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NİHAİ RAPOR FORMU 
 

 

 Bu rapor, Yararlanıcı tarafından Teknik Desteğin tamamlanmasını müteakip en geç 15 

(onbeş) gün içinde Teknik Destek Sözleşmesi EK-I Genel Koşullar Madde 2 doğrultusunda 

hazırlanarak Ajansa sunulmalıdır. 

 Rapor, bilgisayar ortamında doldurulmalıdır (formu www.ahika.gov.trinternet adresinde 

bulabilirsiniz). 

 Sorular; faaliyet döneminin tamamını kapsayacak şekilde, eksiksiz olarak 

cevaplandırılmalıdır.  

 Ahiler Kalkınma Ajansı eksik doldurulmuş veya yeterince açıklayıcı şekilde doldurulmamış 

raporlarda eksiklerin giderilmesi talebinde bulunabilir.  

 Nihai Rapor, Ahiler Kalkınma Ajansı’nın aşağıdaki adresine elden, posta veya kargo ile 

sunulmalıdır. 

 

T.C.  

Ahiler Kalkınma Ajansı 

Cevher Dudayev  Mah.Vatan Cad. No: 42/1 Merkez / NEVŞEHİR 

Tel: 0384214 36 66      Faks: 0384 21400 46 

E-posta: idb@ahika.gov.tr 

 
 
 
 

Teknik Destek Talep Başlığı :Kırıkkale Kobileri İhracata Hazır 

Sözleşme No :TR71/18/TD/0013 

Teknik Destek Başvuru No :Gecici_TR71/18/TD/0075 

Kurum/Kuruluş Adı :Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası 

Adres  :Yenidoğan Mahallesi Millet Bulvarı No: 129 - KIRIKKALE 

Tarih :15.01.2019 
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1. Teknik destek başvuru öncesinde planladığınız beklentilerinizi karşıladı mı? Karşılama düzeyini belirtiniz. 

 
 

Çok yeterli  20 firmaya Dış Ticaret ve Devlet Destekleri konusunda danışmanlık 

yapmak için hazırladığımız bu projede planladığımız beklentiler 

karşılanmıştır. 
Yeterli  

Orta  

Yetersiz  

Çok yetersiz  

2. Teknik Desteğin, talepte belirtilen ihtiyaçların giderilmesine sağladığı katkıyı somut verilere dayandırarak 

açıklayınız. 

20 Firmaya Dış Ticaret ve Devlet Destekleri üzerine danışmanlık alacakları planlanmıştır. Bu projenin neticesinde 
hedef tutturulmuş hatta 1 firma daha fazla katılım sağlanılarak toplamda 21 firma 150 saat danışmanlık almıştır. 
21 firmamız dış ticaret ve devlet destekleri konusunda bilgi sahibi olmuştur. Odamıza üye tüm firmalarımız 
ihracat, dış ticaret ve devlet destekleri konusunda farkındalık sahibi olmuştur. 
5 günlük danışmanlıkta anket soruları hazırlanmış, anketler uygulanmış ve ziyaret planlaması yapılmıştır. 
Anketler analiz edilmiş, ziyaret öncesi firmanın ihracata bakışı ve beklentileri öğrenilmiş, ziyaretler daha verimli 
hale gelmiştir. 
3. Teknik Destekten etkilenen grupları (kısa vadede doğrudan etkilenen kişi/taraflar ile uzun vadede dolaylı 

etkilenen kişi/taraflar) sayılarını belirterek açıklayınız. 

 

Kısa Vadede Etkilenen Gruplar; 

 

Kırıkkale Ticaret Odası Üyesi 21 şirketin tüzel kişiliği 

Projeye katılacak 21 şirketin katılımcıları  

Kırıkkale Ticaret Odası Tüzel Kişiliği, 

Eğitim Hizmeti Verecek Şirket 

 

Uzun Vadede Etkilenen Gruplar; 

Meslek Komiteleri, 

Meclis Yönetimi ve Yönetim Kurulu 

Hizmet alan 21 firmanın çalışanları ( ort. 25 kişiden 20*25=525 kişi çalışan) 

Ahiler Kalkınma Ajansı tüzel kişiliği 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tüzel kişiliği 

Kırıkkale Bölgesinde ki diğer KOBİ'ler 

 

4. Teknik Destek faaliyetinin aşağıdaki değişkenlerde yarattığı etkileri açıklayınız. 

 Kurumsal kapasite artışı, 

 Sosyal faydalar, 

 Yenilikçilik, 

 Cinsiyet eşitliği, dezavantajlı grupları gözetme, fırsat eşitliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir 

kalkınma gibi özel bir katma değer unsurları, 

 Kurum/kuruluşunuzun hizmet kapasitesi, kalitesi, etkinliği ve verimliliği 

 Diğer. 

