GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

2015 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği

Başvuru Formu

Referans Numarası: TR22/15/DFD

Başvuru Sahibinin Adı:

BANDIRMA TİCARET BORSASI

Projenin Adı:

TR 22 BÖLGESİNDE SOYA FASÜLYESİNİN ÜRETİM VE
FİZİBİLİTE RAPORU

Başvuru Kodu:

Gecici_TR22/15/DFD/0025
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BAŞVURU VERİ GİRİŞ FORMU
Size verilen geçici referans numarası başvuru elden teslim edildikten sonra iptal olacaktır. Bu
numaranın yerine ajans tarafından yeni bir referans numarası verilecektir. Size verilecek olan bu yeni
numarayı saklayınız.

Başvuru Kodu

Gecici_TR22/15/DFD/0025

Destek Programı

Proje Süresi

Doğrudan Faaliyet Desteği
TR 22 BÖLGESİNDE SOYA FASÜLYESİNİN
ÜRETİM VE FİZİBİLİTE RAPORU
- Analiz/Araştırma/İhtiyaç Tespiti/Fizibilite/Ön
Fizibilite Çalışmaları Sayısı
- Sektörel Kümelenmelerin Oluşturulmasına
Yönelik Gerçekleştirilen Analiz ve İstatistiki
Çalışmaların Sayısı
- Üretilen Basılı Yayın Sayısı
- Hazırlanan Stratejik Plan/Eylem Planı Sayısı
3 ay

Proje Toplam Bütçesi (TL) *

85.962,00

Talep Edilen Destek Miktarı (TL)

77.365,80

Yararlanıcı

BANDIRMA TİCARET BORSASI

Proje Adı

Projenin Etkileyeceği Göstergeler

Proje Ortaklarının Sayısı

0
Tüzel Paydaş - Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek
Yararlanıcının Hukuki Statüsü
Kuruluşları
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili
Ana Faaliyet Alanı
hizmet faaliyetleri
* Proje Bütçesi alanı, bütçe onaylama işlemi yapıldıktan sonra güncellenmektedir.
İletişim Bilgileri

Adı Soyadı
Telefon Numarası

1. İrtibat Kişisi
EYYÜP ARSLAN
(266) 733 8465

Faks Numarası

(266) 733 8459

Cep Telefonu Numarası

(506) 208 0120

Posta Adresi
Elektronik Posta Adresi
Adı Soyadı
Telefon Numarası
Faks Numarası

Balıkesir asfaltı 6,km
bandırma Bandırma / BALIKESİR
eyyuparslanbtb@gmail.com
2. İrtibat Kişisi
MERVE AKBAŞ
(266) 733 8465
(266) 733 8459
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(555) 721 8436

Cep Telefonu Numarası

Balıkesir asfaltı 6.km.Bandırma Bandırma /
BALIKESİR
merveakbas@bantb.org.tr

Posta Adresi
Elektronik Posta Adresi
1. PROJE KÜNYESİ
Başvuru Sahibi Kuruluş

BANDIRMA TİCARET BORSASI

Yasal Statü

Tüzel Paydaş - Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
TR 22 BÖLGESİNDE SOYA FASÜLYESİNİN ÜRETİM VE
FİZİBİLİTE RAPORU
- Öncelik 3: İş ve yatırım ortamının
geliştirilmesi
- Öncelik 2: İhracatın artırılması
3
Bu alana veri girişi yapılmamıştır.

Proje Başlığı
Proje Türü
Projenin Süresi
Proje Ortağı Kuruluşlar

Projenin Toplam
Uygun Maliyeti (TL)

Güney Marmara
Kalkınma Ajansı'ndan
İstenen Destek Tutarı (TL)

Projenin Toplam Uygun Maliyetinin
Yüzdesi (%)
(Ajanstan istenen destek tutarının proje
toplam bütçesine oranı)

85.962,00

77.365,80

90.0

Projenin Uygulanacağı Coğrafi Alan
Bölge

İl

İlçe

TR22

BALIKESİR

Bandırma

TR22

BALIKESİR

Manyas

TR22

ÇANAKKALE

Biga

TR22

BALIKESİR

Altıeylül

TR22

BALIKESİR

Gönen

TR22

BALIKESİR

Susurluk

TR22

ÇANAKKALE

Merkez

TR22

BALIKESİR

Karesi
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2. BAŞVURU SAHİBİ BİLGİ FORMU
Tam Yasal Adı

BANDIRMA TİCARET BORSASI

Kısaltması

BTB

Uyruğu

Türkiye

Yasal Statü

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Kuruluş Tarihi

17.09.1940

Adres

Balıkesir Asfaltı 6. km.

Bu Proje İçin 1. İrtibat Kişisi

EYYÜP ARSLAN

Cep Telefonu Numarası

(506) 208 0120

İrtibat Kişisinin E-Posta Adresi

eyyuparslanbtb@gmail.com

Bu Proje İçin 2. İrtibat Kişisi

MERVE AKBAŞ

Cep Telefonu Numarası

(555) 721 8436

İrtibat Kişisinin E-Posta Adresi

merveakbas@bantb.org.tr

Bandırma / BALIKESİR

Herhangi bir adres, telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi değişikliği
Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na yazılı olarak bildirilmelidir. Güney Marmara
Kalkınma Ajansı, Başvuru Sahibi'nin vermiş olduğu iletişim bilgileri (cep telefonu, eposta, adres) ile Başvuru Sahibi ile gerektiğinde temas kuramaması halinde bu
durumdan sorumlu tutulamaz.
2.1 Alınan Mali Destekler

Projenin Adı

Başvuru
Kodu /
Referans
Numarası

Destek Veren
Kurum

Destek
Programının
Adı

Kar Amacı
Hububat
Gütmeyen
Laboratuvarı
Güney Marmara
10.IK02.021013
Kuruluşlara
Analiz
Kalkınma
5202
Yönelik Mali
kapsamının
Ajansı
Destek
Genişletilmesi
Programı
Elektronik Satış
Öncelikli
TR
Güney Marmara
Sisteminin
Sektörler Mali
22/14/ÖSMDP2 Kalkınma
Modernizasyon
Destek
/0019
Ajansı
u
Programı

Destek
Alınan
Tarihler

Toplam
Destek Tutarı
(TL)

