EĞİTİM HİZMETİNİN TANIMI
Programın Adı
Proje Kodu
Başvuru Sahibi
Başvuru Dönemi

TR42/22/TD Teknik Destek Programı
TR42/22/TD/0038
Tarım ve Orman Bakanlığı 2.Bölge Müdürlüğü Yalova Şube Müdürlüğü
Mart - Nisan

1. Program kapsamında başvuru yaptığınız öncelik türü:
Öncelik 7 - SOP'lar dışında kalan konular
2. Beklenen çıktılar:
Alınan Hizmet Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyet
20 kişiye belirlenmiş canlı türlerinin teşhisi ve metotları konusunda Temmuz ve Eylül aylarında toplamda 16 saat teorik, 40
saat arazi çalışması olmak üzere eğitim verilmesi

*Beklenen çıktılar arasındaki maddeler Ajans tarafından incelenecek ve gerekli görülenlere (*) işareti
eklenecektir. (*) ile işaretli olan faaliyetler tamamlandıktan sonra, yapılan işin niteliğinin uygun olup
olmadığının kontrolü için İzleme ve Değerlendirme Birimiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir. (*) ile işaretli
aşamalarda ortaya çıkan eksiklikler nedeniyle proje çıktısının Ajans tarafından yetersiz bulunduğu durumlarda,
Ajans hizmet tutarından kısmi olarak kesinti yapma hakkını saklı tutar.
3. Proje kapsamında talep edilen eğitim faaliyetinin içeriği:
Yalova İlinde 2014 yılında tamamlanan ''Yalova İli Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi'' kapsamında
izlenmesi gereken her bir canlı grubuna (17 damarlı bitkiler türü, 1 memeli türü, 2 kuş türü, 2 iç su balıkları türü, 1
sürüngen türü ve 2 çift yaşamlılar türü) ait gösterge türler ve 4 özellikli alanlar için türlerin teşhisi ve metotlar
konusunda her canlı grubu için ayrı ayrı teorik ve uygulama eğitimleri verilecektir. Yapılacak eğitimler Temmuz
ayında 8 saat teorik eğitim, 24 saat arazi çalışması, Eylül ayında da 8 saat teorik eğitim, 16 saat arazi çalışması olacak
şekilde toplamda 16 saat teorik eğitim, 40 saat arazi çalışmasından oluşacaktır.
4. Eğitim müfredatını içeren detaylı program:
Eğitim Günü

1.Gün
Hafta içi

2.Gün
Hafta içi

Eğitim
Tarihleri

Saat

Eğitim Yeri

8 saat

Tarım ve
Orman
Bakanlığı Doğa
Koruma ve Milli
Parklar 2. Bölge
Müdürlüğü
Toplantı Salonu

Arazide uygulamalı eğitimi verilecek her bir izlemeye konu
(Damarlı bitkiler, memeliler, kuşlar, sürüngenler ve çift yaşarlar)
türün teşhisinde ve türün izlenmesinde kullanılan
metodolojilerin konunun uzmanları tarafından sunumu
yapılacaktır

Teşvikiye
TeşvikiyeDelmece arası
Delmece yaylası
Karlık yaylası
DelmeceSelimiye arası
Selimiye Çadra
mevkii Taz dağı

Lathyrus undulatus campanula betonicifolia, subsp. betonicifolia,
centaurea olympica (bitki)
Campanula grandis(bitki)
Crocus flavus subsp. dissectrus, Glanthus plicatus subsp.
byzantinus(bitki)
Leucojum aestivum(bitki)
Centaurea hermannii(bitki)
Carduus nutans subsp. trojanus, Colchicum chalcedonicum(bitki)
Anemone blanda(bitki)
Rhaponticoides wagenitziana(bitki)

8 saat

Eğitim Konuları

3.Gün
Hafta içi

8 saat

4.Gün
Hafta içi

8 saat

5.Gün
Hafta içi

8 saat

Beşpınarlar
Çobankale
Hersek lagünü
Balinler
Termal
Tarım ve
Orman
Bakanlığı Doğa
Koruma ve Milli
Parklar 2. Bölge
Müdürlüğü
Toplantı Salonu

