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ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı

Başvuru Formu

Son Teslim Tarihi: 22.01.2021 17:00Saat:

Başvuru Sahibinin Adı: SİVAS TİCARET BORSASI

 Referans Numarası: TR72/21/KIRSAL/0022

Projenin Adı:
Sivas Ticaret Borsası Laboratuvarının Teknolojisinin Yenilenmesi ve
Verimliliğinin Artırılması

Başvuru Kodu: Gecici_TR72/21/KIRSAL/0212
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BAŞVURU VERİ GİRİŞ FORMU

Gecici_TR72/21/KIRSAL/0212

Genel Bilgiler

Başvuru Kodu

Destek Programı
Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek
Programı

Projenin Öncelik Alanı

- Katma değerli tarım ürünleri üretiminin
artırılması ve/veya ata tohumlarının
kullanımının yaygınlaştırılması
- Yenilikçi, teknolojik tarım ve hayvancılık
uygulamalarının yaygınlaştırılması
- Tarım ve hayvancılık alanında kaynak
verimliliğinin artırılması
Sivas Ticaret Borsası Laboratuvarının
Teknolojisinin Yenilenmesi ve Verimliliğinin
Artırılması

Proje Adı

- Üretim Kapasitesi
- Eğitim Sayısı
- Eğitime Katılan Kişi Sayısı
- Kadınlara Yönelik Düzenlenen Eğitim Sayısı
- Tarımsal Ürünlerin Depolanmasına Yönelik
Tesis Sayısı
- Kurulan/Geliştirilen Laboratuvar Sayısı
- Ata Tohumu Kullanan Üretici Sayısı
- Yenilikçi Tarım Uygulamaları Gerçekleştiren
Üretici Sayısı
- Test Çeşidi Sayısı
- Test Kapasitesi
- Test Sayısı
- Test Merkezi Sayısı

Projenin Etkileyeceği Göstergeler

12 ay

Proje Toplam Bütçesi (TL) *

Proje Süresi

Talep Edilen Destek Miktarı (TL)

996.992,00

747.745,00

Yararlanıcı SİVAS TİCARET BORSASI

Proje Ortaklarının Sayısı

Yararlanıcının Hukuki Statüsü

0

Tüzel Paydaş - Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek
Kuruluşları

Ana Faaliyet Alanı Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler

Proje Alanında Deneyim Süresi(Yıl) 2

İletişim Bilgileri

* Proje Bütçesi alanı, bütçe onaylama işlemi yapıldıktan sonra güncellenmektedir.

Proje başvurularınızın Ajansın internet sitesinden  erişilebilecek KAYS üzerinden yapılması
zorunludur. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup, bu kod
başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır.
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1. İrtibat Kişisi

Adı Soyadı SEMA  GÖRCÜN

Cep Telefonu Numarası

Faks Numarası

(346) 222 2509

(346) 221 3334

(533) 558 3533

Telefon Numarası

Posta Adresi
Demircilerardı Mah. Celal Bayar Caddesi No. 3
Merkez / SİVAS

Elektronik Posta Adresi sivas_tb@hotmail.com

2. İrtibat Kişisi

Adı Soyadı AHMET KAÇMAZ

Cep Telefonu Numarası

Faks Numarası

(346) 222 2509

(346) 221 3334

(530) 541 7473

Telefon Numarası

Posta Adresi
Demircilerardı Mah. Celal Bayar Cad. No.3
Merkez / SİVAS

Elektronik Posta Adresi empati_58@hotmail.com

Proje Ortaklarının Ad ve Soyadları
(Tüzel Kişilikse Unvanı)

I. PROJE

1 TANIM

1.1 Proje Adı

Sivas Ticaret Borsası Laboratuvarının Teknolojisinin Yenilenmesi ve Verimliliğinin Artırılması

Projenin Uygulanacağı Coğrafi Alan

Bölge İlçeİl

TR72 SİVAS Merkez

1.2 Projenin Uygulanacağı Yer(ler)

Projenin Toplam
Uygun Maliyeti (TL)

996.992,00 747.745,00

Projenin Toplam Uygun Maliyetinin
Yüzdesi (%)

(Ajanstan istenen destek tutarının proje
toplam bütçesine oranı)

75.00010030170753

Orta Anadolu Kalkınma
Ajansı'ndan İstenen
Destek Tutarı (TL)

1.3 Proje Maliyeti ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan İstenen Destek Tutarı

1.4 Özet

Proje Uygulama Süresi 12 ay
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Projenin Amaçları

Genel Amaçlar: Sivas Ticaret Borsasının laboratuvar
altyapısının geliştirilmesi yoluyla Sivas Ticaret Borsası üyelerine
Hububat 312 üye, Kasaplık canlı hayvan 226 üye, Çeşitli gıda
maddesi 218 üye olmak üzere toplamda 756 üyesine Sivas ve
çevresinde çiftçilerimize ve sektörde faaliyet gösteren
paydaşlara standartlara uygun ölçme ve değerlendirme hizmeti
vermek sureti ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kaynak
verimliliğinin artırılması, Ata tohumlarının kullanımının
yaygınlaştırılması, katma değerli tarım ürünlerinin
desteklenmesi ve yenilikçi teknolojik tarım ve hayvancılık
uygulamalarının geliştirilmesine katkı sunmaktır.
1992 yılından bu yana Sivas ta üretilen buğday, arpa, çavdar,
yulaf ve benzeri tarımsal ürünlerin analiz ve fiyat değerlerini
belirleyen üretici ile alıcı arasında köprü oluşturan Borsamızın
tarımsal ve gıda ürün analizini sınıflandırılmasını hızlı ve
güvenilir bir şekilde yapmasını sağlayarak teknolojisini
yenilemek, yeni gıda ve tarımsal ürünlerin analizini yaparak,
tarımsal ürünlerin fiyat dalgalanmasını korumak, gıda
ürünlerinde de kaliteyi artırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı
temin etmek, sınırlı kaynakları etkin ve verimli kullanmak ve
Sivas kırsal alanında yaşam refahını artırılması genel
amacımızdır.
İlimizin ekonomisinin lokomotifi hayvancılık ve tarımsal ürünler
ile sürdürülmektedir. Projemiz kapsamında gelişecek
laboratuvarımız ile daha önce kalite değerleri belirlenemediği
için, üreticilerimiz ürünlerinin analizlerini çevre şehirlere
göndermektedir. Bu da Sivasımızın kalkınmasında olumsuz
etkiler yapmaktadır. Projemizde yer alan Sivas Ticaret Borsası
Laboratuvarının Teknolojisinin Yenilenmesi ve Verimliliğinin
Artırılması çevre illere giden analizleri Borsamız bünyesinde
yaparak, üreticilerimizin ve üyelerimizin ürünlerinin kalitesi
artırılarak ülkemiz geneli tesislere daha kaliteli ve sağlıklı bir
şekilde gönderilmesi sağlanacaktır. Örneğin bir et üretim
tesisinde kesim olduktan sonra analize alınan numunenin
gönderilmesi ve sonuçların gelmesi arasında geçen sürede et
bekletilmektedir. Bu sürede ette bozulmalar gözükmektedir. Bu
da üreticiyi olumsuz etkilemektedir. Mevcut laboratuvarımızı
yeni cihazlarımızla geliştirerek hem zaman kaybını hem lojistik
maliyetini düşüreceğiz, bu sorunu da ortadan kaldırmayı
hedefliyoruz.

Projenin Amaçları

Özel Amaçlar: Özel Amaçlar:
1. Sivas Ticaret Borsası dahilinde hizmet veren Sivas Ticaret
Borsası Laboratuvarının Teknolojisini ve Verimliliğini artırarak iş
gücünü teknolojiyi ve zamanı daha efektif kullanabilmek.
2. Laboratuvarın yaptığı test sayısının ve niteliğinin artırılması.
3. Daha fazla sayıda ve çeşitte tarım ve hayvancılık ürünlerinin
tahıl, baklagil, et, bal ve süt ürünleri kalitesini belirlemede çok
önemli olan Fiziksel ve Kimyasal testlerinin yapılarak bu
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Projenin Amaçları

ürünlerin standartlara daha uygun, verimi ve kalitesi daha
yüksek niteliğe ulaşmasının sağlanması. Bu vesile ile tarım ve
hayvancılık ürünlerinde kaynak verimliliğini ve kalitesini
artırmak.
4. Tarım ve hayvancılık ürünlerinde uygulanacak test sayısının
artması ile birlikte test hizmetlerinde dışa bağımlığı azaltmak ve
başta Sivas Ticaret Borsası üyeleri olmak üzere sektörde
faaliyet gösteren tüm paydaşlarda ürün kalitesi ve
standardizasyonu konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak.
5. Sivas ta tarım, hayvancılık ve gıda ürünlerinde yağ, kül,
selüloz ve nişasta gibi detaylı analizleri geliştirmek.
6. Sivas ilinde tarım, hayvancılık ve gıda faaliyetlerinin
çeşitlendirilmesi ve etkin hale gelmesi ile Borsamız vasıtasıyla
yeni iş alanları istihdam olanakları oluşturularak, ilimizde fırsat
eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma oluşturulmasını sağlamak.
7. Sivas başta olmak üzere ilçelerimizin ve yakın bölgemizin
tarım, hayvancılık ve gıda üretim işleme ve depolama
potansiyelini harekete geçirerek bölge içi gelişmişlik farklarını
azaltmak ve kırsal ekonominin çeşitlenmesini sağlamak.
8. Yüksek rekabet gücüne erişimde hizmet kalitesinin kalıcı bir
şekilde artırılmasını sağlamak özel amaçlarımızdır.
9. Laboratuvar şartlarının ileride alınması amaçlanan TS EN
ISO/IEC 17025 standardının alınması amacıyla daha yetkin
hale getirmek.
10. Üyelerimiz başta olmak üzere Sivas başta olmak üzere
Sivas ta faaliyet gösteren çiftçi ve besicilerimizi ölçme ve
değerlendirmenin önemi konusunda bilinç düzeylerinin artırmak
böylelikle tarımsal ve hayvancılık üretiminin çeşitlenmesini ve
verim artışının desteklenmesi.
11. Halihazırda analizleri yapılamayan Ata Tohumlarımızın
analizlerinin yapılarak tohumlarımızın envantere alınması ve
kullanımının yaygınlaştırılması.