05.05.2011 01.10.2012

250.000,00

16.06.2014 17.03.2015

230.000,00
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2.2 Sonuçlanmamış Başvurular
Bu alana veri girişi yapılmamıştır.
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3. PROJE TANIMLAMA
3.1 Proje Özeti
3.1.1 Genel Amaçlar
2015 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsam içeriği; TR22 Düzey 2 Bölgesi'nin rekabet gücünü
artıracak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak, kritik öneme sahip fizibilite, araştırma ve
planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.
Bandırma Ticaret Borsası'nın hazırlamış olduğu TR 22 Bölgesinde Endüstriyel Öneme Sahip Soya
Bitkisinin Yerli İmkanlarla Üretilip, İthalatının Azaltılması Eylem Planı, Program Önceliklerinden,
Öncelik 2 ve Öncelik 3 ile doğrudan ilgilidir. Bölgemizde yoğun faaliyet gösteren kanatlı sektörünün en
öncelikli ham madde girdisi soyadır. Kullanılan ham maddenin tamamı ithal girdi ile karşılanmaktadır.
Ham soya ve soya küspesi ithalatına önemli miktarda döviz ödenmektedir. Oysa Güney Marmara
Bölgesinde soya yetiştiriciliği için ekolojik koşullar son derece uygundur. Diğer yandan halen bölgede
gerçekleştirilen üretim sistemleri içerisinde soya yetiştiriciliği için ilave bir alet ekipmana gerek yoktur.
Sadece üreticilere tanıtmak ve yayımını yapmak suretiyle bölgede soya yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak
mümkün görünmektedir.
3.1.2 Özel Amaçlar
TR 22 Bölgesinde faaliyet gösteren kanatlı sektörünün yem ihtiyacının karşılanmasında en önemli ham
maddelerinden biri olan soyayı, bölge üreticisi ile entegre olarak üretimi yaptırmayı, bölge üreticisinin
üretimine ürün çeşitliliği getirmeyi, ihtiyaç bulunan soyanın üretimine imkan verilmesini, bu konuda
bölge üreticisine üretim teşviki için, gerekli tohum, gübre, danışmanlık, eğitim ve pazarlama
konularında destek sunmayı, bölge toprağına ilgili üretim neticesinde, organik madde yönünden
zenginlik sağlanmasını, ana ürün için toprakta yeterli azot birikimini sağlayıp proteini yüksek ürün elde
edilmesini, bölge üreticisinin daha fazla üretim yapıp, daha fazla gelir sağlamasını ve bölgesel
kalkınmayı artırmayı, yem sektörü için daha güvenli, GDO şüphesi olmayan ham madde temini
sağlamayı, ithalatın azaltılıp yerli üretimin artırılmasını ve gerek bitkisel yağda gerekse soya
küspesinde dışa bağımlılığın azaltılmasını sağlamak projenin özel amacını oluşturmaktadır.
3.1.3 Beklenen Sonuçlar
Bu proje ile yerli üreticinin ürün çeşitliliği artacaktır.
Pazarlama sıkıntısı olmayan bir ürün üretilmiş olacaktır.
Ülkenin bitkisel yağ açığının kapatılmasına katkı sağlanacaktır.
Soya ve soya küspesi ithalatında meydana gelen döviz kaybı azaltılacaktır.
Tedarikçiler ve kullanıcılar için daha güvenilir ürün üretilmiş olacaktır.
Sulanan alanlarda toprak ıslahı sonucunda verimlilik artacaktır.
Üretici gelirlerinde önemli artışlar gerçekleşecektir.
3.1.4 Temel Faaliyetler
Proje, üreticilerin soya yetiştiriciliğini tanıması için, soya yetiştiriciliği ile ilgili detaylı saha çalışmaları
çok taraflı çalıştayların düzenlenmesi eğitim amaçlı belde ve kurum ziyaretleri, konferans, köy
toplantıları, kitapçık gibi yayım hizmetlerinden oluşan temel faaliyetleri kapsamaktadır. Aynı zamanda
projede belirtilen temel faaliyetler sonrasında hazırlanacak olan detaylı rapor bölge üreticisine yol
gösterecektir.
İlgili alanda ülkemizde birçok çalışma ve makale yayınlanmasına rağmen lokal düzeye eğilerek gerekli
saha çalışmasının ve raporlandırmanın yapıldığı bölgesel bazda ilk çalışma olması yönde önem arz
etmektedir. Stratejik önemi olan bu tarz tarım ürünlerinin diğer bölgelerde de yapılabilece Ar-Ge /
fiziblite çalışmalarına öncülük edecektir.
3.2 Beklenen Sonuçlar
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3.2.1 Hedef Gruplar/Yararlanıcılar Üzerinde Beklenen Etki
3.2.1.1 Hedef Grupların/Yararlanıcıların Durumu
Kanatlı sektörünün yoğun olduğu TR 22 bölgesinde, tavuk yemi üretiminde en fazla kullanılan soya ve
soya küspesi ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Projenin uygulanmasıyla soya yetiştiriciliği bölgenin
sulanan alanlarında yaygınlaşacak ve yerinde tedarik gelişecektir. Soya kullanıcıları sözleşmeli üretim
yoluna giderek soya ve soya ürünlerini daha az riskli olan bir yolla temin edecektir.
Soya ve soya küspesinde dışa bağımlılık azalacak milli ekonomiye önemli katkılar sağlanacaktır.
Soya üretimi ile çiftçiler alternatif ürünle gelirlerini artırma şansı yakalayacaklardır.
Çapa bitkisi olan soya tarımının yaygınlaşmasıyla istihdama destek olunacak aile iş gücü daha
fonksiyonel bir şekilde değerlendirilebilecektir.
Düşük girdili ürünlerden olan soya tarımında, daha az gübre ve ilaç kullanıldığı için çevresel
ekosistemler üzerindeki baskılar azaltılacaktır.
Sürdürülebilir tarımda en önemli unsur olan tarım alanlarında verimlilik düzeyi kimyasal
kullanılmadığı için daha uzun süre sağlıklı bir şekilde korunmuş olacaktır.
Bu konuda kurumumuzun hazırlayacağı geniş kapsamlı rapor TR 22 bölgesindeki uygulama alanının
tarımsal potansiyeli ortaya çıkaracak soya fasulyesi yeterliliğini belirleyecektir. Bu rapor bölge
üreticisine yönlendirme sağlayacaktır.
3.2.1.2 Hedef Grupların ve/veya Varsa Ortakların Teknik ve Yönetim Kapasiteleri
Projede hedef gurupları tedarikçiler ve üreticiler oluşturmaktadır. Projenin özdeğinde soya üretiminin
yaygınlaştırılması olduğu için daha çok üreticilerin katılımına özen gösterilecektir. Önder çiftçilerden
seçilen üreticiler, sulama imkanlarına bağlı olarak polikültür üretim yapmaktadırlar. Mısır başta olmak
üzere çok sayıda tarla bitkisinin yetiştiriciliğiyle ilgili geniş bilgi ve deneyim sahibidirler. Makine
yönünden de teknik kapasiteleri yüksek olan üreticilerin soya tarımının bölgede yaygınlaşmasında etkili
olacağı düşünülmektedir.
3.2.2 Somut Çıktılar
- TR 22 Bölgesinde mevcut ürün desenine yeni bir ürün eklenecektir. Çiftçilere alternatif bir ürün
kazandırılacaktır.
- Yeni ürün münavebe sistemine çok uygun bir ürün olduğu için toprakta azot birikimi sağlanacaktır.
Soyadan sonra yetiştirilen tahıllarda yüksek proteinli ürün elde edilecektir.
- İlgili sektör temsilcileri için ucuz, kolay ve güvenli yerli hammadde temini sağlanmış olacaktır.
- Bölgede faaliyet gösteren sanayi sektörü iç pazardan hammadde temini sağladığı için dışa bağımlılık
azalacak, ithalat düşecektir.
- Yüksek ithalatın oluşturduğu cari açıkta düşüş sağlanmış olacaktır.
- Pazarı hazır olan bir ürünün üretim ortamı sağlandığı için yerli üreticinin kazancı artacaktır.
- Proje kapsamında 1 adet geniş kapsamlı analiz araştırma ve ihtiyaç tespiti çalışması elde edilecektir.
- Proje kapsamında 1 adet geniş ilgili tarafların katılımı sağlanan kümelenme örneği oluşturacak
sektörel analiz ve istatistiki çalışma yapılacaktır.
- Projenin uygulanması sonrasında 2 adet basılı yayın elde edilecektir.
- Hazırlanan proje fizibilite çalışması TR 22 bölgesinin tamamını kapsayacağı için alan büyüklüğü ve
çarpan etkisi yüksek olacaktır.
- Ayrıca proje kapsamında TR 22 bölgesinde geliştirilen yeni ürün uygulamasının ileri ki zamanlarda
uygulamanın yaygınlaşması ile Tarım İl Müdürlükleri nezdinde "İyi Tarım Uygulamaları Örneği"
olarak kabul edilmesi için başvurular yapılması düşünülmektedir.
3.2.3 Çarpan Etkileri
TR 22 Bölgesinde soya yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenecek olan konferans ve
panellere Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi, ülkemizde
soya konusunda otorite sayılan bilim adamı Prof.Dr. Halis Arıoğlu ve yöremizde yaygın çalışmaları
bulunan Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Harun Baytekin iştirak edeceklerdir.
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Proje çerçevesinde detaylı bir saha çalışması gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda seçili uygulama
alanlarında faaliyet gösteren üretici birlikleri, Ziraat Odaları, Ticaret Borsaları, İlgili STK Temsilcileri
ve Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinden yetkililerle görüşmeler yapılacaktır. Bölgenin soya fasülyesine
olan duyarlılığı masaya yatırılacak, tüm yönleriyle incelenecektir. Aynı çerçevede yapılacak anket
çalışmaları ile de bölgenin ekim tercihleri tespit edilip soya ekim faaliyeti için atılacak adımlar
belirlenecektir. Yapılacak çalıştay ve konferanslar için bölgenin nabzı tutularak gerekli bilgilendirme ve
yönlendirme çalışmaları sağlanacaktır. Projemizin paydaş ayağını oluşturan Ticaret Borsaları ve STK
lar bölgedeki aktif varlıkları sebebiyle projenin çarpan etkisini arttıracaktır.
Ayrıca proje önemine vurgu yapmak için görsel medyadan ve basından faydalanılacak,kamoyunun
bilgilendirilmesi yönünde çalışmalara da yer verilecektir.
3.2.4 Sürdürülebilirlik
Bandırma Ticaret Borsası sürekli gelirleri olan bir kurumdur. Borsamızın temel hedefi üyelerine hizmet
etmek, oluşabilecek sektörel tıkanmalara çözüm oluşturmak ve yatırım ortamını iyileştirmektir. Aynı
zamanda bölge üreticisinin yüksek katma değer üretecek ürünler üretmesi, üretilen ürünün kalitesinin
yükseltilmesi ve bölge üreticisinin bilinçli tarıma yönlendirilmesi temel çalışmaları arasında olmuştur.
Bu projenin oluşması da borsa üyelerinin talebi ile gerçekleşmiştir. Üyelerimizin yerli hammadde
içerikli ürün üretmek istemesi, ithal girdi kullanmak istememesi bu gibi unsurların rekabeti olumsuz
etkilemesi başlıca proje sebepleri olmuştur.
Bu gerekçelerle başlatılan proje Borsamız tarafından uygulanacaktır.Proje uygulama esnasında
belirlenecek hedef kitlenin 2016 yıl içerisinde bu alanda çalışma yapması teşvik edilecektir.Gerekli
takipler yapılacaktır.
3.2.5 Görünürlük Faaliyetleri
Soya yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla yapılacak konferans, panel ve çalıştay
programlarında, GMKA amblemi taşıyan afişler hazırlanacak ve Bandırma, Biga ve Çanakkale Ticaret
Borsalarına asılarak üreticilerin ilgisi çekilmeye çalışılacaktır.
Hazırlanacak rapor, çıktı ve kitapçık gibi yayınlarda GMKA desteğine vurgu yapılacaktır. Alınacak
malzeme ve demirbaşlarda özel etiketlemeler yapılacak, destek vurgusu belirtilecektir.
Hazırlanacak olan raporumuz ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilerek görünürlüğü sağlanacaktır.
Tanıtım Faaliyetleri: Bölgede faaliyet gösteren yerel gazetelere, internet gazete portallarına ve yerel tv
ye duyuru ilanları verilecek ve böylece ajansın görünürlüğü arttırılacaktır. Ayrıca toplantılara ait
bilgiler kurumumuzun web sayfası ve sosyal medya hesaplarından yayınlanarak duyurulacaktır. Proje
sonunda, proje kapanış toplantısı olarak "Proje Sonuç Toplantısı" düzenlenerek elde edilen veriler
paylaşılacaktır.
Tanıtım Afişleri: Proje tanıtımı amacıyla afişler bastırılarak ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılacaktır.
Toplantı ve çalıştaylarda tanıtım amaçlı 2 adet proje bannerleri asılarak ajansın görünürlüğü
arttırılacaktır. Ayrıca yerel basında ve ulusal ajansa haber bülteniyle duyurularak haberin medyada yer
alması ve geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.
Kapanış Toplantısı Davetiyeleri: Proje Sonuç Toplantısı için bölgemizde faaliyette bulunan ilgili kurum
ve kuruluışların davet edilmesi amacıyla 300 adet davetiye bastırılacak ajansın görünürlüğü
sağlanacaktır.
3.3 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması
1 Proje Başlangıç Toplantısı, Proje Ekibininin Belirlenmesi, Planlama Çalışmaları
Hazırlanan projenin uygulanması ile ilgili teknik heyetin belirlenmesi ve görev paylaşımlarının
yapılması faaliyetleridir. Uygulama için yol haritasının belirlenmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlarla
gerekli koordinasyonun sağlanmasıdır. Saha çalışması için yer ve zaman planlamalarının yapılıp
faaliyetlerin başlama sürecidir.
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Uygulama Birimleri (Rolü):
- BANDIRMA TİCARET BORSASI (Konferansların tarih yer ve saatinin belirlenmesi. Katılımcıların
davet edilmesi. )
2 Satın Almaların ve Hizmet Alım Görüşmelerinin Yapılması
Proje uygulanması ile ilgili gerekli saha çalışmalarının yapılmasına yönelik ihtiyaç duyulan hizmet
alımlarının gerçekleştirilmesi, anket sayılarının ve soru listelerinin belirlenmesi, tedarikçi danişman
kuruluşlarla detaylı görüşmelerin yapılması, proje basın duyurusunun yapılarak görünürlük
çalışmalarının başlatılması faaliyetlerini kapsar. Bu faaliyetler proje sözleşmesi imzalandığı tarihten
itibaren 1 (bir) ay içerisinde tamamlanacaktır.
Uygulama Birimleri (Rolü):
- BANDIRMA TİCARET BORSASI (Organizasyon )
3 Saha Araştırmalarının ve İlgili Çalıştayların Gerçekleştirilmesi
Belirlenen uygulama bölgelerinde proje için gerekli veri depolaması ve saha anket çalışmalarının
yapılmasıdır. İlgili kuruluşlarla görüşmeler yapılacaktır. Bu kuruluşlar: İl Tarım Müdürlükleri, Ticaret
Borsaları, Ziraat Odaları, Üretici Birlikleri, Yem Sanayisi Temsilcileri, İlgili Özel Sektör Tarafları,
Yumurta Üretici Birlikleri, TÜİK Temsilcileri, Gümrük Ticaret Bakanlığı Taşra Yetkilileri, Gümrük
Acenteleri Temsilcileri ve Bölgede Üretim Yapan Bölge Üreticilerini kapsamaktadır. Projemizin
hazırlanmasına kaynak sağlayacak ve ilgili raporun hazırlanmasına veri temini yapılabilecek tüm
görüşmeler ve anket çalışmaları yapılacaktır. İlgili görüşmeler sosyal medya aracılığıyla ve borsamızın
web sayfası aracılığıyla duyurumu yapılarak projemiz için farkındalık yaratılacaktır.
Uygulama Birimleri (Rolü):
- BANDIRMA TİCARET BORSASI (ilgili faaliyetler kurum tarafından gerçekleştirilebilceği gibi
tedarikçi firmalardan hizmet alımı şeklinde de tapılabilcektir. Kurumumuzun buradaki rolü ilgili
.çalışmaları izleme ve kontroludür.)
4 Proje Raporunun Hazırlanması
İlgili saha araştırmaları sonrasında derlenen veriler, görsel meteryaller, hazırlanan istatistiki çalışmalar
ve proje raporunda sonuçlandırma bölümü olucak şekilde ilgili rapor hazırlanacaktır. Rapor TR 22
bölgesinde soya yetiştiriciliği insiyatifini tüm yönleriyle ele alacaktır. Bu çalışma proje uygulama
süresinin 3. (üçüncü) ayında gerçekleştirilecektir.
Uygulama Birimleri (Rolü):
- BANDIRMA TİCARET BORSASI (Bandırma Ticaret Borsası ilgili proje raporunun vermli bir
şekilde hazırlanmasında etkin rol oynayacaktır. Proje raporunun kalitesi projenin kalitesinde belirleyici
rol oynayacaktır.)
5 Raporun Basımı, Dağıtımı ve Tanıtımının Yapılması
Hazırlanan proje raporunun basımının yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımının yapılması ve
hazırlanan sonuç raporunun basın kuruluşları nezdinde tanıtımının yapılmasıdır. Araştırmada yer alan
kuruluşlar bölgemizde faaliyette bulunan Ticaret Borsaları, Ziraat Odaları ve Kamu erkinin davetiyle
gerekli bilgilendirme ve açıklamalar yapılacaktır. Projenin duyurumu, görünürlüğü açısından önem arz
etmektedir.
Uygulama Birimleri (Rolü):
- BANDIRMA TİCARET BORSASI (ilgili faaliyet adımını borsamız yürütecektir.)
3.4 Faaliyet Takvimi
Projenin süresi 3 ay olacaktır.
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No