6.Gün
Hafta içi

8 saat

TeşvikiyeDelmece arası

7.Gün
Hafta içi

8 saat

Kent ormanı
Kurtköy

Papaver pilosum subsp. pilosum, Asyneuma linifolium subsp.
linifolium, Asperula lilaciflora subsp. phrgia(bitki)
Onosmo armena DC.(bitki)
Phoenicopterus roseus, limosa limosa(kuş)
Lissotriton vulgaris, Ommatotriton ophryticus(semender)
Dolichophis caspius(yılan)
Arazide uygulamalı eğitimi verilecek her bir izlemeye konu türün
(İç Su Balıkları, Fauna) ve özellikli alanın teşhisinde ve türün
izlenmesinde kullanılan metodojilerin konunun uzmanları
tarafından sunumu yapılacaktır

Ursus arctos (Boz Ayı)
Karlık Yaylası Memeli Türler Özellikli Alan
Erikli Yaylası Memeli Türler Özellikli Alan
Termal Civarı Memeli Türler Özellikli Alan
Güneyköy-Soğucak Arası Memeli Türler Özellikli Alan
Squalius cephaloides (İç su Balığı)
Salmo coruhensis(İç Su Balığı)

5. Eğitime katılacak kişi sayısı:
20
Eğitimlere belirtilen sayıda katılımı sağlamak başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Yeterli katılımın
sağlanamadığı durumlarda, başvuru sahibi tarafından bu durumun gerekçelerinin anlatıldığı bir raporun nihai
rapor ve ekleriyle birlikte sunulması gerekmektedir. Başvuru sahibinin daha sonra yapacağı teknik destek
başvurularında bu durum dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.
6. Eğitimcide aranan şartlar:
 Eğitime konu olan canlı türleri hakkında doktora yapmış olması;
 Damarlı (vasküler) bitki uzmanı için, damarlı bitkiler konusunda doktora yapmış olması
 Memeliler uzmanı için, büyük memeli, küçük memeli doktora yapmış olması
 Kuş uzmanı için, kuşlar konusunda doktora yapmış olması
 İç su balıkları uzmanı için, iç su balıkları konusunda doktora yapmış olması
 Çift yaşarlar uzmanı için, çift yaşar konusunda doktora yapmış olması
 Sürüngenler uzmanı için, sürüngenler konusunda doktora yapmış olması
7. Eğitimcide aranan referanslar:
Yukarıda belirtilen şartları sağlayıcı belgeler sunabiliyor olmak.
(Yukarıda talep edilen ve belge sunulması gereken durumlar firmalar tarafından belgelenmediği takdirde
firmanın verdiği teklif dikkate alınmayacaktır.)
Önemli Not:
-

-

-

Teknik destek kapsamında danışmanlık ve/veya eğitim ile ilgili uzman masrafları dışında herhangi bir maliyet uygun maliyet değildir. Eğitim süresince
kullanılacak malzemenin, ekipmanın, eğitim yerinin, eğitime katılacak kişilerin, eğitim esnasında yapılması düşünülen ikramların organizasyonu ve diğer tüm
yan giderler başvuru sahibi kurumun sorumluluğundadır. Ajansın bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.
Başvuru aşamasında sunulan Ek-B: Danışmanlık / Eğitim Formu projenin destek almaya hak kazanması halinde “şartname” yerine geçer. Ajans bu şartname
doğrultusunda satın alma sürecini yürütür. Satın almaya dair Ajansın kararı nihaidir.
Proje faaliyetlerinin verimli geçmesi ve uygulamada herhangi bir uyuşmazlık yaşanmaması için, Ajansın satın alma kararını taraflara bildirmesinden itibaren 3
(üç) iş günü içinde yüklenici ile yararlanıcı içerik ve uygulama takvimi üzerinde mutabakat sağlar. Nihai içerik ve uygulama takvimi yüklenici ile Ajans arasında
yapılacak sözleşmeye derç edilir. Ajansa sunulan nihai içerik ve uygulama takvimi üzerinde, Ajansın bilgisi ve onayı dışında herhangi bir değişiklik yapılması
halinde; Ajansın, uygun göreceği tedbirleri alma ve yararlanıcıya başvuru yasağı uygulama hakkı saklıdır.
Proje faaliyetleri, Ajans ile Yüklenici arasında yapılacak sözleşmenin tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde tamamlanmalıdır. Yararlanıcı, teknik destek faaliyetinin
tamamlanmasını müteakip en geç 30 (otuz) gün içerisinde nihai raporunu Ajansa sunmalıdır. Nihai raporunu zamanında teslim etmeyen kurumlar bir sonraki
Teknik Destek Programından faydalanamayacaktır.

