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BAŞVURU VERİ GİRİŞ FORMU
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.

Başvuru Kodu

Gecici_TRC2/19/FZD/0054

Destek Programı

Proje Süresi

2019 Fizibilite Desteği
PAMUK MÜKEMMELİYET MERKEZİ FİZİBİLİTE
ÇALIŞMASI
- Analiz/Araştırma/İhtiyaç Tespiti/Fizibilite/Ön
Fizibilite Çalışmaları Sayısı
- Doğrudan Faydalanıcı Sayısı Kamu Kurumu
- Düzenlenen Bilinçlendirme/Yaygınlaştırma
Faaliyeti Seminer, Konferans, Sergi, Çalıştay,
Toplantı vb. İçin Yapılan Harcamalar
9 ay

Proje Toplam Bütçesi (TL) *

76.800,00

Talep Edilen Destek Miktarı (TL)

76.800,00

Yararlanıcı

ŞANLIURFA 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
AYŞE ÇADIRCI KANDEMİR
(414) 315 1066

Faks Numarası

(414) 315 1069

Cep Telefonu Numarası

(505) 220 3460

Posta Adresi
Elektronik Posta Adresi
Adı Soyadı
Telefon Numarası

Paşabağı Mah., Zafer Cad., No:13, Haliliye, 63000
Haliliye / ŞANLIURFA
aysecadircikandemir@gmail.com
2. İrtibat Kişisi
LAMİA KELEŞ
(414) 315 1066

Faks Numarası

(414) 315 1069

Cep Telefonu Numarası

(542) 610 5577
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Paşabağı Mah., Zafer Cad., No:13, Haliliye, 63000
Haliliye / ŞANLIURFA
lamia.keles68@gmail.com

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

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

Yasal Statü

Tüzel Paydaş - Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Proje Başlığı

PAMUK MÜKEMMELİYET MERKEZİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

Projenin Süresi

9
Bu alana veri girişi yapılmamıştır.

Proje Ortağı Kuruluşlar

Projenin Toplam
Uygun Maliyeti (TL)

Karacadağ Kalkınma
Ajansı'ndan İstenen
Destek Tutarı (TL)

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

76.800,00

76.800,00

100.0

Projenin Uygulanacağı Coğrafi Alan
Bölge

İl

İlçe

TRC2

ŞANLIURFA

Hilvan

TRC2

DİYARBAKIR

Çınar

TRC2

ŞANLIURFA

Harran

TRC2

ŞANLIURFA

Suruç

TRC2

ŞANLIURFA

Haliliye

TRC2

DİYARBAKIR

Bismil
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2. BAŞVURU SAHİBİ BİLGİ FORMU
Tam Yasal Adı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

Kısaltması

ŞUTB

Uyruğu

Türkiye

Yasal Statü

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Kuruluş Tarihi

01.01.1988

Adres

Cumhuriyet Cad. Borsa Binası No:38 D:3 Haliliye /
ŞANLIURFA

Bu Proje İçin 1. İrtibat Kişisi

AYŞE ÇADIRCI KANDEMİR

Cep Telefonu Numarası

(505) 220 3460

İrtibat Kişisinin E-Posta Adresi

aysecadircikandemir@gmail.com

Bu Proje İçin 2. İrtibat Kişisi

LAMİA KELEŞ

Cep Telefonu Numarası

(542) 610 5577

İrtibat Kişisinin E-Posta Adresi

lamia.keles68@gmail.com

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

Kalkınma

Başvuru

Ajansı'na

Sahibi'nin

yazılı

vermiş

olarak

olduğu

bildirilmelidir.

iletişim

bilgileri

Karacadağ
(cep

Kalkınma

telefonu,

e-posta,

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

GAP Şanlıurfa
Borsa'nın
Rekabetçi
Tarım Ürünleri TR16IPO.003.1. eşfinansı yoktur
Sektörler
Lisanslı Depo
O
(AB %75,
Programı
A.Ş.
Türkiye %25) (IPA/RCOP)
Şanlıurfa
Borsa'nın
Rekabetçi
Pamuk Tarım
TRIPO.003.1.1. eşfinansı yoktur
Sektörler
Ürünleri
22
(AB %75,
Programı
Lisanslı
Türkiye %25) (IPA/RCOP)
Depoculuk A.Ş.

Destek
Alınan
Tarihler

Toplam
Destek Tutarı
(TL)