Faaliyet

1 2 3

Uygulama Birimleri

1

Proje Başlangıç Toplantısı,
Proje Ekibininin
Belirlenmesi, Planlama
Çalışmaları

X

BANDIRMA TİCARET BORSASI

2

Satın Almaların ve Hizmet
Alım Görüşmelerinin
Yapılması

X

BANDIRMA TİCARET BORSASI

3

Saha Araştırmalarının ve
İlgili Çalıştayların
Gerçekleştirilmesi

4

Proje Raporunun
Hazırlanması

X

BANDIRMA TİCARET BORSASI

5

Raporun Basımı, Dağıtımı
ve Tanıtımının Yapılması

X

BANDIRMA TİCARET BORSASI

X

BANDIRMA TİCARET BORSASI

3.5 Hedef Gruplar ve Nihai Yararlanıcılar
Hedef Gruplar: İlgili hedef gruplar,bölgemizde faaliyet gösteren kanatlı sektörü, yem
sanayicisi ilgili yan ürünleri üreten ful fat üreticileri ve bölge üreticisidir. Soya ve soya
küspesi ithalatçıları-tedarikçileri yerli imkanlarla üretilecek güvenilir ham maddeye kolay ve
hızlı bir şekilde sahip olacaklardır.
Tedarikçilerin soyayı daha güvenli bir şekilde temin etmesinin yanında, bölgenin ürettiği
ürünlere yeni bir alternatif ürün eklemek suretiyle üretici gelirleri artacaktır. Bölge çiftçisi
halen ithalat yoluyla tedarik edilmeye çalışılan soyayı satış problemi yaşamayacaktır.
Bölgenin sulanan alanlarında organik madde eksikliğinin giderilmesinde, soya en önemli
endüstriyel ürünlerden biridir. Baklagil olması nedeniyle toprak ıslahında önemli rol
oynamakta, çağdaş dünyada ekim nöbeti sistemlerinde mutlaka yer almaktadır. Soya
yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasıyla sulanan alanlarda toprak ıslahı sonucu diğer ürünlerde de
verimlilik artacaktır.
Projemizde analiz ve değerlendirmesini hazırlayacağımız rapor için belirlemiş olduğumuz
sektöre yönelik hedef grubumuz Bandırma Ticaret Borsası, Çanakkale Ticaret Borsası,
Balıkesir Ticaret Borsası, Biga Ticaret Borsası, Gönen Ticaret Borsası, Susurluk Ticaret
Borsası üyeleri kişi ve kuruluşlarıdır. Bahsi geçen Ticaret Borsalarının ilgili meslek komiteleri
üyeleri temsilen hedef kitlemiz olarak belirlenmiştir.
Ayrıca TR 22 Bölgesinde tarım alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kurulışları hedef
kitlemizdir. Bunlar başlıca şu şekildedir;
-İl Tarım ve Hayvancılı Müdürlükleri,
-Ziraat Odaları,
-Tarım ve Hayvancılıktan Sorumlu Vali Yardımcılıkları,
-Toprak Mahsülleri Ajansı,
-Büyük Şehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı.
Ayrıca TR 22 bölgesinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları da hedef gruplarımızıdır.
Bu alanda faaliyet gösteren STK lar şu şekildedir;
-Tarım Kredi Koperatifleri Bölge Birlikleri,
-Ziraat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri,
-5200 Sayılı Üretici Birlikleri Kanuna kapsamında kurulan birlikler,
-6589 Sayılı Kanıuna göre kurulmuş ıslah amaçlı birlikler,
-SS Balıkesir ve Çanakkale bölgesi Hayv. Koop. Birliği ve Ortaklıkları
Bu alanda Tr 22 bölgesinde faaliyet gösteren Ar-Ge kuruluşları ve üniversiteler de hedef
kitlemizdir.
-Çanakkale 18 Mart Üniv.,Balıkesir Üniv., Bandırma 17 Eylül Üniv. ilgili Ar-Ge merkezleri,
-Bandırma Koyunculuk Araştırma İstasyon Müdürlüğü,
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Ayrıca GMKA, Ulusal Politika üreten kişi/kurumlar, TOBB sektör meclisleri projemizden
etkilenecek kuruluşlardır.
Nihai Yararlanıcılar: Bu projenin nihai yararlanıcıları soya fasulyesini üreten yerli üreticiler,
bunu işleyecek olan sanayi sektörüdür.Uzun vadede bölge üretim desenine yeni bir ürün
eklenmiş olacaktır.Bölge üreticisi üretmiş olduğu ürüne devlet teşviki daha yüksek bir ürün
ekimi yapacaktır.Bölgemizde yerli soya fasulyesi piyasası oluşmuş olacaktır.Bölge endüstrisi
yerli üretim ile daha güvenli gıda ve yem hammaddesi elde etmiş olacaktır.İlgili ürün girdisi
ile üretilen yem ve gıdalar,kullanıldığı beslenme programlarında güvenle kullanılacaktır.
Uzun vadede bölge hayvancılığına fayda katmış olacaktır.Sağlıklı yem kullanımı GDO
kaynaklı sorunların giderilmesi ve azaltılmasında yarar sağlayacaktır.
Kısa vadede projemizin hedef grubu olan ve hali hazırda bu alanda faaliyet gösteren
üyelerimiz ve bölge üreticileri için proje kapsamanıda hazırlanacak rapor önem taşıyacaktır.
Kırsal kalkınma planları hazırlanırken orta ve uzun vadede bu rapor kurum ve kuruluşlara
veri teşkil edecektir.
TR 22 Bölgesinde üretim yapan tüm bölge halkı ve Türkiye halkı bu projede nihai
yararlanıcıdır.
3.6 Projenin Gerekçelendirmesi / İlgililiği
3.6.1 Projenin Ortaya Çıkmasını Sağlayan Temel Gerekçe
Bandırma Ticaret Borsası 1940 yılından beri faaliyet göstermektedir. Kuruluş amacı gereği üyelerine ve
bölgede faaliyet gerçekleştiren sektöre hizmet etme amacı içerisinde bulunmaktadır. Sektörde yaşanan
tıkanmalar ve daralmalar halinde sorumluluk içerisinde hareket etmektedir.
Bölgemizde ağırlıklı olarak yem ve kanatlı sektörü faaliyet göstermektedir. Özellikle kanatlı sektörü
yönünden ülkemizin en önemli bölgesidir ve yem ham maddeleri içinde soya ve soya küspesi en önemli
kalemleri oluşturmaktadır. Örneğin bir rasyon içerisinde % 35- 40 soya ürünlerine yer verilmektedir.
Ülkemiz soya üretimi ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Ülkemizin ihtiyacı yıllar itibariyle sürekli
artmaktadır. İhtiyacın sürekli ithalatla karşılanmaya çalışılması stratejik bir sektörde dışa bağımlılığı
artırdığı gibi döviz kaybına da neden olmaktadır.
Soya ülkemizin bir çok bölgesinde yetişebilen bir bitkidir. Bu konuda bir çok araştırmalar yapılmış,
makaleler yazılmıştır. Fakat bu çalışmalar teorik boyuttan uygulamaya geçememiştir. Bu konudaki
üretim boşluğunu doldurma isteği ve gayreti genel kuruluşlardan yerel kuruluşlara taşınması faaliyetin
uygulanır hale geleceği kanaatini vermektedir. Bölgesel olarak konuya farkındalık yaratıp uygulama
alanları oluşturmak ve bölgesel ihtiyaç tespiti sonrası var olan ihtiyacı bölgesel bitkisel üretim desenini
çok değiştirmeden, kendi bölgelerimizden yerli üretim yaparak elde etmek amaçlanmaktadır.
Borsamızın faaliyetlerine yön veren düşünce kuruluşlarımız vardır. Bunlar sanki bir think-thank
kuruluşu gibi çalışırlar, bölgemizde ve ülkemizde oluşan ve gelişen anlık olaylara göre çalışmalar
yaparlar. Özellikle sektörel ihtiyaç ve sıkıntılar gergef gibi işlenerek çözülmesi yönünde beyin
fırtınaları oluşturulmaktadır.
Bu şekilde çalışan komisyonlarımızdan olan Yem ve Yem Hammaddeleri Meslek İhtisas
Komisyonumuz; 2007 yılından beri bu konu ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. En son 2014 yılından
Borsamız Meclisinin vermiş olduğu kararıyla 7 gönüllü üretici ile görüşmeler yapmış, soyanın değişik
bölgelerde üretimini yapmaya karar vermiştir. Bu konuda 'Bölgemizde Soya yetiştiriciliğini teşvik edip,
üretimini artırmak' konulu bir proje uygulanmıştır. Proje kapsamında Borsamız; Gönüllü üreticilere
tohum, gübre temini, bakteri aşılaması ve eğitimi gibi konularda destek sağlamıştır. İlgili üretimler ilk
günden hasada kadar izlenmiş, bütün tarla ziyaretleri kayıt altına alınmıştır. İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü, Marmara Hayvancılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü projemizin iştirakçileri
olmuştur. İlgili Kuruluşlardan ve Borsamızdan oluşturulan,Teknik İzleme Ekibi düzenli olarak
izlemeleri yapmışlardır. Üreticilere gerekli uyarılar ve öneriler de bulunulmuştur. Hasat zamanı
belirlenmiş ve toplu hasadı yapılmıştır. Sürecin en önemli kısmı olan pazarlama ve satış kısmında ise,
ilgili projeyi büyük bir ilgi ile izleyen Borsamızın üyeleri ve sektör temsilcileri satış programına büyük
ilgi göstermişlerdir. Piyasa fiyatlarının üzerinde bir fiyatlama yapılmış, üreticiler de bu durumdan
memnun kalmışlardır.
İlgili proje sonrası yapılan çalışmalar bir kitapçık halinde üreticilerimize ve üyelerimize bildirilmiştir.
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Ayrıca Akademik destekli geniş katılımlı konferans düzenlenmiş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden Prof.Dr. Harun Baytekin konuşmacı olarak davet edilmiş