Bu alana veri girişi yapılmamıştır.Ortak(lar)

Hedef Grup(lar) / Müşteri
(ler)

1. Çiftçiler: Sivas ilimizin 1273 köyünde faaliyet gösteren tarım
ürünleri yetiştiricileri,

2. Et Besiciliği İşletmeleri: İlimizde bulunan hayvancılık
işletmeleri,

3. Süt Besiciliği İşletmeleri: İlimizde günlük süt üreten
hayvancılık işletmelerinin ve çiftçilerin süt ürünlerini üreten
işletmeler,

4. Tüccarlar: Borsamızın kayıtlı tahıl ve baklagil alım satımıyla
uğraşan 756 esnaf,

5. Sivas Ticaret Borsası: Misyonu Sivas ilinde tarım ve
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Hedef Grup(lar) / Müşteri
(ler)

hayvancılık alanında üyelerin mesleki faaliyetlerini
kolaylaştırmak ve desteklemek olan Borsamız,

6. Sivas Tarım Platformu: Sivas Tarım Platformu üyeleri ve
temsil ettiği sektörler

Nihai Yararlanıcı(lar)

TR72 Bölgesindeki çiftçiler, besiciler, arıcılar, tarımsal
kooperatifler ve birlikler, akademisyenler, Sivas halkı,
1. Tarımsal Sanayi Tesisleri: Borsamızda kayıtlı tüccarların
pazarladıkları tarımsal ürünleri tüketen ülkemiz geneli un, yem,
bulgur ve benzeri tesisleri mevcuttur.

2. Et ve Süt Besiciliği İşletmeleri: Bölgemizde yem
hammaddelerinin ekiminin fazlalaşması sonucu bölgemiz
besicilerinin yem ihtiyaçları kolaylıkla temin edilecek, ilimiz
geneli halkımızın daha ucuza hayvansal ürün tüketmeleri temin
edilecektir.

3. Bal İşletmeleri: İlimiz yöresel özellikleri bakımından bal
üretiminde Türkiye de önemli bir hacme sahiptir. Bundan dolayı
bal üretimi yapan üreticilerimizin kaliteli ve standardizasyona
uygun bir şekilde bal üretmeleri ve bunların kontrolünü
sağlamaları gerçekleştirilecektir.

4. Sivas Ticaret Borsası: Borsamızın 756 üyesine hizmet
verilecektir.

5. Diğer: Ofis içi teknik donanım ve Mevcut laboratuvar web
sitesi için Bilgi işlem mağazası, Proje uygulama ilanı için
reklamcı ve basın bülteni, Proje ilanı için yapılacak broşür, afiş
ve metal tabela için Matbaa yararlanacaktır.

6. Sivas Tarım Platformu

Beklenen Sonuç(lar)

1. Etkin bir proje yönetimi sağlandı.
2. Sivas Ticaret Borsası bünyesinde faaliyet gösteren Sivas
Ticaret Borsası Satış Salonu ve Laboratuvarının teknik altyapısı
güçlendirildi. Laboratuvar bünyesinde yapılan test sayısı ve
çeşitliliği artırılarak tahıl, baklagil, et, bal ve süt ürünlerinde
Fiziksel ve Kimyasal testleri yapılmaya başlandı. Bu vesile ile
ürün kalitesi ve standardizasyonunda iyileşme sağlandı.
3. Projenin ve ORAN Kalkınma Ajansı nın bölgede görünürlüğü
sağlandı.
4. Projenin şeffaflığı ve hesap verilebilirliği sağlandı.
5. Borsamızın analiz amaçlı laboratuvar teknolojisi yenilenerek
laboratuvar alt yapısı geliştirildi.
6. Analiz süreleri %80 civarında kısaltılarak zaman, iş gücü
verimli kullanılmaya başlandı.
7. Borsamız YETKİLİ SINIFLANDIRICI LİSANSI Yetkili
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Beklenen Sonuç(lar)

sınıflandırıcı 5300 sayılı kanun kapsamında lisans alarak tarım
ürünlerini analiz eden ürünün nitelik ve özelliklerini belirleyen,
standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu hususları
belgelendiren gerçek ve tüzel kişilere işletilen laboratuvardır.
ürün kapsamı genişletildi.
8. Sivas ilindeki tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve etkin
hale gelmesi ile yeni iş alanları ve istihdam olanakları
oluşturularak fırsat eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma
oluşturulmasına katkı sağlandı.
9. Ürünlerin katma değerlerini artması sağlandı.
10. Sivas ilinde orta ve uzun vadede sosyoekonomik ve
sosyokültürel gelişmeye katkı sağlandı.
11. Yüksek rekabet gücüne erişimde hizmet kalitesi kalıcı bir
şekilde artırıldı.
12. Ata tohumlarının analizlerinin yapılabilmesi sağlandı, Ata
tohumları envantere eklendi, uygun çiftçilere Ata tohumları
verilerek Ata tohumlarının yaygınlaştırılması sağlandı.
13. Alınması planlanan TS EN ISO/IEC 17025 belgesi için
laboratuvar alt yapısı güçlendirildi.
14. Analizler sayesinde kullanılmayan tarım arazilerinin uygun
ürünler ekilmesi sağlanarak tarımsal kapasite artırıldı.
15. Çiftçilerimiz, arıcılarımız ve besicilerimiz analizler
konusunda bilinçlendi.

Temel Faaliyet(ler)

1. Proje Ekibi ve Ofisinin Oluşturulması
2. Sivas Ticaret Borsası Laboratuvar İhtiyaç ve Analiz
Dosyalarının Hazırlanması
3. İhalelerin Gerçekleştirilmesi ve Uygulamalarının Yapılması
3.1 Da 7250 NIR Analyser 115-230V 50-60Hz İhalesinin
Yapılması
3.2 Spektrofotometre  İhalesinin Yapılması
3.3 Masa Üstü Refraktometre İhalesinin Yapılması
3.4 Real Time PCR İhalesinin Yapılması
3.5 PH ve İletkenlik Ölçer İhalesinin Yapılması
3.6 Balda Glikoz Analiz Düzeneği İhalesinin Yapılması
3.7 Bilgisayar (İntelcore i5 1035G1 8GB)
3.8 Yazıcı/Tarayıcı/Fotokopi Renli Mürekkep Tanklı
3.9 PCR Kiti
4. Proje Görünürlük Tanıtım ve Faaliyeti
5.1 1000 adet Broşür, 10 adet Afiş, 1 adet bina tanıtım
giydirmesi, 1 adet Metal tabela
6.1 İl genelinde çiftçi ve besici bilgilendirme toplantılarının
yapılması,
5. Değerlendirme Faaliyeti

1.5 Amaçlar

Projemizin katkıda bulunmayı amaçladığı genel hedefler Sivas Ticaret Borsası nın laboratuvar
altyapısının geliştirilmesi yoluyla Sivas Ticaret Borsası üyelerine, Sivas ve çevresindeki çiftçilerimize
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ve sektörde faaliyet gösteren diğer paydaşlarımıza, tahıl, baklagil, et, bal ve süt ürünleri için

standartlara uygun ölçme ve değerlendirme hizmeti vermek sureti ile tarım ve hayvancılık

faaliyetlerinde kaynak verimliliğinin artırılması, Ata tohumlarının kullanımının yaygınlaştırılması,

katma değerli tarım ürünlerinin desteklenmesi ve yenilikçi teknolojik tarım ve hayvancılık

uygulamalarının geliştirilmesine katkı sunmaktır.

Projenin özel hedefleri ise; Sivas Ticaret Borsası d hilinde hizmet veren Sivas Ticaret Borsası

Laboratuvarının teknik altyapısının güçlendirilerek laboratuvarın yaptığı test sayısının ve niteliğinin

artırılmasıdır. Projemiz kapsamında almayı planladığımız teknolojik laboratuvar cihazları ve

ekipmanları ile Gıda hijyeni, güvenliği ve dayanıklılığı, enerji tasarrufu sağlanması, sürdürülebilir

kalkınmanın sağlanması, ilimizde kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılması, teknolojik alt

yapının iyileştirilmesi, zamanın ve iş gücünün efektif kullanılması amaçlanmaktadır. Böylece

laboratuvar altyapısının güçlenmesi ile h lihazırda yapılamayan pek çok ürün analizi yapılabilecek daha

fazla sayıda ve çeşitte tarım, hayvancılık ve gıda ürününün tahıl, baklagil, et, bal ve süt ürünleri

kalitesini belirlemede çok önemli olan Et Ürünlerinde; Nitrit analizi, Nitrat analizi, Yağ analizi, Protein

analizi, Bal Ürünlerinde; HMF analizi, Şeker Analizi, Nem analizi, PH ve İletkenlik analizi Fiziksel ve

Kimyasal testleri yapılarak bu ürünlerin standartlara daha uygun, verimi ve kalitesi daha yüksek niteliğe

ulaşması sağlanacaktır. Test sayısı ve niteliğinin artması ile Sivas ve çevresinde üretilen tarımsal ve

hayvancılık ürünlerinde kaynak verimliliğini ve kalitesini artacak aynı zamanda bu test hizmetlerinde

dışa bağımlılık azalacak, bu testlerin şehrimizde, daha uygun maliyetlerle yapılması mümkün olacaktır.

Başta üyelerimiz ve sektörde faaliyet gösteren paydaşlarımız nezdinde ürün kalitesi ve

standardizasyonunun önemi konusunda bilinç ve farkındalık oluşacaktır.