05.12.2011 03.12.2018

58.682.000,00

03.12.2012 10.12.2018

56.852.000,00
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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
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki pamuk sektörünün (çırçır sanayi ve pamuk yetiştiriciliği) bölgesel
ekonomiye katkı sağlaması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşları bir araya getiren ve sektörün ihtiyaç
duyduğu hizmetleri sağlayacak çok ortaklı bir merkeze ilişkin araştırma ve fizibilite çalışmalarının
yapılması projenin genel amacıdır.
3.1.2 Özel Amaçlar
Projenin özel amaçları;
- Bölgesel ve sektörel faaliyet gösteren çok paydaşlı bir mükemmeliyet merkezinin kurulmasına ilişkin
fizibilite çalışması yürütülmesi,
- Kurulması hedeflenen pamuk mükemmeliyet merkezinin bölgenin tekstil / özellikle hazır giyim
sektörüne ekonomik etkilerinin araştırılması,
- Pamuk mükemmeliyet merkezine ortak olabilecek, sinerji ve işbirliği sağlayabilecek bölgesel, ulusal
ve uluslararası aktörlerin tanımlanması,
- Pamuk mükemmeliyet merkezinin hizmet yelpazesinin ve sunum metodolojilerinin belirlenmesi,
- Tarım ve tekstil sektörlerinde pamuk ürünü özelinde tedarik/değer zinciri analizinin yapılması,
- Bölgedeki pamuk ve tekstil sektörünün dünya standartlarını yakalayabilmesi için ihtiyaçların tespit
edilmiş olması.
3.1.3 Beklenen Sonuçlar
- TRC2 bölgesindeki ilgili paydaşların sektörel mükemmeliyet merkezi hakkında farkındalığının
artması,
- TRC2 bölgesindeki ilgili paydaşların mükemmeliyet merkezine ilişkin beklentilerinin tespit edilmesi,
- TRC2 bölgesinde minimum 200 pamuk üreticisinin, 50 çırçır işletmesinin ve bölgeden pamuk tedarik
eden 10 iplik/tekstil firmasının mevcut durumlarının ve ihtiyaçlarının tespit edilmiş olması ve bu
doğrultuda merkezin hizmet/ürün programının belirlenmesi,
- Pamuk sektörünün ve kurulacak mükemmeliyet merkezinin sosyal, ekonomik ve finansal analizlerinin
yapılmış olması,
- Kurulması planlanan çok paydaşlı bölgesel "Pamuk Mükemmeliyet Merkezinin" işletme modelinin ve
yasal araştırmalarının yapılmış olması,
- Kurulması hedeflenen merkezin organizasyonel yapısının tasarlanmış olması,
- Kurulacak merkezin hizmet yelpazesinin paydaşların ve sektörün mevcut durumları ve ihtiyaçları göz
önüne alınarak belirlenmiş olması,
- Kurulacak merkezin sürdürülebilirlik modellemesinin yapılmış olması,
- Pamuk tedarik ve değer zinciri analizlerinin yapılmış olması,
- Elde edilen bulguların paydaşlara (kamu-özel-STK-üniversite) toplantı yapılarak aktarılması ve
çalışmaların dijital versiyonunun ilgili tüm aktörlere sirküle edilmesi
- Bölgedeki pamuk ve tekstil sektörünün dünya standartlarını yakalayabilmesi için ihtiyaçların tespit
edilmiş olması.,
3.1.4 Temel Faaliyetler
Faaliyet 1: Proje Koordinatörünün göreve başlaması ve faaliyetleri yürütmesi
Faaliyet 2: Satınalma Faaliyetleri (görünürlük materyalleri ve fizibilite hizmet alımı)
Faaliyet 3: Paydaş Analiz Toplantısı
Faaliyet 4: Fizibilite Hizmet Alımı ve Çalışmanın Yüklenici tarafından Yürütülmesi
Faaliyet 5: Fizibilite çalışmasının değerlendirilmesi, paydaşlara aktarılması ve sirküle edilmesi
Faaliyet 6: Projenin Kapanışı
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3.2 Beklenen Sonuçlar
3.2.1 Hedef Gruplar/Yararlanıcılar Üzerinde Beklenen Etki
3.2.1.1 Hedef Grupların/Yararlanıcıların Durumu
- Pamuk sektörü ile ilgili aktörlerin (örneğin; il/ilçe ziraat odaları, il/ilçe tarım il müdürlükleri, vb)
sektörün mevcut durumuna ilişkin bilgi düzeyleri artacak,
- Proje kapsamında düzenlenecek toplantılar sayesinde kurumlararası iletişim artacağından sektörel
aktörlerin pamuk yetiştiricilerine ve çırçır fabrikalarına sağladığı yönlendirme hizmetlerinde artış
görülmesi,
- Yüklenici firma tarafından yapılacak görüşmeler ile görüşme yapılan kişilerde sektörün sorunlarına
yönelik proje sayısının arttığına yönelik algı düzeyinin oluşması,
- Gerek merkezin yapılabilirliğine ilişkin gerekse de sektörün durumuna ilişkin kapsamlı analizlerin
başka ilgili aktörlerin gelecekteki projelerine kılavuzluk yapması,
3.2.1.2 Hedef Grupların ve/veya Varsa Ortakların Teknik ve Yönetim Kapasiteleri
Hedef grupları, kamu - STK - özel sektör - üniversite - kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleri
şeklinde sınıflandırdığımızda, özel sektör ve küçük ölçekli STK'lar dışında kalan diğer tüm yapılar
yeterli düzeyde insan kaynağı, mali, teknik, yönetim ve operasyonel kapasiteye sahiptir.
Özel sektör; kurumsallaşamamış küçük ve orta büyüklükte çırçır işletmeleri ve konvansiyonel pamuk
üretimi yapan aile bireylerinden oluşan pamuk yetiştiricileri yaygın olarak görülmektedir. Bu nedenle
özel sektörün teknik ve yönetim kapasiteleri yeterli düzeyde değildir.
STK'lar: bölgedeki yerel sivil toplum kuruluşlarının birçoğu finans ve insan kaynağı açısından
sürdürülebilir yapılar olmadığından teknik ve yönetim kapasiteleri yeterli düzeyde değildir.
Bölgede birçok kamu kurumunun/kuruluşunun gerek kurumsal yapıları /misyonları, gerekse de
yürüttükleri projeler/programlar sayesinde teknik ve yönetim kapasiteleri gelişmiştir.
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Şanlıurfa Ticaret Borsası iki büyük ölçekli proje yürütmüş
olup bu anlamda teknik ve yönetim kapasitesi oldukça gelişmiştir.
Diğer taraftan bu proje kapsamında yüklenici tarafından saha çalışmalarında kullanılmak üzere
oluşturulan materyaller, formlar ve kullanılan yöntemler Borsanın teknik ve yönetim kapasitesine de
katkı sağlayacaktır. Proje sona erdikten sonra Proje Koordinatörü söz konusu materyalleri ve
dokümanları geliştirerek Proje Ofisinde faaliyetlerine devam edecektir.
3.2.2 Somut Çıktılar
- Kapsamlı hazırlanmış bir fizibilite raporu
- 260 adet doldurulmuş görüşme formu (200 pamuk yetiştiricisi, 50 çırçır işletmesi, bölgeden pamuk
tedarik eden 10 iplik/tekstil firması)
- Masa başı çalışmalar (analizler ve araştırma dokümanları)
- 3 adet toplantı: 1 adet paydaş değerlendirme toplantısı, 2 adet fizibilite paylaşım toplantısı
- 3 ayrı toplantı için hazırlanmış sunumlar ve 50 katılımcı/kurumun 3 ayrı toplantıya katılım çizelgeleri
- Pamuk tedarik-değer zinciri analizleri
3.2.3 Çarpan Etkileri
Bu proje ile oluşturulacak (bölgesel-sektörel çok paydaşlı bir merkezin) fizibilite raporu, başka
sektörlerde ve bölgelerde benzer çalışmaları teşvik edecektir. Ayrıca bu projenin ana çıktısı olan
fizibilite raporu içerisinde yer alacak bilgiler, başka bölgelerdeki yerli sermayeye TRC2 Bölgesinde
yatırım yapma konusunda ışık tutacak, doğrudan yerli ve yabancı yatırımlar için iyi bir kılavuz
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olacaktır.
Diğer taraftan TRC2 Bölgesinin bir tekstil kent olmasına yönelik birtakım projeler/programlar söz
konusu olduğundan tekstil sektörünün hammaddesini sağlayan pamuk sektörüne (çırçır ve pamuk
yetiştiriciliği) yönelik hazırlanacak bir fizibilite raporu, tekstil tedarik zincirinde yer alan aktörlere de