soya bitkisinin önemi ve gerekliliği anlatılmıştır.
Tüm bu çalışmalar bu konuda detaylı bir proje hazırlanmasını, yapılan çalışmaların bir adım daha
ileriye götürülmesini, uygulama alanının TR 22 Bölgesini kapsayacak şekilde genişletilmesini, bölgeye
aş, ekmek ve istihdam sağlayan firmaların yatırım ortamının iyileştirilmesini, ilgili sektör çıktılarının
beyaz et ve yumurta ihracatının artırılmasını, yerli hammadde temini ile ithalatın belli bir oranda
azaltılması ve cari açığın düşürülmesini amaçlamaktadır.
3.6.2 Projenin, Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında Desteklenecek Alanlarla Olan İlgisi
Projemizin başlangıcı sektör ihtiyaçlarından doğmaktadır. Bölgemiz kanatlı sektörü yönünden
ülkemizde ilk sıralarda gelmektedir. Üretiminin bir kısmını iç piyasada tüketirken önemli bir kısmını
ihraç ederek ülkemiz döviz rezervine katkı sağlanmaktadır. Aynı zamanda istihdama da ciddi katkı
yapmaktadır. Fakat kanatlı beslemede yem rasyonlarının önemli bir oranını oluşturan soya ve soya
küspesi ithalatla sağlanmakta kazanılan dövizin önemli bir kısmı geri dönmektedir.
Sabit fiyat uygulaması olmadığı için yem üretiminde sürekli maliyet artışları yaşanmaktadır. İthal
edilen ürünler Arjantin, Brezilya, Amerika gibi ülkelerden gelmektedir. Bu ülkelerde yüksek oranda
GDO içerikli ürün üretilmesi ve ürün dolaşımının serbest olması, ithal edilen ürünlerde GDO tehlikesini
artırmaktadır. İthal edilen ürünler GDO'lu yada bulaşıklı olmaktadır. Bu da ayrı bir sıkıntı
sürecidir,ciddi izleme ve takip sürecini oluşturmaktadır.
Fakat yerli üretim de böyle bir sorun yoktur. Hammade temininde fiyat piyasa şartlarında sabittir.
Temini kolay ve ucuzdur. Yerli üretici için yeni ve kazançlı bir ürün çeşididir. 1. ürün olarak
ekilebildiği gibi 2. ürün olarak da ekilebilmektedir. Soya iyi bir münavebe ürünüdür. Bitki köklerinde
havadaki serbest azotu tutan nodoziteler oluşturmaktadır. Soya bitkisi toprak ıslahında önemli rol
oynamaktadır. Kendinden sonra ekilen bütün ürünlerde toprakta azot birikimi sağladığı için yüksek
proteinli ve kaliteli ürün elde edilmesini sağlamaktadır. Bu durum soya üreticileri için gübreden tasarruf
sağladığı gibi verim ve kalite yönünden üstün nitelikli ürün üretimi kazançlarını önemli ölçüde artırır.
Bu proje aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesidir. Çocuklarımızdan emanet aldığımız
toprağımızı, doğamızı ve dünyamıza daha da çok kirletilmeden, kimyasal ve gübrelerle zehirlenmeden,
onların da bu toprağı kullanıp üretim yapacaklarını düşünerek onun kendi doğal döngüsü bozmadan
onlara teslim etmek için önem arz etmektedir. Sürdürülebilir üretimde doğal kaynakların muhafazası en
önemli adımı oluşturmaktadır.
3.6.3 Projenin Aciliyet Taşıyan Unsurları
Bu konu ile ilgili Bakanlıklar nezdinde önemli çalışmalar yapılmaktadır. 2023 yılı hazırlık çalışmaları
kapsamında yapılan stratejik raporlarda şu şekilde ifadelere yer verilmiştir:
- Kanatlı rasyonlarının en önemli kalemleri arasında yer alan soya ve soya küspesi yönünden ülkemiz,
neredeyse tamamen dışa bağımlı durumdadır. Alan bazlı destekler yanında, 50 krş/kg fark ödemesi
şeklinde yapılan destek ile üretim maliyetinin yaklaşık yüzde 65 inin desteklenmesine rağmen, Türkiye
de yeterli düzeyde soya üretilmemektedir. Türkiye her geçen gün artan soya ihtiyacını ithalatla
karşılamaktadır. Dünya fiyatları ise hızla artmaktadır; Örneğin Ekim-2011 ile Ekim-2012 arasında
yaklaşık yüzde 28 artarak 600 ABD Doları/ton seviyesine ulaşmıştır. Bu nedenle arz güvenliği
açısından Türkiye soya sektöründe yeni politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. 2011 yılı itibarıyla soya
ekim alanı 264 bin da ve üretimi yaklaşık 100 bin ton civarındadır. İhtiyaç duyduğumuz soyanın 1,8
milyon ton civarında ve 2023 yılında 3 milyon ton civarında olması öngörülmektedir.
- Türkiye'nin soya yönünden kendi kendine yeterli olabilmesi veya dış piyasalardan az etkilenmesi için
üretimimizi 2023 yılına kadar 3 milyon ton civarına çıkarmamız gerekir. Bu konuda pamuk ekim
kuşağında sulu tarım alanlarında ekim nöbetine alınması gerekmektedir. Güney bölgelerimizde ikinci
ürün soya yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasında yarar vardır .(2014-2018 Onuncu Kalkınma Planı,T.C.
Kalkınma Bakanlığı).
- Türkiye ekolojik koşulları soya yetiştirilmeye elverişli olmasına rağmen ülkemizde soya üretimi
istenilen düzeyde değildir. Soya dünya genelinde birçok ülke için yağlı tohumlar arasında öncelikli
ürün olmasına ve toplam yağlı tohum üretiminin takriben % 57 sini oluşturmasına karşın, ülkemizde
2009 yılında yağlı tohum üretiminin sadece % 2,17'lik kısmını oluşturmuştur. Türkiye'de son yıllarda
soya üretiminde kaydedilen düşüşlerin temel nedeni olarak takip edilen fiyat ve pazar politikaları
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gösterilmektedir. Yeterli desteği alamayan üretici, katma değeri yüksek ürünler yerine düşük maliyetle
üretilen ürünlere yönelirken, sanayiciler iç piyasadan soya temin etmek yerine yurt dışından ithal etme
yoluna gitmektedir.
- Yerli düşük soya üretiminin artan iç piyasa talebi karşılayamaması sonucunda ülkemizde ham yağ
açığı oluşmakta, yem sektörü küspe ihtiyacını karşılayamamakta ve ithalat yoluna gidilmektedir. Bir
sonraki yıl için tahmin edilen fiyat ile kar etmeyi planlayan üretici piyasa fiyatının beklenenden daha
düşük gerçekleşmesi sebebiyle zarar etmekte ve üretimden çekilmek zorunda kalmaktadır. Bu durumda
oluşan açık, ithalatla karşılanmaktadır (Soya Raporu 2012 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı).
Görüldüğü gibi yerli soya üretiminin mutlaka artırılması gerekmektedir. Bu proje ile TR 22 bölgesinde
soya üretimine elverişli olan koşulların değerlendirilmesi, soya üretiminin artırılmasına çalışılacaktır.
Bölge tarımına alternatif bir ürün kazandırıldığı gibi yerinde tedarik konusunda önemli katkılar
sağlanacaktır.
3.6.4 Projenin Katma Değer Yaratacak Unsurları
Projenini en önemli katma değeri dışa bağlılığın ve döviz kaybının azaltılması şeklinde ortaya
çıkacaktır.
Soya dünyada en fazla ekimi ve üretimi yapılan yağ bitkilerinden biridir. Yağı alındıktan sonra geriye
kalan küspesi yem sanayinin en önemli ham maddesidir. Hasat artıkları toprağa karıştırıldığında
toprağın azotça zenginleşmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda hasat artıkları hayvan beslemede diğer
ürünlerin hasat artıklarından daha kıymetlidir.
Soya baklagil olduğu için toprak özelliklerinin iyileştirilmesinde en önemli ekim nöbeti bitkisidir. Bir
yetişme sezonunda köklerinde ortak yaşayan bakteriler ile dekara 20 kg azotu toprağa
kazandırmaktadır. Bu miktar bir torba amonyum sülfat gübresine eşdeğerdir. Güney Marmara
bölgesinde sulanan alanlarda toprağın organik madde içeriği % 1'in altına düştüğü için toprak
işlemeden hasada kadar olan işlemlerde tarla trafiği, dolayısıyla masraflar artmaktadır. Soyanın ekim
nöbetine alınmasıyla toprak hazırlığında önemli tasarruflar sağlanacaktır.
Ana ürün soya yetiştiriciliğinde dekara ortalama 500 kg ürün alınmaktadır. Soya aynı sezonda
yetiştirilen diğer ürünlere göre daha düşük maliyetle üretilebilmektedir. Bu nedenle desteklemelerle
birlikte üreticinin birim alandan daha fazla gelir elde etmesi muhtemeldir. Nitekim, son iki yılda
yapılan ön çalışmalarda üreticilerin ilk defa soyayla tanışmasına rağmen daha düşük masraflarla 400
kg/da'nın üzerinde verim elde edilmiştir.
Soya toprak özelliklerini iyileştirmesi ve temiz bir tarla bırakması nedeniyle kendiden sonra ekilen
ürünlerde verim ve kaliteyi artırmaktadır.
3.7 Uzmanlık ve İşletme Kapasitesi
3.7.1 Faaliyet Alanları
Ticaret Borsaları, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanununda
yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatların tespit,
tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.
İlgili Kanun kapsamında faaliyet de bulunmaktadırlar.
3.7.2 Benzer Proje Tecrübesi