TS EN ISO/IEC 17025 standardının alınması amacıyla laboratuvar alt yapısı güçlendirilecek, Ata

tohumlarının analizleri yapılarak envanteri çıkarılacak ve çiftçilerimiz Ata tohumlarını ekme konusunda

bilinçlendirilecektir.

1.6 Gerekçelendirme

Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programının genel amaçlarından biri TR72 Bölgesinde
tarım ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, katma değerli ürünlerin ve yenilikçi uygulamaların
yaygınlaştırılması yoluyla kırsalda yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik gelişimlerine katkı
sağlanmasıdır. Projemizin genel amacı ise mali destek programının amaçlarına paralel olarak borsamız
bünyesinde bulunan laboratuvarımızın analiz yeteneğinin ve altyapısının güçlendirilmesi, bu sayede
Sivas ve çevresinde üretilen tahıl, baklagil, et, bal ve süt ürünlerinin testlerinin kapsamının
genişletilmesi, böylelikle tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kaynak verimliliğinin artması, Ata
tohumlarının kullanımının yaygınlaştırılması ve üreticilerimizin kaynak verimliliği ve kırsal kalkınma
konularında bilinçlendirilmesidir.
2023 kalkınma hedefleri açısından ülkemizde tarım politikası tamamen üretim odaklı bir anlayışa
dönüşmüş durumdadır. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan Kaba Yem Açığının
Giderilmesi Projesi ile 2019 yılında ilimizde yaklaşık 2100 çiftçimize DAP Bölge İdare Kalkınma
Başkanlığınca tohum dağıtılmıştır. Ayrıca İl Özel İdaresi tarafından 20.000 kg fiğ tohumu, 20.000 kg
sertifikalı korunga tohumu ve 200.000 kg yem bitkisi tohumu dağıtılmıştır. Bu proje ile yem üretimi

1.6.1 Program Hedefleri ve Öncelikleri ile İlgisi
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güçlenecek, yem fiyatlarındaki düşüş ve kalitenin yükselmesi ile et ve süt ürünlerinde de üretim artışı
ve kaliteli ürün üretimi sağlanacaktır.
Projesi yürütülen Sivas Ot Borsası proje inşaatı Sivas Kovalı Mevkiinde devam etmektedir kaba yem
üretim analizleri yapılacak ve Ot Borsası Satış Salonunda kaba yem satışı yapılacaktır. Da 7250 NIR
Analyser 115-230V 50-60Hz Cihazı ile kaba yem analizi yapılacaktır.
Türkiye de 113 Ticaret Borsası bulunan TOBB kayıtlı Ticaret Bakanlığınca tek yetkilisi olan kotasyona
tabi ürün olan kaba yem Sivas tadır. Projeyle Sivas ilini cazibe merkezi haline getirmek hedefimizdir.
Tarım ve hayvancılık ürünlerinde kalite ve verim, insan sağlığı ve ülke ekonomisi açısından hayati
önem taşımaktadır. Teknoloji kullanımının ve verimin artması, tüketicilere sağlıklı gıda sağlanması ve
gıda ürünlerinde standardizasyonun sağlanması için kalite kontrol şarttır. Bu kapsamda tarım ve
hayvancılık altyapısının geliştirilmesi için gerekli testlerin yapılması, böylelikle sermaye, insan kaynağı
ve doğal kaynakların optimum şekilde kullanılması, bu yolla verimliliğin artırılması şarttır.
Paydaşlarımız ürün kalitesinin teyidi ve ürün standardizasyonunun sağlanması konusunda altyapı
eksikliği sebebi ile sıkıntı yaşamaktadırlar. Porojeyle borsamız laboratuvarının altyapı eksiklerinin
giderilmesi ilimiz ve çevresinde üretilen tahıl, baklagil, et, bal ve süt ürünlerinin kalite ve verimini
büyük oranda artıracaktır.
Bu kapsamda projemiz başvuru rehberinde yer alan önceliklerden; öncelik 2. Katma değerli tarım
ürünlerinin artırılması ve/veya ata tohumlarının kullanımın yaygınlaştırılması, Öncelik 3. Yenilikçi,
teknolojik tarım ve hayvancılık ürünlerinin yaygınlaştırılması ve Öncelik 4. Tarım hayvancılık alanında
kaynak verimliliğinin artılması öncelikleri ile uyumludur. Projemiz aynı zamanda üyelerimiz,
çiftçilerimiz, üreticileriz ve paydaşlarımız nezdinde de ürün kalitesi ve standardizasyonu konusunda
bilinç oluşturacak kaliteli ve standart üretim konusunda farkındalık yaratacaktır.
Borsamız projeyi uygulayabilecek alt yapı ve insan kaynağına haizdir.
Projemiz başvuru çağrısının öncelik konularıyla doğrudan ilişkilidir.
Faaliyetlerimiz Borsamız misyonuyla, hedef kitlemizle ve program amaçlarıyla en uyumlu şekilde
tasarlamış olup faaliyet sonuçlarımızın şeffaf ve ölçülenebilir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi
mümkündür.
Projemizin uygulama kapsamında tabadan yukarıya doğru yaklaşımla katılımcılık sağlanacak, yerel
kapasite ve örgütlenme gelişecek, tarım ve hayvancılık kapasitesi artacak, ilimizde ve bölgemizde
tarımla ve hayvancılıkla uğraşan çiftçi ve besicilerimizin bilinç düzeyi yükselecektir.

Ekonomik kalkınmanın önemli göstergelerinden biri olan GSYIH, 2018 rakamları ile Türkiye de kişi
başı 45.463 TL iken Sivas ilinde kişi başına düşen GSYIH 30.994 TL'dir ortalama GSYIH'nın %32
altındadır . Orta Anadolu Kalkınma Ajansı TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'na göre; Kalkınma
Bakanlığı tarafından yapılan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi SEGE sıralamasına göre 81
il arasında Kayseri 17. sırada, Sivas 49. sırada ve Yozgat 65. sırada yer almıştır.
Bölgesel Gayrisafi Katma Değer GSKD içerisinde tarımın aldığı pay ve son beş yılda tarımsal
istihdamın Bölge toplam istihdamı içerisindeki payı, Türkiye dekine göre, daha yüksek bir oranda
gerçekleşmiştir. OECD sınıflandırma sistemine göre, Bölge illerinden Sivas ve Yozgat tamamen kırsal
alanlar, Kayseri ise orta ya da önemli kırsal alanlar statüsüne girmektedir.
2000 yılı sayımlarında 755.091 olan il nüfusu, 2019 yılı adrese dayalı nüfus sayımlarında 646.608 e
gerilemiştir. Son 20 sene içerisinde kırsaldan göç nedeni ile nüfus sürekli gerilemiş ve halen
gerilemektedir. Sivas 27.203 km alanı ile Türkiye'nin 2. büyük ilidir. Geniş coğrafi yapıya rağmen il
nüfusu gittikçe azalmaktadır. Genel olarak km ye 23 kişi düşmektedir.
Sivas ilinde işgücünün sektörel dağılımına bakıldığında, tarım ve hayvancılığın ilde çok büyük
ekonomik etkinliğe sahip olduğu görülmektedir. İldeki iktisaden faal nüfusun %66,5 ini tarım sektörü
oluşturmaktadır. Şehirdeki en önemli gelir yaratıcı kaynak tarım ve hayvancılıktır. Bu sebeple tarım ve
hayvancılık ürünlerinde verimin ve kalitenin artması Sivas için her açıdan çok büyük önem
taşımaktadır. TUİK tarafından yapılan VII. Genel Tarım Sayımı Tarımsal İşletmeler Anketi ne göre,
Sivas ta yer alan tarımsal işletme başına düşen ortalama toprak büyüklüğü 95 dekar olup, 60 dekar olan
Türkiye ortalamasından 35 dekar daha fazladır. Ayrıca Sivas ta toplam 78.953 tarımsal işletme olduğu

1.6.2 Kapsanan Bölgede Belirlenen İhtiyaç ve Sorunların Tanımlanması
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ve bunun %1,26 sının arazisinin olmadığı, geriye kalan % 98,74 ünün ise 7.467.539 dekarlık araziyi
işlediği belirtilmektedir. İlde tarım işletmeleri faaliyetlerine göre genellikle bitkisel ve hayvansal
üretimi birlikte yapmaktadırlar, bunun oranı da % 87'yi bulmaktadır T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü .
Üyelerimiz ve üreticilerimiz açısından tarımsal ve hayvansal verimin artırılması için ürün analizlerinin
çeşitlendirilmesi ve sağlıklı yapılabilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu analizleri yapacak deney
cihazları çevre illerdeki Borsa Laboratuvarlarında ve özel laboratuvarlarda bulunmakta olup, üyelerimiz
çevre illere ürünlerini analize göndermekte bu da Sivas'ın kalkınmasını olumsuz etkilemektedir, STB
olarak mevcut deneylerimize ilaveten yeni cihazlarla yapacağımız deneylerle çiftçi, besici ve
tüccarlarımıza hizmet vermek istemekteyiz. Böylece çevre illere aktarılan kaynaklar Borsamız tarafına
gelecek ve farklı projelerde kullanılacaktır.
Ayrıca Borsamızdaki satış seanslarından önce ürün kalitesinin ve vasfının ortaya çıkması, satıcı
çiftçimizin malını gerçek değerinden satışa sunulması, alıcı olan üyelerimizin de ürünün değer ve
kalitesine göre malının alınması amacıyla Da 7250 Nır Analyser 115-230V 50-60Hz cihazının
alınmasına ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır. Bu cihaz 6 saniyede sonuç vermekte olup alım-satım
işlemlerinde büyük kolaylık ve güven sağlayacaktır.
Sivas Ticaret Borsasının amacı tarımsal ve hayvansal ürünlerin ticaret ve üretiminin kalitesini ve
miktarını artırmak, bu sayede Sivas'ın ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaktır.
Halihazırda STB Laboratuvarı ilimizdeki üye ve üreticilere analiz hizmeti vermekte olup hizmet kalitesi
ve verimliliğini artırmak için laboratuvar altyapısının ivedilikle geliştirilmesi, analiz sayısının ve
çeşidinin artırılması gerekmektedir. Ölçülemeyen şey yönetilemez . Bu yaklaşımdan hareketle tarım ve
hayvancılık ürünlerinde verim ve kalitenin artırılması için laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi
bölgenin tarım ve hayvancılık faaliyetleri açısından acil ve hayatidir.

