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GENEL AMAÇLAR

SAKARYA TB olarak proje desteği ile Sakarya' nın kalkınması ve rekabet gücüne önemli katkı
sağlayacak tarım ve hayvancılığın mevcut durumu analiz edilerek tehdit ve risklerin önlenmesinde
önerilerin geliştirilmesi ve planlama çalışmaları yapılması için Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör
Analizi ve Öneriler Raporu hazırlanacaktır. Bu raporun yerel ve ulusal politika üreticilere ulaştırılması
ile;ile;

� Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlar hakkında farkındalık artacaktır,

� Sakarya da tarım ve hayvancılık alanında markalaşma ve -yenilikçiliğin artması sağlanacaktır,

� Tarım ve hayvancılıkta verimliliğin ve yüksek kalitenin teşvik edilmesinin sağlanması için temel
oluşturacaktır;

� Tarım ve hayvancılık sektörü için ticari potansiyel farkındalığı yaratarak tarımda örgütlenmenin ve
ürün borsacılığının yaygınlaştırılmasını ve pazarlama altyapısının geliştirilmesi sağlanacaktır.

� Hazırlanacak bu raporla sektörde yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılara yol gösterici
nitelik taşıyacaktır.



ÖZEL AMAÇLAR

Bu genel hedefe uygun şekilde hazırlanacak ve yayınlanarak dağıtımı yapılacak Sakarya da Tarım ve
Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu ile;

� Bölgedeki diğer sektör araştırmalarına temel teşkil edecektir;

� Bölgede tarım ve hayvancılık yatırım alanları araştırma ve desteklerine fikir vermek amacıyla
yatırımcıların bölgeye yönlendirilmesine katkıda bulunarak böylece sektörde istihdam artısına
olanak sağlanmış olacaktır;

� Sakarya' nın tarım ve hayvancılık alanında markalaşmasını ve tanınırlığını artırmak ve yenilikçi
ürünler ile tarım ve hayvancılıkta inovasyon fırsatlarını göstererek ülkede farkındalık yaratmak;

� Tarım ve hayvancılık sektöründe ; bölgesel ve uzun vadede de değer artısı, markalaşma ile ihracat
artısı yaratarak ulusal ekonomiye katkıda bulunulmuş olacaktır;

� Bölge kalkınma planlarına veri oluşturmak.



BEKLENEN SONUÇLAR

Proje ile tarım ve hayvancılık alanında hedef gruplarda, yararlanıcılar da ve paydaşlarımız da tehdit ve
risklere yönelik farkındalık yaratılacaktır.

Bölgemizde ilk defa bu kapsamda tarım ve hayvancılık sektör raporu hazırlanmış olacaktır.

Tarım ve hayvancılık alanında sağlıklı politikaların üretilmesine yönelik Demokratik ülkelerde olduğuTarım ve hayvancılık alanında sağlıklı politikaların üretilmesine yönelik Demokratik ülkelerde olduğu
gibi tarım ve hayvancılık politikalarının oluşturulmasında üniversite ve konu ile ilgili kooperatiflerin
temsilcileri, tarım ve hayvancılık ile ilgili her türlü dernek, sivil toplum örgütünün temsilcilerinin
görüşleri alınarak Tarımsal ve hayvansal destekleme politikalarının oluşmasına baz olacaktır;

Bu rapor; bölgesel ve ülkesel politika yapıcılar için yeni planlama, teşvik, destek, hibe plan ve
programlarına ışık tutarak temel teşkil edecektir. Böylelikle devlet tarafından uygulanan
desteklemelerle ülke tarım ve hayvancılığına, üretici gelirine fayda yaratacaktır.

Sektörde yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcıların kullanabilecekleri referans bir rapor elde
edilmiş olacaktır.



PROJEYİ NEDEN HAZIRLADIK ?

1- Borsamız stratejik hedefleri içerisinde yer alan Sakarya'nın gelişimine katkı sağlamak,

2- Borsamız stratejik hedefleri içerisinde yer alan Sektörel ve Bölgesel sorunlar İçin politika Üretme2- Borsamız stratejik hedefleri içerisinde yer alan Sektörel ve Bölgesel sorunlar İçin politika Üretme
kapasitesini geliştirmek,

3- Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Doğu Marmara Bölgesi 2023 hedefleri
kapsamında ;

-Bölgesel tarım ürünlerinde markalaşma ve yenilikçiliğin sağlanması,
-Tarımda verimliliğin ve yüksek kalitenin sağlanması,
-Tarımda örgütlenmenin, ürün borsalarının ve arazi toplulaştırmasının yaygınlaştırılması,

pazarlama altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamak.