Projenin
Proje Adı
Amacı ve Yeri

Projenin
Sonuçları

Projedeki Rolü ve
Projenin
Projeye Katılım
Maliyeti (TL)
Derecesi

Hububat
Bandırma
Güney Marmara
Laboratuv
Ticaret
Kalkınma
Bandırma Ticaret
arı Analiz
Borsası
Ajansı
Borsası dır.Talep
Kapsamın
Hububat
tarafından 2010
edilen destek
ın
Laboratuvarın yılı Kar Amacı GMKA tarafından
genişletil
ın analiz
Gütmeyen
sağlanmıştır.
mesi
kapsamının
Kuruluşlara

500.000,00

Projeye
Finansman
Katkısı
Güney Marmara
Kalkınma
Ajansı 250.000
TL destek
sağlamıştır.
Geriye kalan
sermaye tamamı
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Projenin
Proje Adı
Amacı ve Yeri

Projenin
Sonuçları

Projedeki Rolü ve
Projenin
Projeye Katılım
Maliyeti (TL)
Derecesi

genişletilmesi
Yönelik Mali
uluslarası
Destek
Bandırma Ticaret
standartlara
Programı
Borsası dır.Talep
uygun ölçüm
kapsamında
edilen destek
yapabilen
hazırlanan
GMKA tarafından
cihazların
projemiz kabul
sağlanmıştır.
alınarak
görmüş ve
genişletilmesi, destek almıştır.
Yerel Satış
ağına sahip
Bandırma
Ticaret
Borsasının
Elektroni
elektronik
Proje sahibi
Projemiz 2014
k Satış
satış
Bandırma Ticaret
ÖSMDP 2
Sistemini
sisteminin
Borsasıdır.Talep
Kapsamında
n
network
edilen % 75
hazırlanan ve
Moderniz
ortamında
Destek GMKA
kabül görmüş ve
asyonu
ulusal boyuta
Tarafından
destek almıştır.
projesi
taşınması,
sağlanmıştır.
ticaretin daha
şeffaf ve
rekabetçi bir
ortamda
sağlanması

Projeye
Finansman
Katkısı

500.000,00

Bandırma
Ticaret Borsası
öz
kaynaklarından
sağlanmıştır.