1.6.3 Hedef Grubun/Grupların ve Nihai Yararlanıcıların Tanımı ve Tahmini Sayıları

1. Çiftçiler: Sivas ilimizin 1273 köyünde faaliyet gösteren tarım ürünleri yetiştiricileri, İlimizde köy ve
ilçeler dahil 80.000 çiftçi bulunmaktadır. Bunun 13845 i merkezdeki çiftçi ailesidir.

2. Et Besiciliği: İlimizde bulunan hayvancılık işletmeleri,

3. Süt Besiciliği İşletmeleri: İlimizde günlük süt üreten hayvancılık işletmelerinin ve çiftçilerin süt
ürünlerini üreten işletmeler,

4. Tüccarlar: Borsamızın kayıtlı tahıl ve baklagil alım satımıyla uğraşan 756 esnaf,

5. Sivas Ticaret Borsası: Misyonu Sivas ilinde tarım ve hayvancılık alanında üyelerin mesleki
faaliyetlerini kolaylaştırmak ve desteklemek olan Borsamız

6. Sivas Tarım Platformu : Sivas Tarım Platformu üyeleri ve temsil ettiği sektörler

1.6.4 Hedef Grubun/Grupların Seçilme Nedenleri

İlimiz ekonomisi tarım ve hayvanlığa bağlı bir ekonomidir. Borsamıza üyesi olan işletmeler tarımsal
hayvansal ürün ve gıda ticareti ile iştigal etmekte olup bu ürünlerin verim ve kalitesinin artması Sivas
Sosyoekonomisi üzerinde büyük etkisi olacaktır.
Maalesef ilimiz genelinde tarımsal ve hayvansal kapasite kullanım oranı istenilen düzeyde değildir,
aynı zamanda ürün verimliliği de olması gerekenin altındadır. Bu problemlerin en önemli sebeplerinden
bir tanesi ölçüm ve değerlendirme eksiğidir. Üreticilerimizden bilinçli olanlar ölçme ve değerlendirme
hizmeti almak için çevre laboratuvarlara gitmek zorunda kalmaktadır. Bu da hem zaman kayıp ettirici
bir etken özellikle süt ve et ürünlerinde bu zaman kaybı daha da önemli bir hale gelmektedir zira bu
ürünler zamana dayanıklı ürünler değildirler hem de ekonomik açıdan maliyetli bir seçenektir. Bu
anlamda Borsamız Laboratuvarının alt yapısının güçlendirilmesi bir lüks olmaktan çıkmış bir
zorunluluk hale gelmiştir.
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AB uyum çalışmaları ile birlikte tarım ve hayvancılık ürünlerinde de yakın zamanda güçlü bir Avrupa
rekabeti ile karşı karşıya gelmemiz muhtemeldir. Bu anlamda tarımsal ve hayvansal üretim
kapasitemizin, ürün verimliliğimizin ve kalitemizin artması büyük önem taşımaktadır. Kalite kapasite
ve verimliliğin artması ölçme ve değerlendirme alt yapısının güçlendirilmesi ile doğru orantılıdır.
Laboratuvarımıza alacağımız yeni makine ve ekipmanlar sayesinde 2019 yılında aldığımız Yetkili
Sınıflandırıcı Lisansına yeni analizler eklenecektir.
Bölgemizde yöre ihtiyacı olup üretilmeyen veya sunulmayan tarımsal, hayvansal ve gıda ürünlerinin
bölgemize teşvik ederek ekonomini geliştirilmesine, yöremize katma değer katmasını amaçlamaktayız.
Borsamız 1992 yılından bu yana faaliyet göstermesi ve bu projeyi uygulayacak mali kapasiteyi ve proje
yönetebilme kapasitesine sahip olması hedef gruplarının seçilmesinde en önemli etken olmuştur.
Sivas 27.203 km alanı ile yüzölçümü açısından Konya dan sonra Türkiye nin 2. büyük ilidir. Sivas
işgücü verilerine bakıldığında tarım ve hayvancılığın ildeki ekonomik etkisinin çok yüksek olduğu
görülmektedir. Sivas ta iktisadi faaliyet gösteren nüfusunun %66,5 i faal olarak tarım ve hayvancılıkla
uğraşmaktadır. Bu sebeple tarım ve hayvancılık Sivas için son derece hayati önem taşımaktadır.
Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kişi ve firmaların ürün analizlerinin yüksek doğrulukla
yapılması ve yapılan analizlerin çeşit ve sayıca artırılması hedef kitle için son derece önemlidir. Zira
ürün verimi ve kalitesini sağlamak, verimi artırmak için Et Bal ve Süt ürünlerinin kimyasal analizleri
üretici açısından önem taşımaktadır.

1 Proje Ekibinin Oluşturulması

İlk 3 ay proje ekibi oluşturulacaktır.

 - SİVAS TİCARET BORSASI (Proje Sahibi)

Uygulama Birimleri (Rolü):

2 İhale dosyalarının hazırlanması

Proje ekibi tarafından ihale dosyaları hazırlanacaktır.

 - SİVAS TİCARET BORSASI (Proje sahibi)

Uygulama Birimleri (Rolü):

3 İhalenin yapılması ve uygun cihaz ve hizmet sağlayıcıları ile sözleşme yapılması / satın alma

Ekipman ihaleleri yapılacak, uygun cihaz ve hizmet sağlayıcıları ile sözleşme yapılacak ve satın alma /
kurulum gerçekleştirilecektir.

 - SİVAS TİCARET BORSASI (Proje Sahibi)

Uygulama Birimleri (Rolü):

4 Proje börünürlük faaliyetleri

Proje görünürlük faaliyetleri tüm proje süresince yapılacaktır.

 - SİVAS TİCARET BORSASI (Proje sahibi)

Uygulama Birimleri (Rolü):

5 Değerlendirme faaliyetleri

Projenin düzgün ilerleyip ilerlemediği yılda 2 kez değerlendirilecektir.

 - SİVAS TİCARET BORSASI (Proje sahibi)

Uygulama Birimleri (Rolü):

1.7 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması
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Proje ekibi olusturmak: Proje bir ekip çalışması ile yürütülecektir. Alanında uzman kişilerden oluşacak
olan ekip koordinasyon içinde projeyi yürüteceklerdir.
İhale dosyaları hazırlamak ve ihaleyi gerçekleştirmek: İhale dosyaları alanında uzman kişilerce, ülke
çapında faaliyet gösteren diğer öncü kuruluşlar ve üniversiteler ile fikir teatisinde bulunarak
oluşturulacaktır. İhale dosyasının titizlikle hazırlanması önem taşımaktadır zira satın alınacak
ekipmanın kalitesi ve hassasiyeti analizin kalitesini ve hassasiyetini de etkileyecek dolayısıyla bu sonuç
proje çıktılarına da yansıyacaktır. İhaleyi kazanan kurumlarla yapılacak sözleşme sadece ekipman
alımını içermeyecektir. Ekipmanın yanı sıra, kurulum, sigorta, bakım ve yedek parça maddeleri de
sözleşmeye eklenecek cihazların uzun süre, kesintisiz ve yüksek verimle çalışmaları garanti altına
alınacaktır.
Proje görünürlük ve değerlendirme faaliyetleri: projenin görünürlüğü hem ORAN Kalkınma Ajansı nın
görünürlüğü dikkate alınarak hem de projenin tanınması, bilinmesi ve üreticimiz ve halkımız tarafından
benimsenmesi açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple görünürlük faaliyetlerine azami önem
verilecektir.
Proje değerlendirme faaliyetleri: proje, projenin baladığı aydan sonuçlandığı aya kadar titizlikle takip
edilecektir. Ölçülemeyen şey yönetilemez mantığı ile yapılacak her satın almanın ve kurulacak her
cihazın performası takip edilecek ayrıca proje çıktıları analiz sayısı, ata tohumu envanteri, projenin
sağladığı katma değer gibi anahtar performans indikatorlerı KPI proje ekibi tarafından
değerlendirilecek ve rapor edilecektir. Böylelikle projenin sağladığı katma değeri nicel olarak görmek
ve takip etmek mümkün olacaktır.

1.8.1 Uygulama Yöntemleri ve Teklif Edilen Yöntemin Nedenleri ve Gerekçeleri

1.8 Yöntem

Proje daha önceki baska bir projenin devamı niteliginde degildir.

1.8.2 Projenin Daha Önceki Başka Bir Projenin Devamı Olması Durumunda, Bu Projenin
Öncekinin Sonuçları Üzerine Nasıl İnşa Edileceği

Proje büyük bir programın parçası degildir.

1.8.3 Proje Büyük Bir Programın Parçası ise, Programa Nasıl Uyacağı veya Programla Nasıl
Koordine Edileceği

Proje süresince proje KPI larının takibi proje yöneticisi tarafından titizlikle yapılacaktır. Ayrıca 1 adet
ara değerlendirme raporu ve 1 adet de nihai değerlendirme raporu yine proje yöneticisi tarafından
hazırlanacak böylelikle elde projenin performansı ile ilgili formal raporlar de mevcut olacaktır. Bu
raporlarda, yapılan tüm faaliyetler en şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yer alacaktır. Projenin beklenen
hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği, proje esnasında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlar
için üretilen çözümler, gelir-gider durumu yer alacaktır.

