
 
 

EĞİTİM HİZMETİNİN TANIMI 
 

Programın Adı TR42/22/TD Teknik Destek Programı 

Proje Kodu TR42/22/TD/0092 

Başvuru Sahibi Tarım ve Orman Bakanlığı I. Bölge Müdürlüğü Sakarya Şube Müdürlüğü 

Başvuru Dönemi Eylül - Ekim 

 

1. Program kapsamında başvuru yaptığınız öncelik türü: 

Öncelik 7 - SOP'lar dışında kalan konular 

 

2. Beklenen çıktılar: 

Alınan Hizmet Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyet 

Eğitim faaliyetleri öncesinde ilgili okulların görevli öğretmenleri ile toplantı yapılması 

5 gün, günde 6 saat (3 saat sabah, 3 saat öğleden sonra) kuş gözlem eğitimi verilmesi (her gün iki farklı grup olmak üzere 

toplamda öğretmenler ile birlikte yaklaşık 320 kişi) 

Eğitimler sonrasında projeye katılanlar ile toplantı yapılması ve eğitimin etkilerinin değerlendirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proje kapsamında talep edilen eğitim faaliyetinin içeriği: 

Teknik destek kapsamında Arifiye ilçesinde yer alan 11 okuldan temel eğitim öğrencilerine (her okuldan 5, 6 ve 7. 

sınıf) uzman kuş gözlemcisi tarafından kuş gözlemi eğitimi verilerek gözlem sahalarının kuş çeşitliğinin gelecek 

nesillere aktarılması, korunması ve yerelde çocuklarda doğa bilincinin oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca kuş 

gözlemi yapmak temelde çocukların merak duygusunu geliştirerek onları gözlem yapmaya ve araştırmaya 

yönlendirmesi gelişimlerine büyük katkı sağlayacak, hayal güçlerini geliştirecektir. Eğitimin içeriği kapsamında; kuş 

gözleminde dürbün kullanımının tanıtımı ve öğretilmesi, ülkemizde ve Sapanca Gölü’nde görülen kuşlarla ilgili bilgi 

verilmesi ve oluşturulacak bir kuş gözlem güzergâhında kuş gözlem etkinliğinin gerçekleştirilmesi faaliyetleri 

gerçekleştirilecektir. Eğitimciden teknik destek kapsamında kuş gözlemi eğitimi için dürbün ve mümkün olursa 

teleskop temini istenecektir. Ayrıca Arifiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, proje başlangıcında 

öğretmenlere bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek ve bu toplantıda kuş gözlemine ilgili öğretmenler 

belirlenerek okullardan farklı sınıflardan öğrenci seçimleri yapılacaktır. Proje sonunda ise eğitime katılım sağlayan 

öğrencilerin öğretmenlerine geri bildirim alma amaçlı bir kapanış toplantısı düzenlenerek projenin seçilen öğrenciler 

ve öğretmenler üzerindeki etkisi değerlendirilecektir. Talep edilen teknik destek ile yapılacak kuş gözlem eğitimi, 

doğa eğitimi, korunması ve farkındalığının ülkemiz genelinde de yayılmasını sağlayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 



 
 

4. Eğitim müfredatını içeren detaylı program: 

Aşağıda belirtilen program günde öğleden önce ve sonra olmak üzere 2 farklı gruba tekrarlanacak olup 

toplam 5 gün x 2 seans şeklinde planlanmıştır. 

Eğitim Günü Saat Eğitim Yeri 
Eğitim 

Tarihleri 

 
Eğitim Konuları 

1. Gün 
Hafta içi 

6 saat 
 

Sapanca Gölü 
kuş gözlem 
noktaları 

…/…/2022 

Kuş gözleminde dürbün kullanımının tanıtımı ve öğretilmesi 

Ülkemizde ve Sapanca Gölü'nde görülen kuşlarla ilgili bilgi 

verilmesi  

Sahada oluşturulacak kuş gözlem güzergâhında kuş gözlem 
etkinliği gerçekleştirilerek gözlenen kuşların katılımcılar 
tarafından yazılı olarak kayıt altına alınması 

 
 

5. Eğitime katılacak kişi sayısı: 

320 

 

 

 

 

 

 

6. Eğitimcide aranan şartlar: 

 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce ülkemizin belirli sulak alanlarında her yıl düzenli olarak 

yapılan kış ortası su kuşu sayımı (KOSKS) organizasyonlarında uzman kuş gözlemcisi olarak görev yapmış 

olmak, 

 Herhangi bir doğa eğitimi veya doğa/orman okulu projesinde proje koordinatörü, uygulayıcısı veya eğitmen 

olarak görev yapmış olmak. 

 

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.) 

 

 

 

 

 

 

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.  



 
 

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. 

- 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 edilebilecektir. Proje kapanışı ve ödeme işlemleri, bahse konu toplantının 
gerçekleştirilmesinin ardından tamamlanacaktır. 

- Danışmanlık içerikli projelerde, yapılacak çalışmanın niteliğinin gerektirdiği sayıda saha ziyareti gerçekleştirilmesi 
zorunludur. Saha çalışması gerçekleştirilmeden uzaktan tamamlanan projelerin kapanışı yapılmayacaktır. 

 