300.000,00

Güney Marmara
Kalkınma
Ajansı
Projemize %75
destek
sağlamıştır.Geri
kalan sermaye
tamamı
Bandırma
Ticaret Borsası
öz kaynakları ile
karşılanmıştır.

3.7.3 Kaynaklar
3.7.3.1 Mali Veri

Yıl

Net Kazanç
Gelirler (TL)
(TL)

Toplam
Bilanço veya
Bütçe (TL)

Öz Sermaye
(TL)

Orta ve Uzun Kısa Vadeli
Vadeli
Borçlar (TL)
Borçlar (TL)
(< 1 Yıl)

2012

2.294.639,83

978.559,50

7.285.068,12

5.832.308,10

479.072,67

891.035,89

2013

2.159.667,91

706.193,41

7.500.196,74

6.607.489,02

1.154,07

891.553,65

2014

2.346.846,73

463.289,68

9.422.134,02

7.345.654,11

0,00

2.008.379,91

3.7.3.2 Kategorilerine Göre Tam Zamanlı ve Yarı Zamanlı Personel Sayısı
Tam Zamanlı Personel Sayısı:

11

Yarı Zamanlı Personel Sayısı:

0

Bandırma Ticaret Borsasında 1 Genel Sekreter,1 Genel Sekreter Yardımcısı,1 Tescil ve Tahakkuk
Şefi,4 Laboratuvar Personeli,2 Kontrol Memuru ve 1 adet Bilgi İşlem Memuru olmak üzere toplam 11
kişi çalışmaktadır.Öğrenim durumlarına göre 6 Lisans 1 kişi ön lisans,4 kişi de lise mezunudur.
3.7.3.3 Ekipman ve Ofisler
Borsamız personeli açık ofis çalısma sistem çalısma ortamındadır. Çalısma ortamında her
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türlü teknolojik imkandan yararlanılmaktadır. Borsamız hizmetlerinin gerçeklestirilmesinde teknolojik
imkanları etkin kılarak üyelerimizin ve üreticilerimizin daha kısa sürede daha hızlı hizmet almasını
amaçlamaktadır.
Bilgisayar alt yapımızda 2 adet sunucu, 6 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet sabit bilgisayar bulunmaktadır.
Çok amaçlı kullanılmak üzere borsamızda 4 adet toplantı salonu vardır. Toplantı salonlarımızda
modern ses sistemi ve görüntü sistemleri mevcuttur. Borsamız üyelerine yönelik 80 tonluk 2 adet
elektronik kantar bulunmaktadır.2001 yılında faaliyete geçen ve 02.Temmuz.2012 tarihinde Gümrük ve
Ticaret Bakanlıgı Iç Ticaret Genel Müdürlügü tarafından hububat, baklagiller ve yaglı tohumlar
alanında Yetkili Sınıflandırıcı lisansı alan Hububat laboratuvarımız ve aynı donanımdaki sube
laboratuvarımız mevcuttur. Bu laboratuvarlamız ICC standartlarındaki cihazlarla ölçüm yapmaktadır.

3.7.3.4 Diğer İlgili Kaynaklar
Bandırma Ilçe Tarım Müdürlügü; Proje istirakçisi olarak ilçe tarım müdürlügü bu alandaki deneyimi ile
projenin uygulanmasında ve projenin bölge üreticilerine sagladıgı katkıların ölçülmesi, projenin
bölgemiz üreticilerine duyurulması, egitim faaliyetlerinde katkı saglanması Ilçe Tarım Müdürlügü
tarafından aktif olarak saglanacaktır. Bandırma Ilçe Ziraat Odası; Bölgemizdeki hububat üreticilerinin
kayıtlı oldugu Bandırma Ziraat Odası da sivil toplum kurulusu olarak projeye istirakçi olarak destek
saglayacak ve Oda'ya kayıtlı üreticilerin projeden haberdar olmalarını saglamak, Bandırma ve köylerine
yapılan ziyaretlerde projenin tanıtımını yapmak ve köy muhtarlarının bilgilendirilmesi konularında
Borsamıza destek verecektir.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Güney Marmara Kalkınma
Ajansı projemizin her aşamasında bulunmuşlar ve büyük gayretleri bulunmuştur,olmaya da devam
etmektedir.
3.8 Performans Göstergeleri
Kodu
DFD1

DFD14
DFD2
DFD3

Gösterge
Analiz/Araştırma/İhtiyaç
Tespiti/Fizibilite/Ön Fizibilite
Çalışmaları Sayısı
Sektörel Kümelenmelerin
Oluşturulmasına Yönelik
Gerçekleştirilen Analiz ve İstatistiki
Çalışmaların Sayısı
Üretilen Basılı Yayın Sayısı
Hazırlanan Stratejik Plan/Eylem Planı
Sayısı

Birim

Mevcut

Hedef

Adet

0

1

Adet

0

1

Adet

0

2

Adet

0

1
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BAŞVURU SAHİBİ BEYANI
• 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 kategorilerden
herhangi birine girmemektedir.
1. Yetkili Kişi
ERTUNÇ İŞBAY
Adı Soyadı
Pozisyonu/Konumu

GENEL SEKRETER

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)

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

0,00

2. Seyahat
2.1 Yurt dışı (proje personeli)
2.2 Yurt içi seyahat
Seyahat Alt Toplamı

0,00

3. Ekipman ve Malzeme
3.1 Araç satın alımı veya kiralanması
3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı
3.3 Makineler, teçhizat
3.3.1 projeksiyon

Adet

1

14.632,00

14.632,00

3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler
3.5 Diğer
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı

14.632,00

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

0,00

5. Diğer maliyetler, hizmetler
5.1 Yayınlar
5.1.1 Raporun Basımı

Adet

2000

4,50

9.000,00

5.1.2 Raporun İlgili Kurum ve Kuruluşlara Dağıtımı

Adet

1900

2,00

3.800,00
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Giderler

Birim

Miktar

Birim Maliyet (TL)

Toplam Maliyet
(TL)

5.2 Etüd, araştırma
5.2.1 Araştırmanın Gerçekleştirimi/Çalıştaylar/Saha

1

42.480,00

42.480,00

300

4,00

1.200,00

1

4.000,00

4.000,00

300

5,00

1.500,00

5.8.2 tabela

1

1.000,00

1.000,00

5.8.3 etiket

10

5,00

50,00

2000

4,00

8.000,00

2

150,00

300,00

5.3 Denetim maliyetleri
5.4 Değerlendirme maliyetleri
5.5 Tercüme, tercümanlar
5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.)
5.7 Konferans/seminer maliyetleri
5.7.1 Toplantı ve Çalıştay Katılımcılarına Bloknot ve
5.7.2 Çalıştayın Organizasyonu ve İkram Gİderleri
5.8 Tanıtım (Görünürlük) Faaliyetleri
5.8.1 Afiş

5.8.4 proje tanıtım kitapçığı
5.8.5 Çalıştay duyuru banner
Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı

71.330,00

6. Diğer
Diğer Alt Toplamı

0,00

7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı
85.962,00

8. İdari maliyetler
İdari Maliyetler Alt Toplamı

0,00

9. Toplam uygun proje maliyeti
85.962,00

EK B-3. MALİYETLERİN GEREKÇELENDİRİLMESİ
Giderler

Birim

Açıklama

1. İnsan Kaynakları
1.1 Maaşlar
1.1.1 Teknik
1.1.2 İdari/ Destek Personeli
1.2 Maaşlar(brüt tutarlar, yabancı personel)
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Giderler

Birim

Açıklama

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
3.3 Makineler, teçhizat
3.3.1 projeksiyon

Adet

Eğitim sırasında kullanılacaktır.Görsel meteryal
sunumu sağlanacaktır.