ışık tutacaktır.
Hazırlanacak fizibilite raporu, TRC2 Bölgesindeki Ziraat Fakültesi akademisyenlerinin, öğrencilerinin
ve Tarımsal Araştırma Merkezlerinin çalışmalarına da katkı sağlayacaktır.
Bu bilgiler ışığında bu proje kapsamında yapılacak çalışmalar gerek Şanlıurfa Ticaret Borsası gerekse
de diğer paydaşlar tarafından tekrarlanacak ve geliştirilecektir.
3.2.4 Sürdürülebilirlik
Mali ve Kurumsal açıdan; proje bitimine müteakip fizibilite raporunda yer alan birçok veri, Şanlıurfa
Ticaret Borsası tarafından kendi kaynakları ile güncellenmeye ve geliştirilmeye devam edilecektir.
Şanlıurfa Ticaret Borsası kendi imkanları ile; proje kapsamında oluşturulan Fizibilite Raporunu daha da
geliştirmek amacıyla yurt içindeki ve yurt dışındaki başarılı merkezlere ilişkin araştırmalar da
yapacaktır. Borsa, yüklenici tarafından saha çalışmalarında kullanılmak üzere oluşturulan materyalleri,
formları ve kullanılan yöntemleri kendi personellerine aktaracak ve bu sayede çalışmaların kurumsal
açıdan sürdürülebilirliği sağlanmış olacaktır.
Politik açıdan; bu projenin temel çıktısı olan bölgesel-sektörel çok paydaşlı bir merkezin yatırım
analizi, sektör odaklı olmayan iş geliştirme ve ARGE merkezlerin analizleri ile mukayese edilecek ve
bu da Borsanın gelecekte geliştireceği projelerde/programlarda sektörel odaklı yaklaşımını bir davranış
kuralı olarak geliştirilebilecektir.
3.2.5 Görünürlük Faaliyetleri
- Şanlıurfa Ticaret Borsasının web-sitesinde ve Borsanın diğer paydaşlarının iletişim kanallarında; proje
özeti ve faaliyetleri duyurulacak, bu sayede de Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın görünürlüğüne katkı
sağlanacaktır,
- Yüklenicinin yazılı ve görsel materyalleri ile sözel metinlerinde Ajans'ın görünürlük kurallarına uyup
uymadığı Borsa personeli olan "proje kilit personelleri" tarafından denetlenecektir,
- Projeye ilişkin bilgilendirme toplantısında ve fizibilite raporuna ilişkin bulguların ilgili paydaşlara
aktarılacağı toplantılarda 1 adet bez banner ve 10 adet kırlangıç kullanılacaktır.
3.3 Fizibilite Çalışması Faaliyetlerinin Ayrıntılı Açıklaması
1 Proje Koordinatörünün göreve başlaması ve faaliyetleri yürütmesi
Şanlıurfa Ticaret Borsasının ARGE ve Proje Birimi personeli, 9 ay süresince proje koordinatörü olarak
görev yapacaktır. Proje koordinatörü, proje faaliyetlerinin zamanında yürütülmesi, görünürlük
materyalleri ve fizibilite hizmeti alımının Ajans satın alma kuralları çerçevesinde yapılması, yüklenici
firmanın faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, projeye ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin Borsa
Yönetimine ve Ajans'a iletilmesi, paydaşların toplantılara davet edilmesi ve bilgilendirilmesi gibi
sorumlulukları olacaktır.
Uygulama Birimleri (Rolü):
- ŞANLIURFA TİCARET BORSASI (ARGE ve Proje Biriminden personeli proje koordinatörü olarak
9 ay süresince görevlendirecektir. )
2 Satınalma Faaliyeti (görünürlük materyalleri ve fizibilite hizmet alımı)
Projenin birinci ve ikinci aylarında
- görünürlük materyali olarak 1 adet bez banner ve 10 adet kırlangıç
- pamuk mükemmeliyet merkezi fizibilite çalışması için hizmet alımı
Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın satınalma kuralları çerçevesinde yapılacaktır.
Uygulama Birimleri (Rolü):
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- ŞANLIURFA TİCARET BORSASI (SATINALMA )
2.1 Görünürlük Materyalleri Satın Alma
Projenin birinci ayında;
- görünürlük materyali olarak 1 adet bez banner ve 10 adet kırlangıç
Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın satınalma kuralları çerçevesinde yapılacaktır.
Uygulama Birimleri (Rolü):
- ŞANLIURFA TİCARET BORSASI (Satın alma)
2.2 Pamuk Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Hizmeti Alımı
Projenin birinci ve ikinci aylarında
- pamuk mükemmeliyet merkezi fizibilite çalışması için hizmet alımı
Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın satınalma kuralları çerçevesinde yapılacaktır.
Uygulama Birimleri (Rolü):
- ŞANLIURFA TİCARET BORSASI (Satın alma)
3 Paydaş Toplantıları
Bölgede faaliyet gösteren en az 50 ilgili kurum ve kuruluşun katılımının sağlandığı 3 (üç) ayrı toplantı
düzenlenecek olup, bu toplantıda projeye ilişkin bilgilendirme yapılacak, paydaşların beklentileri
tartışılacak ve fizibiliteye ilişkin bulgular paylaşılacaktır.
Uygulama Birimleri (Rolü):
- ŞANLIURFA TİCARET BORSASI (Paydaş Toplantıları)
3.1 Paydaş Analiz Toplantısı
Bölgede faaliyet gösteren en az 50 ilgili kurum ve kuruluşun katılımının sağlandığı bir toplantı projenin
üçüncü ayında düzenlenecek olup, bu toplantıda projeye ilişkin bilgilendirme yapılacak ve paydaşların
beklentileri tartışılacaktır.
Uygulama Birimleri (Rolü):
- ŞANLIURFA TİCARET BORSASI (Paydaş Analiz Toplantısı)
3.2 Fizibilite Sonuç Paylaşım Toplantısı
Bölgede faaliyet gösteren en az 50 ilgili kurum ve kuruluşun katılımının sağlandığı 2 (iki) ayrı toplantı
düzenlenecek olup, bu toplantıda fizibiliteye ilişkin bulgular paylaşılacaktır.
Toplantılar 25'şer kişilik yuvarlak masa toplantısı şeklinde gerçekleştirilecektir.
Uygulama Birimleri (Rolü):
- ŞANLIURFA TİCARET BORSASI (Sonuç Toplantıları)
4 Fizibilite Hizmet Alımı ve Çalışmanın Yüklenici tarafından Yürütülmesi
Yüklenici, TRC2 bölgesinde Pamuk Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite çalışması için masa başı ve saha
çalışmaları yapacaktır.
1) Diyarbakır (Bismil, Çınar) ve Şanlıurfa (Harran, Haliliye, Suruç, Hilvan) illerinde toplam 200 pamuk
yetiştiricisi ile görüşmeler yapılacaktır.
2) Diyarbakır (Bismil, Çınar) ve Şanlıurfa (Harran, Haliliye, Suruç, Hilvan) illerinde toplam 50 çırçır
işletmesi ile görüşmeler yapılacaktır.
3) TRC2 bölgesinden pamuk tedarik eden 10 iplik/tekstil firmasının
mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapılacaktır.
4) Masa başı çalışma: Ajans'ın EK-I Fizibilite Raporu Formatında bir fizibilite hazırlanacaktır.
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5) Pamuk sektörünün tedarik-değer zinciri analizleri yapılacaktır.
6) Borsanın düzenleyeceği 3 (üç) adet paydaş toplantısına destek verecektir.
Uygulama Birimleri (Rolü):
- ŞANLIURFA TİCARET BORSASI (Hizmet Alımı ve Yüklenicinin Faaliyetlerini Yürütmesi)
5 Fizibilite çalışmasının sirküle edilmesi
Fizibilite çalışmasının nihai hali Şanlıurfa Ticaret Borsasının websitesinde yayınlanacak olup, dijital
versiyonu ilgili tüm (ulusal, bölgesel ve yerel) aktörlere email yoluyla sirküle edilecektir.
Uygulama Birimleri (Rolü):
- ŞANLIURFA TİCARET BORSASI (Fizibilitenin sirküle edilmesi)
6 Projenin Kapanış İşlemleri
Proje kapanışı için Ajansın talep ettiği bilgi ve dokümanların hazırlanması ve sunulması...
Ayrıca Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulunun proje kilit personeli tarafından bilgilendirilmesi.
Uygulama Birimleri (Rolü):
- ŞANLIURFA TİCARET BORSASI (Proje Kapanışı)
3.4 Faaliyet Takvimi
Projenin süresi 9 ay olacaktır.