1.8.4 Proje Takibi ve İç/Dış Değerlendirme Prosedürleri

1.8.5 Çeşitli Aktörlerin Projedeki Rollerinin ve Katılımlarının Tanımlanması (Yerel Ortaklar,
Hedef Gruplar, Yerel Yönetimler, vs.) ve Bu Rollerin Onlara Verilmesinin Sebepleri

Proje ekibi tamamen borsamız personelinden oluşmaktadır. Borsamız akademik danışmanı da proje
ekibimize proje süresince destek verecektir. Projemizde gerekli görüldüğü durumlarda diğer
borsalardan, analiz kurumlarından ve üniversitelerden de bilgi ve destek alınabilir. Ayrıca yerel
dernekler, Ziraat Odası, TKDK, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve diğer ilgili kurum ve
kuruluşlar da informel olarak paydaşımız olacaklardır. Özellikle üreticimizi bilinçlendirme noktasında
bu meslek kuruluşları ve STK lardan yararlanılacaktır.
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1.8.6 Proje Uygulaması İçin Önerilen Ekip

Projede 1 yürütücü, ona bağlı 2 araştırmacı görev alacaktır. Proje ofisi, Sivas Ticaret Borsası içinde
oluşturulacaktır. Muhasebe işlemleri borsamızdaki ilgili personel tarafından yapılacaktır. Akademik
danışmanımız da proje ekibimize dışarıdan destek verecektir. Proje ekibimizden hiçbir personel
projeden ücret almayacaktır.

1.8.7 Projelerin Uygulanması İçin Önerilen Temel Araçlar

1. Da 7250 NIR Analyser 115-230V 50-60Hz
2. Spektrofotometre
3. Masa Üstü Refraktometre
4. Real Time PCR
5. PH ve İletkenlik Ölçer
6. Balda Glikoz Analiz Düzeneği
7 Bilgisayar İntelcore i5 1035G1 8GB
8 Yazıcı/Tarayıcı/Fotokopi Renli Mürekkep Tanklı
9 PCR Kiti

1.9 Süre ve Faaliyet Planı

 Faaliyet Adı Faaliyet Ayları Uygulama BirimleriNo

Proje Ekibinin Oluşturulması 1, 2, 3 SİVAS TİCARET BORSASI 1

İhale dosyalarının hazırlanması 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 SİVAS TİCARET BORSASI 2
İhalenin yapılması ve uygun cihaz
ve hizmet sağlayıcıları ile sözleşme
yapılması / satın alma yapılm

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11

SİVAS TİCARET BORSASI 3

Proje börünürlük faaliyetleri
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12

SİVAS TİCARET BORSASI 4

Değerlendirme faaliyetleri 6, 12 SİVAS TİCARET BORSASI 5

Projenin uygulama süresi 12 ay olacaktır.

1.10 Performans Göstergeleri

Gösterge Birim Mevcut HedefKodu

Üretim Kapasitesi Adet 20 32K6

Eğitim Sayısı Adet 0 5G7

Eğitime Katılan Kişi Sayısı Kişi 0 200G9
Kadınlara Yönelik Düzenlenen Eğitim
Sayısı

Adet 0 1TK15

Tarımsal Ürünlerin Depolanmasına
Yönelik Tesis Sayısı

Adet 0 1TK38

Kurulan/Geliştirilen Laboratuvar Sayısı Adet 0 1K39

Ata Tohumu Kullanan Üretici Sayısı Kişi 0 5TK60

Yenilikçi Tarım Uygulamaları Kişi 0 8TK61
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Gösterge Birim Mevcut HedefKodu

Gerçekleştiren Üretici Sayısı

Test Çeşidi Sayısı Adet 20 32K95

Test Kapasitesi Adet 200 340K96

Test Sayısı Adet 200 340K97

Test Merkezi Sayısı Adet 1 1K98

2. BEKLENEN SONUÇLAR

2.1 Hedef Gruplar/Yararlanıcılar Üzerinde Beklenen Etki

2.1.1 Hedef Grupların/Yararlanıcıların Durumu

Sivas ekonomisinde tarım ve hayvancılığın önemi çok büyüktür. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde
verim ve kalitenin artırılması açısından analiz büyük önem taşımaktadır. Tarım ve hayvancılık
ürünlerinin analizlerinin yapılması için geçtiğimiz senelerde Sivas Ticaret Borsası Laboratuvarı
imkanlar zorlanarak faaliyete geçirilmiş olup laboratuvar 4 Yetkin personeli ile h lihazırda Tahıl ve
Baklagillerde Fiziksel ve Kimyasal analizleriyle hizmeti vermektedir. Ancak laboratuvar altyapısının
istenen düzeyde olduğunu söylemek zordur. Laboratuvar altyapısının ivedilikle güçlendirilerek Et, Bal
ve Süt ürünleri analizlerinin de yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu sayede tarımla ve hayvancılıkla
uğraşan çiftçi ve yetiştiriciler ürünlerini hızlı ve güvenli şekilde analiz ettirebilecek, ürünü ile ilgili
gerekli raporları alabilecek, çıkan sonuçları değerlendirerek gıda güvenliği, ürün verim ve kalitesini
artırabilecek önlemleri alabilecektir.

2.1.2 Hedef Grupların ve/veya Varsa Ortakların Teknik ve Yönetim Kapasiteleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 01.02.1988 tarih ve 6118 sayılı emirlerine
müsteniden ve TOBB un 21.12.1987 tarih ve 45715 sayılı yazılarına istinaden Sivas ta kurulan Sivas
Ticaret Borsası zaman içerisinde kiralık olarak tutulan bir dairede ve Buğday Pazarı nda satış salonu ile
üyelerine hizmet vermeye devam edilmiştir. 1998 yılında Yönetim Kurulumuzun çalışmaları sonucunda
şu anda merkez bina olarak kullanılan 5 katlı binada 756 Üyesine hizmet vermektedir.
Sivas Ticaret Borsası üye ve üreticilerine 80 Tonluk Elektronik Taşıt Kantarı ve konferans salonu ile de
hizmet vermekte olup ilçelerde de temsilcilikler açarak daha fazla üreticiye hizmet götürmeye
çalışmaktadır. 2019 yılında Buğday Pazarı nda Belediyeye ait olan bir bina satış salonu olarak
kullanılmak üzere kiralanmış olup, yapılan genişletme çalışmaları sonucunda bugünkü görünümünü
kazanmıştır. Aynı bina içerisine bir laboratuvar kurulmuş, ilimizdeki üye ve üreticilerin hizmetine
sunulmuştur. Borsamız bünyesinde h lihazırda 8 Personel bulunmakta olup 2,500.000 TL bütçesi
bulunmaktadır. Borsamız 2015 yılında Akreditasyona sahip olmuştur. Ayrıca 2020 yılında anlaşmalı
lisanslı depolar ve Merkez Laboratuvarımızda toplam 7446 tahıl ürünlerinde analiz yapılmıştır.

2.2 Somut Çıktılar

1. Sivas Ticaret Borsası Satış salonu ve Laboratuvarının teknolojik alt yapısı geliştirildi, analiz
kapasitesi %30 artırıldı,
2. Analiz süreleri %60 oranında kısaltıldı,
3. Senelik 114,917 ton civarında tarımsal ürün borsamızda pazarlanması sağlandı.
4. 10 a yakın analiz cihazı ve ekipmanı Borsamız laboratuvar sistemine entegre edildi.
5. Borsamız Yetkili Sınıflandırıcı Lisansına yeni analizler ekledi.
6. Yüksek rekabet gücüne erişimde hizmet kalitesi kalıcı biçimde artırıldı.
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2.3 Çarpan Etkileri

1- Projemizin tamamlanıp Borsamızın analiz faaliyetlerinin gelişimi ile çiftçilerimizin ve
üreticilerimizin bekleme süreleri kısalacak, ürün analizi yaptırmak için başka bir yere gitme ihtiyacı
duymayacaklardır. Böylelikle senelik 114,917 ton ürün ilimiz sınırları içerisinde pazarlanacak ve katma
değer kaybı yaşanmayacaktır. Borsamıza kayıtlı esnaflarımızın daha fazla tarımsal ürün satın almasıyla
bölgemizde yeni üretici ve kooperatiflerle bağlantı kurulacaktır. Böylece kolektif iş yapabilme becerisi
gelişecek, yörede sivil toplum hareketlerinin gelişmesine katkı sağlanacaktır. Bu da ilimizin farklı
alanlarda gelişmesine öncelik edecektir. Proje sonucunda hububat, et, bal, yem ve süt ürünlerinde
verimlilik artacak yetiştiricilikten pazarlamaya kadar olan süreçte faaliyet gösteren bütün firmalar ve
çalışanlarının refahı artacaktır.
Geleneksel yönetim sisteminden kaynaklanan zararlar asgari düzeye indirilecek böylece yöre halkı
tarımsal ürünler yetiştirileceğine daha fazla önem verecek ve bölgede kaliteli ürün miktarı artacaktır.
Projenin hayata geçirilmesiyle hububat, baklagil, et, süt ürünleri ve bal yöre halkı için önemli bir gelir
kaynağı olacaktır. Böylece tarımda işsizlik oranı özellikle de kadın nüfus bakımından azalacaktır.
Ayrıca ihtiyaçlarını çevre il ve ilçelerden sağlayan üretim tesisleri tedariğinin ilimiz içerisinden
yapacak böylece ilimizin ekonomisi daha hızlı büyüyecektir. Yapılan araştırmalarda Türkiye de artan
nüfusun yeterli dengeli ve sağlıklı beslenmesinin tarımsal üretimin uygun şekilde değerlendirmesine
bağlı olduğunu göstermektedir. Borsamızda yapılacak doğru ve güvenilir analizler ülkemizde gıda
güvenliğinin iyileştirilmesini dolaylı yoldan katkı sağlayacaktır.
2- Et,Bal ve Süt ürünleri analizleri için başka laboratuvarlara aktarılan yaklaşık 500.000 TL, borsamız
bünyesinde farklı projelere kaynak olarak aktarılacaktır.
3- Proje ile borsamızın proje yönetim yeteneği gelişecektir.
4- Proje özellikle görünürlük faaliyetleri sayesinde borsamızın kurumsal imajını güçlendirecektir.

