma 

süreci yaşanmıştır. Ancak kalkınmanın sadece iktisadi zeminde tanımlama çabaları birçok sorunu da 

beraberinde getirmiştir. Ekonomik kalkınmanın başta çevre olmak üzere diğer düzlemler üzerindeki 

etkileri uzun yıllar önemsenmemesine karşın 70’li yıllar ile birlikte bu hususa dikkat çeken önemli 

çalışmalar ortaya konulmaya başlamıştır. Örneğin, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) 

tarafından hazırlanan “Büyümenin Sınırları” adlı raporda beş farklı konu bir model çerçevesinde 

değerlendirilmiş ve 100 yıl içerisinde dünyadaki ekonomik büyümenin sona ereceği ve nihayetinde 

nüfusun ve endüstriyel süreçlerin gerileyeceği sonucuna varılmıştır. Bunun yanı sıra, uluslararası 

toplumda da farkındalık artmış ve ilk olarak 1972 yılında Stokholm’de yapılan “Birleşmiş Milletler 

İnsan Çevresi Konferansıyla” birlikte çevresel konular tartışılmaya başlanmıştır. Bu konuda 

uluslararası arenada oluşan farkındalık sonucunda 1987 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 
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yayımlanan “Ortak Geleceğimiz” adlı raporda kalkınmanın yalnızca ekonomik boyutunun olmadığı, 

çevresel hassasiyetin oluşturulması ve günümüz ihtiyaçlarının gelecek nesillerin yaşamlarını ve 

gereksinimlerini riske etmeyecek şekilde karşılanması gerektiği hususlarına dikkat çekilerek 

“sürdürülebilir kalkınma” kavramı tanımlanmıştır. Daha sonra, 1992 yılında Rio’da yapılan Dünya 

Zirvesiyle başlayan ve 2012 yılında yapılan Rio+20 konferansına kadar devam eden süreçte, 

sürdürülebilir kalkınma kavramı kapsamlı bir şekilde ele alınmış, bu hususta çeşitli politika, strateji 

ve eylem planları hazırlanmış ve uluslararası toplumda söz konusu kavrama ilişkin ciddi bir 

farkındalık oluşmuştur. 

Bilindiği üzere kalkınma stratejilerinin en önemli paydalarından birisi de “bölgesel kalkınma” 

politikalarıdır. Son yıllarda gelişen bilgi ve iletişim kanallarının çoğalması, küreselleşen üretim 

örgütlenmelerinin varlığı, büyüyen uluslararası yatırımlar ve ticaret, hız ve miktar bakımından 

giderek artan işgücü ve sermaye hareketleri, bölgelerin ve şehirlerin doğrudan birer küresel aktör 

konumuna gelmesi ve bölgesel-kentsel rekabet kavramının gelişmesi bölgesel kalkınmanın son 

yıllardaki küresel eğilimleri olarak gösterilebilir.  

2008 yılı sonrası küresel bazda bölgesel gelişim yaklaşımlarında dört ana başlık önemli ölçüde 

öne çıkmıştır. Bu başlıklar Yığılma Teorisi, Dayanıklılık Yaklaşımı, Yenilikçi Yaklaşım ve 

Karmaşık Yapılarda Yönetişim Teorisi olarak adlandırılmaktadır. Yığılma teorisi, ekonomik 

kitlelerin yine ekonomik kriterlerin dağılımı neticesinde belirli alanlara toplanmasını ifade 

etmektedir. Bu kapsamda bölgesel gelişimin sağlıklı yapılabilmesi için mekânsal konumlarda tek 

nokta kümelenmeleri yerine birden fazla noktada dengeli kümelenmelerin yapılması ön 

görülmektedir. Örneğin İstanbul’un bugün içinde bulunduğu durum Yığılma Teorisinin önemini bir 

kez daha ortaya çıkarmaktadır. Dayanıklılık yaklaşımı kapsamında, dış tehditler karşısında daha 

esnek ekonomik ve sosyal yapıların tasarlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu tarz bir bölgesel 

gelişime çalışılmasının yapılması, farklı nitelikteki her bölgenin ulusal kalkınmaya önemli katkılar 

verebileceğini ifade etmektedir. Bölgesel kalkınmada yenilikçi yaklaşımı iki ana unsur altında ifade 

edebiliriz. Birinci unsuru Merkezi Yapılanma, ikinci unsuru ise Çeper Yapılanması olarak 

adlandırabiliriz. Merkezi unsur bilimsel araştırmalara destek odağında gelişme gösterirken, çeper 

unsur ortak uygulama alanları çerçevesinde akıllı uzmanlaşma, destek programları tasarlama 

odağında gelişme göstermektedir. Merkez ve çeper arasında etkili bir iletişimin kurulması bölgesel 

kalkınmada büyük önem arz etmektedir. Bunun yanında insan ve bilgi odaklı uzmanlaşma olarak 

ifade edilen akıllı uzmanlaşma sadece bölgesel kalkınmada değil ulusal kalkınma perspektifinde de 

büyük önem arz etmektedir. Karmaşık Yapılarda Yönetişim, bölgesel kalkınmada tüm tarafların 

sürece aktif bir şekilde katılmasını ifade etmektedir. Tüm tarafların sürece katılarak ortak karar 

almalarını sağlayabilecek, sürecin her aşamasını ve gelişimini kontrol edilebilmelerini sağlayacak 

bilişim tabanlı sistemlerin kurulması günümüz bölgesel kalkınma yaklaşımlarında önemli bir yer 

tutmaktadır. 

 

Bahse konu olan küresel bazda ki bölgesel gelişim yaklaşımları, bölgesel kalkınma çalışmaları 

yürütmekte olan DOKAP İdaremiz tarafından da dikkatle ele alınmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz 

çalışmaların bütününde ulusal kalkınma politikaları ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınma 

perspektifinde küresel çerçevede ki bölgesel gelişim yaklaşımları esas alınmıştır.  

Bu gelişmelere paralel olarak DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, çevre dostu 

sürdürülebilir büyümeyi hedefleyerek, doğal kaynakların bir üretim faktörü olarak büyümedeki 

rolünü önemseyen yatırımlara ve yeniliklere yönelik çalışmaları gerçekleştirecektir. Çevresel 

iyileştirmelere katkı sağlayan planlama ve yatırımlar; ekonomik gelişme, gelir artışı, istihdam ve 

yoksulluğun azaltılmasını destekleyeceği gibi, özellikle turizm, tarımsal üretim ve altyapı, ulaşım ve 

iletişim ağlarına yönelik alanlarda da ileri teknolojinin bölgedeki altyapısını oluşturacaktır.  
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ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar 

doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin 

işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, Başkanlığın menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 

bilgim olmadığını beyan ederim. 

 

 

 

Hakan GÜLTEKİN 

DOKAP Başkanı 
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

 

Yönetim Hizmetleri Koordinatörü olarak yetkim dâhilinde; 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak 

yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin 

etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için 

düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. 

İdaremizin 2021 Yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin 

güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 

 

 

 

 

                                                                                                            Cumhur CEVİK 

        Yönetim Hizmetleri Koordinatörü 

 