Kurumumuzun ve tüm üyelerin konu hakkında farkındalığı oldu. Yine kurumumuzun ve proje kapsamında 

hizmet alan 21 firmanın kapasitelerinde artış oldu. Diğer yandan Devlet destekleri ve dış ticaret konularında ki 

danışmanlık neticesinde alınacak her yeni personel ve yapılan her lira ihracat maddiyatın yanında sosyal olarak 

da fayda getirecektir. 

 

 

 

 



   
 
 
 

5. Gerçekleştirilen faaliyetleri detaylı şekilde açıklayınız. Planlanan faaliyetlerde değişiklik varsa nedenini 

(müfredat değişiklikleri, ortaya çıkan sorunlar, gecikme, iptal, faaliyetlerin ertelenmesi vb.) ayrıntılı olarak 

açıklayınız. 

 

Müfredat ve planlama da bir değişiklik olmadı. Hatta planlanan dan bir daha fazla firmaya danışmanlık yapıldı. 

 

6. Performans göstergelerinden hedeflenen (talep formunda belirtildiği şekliyle) ile gerçekleşenleri 

karşılaştırınız. Bu ikisi arasında fark olması durumunda gerekçelerini açıklayınız (Teknik Destek faaliyetinin 

kapsamına göre performans göstergesi eklenebilir veya çıkartılabilir). 

Gösterge Birim 
Hedeflenen 

Miktar 
Gerçekleşen  

Miktar 

 Etkilenen kurum sayısı Adet 1 1 

 Etkilenen kişi sayısı Kişi 20 21 

 Faaliyetin (eğitim, danışmanlık, lobi faaliyetleri, uluslararası 

ilişkiler) toplam süresi 
Saat 150 150 

 Faaliyet kapsamında Kırıkkale Kobileri İhracata Hazır 

Konusunda düzenlenen eğitim toplantılarına katılan kişi 

sayısı 

Kişi 20 21 

 Faaliyet kapsamında Kırıkkale Kobileri İhracata Hazır 

Konusunda alınan toplam eğitim süresi 
Kişi x Saat 20*150 21*150 

 Faaliyet kapsamında danışmanlık hizmeti alan kişi sayısı Kişi 20 21 

 Faaliyet kapsamında alınan danışmanlık hizmeti süresi Kişi x Saat 20*150 21*150 

 Faaliyet kapsamında düzenlenen fuar/ sergi/ toplantı . . . vs 

faaliyetlerine katılan kişi sayısı 
Kişi 20 21 

 Faaliyet kapsamında alınan teknik destekten faydalanacak 

tahmini nihai yararlanıcı sayısı 
Kişi 20 21 

7. Teknik Destek sürecinde Ajans tarafından görevlendirilen uzman/eğitmen/danışmanların performansları 

hakkında görüşlerinizi ve anket sonuçlarını yazınız. 

 

İki uzmanımızı da (Devlet Destekleri ve Dış ticaret) alanlarında deneyimli ve tecrübeli kişiler olduğundan, 

işlerine çok hâkimdi. İletişimleri de güçlü olduğundan kurumumuz ve KOBİ’lerimiz üst düzey fayda görmüş ve 

memnun kalmışlardır. 

 

8. Varsa Teknik Destek sonuçlarının tamamlanan veya sürdürülen diğer projelerle ilişkisini açıklayınız. 

 

Projemiz şu an tamamlanan ve süren bir projeyle ilişkisi yoktur. Lakin gelen olumlu dönütler neticesinde 2019’da 

bu tarz projeler yapmaya devam edeceğiz. 

 

9. Teknik destek faaliyeti sürecinde Ahiler Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonu hakkındaki 

değerlendirmelerinizi yazınız. 

Kalkınma ajansı, projenin sunumundan bitişine kadar projenin verimli geçmesi için ihtiyaç duyduğumuz her anda 

yardımcı olmuştur. 

 

10. Varsa diğer öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız. 

Kurumumuza ve üyelerimize fayda getiren onların, ticaretini ihracatını ülke ekonomisini destekleyen bu tarz 

projelerin devamını istemekteyiz. 



   
 
 
 

Yararlanıcı Kurum/Kuruluş 
 

:Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası 

Yasal Temsilcinin Adı Soyadı :Ahmet ŞERBETÇİOĞLU 

Yasal Temsilcinin İmzası ve 

Kaşe/Mühür 

 

: 

 

Raporun Gönderilmesi Gereken 

Tarih 
: 29.01.2019 

Raporun Gönderildiği Tarih :15.01.2019 

 
 
 



   
 
 



   
 
 



   
 
 



   
 
 



   
 
 



   
 
 



   
 
 



   
 
 



   
 
 



   
 
 



   
 
 



   
 
 

  