2.4.1 Mali Boyut

Yatırımımız tam kapasiteyle çalışması durumunda en kısa sürede kendini amorti edecek, üyelerimizden
aidat ve tescil gelirleriyle Borsamız kendi kendini finans edebilecek ve mali açıdan sürdürülebilirlik
sorun olmayacaktır. Ayrıca Borsamızın yıl boyunca faaliyet göstermesinden dolayı yıl içerisinde oluşan
fiyat dalgalanmaları etkilenmeyeceği düşünülmektedir.
Projemiz tamamlandıktan sonra işletme giderleri, yakıt, sarf malzeme ve benzeri malzemeler Borsamız
tarafından finans edilecektir. Kurumsal yapı gereği hem mevcut varlıklarıyla hem de kardan elde
edilecek gelirleriyle ve de diğer giderlerle mali sürdürülebilirlik sağlanacaktır. Dolayısıyla hibe
bitiminden sonra Borsamız faaliyetlere kendi olanaklarıyla rahatlıkla sürecektir.

2.4 Sürdürülebilirlik

2.4.2 Kurumsal Boyut

Her yıl borsamız bünyesinde yapılamayan Et, Bal ve Süt Ürünleri analizleri için harcanan yaklaşık
olarak 500.000 TL, borsamız nezdinde yürütülecek diğer projelere aktarılacağından ve proje ile
borsamızın hizmet kalitesi yükseleceğinden, kurumsal boyutta üniversite üst yönetimi projeye destek
vermektedir. Ayrıca projemiz tarım ve hayvancılık alanında çiftçi ve üreticimize çok daha kaliteli ve
verim artırıcı hizmet götürecek bir proje olduğundan üye ve üreticilerimiz açısından da takdir
toplayacaktır.
Projenin bitiminden sonra kapasitemizin artmasını sağlayan analiz cihazları ve ekipmanları mevcut
laboratuvarımız ile birlikte kullanılmaya başlanacaktır. Projenin sonuçları ve oluşturacağı artı değer
çiftçiler, tüccarlar, mal ve hizmet satıcıları tarafından doğruda hissedilecektir. Borsamız faaliyet
gösterdiği hizmet sektöründe bilinirliğini ve Pazar payını geliştirebilecektir. Analiz edilen tarımsal
ürünlerin doğruluğu ve güvenilirliği kaynakta rekabet üstünlüğü olduğu için tüccarlarımızın pazarlama
sorunu olmayacaktır. Bu faaliyet Borsamıza sürekli kazanç sağlayacağından yönetim kadromuz
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Borsamızı sürekli faal halde tutabilmek için daha fazla çaba sarf edecek ve uzun yıllar faaliyetine
devam edecektir.

2.4.3 Politik Boyut

Uygulamak istediğimiz projenin gerçekleşmesine bağlı olarak Borsamız Laboratuvarı ilimizdeki ve
ülkemizdeki Ticaret Borsalarına örnek olacaktır. Bu da gerek ilimizin gerek ülkemizin AB Dünya
Bankası ve benzeri programlara katılımını artırarak, kırsal alanda kalkınma sağlayacaktır. Bazı finans
kuruluşları da mevzuatlarını değiştirerek bu tarz tesislere kredi vermeye başlayacaktır. Projemiz ile
tarımsal ürünler analizin daha aktif olarak ISO, HACCP ve Gıda Kodeksi mevzuatı uygulamalarında
yer bulunmasını sağlayacak, elde edilen sonuçlar ile tarım stratejisinin değerlendirilmesi sağlanacaktır.

2.4.4 Kalkınma ve Çevre Boyutu

Proje kapsamında temin edilecek cihazlar ve ekipmanlar sayesinde Borsamız analiz kapasitesini analiz
güvenilirliğini insan kaynaklarını ve zaman kullanımını geliştirerek böylelikle rekabet gücü
artırılacaktır. Projenin uygulanmasıyla Borsamız mevcut durumda alışagelmiş sistemini de değişecektir.
Proje kapsamında gerçekleştirilebilecek personel eğitimi çalışanların bilgi birikimi ve becerilerinde
artış sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Borsamızın yaşadığı olumlu değişimler ilimizdeki ve
ülkemizdeki diğer Ticaret Borsalarını harekete geçirecek ve proje geliştirme fikri yaygınlaşacaktır.
Böylelikle laboratuvarlara ilgili yapılacak yatırımlarda alışılmış sistemlerin yerini ileri teknolojiye sahip
sistemler alacaktır. Ayrıca ulusal ve uluslar arası standartlarda analiz yapabilecek borsalarda yerleşik
davranış kurallarının uygulamalarının ve mevzuatının uluslar arası standartlara uygun biçimde
değişimine katkı sağlayacaktır. Çalışanlarımızın Borsamızın hedefine ulaşma yolunda potansiyel tam
olarak kullanmaları özendirilecektir. Borsamız kaliteyi yakalama, çalışanı tatmin ve motive etme,
müşteri tatmini sağlama ve netice de Borsamızın etkinliğini, verimliliğini artırma hedeflerini
amaçlayarak bölgesel her türlü kapasite artırımını kendine ilke edecektir. Üretici ile müşteri arasında
köprü vazifesi gören Borsamızın modern olması ile birlikte kaliteli hizmet uygulamaları başlatılacaktır.

2.5 Mantıksal Çerçeve

Bkz. EK-C

2.6 Görünürlük Faaliyetleri

Görünürlük faaliyetlerinden projede görev alan proje yöneticisi sorumludur. Tanıtım faaliyetleri proje
başlangıcından projenin sonuna kadar devam edecektir. Bu faaliyet kapsamında, projenin genel
çerçevesinde yapılan isler hakkında kamuoyunun ve paydaşların bilgilendirilmesine dönük ilanlar,
basın bültenleri yapılacaktır. Borsamızın web sitesinde faaliyetlerin içerikleri ve projenin güncel
bilgilerine yer verilecektir. Bu noktada ilgili ay için gerekli görülenlerden medya faaliyetlerinden
herhangi biri veya aynı anda birkaçı yapılabilecektir. Projenin uygulama aşamasında en az Projenin
uygulama aşamasında en az 10 adet ilan ve/veya basın bülteni yapılacaktır. Proje boyunca 2 adet
yönetim değerlendirme toplantısı yapılacaktır. İlanlar, basın bültenleri, web sitesinde yer verme ve
basın toplantısı yöntemlerinden herhangi biri ve/veya birilerinin tercih edilmesi noktasında Proje
yürütücüsü tarafından şeffaflık, sivil inisiyatif oluşturmak, kamuoyu desteği sağlamak ve proje üzerine
uygulanabilecek siyasal ve sosyal baskıların önüne geçmek amaçlarını göz önünde bulundurarak, o ay
için bu amaçlara en iyi hizmet edecek yöntem veya yöntemlere karar verecektir. Proje tanıtım
faaliyetleriyle ilgili olarak, 1000 adet broşür, 10 adet afis basılacak, bina tanıtım giydirilmesi
yapılacaktır. Bu şekilde Sivas Ticaret Borsası ve Sivas Buğday Pazarı nda bulunan Sivas Ticaret
Borsası Satış Salonu ve Laboratuvarı çevresinde ORAN Kalkınma Ajansının desteği herkes tarafından
görülecektir. 1 adet Metal Tabela Sivas Ticaret Borsası Satış Salonu ve Laboratuvarı önüne asılacaktır.
Proje sonunda tüm paydaşların katılımına açık bir kapanış toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda
proje sonunda gerçekleştirilen altyapı iyileşmesi ve hizmete sunulan yeni analiz ve yöntemler bir
sunumla paydaşlara aktarılacaktır.
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3. PROJE BÜTÇESİ

Bkz. Ek-B

4. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Bkz. Ek-B2

Ayni Katkılar

Ayni kaynak bulunmamaktadır
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II. BAŞVURU SAHİBİ

1. KİMLİK

Tam Yasal Adı SİVAS TİCARET BORSASI

Kısaltması

Uyruğu

Yasal Statü

STB

Türkiye

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Resmi Adres
DEMİRCİLERARDI MAH.CELAL BAYAR CAD.NO:3
Merkez / SİVAS

Posta Adresi
DEMİRCİLERARDI MAH.CELAL BAYAR CAD.NO:3
Merkez / SİVAS

Telefon Numarası

Faks Numarası

(346) 222 2509

(346) 221 3334

E-Posta Adresi sivas_tb@hotmail.com

İnternet Adresi WWW.SİVASTB.ORG.TR

SEMA  GÖRCÜNBu Proje İçin 1. İrtibat Kişisi

Cep Telefonu Numarası (533) 558 3533

İrtibat Kişisinin E-Posta Adresi sivas_tb@hotmail.com

AHMET KAÇMAZBu Proje İçin 2. İrtibat Kişisi

Cep Telefonu Numarası (530) 541 7473

İrtibat Kişisinin E-Posta Adresi empati_58@hotmail.com

Herhangi bir adres, telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi değişikliği Orta

Anadolu Kalkınma Ajansı'na yazılı olarak bildirilmelidir. Orta Anadolu Kalkınma

Ajansı, Başvuru Sahibi'nin vermiş olduğu iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta,

adres) ile Başvuru Sahibi ile gerektiğinde temas kuramaması halinde bu durumdan

sorumlu tutulamaz.

2. BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ

2.1 Kuruluş ve Faaliyet Bilgileri
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08.03.1992

08.03.1992

Kuruluş Tarihi

Faaliyete Başlama Tarihi

Başvuru Sahibinin Faaliyetleri

Borsamızın Başlıca Faaliyetleri ;
1.Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve
tescil etmek.
2.Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını
usulü dairesinde tespit ve ilan etmek.
3.Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek
üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kuruluşlara
iştirak etmek.
4.Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin
gerekli hizmetleri yapmak.