No
1
2

Faaliyet Adı
Proje Koordinatörünün göreve
başlaması ve faaliyetleri yürütmesi
Satınalma Faaliyeti (görünürlük
materyalleri ve fizibilite hizmet
alımı)

Faaliyet Ayları
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9

Uygulama Birimleri
ŞANLIURFA TİCARET
BORSASI

1, 2

ŞANLIURFA TİCARET
BORSASI

2. 1

Görünürlük Materyalleri Satın Alma 1

2. 2

Pamuk Mükemmeliyet Merkezi
Fizibilite Hizmeti Alımı

1, 2

3

Paydaş Toplantıları

3, 8

3. 1

Paydaş Analiz Toplantısı

3

3. 2

Fizibilite Sonuç Paylaşım Toplantısı 8

4
5
6

Fizibilite Hizmet Alımı ve
Çalışmanın Yüklenici tarafından
Yürütülmesi
Fizibilite çalışmasının sirküle
edilmesi
Projenin Kapanış İşlemleri

3, 4, 5, 6, 7, 8
9
9

ŞANLIURFA TİCARET
BORSASI
ŞANLIURFA TİCARET
BORSASI
ŞANLIURFA TİCARET
BORSASI
ŞANLIURFA TİCARET
BORSASI
ŞANLIURFA TİCARET
BORSASI
ŞANLIURFA TİCARET
BORSASI
ŞANLIURFA TİCARET
BORSASI
ŞANLIURFA TİCARET
BORSASI

3.5 Hedef Gruplar ve Nihai Yararlanıcılar
Hedef Gruplar: Hedef Gruplar; TRC2 bölgesindeki ilgili kamu kurumları, sektörel / mesleki
kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, araştırma ve uygulama merkezleri
10 / 27

