
 
 

DANIŞMANLIK HİZMETİNİN TANIMI 
 

Programın Adı TR42/22/TD Teknik Destek Programı 

Proje Kodu TR42/22/TD/0084 

Başvuru Sahibi Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü 

Başvuru Dönemi Temmuz - Ağustos 

 

1. Program kapsamında başvuru yaptığınız öncelik türü: 

Öncelik 7 - SOP'lar dışında kalan konular 

 

2. Beklenen çıktılar: 

Alınan Hizmet Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyet 

Abant Alası Alabalığının Markalaştırılması için Yol Haritasının Hazırlanması ve Rapor Hâline Getirilmesi 

Abant Alası Alabalığının tanıtımını yapmak ve bilinirliğini artırmak için rapordaki kısa ve çarpıcı bilgiler kullanılarak bir broşür 

tasarlanması 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proje kapsamında talep edilen danışmanlık faaliyetinin içeriği: 

Tanıtım kitapçığının içeriği en az aşağıdaki başlıkları kapsayacak şekilde oluşturulmalı: 

A) Abant Alası ile ilgili yapılmış tüm akademik çalışmalar derlenmeli ve aşağıdaki başlıklar altında kaynakça 

belirterek açıklanmalıdır. Tanıtım kitapçığı tasarımı KAYNAKÇA bölümünü içermeli ve yayın sahiplerinden gerekli 

izinler alınmalıdır. 

1. TÜRÜN YAŞAM ALANINI TANIYALIM 

1.1 Yaşam Alanı Olan Abant Gölü Milli Parkı Hakkında Genel Bilgi 

1.1.1 Yeri (Türkiye haritası üzerinde ve il haritası üzerinde) 

1.1.2 Jeolojisi 

1.1.3 İklim 

1.1.4 Milli Parkta bulunan flora ve fauna türleri sayısı ile bunlardan endemik olanların listesi 

1.1.5 Milli Park’ın yasal ilan süreci ve alanı ile ilgili bilgi 

1.1.6 Alanın 4 mevsim fotoğrafları 

1.2 Tür Hakkında Genel Bilgiler (1954 yılında Abant Alası’nın ilk tür teşhisini yapmış olan İtalyan zoolog 

Tortonese’nin tespiti hakkında bilgi) 

1.2.1 Taksonomi  

1.2.2 Morfoloji 

1.2.3 Yaşam Alanı Tercihleri (Neden Abant?) 

1.2.4 Üreme 

1.2.5 Beslenme 

1.3 Suni Üretimi Hakkında Bilgiler (Akşıray, F.1959. Abant Gölü’nde suni ilkah yolu ile ilk alabalık üretilmesi 

hakkında İ.Ü. Fen Fak. Hidrobiyoloji Dergisi, Seri A.5 (1) 2:115-124.)  

*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. 



 
 

2. TÜRÜN LİTERATÜRDEKİ YERİ VE KORUMA KATOGORİSİ ÜZERİNE 

(Red List nedir, ne anlama gelir açıklanmalı) 

2.1 IUCN Kırmızı Liste Tehdit Sınıfları ve Ölçütleri'ndeki (IUCN 2001, 2012) bütün kurallar ve tanımlamalar, 

burada aksi belirtilmedikçe, bölgesel düzeyde de geçerlidir. Aynı şekilde, Guidelines for Using the IUCN Red 

List Categories and Criteria 3 ve uidelines for Reintroductions (IUCN 1998) bölgesel düzeyde de geçerlidir. 

Dolayısıyla, bölgesel uygulamalardan önce bütün bu belgeler dikkatle incelenmeli ve kaynak olarak 

kullanılmalıdır. 

2.2 Varsa diğer mevzuat açıklanmalı 

3. HEDEFLERİN VE FAALİYETLERİN BELİRLENMESİ 

3.1 Türün Tanıtılması  

3.1.1 Türün tanıtılması için yürütülebilecek çalışmalar ve paydaşlar tablo halinde verilmelidir. 

3.2.2 Abant Alası suni üretim yapan tesisler ve yapılan çalışmalar, veriler, görseller vb. derlenmesi 

(Kurumdan bilgi alınabilir) 

 

Üretim Yapan Tesis Adı Tesisin Kısa Tanıtımı 
Balıklandırma Çalışması 
Yaptığı Alanlar 