3. PROJE YÖNETME VE UYGULAMA KAPASİTESİ

Bu alana veri girişi yapılmamıştır.

3.1 Benzer Proje Tecrübesi

3.2 Kaynaklar

3.2.1 Son Üç Yıl İçin Yıllık Gelir

2017 : 1.340.155,41 TL

2018 : 1.510.417,03 TL

2019 : 1.936.058,34 TL

3.2.2 Mali Veri

Yıl Öz Sermaye
(TL)

Orta ve Uzun
Vadeli

Borçlar (TL)

Kısa Vadeli
Borçlar  (TL)

(< 1 Yıl)

Toplam
Bilanço veya
Bütçe (TL)

Gelirler (TL) Net Kazanç
(TL)

2017 1.340.155,41 1.340.155,41 1.340.155,41 0,00 0,00 0,00

2018 1.510.417,03 1.510.417,03 1.510.417,03 0,00 0,00 0,00

2019 1.936.058,34 1.936.058,34 1.936.058,34 0,00 0,00 0,00

Üçüncü Kişilerce Verilen Teminatlar: Üçüncü kisilere verilen teminat bulunmamaktadır.

Mali Kapasiteyi Etkileyebilecek Risk ve Belirsizlikler: Yatırımımız tam kapasiteyle çalışması
durumunda en kısa sürede kendini amorti edecek, üyelerimizden aidat ve tescil gelirleriyle Borsamız
kendi kendini finans edebilecek ve mali açıdan sürdürülebilirlik sorun olmayacaktır. Ayrıca Borsamızın
yıl boyunca faaliyet göstermesinden dolayı yıl içerisinde oluşan fiyat dalgalanmaları etkilenmeyeceği
düşünülmektedir.
Projemiz tamamlandıktan sonra işletme giderleri, yakıt, sarf malzeme ve benzeri malzemeler Borsamız
tarafından finanse edilecektir. Kurumsal yapı gereği hem mevcut varlıklarıyla hem de kardan elde
edilecek gelirleriyle ve de diğer giderlerle mali sürdürülebilirlik sağlanacaktır. Dolayısıyla hibe
bitiminden sonra Borsamız faaliyetlere kendi olanaklarıyla rahatlıkla sürecektir.
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Dolayısıyla, mali kapasiteyi etkileyecek herhangi bir risk ve belirsizlik bulunmamaktadır.

3.2.3 Kategorilerine Göre Tam Zamanlı ve Yarı Zamanlı Personel Sayısı

8

0

Borsamız bünyesinde çalışan 8 tam zamanlı personel bulunmaktadır.

Tam Zamanlı Personel Sayısı:

Yarı Zamanlı Personel Sayısı:

3.2.4 Ekipman ve Ofisler

1998 yılında merkez bina olarak kullandığımız 5 katlı bina borsamıza kazandırılmış olup, 2000 yılı
tarihiyle faaliyetlerimiz burada devam etmektedir.
Buğday pazarında Belediyeye ait olan bir bina satış salonu olarak kullanılmak üzere kiralanmış olup,
yapılan genişletme çalışmaları sonucunda bugünkü görünümünü kazanmıştır. Aynı bina içerisine bir
laboratuvar kurulmuş, üyelerimizin ve üreticilerimizin hizmetine sunulmuştur.
2007 yılında Buğday Pazarı bölgesinde bir arsa Borsamız adına satın alınmış ve üzerine 80 Tonluk
Elektronik Taşıt Kantarı kurularak hizmete açılmıştır. Ayrıca İlçelerimizden başta Şarkışla, Gürün ve
Suşehri olmak üzere temsilcilikler açılarak Borsamızın hizmet kalitesi ve üye memnuniyetleri ön plana
çıkarılmıştır. Borsamızda üyelerimizin toplantı ve eğitimlerinde kullanılmak üzere bir de konferans
salonumuz mevcuttur.

3.2.5 Diğer İlgili Kaynaklar

Bulunmamaktadır.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İLE ULUSAL YA DA ULUSLARARASI KURUM
VE KURULUŞLARA DESTEK AMAÇLI YAPILAN DİĞER BAŞVURULAR

Bu alana veri girişi yapılmamıştır.

4.1 Alınan Mali Destekler

4.

4.2 Sonuçlanmamış Başvurular

Bu alana veri girişi yapılmamıştır.
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Başvuru Sahibi aşağıdaki hususları beyan eder:

V. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANNAMESİ

• Bu başvuruda verilen bilgiler doğrudur.
• Başvuru Sahibi, Ortaklarıyla (varsa) birlikte projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan
sorumludur ve aracı olarak hareket etmeyecektir.
• Başvuru Sahibi projenin yürütüldüğü süre içerisinde faaliyetlerini sürdürmek ve gerektiğinde projenin
finansmanına katılmak için istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahiptir.
• Başvuru Sahibi teklif edilen projeyi başarı ile tamamlamak için gerekli yönetim kapasitesine,
profesyonel yeterliliğe ve niteliğe sahiptir.
• Başvuru Sahibi veya Ortakları, Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1 (2)’de listelenen (a)’dan (ğ)’ye kadar
olan kategorilerden herhangi birine girmemektedir.

1. Yetkili Kişi

Adı Soyadı ABDULKADİR HASTAOĞLU

TC Kimlik No 22649041626

Pozisyonu/Konumu YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Tarih ve Yer:

İmza
Mühür veya Kaşe

2. Yetkili Kişi

Adı Soyadı TAHSİN GÜLBAHAR

TC Kimlik No 49438150048

Pozisyonu/Konumu SAYMAN ÜYE

Tarih ve Yer:

İmza
Mühür veya Kaşe
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EK B-1. FAALİYET BÜTÇESİ

Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet
(TL)

3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı

   3.2.1 Bilgisayar (Intel Core i5 1035G1 8GB) 1 6.700,00 6.700,00

   3.2.2  Yazıcı (Yazıcı/Tarayıcı/Fotokopi Renkli 1 1.800,00 1.800,00

3.3 Makineler, teçhizat

   3.3.1 Da 7250 NIR Analyzer 115-230V 50-60Hz Adet 1 440.000,00 440.000,00

   3.3.2 Spektrofotometre Adet 1 100.000,00 100.000,00

   3.3.3 Masa Üstü Refraktometre Adet 1 135.000,00 135.000,00

   3.3.4 PH ve İletkenlik Ölçer Adet 1 15.000,00 15.000,00

   3.3.5 Real Time PCR Adet 1 155.000,00 155.000,00

   3.3.6 Balda Glikoz Analiz Düzeneği Adet 1 23.000,00 23.000,00

3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler

   3.4.1 PCR Kiti Adet 1 5.369,00 5.369,00

Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı 881.869,00

5.3 Denetim maliyetleri

   5.3.1 Denetim Raporu 1 3.000,00 3.000,00

5.8 Tanıtım (Görünürlük) Faaliyetleri

   5.8.1 Metal tabela 1 500,00 500,00

Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı 3.500,00
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EK B-3. MALİYETLERİN GEREKÇELENDİRİLMESİ

BirimGiderler Açıklama

1. İnsan Kaynakları

1.1 Maaşlar

1.1.1 Teknik

1.1.2 İdari/ Destek Personeli

1.2 Maaşlar(brüt tutarlar, yabancı personel)

1.3 Gündelikler

1.3.1 Yurt dışı (proje personeli)

1.3.2 Yurt içi (proje personeli)

1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları

İnsan Kaynakları Alt Toplamı

2. Seyahat

2.1 Yurt dışı (proje personeli)

2.2 Yurt içi seyahat

Seyahat Alt Toplamı

3. Ekipman ve Malzeme

3.1 Araç satın alımı veya kiralanması

3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı

   3.2.1 Bilgisayar (Intel Core i5 1035G1 8GB)
Cihazların bilgisayara bağlanması, veri aktarımı, veri
depolama ve raporlama

   3.2.2  Yazıcı (Yazıcı/Tarayıcı/Fotokopi Renkli
Mürekkep Tanklı)

Analiz sonuçlarının yazdırılması. Rapor isteyen
üreticilere verilmesi.

3.3 Makineler, teçhizat

   3.3.1 Da 7250 NIR Analyzer 115-230V 50-60Hz Adet

Diode Array NIR tekniği ile, Her türlü gıda
ürünlerinde, yağlı tohumlar e diğer hububatlarda,
kepek, küspe gibi yem ham maddeleri ve bitmiş
hayvan yemlerinde; nem, protein, kül, yağ, selüloz,
nişasta, enerji ve benzeri analizleri yapabilecek
şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı dostudur. Örnek
hazırlama gerektirmez. 6 saniye içinde sonuç verir.
Analiz sırasında kimyasal madde kullanılmaz. Lamba
ömrü 5000 saattir.

   3.3.2 Spektrofotometre Adet Balda HMF analizlerini yapar.

   3.3.3 Masa Üstü Refraktometre Adet Balda nem analizleri yapar.

   3.3.4 PH ve İletkenlik Ölçer Adet Numunelerin PH ve İletkenlik değerlerini ölçer.

   3.3.5 Real Time PCR Adet Et ve Et ürünlerinde tür analizi yapar.

   3.3.6 Balda Glikoz Analiz Düzeneği Adet Balda glikoz analizi yapar.

3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler

   3.4.1 PCR Kiti Adet PCR cihazı ile entegre kullanılacak kit

3.5 Diğer
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BirimGiderler Açıklama

Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı

4. Yerel ofis maliyetleri

4.1 Araç maliyetleri

4.2 Ofis kirası

4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri

4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım)

Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı

5. Diğer maliyetler, hizmetler

5.1 Yayınlar

5.2 Etüd, araştırma

5.3 Denetim maliyetleri

   5.3.1 Denetim Raporu Proje denetim faaliyeti

5.4 Değerlendirme maliyetleri

5.5 Tercüme, tercümanlar

5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.)