3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler
3.5 Diğer
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
5.1.1 Raporun Basımı

Adet

5.1.2 Raporun İlgili Kurum ve Kuruluşlara Dağıtımı

Adet

Proje faaliyeti sonucu üreteceğimiz TR 22 bölgesinde
Soya Sektör Analiz ve Öneriler Raporumuz ile ilgili
hedef gruplar yaralancılar, politika üreten kurum ve
kurulışlara dağıtılmak üzere basılacaktır.
Hazırlanan raporun bilgi kaynağı olarak üyelerimize,
ilgili kuruluşlara ve karar alıcılara ulaştırılması

5.2 Etüd, araştırma

5.2.1 Araştırmanın Gerçekleştirimi/Çalıştaylar/Saha
Anket Çalışmasının Yapılması/Proje Raporunun
Hazırlanması

TR 2 Bölgesinde Soya Fasülyesi için yapılacak olan
literatür taraması ilgili aktörlerle yüzyüze
görüşemeler yapılması düşünülen çalıştay ve anket
sorularına yönelik önerilerin hazırlanması. Soya
Fasülyesini ilgilendiren tüm etkenlerin yetkili
kuruluşlarca yapılacak gerekli veri derlemelerin
yapılması, literatür taraması,gerekli anket çalışması,
çalıştayların organizasyonu ve proje sonuç raporunun
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Giderler

Birim

Açıklama
hazır hale getirilmesi çalışmalarını içermektedir.

5.3 Denetim maliyetleri
5.4 Değerlendirme maliyetleri
5.5 Tercüme, tercümanlar
5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.)
5.7 Konferans/seminer maliyetleri
5.7.1 Toplantı ve Çalıştay Katılımcılarına Bloknot ve
Kalem

5.7.2 Çalıştayın Organizasyonu ve İkram Gİderleri

Çalıştay esnasında katılımcılar tarafından üretilen
fikirlerin ve bilgilerin not alınmasının sağlanması
amaçlı kullanılacaktır.
Salonumuzun çalıştay uygun hale getirilmesi ve
çalıştay esnasında katılımcıların yemek
gereksinimlerinin karşılanması ve ikram
hizmetleridir.

5.8 Tanıtım (Görünürlük) Faaliyetleri
5.8.1 Afiş

5.8.2 tabela

5.8.3 etiket

5.8.4 proje tanıtım kitapçığı

5.8.5 Çalıştay duyuru banner

Uygulanacak projenin duyuru afişleri ,etkinlik
ilanları,program konferans seminer gibi çalışmalarda
arka plan duyuruları gibi ortamlarda kullanılacaktır.
Projenin uygulanması esnasında ve sonrasında
GMKA tarafından desteklendiğini ve projeyi dış
ortama duyurur tabela çalışmasıdır.
Proje kapsamında temin edilecek cihazların GMKA
tarafından desteklendiğini ve Bakanlık
görünürlüğünün sağlandığı etiket yapıştırıcılardır.
Bunlar metal yada plastik içerikli olacaktır.
DFD Projesinin uygulama detaylarını ve sonuçlarını
içerir kitapçık yayınıdır.TR 22 Bölgelerinde faaliyet
gösteren tüm iştirakçilerimizin hizmet verdiği
alanlarda dağıtım sağlanacak şekilde ve sayıda
basılacaktır.
Çalıştay esnasında kullanılmak üzere; Kalkınma
Bakanlığının,GMKA ve Kurumumuzun logolarıyla
görünürlük sağlanacaktır.

Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı

6. Diğer
Diğer Alt Toplamı

7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı

8. İdari maliyetler
İdari Maliyetler Alt Toplamı

9. Toplam uygun proje maliyeti
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EK B-2. Beklenen Finansman Kaynakları

Başvuru Sahibinin Mali Katkısı
Bu Başvuruda Talep Edilen Destek Miktarı

TUTAR (TL)

TOPLAMIN
YÜZDESİ %

8.596,20

10,00

77.365,80

90,00

85.962,00

100,00

Diğer Kurumlarca Yapılan Katkılar
Adı
Bu alana veri girişi yapılmamıştır.
TOPLAM KATKI
Projeden Elde Edilen Doğrudan Gelir
GENEL TOPLAM

0,00
85.962,00

100,00
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Objektif Olarak
Doğrulanabilir Başarı
Göstergeleri

Doğrulama Kaynakları ve
Araçları

Genel Amaç

TR 22 Bölgesinde soya
yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması,
yem sanayinin ihtiyacının yerli
kaynaklarla sağlanmaya çalışılması,
döviz kaybının azaltılması ve
üreticinin alternatif ürünlerle
gelirlerinin artırılması.

TR 22 Soya Fasülyesi Raporu
Bölge Tarımına kazandırılan yeni ürün

Kalkınma Ajansı izleme ziyaretleri,
Hazırlanacak olan rapor, Basın
Haberleri, Web sitesi yayınları, TÜİK
verileri, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Bölge Raporları

Özel Amaç(lar)

Bölge kanatlı sektörü için ihtiyaç olan
hammaddeyi yerli imkanlarla üretmek,
bölge tarım sektörüne ve münavebe
sistemine yeni bir ürün kazandırmak,
azotun doğal döngüsünü sağlayarak
yüksek proteinli ürünlerin elde
edilmesini sağlamak. Bölge toprak
yapısının uzun vadede korunmasını
sağlamak, bölgede yapılacak olan
diğer sektör araştırmalarına öncülük
etmek, Ülke tarımına uzun vadede
değer artışı sağlayarak ulusal
ekonomiye katkıda bulunulmuş olmak,
bölge kalkınma planlarına veri
oluşturmak.

Saha araştırması, anket çalışması ve
çalıştay şeklindeki eğitim ve tartışma
etkinliklerini içeren bölge Soya
Raporu, Basılı yayınların dağıtımının
sağlanarak tanınırlığın arttırılması.

Basın haberleri,
BTB 2015 Faaliyet Raporu,
Web Sitesi Yayınları,
2015 Yıllık Borsa Dergisi Yayını,
Faaliyetlerimize Katılımcı Kayıtları
Hazirun Listesi,
Raporun Kendisi,
Raporun Kurum ve Kuruluşlara
Gönderildiğine Ait Liste,

Eğitim çalışmalarında beklentilere
ulaşmak mümkündür. Ancak tohum ve
bakteri tedarikinde borsaların
organizasyonuna ihtiyaç vardır. Bunun
yanında bir tohumculuk firması
aracılığıyla da üretim çalışmaları daha
da etkin hale getirilebilir. Ayrıca
projeye yerel ilginin sağlanması için
tanınırlık faaliyetlerin planlanması.
(Örn. Köy Gezileri ve lokal eğitim
faaliyetleri)

Beklenen Sonuçlar

Proje ile soya tarımı alanında hedef
gruplarda, yararlanıcılarda ve
üyelerimizde tehdit ve risklere yönelik
farkındalık yaratılacaktır. Bölgemizde
ilk defa bir ürün bazlı bir araştırma
raporu hazırlanmış olacaktır. Soya
fasülyesi konusunda politikaların
üretilmesine yönelik çalışmalara hız
verilecektir. İlgili ürün ile ilgilenen
üreticilerin ve nihai tüketicilerin
referans alabilecekleri bir rapor elde
edilmiş olacaktır. Üreticiler nezdinde
soyanın alternatif ekim metotoları
değerlendirilecek, öncelikli olarak
soyanın ana ürün sezonunda
yetiştirilmesi klasik hale getirilecek,
ardından sulanan alanlarda, tarlayı
erken terk eden, bezelye, arpa, hasıl
yulaf, fiğ gibi kışlık ürünlerden sonra
ikinci ürün olarak yetiştirilmesi için
çalışmalar başlayacaktır.
Soya üretimi örnek çiftçiler dışında da
yetiştirilmeye başlanacaktır.

500 adet TR 22 Soya Fasülyesi
Raporu basıldı. Üyelerimize ve ilgili
kuruluşlara 300 adet davetiye
gönderilere proje kapanış toplantısı
yapıldı. İlgili tarafların katılımıyla
çalıştaylar düzenlendi. Yerel gazete ve
internet gazete portalına duyurular
yayınlanarak farkındalık sağlandı.
Hedef gruplara ve nihai
faydalanıcılara sahada 300 adet anket
yapılarak sorunlar tespit edildi.
Raporda kullanılmak üzere veri
oluşturuldu. 2 adet çalıştay yapılarak
rapora veri oluşturuldu.

Kalkınma Ajansı İzleme Ziyaretleri,
Hazırlanan Soya Sektör Raporu, Basın
Haberleri, Web Sitesi ve Sosyal
Medya Yayınları, BTB Faaliyet
Raporu, Katılımcı Kayıtları

Önder çiftçilerin bulunduğu köylerde
geniş katılımlı kahvehane
toplantılarının tertiplenmesi, tohum ve
bakteri temini çin ilgili bir kamu
kurluşunun sponsorluğu ve desteği
alınarak teşvik sağlanması.
STK ların ilgisi ve sahiplenmesi,
işbirliği ve öneri kültürünün gelişmesi.