Üretim 
Hedefleri 

Bolu Abant Alası Üretim 
İstasyonu 

2013 yılında kuruldu 
Yıllık 1.000.000 üretim 
kapasitesine sahip 
2013 yılından itibaren 
yıllık ortalama 600.000 
adet üretim yapmakta 

Abant Gölü % 70 
Bolu’ daki diğer göller % 
20 
Çankırı % 1 
vb. 
… 

2023 – 
2024 – 
2025 – 

Trabzon …   

Mersin …   

…    

 

3.2.3 Abant Alasının Abant Gölü’ndeki popülasyon yoğunluğunun tespiti (5 yıl süreli izleme 

çalışması) için gereken ödenek, malzeme ve ekipman bilgisi 

4. İZLEME 

 4.1 Abant Alasının tanınırlığının sağlanıp sağlanamadığı ile ilgili tespit yapmak için gerekli çalışmaların 

yürütülmesi için aşağıdaki başlıklardaki kilit soruların belirlenmesi ve sorulara verilen yanıtların değerlendirme 

yönteminin ortaya konması 

  4.1.1 İnternet sitesi açılışında yer alacak anket ve değerlendirme yöntemleri 

  4.1.2 Okullar için anket ve değerlendirme yöntemi 

  4.1.3 Vatandaş anketi ve değerlendirme yöntemi 

 

B) Tüm kaynaklar derlendikten sonra kısa ve çarpıcı bilgiler kullanılarak bir broşür tasarımı yapılmalıdır. 

C) Abant Alasının marka değeri olabilmesi için Pazarlanma Planı bölümü 

  



 
 

 

Danışmanlık hizmeti talep edildiği durumda hizmeti verecek firma (yüklenici) için aşağıdaki durum geçerli olacaktır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Danışmanlık hizmeti sağlayacak firma/uzmanda aranan şartlar: 

 Su ürünleri mühendisliği ve işletme bölümü mezunu ekip üyesi/üyelerine sahip olmak, 

 Tercihen ilgili konuda daha önce benzer bir çalışma yapmış olmak. 

 

5. Danışmanlık hizmeti sağlayacak firma/uzmanda aranan referanslar: 

Yukarıda belirtilen şartları taşıdığını gösterir belge 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 hâlinde; 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. 

- Proje kapsamında (varsa) analiz çalışması, ön fizibilite vb. rapor niteliğinde hazırlanan materyal(ler) Ajansın onayı 
alınmadan ve kaynak gösterilmeden Ajans dışı kişi, kurum, kuruluşlarca herhangi bir yerde herhangi bir şekilde 
kullanılamaz. 

- Proje kapsamında (varsa) analiz çalışması, ön fizibilite vb. rapor niteliğindeki çalışmanın (çalışmaların) sonuçlarını ve 
çalışma sürecini Yüklenici firmanın/uzmanın Ajans yetkililerine, taraflarca uygun görülen bir tarihte fiziki veya sanal olarak 
gerçekleştirilecek toplantıda açıklaması talep edilecektir. Proje kapanışı ve ödeme işlemleri, bahse konu toplantının 
gerçekleştirilmesinin ardından tamamlanacaktır. 

 

Teknik Destek başvurusuna ilişkin faaliyet tamamlandığında Yüklenici’den başvuru konusuyla ilgili bir teknik 
rapor (araştırma raporları, envanter çalışmaları, eylem planı, yol haritası ve strateji belgesi vb. konuları içeren) 
talep edilmektedir. Sunulan raporda Ajans tarafından talep edilecek olası güncellemelerin tamamlanması 
zorunlu olup hazırlanan rapora onay verilmeden proje kapanışı yapılmayacaktır. Hazırlanan rapor alıntı 
programında incelemeye tabi tutulacaktır. Raporu hazırlayanların gerçek kişi ve unvan bilgilerinin rapora 
eklenmesi ve Ajansa teslim edilecek raporun hazırlayanlar tarafından ıslak imzalı olarak sunulması zorunludur. 
Ajans tarafından işin kısmi olarak tamamlandığına kanaat getirilen durumlarda, Ajans işin tamamlanan kısmına 
uygun oranda ödeme yapma hakkını saklı tutar. Ajans kontrolünü aşağıdaki bağlantıda bulunan liste üzerinden 
gerçekleştirmektedir: 

 Değerlendirme Kontrol Listesi 

http://www.marka.org.tr/uploads/files/2020_TD/Teknik%20Destek%20De%C4%9Ferlendirme%20Formu%20Rev.1.2.1.xlsx