EK FZD
Kurulması hedeflenen pamuk mükemmeliyet merkezinin, sektör ile bilgi, teknoloji, merkezi
kurumlar ve iyi uygulamalar arasında bir köprü vazifesi görmesi hedeflenmektedir. Bu
anlamda, tarımsal ve çevresel faaliyetler ile ilgili tüm aktörlerin bu merkezin ortakları olması
hedeflenmektedir. Örneğin; il/ilçe ziraat odaları, ziraat fakülteleri, tarımsal araştırma
merkezi, il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri, il/ilçe ticaret borsaları, tarımsal kooperatifler,
tarım/tarıma dayalı sanayi ile ilişkili sivil toplum kuruluşları, tarımsal ürün akreditasyon /
sertifikasyon / lisans kuruluşları, GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi, tarımsal platformlar, vd.
İlgili tüm aktörlerin bir araya gelmesi gerek kurumlar arası koordinasyonu-işbirliğini
geliştireceği gibi, kaynak israflarının da önüne geçilecektir.
Nihai Yararlanıcılar: Nihai Yararlanıcılar ; çırçır sektörü, tekstil ve hazır giyim sektörleri,
pamuk yetiştiricileri, bölgedeki işgücü sektörü, meslek örgütleri, ARGE kuruluşları, kamu
kurumları,
Kurulması hedeflenen pamuk mükemmeliyet merkezinin hizmet sağlayacağı kitle pamuk
yetiştiricileri ile çırçır işletmeleridir. İlgili aktörlerin bir araya gelmesiyle kurulacak merkezin
uzun vadede olumlu etkileneceği diğer bir kitle de bölgeden pamuk tedarik eden firmalardır.
Bölgede gelişecek pamuk sektörü beraberinde işgücü sektörünü de olumlu etkileyecektir.
Söz konusu merkez kurulduğu takdirde, merkeze ortak olacak kamu kurum ve kuruluşları ile
STK'ların da kapasiteleri gelişecektir.
3.6 Projenin Gerekçelendirmesi / İlgililiği
3.6.1 Projenin Ortaya Çıkmasını Sağlayan Temel Gerekçe
Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyacı olan yeterli ve kaliteli tarım ürünlerinin uygun maliyetlerde
üretimini, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek sistemlere ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu da sürdürülebilir tarım ile sağlanabilmektedir. Sürdürülebilir tarım, dünya tarımının
ekonomik canlılığını, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını ve dünya nüfusunun refahını
geliştirecek sistem ve uygulamaları içerir. Bu bilinçle gelişmiş ülkelerdeki birçok kurum ve kuruluş
vizyonunu tarımsal üretimde sürekliliğe ilişkin ilkeleri destekleyen ürünler ve hizmetler sunarak karlı
bir şekilde büyümek olarak belirlemiştir. Diğer taraftan tarım sektörü; aktif nüfus ve işgücünün yüksek
değerler göstermesi, milli gelire katkısı ve sanayi sektörüne sağladığı hammadde ve sermaye ile tüm
halkı etkileyen, ekonomik ve sosyal bir sektör olma özelliğine sahiptir.
Pamuk, giyim ve tekstil üretiminde en çok kullanılan doğal elyaf olmayı sürdürmektedir. 1990'lı
yıllarda başlayan tekstil sektörünün gelişmesine paralel olarak pamuk tüketimi de artmıştır. Diğer
taraftan ekim alanları Türkiye de 2002 ile 2017 yılları arasında %30 oranında azalmıştır. Yani, Türkiye
de pamuk üretim miktarı, ihtiyacı karşılayamamaktadır. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin TZOB 2018
verilerine göre, Türkiye de 57.000 çiftçi pamuk üretmektedir. USDA 2018/19 verilerine göre, Türkiye,
806.000 ton lif üretimi ile pamuk üretiminde dünyada 6. sırada ve 697.000 ton pamuk ithalatıyla Dünya
sıralamasında en büyük 5. ithalatçı konumundadır. Pamuk tüketiminde ise yaklaşık 1.500.000 ton ile
dünya sıralamasında 6. sırada yer almaktadır. Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede pamuk
yetiştirilmekte olup, 2016/17 sezonunda ilk üç pamuk üreticisi ülke Hindistan, Çin ve ABD'dir.
Türkiye de pamuk üretimi üç bölgede yoğunlaşmıştır: Ege bölgesi, Çukurova bölgesi ve Güneydoğu
Anadolu bölgesidir. Ülkemizin, pamuk endüstrisinin üretimindeki açığın kapatılması için akılcıl ve
sürdürülebilir çözümler peşinde olduğu görülmektedir; bu da sürdürülebilir hammadde üretiminin,
çevreye ve insana duyarlı üretim modellerinin günümüz koşullarına uyum sağlanması ile elde edilebilir.
2017 TZOB verilerine göre; TRC2 pamuk ekim alanlarının dağılımları Şanlıurfa'da %46 ve
Diyarbakır'da %8 dir. Her ne kadar ekim alanları ülke genelinde azalsa da; TRC2 Bölgesi Türkiye
pamuk arzının %60'ına yakınını karşılamaktadır.
Pamuk, gerek GAP bölgesinin, gerekse de ülkenin lokomotif sektörlerinden biri olup, özellikle
Şanlıurfa için stratejik bir üründür. Sektörün rekabetedebilirlik düzeyine baktığımızda Şanlıurfa ve
Diyarbakır illeri, Türkiye'de Çukurova ve Ege bölgelerine, Dünya'da ise Çin ve Hindistan'a kıyasla
rekabet üstünlüğüne sahip değildir. Bölgedeki pamuk sektörü, ilgili Bakanlığın desteklemeleri ile
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sürdürülebilirliğini sağlarken, üreticiler yanlış tarımsal uygulamaları çevresel kaynaklara (toprak, su) ve
insan sağlığına zarar vermektedir. Bu durum da sürdürülebilir tarımın önündeki engellerdir. Diğer
taraftan çırçır sektörü de sanayileşme, teknoloji kullanma, yetişmiş iş gücü, pazarlama ve benzeri
sorunlar yaşamaktadır. Yani sadece sürdürülebilir pamuk tedariği için değil, ulusal ve uluslararası
pazarlarda talep edilen pamuk kalitesini TRC2 bölgesi olarak yakalamak için bir pamuk mükemmeliyet
merkezine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu bilgiler ışığında TRC2 Bölgesinde sektörün sorunlarına cevap verebilen ara-yüzlere ihtiyaç vardır.
Şanlıurfa Ticaret Borsası hedef kitlesinin ihtiyaçlarına/sorunlarına çözüm üreten ve tüm ilgili aktörleri
bir araya getiren bölgesel bir Pamuk Mükemmeliyet Merkezi (PMM) kurmayı hedeflemekte ve bu
merkezin işletme modelinin, ortaklarının ve hizmet gamının belirlenmesi, sürdürülebilirlik modelinin
ve organizasyon/yönetim yapısının tasarlanması, etki-duyarlılık ve risk analizleri vb gibi unsurları
içeren bir yapılabilirlik raporuna ihtiyaç duymaktadır.
3.6.2 Projenin, Fizibilite Desteği Kapsamında Desteklenecek Alanlarla Olan İlgisi
Öncelik-1: Bölge'de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, AR-GE, yenilikçilik ve girişimcilik
kapasitesinin geliştirilmesi, ihracatın artırılması ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik
fizibilitelerin hazırlanması: kurulması planlanan PMM'nin 4 (dört) bileşen ekseninde sektöre hizmet
vermesi öngörülmektedir, bunlar; "ARGE ve inovasyon, sektörel rekabetedebilirlik, çevre ve kaynak
verimliliği, savunuculuk ve politika geliştirme"dir. Bu anlamda merkezin sağlayacağı öngörülen
hizmetler sayesinde bölgedeki pamuk sektöründeki girişimcilerin iş ve yatırım ortamları iyileştirilecek,
ARGE ve yenilikçilik konularında araştırmalar yapılarak iyi uygulamaların transferi vb çalışmalar
yapılacak, ihracat konusunda eşleştirme hizmetleri sunulacak ve sonuç olarak sektörün/bölgenin
rekabet gücünün geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
Öncelik-2: Stratejik tarım, sanayi ve hizmetler sektörüne yönelik kümelenme, tedarik ve değer zinciri
analizleri ile pazar araştırmalarını içeren fizibilite çalışmalarının yapılması: fizibilite çalışmasında ele
alınacak sektörler; bu proje ile kurulması hedeflenen Pamuk Mükemmeliyet Merkezi'nin tekstil tedarik
zincirinin ilk basamağında yer alan pamuk yetiştiricileri ile sonraki basamakta yer alan çırçır sektörüne
(ve bölgenin kaliteli hammadde sağlaması ile tekstil sektörüne) hizmet vermesi hedeflenmektedir. Bu
anlamda bu proje ile tarımın bir alt sektörü olan pamuk sektörünün tedarik-değer zinciri ve ihtiyaç
analizlerini de içeren bir fizibilite hazırlanması hedeflenmektedir. (Pamuk, TRC2 bölgesi için stratejik
tarım ürünlerinden biridir). Diğer taraftan fizibilite çalışması saha ve masa başı olarak ikiye ayrılıp,
kurulacak merkezin hizmet gamını belirlemek amacıyla hedef grupların mevcut durum analizleri (Min.
200 pamuk yetiştiricisinin, 50 çırçır işletmesinin ve bölgeden pamuk tedarik eden 10 iplik/tekstil
firmasının) yerinde yapılacaktır. Bu da sektörün güncel durumuna ilişkin bir tablonun ortaya çıkmasına
katkı sağlayacaktır.
3.6.3 Projenin Aciliyet Taşıyan Unsurları
Pamuk bitkisi, yarattığı ekonomik değer ve istihdam olanaklarının yanı sıra iklim ve toprak koşullarına
uygunluğu sebebiyle Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri için lokomotif bir tarım ürünüdür. Bölgede kurulan
tekstil kentler, lif analiz laboratuvarları ve lisanslı depolar pamuk ürününün bölgenin kalkınması
açısından önemini de göstermektedir. Diğer taraftan yatırımcılar açısından hammaddeye yakınlık bir
rekabet avantajı olarak kabul edildiğinden, pamuk ile ilgili ivmeyi artıracak her türlü proje, doğrudan
yerli ve yabancı yatırımın bölgeye gelmesine katkı sağlayacaktır. Ancak, son yıllarda bölgedeki pamuk
tedariğinde (kalite ve miktar olarak) istikrar olmaması, ekim alanı/verimlerin azalması, düşük kalite vb
birçok sorun görülmektedir. Bu sorunların çözümü ve pamukla ilgili stratejik öneme sahip kararların
ilgili birimlere ve bakanlıklara iletilmesi ve sektör odaklı bölgesel koordinasyonun sağlanması ile
merkezi kurumlar nezdinde muhatap kuruluş olması hedefleri doğrultusunda, pamuk mükemmelliyet
merkezinin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan pamuk yetiştiricileri ve çırçır işletmeleri
sürdürülebilir pamuk arzı konusunda ciddi anlamda sıkıntı yaşamaktadırlar ve bilinçsiz tarımsal
uygulamalar çevreye ciddi anlamda zarar vermektedir. Bu bilinçle Şanlıurfa Ticaret Borsası, bu projeyi
hazırlamadan önce bölgedeki bir takım aktörler ile görüşerek pamuk mükemmeliyet merkezi
konusunda toplantılar yapmış, ilgilerini ölçmüş ve fikir alış-verişinde bulunmuştur. Hali hazırda ilgili
aktörlerde oluşan bilgi ve ilgi sıcak olduğundan bu proje TRC2 bölgesi ve pamuk sektörü açısından
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aciliyet arz etmektedir.
3.6.4 Projenin Katma Değer Yaratacak Unsurları
Pamuk sektörünün mevcut durumu diğer sektörlere nazaran hızla değişen bir sektördür. Örneğin; 2018
pamuk hasat sezonu iklim şartlarından dolayı olumsuz etkilenmiştir.. Bu durum da 2019 ekim alanlarını
ve verimini negatif yönde etkilemiştir.
Bu proje ile çift yönlü analiz yapılması hedeflenmektedir; sahada sektörü temsil yeteneğine sahip 200
pamuk yetiştiricisi ve 50 çırçır işletmesi (örneklem gruplar Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin pamuk
arzının yoğun olduğu ilçelerinden belirlenecek) analiz edilecek olup, tedarik zincirinde yer alan
birimlerin (bölgeden pamuk tedarik eden en az 10 iplik/tekstil firmasının) analizleri de yapılacaktır.
Dolayısıyla fizibilitede yer alacak arz ve talep analizi gerçek durumu yansıtacaktır. Kurulması
hedeflenen merkez, pamuk hammaddesine katma değer yaratacak kalitenin sağlanmasına ve
sürdürülebilirliğine yönelik hizmet sağlayacaktır.
Bu anlamda proje konusu, bölge için önem arz etmekte ve projenin çıktılarından birçok kurumun
faydalanabileceği göz önüne alındığında, diğer programlar ile karşılaştırıldığında katma değeri oldukça
yüksek bir çalışmadır.