Faaliyetler

1. Proje Başlangıç Toplantısı, Proje
Ekibinin Belirlenmesi
2. Gerekli Saha Araştırması ve Sektör
Analiz Raporu İçin Hizmet Satınalımı
3. Çalıştayların ve Saha
Araştırmalarının Yapılması
4. İlgili Raporun Hazırlanması, Basımı
ve Dağıtımı
5. Sonuç Raporunun Hazırlanması ve
Raporun Tanıtımının Yapılması

Raporun Hazırlanması, Çalıştay, Saha
Araştırmaları, Kurum ve Kuruluş
Ziyaretleri, Hazırlanan Raporun
Dağıtımı, Çalıştay Organizasyonları,
Görünürlük ve Tanınırlık Faaliyetleri.

Projenin Bütçelendirme Maliyetleri,
Harcama Kalemleri, Banka
Hareketleri, Ödeme Emirleri.

Proje yararlanıcıları için ayrıca
sağlanması gereken bir koşul
bulunmamaktadır.

Ön Koşul

MANTIKSAL ÇERÇEVE

Kalkınma Ajansı ctarafından projenin kabul edilmesi ve sözleşme imzalanması.

Proje Mantığı

Varsayımlar
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ÖZGEÇMİŞ
Projedeki Pozisyonu: PROJE KOORDİNATÖRÜ
1. Adı Soyadı: ERTUNÇ İŞBAY
2. Doğum Tarihi: 27.08.1964
3. Uyruğu: Türkiye
4. İletisim Bilgileri (Tel, Faks, E-Posta): (536) 636 9544, (266) 733 8459, ertuncisbay@gmail.com
5. Eğitim Bilgileri:
Mezun Olunan Ögretim Kurumu
EGE ÜNİVERSİTESİ

Tarih
26.06.1987

Bölüm/Unvan
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SANAT
TARİHİ/G SEKRETER

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

Okuma

Yazma

Konuşma

İngilizce

3

3

3

7. Mesleki Deneyim:
Tarih

Yer

Kurum/Kuruluş

Pozisyon

24.10.1990 -

BANDIRMA

BANDIRMA
TİCARET
BORSASI

GENEL
SEKRETER

Açıklama
1990 yılından bu yana
Bandırma Ticaret
Borsası'nda görev
yapmaktayım.2005
yılından beri Genel
Sekreterlik görevini
basarı ile
yürütmekteyim.

8. Projedeki Pozisyonla İlgili Başlıca Vasıfları: Proje Yöneticisi proje dahilinde planlanan
aktivitelerin gerçeklesmesi için gerekli hazırlık, yönetim ve yürütme faaliyetlerinden sorumludur. Proje
uygulama ekibinin seçimi ve proje ekibi içerisindeki yönetim ve karar alma faaliyetlerinden sorumlud
9. Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar: Türkiye Futbol Antrenörleri Dernegi, Sanat Tarihçileri Dernegi
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ÖZGEÇMİŞ
Projedeki Pozisyonu: PROJE KOORD. YARD./BÜTÇE MALİ İŞLER SORUMLUSU
1. Adı Soyadı: AYBİKE ÖZBAY
2. Doğum Tarihi: 07.12.1979
3. Uyruğu: Türkiye
4. İletisim Bilgileri (Tel, Faks, E-Posta): (266) 733 8465, (266) 733 8459, aybikev@hotmail.com
5. Eğitim Bilgileri:
Mezun Olunan Ögretim Kurumu
19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Tarih
20.06.2000

Bölüm/Unvan
ZİRAAT FAKÜLTESİ/GIDA
MÜHENDİSLİĞİ

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

Okuma

Yazma

Konuşma

İngilizce

3

3

3

7. Mesleki Deneyim:
Tarih

15.06.2003 -

Yer

Kurum/Kuruluş

Pozisyon

BANDIRMA

BANDIRMA
TİCARET
BORSASI

GENEL
SEKRETER
YARDIMCISI

Açıklama
2003 yılında lan
sorumlusu olarak
başladığım görevime
2008 yılından bu yana
Genel Sekreter
Yardımcısı olarak
yürütmekteyim.

8. Projedeki Pozisyonla İlgili Başlıca Vasıfları: Proje yöneticisi bulunmadıgı durumlarda proje
dahilinde gerçeklesen aktivitelerin gerçeklesmesi için gerekli hazırlık yönetim ve yürütme
faaliyetlerinden sorumludur.Proje bütçesinin düzenli uygulanması ve hesp işlerinin koordinasyonndas
sorumludur.
9. Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar: Gıda Mühendisleri Odası
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ÖZGEÇMİŞ
Projedeki Pozisyonu: PROJE ETKİNLİK ORGANİZASYON SORUMLUSU
1. Adı Soyadı: MERVE AKBAŞ
2. Doğum Tarihi: 18.09.1983
3. Uyruğu: Türkiye
4. İletisim Bilgileri (Tel, Faks, E-Posta): (555) 721 8436, (266) 733 8459, merveakbas@bantb.org.tr
5. Eğitim Bilgileri:
Mezun Olunan Ögretim Kurumu
EGE ÜNİVERSİTESİ

Tarih
25.08.2006

Bölüm/Unvan
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GIDA
MÜHENDİSİ

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

Okuma

Yazma

Konuşma

İngilizce

4

5

3

7. Mesleki Deneyim:
Tarih

Yer

Kurum/Kuruluş

Pozisyon

16.10.2006 -

LABORATUVA
R

BANDIRMA
TİCARET
BORSASI

LAB.
SORUMLUSU

Açıklama
2006 yılında hububat
laboratuvarında
başladığım görevime
2008 yılından beri
laboratuvar sorumlusu
olarak başarı ile
yürütmekteyim.

8. Projedeki Pozisyonla İlgili Başlıca Vasıfları: Proje kapsamında yapılacak olan çalıştay, toplantı ve
oragnaizsyonlarda gerekli organizsyon ve görüşmeleri yapacaktır. Hazırlanacak raporun basımı ve
dağıtımı işlemlerinde aktif rol alacaktır.
9. Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar:
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ÖZGEÇMİŞ
Projedeki Pozisyonu: PROJE UYGULAMA SORUMLUSU
1. Adı Soyadı: EYYÜP ARSLAN
2. Doğum Tarihi: 07.07.1982
3. Uyruğu: Türkiye
4. İletisim Bilgileri (Tel, Faks, E-Posta): (506) 208 0120, (266) 733 8459,
eyyuparslanbtb@gmail.com
5. Eğitim Bilgileri:
Mezun Olunan Ögretim Kurumu

Tarih

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

29.05.2011

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

18.06.2004

Bölüm/Unvan
İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME
TEKNİK BİLİMLER MYO UN ÜRETİM
TEKNOLOJİSİ/GIDA TEKNİKERİ

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

Okuma

Yazma

Konuşma

İngilizce

3

3

3

7. Mesleki Deneyim:
Tarih

Yer

Kurum/Kuruluş

Pozisyon

16.04.2012 -

LABORATUVA
R

BANDIRMA
TİCARET
BORSASI

LAB.
PERSONELİ

Açıklama
2012 yılında
başladığım hububat
laboratuvarındaki
görevime başarı ile
sürdürmekteyim

8. Projedeki Pozisyonla İlgili Başlıca Vasıfları: Projede belirtilen faaliyet adımlarının istenilen
şekilde ve zamanında uygulanmasından sorumludur.
9. Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar:

27 / 28

KONTROL LİSTESİ
PROJENİZİ GÖNDERMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ MADDELERİN HER BİRİNİN
TAMAMLANDIĞINI VE BAŞVURUNUZUN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE UYGUN OLDUĞUNU
KONTROL EDİNİZ
(LÜTFEN BÜTÜN KUTUCUKLARIN DOLDURULDUĞUNDAN EMİN OLUN)

KRİTERLER

Başvuru
Ajans
Sahibi
tarafından
tarafından
doldurulacak
doldurulacak
Evet Hayır Evet Hayır

1. Başvuru sahibi ve ortakları uygundur.
2. Başvuru Formu 1 asıl ve 2 suret halinde teslim edilmiştir.
3. Başvuru Formunun 1 asıl ve 2 suret kopyası birbirinin aynıdır.
4. Talep edilen diğer belgeler hazırlanmış başvuruya 1 asıl ve 2 suret
halinde eklenmiştir.
5. Başvuru Sahibinin Beyanı doldurulmuş ve yetkili kişi(ler)
tarafından imzalanmıştır.
6. Ortaklar ve İştirakçilerin Beyanları doldurulmuş ve yetkili kişi(ler)
tarafından imzalanmıştır. (Eğer ortak veya iştirakçi varsa)
7. Bu başvuru; başvuru sahibinin, son bir faaliyet yılı içerisinde
doğrudan faaliyet desteği için yaptığı azami üçüncü başvurudur ve bu
süre içerisinde doğrudan faaliyet desteği kapsamında başka destek
almamıştır.
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