HEDEF KİTLEMİZ KİMLER ?

� Sakarya Ticaret Borsası Meslek Komiteleri

1.Canlı Hayvan, Ham Deri, Et ve Et Ürün. Top. Tic. Grubu 
2.Hububat Mamulleri Top. Tic. Grubu
3.Tahılların ve Baklagillerin Top. Tic. Grubu
4.Taze Sebze ve Meyvelerin Top. Tic. Grubu 4.Taze Sebze ve Meyvelerin Top. Tic. Grubu 
5.Kuru ve Sert Kabuklu Meyvelerin Top. Tic. Grubu 
6.Çesitli Gıda Maddeleri Grubu 
7. Süpürge İmalatı ve Top. Tic. Grubu 

• Sakarya da tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları 

1- Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
2- Sakarya Ziraat Odası
3- Sakarya Valiliği Tarım ve Hayvancılıktan Sorumlu Vali Yardımcısı
4- Sakarya Toprak Mahsulleri Ajansı
5-Sakarya Et ve Süt kombinası Müdürlüğü



• Sakarya da tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları 
(50 STK)

1- Sakarya Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği
2- Ziraat Mühendisleri Odası Sakarya Temsilciliği
3- Veteriner Hekimler Odası Sakarya Temsilciliği
4- Sakarya Kasaplar Odası
5- Sakarya Besiciler Odası
6- Sakarya İli 5200 Sayılı Üretici Birlikleri Kanunu Kapsamında Kurulan süs bitkileri, bal üreticileri, 
kanatlı hayvan eti, meyve üreticileri, kırmızı et üreticileri Birlikleri (9 Adet)
7- 5996 Sayılı Kanuna Göre Kurulmuş Islah Amaçlı Birlikler (3 Adet)
8- S.S.Sakarya Bölgesi Haykoop Birliği ne Ortak Süt Toplayan Kooperatifleri (32 Adet)
9- Sakarya Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği

• Sakarya da faaliyet gösteren 2 adet AR-GE kurulusu

1- Sakarya Üniversitesi (Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi)
2-Sakarya Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü



NİHAİ YARARLANICILARIMIZ KİMLER ?

• Projemiz ile etkilenecek yerel ve Ulusal Paydaşlarımız• Projemiz ile etkilenecek yerel ve Ulusal Paydaşlarımız

1- Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
2- Sakarya Ticaret Sanayi Odası Tarım Ve Hayvancılık Komisyonu
3- Ulusal Politika Üreten Kişi/Kurumlar
4-TOBB Sektör Meclisleri



PROJEMİZİN YARATACAĞI KATMA DEGER

� Üyelerimiz ,bölgemiz, tarım ve hayvancılık sektörü üreticilerinin karşılaştığı tehdit ve riskler bütün
aktörlerin katılımı ile hazırlanacağı için derinlemesine araştırılmış mevcut durum raporu elde
edilmiş olacaktır.

� Yerel ve ulusal politika yapıcılar için referans bir rapor üretilmiş olacaktır. Bu rapor kilit karar� Yerel ve ulusal politika yapıcılar için referans bir rapor üretilmiş olacaktır. Bu rapor kilit karar
alıcılara gönderilerek ülkesel bazda lobi faaliyetleri oluşturulacaktır.

� TOBB Sektör Meclisleri bu lobi faaliyetlerinde ülkesel etki yaratan organlardır. Bu Lobi faaliyetleri
sonrasında tarım ve hayvancılık alanında alınan tedbirler ile sektöre ilgi artacak istihdam ve katma

değer artısı sağlanacaktır.

� Sakarya'nın tarım ve hayvancılık ürünlerinin coğrafi işaretlerle markalaşması hem ülkesel hem
küresel tanınırlık ve aranılır lığını geliştirerek bölgede müteşebbislerin yatırımlarını arttırarak,
böylece ihracat artacak hem yöremize hem de ülkemize katkı sağlanmış olacaktır.

� Bölgemizdeki STK' lar ve ilgili kurum ve kuruluşlar, böyle önemli bir çalışmaya katılmış olmakla
problemin tespitinde ve çözümünde katkı sağlayarak önemli bir is birliği gerçekleştirmiş
olacaklardır. Buda diğer yörelere örnek bir is birliği modeli olacaktır.
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