3.6.5 Projenin Beklenen Sonuçlarının Sürdürülebilirliği
Kurulacak merkezin sürdürülebilirlik modellemesi, proje kapsamında hizmet satın alınacak yüklenici
firma tarafından yapılacaktır. PMM'nin kuruluşundan önce Borsa tarafından gerçekleştireceği süreçler
ise yine Borsanın kendi imkanlarıyla gerçekleştirilecektir;
- Merkezin faaliyetlerine, vizyon ve misyonuna ilişkin ilgili paydaşlarda farkındalık artırılması,
- Merkezin ortağı olacak aktörlerin ilgilerinin ölçülmesi ve ortaklık yapılarının oluşturulması,
- Merkezin kurulmasına ilişkin gerekli fonlar için ulusal ve uluslararası düzeyde donör kuruluşların
araştırılması ve uygun başvuruların yapılması,
- Merkezin muhtemel ortaklarının, merkeze sağlayacağı katma değerinin, ayni katkılarının ve rollerinin
tanımlanması,
- Merkezin kurulmasında öncü kuruluş rolü üstlenilmesi.

3.7 Uzmanlık ve İşletme Kapasitesi
3.7.1 Faaliyet Alanları
Şanlıurfa Ticaret Borsanın kuruluş amacı ve faaliyetleri, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında şekillenmiştir.
Borsanın genel olarak görevleri; borsaya dahil maddelerin alıcı ve satıcılarını buluşturmak, alım
satımlarını tanzim etmek ve borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleridir.
3.7.2 Benzer Proje Tecrübesi

Proje Adı

Projenin
Amacı ve Yeri

Projenin
Sonuçları

Şanlıurfa
Ticaret
Borsası
Viranşehi
r Tescil

TRC2
bölgesinin
ikincil
büyüme
merkezi olan

Alım satımlarda
pamuk
değerinin doğru
tespit
edilmesiyle

Projedeki Rolü ve
Projenin
Projeye Katılım
Maliyeti (TL)
Derecesi
Şanlıurfa Ticaret
Borsası başvuru
sahibi ve projenin
yürütücüsüdür.

909.900,00

Projeye
Finansman
Katkısı
Karacadağ
Kalkınma
Ajansı, %100
finans katkısı
sağlamıştır
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Projenin
Proje Adı
Amacı ve Yeri

Viranşehir'e
laboratuvar
Bürosuna
kullanımlarını
Pamuk
n
Laboratuv
oluşturulması
arın
yla sanayi alt
Kurulmas
yapısının
ı
geliştirilmesi
amaçlanmıştır

Projenin
Sonuçları
ürününün
kalitesini
yüksek
standartlara
çıkararak
Viranşehir ve
çevresinde
bulunan
üyelerimizin
pamuk ta
yaşadıkları
problemleri
minimuma
düşürüldü

Projedeki Rolü ve
Projenin
Projeye Katılım
Maliyeti (TL)
Derecesi

Şanlıurfa Ticaret
Borsası başvuru
sahibi ve projenin
yürütücüsüdür.

909.900,00

Projeye
Finansman
Katkısı

Karacadağ
Kalkınma
Ajansı, %100
finans katkısı
sağlamıştır

3.7.3 Kaynaklar
3.7.3.1 Mali Veri

Yıl

Gelirler (TL)

Net Kazanç
(TL)

Toplam
Bilanço veya
Bütçe (TL)

Öz Sermaye
(TL)

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

2016

10.236.401,56

3.429.686,30

27.943.822,68

20.228.502,94

7.383.678,99

7.715.319,74

2017

10.988.632,30

3.521.804,11

29.239.937,49

20.373.123,07

4.859.676,63

485.333,68

2018

13.716.878,21

6.008.497,53

36.370.151,89

25.323.745,23

4.752.079,10

285.830,03

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

35

Yarı Zamanlı Personel Sayısı:

0

Borsanın çalışan kadrosu aşağıdaki gibidir;
- 1 Genel Sekreter
- 2 Genel Sekreter Yardımcısı
- 1 Uzman
- 1 İnsan Kaynakları Müdürü
- 1 Tescil Müdürü
- 1 Muhasebe Müdürü
- 3 Tescil Şefi
- 1 Bilgi İşlem Memuru
- 1 Dosya Evrak Memuru
- 3 Laboratuvar Memuru
- 1 Muamelat Memuru
- 1 Muhasebe Memuru
- 1 Muhasebe ve Satın Alma Memuru
- 1 Özel Kalem / Başkan Danışmanı
14 / 27

EK FZD
- 1 Santral Memuru
- 11 Tescil Memuru
- 1 Yönetici Asistanı
- 1 Yardımcı Hizmet Personeli
- 2 Şoför
3.7.3.3 Ekipman ve Ofisler
Şanlıurfa Ticaret Borsası 1988'de kurulmuş olup, 2016'dan beri yeni binasında faaliyet göstermektedir.
4 katlı-25 ofisli binada, 4 adet toplantı salonu, 1 adet ihale salonu, 5 adet arşiv odası bulunmakta olup,
her türlü ekipman/donanım ve tefrişat mevcuttur.
Borsanın sahip olduğu her türlü imkan ve araç-gereçler proje için kullanılabilecek durumdadır.
3.7.3.4 Diğer İlgili Kaynaklar
Şanlıurfa Ticaret Borsasına ait diğer yapı ve tesisler;
Şanlıurfa 2.Organize Sanayi Bölgesinde, 117.286,84 m2'lik açık alan üzerinde; toplam kapalı alanı
22.747 m2 olan ve her biri 4800 m2'lik 4 adet Pamuk Depolama Alanı dünya standartlarına uygun
olarak hizmet vermektedir.
Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar; bölgedeki çırçır işletmelerine, tekstil firmalarına, tohum firmalarına
ve araştırma kurumlarına hizmet sağlamaktadır.
OSB, Akçakale, Viranşehir, Ceylanpınar, Siverek, Buğday Pazarı ve İmam Keskin bölgelerinde toplam
6 (altı) adet Tescil Bürosu Borsa üyelerine hizmet vermektedir.
3.8 Performans Göstergeleri
Kodu
FZD1
FZD7

FZD9

Gösterge
Analiz/Araştırma/İhtiyaç
Tespiti/Fizibilite/Ön Fizibilite
Çalışmaları Sayısı
Doğrudan Faydalanıcı Sayısı Kamu
Kurumu
Düzenlenen
Bilinçlendirme/Yaygınlaştırma
Faaliyeti Seminer, Konferans, Sergi,
Çalıştay, Toplantı vb. İçin Yapılan
Harcamalar

Birim

Mevcut

Hedef

Adet

0

1

Adet

0

50

TL

2000

1500
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EK FZD
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 (a)’dan (ğ)’ye kadar
olan kategorilerden herhangi birine girmemektedir.
1. Yetkili Kişi
AYŞE ÇADIRCI KANDEMİR
Adı Soyadı
TC Kimlik No