5.7 Konferans/seminer maliyetleri

5.8 Tanıtım (Görünürlük) Faaliyetleri

   5.8.1 Afiş Tanıtım faaliyetleri

   5.8.2 Broşür Tanıtım faaliyetleri

   5.8.3 Metal tabela Tanıtım faaliyetleri

5.9 İnşaat (Küçük ölçekli yapım) İşleri

5.10 Kontrolörlük işleri  ve diğer

Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı

6. Diğer

Diğer Alt Toplamı

7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı

8. İdari maliyetler

İdari Maliyetler Alt Toplamı
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BirimGiderler Açıklama

9. Toplam uygun proje maliyeti

 3126 /



EK H-3.1

EK B-2. Beklenen Finansman Kaynakları

TUTAR (TL) TOPLAMIN
YÜZDESİ %

Başvuru Sahibinin Mali Katkısı

Diğer Kurumlarca Yapılan Katkılar

221.341,36

Adı

Bu Başvuruda Talep Edilen Destek Miktarı 664.027,64

25,00

75,00

Bu alana veri girişi yapılmamıştır.

TOPLAM KATKI

Projeden Elde Edilen Doğrudan Gelir

GENEL TOPLAM 885.369,00 100,00

885.369,00 88,80

0,00

 3127 /



EK H-3.1

MANTIKSAL ÇERÇEVE

VarsayımlarDoğrulama Kaynakları ve
Araçları

Objektif Olarak
Doğrulanabilir Başarı

Göstergeleri
Proje Mantığı

Laboratuvar Analiz sayısı 20 den 32
ye çıktı, toplam analiz miktarı %70
arttı.

Ata tohumlarının envanteri
oluşturuldu.

Sivas dışına analiz için gönderilen
ürün miktarı yüzde 50 azaldı.

STB nin laboratuvar altyapısının
geliştirilmesi yoluyla tarım ve
hayvancılık ürünlerinin kalitesinin ve
verimliliğinin artırılması yoluyla Sivas
ili ve çevresindeki sosyo-ekonomik
gelişmeye katkı sağlamak

STB laboratuvar kayıtları

G
en

el
 A

m
aç

Ö
ze

l A
m

aç
(l

ar
)

Borsa üyesi çiftçilerimiz,
üreticilerimiz ve besicilerimiz
analizler konusunda bilgilendirildi.

Ata tohumları konusunda üyelerimizin
bilinç düzeyi arttı.

STB laboratuvar kayıtları

Geliştirilen laboratuvar altyapısı
sayesinde, üyelerimize ve Sivas ve
çevresindeki çiftçi, üretici, yetiştirici
ve diğer paydaşlara verilen laboratuvar
hizmetlerinin iyileştirilmesi,ata
tohumlarının yaygınlaştırılması, katma
değerli tarım ürünlerinin
desteklenmesi ve yenilikçi teknolojik
tarım ve hayvancılık uygulamalarının
geliştirilmesi

STB laboratuvarında yapılan analiz
sayısı 20 den 32 ye çıktı.

Ata tohumu envanteri oluşturuldu.

Daha fazla sayıda ve çeşitte ürünün
tahıl, baklagil, et, bal ve süt ürünleri
testleri yapılarak bu ürünler
standartlara daha uygun, verimi ve
kalitesi daha yüksek niteliğe ulaştı.

Gereken bilinçlendirme faaliyetleri
etkin şekilde gerçekleştirildi.

Çiftçiler, üreticiler ve besiciler
laboratuvar hizmetleri ve analiz
çeşitleri konusunda büyük oranda
bilgilendirildi.

Yeterli sayıda ata tohumu
oluşturulabildi. Tohumlar için uygun
saklama koşulları sağlandı.

STB laboratuvar kayıtları

STB kayıtları

B
ek

le
ne

n 
So

nu
çl

ar

STB laboratuvarının analiz sayısı ve
kapasitesi artırıldı.

Ata tohumları envanteri oluşturuldu.
Tohumlar etiketlendi ve uygun
şartlarda muhafaza edildi.
Çiftçilerimiz ata tohumları konusunda
bilinçlendirildi.

Bölgemizde yapılamayan analizler
sebebi ile il dışındaki laboratuvarlara
gönderilen ürün miktarı azaldı.

Birinci yılda analiz sayısı 20 de 32 ye
çıktı.

Birinci yılda toplanan ata tohumu
çeşidi 78 oldu.

Projenin ve laboratuvar hizmetlerinin
çiftçiler, besiciler ve üreticiler
tarafından bilinirliği arttı.

Borsada işlem gören ürünlerin kalite
standartları konusunda tüccarların
güveni arttı.

Sivas dışına analiz için gönderilen
ürün miktarı yüzde 50 azaldı.

1. Proje Ekibi ve Ofisinin
Oluşturulması
2. Sivas Ticaret Borsası Laboratuvar
İhtiyaç ve Analiz Dosyalarının
Hazırlanması
3. İhalelerin Gerçekleştirilmesi ve
Uygulamalarının Yapılması
4. Proje Görünürlük Tanıtım ve
Faaliyeti
5. Ata tohumlarının toplanması ve
muhafaza edilmesi
6.İl genelinde çiftçi ve besici
bilgilendirme toplantılarının
yapılması,
7. Değerlendirme Faaliyeti

Döviz kurlarında herhangi bir
değişiklik olmadı.

Eğitimlere gereken sayıda kişi katıldı.

Yeterli sayıda ata tohumuna
ulaşılabildi.

STB kayıtları

muhasebe ve lab kayıtları

Eğitim saatleri

Denetim raproları

İhale dokümanları, faturalar,
muhasebe kayıtları

Tanıtım materyalleri

Ata tohumu envanteri

Eğitimler

Denetim

F
aa

liy
et

le
r

Ön Koşul Bulunmamaktadır

Ö
n 

K
oş

ul
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ÖZGEÇMİŞ

Projedeki Pozisyonu: Genel Sekreter

1. Adı Soyadı: SEMA GÖRCÜN

2. Doğum Tarihi: 04.04.1974

3. Uyruğu: Türkiye

4. İletisim Bilgileri (Tel, Faks, E-Posta): (346) 222 2509, (346) 221 3334, sivas_tb@hotmail.com

5. Eğitim Bilgileri:

Bölüm/UnvanTarihMezun Olunan Ögretim Kurumu

01.06.1992 Muhasebe/MuhasebeLise

İngilizce 1 1 1

Dil Okuma Yazma Konuşma

6. Dil Becerileri: (1'den 5'e kadar; 1=Temel Düzey, 5=İleri Düzey)

7. Mesleki Deneyim:

AçıklamaPozisyonTarih Yer Kurum/Kuruluş

15.04.1993 -
1993 ten bu yana
genel sekreter görevini
sürdürmektedir.

Sivas Genel Sekreter
Sivas Ticaret
Borsası

8. Projedeki Pozisyonla İlgili Başlıca Vasıfları: Proje Yürütücüsü

9. Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar: TOBB
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ÖZGEÇMİŞ

Projedeki Pozisyonu: Genel Sekreter Yardımcı

1. Adı Soyadı: AHMET KAÇMAZ

2. Doğum Tarihi: 15.02.1970

3. Uyruğu: Türkiye

4. İletisim Bilgileri (Tel, Faks, E-Posta):

5. Eğitim Bilgileri:

Bölüm/UnvanTarihMezun Olunan Ögretim Kurumu

29.01.2001 SOSYAL BİLİMLER/LİSE MEZUNULİSE

İngilizce 1 1 1

Dil Okuma Yazma Konuşma

6. Dil Becerileri: (1'den 5'e kadar; 1=Temel Düzey, 5=İleri Düzey)

7. Mesleki Deneyim:

AçıklamaPozisyonTarih Yer Kurum/Kuruluş

15.06.1993 -

1993 yılından itibaren
Borsa personeli olarak
görevini icra
etmektedir.

SİVAS
GENEL
SEKRETER
YARDIMCISI

Sivas Ticaret
Borsası

8. Projedeki Pozisyonla İlgili Başlıca Vasıfları: Araştırmacı

9. Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar:
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KONTROL LİSTESİ

Başvurunuzu göndermeden önce, eksiği olup olmadığını ve özellikle aşağıdaki hususların eksiksiz
olarak yerine getirildiğini bu listeden kontrol ederek işaretleyiniz:

HayırEvetKRİTERLER

 1. Başvuru Formunun tüm bölümleri eksiksiz şekilde doldurulmuştur.

 2. Teklif, Türkçe olarak hazırlanmıştır.

 3. Bütçe (1-Bütçe, 2-Beklenen Finansman Kaynakları, 3-Maliyetlerin
Gerekçelendirmesi) Başvuru Formunda belirtildiği şekliyle doldurulmuştur.
 4. Başvuru Formunda yer alan Başvuru Sahibinin beyannamesi, Başvuru Sahibinin
temsilcisi tarafından imzalanmıştır.
 5. Ortaklık beyannamesi (ortak varsa) Başvuru Sahibi ve tüm ortaklar tarafından
imzalanmıştır.

 6. İştirakçi Beyannamesi, tüm iştirakçiler (varsa) tarafından imzalanmıştır.

 9. Bu başvuru; başvuru sahibinin, son bir takvim yılı içerisinde proje teklif çağrısı
kapsamında yaptığı azami dördüncü başvurudur ve bu süre içerisinde alacağı en fazla
ikinci destektir.*

 8. Taahhütname başvuru sahibinin yetkili kişisi tarafından imzalanmıştır.

 7. Başvuru Rehberinde belirtilen ilave bilgi ve belgeler zamanında Ajansa
sunulmuştur.

* Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler için Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen sınırlar saklıdır.
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