32957320450

Pozisyonu/Konumu

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Tarih ve Yer:
İmza
Mühür veya Kaşe
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EK FZD
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
3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler
3.5 Diğer
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı

0,00

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
5.2 Etüd, araştırma
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Giderler

Birim

Miktar

Birim Maliyet (TL)

Toplam Maliyet
(TL)

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 Paydaş Toplantıları (Proje Tanıtımı, Fizibilite

100

15,00

1.500,00

1

300,00

300,00

5.8 Tanıtım (Görünürlük) Faaliyetleri
5.8.1 Görünürlük materyalleri
5.9 İnşaat (Küçük ölçekli yapım) İşleri
5.10 Kontrolörlük işleri ve diğer
Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı

1.800,00

6. Diğer
6.1 Fizibilite Hizmet Alımı ve Çalışmanın (Saha

1

75.000,00

Diğer Alt Toplamı

75.000,00
75.000,00

7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı
76.800,00

8. İdari maliyetler
İdari Maliyetler Alt Toplamı

0,00

9. Toplam uygun proje maliyeti
76.800,00

3.5.1 Sıcak Asfalt(Bsk) Yol Yapı İşleri
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı

0,00

EK B-3. MALİYETLERİN GEREKÇELENDİRİLMESİ
Giderler

Birim

Açıklama

1. İnsan Kaynakları
1.1 Maaşlar
1.1.1 Teknik
1.1.2 İdari/ Destek Personeli
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Giderler

Birim

Açıklama

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
3.3 Makineler, teçhizat
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
5.2 Etüd, araştırma
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
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Giderler

5.7.1 Paydaş Toplantıları (Proje Tanıtımı, Fizibilite
Değerlendirme ve Sonuç Paylaşım)

Birim

Açıklama
Fizibilite çalışması başlamadan önce ve işin
tamamlanmasından sonra ilgili paydaşlar ile (STK'lar,
kamu, özel sektör, üniversite, vd) borsanın kendi
toplantı salonlarında toplantılar yapılacaktır. 3 (üç)
adet toplantı yapılması planlanmakta olup, her bir
toplantıya en az 50 katılımcı beklenmektedir. İkram
giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır:

5.8 Tanıtım (Görünürlük) Faaliyetleri
5.8.1 Görünürlük materyalleri

Projenin görünürlüğünü sağlamak üzere 1 adet bez
banner (100 TL), 10 adet (20 TL) kırlangıç

5.9 İnşaat (Küçük ölçekli yapım) İşleri
5.10 Kontrolörlük işleri ve diğer
Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı

6. Diğer

6.1 Fizibilite Hizmet Alımı ve Çalışmanın (Saha
Çalışması, Masa Başı Araştırma, Raporlama) Yüklenici
tarafından Yürütülmesi

Saha çalışması: üç tür (pamuk yetiştirici, çırçır, iplik)
görüşme formunun oluşturulması
- Bölgede toplam 200 pamuk yetiştiricisi, 50 çırçır
işletmesi ve ile 10 iplikçi ile görüşme yapılması
- Kurulacak merkezin hizmet yelpazesinin ve yasal
yapısının belirlenmesi
- Merkezin sürdürülebilirlik modellemesinin
hazırlanması
- Finansal/ ekonomik, sosyal vd analizlerin yapılması
- Pamuğun tedarik ve değer zinciri analizlerinin
yapılması
- Merkezin organizasyonel yapısının belirlenmesi

Diğer Alt Toplamı

7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı

8. İdari maliyetler
İdari Maliyetler Alt Toplamı

9. Toplam uygun proje maliyeti

3.5.1 Sıcak Asfalt(Bsk) Yol Yapı İşleri
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı
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EK B-2. Beklenen Finansman Kaynakları

Başvuru Sahibinin Mali Katkısı
Bu Başvuruda Talep Edilen Destek Miktarı

TUTAR (TL)

TOPLAMIN
YÜZDESİ %

0,00

0,00

76.800,00

100,00

76.800,00

100,00

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

0,00
76.800,00

100,00
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MANTIKSAL ÇERÇEVE

Genel Amaç

Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki
pamuk sektörünün (çırçır işletmeleri
ve pamuk yetiştiriciliği) bölgesel
ekonomiye katkı sağlaması amacıyla
ilgili kurum ve kuruluşları bir araya
getiren ve sektörün ihtiyaç duyduğu
hizmetleri sağlayacak çok ortaklı bir
merkeze ilişkin araştırma ve fizibilite
çalışmalarının yapılması projenin
genel amacıdır.

Özel Amaç(lar)

Projenin özel amaçları;
- Bölgesel ve sektörel faaliyet gösteren
çok paydaşlı bir mükemmeliyet
merkezinin kurulmasına ilişkin
fizibilite çalışması yürütülmesi,
- Kurulması hedeflenen pamuk
mükemmeliyet merkezinin bölgenin
tekstil / özellikle hazır giyim
sektörüne ekonomik etkilerinin
araştırılması,
- Pamuk mükemmeliyet merkezine
ortak olabilecek, sinerji ve işbirliği
sağlayabilecek bölgesel, ulusal ve
uluslararası aktörlerin tanımlanması,
- Pamuk mükemmeliyet merkezinin
hizmet yelpazesinin ve sunum
metodolojilerinin belirlenmesi,
- Tarım ve tekstil sektörlerinde pamuk
ürünü özelinde tedarik/değer zinciri
analizinin yapılması,
- Bölgedeki pamuk ve tekstil
sektörünün dünya standartlarını
yakalayabilmesi için ihtiyaçların tespit
edilmiş olması.

Beklenen Sonuçlar

Proje Mantığı

- Bölgedeki ilgili paydaşların sektörel
mükemmeliyet merkezi hakkında
farkındalığının artması ve
beklentilerinin tespit edilmesi,
- Bölgede min. 200 pamuk
yetiştiricisinin, 50 çırçır işletmesinin
ve bölgeden pamuk tedarik eden 10
iplik/tekstil firmasının mevcut
durumlarının ve ihtiyaçlarının tespit
edilmiş olması ve de bu doğrultuda
merkezin hizmet programının
belirlenmesi,
- Pamuk sektörünün ve mükemmeliyet
merkezinin sosyal, ekonomik ve
finansal analizlerinin yapılmış olması,
- Kurulması planlanan çok paydaşlı
bölgesel "PMM"nin işletme modelinin
ve yasal araştırmalarının yapılmış,
organizasyonel yapısının ve
sürdürülebilirlik modellemesinin
tasarlanmış olması,
- Merkezin hizmet yelpazesinin
paydaşların ve sektörün ihtiyaçları göz
önüne alınarak belirlenmiş olması,
- Pamuk tedarik ve değer zinciri
analizlerinin yapılmış olması,
- Elde edilen bulguların paydaşlara
toplantı yapılarak aktarılması ve
çalışmaların dijital versiyonunun ilgili
tüm aktörlere sirküle edilmesi

Objektif Olarak
Doğrulanabilir Başarı
Göstergeleri

Doğrulama Kaynakları ve
Araçları

Varsayımlar

TRC2 bölgesinin kapsamlı sektörel
etüdlerini içeren yapılabilirlik
çalışması

Pamuk Mükemmeliyet Merkezi
Fizibilite Dokümanı

Finansal analizler, ekonomik analizler,
sosyal analizler, bölgesel analizler,
duyarlılık analizleri, risk analizleri,
tedarik/değer zinciri analizleri, hizmet
programı

Taslak fizibilite çalışması ve
destekleyici dokümanlar (saha
çalışmasına dair görseller, masa başı
araştırmalar, görüşme formları)

Saha çalışmasında görüşmecilerin
analiz çalışmasına olumlu yaklaşımı

- 50 paydaş ile 1 fizibilite çalışması
öncesinde ve 2 adet de çalışma
bitiminden sonra toplantının yapılmış
olması
- TRC2 bölgesinde 200 pamuk
yetiştiricisi, 50 çırçır işletmesi ve
bölgeden pamuk tedarik eden 10
iplik/tekstil firması ile görüşmenin
yapılmış olması,

Toplantı tutanakları, toplantı sunuları,
yüklenici firma tarafından yapılmış
saha görüşme formları, yüklenici
firma tarafından hazırlanmış masa başı
araştırmalar

- Uygun yüklenici firma ile anlaşma
yapılması
- ilgili aktörlerin toplantılara katılım
sağlaması
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MANTIKSAL ÇERÇEVE

Faaliyetler

Faaliyet 1: Proje Koordinatörünün
göreve başlaması ve faaliyetleri
yürütmesi
Faaliyet 2: Satınalma Faaliyetleri
(görünürlük materyalleri ve fizibilite
hizmet alımı)
Faaliyet 3: Paydaş Analiz Toplantısı
Faaliyet 4: Fizibilite Hizmet Alımı ve
Çalışmanın Yüklenici tarafından
Yürütülmesi
Faaliyet 5: Fizibilite çalışmasının
değerlendirilmesi, paydaşlara
aktarılması ve ve sirküle edilmesi
Faaliyet 6: Projenin Kapanışı

Ön Koşul

Proje Mantığı

Ajans ile sözleşmenin imzalanmış olması

Objektif Olarak
Doğrulanabilir Başarı
Göstergeleri

Doğrulama Kaynakları ve
Araçları

Proje Koordinatörü, Görünürlük
Materyalleri, Fizibilite Hizmet Alımı,
Toplantı giderleri

Proforma ve faturalar, banka
dekontları, toplantı katılımcı
çizelgeleri, toplantı görselleri,
raporlamalar
5.8 Tanıtım Görünürlük Faaliyetleri:
300 TL,
5.7 Konferans/seminer maliyetler:
1500 TL
6 Diğer: 75000 TL

Varsayımlar

Uygun yüklenici firma ile anlaşma
yapılması
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EK FZD
ÖZGEÇMİŞ
Projedeki Pozisyonu: Proje ve ARGE Birimi
1. Adı Soyadı: LAMİA KELEŞ
2. Doğum Tarihi: 01.10.1992
3. Uyruğu: Türkiye
4. İletisim Bilgileri (Tel, Faks, E-Posta): (414) 315 1066, (414) 315 1069, lamia.keles68@gmail.com
5. Eğitim Bilgileri:
Mezun Olunan Ögretim Kurumu

Tarih

Bölüm/Unvan

Harran Üniversitesi

10.06.2016

Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisti/Lisans

Harran Üniversitesi

23.08.2019

Ziraat Fakültesi/Yüksek Lisans

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

Okuma

Yazma

Konuşma

İngilizce

2

2

3

7. Mesleki Deneyim:
Tarih

Yer

Kurum/Kuruluş

Pozisyon

04.07.2016 07.01.2019

Şanlıurfa

AB-TAR
DANIŞMANLIK
LTD.

Hibe ve Teşvik
Danışmanı

01.02.2019 -

Şanlıurfa

Şanlıurfa Ticaret
Borsası

Proje ve ARGE
Birim Personeli

Açıklama
KOBİ'lere, STK'lara
ve Kamu kurumlarına
yönelik hibe/teşvik ve
proje hazırlama
konularında
danışmanlık hizmeti
sağlama
Borsa üyelerine
yönelik hibe, teşvik ve
ARGE konularında
bilgilendirme ve her
türlü teknik destek
sağlama

8. Projedeki Pozisyonla İlgili Başlıca Vasıfları: - Son 1 yıldır proje hazırlama ve yürütme konusunda
Ticaret Borsasında görev almıştır
- 2 yıl süresince özel bir danışmanlık firmasında hibe ve teşvik konularında danışmanlık ve proje
hazırlama ile proje yürütme deneyimi edinmiştir
9. Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar:
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ÖZGEÇMİŞ
Projedeki Pozisyonu: Genel Sekreter Yrd.
1. Adı Soyadı: AYŞE ÇADIRCI KANDEMİR
2. Doğum Tarihi: 17.01.1977
3. Uyruğu: Türkiye
4. İletisim Bilgileri (Tel, Faks, E-Posta): (505) 220 3460, (414) 315 1066,
aysecadircikandemir@gmail.com
5. Eğitim Bilgileri:
Mezun Olunan Ögretim Kurumu

Tarih

harran üniversitesi

Bölüm/Unvan
ziraat fakültesi/ziraat mühendisi

anadolu üniversitesi

13.11.2014

işletme fakültesi/işletme lisans

harran üniversitesi

08.08.2019

tarım ekonomisi/tarım ekonomisti

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

Okuma

Yazma

Konuşma

İngilizce

2

2

2

7. Mesleki Deneyim:
Tarih

Yer

Kurum/Kuruluş

15.01.1999 -

genelsekreterlik

şutb

pamuk test
laboratuar
hububat test
laboratuarı
insan kaynakları
sorumlusu

şanlıurfa ticaret
borsası

15.01.2019 15.01.1999 15.01.1998 -

ŞUTB
şutb

Pozisyon

Açıklama
proje ar-ge birimi
sorumlusu
genel sekreter yrd.
AB IPAproje
yürütücüsü,
hvı pamuk test cihazı
laborant
operatör
ziraat müh
fiziksel ve kimyasal
laborant
analiz
proje ar-ge birimi
..
sorumlusu

8. Projedeki Pozisyonla İlgili Başlıca Vasıfları: 20 yıllık proje koordinatör tecrübe
9. Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar: ziraat mühendisleri odası
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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. Proje süresi 12 ay veya daha kısadır.
3. Talep edilen destek tutarı 100000 TL veya altındadır.
4. Talep edilen destek tutarı 20000 TL veya üzerindedir.
5. Başvuru için talep edilen ilave bilgi ve belgeler zamanında Ajansa
sunulmuştur.
6. Taahhütname başvuru sahibinin yetkili kişisi tarafından
imzalanmıştır.
7. Başvuru Sahibinin Beyanı doldurulmuş ve yetkili kişi(ler)
tarafından imzalanmıştır.
8. Ortaklar ve İştirakçilerin Beyanları doldurulmuş ve yetkili kişi(ler)
tarafından imzalanmıştır. (Eğer ortak veya iştirakçi varsa)
9. Bu başvuru; başvuru sahibinin, son bir takvim yılı içerisinde
fizibilite desteği için yaptığı azami dördüncü başvurudur ve bu süre
içerisinde alacağı en fazla ikinci destektir.
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